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همه چيز فداي مكتب، حتي حسين(ع)!
اگر هر روز عاشوراست و همه زمين ها كربال، بايد بفهميم در پس اين همه شور و شوق و نشاط عاشورايي 
و اين همه اشك و آه و سوز در سوگ ساالر شهيدان و ياران بي همتاي او كه خوشبختانه در هر كوي و برزن 

نشانه هاي آن آشكار است، وظيفه امروز ما چيست.
ــت و زياد و سطوح مختلفي دارد. از جمله درس هاي قيام  ــورا متنوع اس  درس ها، پيام ها و عبرت هاي عاش
ــت و تا قيام قيامت نيز  ــت؛ دو جرياني كه در هميشه تاريخ بوده اس ــناخت جريان حق و باطل اس ــورا ش عاش
ادامه خواهد داشت. جريان باطل در ازاي سيم و زر و با وعده امارت به ميدان مي آيد و جريان حق براي اداي 

تكليف، از سيم و زر و امارت در راه هدف مي گذرد. 
ــقان حرام خوار و امامت جريان حق به دست صالحان است كه علم،  ــت فاس راهبري جريان باطل در دس

تقوا، پاسداري از دين و مخالفت با هواهاي نفساني از ويژگي هاي آنان است.
از ديگر درس هاي عاشورايي، نهايت ايثار و فداكاري براي زنده ماندن مكتب و پايدار ماندن اسالم ناب 
ــالم را فهماند كه اگر دين در خطر باشد، چون حسيني با  ــورا به ما ارزش دين و اهميت مكتب اس ــت. عاش اس
چنان ياران و اهل بيتي بايد فدا شوند تا دين و مكتب باقي بماند و هيچ چيزي همسنگ و همتراز و باارزش تر 

از اسالم ناب نيست؛ حتي حسين (ع) !
ــيدن از قلت ياران و  ــت همواره از نظر ظاهري نامتقارن؛ پس نهراس نبرد و مقابله حق با باطل نبردي اس
انبوهي دشمن و دربند شكست و پيروزي ظاهري نبودن از ديگر آموزه هاي نهضت عاشوراست؛ نهضتي كه 
با گذشت بيش از 1370 سال از آن، همچنان نوراني و هدايتگر است و سواران بر كشتي حسين بن علي(ع) 

را به ساحل نجات مي رساند.

www.jamejamonline.ir
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محرم ، فرصتي است كه 
 خانواده ها مي توانند
 از آن استفاده درست كنند

محرم 
و  خانواده

ايران اسالمي 
غرق در شور حسيني

ديروز عاشورا بود، ايرانيان با دل هايي عريان تر 
ــاي  ــت فراتر از خود به تماش ــيد، دو ركع از خورش

چشم هايي كه بهاري بود، ايستادند.
ــور حسيني سراسر كشور را فرا گرفت،  ديروز ش
ــمان باريد و مردمي كه  ــت ها و زنجيرها از آس دس
ــن، غلتيدن  ــين گفت ــا هر يا حس ــان ب اشك هايش
ــزاداري اش بيفتند،  ــا در پاي ع ــه مي كرد ت را بهان

چشم هايشان را زيستند.
ــه  خواندند و  ــردم با صدايي ابري نوح ــروز م دي
ــان تا ميدان  ــه كوچه با تمام دل و چشمش كوچه ب

ــهر دويدند با پاهايي به برهنگي خورشيد تا دايره  ش
به دايره بايستند و ببارند.

ــان را از انزواي  ــورا انس ــين و روز عاش نام حس
ــاند تا انبوه  ــي آورد، او را مي كش ــودش بيرون م خ
ــق دارند و چشم هايي كه  مردمي كه دل هايي عاش

از تبار بهار است.
ــورا شروع  ديروز ايرانيان با دل هايي كه از عاش
ــم هايي كه از تبار ارديبهشت و بهار  ــد و چش مي ش
ــين از خانه به كوچه و از كوچه به  بودند، با ذكر حس
ــتاها آمدند تا چشم ها  ميدانگاه هاي شهرها و روس

ــتراك بايستند و در كنار هم  ــان را به اش و دل هايش
به جماعت بگريند و عاشقي كنند. 

 تماشايي ترين صحنه هاي عزاداري 
در تلويزيون

ــته  بر صفحه  ــر نقش بس ــن روزها تصاوي اي
ــه تمام،  ــه زيبايي هر چ ــت ب ــون توانس تلويزي
عظمت حضور مردم در جاي جاي ايران اسالمي 
ــد. عزاداران بم، اردبيل، زنجان،  را به تصوير بكش
ــتان و ... در  ــهد، قم، هرمزگان، لرس تهران، مش
صفوف به هم فشرده تماشايي ترين صحنه هاي 

ــور حسيني را رقم زدند و حسينيه اي به وسعت  ش
قلب هاي تپيده در عشق حسين (ع) برپا شد.

 مراسم مختلف در شهرها
مردم شهرها و روستاهاي كشورمان در تاسوعا 
ــينيـ  ديروز و پريروزـ  با برپايي  ــوراي حس و عاش
ــوگواري جمعي را  ــنتي، همدلي و س آيين هاي س
تكرار كردند تا به همه جهانيان نشان دهند عاشورا 

يك مراسم نيست، بلكه يك فرهنگ است.
ــل،  ــبيه خواني در اردبي ــم، ش ــي در ب زنجيرزن
ــتان،  ــم خواني در خوزس نخل گرداني در يزد، قاس

ــتان، سينه زني و زنجيرزني  گل بر سر زدن در لرس
ــاهرود،  ــين» در ش ــن، حس در زنجان، آيين «حس
عزاداري بازار تبريز، هيات هاي عزاداري در تهران 
و... از جمله مراسمي بود كه عاشوراي حسيني را در 

كشورمان پرشور كرد. 
بار ديگر تاريخ در مقابل اين همه شور و اشتياق 
به سكوت رسيد و مردمي كه عاشقانه حسين(ع) را 
ــق را به جماعت قرائت  صدا مي زدند، بار ديگر عش
كردند و تالوت زاللي و زيبايي شان زبان هاي زبده 

را به لكنت انداخت.

نصراهللا: با يزيد زمان 
 مقابله مي كنيم 

و ايران حامي ماست
 جنگ 8 روزه غزه بيش از 750 ميليون دالر هزينه 

براي رژيم صهيونيستي داشته است
ــزب اهللا لبنان  ــن نصراهللا، دبيركل ح سيدحس
ــبت مراسم عاشوراي حسيني  روز گذشته به مناس
ــرد با يزيد  ــراد و در آن اعالم ك ــخنان مهمي اي س
ــتي در  ــان كه طرح هاي آمريكايي و صهيونيس زم
ــن راه ايران  ــه مي كنيم و در اي ــت مقابل منطقه اس

حامي مقاومت بوده و از اين پس نيز خواهد بود. 
ــق ويدئو  ــان كه از طري ــركل حزب اهللا لبن دبي
ــگاه الرايه سخن مي گفت، ابتدا  كنفرانس در ورزش
ــين(ع) را به محضر رهبر معظم  ــهادت امام حس ش
انقالب اسالمي ايران تسليت گفت. وي همچنين 
ــت  ــا قدرداني از مقاومت مردم غزه در جنگ هش ب
ــك بار ديگر  ــكوه را ي ــر اين پيروزي باش روزه اخي
تبريك گفت و افزود: پيروزي هاي مقاومت در غزه 
ــتي سست تر  بار ديگر ثابت كرد كه رژيم صهيونيس
ــت. نصراهللا حمايت  و ضعيف تر از خانه عنكبوت اس
كشور ايران را در اين پيروزي و نيز پشتيباني از محور 
ــتود و گفت: جمهوري  ــت در كل منطقه س مقاوم
اسالمي ايران، هنگامي كه از جنبش هاي مقاومت 
ــع راهبردي خود  ــد، به وظيفه و موض ــاع مي كن دف
عمل كرده است و در اين راه هيچ گونه چشمداشتي 

از كسي ندارد. 
ــاره به تحوالت  ــزب اهللا لبنان با اش دبيركل ح
ــب طرح هاي  ــت مراق ــردم خواس ــه از م خاورميان
ــت را  ــند و هرگز دوس ــمنان باش تفرقه افكنانه دش
ــمن  ــمن جابه جا نگيرند، زيرا به گفته او دش ــا دش ب
ــت. وي در عين  ــتي اس ــي ما رژيم صهيونيس اصل
ــه لبنان تجاوز  ــرائيل ب ــال تهديدكرد كه اگر اس ح
ــزب اهللا را  ــك ح ــو بايد هزاران موش ــد، تل آوي كن
ــتي هشدار  ــود. وي به رژيم صهيونيس متحمل ش
ــورت تجاوز مجدد به لبنان، مقاومت تمام  داد در ص
ــين از جمله تل آويو را آماج  مناطق صهيونيست نش

موشك هاي قوي تر از فجر 5 قرار خواهد داد.
ــبت عاشوراي حسيني سخن  نصراهللا كه به مناس
ــال و فرزندانمان به  ــان و م ــزود: ما با ج ــت، اف مي گف
حسين(ع) مي گوييم لبيك يا حسين(ع). ما هرگز به قول 
و وعده خود پشت نخواهيم كرد. مانند هر عاشورايي بار 
ديگر با حسين(ع) تجديد عهد و بيعت مي كنيم و به تمام 
ظالمان و فاسدان و كساني كه بر شكست ما حساب باز 

كرده اند مي گوييم: هيهات من الذله.
ادامه سخنان نصراهللا را در صفحه 6 بخوانيد. 
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 امير مهدي زاده، سعيد احمدي  و تيم 
 كوميته تيمي 3 مدال 
طال، نقره و برنز كسب 
كردند

هشدار ايران درخصوص استقرار موشك هاي ناتو  در مرز سوريه
ــخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره  س
ــت تركيه از ناتو براي استقرار موشك هاي  به درخواس
پاتريوت در مرز آن كشور با سوريه، گفت: اين موضوع 
ــوريه نمي كند بلكه  ــاله س نه تنها كمكي به حل مس
موجب سخت تر و پيچيده تر شدن اوضاع نيز مي شود.

به گزارش ايسنا، رامين مهمان پرست اظهار كرد: 
ــوريه از طريق نظامي، از علل  اصرار بر حل موضوع س
ــدات در منطقه بوده و  ــنج و تهدي ــي افزايش تش اصل
مناسب است همه كشورها، بويژه كشورهاي موثر در 
تحوالت سوريه، به دنبال يافتن راه حل سياسي براي 

بحران هاي منطقه اي باشند.
ــورهاي  ــر اين كه بايد به نيات كش ــا تاكيد ب وي ب
ــتن  ــه تحوالت منطقه و اولويت داش ــبت ب غربي نس
ــت، از  ــتي براي آنها توجه داش امنيت رژيم صهيونيس

ــورهاي منطقه خواست نسبت به فتنه ها و اهداف  كش
حاميان غربي رژيم صهيونيستي، با دقت و هوشياري 

برخورد كنند.
علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي هم 
ــتم هاي موشكي پاتريوت از سوي  درباره نصب سيس
ــفر به آنكارا با  ناتو در تركيه، گفت: در ديداري كه در س
ــران تركيه داشتم به آنها تذكر دادم كه نصب چنين  س
سيستم هايي در منطقه اثرات منفي دارد و مشكالت را 

در منطقه تشديد مي كند.
 استقرار موشك هاي ناتو در مرز تركيه

 و سوريه، آغاز جنگ منطقه اي است
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس هم با اشاره به درخواست تركيه براي استقرار 
موشك هاي ناتو در مرزهاي اين كشور با سوريه گفت: 

استقرار موشك هاي ناتو، جنگ عليه سوريه خواهد بود 
و به يك جنگ منطقه اي خواهد انجاميد.

ــيني در گفت وگو با ايسنا،  ــين نقوي حس سيدحس
ــتقرار موشك هاي ناتو در مرز تركيه و  اظهار كرد:  اس
سوريه در واقع اعالم جنگ ناتو عليه سوريه محسوب 
مي شود؛ زيرا اگر ناتو به اين موضوع ورود كند حتي اگر 
ــت تركيه و به بهانه تامين امنيت  اين ورود به درخواس
ــد، اين اقدام عمال جنگ عليه دولت  ــور باش اين كش
ــوريه محسوب مي شود كه اقدام خطرناكي است و  س

منطقه را به آتش جنگ مي كشاند.
وي افزود: به نظر مي رسد اروپايي ها و ناتو عاقل تر 
ــند كه آتش يك جنگ منطقه اي را شعله ور  از اين باش
ــترده كنند؛ چراكه به هر حال شرايط  و دامنه آن را گس
سوريه با ليبي متفاوت است و ورود يكجانبه  اروپايي ها 

ــوريه، جنگ منطقه اي را گسترش  و ناتو به ميدان س
ــت اروپا بخواهد جنگ منطقه اي در  مي دهد. بعيد اس
ــاله باعث مي شود  خاورميانه به راه بيفتد؛ زيرا اين مس
آنها خسارت زيادي ببينند. نقوي حسيني تصريح كرد: 
ــراي اين اقدام  ــود بهانه اي به عنوان توجيه ب نمي ش
تراشيد و تركيه بايد فورا اين درخواست را پس بگيرد؛ 
زيرا اگر ما در اثر اين اقدام به فضاي جنگي ورود كنيم، 
اين تركيه است كه از سوي كشورهاي منطقه محكوم  

مي شود.
سخنگوي امنيت ملي و سياست  خارجي مجلس 
خاطرنشان كرد: كشورهاي خاورميانه بايد با استقرار 
موشك هاي ناتو مقابله و مخالفت جدي كنند و حتي در 
 اين باره به سازمان ملل متحد شكايت كنند؛ چراكه اين 
ــك جنگ  ــر ي ــه را درگي ــورهاي منطق ــدام كش اق

خانمانسوز مي كند.
ــه بهانه مقابله  ــزارش فارس، دولت تركيه ب به گ
ــوريه، از ناتو درخواست كرد  ــكي س با تهديدات موش
ــك هاي پاتريوت را در مرز سوريه مستقر سازد و  موش
به دنبال اين درخواست يك گروه چهل نفره متشكل 
از نظاميان آمريكايي، آلماني و هلندي براي شناسايي 
ــتقرار موشك هاي پاتريوت ناتو در نوار مرزي  نقاط اس

تركيه با سوريه امروز وارد آنكارا مي شوند.
به گفته كارشناسان مسائل نظامي، احتمال مي رود 
ــتم پدافند موشكي پاتريوت در سه استان  شش سيس
دياربكر، اورفا و ماالتيا، مستقر شوند، كه اين امر مستلزم 
تائيد گروه كارشناسان نظامي ناتو است. موشك هاي 
پاتريوت قابليت انهدام موشك هاي متخاصم زمين به 

زمين و هوا به زمين در ارتفاع باال را دارد.

 پيام تسليت رئيس رسانه ملي 
به مناسبت درگذشت جهانبخش صادقي

 ارائه پيشنهاد افزايش سرانه پزشك خانواده 
به دولت و مجلس

ــازمان صدا و  ــي، رئيس س ــزت اهللا ضرغام ع
ــت هنرمند متعهد كشور، جهانبخش  سيما درگذش

صادقي را به جامعه هنري تسليت گفت.
ــگاه  ــروه فرهنگي، هنري باش ــزارش گ ــه گ ب

خبرنگاران، متن اين پيام به شرح زير است:
ــتثنايي  جهانبخش صادقي، هنرمند متعهد و اس
ــن هنرمند  ــيد اي ــوت اعلي پر كش ــور به ملك كش
ــش ابا عبداهللا  ــق به موال و مقتداي ــوان كه عش پرت
ــه دوانده بود با  ــين(ع) در تمام وجودش ريش الحس
وجود 85 درصد معلوليت، خالق آثاري ارزشمند شد 
ــي از صبر، اميد، اعتماد به  ــه بيش از هرچيز تابلوي ك
نفس، انگيزه و استعداد خارق العاده اي در ذات بشري 

ترسيم مي كرد. 
ــردن تصوير  ــا ك ــر وي در مان ــالش بي نظي ت
ــمند  ــهيد لبناني در قالب 110 تابلوي ارزش 110 ش
ــدان و دلباختگان مكتب  ــه اي آنها به مجاه و هدي
ــبت  ــان از درك عميق اين هنرمند نس حسيني،نش

به ارزش هاست. 
ــراي جامعه جهاني  ــي نه فقط ب ــوم صادق مرح
ــتقامت،  ــراي همگان الگوي اس ــوالن بلكه ب معل

تالش و طراوت زندگي بود. 
ــقانه او در ايام ماتم مواليش حسين  ــفر عاش س
ــن علي(ع) و ياران با وفايش، آخرين نقش زيباي  اب

او بر تابلوي زندگي اش شد. 
ــت جانگداز اين هنرمند را به خانواده صبور  رحل
ــتان  ــوارش و به مردم نجيب و هنر پرور اس و بزرگ

كرمان تسليت مي گويم. 

رئيس ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده و نظام 
ارجاع از ارائه پيشنهاد افزايش سرانه پزشك خانواده 
ــه دولت و مجلس خبر داد و گفت: منتظر تائيد اين  ب

موضوع هستيم.
ــريعتي افزود:  ــد ش ــنا، محم ــه گزارش ايس ب
ــي از منابع موردنياز برنامه پزشك خانواده از  بخش
ــت و بخش ديگر نيز توسط  ــوي وزارت بهداش س
سازمان هاي بيمه گر و وزارت رفاه تامين مي شود.

ــت حداكثر تالش  وي اظهار كرد: وزارت بهداش
خود را در اين زمينه انجام مي دهد. براي سال آينده 
ــرح كرده ايم و  ــرانه را مط ــنهاد افزايش س نيز پيش

ــرانه را تائيد كنند،  اميدواريم دولت و مجلس اين س
ــكان خانواده از اين محل تامين  چرا كه درآمد پزش

مي شود. 
رئيس ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده و نظام 
ــود داروخانه ها هم  ــاع ادامه داد: بايد تالش ش ارج
ــك خانواده شوند؛  ــريع تر وارد چرخه برنامه پزش س
چرا كه تمهيدات الزم در اين خصوص نيز انديشيده 
ــده است. شريعتي افزود: برنامه پزشك خانواده و  ش
ــارس و مازندران اجرا  ــتان هاي ف نظام ارجاع در اس
ــتان هرمزگان نيز آماده اجراي  ــت. در اس ــده اس ش

برنامه هستيم.
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 تلويزيون بخوبي توانست تماشايي ترين 
صحنه هاي شور حسيني را به تصوير بكشد


