
معاون اول رئيس جمهور:
راهپيمايي اربعين احياگر اسالم ظلم ستيز است

مع�اون اول رئي�س  جمه�وري مردم�ي    سياسي
ب�ودن را از ويژگي ه�اي اصلي راهپيماي�ي اربعين 
دانس�ت و گفت: راهپيمايي اربعين احياگر اس�الم 

ظلم ستيز است. 
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري صبح ديروز مصادف 
با اربعين حس��يني در بدو ورود به ف��رودگاه نجف در 
گفت و گو با خبرنگاران اظهار داش��ت: اربعين امروز به   
يك نماد بسيار مهم در جهان اسالم تبديل شده است و 
ميليون ها مسلمان عاشق امام حسين )ع( در اين روز در 
مرسم اربعين و اين راهپيمايي عظيم شركت مي كنند. 
وي با بيان اينكه راهپيمايي اربعين پيام هاي زيادي در 
زمينه هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي با خود به همراه 
دارد، اظهار داشت: اين راهپيمايي به يكي از نمادهاي 
قدرت ملت مس��لمان به خصوص مردم و دولت ايران 
و عراق تبديل ش��ده اس��ت. جهانگيري افزود: مراسم 
راهپيمايي اربعين احياگر اس��الم ظلم ستيز و اسالمي 
است كه به دنبال آزادي و نه گفتن به هر گونه ظلم است 
كه حضرت اباعبداهلل )ع( اين مكتب را ترويج كرد و اين 
مراسم روز به روز پرشكوه تر و با وسعت بيشتري در دنيا 
معرفي مي شود. معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به 
حضور گسترده مردم ايران در راهپيمايي اربعين تصريح 
كرد: بيش از 2 ميليون نفر از مردم ايران و عاشقان امام 
حسين)ع( در يك مقطع كوتاه به عراق سفر مي كنند تا 
بتوانند در مراسم راهپيمايي اربعين حضور داشته باشند. 

وي در ادامه يكي از ويژگي هاي اصلي راهپيمايي اربعين 
را مردمي بودن اين مراسم دانست و گفت: همه كارها و 
امور و نيز برپايي موكب ها و تنظيم برنامه ها به دس��ت 
خود مردم انجام مي شود و بايد اين ويژگي مردمي بودن 

مراسم اربعين را حفظ كنيم.  
 تشكر از ميزباني خوب عراق از زائران

معاون اول رئيس جمهوري اس��المي اي��ران همچنين 
درتماس تلفني با برهم صالح، رئيس جمهوري عراق، از 
ميزباني بسيار خوب ملت و دولت عراق از زائران اربعين و 
از جمله ايراني ها تشكر كرد. جهانگيري در تماس تلفني با 
برهم صالح رئيس جمهوري عراق، تشكر و قدرداني دولت 
و ملت ايران از دولت و ملت عراق به خاطر ميزباني از زائران 
اربعين را به صالح ابالغ كرد. جهانگيري با اشاره به روابط 
عميق سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي ميان دو كشور 
ابراز اميدواري كرد  مناس��بات ميان ايران و عراق هر چه 
بيشتر و در همه ابعاد توسعه يابد. برهم صالح نيز در اين 
گفت وگوي تلفني با اشاره به برگزاري موفقيت آميز مراسم 
ميليوني اربعين، اظهار اميدواري كرد روند برگزاري خوب 
اين مراسم ادامه يابد. رئيس جمهور عراق گفت: دولت و 
مس��ئوالن عراقي كمك به هر چه بهتر برگزاري مراسم 
اربعين را وظيفه و افتخار خود مي دانند. رئيس جمهوري 
عراق افزود: ايران و عراق دو كش��ور همس��ايه و دوست 
هستند كه روابط تاريخي با يكديگر دارند و ما اميدواريم 
در اين دوره شاهد تعميق و گسترش هر چه بيشتر روابط 

درهمه زمينه ها باشيم. 

عقالنیت دستاورد پیاده روی اربعین
دس��تگاه و نهض��ت امام 

محمد صادق عبداللهی
حس��ين)ع( بر خالف نظر   نگاه

برخی كه مدعی هستند 
جای عقل و استدالل نيس��ت، اتفاقاً يك نهضت علمی 
می باش��د كه عقل و زدودن جهل از باال  ترين اهداف آن 
است. در ابتدای زيارت نامه اربعين اباعبداهلل)ع( می خوانيم 
َُّه...  بََذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيْسَتْنِقَذ ِعباَدَک  »اَللُّهمَّ اِنّی اَْشَهُد اَن
ِم��َن الَْجهالَ��ه « بدي��ن معنا ك��ه »ش��هادت می دهم 
امام حسين)ع( جان در كف نهاد تا بندگانت را از نادانی 
برهاند« و در انتهای اين زي��ارت بيان می كنيم »َوَقلْبی 
لَِقلِْبُكْم ِسلٌْم َواَْمری الِْمِرُكْم ُمتَِّبٌع« يعنی »دلم تسليم دل 

شما و كارم پيرو كار شما است.«
 عبارات باال از ش��دت روش��نی نياز به توضي��ح ندارد، به 
صراحت هدف حضرت از تحم��ل آن همه بال و مصيبت، 
زدودن جهل   ها و نادانی   ها بيان گرديده است و زائر شهادت 
می دهد كه او نيز پيرو امامش خواهد بود. شايد هدف زيارت 
اربعين نيز جز اين نباش��د. در واقع زائر آن همه سختی، 
زخم و تاول پا و آن هزينه متحمل می شود تا رو به بارگاه 
ملكوتی اش كه به اعتراف بسياری از عرفا »دل كعبه« است 
بايستد و زيارت نامه بخواند و شهادت دهد نور چشم پيامبر 
برای زدودن جهل قيام كرد و ما ه��م در راه زدودن جهل 

پيرو او خواهيم بود. 
درک اين عبارت و فهم آن در زيارت اربعين به گفته  برخی 
از علما همچون آيت اهلل فاطمی نيا)حفظه اهلل( بسيار مهم 
است. ايش��ان می فرمايند: »زيارت اربعين را بايد با دقت 
بخوانيم و به معان��ی آن توجه كنيم. الزم اس��ت كه يك 
ش��يعه معنای زيارت اربعين را بفهمد تا فلس��فه  نهضت 

امام حسين)ع( را درک كند!«
 پيشگام زدودن جهل از خود، جامعه و تاريخ

با استناد به جمالت ذكر ش��ده، مشخص است دستگاه 
و نهضت امام حس��ين)ع( برخالف نظر برخی كه مدعی 
هستند جای عقل و استدالل نيست، اتفاقاً يك نهضت 
علمی می باشد كه عقل و زدودن جهل از باال  ترين اهداف 
آن اس��ت. آمدن اين ه��دف در ابتدای زي��ارت اربعين 
می رساند كه زائر اربعين بايد توش��ه اش كسب و درک 
اين فيض باشد. جمالت  انتهايی زيارت نامه نيز احتماالً 
مويد اين نكته است كه زائر نه تنها بايد جهل را از خود و 
انديشه اش بزدايد بلكه بايد همچون امام حسين)ع( قدم 
در راه زدودن جهل   ها و ارتقای عقالنيت از زندگی خود، 

جامعه و تاريخ گذارد. 
 ش��ايد از همي��ن جهت اس��ت كه ام��ام خمين��ی )ره( 

می فرمودند: »اين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگاه 
داشته است.«  چرا كه محرم و صفر موسم زدودن نادانی از 
ذهن های بمباران شده با جهالت هاست و با گرفتن گرد و 

غبار حقيقت اسالم ناب را زنده می كند. 
  اشک ابزاری برای درک هدف است

 متأسفانه طی سال   ها دستگاه امام حسين)ع( دستخوش 
بسياری از جهالت   ها قرار گرفته است و بسياری هر چه دل 
خودشان می خواسته است به حضرت منتسب كرده اند و 
بدين طريق نه تنها از نهضت اباعبداهلل)ع( كه يك نهضت 
علمی بود دور شدند بلكه آن را دچار تحريف كرده و با پر 
رنگ كردن بيش از اندازه شور و احساس، شعور حسينی 
را به گوشه راندند. اين تحريفات و خوانش های انحرافی از 
نهضت امام حسين)ع( دستاوردشان تنزل نهضت عاشورا 
از يك مكتب تمدن ساز به مصيبتی برای اشك ريختن و 

بخشش گناهان بود. 
 در اين خوانش   ها وقتی دم از احيای نهضت حسينی زده 
می شود، بدين معناس��ت كه هر سال هر چه بيشتر برای 
اباعبداهلل اشك ريخته شود. اين مدعا نه به معنای تمسخر و 
نفی ريختن اشك بر اباعبداهلل بلكه اعتراضی به جعل مفهوم 
گريه بر امام حسين)ع( است. چرا كه قرار است اشك ابزاری 
شود در راستای تهييج احساسات برای درک فلسفه نهضت 
و جزم كردن عزم برای پيوستن به كاروان عاشورا نه اينكه 
نهضت عاشورا وسيله ای شود برای ريختن اشك و خالی 

كردن عقده های دل!
همچنين است تحريفاتی چون ورود شعائر خود ساخته 
و بعضاً وام گرفته شده از مس��يحيت، انواع عزاداری های 
غير عقالنی همچون دويدن روی زغال گداخته، استفاده 
از زنجير های تيغ دار، مداحی   هايی به سبك خوانندگان 
لس آنجلس��ی، راه انداختن دس��ته در نيمه های شب و 
كوبيدن بر طبل    هايی كه خواب را از چشم بيماران می گيرد، 
بيان روضه   هايی خيالی و ساختگی برای گرفتن اشك و گرم 
كردن مجلس، اولويت دادن مداحی بر سخنرانی، انتخاب 
اشعار صرفاً احساسی و به دور از شعور و بسياری ديگر از 
اين جمله كه می توان آنها را حاصل فراموشی هدف نهضت 
حسينی، اولويت دادن احساسات بر عقل و عزاداری برای 

حال كردن و لذت بردن شخصی دانست. 
  تحريف دستاورد عزاداری برای لذت بردن

شهيد واال مقام عالمه مطهری)ره( كه از پيشگامان احيای 
نهضت حسينی بوده است، در كتاب حماسه حسينی با 
اعتراض به فراموشی هدف امام حس��ين)ع( داستانی را 
نقل می كند كه بس��يار پر نكته است. ايشان می فرمايند: 

»يادم هست در سال   هايی كه در قم بودم، در آنجا هم يك 
نمايش   ها و شبيه های خيلی مزخرفی در ميان مردم بود. 
سال های اول مرجعيت مرحوم آيت اهلل بروجردی )رضوان 
اهلل عليه( بود كه قدرت فوق العاده داشتند. قبل از محرم 
بود. به ايشان گفتم وضع ش��بيه خوانی ما اين جور است. 
دعوت كردند، تمام رؤسای هيئت نزد ايش��ان آمدند. از 
آنها پرسيدند: شما مقلد چه كسی هستيد؟ همه گفتند ما 
مقلد شما هستيم. فرمودند: اگر مقلد من هستيد، فتوای 
من اين است كه اين شبيه   هايی كه شما به اين شكل در 
می آوريد حرام است. با كمال صراحت به آقا عرض كردند 
كه آقا ما در تمام سال مقلد شما هستيم ااّل اين سه چهار 
روز كه ابداً از ش��ما تقليد نمی كنيم. گفتند و رفتند و به 
حرف مرجع تقليدشان اعتنا نكردند. اين نشان می دهد 
كه هدف، امام حس��ين عليه السالم نيست. هدف، اسالم 
نيست. نمايشی است كه از آن استفاده های ديگری و الاقل 

لذتی می برند.«
اين منطق كه ش��هيد مطه��ری بدان پرداخته اس��ت 
متأسفانه هنوز در بسياری از هيئات مذهبی نفوذ دارد 
و بس��ياری با همين منط��ق راه عقل و اس��تدالل را در 
نهضت حسينی می بندند. اين را می توان نشئت گرفته 
از تبليغاتی دانست كه هدف از عزاداری را لذت شخصی 
می دانند. در واقع فردی كه نه برای كسب معرفت بلكه 
برای حال كردن و لذت ش��خصی وارد هيئت می شود 
حاضر نيست به هيچ قيمتی، حتی فتوای مرجع تقليد، 
از خرافه پرس��تی   ها و لذت های شخصی بگذرد و بدين 
ترتيب هر كس ه��ر آنچه می  خواهد انج��ام می دهد و 
احساس هم می  كند با اين كار به امام حسين)ع( بيش از 

پيش نزديك است!
  پيمان برای زدودن جهل

اميد اس��ت حال كه تعداد زوار اربعين هر س��اله افزايش 
می يابد و زيارت اربعين حتی برای غير شيعيان آرزو شده 
است، در كنار شور و ش��وق زيارت و نذورات بسيار برای 
استقبال از زائرانی كه پا  جای پای جابر بن عبداهلل انصاری 
می گذارند، زيارت نامه اربعين نيز به معنای واقعی آن در 
قلب يكايك ما ثبت شود و خط به خط آن را با عقل درک 
كنيم و با جان و دل پذيرا باشيم و تالش كنيم جهالت   ها 
را از خود دور و در راه شناخت اسالم ناب با توسل به فضال 
و انديش��مندان واقعی تالش كنيم، چرا اگر جز اين باشد 
عهد و وفايی كه با امام حسين)ع( كرديم و پيماني كه به 
خداوند برای همدلی و همراهی با امام حسين)ع( بستيم 

تنها حرافی و زبان بازی خواهد بود. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار  شنبه  9 آبان 1397   -    21 صفر 1440
سال بيستم- شماره 5505 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

کشورهای اروپايی تمايلی به ميزبانی 
دفتر کانال مالی با ايران ندارند

بازی جدید اروپا 
با جایگزین سوئیفت

صفحه 15

انگار سال ها 
بر ما گذشته است

گفت وگوي »جوان« با مادران 3 شهيد خوزستاني
در آستانه چهلمين روز حادثه تروريستي اهواز

صفحه 7

جوالن سودجویان با گراني هاي بي منطق

جذب ميليونی زائران اربعين حسين)ع( از 60 کشور

تسخير دل هاي جهانيان در  اربعين 1440

سازمان حمايت از مصرف کننده و سازمان تعزيرات چشم بر خرده فروشي با گراني بي منطق تا 300 درصد بسته اند!

حماس��ه ميليوني حضور عاش��قان حس��يني در راهپيمايي 
اربعين و همچنين راهپيمايي هزاران نفري عاشقان جامانده از 
كاروان عشق، يك بار ديگر به سرمنزل مقصود رسيد. امسال 
عاشقان حسيني از 60 كشور جهان باش��كوه تر از هميشه به 
ميعادگاه عاش��قي و كربالي معلي ش��تافتند تا در اربعين 97 

با شعار »حب الحسين يجمعنا« حماس��ه حضور را به نمايش 
عاش��قي منتظران ظهور پيوند بزنن��د؛ انگار ج��اده ظهور از 
كربالي حسين)ع( مي گذرد.  جاده 80كيلومتري نجف به كربال 
ميعادگاه عاشقاني است كه از هرگوش��ه اين دنيا با يك عشق 
دور هم جمع شده اند تا خودشان را به »بهشت« برسانند. انگار 

در روزهاي منتهي به اربعين همه جاده ها به كربال مي رسند. 
عاشقان عراقي، عشاير و روس��تاييان در جاده هاي منتهي به 
كربال سنگ تمام گذاش��ته اند و تمام  دار و ندارشان را به ميان 
آورده اند تا تصوير تمام عياري از اخالص را به نمايش بگذارند و 

ناب ترين عشق ها را به تصوير بكشند | صفحه 3

   اقتصادي

عزاداري هيئت هاي دانشجويي   
در حضور رهبر انقالب

جاماندگان اربعين در تهران

ي
اس

سي
عه

ام
ج

 حسينيه امام خميني )ره( در روز اربعين ميزبان هيئت هاي دانشجويي از سراسر كشور 
بود و رهبر انقالب پس از عزاداري دانشجويان در سخنان كوتاهي، دل هاي پاک، احساسات 

صادقانه و ايمان زالل جوانان مؤمن را زمينه ساز جلب تفضالت الهي خواندند | صفحه 2

  جاماندگان از پياده روي اربعين در تهران در حركتي نمادين همنوا با زائران كربال با پاي 
پياده به سمت حرم عبدالعظيم حسني )ع( رفتند تا ثواب زيارت امام حسين)ع( را از راه دور 

با زيارت اين امامزادگان به دست بياورند | صفحه 3

كشتار عزاداران اربعين حسيني در نيجريه

فرصت بازنشستگان  
براي ترك پست هاي خود بیشتر شد!

عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اس��المي گفت: آخرين 
فرصت مش��موالن قانون منع به كارگيري بازنشستگان براي 
ترک پست هاي خدمت 15آذرماه بوده و نظر مجلس در اين 
زمينه تغييري نكرده است. »محمدعلي وكيلي« درباره خبر 
منتشر شده به نقل از وي در برخي رس��انه ها مبني بر اينكه 
ضرب االجل  مجلس شوراي اس��المي براي منع به كارگيري 
بازنشس��ته ها تغيير كرده اس��ت، افزود: اين برداشت اشتباه 
است، زيرا قانون منع به كارگيري بازنشستگان از 31شهريور 
در روزنامه رسمي كشور منتشر ش��ده است. وي افزود: طبق 
قانون مصوبات مجلس، 15روز بعد از انتظار در روزنامه رسمي 
ماهيت اجراي��ي مي يابد. اي��ن نماينده مجل��س اظهار كرد: 
بنابراين مبدأ دو ماه فرصت قانوني براي ترک پست هايي كه 
بازنشستگان در اختيار دارند، از 15 مهر شروع و 15آذر پايان 
مي يابد. نماينده مردم تهران، ري، اسالمش��هر و پرديس در 
مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: تغيير مهلت تعيين شده 
در قانون جز با اصالح قانون ميسر نيست. گفتني است، قانون 
اصالح ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان شش��م شهريور 
امسال به تصويب ش��وراي اسالمي رس��يد و 27 شهريورماه 
رئيس جمهور آن را براي اجرا به سازمان اداري و استخدامي 
كشور ابالغ كرد.  براس��اس اين قانون كه با هدف به كارگيري 
جوانان در مسئوليت هاي اجرايي تهيه و تصويب شده است، 
استانداران، سفرا، معاونان وزيران و ايثارگران كمتر از 50درصد 
مشمول منع به كارگيري بازنشستگان هس��تند و نمي توان 

نيروي بازنشسته در اين مسئوليت ها را استفاده كرد.
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 امام جمعه و استاندار استان مركزي نسبت به پشت پرده 
واگذاری پااليشگاه امام خميني شازند هشدار دادند

حساب سازي براي حراج 
پرسودترين پااليشگاه کشور!
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رهايي قيمت در بازار ها اين روزها مردم را در س��طح خرده فروشي ها با 
مشكل مواجه كرده اس��ت، اين در حالي اس��ت كه حتي در اقتصاد هاي 
جنگ  زده كه دچار تحريم هم هستند، وضعيت بازارها به گونه اي نيست 
كه هر روز قيمت هاي جديدي روي كاالها اعم از مواد پروتئيني، ميوه و 

سبزيجات و همچنين مسكن و اجاره بها اعمال شود. در اين ميان به نظر 
مي رسد نظارت ها در بازار يا كافي نيست يا اينكه فرمان پذيري در بازارها 
از دست رفته است و هر شخصي كاال را به هر قيمتي كه دلش بخواهد يا 
اينكه هزينه زندگي اش اقتضا كند، عرضه مي كند. دولت و تمامي نهادهاي 

قيمت گذاري كاال و خدمات باي��د نحوه و فرم��ول قيمت گذاري كاال و 
خدمات را انتشار دهند تا مشخص شود چرا عموم خانوارهاي ايراني براي 
تأمين مايحتاج خود اينقدر دچار كسري بودجه شديد شده اند و كي قرار 

است اين روند آشفته در بازارها خاتمه يابد | صفحه 4


