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رب زمین کربال بارید و رفت
ات قیامت قطع استبدا د کرد
تیغ چون ال از میان بیرون کشید
ای صبا ای پیک دورافتادگان

الله رد وریاهن اه کارید و رفت
موج خون او چمن ایجاد کرد
از رگ ارباب باطل خون کشید
اکش ما را رب مزار او رسان
(اقبال الهوری)

عاشورا حضور دوباره همه انبیاء ،صلحا و اولیای الهی در قله هدایتگری و ظلمستیزی
است ،صحنه ایستادگی مردان الهی در برابر زور مداران و حاکمان طاغوتی است ،فریاد
عدالتطلبی بر سر وابستگان زر و زور و دیوسیرتان است ،ایستادگی در برابر نامردمیها،
کج رویها و انحرافات است ،زیربنای فکری و فرهنگی تحوالت معنوی است .شکوه آن
حماسه عظیم هنوز فاتح قلمرو دلها و قلبها بوده و خواهد بود ،بدینسان همه دانشمندان،
نخبگان ،علما ،اساتید و صاحبان قلم را در سراسر جهان متوجه ابعاد و آثار ماندگاری خود
نموده است .آری سخن از محرم و عاشورای حسینی است؛ ماهی که در آن حسینبنعلی
علیه السالم با عدهای از باوفاترین اصحاب خود ،کالس شهادت و ایثار را آغاز نمودند و با
خون خود کربال را به دانشگاه عشق و ایمان ،جهاد و پایداری برای بشریت تبدیل نمودند.
دانشگاهی که استادش حسین بن علی(ع) و شاگردانش حر بن یزید ریاحی ،قمر بنیهاشم،
قاسم بن الحسن ،علیاکبر ،زینب کبری و همه رهپویان حق و حقیقت در طول تاریخ بشر
هستند .اگر در طول تاریخ نهضتهای بیشماری رخ داده است ،متأثر از آن حادثه عظیم
و قیام خونین بوده است و تا قیامت برجستگی آن رخداد تاریخی زبانزد خاص و عام
خواهد بود .مقام معظم رهبری(دام ظله) میفرمایند :حادثه عاشورا در اوج قله فداکاری و
شهادتطلبی باقی ماند و همچنان تا قیامت باقی خواهد ماند و همه جای دنیا متأثر از این
واقعهاند( .بیانات مقام معظم رهبری مورخ )72/03/26
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امروز اگر بیداری اسالمی ،کشورهای اسالمی را فرا گرفته است به برکت ایستادگی آن
یگانه دوران بوده است که با ایثارگری و از خودگذشتگی درس پایداری در برابر ظلم و
ظالمان را به بشریت آموخت .در ترویج این فرهنگ عاشورایی همت کنیم و تودههای مردم را
آشنا سازیم که این مهم امروز بر دوش نخبگان ،علما و روحانیون میباشد .روحانیون بزرگوار
نیک میدانند تداوم این فرهنگ عاشورایی در همه ابعاد آن بر دوش آنها میباشد .آنها
هستند که میتوانند درسهای عاشورایی را برای باال بردن معرفت عاشورایی بیان نمایند .به
حمداهلل گروندگان به آن اسوه جاودانه شیعه و سنی نمیشناسد و اهلسنت نیز همچون شیعیان
ارادت خود را به آن امام همام همواره نشان دادهاند .امروز در بسیاری از مناطق خارج از
کشور مانند هندوستان ،پاکستان و همچنین بسیاری از استانهای کشورمان همچون خراسان،
سیستان و بلوچستان ،گلستان و کردستان شیعیان و اهلسنت با هم مراسم عزاداری برگزار
میکنند .مناسب است از این ظرفیت همدلی حداکثر استفاده را جهت باال بردن اتحاد و انسجام
آحاد مسلمانان بدست آوریم.
امیدواریم با تأسی به آن اسوه جاودانه و درس گرفتن از آن امام همام بتوانیم در تداوم
فرهنگ عاشورایی گامهای مؤثرتری برداشته و نشان دهیم که عاشورایی و حسینی ماندهایم.

