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اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: اربعین سرآغاز حرکت پربرکتی بود که در طول قرن ها 
تا امروز پیوسته و پی  در پی این حرکت پرشکوه تر و پرجاذبه تر و پرشورتر 

شده است و نام و یاد عاشورا را روز به روز در دنیا زنده تر کرده است.

کتاب اندیشه های اقتصادی
 رهبر انقالب منتشر شد

کتاب اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری با عنوان راهبردهای 
اقتصادی منتشر شد.

این کتاب که از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی منتشر شده، 
ش��امل دیدگاه های حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای درباره مسائلی 
چون »مفاس��د اقتصادی«، »عدالت«، »رجوع به اقتصاد اس��المی«، 
»نیروی انسانی«، »سرمایه«، »پیشرفت و حرکت اقتصادی«، »اصل44 
قانون اساسی«، »سند چشم انداز20 ساله«، »طرح تحول اقتصادی«، 
»صندوق توسعه اقتصادی«،»استقالل اقتصادی«، »اقتدار اقتصادی«، 
»کش��اورزی«، »صنعت«، »بازرگانی«، »مبارزه با فس��اد«، »اقتصاد 

مقاومتی« و... است.
انتقاد اکبر عبدی از نقش فروشی

اکبر عبدی بازیگر س��ینما و تلویزیونی از نقش فروشی در سینما 
انتقاد کرد.

وی در گفت وگوی��ی که برنامه صرفا جهت اطالع بخش خبری 
20و 30 پنجشنبه 20 آذر آن را پخش کرد، به این مسئله پرداخت 
ک��ه برخی افراد با پرداخت مبالغ میلیونی، ب��ه بازی در پروژه های 

سینمایی می پردازند.
موضوعی که اکبر عبدی از آن انتقاد کرده، یکی از مسائل عمده در 
سینمای امروز ایران است که روزنامه کیهان نیز بارها به آن پرداخته 
است. مسئله ای که موجب تنزل سطح کیفی پروژه های سینمایی شده 
و به تس��لط سرمایه بر هنر و تفکر دامن می زند. امید است مسئوالن 
فرهنگی و به ویژه مدیریت سینمایی فکری برای این ناهنجاری جاری 

در سینمای کشور بکنند.
نکته تأسف برانگیز اینکه عبدی پس از انتقاد یاد شده با بی مهری 

برخی تهیه کنندگان سینما روبه رو شد. 
هنرپیشه یادشده، مدتی پیش به دلیل فشار خون باال در بیمارستان 

بستری شده بود. 
مریال زارعی: ثروت ایران
 مادران ایثارگران هستند

مریال زارعی به خاطر بازی در فیلم »ش��یار 143« در جش��نواره 
آسیاپاسیفیک جایزه گرفت.

وی پس از دریافت جایزه در این جش��نواره گفت: من یک ایرانی 
هس��تم، ایران کشوری پهناور و ثروتمند در قلب آسیا است، ثروتمند 
نه به خاطر نفت اش، بلکه برای مادرانی که برای دفاع از کشورش��ان 
در جنگ نابرابر هش��ت س��اله از فرزندان و همسران شان گذشتند. از 
ش��ما می خواهم به افتخار مادران س��رزمینم به آن��ان ادای احترام و 

تشویق کنید.
کتابخانه فرگوسن به پاتوق جمع آوری 

کمک  به اعتراض ها تبدیل شد
کتابخانه فرگوس��ن در راستای حمایت از اعتراضات علیه تبعیض 
ن��ژادی در آمریکا، کمک های مردم��ی را برای حمایت از این حرکت 
جم��ع آوری می کن��د که این کمک های مردمی ش��امل پول و کتاب 

می شود.
پس از آغاز اعتراضات عمومی به رفتارهای نژادپرس��تانه حکومت 
آمریکا علیه سیاهپوس��ت ها، بسیاری از فروشگاه ها و مدارس در شهر 
فرگوس��ن ب��ه معنای همراهی ب��ا این اعتراض ها تعطیل ش��دند. اما 
کتابخانه فرگوس��ن از ابتدا باز ماند و به عنوان محلی برای خط دادن 
به اعتراض ها و پشتیبانی آن در مدت این دو هفته به کار خود ادامه 
داد.به گزارش فارس،  کتابخانه فرگوسن همچنین در راستای حمایت 
از اعتراضات تبعیض نژادی در آمریکا اعالم کرد که کمک های مردمی 
را ب��رای حمایت از این حرکت جمع آوری می کند که این کمک های 
مردمی شامل پول و کتاب می شود. کتاب هایی که بعدتر برای کمک 
به جنبش به فروش گذاشته می شوند. همچنین فعالیت این کتابخانه 
مجالی ش��ده است برای پیوستن نویسندگان و هنرمندان به جنبش 
اعتراض آمیز مردم آمریکا علیه تبعیض در آمریکا. اکنون پس از گذشت 
تقریبا دو هفته پس از شروع اعتراض ها اسکات برنر مدیر این کتابخانه 
اعالم کرده اس��ت تاکنون بیش از 350 هزار دالر معادل بودجه یک 
س��ال این کتابخانه پول جمع شده اس��ت و همچنان کمک ها ادامه 
دارد. همچنین جنبش حمایت از تظاهرات در آمریکا در ش��بکه های 
اجتماع��ی و از طریق اینترنت اقدام به جمع آوری کمک های مردمی 
کرده اند و نویسندگان معروفی چون نیل گیمن،  جان گرین، ورونیکا 
روث، کارالین هریس و جی اشر و بسیاری دیگر از نویسندگان هم به 
جمع حامیان تظاهرات پیوس��ته اند و با اهدای پول و کتاب های خود 
مردم و دیگر نویسندگان را تشویق می کنند که به این جمع بپیوندند.

بیانیه هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی
 علوم  پزشکی شیراز

مناظره  و سخنرانی در دانشگاه ها
با سالیق سیاسی متفاوت اما دارای عقل سلیم!

هیئت نظارت بر تش�کل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
ش�یراز بیانیه ای برای مراسم 16 آذر این دانشگاه و اتفاقات پیرامون 

آن منتشر کرد.
 به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: »بدون تردید قوام و پیشرفت 
کشور عزیز ما مدیون یادگار ارزشمند و بی نظیر امام عظیم الشأن، یعنی اصل 
والیت فقیه اس��ت. هر انسان شرافتمندی که کشور خود را دوست دارد حتی 
اگر معتقد به نظام اسالمی هم نباشد، می داند که آنچه کشور ما را در دنیایی 
از تالطم و آشوب ناامنی به ساحلی از امنیت و اقتدار تبدیل کرده است، عمود 
خیمه ایران اسالمی یعنی همان ولی فقیه و رهبری است که شخصیتی است 
مدیر و مدبر و شدید بر کافران و مهربان بر مومنان و مستضعفان، افرادی که 
با عدم درک این حقیقت جایگاه والیت را به هر نحو زیر سوال می برند، عرض 

خود می برند و زحمت ما می دارند.«
این هیئت در این بیانیه یادآور شده است: »از تشکل های دانشجویی نیز 
می خواهیم از این پس برگزاری مناظره و سخنرانی ها را برای افراد با سالیق 

سیاسی متفاوت اما دارای عقل سلیم پیشنهاد دهند.«
آیت اهلل جوادی آملی:

تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها 
وظیفه ماست

آیت اهلل جوادی آملی گفت: باید علوم را اس�المی کنیم؛ زیرا اگر 
دانش اس�المی شود، دانشگاه ها اسالمی خواهد شد و اسالمی سازی 
دانشگاه و تفکیک جنس�یتی جزء وظایف ماست. راه اسالمی شدن 

مراکز دانشگاهی، اسالمی شدن علوم در دانشگاه ها است.
ای��ن مرج��ع تقلید در دی��دار رئیس و اعض��ای هیئت علمی دانش��گاه 
باقرالعل��وم)ع( ب��ا بیان اینکه گرفتاری های انس��ان از علم بدون دین اس��ت، 
اظهار داش��ت: اگر علم از حالت دینی خود خارج ش��ود، گرفتاری های انسان 
آغاز می ش��ود، لذا علمی که با قال الباقر )ع( و قال  الصادق )ع( همراه باش��د، 

مراقبت های دائمی برای انسان دارد. 
این مرجع تقلید با انتقاد از اظهارنظرهای تمس��خرآمیز نسبت به دینی 
شدن علوم، گفت: متأسفانه برخی افراد با برگزاری همایش، از اسالمی شدن 
علوم با طنز و تمسخر یاد می کنند؛ همه باید بدانند تمامی علوم فعل خداوند 

است و این افعال انسان است که یا اسالمی است یا الحادی.
با ابالغ رئیس جمهور صورت گرفت

انتصاب رؤسای 3 دانشگاه
 علوم پزشکی کشور

رئیس جمهور با ابالغیه های جداگانه ای، رؤسای دانشگاه های علوم 
پزشکی زاهدان، گیالن و جیرفت را منصوب کرد.

رئیس جمهور در این ابالغیه ها، دکتر محمودرضا میری بنجار را به سمت 
ریاس��ت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی و درمانی زاهدان، دکتر 
انوش برزیگر را به س��مت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی گیالن و دکتر سعید جامه بزرگی را به سمت ریاست دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت منصوب کرد.
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، گیالن و جیرفت به پیشنهاد 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و تایید رئیس  شورای عالی انقالب 

فرهنگی انتخاب شدند.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

اخالق اجتماعی کارگزاران اقتصادی
»... ب��ا ت��رس از خدایی که یکتاس��ت و همتایی ندارد 

حرکت کن.

در س��ر راه هیچ مسلمانی را نترسان، یا با زور از زمین 

او نگذر، و افزون تر از حقوق الهی از او مگیر.

هرگاه به آبادی رسیدی، در کنار آب فرودآی، و وارد خانه 

کسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن، 

تا در میانش��ان قرار گیری، به آنها س��الم کن، و در سالم و 

تعارف و مهربانی کوتاهی نکن، سپس می گویی:

ای بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شما 

فرستاده، تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم، 

آیا در اموال شما حقی است که به نماینده او بپردازید؟

اگر کسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه نکن، و اگر کسی 

پاسخ داد: آری، همراهش برو، بدون آنکه او را بترسانی، یا 

تهدید کنی، یا به کار مشکلی وادار سازی، هر چه از طال و 

نقره به تو رس��اند، بردار، و اگر دارای گوسفند یا شتر بود، 

بدون اجازه اش داخل مش��و، که اکثر اموال از آن اوس��ت. 

آنگاه که داخل ش��دی مانند اش��خاص سلطه گر و سختگیر 

رفتار نکن...«
نهج البالغه 
 نامه 25 خطاب به ماموران جمع آوری مالیات

در اربعی�ن ش�هادت س�ید و س�االر ش�هیدان حض�رت 
اباعبداهلل الحسین )ع(  و اصحاب با وفای ایشان، حسینیه امام 
خمینی )ره(  میزبان هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی رهبر معظم انقالب در این مراسم 
معن��وی، دانش��جویان و دانش��گاهیان، در حضور حض��رت آیت اهلل 

 العظمی خامنه ای به عزاداری و سینه زنی پرداختند.
مراسم  هیئت های دانشجویی با قرائت آیات نورانی قرآن آغاز شد 

و سپس حجت االسالم والمسلمین قاسمیان سخنرانی کرد.
همچنین در این مراسم، آقایان چینی و مطیعی بر مصائب کاروان 
اسرای کربال و حضرت زینب سالم اهلل علیها نوحه خوانی و مرثیه سرایی 

کردند.
در پایان این مراس��م، دانش��جویان نماز ظهر و عصر را به امامت 

حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای اقامه کردند.

در حسینیه امام خمینی صورت گرفت

عزاداری هیئت های دانشجویی 
 با حضور رهبر معظم انقالب

اخبار دانشگاه

یاد امام راحلمان به خیر

راه قدس از کربال آغاز شد
سرویس سیاسی-

آن روزه�ا در گرماگرم جن�گ تحمیلی، وقتی امام 
راحلمان - رضوان اهلل تعالی علیه- با اطمینان خبر داد که 
»راه قدس از کربال می گذرد«، اگر چه این خبر برای برخی 
از دیرباوران، عجیب به نظر می رس�ید ولی دلباختگان 
حضرت�ش می دانس�تند هر جا همه »م�و« می بینند، او 
از »پیچ�ش مو« خبر می دهد و آنجا ک�ه نگاه ها به ابرو 
دوخته است، پیر جماران »اشارت های ابرو« را می بیند. 
از ای�ن روی، آن وع�ده که نایب مراد غای�ب - ارواحنا 
لتراب مقدمه الفداء - داده بود را از گوش سر به ژرفای 
دل س�پردند و در انتظار آن، لحظه ها و روزها و سال ها 
را شمردند تا نوبت به اربعین سال 1393 رسید و طلیعه 

آن وعده که امام راحل )ره( داده بود، از کربال دمید...
»میق��ات پابرهنگان« حد و مرز نمی شناس��د. آن روز که 
حض��رت روح اهلل- رضوان اهلل تعالی علیه- در پیام تاریخی خود 
از بس��یج به عنوان میقات پابرهنگان یاد می کرد، دور از ذهن 
می نمود ک��ه روزی کربالی معال قرارگاه این لش��کر دل های 
بی قرار و میقات و میعاد پابرهنگان باشد. روح خدا برای این پا 
برهنگان پاکباز چنان مشتاقانه نوشت که تا ابد غبطه برانگیز 
خواهد بود. »بس��یج، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک 
اسالمی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و 
بی نشانی گرفته اند. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل 
آن را که همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند. من 
همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا 
می خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا 

افتخارم این است که خود بسیجی ام«.
امام در همان پیام، بش��ارت زندگی مسالمت آمیز توأم با 
صلح و آزادی را دادند و مرقوم فرمودند ش��ما باید بدانید که 
کارتان به پایان نرسیده است. انقالب اسالمی در جهان نیازمند 
فداکاری های شماست. مسئولین تنها با پشتوانه شماست که 
می توانند به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که 
بدون آمریکا و شوروی می شود به زندگی مسالمت آمیز توأم با 
صلح و آزادی رس��ید. حضور شما در صحنه ها موجب می شود 
که ریش��ه ضد انقالب در تمامی ابعاد از بیخ و بن قطع گردد. 
من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم 
که اگر مسئولین نظام اسالمی از شما غافل شوند به آتش دوزخ 
الهی خواهند سوخت. بار دیگر تاکید می کنم که غفلت از ایجاد 
ارتش بیست میلیونی، سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به 

دنبال خواهد داشت.«
25 سال پس از رحلت روح خدا، اکنون کربالی معال میقات 
20 میلیونی پابرهنگانی اس��ت که به شوق امیر لشکر و فاتح 
دل ها حضرت امام حس��ین علیه السالم سر از پا نشناخته از 4 
گوش��ه جهان رهسپار میقات بزرگ شده اند. آنها طلیعه لشگر 
بزرگی هس��تند که رعب داعش و هیبت آمریکا را یک جا در 
قلب عراق له کردند. این روزها کربال میقات ش��د و فردای نه 
چندان دور قدس عزیز، میعادگاه پاکبازان پابرهنه گان یک القبا 
خواهد بود؛ که امام فرمود: »راه قدس از کربال می گذرد«. فتنه 
اسالم آمریکایی به مثابه گوساله سامری از ایران تا سوریه و از 
عربستان سعودی تا ترکیه - در هر دو شمایل متحجر و لیبرال 
آن - برپا ش��د تا بس��یج مستضعفان را به امری محال نزدیک 
کند چندان که شیوه فرعون بود. » فرعون روی زمین استکبار 

ورزید و مردم را - با اختالف افکنی - گروه گروه قرار داد«.

یک س��ال فتنه انگیزی س��بز در ایران و پنجه کشیدن بر 
س��یمای عاشورا آن هنگام که موج بیداری اسالمی به حرکت 
درآم��د، مرب��ع »آمریکا، انگلیس، اس��رائیل و آل س��عود« به 
صراف��ت افتادند این موج را نیز به انحراف بکش��انند. بنابراین 
تروریس��ت های متظاهر به اسالم را به سوریه و مرزهای لبنان 
گسیل کردند تا شاید گره از کار فروبسته استکبار بگشاید. اما 
اراده خداوندی جز این اس��ت. »ام یریدون کیداً. فالذین کفروا 
هم المکی��دون«. آنها که بر علیه اراده الهی مکر کنند در دام 
مکر الهی خواهند افتاد. 20 س��ال تدارک آمریکا و انگلیس و 
اس��رائیل و حیله ارتجاع برای تدارک فتنه س��بز بر علیه اراده 
طراحان آن تبدیل ش��د و خباثت روز عاشورای فتنه گران در 
س��ال 1388 چنان موج��ی از انزجار و غیرت ملت ایران را به 
حرکت درآورد که طومار ارتش دشمن در جنگ نیابتی را در هم 
پیچید و سیلی حماسه نهم دی ماه را به گوش استکبار و اسالم 
آمریکایی نواخت. فتنه تروریست ها در منطقه شامات و عراق 
نیز که در این دو سال اخیر شدت یافته بود، خون غیرت را در 
رگ غیرتمندان منطقه به جوش آورد چندان که مرز مقاومت 
اس��المی از افغانستان تا لبنان را برداشت. درست هنگامی که 
رئیس جمهور آمریکا داعش��ی های وحشی و در حال پیشروی 
به سمت بغداد را سنی های سرکوب شده - و نه تروریست های 
اجاره ای - خطاب می کرد بسیج مردم عراق و پیش از آن مردم 
سوریه معادالت و محاسبات دشمن را به هم زد و درست در آن 
هنگام که یک ژنرال بسیجی با چفیه رزمندگی بر دوش محاصره 
شهرها را درهم می شکست، نیوزویک مبهوت این شجاعت شد 

و در صفحه اول خود نوشت: » او دیروز با ما جنگید و امروز در 
حال له کردن داعش اس��ت«... آن 20 میلیون نفری که اغلب 
با پای پیاده و با وجود انجام مضیقه ها و س��ختی ها خود را به 
کربالی حسین)ع( رساندند، ش��یطان بزرگ و شیطانک ها را 

زیر پا له می کردند.
به راس��تی انرژی این بسیج بزرگ از کجا تامین می شود 
ک��ه پایان ناپذیر می نماید؟ این جان ها چگونه غنا یافته و غنی 
شده اند که با شجاعت تمام پای بر گرده شیطان می کوبند؟ چرا 
با وجود 35 س��ال هزینه برای جمع کردن بساط محبت امام 
حس��ین)ع( یا تحریف و انحراف مکتب عاشورا، این مکتب هر 
روز پررونق تر می شود؟ این قاعده و مشیت الهی است و سنت 
الهی تخلف ناپذیر است. آن روز که پیامبر اعظم )ص( حسین 
علیه السالم را روی زانوی خود نشاند و فرمود »ان لقتل الحسین 
حراره فی قلوب المومنین التبرد ابداً«، خبر از مش��یت بزرگ 
الهی برای آبرو بخشیدن به انسان در پایان تاریخ می داد. محبت 
حسین علیه  السالم قرار است هر روز فروزان تر و عالم گیرتر شود. 
نه فقط راه قدس شریف که راه فتح اردوگاه مستکبران از کربال 
این میقات بزرگ پابرهنگان و مس��تضعفان می گذرد؛ از کنار 
مضجع آن ثاراهلل درباره فرزند موعود خود عجل اهلل تعالی فرج 
شریف فرمود »لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. اگر روزگار او را 
درک می کردم همانا همه روزگار عمر خویش را صرف خدمت 
او می کردم«... و حاال دل های بی قرار سیدالشهداء، بی تاب موعود 
همه مستضعفان عالم - ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- هستند؛ 
نشان به آن نشان که 20 میلیون جان شیدا پابرهنه به پابوس 
مرقد س��رور آزادگان رفتند حال آن که هر زائر شوریده، ده ها 
دل مشتاق و محروم به دنبال خود می کشاند و تا حرم دوست 
می برد... رحمت و رض��وان الیزال الهی الی االبد نثار روح خدا 
خمینی و ش��هیدان گمنامی باد که این راه روشن و نورانی را 

پیش پای ملت ایران و همه آزادگان عالم گشودند.

می توان بی نظیر خواند. در حالی که تروریس��ت های تکفیری 
عراق را ناامن کرده و از مدت ها قبل تهدید کرده بودند زائران 
را به خاک و خون خواهند کش��ید، ام��ا این تهدیدها نه تنها 
از ش��ور و اشتیاق عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( نکاست بلکه 
اربعینی تاریخی رقم خورد و تهدید تکفیری ها راه به جایی نبرد 
و بزرگ ترین مراسم تاریخ بشری در امنیت و آرامش برگزار شد. 
منابع مختلف عراقی اعالم کردند در مراس��م امسال بیش 
از 20 میلیون زائر از ده ها کشور حضور داشتند و در این میان 
ایرانیان با بیش از یک و نیم میلیون نفر، آمار بیشترین تعداد 

زائران خارجی را به خود اختصاص دادند.
حضور باشکوه زائران از 60 ملیت مختلف

»خالد العبیدی« وزی��ر دفاع عراق، در خالل بازدید خود 
از نقاط مختلف کربال، اعالم کرد: ش��مار زائران خارجی تا دو 
روز پیش از روز اربعین حسینی )ع(، به چهار میلیون و پانصد 
هزار نفر از 60 ملیت رسیده است که بیشترشان ایرانی هستند.
طرح امنیتی موفق اربعین در کربالی معلی

شکست طرح ها و اقدامات ضد امنیتی گروهک ها تکفیری 
نکته بارز اربعین امسال در کربال بود. به گفته مسئوالن امنیتی 
اس��تان کربال تروریست ها نتوانس��تند صفوف به هم پیوسته 
میلیون ها زائران عزادار در جوار بارگاه حرم حسینی و اباالفضل 

العباس -علیهما السالم- را برهم زنند.
سرلش��کر »قیس المحم��داوی« فرمان��ده عملیات فرات 
االوسط در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد گفت 
که مراسم امسال در امنیت کامل برگزار شد. او به شلیک چند 

خمپاره در پنجشنبه شب )دو شب مانده به اربعین( اشاره کرد 
و آن را حادثه ای جانبی خواند.

المحمداوی گفت: حادثه ش��لیک موشک  پنجشنبه شب 
گذش��ته اختالل امنیتی شمرده نمی ش��ود چرا که دشمن از 
فاصله 40 کیلومتری کربال در مناطقی صحرایی اقدام به شلیک 
راکت کرد و گلوله ها هم به خارج از شهر کربال هم اصابت کرد.
ناکامی تروریست ها در انفجار خودروهای 

بمب گذاری شده
وی افزود: دشمن ما هیچ اعتباری برای ارزش های انسانی 
قائل نیست و اگر فرصت دیگری پیدا می کرد حمالت دیگری 
هم مرتکب می  شد، برای مثال خودروهای بمب گذاری شده یا 
عوامل انتحاری به داخل کربال اعزام می کرد تا زائران را هدف 

بگیرد اما در این توطئه های خود ناکام است.
قی��س المحم��داوی تاکید کرد که دش��منان از مناطقی 
دورافتاده و صحرایی در غرب کربال و هم مرز با اس��تان االنبار  
که خارج از خط راهبردی محس��وب می ش��ود اقدام به پرتاب 
راکت کردند. وی افزود: پس از این حوادث اصالحاتی در طرح 
امنیت��ی صورت گرفت و یگان هایی اضافی به منظور پر کردن 
خال امنیتی در مناطقی که احتمال هدف گرفته شدن از سوی 

تروریست ها وجود دارد مستقر کردیم.
در همین حال سرلشکر »غانم الحسینی« فرمانده پلیس 
کربال ه��م به خبرنگار ف��ارس گفت: طرح امنیتی براس��اس 
برنامه های از پیش تعیین شده به خوبی پیش می رود و دشمن 
نتوانسته حصارهای امنیتی فراهم شده برای حفاظت از شهر 

کربال و زائران را بشکند.
وی افزود: دشمن بزدل در به هم ریختن صفوف میلیونی 
زائران اربعین ناکام بوده است و موشک پراکنی پنجشنبه شب 
تروریس��ت ها از خارج از مرزهای کرب��ال صورت گرفت و تنها 
جوسازی رس��انه ای بود و این نشان می دهد که طرح امنیتی 

ویژه اربعین موفق عمل کرده است.
»عقیل الطریحی«، استاندار کربالی معلی هم اعالم کرد 
که نیروهای اضافی برای تامین مناطق غربی کربال اعزام شدند.
تدابیر امنیتی عراق، تا 6 روز پس از اربعین 

ادامه می یابد
غانم الحس��ینی رئیس پلیس کرب��ال اعالم کرد که تدابیر 
امنیت��ی برای زائ��ران در روز اربعین، تا حدود یک هفته دیگر 

ادامه می یابد.
به گفته رئیس پلیس کربال تا زمانی که زوار اربعین از شهر 
خارج نشده باشند تدابیر امنیتی ادامه خواهد یافت که احتماالً 
این مسئله 5 تا 6 روز پس از اربعین به طول خواهد انجامید.

تاکید ویژه نخست وزیر عراق بر تامین 
امنیت زائران و خدمات رسانی مناسب

»حیدر العبادی« امروز با انتشار بیانیه ای با ابراز تسلیت خود 
به مردم و زائران امام حسین -علیه السالم- به مناسبت سالروز 
اربعین، از همکاری آنان با پلیس و همچنین نیروهای امنیتی 
و پلیس عراق به دلیل تأمین امنیت مناسبت اربعین تشکر کرد.

نخس��ت وزیر عراق با خطاب قرار دادن نیروهای مسلح و 
امنیتی این کش��ور، از آنان خواست »باالترین سطح هشیاری 
و احتیاط را در پیش بگیرند تا عالوه بر ناکام ماندن تهدیدها 
و طرح های تروریس��تی«، جان زائران حفظ شود. او همچنین 
خواستار آماده شدن مسئوالن و وسائل نقلیه برای بازگرداندن 

زائران از کربال به دیگر نقاط شد.
وی دوش��نبه گذشته نیز در س��فر به کربال، از نزدیک در 
جری��ان آمادگی های این ش��هر برای میزبان��ی زائران اربعین 
حس��ینی )ع( قرار گرفت. وزیر کش��ور عراق نیز چند ساعت 

پیش از او به کربال رفته بود.
اربعین به روایت آمار

خبرگزاری فرانس��ه در گزارشی به برخی از آمارهای این 
مراسم عظیم اشاره کرده که عبارت است از:

20 میلیون زائر: بنا بر آمارهای منتشر شده، امسال بیش 
از 20 میلیون نفر تا روز اربعین وارد کربالی معلی شدند.  وزارت 
دفاع عراق، ش��مار زائران وارد ش��ده از خارج از عراق تا دو روز 

را با نیروی انتظامی داشت؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی، 
ش��هرداری ها، هالل احمر و وزارت بهداشت همکاری خوبی را 

در این زمینه اتخاذ کردند.
ذوالفقاری با بیان اینکه طبق آخرین آمار حدود یک میلیون 
و پانصد هزار نفر از هموطنانمان وارد خاک عراق شده اند اظهار 
داش��ت: در حال حاضر 375 دستگاه اتوبوس در داخل خاک 
عراق فعالیت دارند، 500دس��تگاه نیز س��ازمان حج و زیارت 
اعالم کرد که اجاره کرده و 1000دستگاه اتوبوس نیز از سوی 

شهرداری ها قرار شده به کشور عراق منتقل شود.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در عین حال به تقویت 

حمل و نقل ریلی کشور نیز در این ایام خبر داد.
کمبود سوخت وجود ندارد

وی با بیان اینکه از ابتدای این ایام 500هزار جلد گذرنامه 
تولید ش��ده که بی سابقه بوده اس��ت، افزود: ما در حال حاضر 
مشکل کمبود سوخت هم نداریم و تعدادی خودروی سیار حامل 

سوخت در ایالم و خوزستان استقرار می یابند.
وی با اشاره به 130هزار اسکان موقت در نظر گرفته شده 
در داخل عراق گفت: حدود 30 موکب نیز در نظر گرفته شده 

که کار تغذیه زائران را در این کشور برعهده دارد.
ذوالفق��اری با تأکید بر اینکه زائرانی که در کش��ور عراق 
هستند برای بازگش��ت عجله نکنند، افزود: بعد از روز اربعین 
یعنی از امروز به مدت 10 روز فرصت دارند تا به کشور برگردند 

و از این جهت نگرانی نداشته باشند.
ذوالفقاری در ادامه توضیحاتی را درباره کسانی که به خاک 
عراق رفته اند، ارائه داد و گفت:  افرادی بی گذرنامه و کسانی که 
گذرنامه شان نیز مفقود شده نگران نباشند چرا که آنها به مرز 
انتقال داده می ش��وند و در آنجا اقدامات مربوط به هویتش��ان 

صورت خواهد گرفت.
زوار بدون گذرنامه از چزابه وارد شوند

وی ب��ا تأکید بر اینکه افرادی که ن��ه گذرنامه دارند و نه 
گذرنامه شان مفقود شده و بدون گذرنامه به کشور عراق رفته اند 
پیش بینی شده که از مرز چزابه به کشور ورود کنند تا اثبات 
هویت شوند چرا که کسانی که فاقد گذرنامه هستند باید وارد 

مرز چزابه شوند و در مرز مهران پذیرش نخواهند شد.
ذوالفقاری در پاس��خ به سؤالی درباره خمپاره های اصابت 
ک��رده در کربال نیز خاطرنش��ان کرد:  خمپ��اره در خانه ای از 
روس��تایی اطراف بوده و یک شهید و چند مجروح گفته شده 
به دنبال داش��ته اما اینکه این ش��هید زائر بوده یا خیر، هنوز 

اثبات و اعالم نشده است.
ذوالفق��اری درباره تأمین امنیت و حضور داعش در عراق 
نیز یادآور شد: داعش تهدیدی جدی بود اما وزارت کشور عراق 
مسئول تأمین امنیت زائران بود و پلیس آن کشور مسئولیت 
کار را بر عهده گرفت، عالوه بر آن نیز وزارت کش��ور عراق از 
نیروهای ویژه خود برای تامین امنیت اس��تفاده کرد و ما هم 

شاهد تهدید خاصی نبوده ایم.
ذوالفقاری همچنین درباره بیماری خاصی که در این سفرها 
انتش��ار یافته باشد،  گفت: تا کنون موردی را نشنیده ایم و اگر 

هم باشد اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه همه زائران تحت درمان رایگان 
قرار دارند، اظهار کرد: تعدادی خودپرداز نیز در مرزها نصب شده 

که در صورت نیاز تعداد آنها را افزایش می دهیم.
وی تأکید کرد: به دلیل حجم س��نگین ترافیک مردم به 

* شبکه تلویزیونی العراقیه: شمار زائران امسال اربعین امام حسین )ع( از مرز 20 میلیون زائر فراتر رفت.
* خبرگزاری فرانسه: برخی زائران حتی با پای پیاده طی 12 روز از جنوب مرزهای ایران با عراق خود را به کربال رساندند.

* سرلشکر »قیس المحمداوی« فرمانده عملیات فرات االوسط: مراسم امسال در امنیت کامل برگزار شد.

بی��ش از 20 میلی��ون زائر از 60 کش��ور جه��ان خود را 
در روز اربعین به کربال رس��اندند و با عزاداری برای س��رور و 
ساالر ش��هیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، بزرگ ترین و 

باشکوه ترین مراسم مذهبی تاریخ را رقم زدند.
هنگامی که بیش از سه دهه پیش حضرت امام خمینی)ره( 
فرمودند راه قدس از کربال می گذرد، طبیعی بود که بس��یاری 
نتوانند ژرفای این عبارت راهبردی را تشخیص دهند و موضوع 
را ب��ه مباحث آن روزها در س��طح جنگ می��ان رژیم بعثی و 
جمهوری اس��المی و نقش رژیم صهیونیس��تی در این میان، 
تقلیل دهند. البته گذشتن راه قدس از کربال، یکی از چندین 
و چند عبارت تاریخی آن مرد خدا بود که گذر زمان، از حقیقت 

آنها نقاب برداشت.
با توجه به مراسم باشکوه اربعین امسال، حوادث و وضعیت 
پیش رو و آینده منطقه را باید بار دیگر بازتعریف کرد. در حالی 
که تروریس��ت های تکفیری بخش هایی از عراق و سوریه را به 
جوالنگاه و محل جنایت های خود بدل کرده، آمریکا و اذنابش 
ائت��الف پوش��الی و مضحک ضدداعش تش��کیل داده و رژیم 
صهیونیستی از همراهی مستقیم و آشکار با تروریست ها ابایی 
ندارد، میلیون ها زائر و عاش��ق امام حس��ین)ع( از ده ها کشور 
جهان گردهم آمدند تا حقیقت اس��الم، قدرت و جهت آن را 
نشان دهند. تروریس��ت ها به نام اسالم، میزبان هزاران فریب 
خورده و جانی از سراسر جهان هستند و آمریکایی ها نیز ده ها 
کش��ور را به بهانه مبارزه با گروه دس��ت پرورده خود گرد هم 
آورده اند. اما در این میان، میلیون ها عاش��ق نیز از سراسر دنیا 
جمع شدند تا نشان دهند نه فریب اسالم آمریکایی تروریست ها 
را می خورن��د و نه زیر چتر دروغین مبارزه با تروریس��م جمع 
می ش��وند. آنها زیر علم حسین)ع( سینه می زنند و شاگردان 
مکتب ظلم س��تیزی حسین)ع( هستند. »مرگ بر آمریکا« و 
»مرگ بر اسرائیل« زائران اربعین، نشان داد که آنان در کربالی 
14 قرن پیش نمانده و یزیدیان زمان را خوب شناخته اند. حتی 
اگر رس��انه های غربی و مدعی حرفه ای بودن، این بزرگ ترین 
اجتماع بش��ری را ندیده بگیرن��د و این مدعیان آزادی بیان و 

اخبار، عماًل آن را سانسور کنند. 
امسال مراسم اربعین حسینی)ع( را از منظرهای گوناگون 

پیش از روز اربعین حس��ینی )ع( را 4 میلیون و500 هزار نفر 
از 60 ملیت اعالم کرده بود که اغلب ایرانی هستند.

40 هزار نیروی امنیتی: منابع امنیتی ش��مار نیروهای 
امنیتی مس��تقر در ش��هر کربال و اط��راف آن را 40 هزار نفر 

اعالم کردند.
9 شهید: شمار قربانیان حوادثی که بطور مستقیم با مراسم 
اربعین حسینی مربوط می شد، 8 شهید اعالم شده است. یک 
نفر پنجشنبه شب گذشته، در پی شلیک خمپاره  در نزدیکی 
کربال کش��ته ش��د و 5 نفر در پی حادثه رانندگی در نزدیکی 
مرزهای ایران کشته شدند و 3 نفر نیز در انفجار یک بمب در 
ش��مال بغداد در اوایل هفته گذشته و در نزدیکی یک هیئت 

عزاداری به شهادت رسیدند.
700 هت�ل: ب��ه گفت��ه اس��تاندار کربال، ش��مار هتلها و 

مسافرخانه های کربالی معلی 700 عدد است.
12 روز پیاده روی از بصره تا کربال: میانگین روزهایی که 
زائران حسینی )ع( از بصره تا کربال با پای پیاده طی کرده اند، 

12 روز اعالم شده است.
12 ه�زار کارگر و 500 متر مکعب آب ش�رب روزانه 
زائ�ران: وزی��ر امور ش��هرداری های عراق با اش��اره به اینکه 
روزانه 500 متر مکعب آب ش��رب در اختیار زائران کربال قرار 
داده ش��ده، گفت: 12 هزار کارگر شهرداری از جمله ایرانی ها 
مسئولیت نظافت و خدمات رسانی به زائران را برعهده داشتند. 
وی افزود: با توجه به ش��مار حیرت انگیز زائران در کربال، اتاق 
عملیات در کربالی معلی به ریاست رئیس کل دفتر وزارت امور 

ش��هرداری ها تشکیل شده و 10 هزار کارگر شهرداری استان 
کربال و دیگر اس��تان ها و همچنین 2 هزار کارگر شهرداری از 

ایران در خدمت زائران بودند.
7 ه�زار هیئت و کاروان: ش��مار کاروانها و هیئت های 
عزاداری حاضر در کربالی معلی 7 هزار عدد اعالم شده است.

32 ه�زار پُ�رس غ�ذا در ی�ک هیئت: تنه��ا یکی از 
هیئت های ایرانی واقع در نزدیکی مرقد امام حس��ین )ع(، در 

روز 32 هزار پرس غذا میان عزاداران تقسیم می کرد.
تمهیدات الزم برای بازگشت زوار ایرانی

در همی��ن حال نهادها و دس��تگاه های مختلف جمهوری 
اسالمی از روزهای گذشته درصدد هستند تا شرایط مناسبی 

را برای بازگشت خیل انبوه زوار ایرانی مهیا سازند. 
در همین زمینه حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی 
وزیر کشور صبح دیروز در نشست خبری با خبرنگاران که در 
محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: بعد از اینکه تعداد 
زائران برای س��فر به عراق زیاد شد در سطح کالن کشور این 
تصمیم گیری صورت گرفت که شورای امنیت کشور موضوع را 
دنبال و در این راستا کمک کند و ما هم بر همین اساس یک 
ستاد عالی را برای سازمان دهی و هماهنگی کلی ایجاد کردیم.
وی اضافه کرد:  مسئولیت کار بطور طبیعی با سازمان حج 
و زیارت بود که در این راس��تا نیز زحمات زیادی کشیدند اما 
پس از لغو ویزای مورد نظر توسط دولت عراق که یک همکاری 
از سوی آنها به شمار می رفت با موج گسترده ای از زائرین برای 

حضور در مراسم اربعین به سمت عراق مواجه شدیم.
وی با تأکید بر اینکه به همین دلیل همه دستگاه ها وارد 
شده و به سازمان حج و زیارت کمک کردند گفت:  حدود 20 
دس��تگاه در این زمینه مسئولیت دارند اما 3 دستگاه سازمان 
حج و زیارت، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، مسئولیت 
محوری در این زمینه داشتند،  سپاه و بسیج نیز نهایت همکاری 

استقبال زائران نروند تا انتقال زائران به سهولت انجام شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره تأمین امنیت 
زائ��ران نیز گفت: وزارت کش��ور عراق مس��ئول تأمین امنیت 
عزاداران بود. در این مدت حدود 17 تا 20 میلیون زائر به کربال 
رفته اند که نیروهای امنیتی چند الیه امنیتی را از فواصل دور 

تا کربال پیش بینی کرده اند.
وی اف��زود: الیه های امنیتی ده ها کیلومتری ایجاد ش��ده 
اس��ت، در واق��ع ما با تهدی��د اثرگذاری روب��رو نبودیم؛ ما در 
مرزه��ا چند دس��تگاه گیرن��ده ماهواره و همچنی��ن مقداری 

تخم گوجه فرنگی ضبط کرده ایم.
ذوالفقاری خاطرنش��ان کرد: حدود 20 تا 30 هزار افغانی 
ساکن کشور نیز به عراق رفته اند که ما اسامی کسانی که اجازه 

اقامت مجاز داشته اند را ثبت کرده ایم.
وی با تأکید بر اینکه از استانداری های مختلف برای کمک 
در ای��ن امر اعالم آمادگی کرده اند، گفت:  برخی روزها ش��اهد 
بودی��م به یکباره 50هزار نفر در لحظ��ه در داخل پایانه برای 
خروج از کش��ور حضور می یافتند و همه تالش می کردند که 

خدمات دهی را داشته باشند.

صدها ه�زار تن از ع�زاداران تهرانی 
س�رور و ساالر ش�هیدان صبح دیروز  در 
اربعین ش�هادت آن امام عظیم الش�ان و 
خاندان و اصحاب ش�هیدش از 3 مس�یر 
مختل�ف ب�ه س�مت ح�رم عبدالعظی�م 

حسنی)ع( راهپیمایی کردند.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، از س��اعت 7 صبح 
دی��روز  صدها هزار نفر از مردم تهران در قالب 
دس��ته جات عزاداری یا به صورت خانوادگی از 
سه مبداء میدان امام حسین)ع(، میدان آزادی 
و امام��زاده حس��ن خیابان قزوی��ن به صورت 
پیاده عازم شهرری شدند تا در آستان حضرت 
عبدالعظیم حس��نی)س( به س��وگواری ساالر 

شهیدان و یاران باوفایش بنشینند.
در مس��یر 19 کیلومت��ری می��دان ام��ام 
حسین)ع( حرکت انبوه مردم از پیر و جوان و 
زن و مرد به صورت مداوم از س��اعت 7 تا 10 
صبح ادامه داشت. عزاداران اربعین حسینی در 
این مسیر که عمدتاً به صورت خانوادگی حضور 

یافته بودند با در دست داشتن پرچم های سیاه و 
سربندهای  یا اباعبداهلل الحسین، ارادت خود را 

به آل اهلل و خاندان رسالت ابراز داشتند.
در مس��یر عب��ور کاروان ب��زرگ اربعین ، 
موکب های مختلف مردمی و س��اکنان خیابان 
17 شهریور ، حسینیه ها و تکایای محلی و نیز 
ش��هرداری تهران با توزیع نذورات از عزاداران 

پذیرایی می کردند.
گزارش ها حاکی اس��ت ، دو مس��یر دیگر 
راهپیمایی اربعین ته��ران یعنی میدان آزادی 
- اتوب��ان نواب– خیابان رجایی– ش��هرری و 
نیز امامزاده حس��ن– می��دان قزوین- خیابان 
رجایی- شهرری نیز همانند مسیر میدان امام 
حس��ین– خیابان 17 شهریور- شهرری شاهد 
حض��ور گس��ترده مردمی بود ک��ه به صورت 
پیاده برای نش��ان دادن ارادت خود به س��االر 
ش��هیدان)ع( عازم آستان حضرت عبدالعظیم 

حسنی)ع( بودند.
گزارش های رس��یده از شهرری نیز حاکی 

اس��ت تا پیش از رس��یدن زائ��ران تهرانی ، به 
واس��طه حضور انبوه مجاوران و مردم شهرری 
صحن های مختلف حضرت عبدالعظیم)ع( پر 
ش��ده و س��یل جمعیت به خیابان های اطراف 

حرم کشیده شده بود . 
گزارش ه��ای دیگ��ری نیز حکای��ت از آن 
دارد که همزمان با تهران از قرچک و باقرشهر 
نیز عزاداران حس��ینی ع��ازم حرم عبدالعظیم 
حسنی)ع( ش��ده و به خیل عزاداران حسینی 
که از تهران به س��مت این بارگاه نورانی آمده 

بودند پیوستند. 
گفتنی اس��ت بر اس��اس برآوردهای اولیه 
میزان حضور عزاداران حس��ینی در شهرستان 

ری از مرز یک میلیون نفر نیز گذشته است. 
پ��س از گرده��م آم��دن باش��کوه زائران 
و ع��زاداران در صحن ه��ای مختل��ف حضرت 
عبدالعظی��م و خیابان ه��ای اطراف، مراس��م 
عزاداری و سینه زنی برگزار شد و در پایان نماز 

جماعت ظهر و عصر اقامه گردید.

صدها هزار تن از عزاداران تهرانی تا حرم حضرت عبدالعظیم )ع( راهپیمایی کردند


