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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی -سر دبیر

نشانه های جامعهی حسینی
از تأثیر تراژدیهای تاریخــی بر روح و روان
انسانها نمیتوان به سادگی عبور کرد .هنوز هم
زمانی که بازیکنان مسیحی پا به میادین ورزشی
میگذارند با ترســیم نقش صلیب نســبت به
پیامبر خود که معتقدند به طرز فجیعی به صلیب
کشیده شده است ادای احترام میکنند .از منظر
ملیگرایی ماجرای به آتش کشیده شدن ژاندارک
نیز هرگز از خاطر فرانسویها پاک نخواهد شد.
بنای یادبود کشته شدگان در جنگهای منطقهای
و جهانی و همچنین نسلکشــیها بیانگر تأثیر
درازمــدت تراژدیهــای رخ داده در جای جای
کرهی خاکی اســت اما به جرأت میتوان گفت
که هیچ رویدادی بــه اندازهی آنچه در کربال رخ
داد نتوانســته روح و روان و وجدان انسانها را
دگرگون کرده و متأثر سازد.
مظلومیت کشته شــدگان از یک سو و درنده
خویی و ســبعیت عامالن و مجریان این فاجعه
تاریخی در فاصلهی زمانــی نزدیک به نیم قرن
از رحلت پیامبر(ص) از ســوی دیگر منشأ اصلی
تأثیرگذاریهای گسترده است ،اگر چه ژرفایی و
گستردگی تأثیر این واقعه بر شیعیان و خصوصاً
ایرانیان بسیار بیشتر از سایر سایر مذاهب و بالد
اسالمی است.
شــاید برخــی بخواهنــد نشــانههای این
تأثیرگذاری را صرفاً در ایام محرم و صفر جستجو
کنند اما با دقت در نامگذاری فرزندان ،ســاخت
ابنیه و تکایا به نام شهدای کربال و همچنین وقف
اموال و نذرها و آیینهای گوناگون میتوان گفت
هیچ روز و ســاعت و لحظهای از زندگی شیعیان
ایرانی نیســت که نتوان نشانهای از تالش برای
یادآوری این ماجرای تاریخی را در آن یافت.
شاید تضاد و ناســازگاری علویان و فرزندان
علی(ع) با بنیامیه که شاخصترین وجه مشترک
آنها با ایرانیان اســت بر دامنهدار شــدن این
یادآوریها و اصــرار بر فراموش نشــدن این
فاجعهی انســانی بیتأثیر نباشــد اما شــعاع
بهرهبرداری ایرانیان از ماجــرای کربال و الهام
گرفتن از جزییــات آن به اندازهای اســت که
نمیتوان سرمنشــاء تمامی این واکنشها را در
چنین وجه اشتراکی خالصه کرد.
از باز کردن کام نوزاد شیعهی ایرانی با تربت
امام حســین(ع) تا حل کــردن همین تربت در
آبی که به کام بیمار محتضر میریزند و ســمت
و ســوی نامگذاری بچهها تا ســاختن سقاخانه
و تکیه و حســینیه و برپایی آیینهای گوناگون
عزاداری و پختن حلواجات و انواع اغذیه و اشربه
و وقف اموال و داراییها به نام امام حســین(ع)
و یارانش همه و همه نشــان میدهد که تالش
برای یــادآوری چنین رخــدادی از یک نگرش
خاص تاریخی حکایت دارد که نیازمند کنکاشی
خردمندانه است.
مــن در اینجا به موضــوع تحریفهای اتفاق
افتــاده در نحوهی نقل آنچــه در کربال رخ داده
و همچنین شــکل عزاداریها و انطباق یا عدم
انطباق آن با ســنت نبوی و اســطورهای جلوه
دادن برخی شخصیتها و قائل شدن نقشهای
ویژه برای آنها کاری ندارم چرا که وقتی مردمی
تالش میکننــد اوج ارادت خود را نســبت به
شخصیتهایی که پشت سر یک حماسهی بزرگ
دینی قرار گرفتهانــد ابراز دارند بیتردید ممکن
اســت در گرداب اغراق و بزرگنمایی بیفتند کما
این کــه نظایر چنین اعوجاجهایــی را در موارد
مشابه نیز ســراغ داریم و از آن گریزی نیست
امــا نمیتوانیم از کنار متنی کــه در طول تاریخ
به حاشــیه رانده شده و تغییر کارکرد داده است
بیاعتنا عبور کنیم.
آنچه مسلم است زنده نگه داشتن یک حادثه
تاریخی بایــد هدفی را دنبال کنــد که در مورد
حادثهی کربال هدف اصلی این اســت که ببینیم
قیام امام حســین(ع) با چــه انگیزهای صورت
گرفته است .بر اساس روایات تاریخی که حاصل
تفحص در سخنان ساالر شــهیدان در منازل و
مواقف گوناگون اســت ایشان و یارانش با هدف
امر به معروف و نهی از منکــر قیام کردهاند که
مفهوم امروزی آن ایستادگی در برابر نادرستیها
و توصیه به درســتکاری در چارچوب ارزشهای
الهی و انسانی است .به همین دلیل انتظار میرود
که ما در یک جامعهی شــیعی شــاهد بهترین
نمونههای امر به معروف و نهی از منکر باشــیم.
منکرات شــامل تمامی آن چیزهایی است که در
قرآن صراحتاً از آنها نهی شده است مانند دروغ
و دزدی و زنا و قتل و کمفروشی و تهمت و غیبت
و ظلم و بیعدالتی؛ لذا جامعهی شــیعی مدعی
پیروی از امام حســین(ع) جامعهای اســت که
اد امه د  ر ستون روبرو
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جنیدی:

دولت از طالب تجمع فیضیه شکایت نکرد

ایســنا :معاون حقوقی رئیسجمهور در     باره
پیگیــری حقوقی ماجرای مدرســه فیضیه قم
گفت :جرم مشهود و آن هم تهدید به قتل است
که جنبه عمومی   دارد .دســتگاه قضایی تکلیف
دارد رســیدگی کند که البته مقامات قضایی نیز
مشــهود بودن جرم را تأیید و اعالم کردند ورود
میکنند.
«خبرآنالین» نوشت :جماعتی روز پنجشنبه
 ۲۵مرداد در مدرســه فیضیــه قم تجمع کردند
و پالکارد به دســت ،هجمههای زیادی را علیه
دولت انجام دادند.
لعیــا جنیدی معاون حقوقــی رئیس جمهور
در     بــاره پــاکارد «ای آنکه مذاکره شــعارت
 /اســتخر فرح در انتظــارت» اعالم کرد« :این
گونه وقایع دیگر حتی نقد ســخت هم نیست.
بلکه یــک جــرم عمومی   اســت .از نهادهای
امنیتی و اطالعاتی خواســته ایم گزارش خود را
تقدیم کنند ولی به همین میزانی که اطالعات
عمومی   این واقعه منتشر شده است ،برای طرح
شکایت کفایت می   کند».
برخی رسانه های همســو با مخالفان دولت

ایسنا :امام جمعه این هفته تهران گفت:چرا
مــا بی خودی فکر می   کنیم محور اقتصادمان
دالر اســت و اگر دالر گران شد همه چیز باید
گران شــود؟ مگر همه چیز از خارج می   آید؟
تولیدات خودمان ربطی به دالر ندارد .اصال به
دالر اعتنا نکنید.
حجتاالسالم والمســلمین صدیقی ،امام
جمعه موقت تهــران در خطبههای این هفته
نمــاز جمعه اظهار کــرد :در زندگی خود تقوا
داریــد؟ نظارت های ســازندهای که در کلمه
تقوا هســت را رعایت می   کنید؟ حواستان به
مدرسه دخترتان هست که به او عفاف و عفت
بیاموزند یا نه در آن مدرســه دارند سند ۲۰۳۰
را اجرا می   کنند؟ چرا ساکتید و به داد بچه های
خودتــان نمی   رســید؟ چرا از دختــران خود
حفاظت و مراقبت نمی   کنید؟ تقوا مجموعه ای
از رفتارهایــی اســت که هر مســلمانی باید
حواسش به آن باشد.
وی با اشــاره به ضرورت اجــرای امر به
معــروف و نهی از منکــر در جامعه ادامه داد:
آنقــدر ذهن یک عدهای را مغشــوش کردند
که امر به معــروف را مزاحم می   بینند ،اما امر
به معروف چراغ راه اســت ،امــا چه کنیم که
بد عمل کردیم؛ گردن کلفتهای سیاســی و
اقتصادی که همه طور می   توانند چپاول کنند
را گذاشتیم و ســراغ مردم ضعیف رفتیم .راه
امام حســین(ع) را بروید؛ گــردن کلفت ها را
بگیرید.
امــام جمعــه تهــران گفــت :بایــد بــا
گــردن کلفت ها درافتاد و ســر آنها فریاد زد.
مردم جامعه از مســئولین الگو می   گیرند ،اگر

درصدد حاشیه ســازی برای این اقدام حقوقی
دولت برآمدند و نوشتند که «پنج طلبه به دلیل
شــکایت دولت توســط دادگاه ویژه روحانیت
احضار و بازداشت شدند».
اما لعیا جنیدی در     باره خبر بازداشــت برخی
طالب حضور یافته در مراسم مدرسه فیضیه قم
به خاطر شکایت دولت گفت :دولت شکایتی از
طالب نکرده است.

وی در     باره شــکایت دولت از طلبه ای که
پالکارد«ای آنکه مذاکره شعارت  /استخر فرح
در انتظارت» را در دست داشت ،بیان کرد :دولت
شکایت خود را به طور کلی در دستگاه قضایی
مطرح کرد .آخرین پیش نویس شکایت را که مدیر
ما امضا کرد و فرستاد ،دیدم؛ اسمی   در آن نبود.
وی افزود :ما در متن ارســالی به قوه قضائیه
آوردیم «از کلیه کسانی که در آن ماجرا دخالت

امام جمعه موقت تهران:

گردن کلفت های اقتصادی و سیاسی را
رها کردیم و سراغ ضعفا رفتیم

مسئول غیرتی بود جامعه غیرتی می   شود؛ اما
اگر کک مســئول نگــزد جامعه هم بی خیال
می   شود .امام حســین(ع) قانون ،راز مبارزه با
ظلم و فساد و تکیه گاه مظلومین است.
وی افزود :ما امروز به برکت انقالب ذخایر،
تجهیــزات و قــدرت داریم .اوایــل جنگ از
پزشکان بنگالدشی استفاده می   کردیم امروز
به برکت خون شهدا پزشکان ما حرف اول را
می   زنند .حاال چند روزی مشکالتی در کشور
پیش آمده است اما این ملت چند روز مشکل
را بحران تلقی نمی   کند و بر مشــکالت فائق
خواهد آمد.

صدیقی گفت :مســیر شــهدا ،رزمندگان،
جانبازان خطی اســت که امام حسین(ع) داده
است .خون بر شمشــیر پیروز است .آدم های
بی اراده در برابر هر گناه و شــروری تســلیم
هستند اما پیروزی در گرو شهادت است.
وی ابراز عقیده کرد :دشمنان ،جنگ بد بینی
را کلید زدنــد تا مردم ما را به اضطراب ،یاس
و عــدم اعتماد به یکدیگر برســانند .بدبختی
اینجاست که انسان هیچ امیدی نداشته باشد.
حواسها جمع باشــد و اعالم ناامیدی نکنید.
مگر خدا از خدایی استعفا داده است؟ ما هنوز
سیم رابط داریم ،شهید حججیها داریم.

داشــتند شکایت می   کنیم» چون بعید است کار
فردی باشــد بنابراین هر کســی دخالت داشته
شــامل این شکایت می   شود .جرم مشهود و آن
هم تهدید به قتل اســت که جنبه عمومی   دارد.
دســتگاه قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند که
البته مقامات قضایی نیز مشــهود بودن جرم را
تأیید و اعالم کردند ورود می   کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در     باره شکایت
دولت از حــوزه علمیه در ماجــرای مربوط به
مدرســه فیضیه قم ،گفت :شخصیت حقوقی را
ورود ندادیم .افراد را ورود دادیم.
وی در     باره مشــخص بودن افراد دخیل در
ماجرای مدرســه فیضیه ،یادآور شــد :خیر ،ما
لیســتی به قوه قضائیه ندادیــم ،اعالم کردیم
مراجع تحقیقاتی بررســی و همه کســانی که
در کلیــت این تهدید دخالت داشــتند ،به جرم
مشهودشان رسیدگی شود.
عضــو کابینه دولت دوازدهــم در     باره زمان
رسیدگی به شــکایت دولت اظهار کرد :جریان
رســیدگی به شــکایت ما با قوه قضائیه است و
پیگیر هستیم.

خطیب ایــن هفته نمــاز جمعــه تهران
خاطرنشــان کرد :در مقابله با مســئولین باید
منصفانه عمل کرد .مســئولین هم از حاال به
بعد جهادی باشــند .خدا هدایتمان می   کند به
راه هایی کــه اقتصاد ما را جبران کند .انقالب
ما از عاشورا الگو گرفته است؛ امام خمینی(ره)
فرمودند هرچــه داریم از محرم و صفر داریم.
عاشورا الگوی انقالب ماست.
وی ادامــه داد :چــرا ما بی خــودی فکر
می   کنیم محور اقتصادمان دالر اســت و اگر
دالر گران شد همه چیز باید گران شود؟ مگر
همه چیز از خــارج می   آید؟ تولیدات خودمان
ربطی به دالر ندارد .این بی انصافی ها از ناحیه
کیست؟ رهبری بحمدا ...چشمه حکمت است
و خوب دیدبانی می   کند و از دســتش هم در
نرفته است.
صدیقی گفت :اصال بــه دالر اعتنا نکنید.
چند درصد از زندگی ما به دالر وابسته است؟
در مورد ماشین همین طور! ما حرف های مردم
را حق می   دانیم ،با بازاریان نشســت داشتیم.
آنها مطالبات بحقی دارند ،بر مســئولین است
که بــه داد آنها برســند.جنگ تبلیغاتی نقطه
ضعف کوچک ما را بــزرگ می   کند .مردم ما
اگر هیچی نداشته باشند امام حسین(ع) و خدا
را دارند .ما دیداری با اســاتید دانشگاه علم و
صنعت داشتیم ماشینی طراحی کردند که هر
 ۱۰۹کیلومتر  ۵لیتــر بنزین مصرف می   کند.
اجازه دهید این اســاتید دین بــاور و متدین
تولیداتشان را به بازار بیاورند؛ چرا منت فرانسه
را بکشید و به دانشگاهیان میدان ندهید؟

رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی معظم کل قوا:

ورود نیروهای مسلح در احزاب و گروههای سیاسی ممنوع است
ایرنا :رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی
معظــم کل قوا گفت :ورود نیروهای مســلح در
احزاب و گروههای سیاســی ممنوع اســت ،اما
شناخت دسته های سیاســی الزم و ضروری به
حساب میآید .بین این دو موضوع فرق است و
نباید آنها را با هم یکی دانست.
بــه گزارش روابــط عمومی   ارتش جمهوری
اســامی   ایران ،حجتاالسالم و المسلمین علی
ســعیدی ،در مراســم معارفه پنج تن از اعضای
جدید عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی معظم کل
قوا به میزبانی ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش
جمهوری اســامی   ایران ،با بیــان اینکه «قطعا
نیروهای مسلح که مسئولیت حفظ نظام را دارند،
باید اشــراف کامل و شــناخت کافی نسبت به

ماهیت جریانهای سیاسی داخلی داشته باشند»،
افزود :متاســفانه گرفتار یــک جریان غربگرا در
داخل کشور هســتیم که بسیاری از اصول نظام
را قبــول ندارند و در بیــان و عمل آنها را نقض
میکنند .در بسیاری از حوادث هم هر چند علنی
حضور ندارند ،اما پشت صحنه هستند.
وی خاطرنشــان کرد :با لطف الهی و با گذر
 40ســال از انقالب اســامی ،امروز نیروهای
مسلح جمهوری اســامی   ایران ،اعم از ارتش،
سپاه ،نیروی انتظامی   و وزارت دفاع ،در باالترین
سطح استانداردهای الزم قرار دارند.
ســعیدی ادامه داد :جای ســپاس به درگاه
خداونــد بزرگ داریم که بــا تدابیر حضرت امام
خمینــی(ره) و تــداوم تدابیر هوشــمندانه رهبر

معظم انقالب اسالمی   و فرمانده معظم کل قوا،
نیروهای مسلح ما به این جایگاه رفیع رسیدهاند.
وی گفت :مهمترین شاخص نیروهای مسلح،
مکتبی بودن اســت .دومین ویژگــی نیروهای
مســلح ،اقتدار و قدرتی اســت که از دو مساله
نیروی بومی   و سالح بومی   نشات می   گیرد.
رئیــس دفتــر عقیدتی سیاســی فرماندهی
معظم کل قوا یادآور شــد :ارتشها در بسیاری
از کشــورها در تامین ســاح وابســته هستند.
جمهــوری اســامی   ایران این افتخــار را دارد
که نیروهای مســلحاش با اســتفاده از نیروهای
مردمی ،مقتدر و مستقل است.
وی با اشــاره به اینکه دشمن روی سه نقطه
نظام جمهوری اســامی   ایران متمرکز اســت،

افزود :اولین نقطه تمرکز دشــمن ،اصل نظام و
حاکمیت دینی اســت .دومین محور ،توجه آنها
بر والیت فقیه و شــخص رهبر انقالب اســت.
ســومین نقطه ،تــوان دفاعی ماســت که کل
نیروهای مسلح را در بر میگیرد و البته در برهه
فعلی بیشتر تمرکزشان روی سپاه و فعالیتهای
برون مرزی آن است.

هند تسلیم فشار آمریکا برای قطع خرید نفت از ایران نمی   شود

ایرنا :هند با رد درخواست آمریکا برای قطع
خرید نفت از ایران ،اعالم کرد که واردات نفت
از جمهوری اسالمی   را متوقف نخواهد کرد.
به نقــل از وبســایت 'ســواراج یاماگ'از
رســانه های مطرح تحلیلی جنــوب هند ،این
تصمیم دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند
در طول مذاکرات  2+2میان سوشــما سواراج

عرضه بنزین در این کشــور تاثیر می   گذارد و
منافع هند تامین نخواهد شد.
بر اساس این گزارش ،هند خواهان دریافت
معافیت از تحریم های آمریکا علیه ایران بوده
و طرف آمریکایی نیز اعالم کرده اســت که
معافیت ها بر اســاس واقعیت های منطقی و
دالیل قابل قبول اعطا خواهند شد.
بر این اســاس،مقام های هندی به هیات
آمریکایی اعالم کرده اند که شــهروندان هند
اکنون تحت تاثیر قیمت باالی سوخت در این
کشــور هســتند و اگر قیمت تولید سوخت از
این مقدار باالتر رود،برای اقتصاد هند بســیار
زیان آور خواهد بود.

هشدار انصارا ...نسبت به طرح ائتالف
متجاوز عربی در الحدیده

ایســنا :رئیس کمیتــه عالی انقالب یمن نســبت به
طــرح ائتــاف متجاوز عربــی برای هدف قــرار دادن
مخازن سازمانهای امدادرســان بینالمللی در الحدیده
هشدار داد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،محمد علی الحوثی،
رئیس کمیته عالی انقالب یمن در توئیتی ضمن هشدار
نسبت به طرح ائتالف متجاوز عربی ،نوشت :کشورهای
متجاوز آمریکا ،عربستان و همدستانشان به دنبال هدف
قرار دادن مخازن ســازمانهای امدادرســان بینالمللی
در اســتان الحدیده هســتند و بهانه آنها نیز این اســت
که مخازن مذکور به پادگانهای نظامی   و انبار اســلحه
تبدیل شدهاند.
وی در ادامه همچنین نسبت به حمالت کور ائتالف عربی
به منازل و مناطق مسکونی و راه اندازی تبلیغات رسانهای
برای توجیه جنایتهای خود در الحدیده هشدار داد.
از سوی دیگر ،پیشــتر منابع نظامی   مدعی شدند که
نیروهای وابســته به دولت مســتعفی یمن با پشتیبانی
ائتالف متجاوز عربی مسیر اصلی میان الحدیده با صنعاء،
پایتخت یمن را بستند.

آمریکا شرکت هواپیمایی تایلندی را به
دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد

تســنیم :وزرات خزانه داری آمریکا شرکت هواپیمایی
"مــای" تایلند را به دلیل ارتباط بــا خطوط هوایی ماهان
ایران تحریم کرد.
به نقل از آسوشیتدپرس ،وزرات خزانه داری آمریکا روز
جمعــه در اطالعیه ای اعالم کرد که شــرکت هواپیمایی
"مای ایویشــن" را که مقر آن در بانکوک پایتخت تایلند
است ،به دلیل همکاری با هواپیمایی ماهان و ارائه خدمات
باربری به این شــرکت ایرانی در لیســت تحریم ها قرار
داده است.
طبــق ادعای وزارت خزانه داری آمریکا ،این شــرکت
تایلندی به هواپیمایی ماهان که پیش از این تحت تحریم های
آمریکا قرار گرفته بود کمک کرده است تا خدمات مربوط
به رزرو حمل و نقل بار و مسافر را انجام دهد.
بنابر ادعای آمریکا ،هواپیمایی ماهان به طور پیوســته
اقدام به حمــل و نقل افراد و تجهیزات به ســوریه برای
حمایت از دولت بشار اسد می کرده است.
دســتور تحریم جدید ،باعث توقیف اموال این شرکت
تایلندی در ایاالت متحده شده و شهروندان آمریکایی را از
انجام معامالت تجاری با آن منع می کند.

پاسخ سخنگوی دولت اقلیم کردستان به
درخواست سرلشگر باقری

ایســنا :ســخنگوی دولت اقلیــم کردســتان عراق با
درخواست رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح کشورمان
مبنی بر تحویل باقیمانده اعضای حزب منحله دموکرات
کردستان به ایران مخالفت کرد.
به نقل از خبرگزاری شفق نیوز ،سفین دزیی ،سخنگوی
دولت اقلیم کردســتان در گفتوگو با خبرنگاران در اربیل
گفــت که تحویل هیــچ یک از اعضای احــزاب معارض
کردستان به ایران امکان پذیر نیست.
وی افزود :براســاس برخــی توافقها ایــن احزاب از
دهه هشــتاد قرن گذشــته و از زمان نظام سابق در خاک
کردستان و خاک عراق حضور دارند و بخش زیادی از آنها
پناهنده هستند بنابراین باید به توافقها و قوانین بینالمللی
در رابطه با پناهنده ها و رفتار با آنها احترام گزاشت.
سخنگوی دولت اقلیم کردســتان ادعا کرد که اینگونه
مشکالت با بمباران و عملیات نظامی حل نمیشوند بلکه
باید با مالیمت حل شوند.
اد  امه از ستون روبرو

رسانه هندی:

وزیر امور خارجه و نیرماال سیتارامان وزیر دفاع
هند با همتایان آمریکایی خود در دهلی نو به
دولت دونالد ترامپ منتقل شد.
وبسایت هندی نوشــت :مایک پمپئو وزیر
امــور خارجه آمریکا در این مذاکرات به طرف
هندی اعالم کرده است که آمریکا می   خواهد
تمام کشــورهایی که با ایــران رابطه تجاری
دارنــد ،این روابط را کاهــش داده و در واقع
واردات نفت از تهران را به طول کامل متوقف
کنند .اما هند در مقابل این درخواســت اعالم
کرده اســت ایران  12درصد از نیاز دهلی نو
بــه نفت را تامین می   کند و کاهش این مقدار
امکان پذیر نیســت زیرا ایــن امر بر قیمت و
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یک مقام هندی دراین باره گفت :در واقع
آمریکا در ارتباط با ایران کامال منزوی است.
اروپایی هــا ،چینی ها و روس هــا همچنان از
برجام حمایت می   کنند.
'ســواراج یامــاگ' تاکیــد کــرد که هند
عالقه مند به ذخایر نفت در دریای خزر است
که ایران به تنهایی به آنها دسترسی دارد.
وبسایت هندی ادامه داد:مقام های دهلی نو
همچنین به واشــنگتن اعالم کرده اند که اگر
اقتصاد هند رشــد کند و آمریکا از این رشــد
اقتصای نفع ببرد ،قیمت های عقالنی و پائین
نفت و ســوخت یک نیاز کامال مهم اقتصادی
محسوب می   شود.

شاهد کمترین نمونههای رواج منکر باشد که اگر
چنین نباشــد گو این که همه عزاداریها ،تکیهها
و حسینیه ساختنها ،تقسیم نذری ،نامگذاریها
و شــرکت در آیینهای گوناگــون مرتبط با این
رویداد تاریخی نتوانسته ما را در مسیر مورد نظر
امام حســین(ع) قرار دهد و اگر خوب بودن در
جامعهای که همه دم از ارادت به امام حسین(ع)
میزنند سخت است باید به ارادت خود شک کنیم
چرا که بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازنگری در
رفتار و پندار و گفتار خود هستیم .ابراز ارادت به
امام حسین(ع) شــغل نیست که بتوان از رهگذر
آن به متاعی قلیل بســنده کــرد بلکه یک باور و
فرهنگ است و چنین باوری اگر در ابعاد گوناگون
زندگــی ما نمود نداشــته باشــد از اهداف خود
فاصله گرفته و به بیراهه رفتهایم .مردم دنیا باید
نشانههای ارادت ما به امام حسین(ع) و یارانش
را در رفتــار و گفتار و کردار و زندگی ما ببینند .از
جمله نشانههای جامعهی حسینی ،عاری بودن آن
از ظلم و ستم و نابرابری و عدم شایستهساالری
است و بیشک تنها راه نشان دادن ارادت به امام
حسین(ع) تالش برای ایجاد جامعهای است که
مدعیان پیروی از امام حسین(ع) تالش میکنند
آرمانهای آن حضــرت را در مقطعی که توفیق
حکومت یافتهاند را محقق سازند.

