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کربال عصاره ی بهشت است و عاشورا آبروی عشق. اگر 
از زمین نمی رویید و مشام هیچ  نبود هیچ گلی  کربال 
انسان آزاده ای حقیقت را استشمام نمی کرد. اگر کربال 
نبود، عاشورا نبود و اگر عاشورا نبود، امروز عشق بر سر 

هر کوی و برزنی ندای》یا حسین《را سر نمیداد.
پس باید آموخت؛ از بزرگی آن حماسه تا کوچکی گلوی 
تیر خورده ی علی اصغر ۶ ماهه. مگر میشود عظمت این 

واقعه را با چیزی جز »عشق« توجیه نمود؟
با  عباس  بخشید؛  آبرو  را  عشق  و  آمد  حسین  آری؛ 
را  پاره عشق  َمشکی  با  لبان خشکیده،  و  بریده  دستان 
به دور شمعی  پروانه  یاران عشق همچون  سیراب کرد . 
برنتابید.  از خود  نور آزادگی و حقانیت،  گشتند که جز 
ترین درجه  مرتبه  بلند  نثار جان  بازان،  پاک  دنیای  در 
ی وفاداری است. ۷۲ تن با فراق بال به سوی حقانیت 
و آزادی شتافتند. مگر نه آن که در آن روز عظیم امام 
عشق ندا سر می دهد که :》 ای مردم، اگر دین ندارید 
هتک  کردند؟  چه  پلیدان  آن  باشید.《اما  آزاده  الاقل 
»هل  فریاد  هم  هنوز  حق...   مظهر  به  هم  آن  حرمت، 
من ناصر ینصرونی« در گوش آسمان میپیچد... اما دیگر 
امیدی به نجات آن بد ذاتان نیست، آن ها خود این ذلت 
را خواستند و اکنون دیگر راه بازگشتی نمانده. و آنگاه 
نشانه ی غضب سرخی  به  آسمان  که  شد  کامل  عشق 
به  به رخ جهانیان کشید گویی جفایی  را  خون حسین 

این عظمت در تاریخ بشریت به خود ندیده است.
اینک دشت خونین نینوا محزون به این جفا و مسرور به 
در بر گرفتن کالبد بی جان عشق، در دل خود می باشد.

آری، این است عشق...  

صدای هلهله و شادی به گوش می رسد.جمعیت فراوانی در 
هستند  هایی  خارجی  آمدن  منتظر  کوفه  شهر  های  دروازه 
اند. کاروان در میان هیاهو وارد می  که بر یزید خروج کرده 
هیاهو  این  اندازد.در  می  جمعیت  به  نگاهی  شود،زینب)س( 
میزند:ساکت  فریاد  پس  دهد؛  انجام  را  رسالتش  تواند  نمی 

شوید! 
پرحزین  نای  از  علی  آشنای  صدای  شنیدن  با  کوفیان 
دخترش،رعشه بر تنشان افتاده و به یک باره سکوت می کنند.

برادرش  قیام  پیام  رسا  صدایی  با  حضرت  آن  هنگام  این  در 
آنان را  را به گوش مردمان گمراه کوفه می رساند و  حسین 
از خواب جاهلیت بیدار می کند. ایشان با رعایت تمام عفاف 
و حیا در مقابل ابن زیاد که او و خاندان گرامی اش را رسوا 
میخواند،ایستادند و در جوابشان فرموند که این تو هستی که 

رسوایی؛ زیرا رسوایی از آن فاسق است و ما فاسق نیستیم.
چهار  هر  که  بود  البنین  واقعه،ام  این  شجاِع  بانوی  دیگر 
نیز  آخر  در  و  داد  پرورش  عاشق  ابتدا  از همان  را  فرزندشان 
شجاع،شیر  مادر  این  فرستاد.  پروردگار  سوی  به  عاشقانه 
در گوش  و  نوشاند  فرزندان خود  به  را  ))بصیرت((  ))ادب((و 
عباسش آیه های شمس را زمزمه کرد. فرزندان او همچون سه 
ستاره و یک ماه از کودکی بر مدار خورشید والیت و امامت 
چرخیدند و از علی و حسن و حسین نور می گرفتند.و در آخر 

نیز خودشان روشنایی بخش این دنیای تاریک شدند.
آری در سال ها قبل از حماسه کربال زنانی با تربیت چنین 
شیر مردانی،حماسه ای گذراندند و سال ها پس از کربال نیز 
زنانی حماسه آفرین بودند که سبب شدند اسالم جاودان بماند 
و خون سرور شهیدان پایمال نشود و تا به ابد این شور و این 

داغ بر سینه شیعیان مانداگار شود.

علم ، دین ، خرافهعلم ، دین ، خرافه
مصاحبله.بلا.دکتلر.محملد.ابراهیلم.ضرابیهلا.دکتلرای.عرفان.اسلامی.در.

ملورد.شلبهات.پیرامون.عاشلورا

شیوه  و  محرم  درباب  داریم  گفتگویی  شماره  این  در 
محمد  دکتر  با   ، روز  مطرح شده  و شبهات  ها  عزاداری 
ابراهیم ضرابیها دارای دکترای عرفان اسالمی از دانشگاه 

علوم تحقیقات.
امام. مجلس. در. میگویند. که. است. درست. آیا.   
حسین.ویروس.تحت.فرمان.است.و.کسی.کرونا.نمی.

گیرد؟
توجه کنید که دین و قرآن سراسر آیاتی من باب تفکر و 
دعوت به آن است.از طرفی امامان همیشه مسلمانان را به 
علم آموزی  دعوت کرده اند. ویروس که زن و مرد ،دیندار 
و غیر دیندار نمیشناسد و تا به حال جان بسیاری از اهل 
دین را نیز گرفته است.کرونا یک ویروس است که از نظر 
علمی باید با او برخورد شود.مگرنه اینکه پیامبر و امامان 
در طول زندگیشان مریض و مسموم شدند و یا اکثرشان 

نیز به همین طریق شهید شدند؟
این ها سخنانی است که دین را در برابر دانش قرار می 
دهد و برخالف آیات و شیوه زندگی ائمه می باشد.آنها را 

نپذیرید.
امام.حسین. مراسم. برگزاری. در. شرعی. تکلیف.   
در.زمان.شیوع.کرونا.چیست؟برخی.می.گویند.امام.
حسین.راضی.به.برگزاری.مراسم.های.این.چنینی.و.

بیمار.شدن.عده.ای.نیست.
به نظر بنده اصل عزاداری آن چیزی است که ائمه ما در 
شهادت امام حسین انجام دادن بسیار مودبانه و محترمانه 
در خانه در یک سکوت و حزن زیبا.اصال مطابقت با این 
نوع عزا داری های ما ندارد. اینگونه، مشکلی هم بوجود 
نمیاد.دستور العمل دینی ما این است که نباید به سراغ 
قرآن گفته  بری،حتی در  زند  تو آسیب می  به  آنچه که 
شده که اگر روزه به بدن آسیب بزند،بر تو واجب نیست 

حاال عزا داری که مستحب است.
از  و  تعداد کم  با  ولو  باشد  منزل  تواند در  عزاداری می 
درس  و  گفت  سخن  حسین  امام  اخالقی  های  ویژگی 

گرفت و عمل کرد.
   فلسفه.سینه.زنی،زنجیر.زنی،.قمه.زنی.و.برخی.

دیگر.از.رسوم.ها.چیست؟
از  پس  دیالمه)۳قرن  زمان  در  خیابانی  عزاداری  اولین   

واقعه( اتفاق افتاد.سینه زنی در طول تاریخ ساخته شده، 
زنجیر زنی نیز از هندوستان و پاکستان وارد شده،علم و 
کتل از مسیحی ها و رومی ها وارد شده،طبل و سنج به 
هیچ وجهه سندیت تاریخی نداردو در طول زمان اضافه 
نمی  قضاوت  من  غلط  یا  است  درست  است.اینکه  شده 

کنم؛مالک من برای عزا داری،معصومین است.
فقهی،حتی در  به خود،از دید  از طرفی آسیب رساندن 
عزای امام حسین،حرام است.حاال چه با زنجیر زنی چه با 

سینه زنی چه با قمه زنی.
این. در. عزاداری. و. محرم. هستند. معتقد. برخی.   
روز.ها.سبب.افسردگی.میشود.شما.چه.عقیده.ای.

دارید؟
پاسخ این هست که شما از چه زوایه ای نگاه می کنید 
کردن  همراهی  جنبه  از  و  ،اگاهی  عشق  جنبه  از  اگر   ،
و  باشد  الهی  اولیا  به  گفتن  تسلیت  و  امامت  مصیبت  با 
سبب آموزش گرفتن و تربیت شدن در مسیر امام حسین 

می شود. 
بینی و حقیقت  راه حقیقت  باید  امام حسین  عزا داری 
فهمی را برای ما باز کند و انواع ظلم ها و گناه ها را برای 

ما آشکار سازد.
امام حسین نیاز به اشک ریختن به تنهایی ندارد ایشون 
نیاز به پیروانی با بصیرت دارد که راهشان را ادامه بدهد.

ها  عزاداری  بنابراین  انتخاب کرد  اگاهانه  را  راهش  امام 
باید توام با اگاهی بخشی،معرفت بخشی و تسلیت دادن 
با  موقعی  قطعا  و  باشه  الهی  اولیای  از  گرفتن  تسلیت  و 
معرفت و آگاهی،به مظلومیت امام حسین در فهم تاریخی 
می رسیم اشک از چشمان انسان سرازیر می شه و دچار 
اندوه می شویم که چرا چنین مرد بزرگی به این شکل از 
دنیا رفتاما این اشک اشکی است که برای انسان قدرت 

ایجاد می کنه نه ذلت و افسردگی.

طرح از عطیه گودرزی

کربال درکربال میماند اگر 			

کربال درکربال میماند اگر 			
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را در معرض  ما  مو،  باورند که رنگ  این  بر  دانشمندان 
خطر ابتال به سرطان قرار میدهد.

را  سرطان  خطرات  که  مشتاقاند  بهداشت  متخصصان 
پیشگیری  نحوه  از  بهتری  درک  بتوانند  تا  کنند  کشف 
سیگار  مصرف  از  باشند؛  داشته  بیماریها  با  مبارزه  در 
گرفته تا قرارگرفتن در معرض آفتاب، دانشمندان موارد 
میشود  تصور  اکنون  که  کردهاند  شناسایی  را  بیشماری 
خطر ابتال به سرطان را افزایش میدهد؛ اخیراً مطالعاتی 
شد،  انجام  سرطان  مو  رنگ  بین  ارتباط  شناسایی  برای 
اما پیشرفت چندانی به همراه نداشته است. با این وجود 
توجه  قابل  اندازه  همان  به  و  متفاوت  رابطهای  محققان 
بین مو و سرطان کشف کردند. این مطالعه نشان میدهد 
در  را  میتواند شما  یا روشن  تیره  رنگ موی  داشتن  که 
معرض خطر بیشتری برای ابتال به انواع خاصی از سرطان 
شامل  که  “وین”  پزشکی  دانشگاه  مطالعه  دهد.  قرار 
11۷۲00 زن آمریکایی بود، بزرگترین مطالعه بررسی اثر 
مواد شیمیایی در رنگ مو بودهاست. نتایج در  BMJدر 
تاریخ ۲ سپتامبر منتشر شد، نتیجه این بود که “اگرچه 
به ندرت افزایش خطر ابتال به انواع سرطان ممکن است 
این حال در طول  با  نیز وجود دارد”؛  استثناء  اما موارد 
مطالعه، محققان بر اساس شواهدی که اتفاق افتاد، نشان 
به  ابتال  خطر  معرض  در  تیرهتر  موهای  با  زنان  میدهد 
در  هستند،  لنفاوی(  سیستم  هوچکین)سرطان  لنفوم 
حالی که زنان با موهای روشنتر در معرض خطر ابتال به 
کارسینومای سلول پایه)نوعی سرطان پوست( قرار دارند.

بر اساس مؤسسه ملی سرطان )NCI( بیش از یک سوم 
زنان باالی 18سال و 10% مردان باالی 40سال از رنگ 
ماده   5000 از  بیش   ،  NCI طبق  میکنند.  استفاده  مو 
شیمیایی مختلف در محصوالت رنگ مو استفاده میشود 

که برخی از آنها کارسینوژنیک )سرطانزا( هستند.
از آنجا که از رنگ مو بسیار استفاده میشود، مدتهاست 
که متخصصان نگران به خطر افتادن سالمتی توسط مواد 
شیمیایی موجود در رنگ مو هستند. این مطالعات بطور 
کامل ایمن بودن رنگ مو را ثابت نمیکند، همچنین نشان 
میدهد که رنگ طبیعی مو خطرات سرطان را به خودی 
خود همراه دارد.این مطالعه دارای کاستیهایی است، زیرا 
این تحقیقات فقط در مورد زنان سفیدپوست آمریکایی 
به  مربوط  یافتهها  این  است  ممکن  و  است،  شده  انجام 
مطالعات  لزوم  بر  محققان  نباشد.  افراد  دیگر  گروههای 
بیشتر روی جمعیت متنوعتر، خارج از ایاالت متحده برای 
درک عمیقتر از رنگ مو زنان تأکید کردند زیرا آنها در 

معرض خطر سرطان هستند.     

»من بیش از همه ازعمرابن سعد شدن میترسم ...”
ایـن جملـه خـود بـه تنهایـی قـادر اسـت اذهـان را بـه 

چالـش کشـیده و بـه تفکـر بـازدارد...
عمرابن سـعد ابـن ابی وقاص از اشـراف زادگان و تابعین 
پیامبـر بـود. همـان کسـی کـه بـه مسـلم ابـن عقیـل، 
فرسـتاده امـام حسـین، خیانت کـرد و وصیـت او را برای 

عبیـداهلل بازگـو کرد...
همـان کسـی کـه وعـده شـیرین فرمانروایـی ملـک ری 
چشـمانش را بـر کشـتن پسـر پیغمبـر بسـت بـا آنکـه 
بـی  ...اشـتیاق  اسـت  نابخشـودنی  جنایتـی  میدانسـت 
انـدازه او بـر حکمرانـی ملـک ری چنان قلـب و ذهن وی 
را تسـخیر کـرده بـود کـه گـوش هایـش بـرای شـنیدن 
نصیحـت خردمنـدان قـوم مبنی بـر برحذر داشـتن او از 
ایـن گنـاه، کر شـده بود آنقدر که با لشـکری چهـار هزار 
نفـری راهـی کربال شـد. همـان کسـی که به حـق بودن 

حسـین )ع( آگاهی داشـت 
امـام حسـین فرمودنـد” عمـر وای بر تـو؛ تـو را چه می 
شـود از خدایـی که بازگشـت همه به سـوی اوسـت نمی 
ترسـی و بـه جنـگ بـا مـن آمـدی؟ حـال آنکـه میدانی 
مـن کیسـتم! از ایـن ضاللـت بیـرون آی و بدیـن دنیای 
غـدار فریبنـده کـه او چـون مـن و تـو زیـاد دیده اسـت 
مغـرور نشـو....” ابـن سـعد تمامیـت سـخن حسـین ابن 
علـی )ع( را قبـول داشـت ولـی حاصلخیـزی زمین های 
ری و وعـده منفعـت ابـن زیـاد باعث شـد تا بـه جو ملک 

بدهد!!! ری رضایـت 
میدانـی چـرا ؟ ایمـان داشـتن با علـم و آگاهی داشـتن 
متفـاوت اسـت! عمـر به حـق بودن حسـین علم داشـت 
ولـی ایمـان نداشـت... کـه اگـر داشـت تبدیـل بـه حـر 

میشد... داسـتان 
عمرابـن سـعد بعـد از عاشـورا بـه کوفـه بازگشـت امـا 
همـان طـور کـه امـام حسـین فرمـوده بودنـد هیـچ گاه 
رویای شـیرین پادشـاهی ملـک ری برایش تعبیر نشـد و 
هیـچ کس زیـان بار تـر از او به خانه بازنگشـت... عمرابن 
سـعد آدمـی بـود که هـم خدا را میخواسـت هـم خرما را 
...هـم حکومـت ری را میخواهـد هـم احتـرام مـردم را ...

تردیـد بزرگتریـن ضعـف انسـان ها اسـت. تاریـخ تاوان 
هـای بسـیاری بـر سـر ایـن تردیـد هـا داده اسـت ولـی 
قصـه عمرسـعد تردیـد در مقابـل نـور اسـت! فکـرش را 
بکـن وسـط قصـه تردیـد شـما کسـی از راه برسـد و نور 
تعـارف کنـد... بـرای مـا نیـز ممکن اسـت پیـش بیاید و 
چـه بسـا فرصتمـان زود بـه پایـان برسـد، پـس مراقـب 
رو  دنبالـه  و  نشـویم  تسـلیم  شـبهات  مقابـل  باشـیم 
تردیدکننـدگان راهی نشـویم ...حجت خدا منتظر اسـت 

...تردیـد نکنیـد...

تقریبا همه ی ما به خصوص بعد از دوران قرنطینه عالقه 
مندیم که خیلی سریع و موثر وزن خود را کاهش دهیم 
آسان  و  ترین  سریع  عنوان  به  و  شروع  برای  معموال  و 
از  میکنیم.  مراجعه  اینترنتی  های  سایت  به  روش  ترین 
نظر علمی این گونه رژیم ها بدترین و ناپایدارترین روش 

برای رسیدن به وزن مطلوب هستند. 
با توجه به این که کاهش وزن اصولی و ماندگاری تناسب 
مناسب  غذایی  های  عادت  ایجاد  و  زمان  نیازمند  اندام 
است . در این متن میخواهیم به مفهوم الغری و عوارض 

کاهش وزن سریع بپردازیم. 
مفهوم الغری: الغری به معنی کاستن از اندازه ی بدن 
) سایز ( و وزن نیست ، بلکه مفهوم علمی کاهش وزن, 
اثر  انرژی در بدن است که در  به مصرف رساندن منابع 
مصرف مازاد بر نیاز مواد غذایی مختلف مانند چربی ها ، 

قندها و کربوهیدرات ها در بدن انباشته شده است. 
۶ عارضه الغری سریع و شدید:  

1..کاهش وزن سریع با عوارضی مثل ریزش مو, ضعف 
سنگ  ها،   دندان  ،پوسیدگی  خون  فشار  افت  اعصاب، 
کیسه صفرا، زخم معده،  یبوست،  افسردگی و ... همراه 

است.  
2. کاهش وزن سریع در اثر کم خوری و ورزش شدید  
تمایل  بدن  زیرا  میشود  الغری  به  بدن  مقاومت  باعث 

گرسنگی  هنگام  در  انرژی  تولید  برای  چربی  ذخیره  به 
طوالنی دارد. 

3. شخصی که با کم خوری یا ورزش شدید الغر میشود 
اگر نتواند مانند سابق ورزش کند  ورزش را رها کند یا 
غذای خود را افزایش دهد بدن سریع واکنش داده و فرد 
فرد  مقاومت  که  است  ممکن  حتی  میشود  چاق  دوباره 

شکسته و بیشتر از گذشته غذا خورده و چاق تر شود. 
4. در زمان کمبود انرژی بدن ،سیستم ایمنی در اولین 
با  و  میرود  عضالت  سمت  به  جبران  برای  خود  اقدام 
مصرف چربی های موجود در آنها سوخت خودرا تامین 

میکند در نتیجه تحلیل عضالنی ایجاد میشود. 
در  سلولیت  نام  به  پوستی  های  چال  و  چین  ایجاد   .5
ناحیه شکم ، ران ها و پاها از عوارض الغری شدید است. 
6.. در دوران کاهش وزن کم نوشیدن آب باعث تجمع 
سموم حاصل از متابولیسم چربی ها و اسیب رسیدن به 

ارگان های مختلف مانند کبد میشود.  
زمان  مدت  در  نمیتواند  غذایی  رژیم  هیچ  پایان  در 
کوتاهی چربی های انباشته شده در بدن را کاهش دهد, 
در نتیجه رسیدن به الغری پایدار در افراد چاق به معنای 
به مصرف رساندن این دسته از چربی هاست که انباشتگی 
بدن  های  سیستم  برای  ای  بالقوه  خطرات  میتواند  انها 
داشته باشد. از این رو توصیه میشود با صبر و حوصله و 
صرف زمان کافی برای انجام ورزش های مناسب و رعایت 
رژیم غذایی متناسب و ترجیحاً زیر نظر متخصص تغذیه 
، برای رسیدن به وزن مطلوب و تناسب اندام ، اقدامات 

الزم صورت گیرد.

اصول  بدون  و  نامتعارف  دیدار  شاهد  پیش  چندی 
دیپلماسی رئیس جمهور صربستان با ترامپ بودیم؛ از نبود 

پرچم صربستان تا امضای تحمیلی به الکساندر ووچیچ.
و  مؤدبانه  صربستان)الکساندرووچیچ(  رئیس جمهور 
مثل یک بچه ی حرف گوش کن بر روی کرسی ساده ای 
نشسته و در مقابل وی ترامپ پشت میز خود برصندلی 
نبودند،  رئیس جمهور  این دو  اگر  زده است.  تکیه  ریاست 
آدمی می پنداشت این محاکمه ای  است که برده)ووچیچ( 
در مقابل ارباب)ترامپ( نشسته است، اما بدون تعارف در 
واقعیت هم همین شکل است. اوج این ذلت آنجا است که 
همانند منشی در کنار ترامپ نشسته و نمی داند چه آشی 
برایش پخته اند و پای چه اقدامی را امضا زده است تا آنجا 
که ترامپ انتقال سفارت صربستان از تل آویو به قدس را 
اعالم می کند، وی غافلگیر و محیرالعقول می ماند و دیگر 
راهی برای فرار از معرکه و قبول نکردن قرارداد را ندارد، 

زیرا صفرتاصد کشورش وابسته به کدخدایش است. 
و  غربگرایان  که  است  راهی  انتهای  دقیقاً  مالقات  این 
چنان  و  بردارند  قدم  آن  در  می خواهند  خودفروختگان 
سودای بستن با غرب را دارند که هیچ راه حل و گشایشی 
باج دادن و وابستگی به مستکبران و زورگویان  از  را غیر 
شاید  بودن  اوامر  به  گوش  و  کردن  خم  سر  نمی بینند. 
چنان  اما  شود  مملکت  مسائل  گشایش  باعث  تاحدودی 
ذلت و خفتی برای کشور به ارمغان خواهد آورد که کلید 

چراغ خانه هایمان در دست آنها باشد.
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قلوب  واقع مصداق حدیث》...حراره فی  محرم ۹۹ در 
المومنین ال تبرد ابدا《 بود. محرمی که دوست و دشمن، 
داخلی و خارجی بر طبل برگزار نشدنش می زدند و به تبع 
جناب BBC و روشنفکران ظاهری ابراز نگرانی می کردند. 
که  )ع(،همان هایی  اباعبداهلل  ساحت  دوستداران  اما  و 
امام حسین  نگاه  را مدیون  برکت خود  و  همه ی هستی 
)ع( می دانند، بار دیگر نشان دادند حتی موانعی سخت تر 
از کرونا هم، جلودار عزم آن ها نیست. آن ها ثابت کردند 
که در برابر موانع متعدد ویروس کرونا تسلیم نشدند بلکه 
به فرمان ولی فقیه خود همانند شب های قدر،  به مو  مو 
پروتکل های بهداشتی ارائه شده توسط ستاد ملی مقابله 
با کرونا را اجرا کردند، نه تنها اجرا کردند بلکه با تغییر 
را صرف کمک های  هزینه ها  و خیرات،  نذورات  در  رویه 
معیشتی، تهیه ی ماسک و محلول های ضدعفونی کننده 
تاریخ  را  این  نمودند  عزاداران  و  پذیر  اقشار آسیب  برای 
پایگاه  شد  مسجد  و  هیئت  باز  آری،  کرد.  خواهد  ثبت 
کمک رسانی و خدمت به مردم، باز بسیجی ها و هیئتی ها 
برای یاری رساندن به کادر درمان و ضدعفونی سطح شهر 
و مردم  بهداشت، دولت  وزارت  به وضوح  به خط شدند. 

بهداشتی هیأت  به رعایت حداکثری پروتکل های  نسبت 
معترف بودند تا جایی که در محرم، به گفته آمار و ارقام 
وزارت بهداشت، ٪۹5 پروتکل ها به طور کامل انجام شد. 
یعنی هیئات از هر جایی برای شما امن تر بوده و هستند 

و خواهند بود. 
آری، مرید حسین )علیه السالم( اینگونه است، جنس غم 
حسین )ع(چنین مریدانی را پرورش می دهد. اما واأسفاه 
با وجود  و  آنانکه کمر به شکست کادر درمان بستند  بر 
هشدا رهای متعدد وزارت بهداشت، راهی جاده ها شده و 
خودخواهی بیش از حدشان باعث آسیب رساندن به مردم 
مظلوم شمال کشور مانند مازندران، گیالن، خودشون و 
عزیزانشون شد. همان هایی که کرونا را در هیئت می دیدند 
و با وقاحت تمام در حالی که در جاده بودند، مردم رو از 

رفتن به مراسم عزاداری منع می کردند.
و  کرده  قضاوت  باز،  با چشم  که  است  رسیده  آن  وقت 
حقایق رو بیان کنیم . مغالطه گری و نزاع با دستگاه اهل 
بیت را کنار بگذاریم و انصاف داشته باشیم. ایام سوگواری 
دهه آخر ماه صفر نزدیک هست و بالشک ، به مدد الهی 
و نگاه اهل بیت مجدد هیئات را به امن ترین جای ممکن 

در برابر ویروس کرونا تبدیل خواهیم کرد.
داریم  خاطر  به  رو   88 عاشورا  میشود،  تکرار  تاریخ 
نهایت  در  اما  شکستند  حرمت  و  شکستند  حرمت  ؟؟ 

روسیاهی به زغال ماند.


