
اخبار كشور

حضرت امام خمینی)ره(: ما تا آخر ایســتاده ایم و با آمریکا 
روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر اینکه آدم بشود و از ظلم کردن 

دست بردارد.

اخبار ادبی و هنری

نتیجه فراخوان 
طراحی یادمان شهید حججی

نتیجه فراخوان دعوت از هنرمندان برای طراحی یادمان شــهید محســن 
حججی جهت نصب در معابر اعالم شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، پس از اعالم آمادگی شــورای شهر تهران مبنی 
بر نصب یادمان شــهید حججی در ســطح تهران ، مرکز هنرهای تجسمی بنیاد 
فرهنگی روایت فتح اقدام به برگزاری مســابقه ای کــرد تا ضمن بهره مندی از 
ظرفیت و توان هنرمندان کشور، طرح برگزیده با تعامل شهرداری تهران در یکی 

از معابر اصلی شهر تهران نصب شود. 
طاهر شــیخ الحکمایی دبیرکل فراخوان ملی »سربلند«، طراحی خالقانه، 
 اشــاره مستقیم طرح به شهید محسن حججی، همه فهم بودن طرح و جذابیت 
برای مخاطــب عام، پرهیز از طرح های انتزاعی و قابل اســتفاده بودن طرح در 
میادین شهر تهران را از جمله شاخصه های مورد انتظار برای اثر برگزیده معرفی 

کرده بود.
شروع ثبت نام و ارسال آثار به این فراخوان از 15 شهریور آغاز شد و مرحله 
اولیه داوری آثار نیز توســط ایرج محمدی، طاهر شــیخ الحکمایی، هادی عرب 
نرمی، محمد بهرامی و مســعود نجابتی نیز انجام گرفت. با این حال، در جلسه 
هیئت داوران یادمان ســربلند، اعضا به این نتیجه رسیدند که هیچ یک از آثار، 
واجد ویژگی های مورد انتظار نبوده و در نتیجه هیچ اثری به مرحله دوم داوری 

راه پیدا نکرد. 
در نهایت مســعود نجابتی، مدیرعامل گروه هنرهای تجســمی روایت فتح 
در اطالعیه ای درباره یادمان ســربلند اعالم کرد: به رغم استقبال فراوان و پرشور 
هنرمندان عزیز و مشارکت در خلق آثار، متأسفانه در مرحله نخست، این  هدف 
محقق نگردید و هیئت داوران اثری را مطابق شــروط مندرج  و تاکید شــده در 
فراخوان تشــخیص نداد.تعداد بسیاری از آثار رســیده به دبیرخانه در زمره آثار 
انتزاعی قرار داشتند، حال آنکه تأکید فراخوان بر پرهیز از کار انتزاعی بود. عدم 
 اشــاره مستقیم بعضی از آثار به شــهید حججی و عدم خلق آثار نمادین که از 
ویژگی های قید شده در متن فراخوان بود دومین عاملی بود که باعث شد برخی 
آثار از دور قضاوت خارج شوند.ســومین عامل حــذف آثار پرداختن به طراحی 
میدان و فضای محیطی آن بــود که اصال از موضوع فراخوان خارج بود. گفتنی 
اســت آثار ارائه شده می بایست صرفاً از لحاظ ویژگی یک اثر سه بعدی و زوایای 
دید حجمی آن مورد بررسی و ارائه قرار می گرفت نه طراحی میدان )البته الزمه 
این کار مشخص نمودن میدان بود در حالی که در فراخوان به میدان خاصی اشاره 
نشــده بود.( در نهایت انتظار دیدن یــک اثر خالق و بدیع عامل دیگری بود که 

معدود آثار حجمی واجد شرایط نتوانستند به مرحله بعدی راه پیدا کنند.
وی در پایان تصریح کرد: ما به این فراخوان هرگز نگاه جشنواره ای و تبلیغی 
نداشــتیم و چون برای رســیدن به این هدف مصمم هســتیم، در حال بررسی 
راه های دیگر از جمله سفارش اثر به استادان این رشته ایم.در پایان وظیفه خود 
می دانم به نمایندگی از گروه تجسمی روایت فتح از تمام هنرمندانی که در این 
فراخوان شرکت نمودند تشکر کنم و یادآور شوم که به پاس این تالش هنرمندانه 
و ثبت این رویداد، سعی داریم که این آثار را ان شاءاهلل در مجموعه ای گردآوریم 

و منتشر کنیم.
از فیلم جدید حاتمی کیا چه خبر؟

کارگردان فیلم »به وقت شام« از داستان و موضوع فیلم جدید خود گفت.
به روایت حاتمی کیا »پرواز به وقت شــام« داســتان یک فروند هواپیمای 
ترابری ایرانی است که از ایران عازم فرودگاه دمشق می شود. هادی حجازی فر و 
بابک حمیدیان، خلبان و کمک خلبان هواپیما و پدر و پسر هستند. آنها در کنار 
یکدیگر قرار اســت یک محموله بشردوستانه را از ایران به سوریه منتقل کنند. 
پدر و پسر خلبان در سوریه میان تروریست های تکفیری به دام افتاده و به اسارت 

برده می شوند. حاال آنها اسیر داعش  هستند.
حاتمی کیا تصویربرداری  فیلم خود را در لوکیشــن های متعددی انجام داده 
است؛ از تهران، روستاهای شهریار و مشهد گرفته تا شیراز و سیستان وبلوچستان.
نماهای باز فیلم که به موقعیت ژئوپلتیکی صحراها و بیابان های سوریه شباهت 
داشته باشد، در پایگاه هفتم شــکاری - ترابری فرودگاه شیراز فیلمبرداری شده 

است. 
بخش های دیگری از »پرواز به وقت شــام« در روستایی در اطراف شهریار و 
همچنین شهرک سینمایی دفاع مقدس انجام شده است. لوکیشن اطراف شهریار 

برای تصویربرداری صحنه های مربوط به مقر داعش بوده است. 
عوامل فیلم در شــهرک سینمایی دفاع مقدس هم با ساخت دکور، اقدام به 
شبیه سازی بخشی از شهر باستانی پالمیرا کرده اند که توسط نیروهای داعش بعد 

از تصرف، منهدم و نابود شدند. 
»پرواز به وقت شام« این روزها مراحل تدوین را سپری می کند.

انتقاد دبیر هفته کتاب 
از وزارت ارشاد و نهادهای دولتی

دبیر هفته کتاب گفت: حداقل ســهم نهادهای دولتی در بهتر برگزار شدن 
هفته کتاب، فعال کردن مجموعه های تحت پوشــش  خود است اما وزارت ارشاد 

حتی برای جامعه خودش هم برنامه ای ندارد.
مجید غالمی جلیســه، در دومین جلسه ستاد مرکزی برگزاری این دوره، با 
اعالم اینکه در این دوره از هفته کتاب توقعی که از سازمان ها و نهادها داشتیم، 
محقق نشد، ادامه داد: اساساً تشکل ها و نهادهای مردمی بیشترین سهم و نقش 
را در هفته کتاب داشــتند و این فعالیت در حال توسعه است ولی این به معنای 

فراموشی نقش نهادها نیست.
مدیرعامل خانه کتاب که از موسســات تابعه وزارت ارشاد به شمار می آید، 
افزود: حداقل ســهمی که نهادهای دولتی می توانند در هرچه بهتر برگزار شدن 
هفته کتاب داشــته باشند، این اســت که در جهت فعال کردن نهاد و مجموعه 
تحت پوشــش خود فعالیت کنند. وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی حتی برای 
جامعه خــود هم برنامه ای نــدارد همچنین باید به فقــدان برنامه ریزی خاص 

شهرداری در این هفته  اشاره کرد.
غالمی جلیســه با بیان اینکه نهادهای دولتی باید به هفته کتاب به عنوان 
دغدغه جاری توجه کنند، گفت: جای تاسف است که حتی در همین هفته هم 

آنطور که شایان است، برنامه ای تعریف نشده است.
گفتنی است، بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران با 
شعار »آینده روشن با خانواده کتابخوان« از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ آبان برگزار می شود.

اجرای برنامه زنده 
از عمود هزار و 120 پیاده روی اربعین

برنامه »پیاده آمده ایم« هر شــب به طور زنده از مســیر راهپیمایی اربعین 
پخش می شود.

به گزارش خبرنگار کیهان ، فصل سوم »پیاده آمده ایم« به طور مستقیم از 
عمود هزار و 1۲۰ هر شب ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه اول سیما می رود.

این برنامه با حضور حجت االســالم و المسلمین علیرضا پناهیان و با اجرای 
ســید امیر جاوید به ارتباط پیاده روی اربعین و ظهور حضرت بقیه اهلل عجل اهلل 

فرجه می پردازد. 
استعفا از شرکت قدیمی سینمای آمریکا 

به خاطر تبعیض جنسیتی
مدیر جهانی بازاریابی و نشــر فیلم کمپانــی »پارامونت پیکچرز« به دلیل 

تبعیض جنسیتی از سمت خود کناره گرفت.
به گزارش فارس، مگان کالیگان دوشــنبه 15 آبان اعالم کناره گیری کرد. 
این درحالیست که مدیر جدید کمپانی پارامون »جیم جیانوپولوس« سعی دارد 

چالش های پیش روی این شرکت بزرگ جهانی را برطرف کند. 
وکیل کالیگان گفت که مگان قصد داشــته تا اصالحات و راهکارهای خود 
را در شــرکت پارامونــت اعمال کند و او به کمپانی باالدســتی یعنی »ویاکام« 
نامه نوشت و اعالم کرد که استعفایش بخاطر تغییرات ساختاری شرکت بدلیل 
تبعیض جنسیتی صورت گرفته است و این تبعیض را مشکلی سیستماتیک در 

شرکت پارامونت عنوان کرده است.
مگان کالیگان که از باسابقه های بازاریابی جهانی فیلم است قبل از این مدیر 
تحقیقات کمپانی »فاکس« بود و بعد از آن به همکاری با شــرکت »ِوینسِتین« 

پرداخت و در سال ۲۰۰۶ به »پارامونت« پیوست.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

فریب دنیا و شیطان را نخورید که 
عاقبتش جهنم است!

»ای مردم! وعده خداوند حق است، مبادا زندگی 
دنیا شــما را فریب دهد، و مبادا شیطان شما را 

بفریبد، و به )کرم( خدا مغرور سازد«
»البته شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن 
بدانید، او فقط حزبش را به این دعوت می کند که 

اهل آتش سوزان )جهنم( باشند.«
فاطر - آیات 4 و 5

رهبر انقالب در درس خارج فقه:
اربعین نماد شکوه پیروان اهل بیت)ع( است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در جلسه درس خارج فقه 
در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۶ درباره پیاده روی اربعین حسینی مطالبی 
بیان کردند که پایگاه اطالع رســانی رهبر معظم انقالب متن این 

بخش از بیانات را منتشر کرد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در این خصوص فرمودند: ایام اربعین است 
و خوشــا به حال آن کســانی که در حال پیاده روی هستند یا پیاده روی 
خواهند کرد و به زیارت اربعین خواهند رسید و آن زیارت خوش مضموِن 

روز اربعین را ان شاءاهلل خطاب به حضرت خواهند خواند.
ما هم اینجا با شوق و با حسرت نگاه می کنیم به این گامهایی که:

هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران
که ره چون می توانم یافتن سوی درون من هم

 الحمــدهلل جوانهای ما راه را پیــدا کردند و میلیونها نفر از مردم ما و 
مــردم غیر ما، مردم عراق و دیگران، در این راه حرکت می کنند، این هم 
یکی از حوادث بسیار برجسته ای است که خدای متعال مّنت گذاشته بر 

ما و این حادثه را برای ما خلق کرده است؛ این شد یک نماد.
همیشه اربعین پیاده روی بود اّما این حرکت عظیم که یک نماد بسیار 
زیبا و پرشکوهی از حضور پیروان اهل بیت و عالقه مند به اهل بیت هست؛ 
این نبود، ما این را نداشــتیم، این را خدای متعال در اختیار ما گذاشت، 

خدا را بایستی شاکر باشیم.

دیدگاه مراجع تقلید درباره بزرگ ترین رویداد معنوی جهان:
اربعین خون تازه ای در قلوب مومنین 

و مقابله کننده با تبلیغات رسانه های بیگانه 
آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: 
مکتب  عظمت  اربعین،  پیاده روی 
اهل بیت )علیهم السالم( را نشان 
می دهد، دشــمن چه بخواهد چه 
نخواهد این رویداد عظیم در جهان 
منتشر شــده و قلوب انسان ها را 
جذب می کند، واقعه اربعین خون 
تازه ای در قلوب مومنین به جریان 
تبلیغات  برابر  می اندازد کــه در 

رسانه های بیگانه مقابله می کند.
پایگاه اطالع رســانی دفتر آیت اهلل 
مکارم شــیرازی بیانات و نظرات این 
مرجع تقلید درباره رویداد عظیم اربعین را از خالل کتب، جلسات و دیدارهای 

ایشان منتشر کرد که گزیده ای از آن در ادامه می آید:
مسئله عاشورا و مراســم عزاداری فقط مربوط به تاریخ گذشته نیست. 
چیزی که دشمن را ناراحت کرده است این است که همه امروز هم می گویند: 
»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال« و »هیهات منا الذله«. این برای دشمن 
دردناک است مشاهده کنند که ما جریان کربال را تبدیل به یک جریان زنده 
فرهنگی می کنیم و از آن الگو می گیریم؛ )درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ 
1395/7/7( زیرا آنچه جبهه ها را در هشت سال گرم نگه می داشت عاشورا ها 

و اربعین ها بود. )درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم(
از این رو پیاده روی اربعین، عظمت مکتب اهل بیت )علیهم الســالم( را 
نشــان می دهد، دشمن چه بخواهد چه نخواهد این رویداد عظیم در جهان 
منتشر شده و قلوب انسان ها را جذب می کند، واقعه اربعین خون تازه ای در 
قلوب مومنین به جریان می اندازد که در برابر تبلیغات رسانه های بیگانه مقابله 
می کند. )در دیدار اعضای کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین ؛ 1395/۸/3(

با این اوصاف اربعین را باید خیلی گرامی داشــت؛ اربعین در بطن خود 
ارزش ها و فرهنگ های  واال همچون شجاعت و مبارزه با فساد و ظلم ستیزی 

را به همراه دارد. )درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ 13۸۸/11/13(
حتی شــعاع اربعین تنها منحصر به شیعیان نیست بلکه از اهل سنت و 
حتی غیر مسلمانان و مسیحیان نیز اربعین حسینی در کربالی معلی هستند. 

)درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ 1395/۸/۲7(
و از آنجا که متأسفانه یک فرهنگ  جامع و مدون اسالمی که قابل استفاده 
عموم باشد و مفاهیم را یک یک بررسی  کند در دست نداریم؛ )خطوط اقتصاد 
اســالمی ؛ ص3۰( لذا شایسته است چشــم انداز »فرهنگ  عمومی حاکم بر 
راهپیمایی اربعین حسینی« را به دقت مورد بررسی  قرار دهیم )پیام قرآن ؛ 
ج 1۰ ؛ ص1۲5( و مولفه های فرهنگی اربعین حســینی را تدریجاً به صورت 
فرهنگ  در جامعه نهادینه کنیم تا جامعه اسالمی از برخی چالش های فرهنگی 

رهایی یابد. )دائره ًْالمعارف فقه مقارن ؛ ج ۲ ؛ ص1۸4(
به گزارش رسا، همچنین آیت اهلل 
جوادی آملی در درس تفســیر ابراز 
داشــت: هیچ وقت چمن نمی تواند 
منکــر آب شــود، هیچ وقــت دود 
نمی توانــد منکر آتش شــود، چمن 
چگونه منکر آب می شود، جاللت آب 
نمی گذارد، جاللت وجه اهلل نمی گذارد 
که ما خدا را انکار کنیم که اگر صبغه 
آیت بودن از ما گرفته شــود ما دیگر 
هیچ هســتیم، او با کرامت است و ما 
در کنار سفره کرامت او نشسته ایم، 
منتها این ســفره گسترده به  دست 

اهل بیت)ع( اســت، »این وجه اهلل الذی به یتوجه االولیاء«، هیچ فیضی به ما 
نمی رسد مگر به دســت اهل بیت)ع(، نمونه آن همین زیارت اربعین ساالر 
شهیدان است که از خداوند می خواهیم به فرد فرد این زائران چه در کربال 
و چه در ایران که کربالی خاص خودش را دارد، همه را در کمال سالمت و 

امنیت با زیارت قبول به وطن هایشان بازگرداند.
آیت اهلل نوری همدانی نیز در درس 
خارج با اشاره به موسم عظیم اربعین، 
خاطرنشــان کرد: اربعین مانور عظیم 
محبان اهل بیت)ع( در جهان اســت 
که میلیون ها انســان از سراسر جهان 
بــرای ارادت به امام حســین)ع( در 
 کربــال و پیاده روی اربعین حضور پیدا 

می کنند.
وی ابراز داشت: برنامه اربعین بسیار 
مهم است و همواره باید تقویت شود، 
پرچم کربال همیشــه بایــد در اهتزاز 
باشــد تا همه از هدایت آن بهره مند 
باشــند، کسانی که زائر اربعین هستند توفیق بسیاری دارند و امیدواریم که 

ما را هم دعا کنند.

صفحه 3
چهار شنبه 1۷ آبان 13۹۶ 

1۹ صفر 143۹ - شماره 21۷۶۷

سرویس سیاسی - 
فردا اربعین شهادت خون خداست و هر اربعین که 
می آید، انگار داغ عاشورا تازه تر می شود. این روزها به 
تصاویر زیارت اربعین که می نگری گو اینکه یک سال به 
عاشورای ۶۱ قمری نزدیک تر شده ایم! و چقدر حسین 
علیه السالم نزدیک اســت به ما، به فردا، به تاریخ، به 
آینده، به ظهور! و حضور میلیونی عزاداران حسینی)ع( 
در اربعین ساالر شــهیدان نصرتی است از نصرت های 
الهی که فراگیر شدن خیره کننده آن در طی سال های 

جاری بشارت بزرگ نزدیکی ظهور را در خود دارد. 
هر وقت صحبت از آخر الزمان و ظهور منجی عالم می شود، 
عالمــان و بزرگان همــواره خبر از آمدن دورانــی فوق العاده 
می دهند؛ دورانی که همه مردم جهان در امنیت کامل به سر 
می برند، هیچ گرســنه ای پیدا نمی شــود، هیچ کس نیازی به 
پول احســاس نمی کند، اخالق و اخالص حرف اول را می زند 

اربعین حسینی )ع(
خروش جهانی عاشورائیان

و همه می خواهند در نیکی کردن از یکدیگر ســبقت بگیرند 
و طی این روزهای منتهی به یوم االربعین ســاالر شهیدان در 
کربال، می شــد زمان و مکانی را یافت کــه پیش از این فقط 
در خیالبافی های خود از یک آرمانشــهر تجربه کرده ای. جایی 
که می توانســتی تک و تنها، نیمه های شــب در بیابان با پای 
پیاده و اطمینان و امنیت کامل به ســوی مقصود گام برداری. 
جایی که اگر احساس گرســنگی می کردی، کافی بود دست 
خــود را دراز کنی تا انواع خوراکی هــای رنگارنگ به تو هدیه 
شــود. جایی که هر وقت احساس خستگی می کردی، عده ای 
حاضر می شدند و با سرپنجه های خود غبار خستگی را از تنت 
می زدودند. جایی که می توانســتی روزها بدون داشتن حتی 
یک اســکناس ته جیبت زندگی کنی. جایی که همه خالصانه 
به تو و هدف مقدســت احترام می گذاشــتند.  جایی که همه 
در خدمت کردن به خلق خدا از یکدیگر ســبقت می گرفتند. 
روزهایی که می توانســتی چند صباحی از آرمانشهر را تجربه 
کنی؛ آن هم نه در خیالبافی های خود از یک آرمانشهر موهوم 

بلکه در آرمانشهری واقعی قدم بر داری و نفس بکشی.
در زمانه ای که تعداد هواداران ِکز کرده در گوشه و کنار ها 
و تعداد الیک های بی هزینه، موجب تفاخر و نشانه اقبال قلمداد 
می شود، حضور میلیون ها انسان برخاسته و حرکت کرده و رنج 
سفر و پیاده روی در گرما و سرما و امکانات حداقلی را به جان 

خریده را با معیارهای امروزی چگونه می توان تفسیر کرد؟
در شــرایطی که فرهیختگان هــم نمی توانند در فضای 
واقعی به راحتی جماعتی را با خود همراه کنند و کمپین های 
مجازی آن هــم در حد محدود و در یــک دوره زمانی کوتاه 
می آیند و تمام می شــوند، این کدامین جذبه اســت که پس 
از چهارده قرن، هر ســاله میلیون ها زن و مرد و پیر و جوان و 
کودک و فقیر و غنی و ســالم و معلول و... از هر قشــری را به 

میدان می آورد تا ده ها کیلومتر را پیاده طی کنند؟!
این حجم انسان با چنین تنوع جمعیتی و ملیتی و نژادی 
و حتی مذهبی، هر سال بیشتر از سال قبل در مسیر هایی فاقد 

تقریبا هرگونه جذابیت گردشــگری و با مشکالت خاص خود 
گرد هم می آیند تا فقط عرض ارادتی کنند و برگردند!

راهپیمایی عظیم اربعین حرکت و اعالم حضور باشــکوه، 
عمیق و پرمعنایی است که حقیقت آن در هیچ منظومه تفکر 
مادی قابل درک نیست. بی شک اربعین، اتصال و نقطه تالقی 
دوباره صاحب نهضت عاشــورا یعنی سیدالشهدا)ع( با پیغام بر 
ایــن نهضت یعنی زینــب کبری)س( اســت و عجب اتصال 

پرمعنایی! 
برخی استراتژیست های غربی مانند فرانسوا توال، سال ها 
پیش، قیام عاشــورا را موجب باال رفتن آستانه تحمل پیروان 
مکتب تشیع دانستند تا جایی که این اعتقاد تحمل هر سختی 
و زحمتی را ممکن می سازد چرا که هر مصیبتی در برابر اعظم 

مصائب ناچیز است؛ 
و این روزها الکساندر دوگین نظریه پرداز و نویسنده روس 
که برای مشاهده حادثه عظیم پیاده روی اربعین به عراق سفر 
کرده، پیاده روی اربعین را به یک حادثه آخرالزمانی تشــبیه 
کرده که مقدمه تحول جهانی اســت. گویی ابر رویداد اربعین، 
پیام هــای راهبردی مهــم و جدیــدی دارد؛ پیام هایی مانند 
آمادگی خطرپذیری برای اصالح  جهانی و آمادگی برای نصرت 

امام زمان )عج(، آنگاه که الزم باشد!
پروفســور دوگین در این باره می گوید: »حادثه پیاده روی 
اربعین که هر روز ابعاد بین المللی گســترده تری پیدا می کند 
و از همه ملیت ها و ادیان از جمله مســیحیان در آن شــرکت 
می کنند، مقدمه یک تحول اساســی در مقیاس جهانی است. 
معتقدم دنیای مدرن با ایدئولوژی لیبرال و سرمایه ساالرانه اش 
به پایان رســیده و جز بحران آفرینی دســتاورد دیگری برای 
بشــریت ندارد و بشر امروز محتاج یک رســتاخیز معنوی و 
الهی اســت که مایه های آن قویا در انقالب اسالمی و نهضت 
امام خمینی وجود دارد. ما به عنوان مسیحیت ارتدوکس نیز 
پیگیر این نهضت معنوی هستیم و راه نجات را در ایستادگی 
در مقابل امپریالیســم مــدرن و عاری از معنا و مشــحون از 

ماده پرســتی آن می بینیم و از این جهت با جمهوری اسالمی 
ایران و نقشــه راهی که از سوی آیت اهلل خامنه ای برای آینده 
انقالب اســالمی ترسیم می شــود، احســاس قرابت ویژه ای 
می کنیم. این پیاده روی نشــانه ای مهــم از آمادگی برای یک 
تحــول معنوی جهانی و آخرالزمانی اســت. امیــدوارم با آن 
حادثه عظیم که پیروان همه ادیان منتظر آن هستند، فاصله 
زیادی نداشته باشــیم. پیاده روی اربعین بیشتر به یک حادثه 
آخرالزمانی شــباهت دارد تا یک حادثه عادی و معمولی. ما و 
همه کســانی که در جست وجوی عدالت و معنویت در دنیای 
ظلمت و ستم زده مدرن هستیم باید با همدیگر متحد شویم 

و این پیاده روی جلوه ای از این اتحاد است.«
به واقع این خروش میلیونی شیعیان و حتی برادران اهل 
ســنت و حضور آزادی خواهان و ظلم ســتیزان از دیگر ادیان 
توحیدی در راهپیمایی اربعین حسینی)ع( حاکی از این مسئله 
مهم و کلیدی اســت که امام حسین)ع( نه برای جنگ طلبی، 
بلکه برای تحقــق اهدافی همچون برپایی صلح و عدالت قیام 
کرده است، از این رو راهپیمایی عظیم اربعین، ترسیم بخشی 
به واقعه ای تاریخی اســت که آینده شناسی جهانی را با مولفۀ 
صلح طلبی و قیام علیه ظلم را به منصۀ ظهور می رســاند که 
به نوبۀ خود می تواند به عنوان منشــور وحدت میان مذاهب 

اسالمی مورد توجه قرار گیرد.
البتــه صلح طلبی نه به معنی تســلیم در برابر ارزش های 
جاهالنه، بلکه به معنی ایســتادگی در برابر هنجارشکنی های 
جاهلی اســت، لذا حمایت از ارزش های انسانی، صلح طلبی و 
اتحاد جوامع اسالمی مهم ترین پیام راهپیمایی اربعین حسینی 

است که زمینه ساز صلح جهانی است.
پس بی جهت نیست که شیطان بزرگ آمریکا و متحدانش 
به ویژه رژیم آل ســعود و گروه هــای تکفیری همچون داعش 
با اجتماع عظیم اربعین حســینی)ع( بــه علت وجود عناصر 
وحدت بخش در گفتمان معنایــی آن ابراز مخالفت می کنند، 
زیرا قدرت های استکباری از یک سو نه با صلح، بلکه با جنگ 

مدعی تکامل بشری اند، حال آنکه حضرت سیدالشهداء)ع( نه 
با جنگ طلبی، بلکه در راســتای روشنگری از تباهی و فساد 
حکومت استبدادی یزید، حتی خانوادۀ خود را به کربال برد تا 
اینگونه پیام صلح طلبی و اصالح در امت اسالمی را آشکار کند.

از این جهت رویکرد رســانه های معاند اســالم بر محور 
اختالف افکنی میان مسلمانان بازتعریف شده است؛ بدین نحو 
که عــالوه  بر بایکوت خبری این راهپیمایــی عظیم، با اتخاذ 
مواضع ضد اسالمی و تفرقه افکنانه، بار دیگر رسوایی روزافزون 
خود، در اسالم ستیزی و حتی مخالفت با ارزش های انسانی را 

برای همگان آشکار می کند.
اما بر خــالف خیال باطل رســانه های معانــد غربی در 
اسالم هراســی، ظرفیــت اربعین در راســتای تقویت بیداری 
اسالمی و استکبارستیزی به تبعیت از گفتمان انقالب اسالمی 

عمل خواهد کرد؛
 اجتماع میلیونی اربعین حســینی)ع( با شــکوه بی حد و 
حصر خود، بیانگر کارکرد واالی آن مناسک از یک سو و عشق 
و محبت امت اسالمی و حتی دیگر جوامع بشری به آموزه های 
ناب اهل بیت)ع( اســت؛ به نحوی که کنگــرۀ عظیم اربعین 
حسینی تجدید پیمان همۀ مســلمانان با امام حسین)ع( به 
شمار می آید که در حقیقت ابعاد و زوایای بیداری مسلمانان و 

جوامع انسانی در ظلم ستیزی را آشکار می کند. 
 اربعیــن از ظرفیــت عظیم تولید معنا و نماددار شــدن 
معانی انســانی در میان همۀ ادیان آسمانی، در گذشته، حال 
و آینده برخوردار است به نحوی که باید کنگرۀ عظیم اربعین 
حسینی را انقالب ارتباطی در جهان معاصر به شمار آورد، زیرا 
ارتباطــات به تاریخ، جغرافیا و آینده نگری می پردازد و اربعین 
تعبیر حقیقی تاریخ عاشورا و تبیین جغرافیای معرفتی کربال 

برای ترسیم آینده نگری در عصر ظهور تلقی می شود.
کربال در میانه راه کعبه و بیت المقدس است و این یعنی از 
عاشورای ظهور تا اربعین حسینی)ع( و از اربعین تا نماز عشق 

در قدس شریف فاصله ای نیست.

رئیس ستاد اربعین گفت: تاکنون دو میلیون و ۳20 
هزار ویزا برای زائران اربعین صادر شــده است که در 

مقایسه با پارسال 270 هزار ویزا بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ذوالفقاری در 
نشست ستاد اربعین افزود: پارسال دو میلیون و 4۰۰ هزار نفر 
زائر برای زیارت اربعین به عراق سفر کرده بودند که برای دو 
میلیون و 5۰ هزار نفر آنها ویزا صادر شــده بود و مابقی بدون 
ویزا برای زیارت اربعین سفر کرده بودند، در واقع امسال تعداد 

صدور ویزا حدود 3۰۰ هزار افزایش پیدا کرده است.
ذوالفقاری درباره لغو ویزا بین ایران وعراق گفت: یکی از 
راهبردهــای اصلی ما لغو ویزا بیــن ایران و عراق خواهد بود؛ 
البته این راهبرد درازمدت اســت و نیاز به زیرســاخت های 
مناســب دارد که اگر این زیرســاخت ها فراهم شود و زائران 
ما با عزت و کرامت و در امنیت بتوانند به ســفر زیارتی بروند 
بهتر اســت که روادید لغو شود و این موضوع مختص اربعین 
نخواهد بود، البته این لغو روادید به معنای تردد زائران بدون 

کنترل نیست.
وی ادامه داد: از روز یکشــنبه آمار برگشت زائران اربعین 
افزایش یافته است به طوری که تا ساعت 9 صبح دیروز 55۰ 

هزار نفر از زائران به داخل کشور بازگشتند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: زیرساخت های 
مناسب برای بازگشت زائران اعم از تغذیه، اسکان و حمل ونقل 
مناسب فراهم شده است و برای احتیاط در پایانه مرزی مهران 
حدود 7۰۰ دســتگاه اتوبوس از ســتاد کل نیروهای مسلح 
مســتقر شده است تا تردد زائران به موقع و مناسب به داخل 
کشــور صورت گیرد که البته در صورت نیاز شــرایط اسکان 
مســافران نیز فراهم شده است،همچنین در حوزه بهداشت و 

درمان، قرنطینه و کنترل های بهداشتی تشدید خواهد شد.
ذوالفقاری گفت: یکی از کارهای خوبی که انجام شــده 
اســت هماهنگی میان همه بخش های خدماتی بود بطوری 
که زیرســاخت های مناســب حمل ونقل برای زائران اربعین 
فراهم شــد و کار فرهنگی گســترده ای نیز با تالش مضاعف 
همه دســت اندرکاران صورت گرفت، ضمن اینکه همراهی و 
همکاری خود مردم باعث شد که امسال خروج زائران از مرزها 
بسیار مناســب صورت گیرد و از خروج زائران بدون ویزا نیز 
از مرزها جلوگیری شــد که نقش بســیار مهمی در برگزاری 

مناسب مراسم اربعین داشت.
ایجاد تمهیدات برای ورود زائران

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه آمار برگشت 
زائران نسبت به آمار رفت، از روز دوشنبه افزایش یافته است، 
گفت: باید تمهیدات الزم برای حداکثر ورود پیش بینی شود.

 حســین ذوالفقاری افزود: این امر نشان دهنده آن است 
که به تدریج تردد زائران در حال رفت به روزهای پایانی خود 
می رسد و در روزهای آتی با برگشت حجم بیشتری از زائران 

اربعین مواجه می شویم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین تاکید کرد که باید تمهیدات 
الزم برای حداکثر ورود در حوزه اسکان، تغذیه و حمل و نقل 

و بهداشت و درمان، قرنطینه پیش بینی و تشدید شود.
مهران- ایالم طی 2 روز یک طرفه می شود

جانشــین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از تهیه طرح 
ترافیکی بازگشــت زائران اربعین به کشــور خبر داد و گفت: 
در اجــرای این طرح محور مهران- ایالم طی ۲ روز یک طرفه 

می شود.
ســرتیپ موسی امیری با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد 
بازگشت زائران حسینی هستیم و آماده می شویم تا ساز و کار 
بازگشــت را فراهم کنیم، اظهار داشت: موج بازگشت زائران 
در یک بازه زمانی کوتاه انجام می شــود و باید این موج را به 

درستی هدایت کنیم.
وی بــا بیــان اینکه طــرح ترافیکی بازگشــت زائران را 
نهایــی کرده ایم، تصریح کرد: وضعیــت اتوبوس های مرزی و 
برون شهری مشخص است و به اندازه کافی ناوگان دپو شده تا 
به محض ورود، زائران بتوانند اتوبوس های خود را پیدا کنند.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تاکید بر اینکه 
لزوما برای دو روزی که در اوج ترافیک زائران هستیم، محور 
مهران به ایــالم را یک طرفه و تردد را در جاده ملکشــاهی 
برقــرار می کنیم، افــزود: تنها خواهش جدی ما این اســت 
 که با توجه به خســتگی زوار از عجله و شــتاب در رانندگی 

خودداری شود.

۱00 هزار زائر غیرمجاز بازگردانده شدند
فرمانده انتظامی استان ایالم با اشاره به شدت گرفتن موج 
بازگشت زائران اربعین به داخل کشور گفت: از ابتدای شروع 
ماموریت اربعین تاکنــون بیش از 1۰۰ هزار زائر غیرمجاز به 

شهرهایشان بازگردانده شدند.
سرتیپ نورعلی یاری اظهار داشت: تردد زائران در خروج 

از مرز و ورود به کشور به صورت روان در جریان است.
وی با اشاره به اینکه موج بازگشت زائران در حال افزایش 
است گفت: بر اساس تصمیمات گرفته شده و در صورت اوج 
گرفتن ورود زائران به کشــور مســیر مهران- ایالم و بلعکس 

ایالم-ملکشاهی و مهران یکطرفه می شود.
وی در ادامــه با تاکید بر اینکه امســال از خروج زائران 
غیرمجاز و اتباع خارجی از مرز مهران جلوگیری شد گفت: با 
راه اندازی گیت های کنترلی در ورودی های استان و شهرهای 
چرداول، ســیروان، ایوان، ملکشاهی، دره شــهر و دهلران و 
همچنین شهرســتان مهران بالغ بر 1۰۰ هزار نفر که بدون 
همراه داشتن مدارک و مجوزهای الزم و یا اتباع خارجی بودند 

به شهرهایشان عودت داده شدند.
پذیرایی یکهزار و ۶00 موکب در ایران و عراق 

از زائران اربعین 
 جانشین رئیس ســازمان بسیج مستضعفین گفت: یک 
هزار و ۶۰۰ ایستگاه صلواتی در ایران و عراق به زائران اربعین 

حسینی خدمت رسانی می کنند.
ســرتیپ علی فضلی در نشست ستاد استقبال مردمی از 
زائران اتباع خارجی که در پایانه مرزی شــلمچه برگزار شد 

اظهار کرد: در سه گذرگاه، شلمچه، مهران و چذابه یک هزار 
ایســتگاه صلواتی به زائرانی که قصد خروج از کشور را دارند 

خدمت رسانی می کنند.
وی افزود: همچنین در کشــور عراق نیز ۶۰۰ ایســتگاه 
صلواتی که عمدتا با کمک های مردمی برپا شــده اند در حال 

خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امسال 
ســتاد اربعین کشــور با تمهیداتی که در نظر گرفت، شاهد 

سهولت تردد زائران در همایش معنوی اربعین حسینی بود.
سردار فضلی با اشاره به مشارکت مردمی در خدمات رسانی 
به زائران اربعین حسینی گفت : شیعه، سنی و بزرگان طوایف 
شــهرهای مرزی و سایر استان ها با عشق و دلدادگی در حال 

خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.
وی با اشاره به تشکیل ســتاد مردمی خدمات رسانی به 
زائران اتباع خارجی افزود: یکی از اقدامات شایســته ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی، تشکیل ســتاد مردمی خدمات 
رســانی به زائران تبعه خارجی در مبادی ۶ گانه در مرزهای 

زمینی بود.
وی اظهار کــرد: روزانه بیش از 3۰۰ هــزار زائر اربعین 
حسینی از خدمات ایستگاه های خدمت رسانی در سه گذرگاه 

مرزی مهران، شلمچه و چذابه استفاده می کنند.
وی ادامه داد : امسال تمام ظرفیت های راهیان نور مانند 
اســکان، پشــتیبانی و حمل و نقل در حال خدمت رسانی به 

زائران حسینی هستند.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اربعین 

امسال سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فاصله 9 کیلومتری 
کربال محل اســکانی با ظرفیت 1۲ هــزار نفر برای رفاه حال 

زائران آماده کرد.
وی گفت : 9۰ درصد برپایی مراســم پیــاده روی اربعین 
امسال به عهده سپاه پاسداران و مابقی آن با مشارکت نهادها 

و مردم بوده است.
برپایی20 محفل قرآنی در مسیر نجف- کربال 

کاروان قرآنی جمهوری اسالمی ایران، در سومین روز از 
حضور خود در مسیر پیاده روی اربعین، با حضور در موکب های 

مختلف، به اجرای برنامه های پرشور پرداختند.
 در قالــب کاروان قرآنی جمهوری اســالمی ایران، روز 
دوشــنبه بیش از ۲۰ محفل قرآنی مختلف در مســیر پیاده 
روی اربعین از نجف اشرف به کربال با حضور قاریان، مبتهالن 

و گروه های تواشیح برجسته کشور اجرا شد.
در جریان این برنامه ها، قاریان کشور و گروه تواشیح فدک 
الزهر ا)س( مشهد در حسینیه آیت اهلل شاهرودی نجف کرسی 

تالوت برپا کردند.
کرســی تالوت دیگری نیز در مقبــره آیت اهلل حکیم، در 
نجف اشرف برپا شــد، قاریان برجسته کشور به همراه گروه 
فدک الزهرا )س( در میان اســتقبال زائران حرم علوی، برنامه 

تالوت و تواشیح در صحن حضرت زهرا )س( اجرا کردند.
همچنین تــالوت اذان  گاهی در حــرم حضرت امیر)ع( 
انجام شــد. برپایی کرسی تالوت در صحن حضرت زهرا)س( 
حرم حضرت امیــر)ع( نیز از جمله برنامه هــای قرآنی برای 

زائران اربعین بود.

بیش از ۵۵0 هزار زائر به کشور بازگشتند

صدور بیش از 2 میلیون و 300 هزار ویزا برای زائران اربعین 

تشییع پیکر مطهر شهدا در 2 شهر كشور

تشییع پیکر دو تن از شــهدای میهن اسالمی با 
حضور امت شهیدپرور در شــهرهای رشت و قوچان 

برگزار شد.
به گزارش ایرنا، پیکر مطهر شهید سید منصور میرحسینی 
که بــه تازگی در منطقه زبیدات عراق تفحص شــده، پس از 

گذشت 3۰ سال، دیروز در رشت تشییع شد.
پیکر مطهر شــهید میرحســینی با حضور پرشور اقشار 
مختلف مردم از مقابل سپاه مرکزی رشت تشییع شد و سپس 

در دهستان الکان به خاک سپرده شد.
شهید ســید منصور میرحسینی از رزمنده های لشکر ۲1 
حمزه در ســال ۶۶ در جریان حمله دشمن در منطقه زبیدات 

عراق، به فیض شهادت نائل آمد.
این شــهید متولد رشت و هنگام شــهادت ۲۰ ساله بود، 
بمانی عاطفی مادر این شهید واالمقام در واکنش به خبر پیدا 
شــدن پیکر مطهر فرزند شهیدش پس از 3۰ سال گفته بود: 
خداوند را شکر می کنم که انتظار 3۰ ساله ام با خبر پیدا شدن 

و تشییع پیکر فرزند شهیدم به پایان رسیده است.
بنابراین گزارش، دیروز همچنین پیکر پاک اســتوار یکم 
شــهید »حمید رحیم فر« که درجریان تعقیــب و گریز یک 
قاچاقچی به شهادت رسید؛ با حضور گسترده مردم در قوچان 

خراسان رضوی تشییع شد.
شــهید »رحیم فر« اهل روستای مزرج شهرستان قوچان 
در فرماندهی انتظامی شیروان مشغول خدمت بود که 14 آبان 

ماه در شیروان به شهادت رسید.
فرمانده انتظامی قوچان گفت: شهید »رحیم فر« چند روز 
پیش برای دســتگیری یک قاچاقچی مسلح به مخفیگاه وی 
مراجعــه کرد که هنگام تعقیب و گریز بر اثــر تیراندازی، این 
مأمور وظیفه  شــناس مجروح و قاچاقچی مزبور نیز به هالکت 
رسید. سرهنگ رضا قدمگاهی افزود: استوار یکم رحیم فر که بر 
اثر اصابت گلوله در بیمارستان بستری  شده بود به علت شدت 
جراحت روز یکشــنبه 14 آبان ماه به خیل همرزمان شهیدش 

پیوست.
پیکر این شــهید پس از تشییع در قوچان برای تدفین به 

زادگاهش روستای مزرج انتقال یافت.
پیکر پاک شــهید اســتوار یکم حمید رحیم فر همچنین 
دیروز در شیروان در اســتان خراسان شمالی با حضور مردم، 
خانواده های معظم شــهدا، روحانیون، معاون سیاسی امنیتی، 
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری خراسان شمالی، فرمانده 
نیروی انتظامی و مرزبانی استان در میان حزن و اندوه بر دوش 
همرزمان این ســبزپوش ناجا از محل میدان انقالب اسالمی 
تا میدان شــهدای این شهر تشییع شد و سپس به شهرستان 

قوچان انتقال یافت.

رئیس جمهور کشــورمان در تماس تلفنی با رئیس 
جمهور لبنان، روابط تهران و بیروت را روابط بســیار 
دوســتانه و رو به توســعه خواند و اطمینان داد که 
لبنان  ایران همواره در کنار ملت  جمهوری اســالمی 

خواهد بود و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
روحانی در تماس تلفنی با رئیــس جمهور لبنان، روابط 
تهران و بیروت را روابط بسیار دوستانه و رو به توسعه خواند و 
اطمینان داد که جمهوری اسالمی ایران همواره در کنار ملت 
لبنــان خواهد بود و از هیچ کمکــی در جهت تقویت ثبات و 

استقرار در این کشور دریغ نخواهد کرد.

وی اظهارداشت: جمهوری اسالمی ایران همواره خواستار 
حفظ صلح و ثبات در کشورهای منطقه و از جمله لبنان است.

رئیس جمهور  با بیان اینکه ملت لبنان اعم از گروه های 
سیاســی و نمایندگان مذاهب و طوایف پیوســته با وحدت و 
همدلی خود موفق شــده اند از مشکالت بزرگ عبور کنند ، 
گفت: بی تردیــد امروز نیز ملت بزرگ لبنــان با درایت قادر 
خواهنــد بود از این فتنه جدید بــه خوبی عبور کنند و اجازه 
نخواهند داد لبنان به میدانی برای نزاع قدرتهای بیرون از این 
کشور و فرصتی برای حضور مجدد تروریست ها  تبدیل شود.

روحانی با اشــاره به سخنان رئیس جمهور لبنان مبنی بر 

آرامش و ثبات در لبنان و هوشــیاری مردم در قبال موضوعات 
ایجاد شــده ، گفت: بی تردید  بــا مدیریت، درایت و تجربیات 
ارزشمند شما و هوشیاری ملت و ارتش لبنان ، به خوبی ثبات 
در آن کشور حفظ خواهد شد. به گزارش فارس، رئیس جمهور 
لبنان نیز در این تماس تلفنی ، خواهان گسترش و تعمیق بیش 
از پیــش روابط تهران – بیــروت در حوزه های مورد عالقه دو 
کشور  شد. میشل عون همچنین به تحوالت اخیر کشورش و 
استعفای سعد حریری نخست وزیر اشاره کرد و گفت:  وضعیت 
کنونی هر چند دشــوار است اما آرامش و ثبات در لبنان برقرار 

است و مردم نسبت به این تحوالت کامال هوشیارند.

روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور لبنان:

ایران از هیچ كمکی در جهت تقویت ثبات در لبنان دریغ نخواهد كرد
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