
اخبار كشور

ادامه بی توجهی جشنواره های غربی 
به فیلم های ایرانی!

ناکامی های پی در پی ســینمای ایران در جشــنواره های خارجی به فیلم 
»متری شیش و نیم« و جشنواره ونیز رسید.

درحالی که برخی از رسانه های داخلی فضاسازی شدیدی درباره استقبال 
از فیلم »متری شیش و نیم« در جشنواره فیلم ونیز انجام دادند، اما بر اساس 
گزارش های رســیده این فیلم نه تنها جایزه ای دریافت نکرد، بلکه هیچ اقبالی 
هم از آن صورت نگرفت تا دســت اندرکاران و دالالن جشنواره های سینمای 
ایران دریابند که به بن بســت رســیده اند! مهم تر از نبردن جایزه، بی عالقگی 
تماشــاگران و منتقدان در جشنواره ونیز به فیلم »متری شیش و نیم« است. 
نکته ای که نشــان می دهد کارشناســانی که این فیلــم را به عنوان نماینده 
سینمای ایران در جشنواره ونیز برگزیده اند نسبت به ضعف های دراماتیک این 

فیلم، توجه چندانی نداشته اند. 
نکته قابل توجه این اســت که طی ماه های اخیر، جشنواره های سینمایی 
غربی فیلم های ایرانی را نادیده گرفته اند. به طوری که هم جشنواره فیلم برلین 
و هم جشنواره فیلم کن، هیچ یک از فیلم های ایرانی متقاضی حضور در این دو 
رویداد را نپذیرفت. این بار نیز جشنواره های ایتالیایی، تنها یک فیلم از ایران را 
نمایش دادند بی آنکه توجه خاصی به این فیلم صورت بگیرد. این درحالی است 
که طبق سیاست گذاری و برنامه ریزی های مدیران و معماران سینمای پس از 
انقالب، جشنواره ها و جوایز سینمایی تنها مجرای معرفی و حضور بین المللی 
ســینمای ایران در عرصه بین المللی بوده اســت. آن هم در شرایطی که اوال 
مخاطب این جشــنواره ها بسیار محدود اســت و نمی توان تماشاگران فیلم ها 
در جشــنواره ها را با مخاطبان این آثار در اکران عمومی مقایســه کرد و ثانیا 
مالک اصلی اغلب جشــنواره های غربی، سیاسی است و توجها عدم توجه آنها 
به فیلم ها، به فعل و انفعالت سیاسی بر می گردد. بنابراین به نظر می رسد وقت 
آن رســیده است که مدیران سینمایی به جای چشم دوختن به جشنواره های 
سیاســت زده و سیاست باز خارجی، مخاطب واقعی که همان مردم کشورهای 

مختلف جهان است را جست وجو کنند. 
از 4 کتاب جدید دفاع مقدسی 

رونمایی می شود
مراســم رونمایی از 4 عنوان کتاب تازه انتشار انتشارات فکه، فردا برگزار 

می شود.
به گزارش خبرنگار کیهان، در این مراسم از کتاب های »چشمان خاکی« 
شــامل خاطرات جانباز علیرضا قلی پور نوشته سیده  زینب سیداحمدی، »من 
و جنگ« برگرفته از دفتر خاطرات یک رزمنده نوشــته فتح اهلل نادعلی، »قرن 
غلبه« تاریخ یهود و صدسال اشغالگری صهیونیست ها نوشته انوشه میرمرعشی 
و »صالبت چشــمان جابر« برگرفته از زندگینامه شــهید مدافع حرم محسن 
حججی نوشته سیده  زینب سیداحمدی و زهرا عابدی رونمایی به عمل می آید.
مراسم رونمایی از این کتاب ها، فردا پنجشنبه 21 شهریور ساعت 9:30 در 

موسسه فرهنگی هنری جنات فکه برگزار می شود.
نقشی که فرج اهلل سلحشور 

از آل پاچینو بهتر بازی کرد
تاجبخش فئائیان که سال ها پیش نمایش »تاجر ونیزی« را با بازی فرج اهلل 
سلحشور در نقش شایالک روی صحنه برد، اعتقاد دارد سلحشور این نقش را 

بهتر از آل پاچینو ایفا کرده است.
بــه گزارش خبرآنالین، این روزها فیلم ســینمایی »پرواز در شــب« به 
کارگردانی رسول مالقلی پور به مناسبت ایام محرم بار دیگر روی پرده سینما 
رفته است، فیلمی با بازی زنده یاد فرج اهلل سلحشور که داستان فرمانده گردان 

کمیل را روایت می کند.
تاجبخــش فنائیان، اســتاد دانشــکده هنرهــای زیبا، نقــش یکی از 
شــخصیت های اصلی فیلم »پرواز در شــب« به نام حامــد را ایفا می کند که 
دانشجوی پزشکی است و برای کمک به رزمندگان عازم جبهه شده و سرانجام 

به شهادت می رسد. 
این کارگردان و نویســنده که چندی پیش مهمان کافه خبر بود، درباره 
چگونگی آشــنایی اش با فرج اهلل سلحشــور گفت: »در اوایــل دهه ۶0، من و 
محمد کاسبی مسئول نمایش های رادیویی بودیم و آقای سلحشور و محسن 
مخلمبــاف چندباری به آنجا آمدند و از این طریق باهم آشــنا شــدیم. آقای 
سلحشور پس از مدتی از من و آقای کاسبی دعوت کرد تا به حوزه برویم و من 
هم عالقه مند بودم که وارد پروسه تولید در حوزه تئاتر شویم. اولین کاری که 
با آقای سلحشور انجام دادیم، تئاتر »شب آخر« نوشته محسن مخملباف بود 
که سلحشور نقش یک مبارز مسلمان را ایفا کرد، من هم کارگردانی و بازیگری 
را بطور همزمان انجام دادم. سلحشور به واقع بازی خوبی انجام داد و نشان داد 
در حوزه بازیگری استعداد دارد. سپس در کار دیگری به نام »حصار در حصار« 
به کارگردانی آقای ]محمدرضــا[ هنرمند کار کردیم و فرج در این اثر هم به 

خوبی بازی کرد، چون خیلی عاشق هنر متعهد بود.«
فنائیــان ادامــه داد: »چندی بعد من نمایش »تاجر ونیــزی« را کار و از 
سلحشور دعوت کردم تا نقش شایالک را بازی کند، خیلی ها تصور می کردند 
او اصال برای این نقش مناســب نیســت. اما من به جرات می گویم که بازی 
سلحشــور از آل پاچینو در این نقش بهتر بــود. خیلی ها هم آماده بودند تا به 
محض روی صحنه رفتن این نمایش، ســر آن را ببرند، چون باور نمی کردند 
کارگردان جوانــی بتواند »تاجر ونیزی« را کار کند و همین طور سلحشــور 

به عنوان یک جوان مسلمان و حزب اللهی از پس بازی در این اثر بربیاید.«
»خون خدا« رونمایی شد

آئیــن رونمایی از کتاب »خون خــدا« با مضمون روایت قیام عاشــورا، 
طی مراسمی با حضور سید مهدی شــجاعی، نویسنده کتاب و علی وزیریان، 

تصویرگر در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
این کتاب طرحی نو درباره روایت روز عاشورا است و نحوه کتاب پردازی و 
ارائه آن نیز به گونه ای متفاوت انجام شده و همین ویژگی ها آن را از سایر آثار 

سید مهدی شجاعی متمایز کرده است.
شــجاعی در این مراسم گفت: زیارت عاشورا برایم همیشه زیارت عاشورا 
بود، اما در این اثر برایم مشــخص شد زیارت عاشورا مانیفست ماست، نوعی 
اعالم موضع درخصوص والیت اســت. هنگام نوشتن با ابعاد دیگر آشنا شدم 
و دریافت های دیگری برایم حاصل شــد. اما نکته ای که باید به آن  اشاره کنم 
بحث »لعن« بر دشمنان اهل بیت)ع( است. نکته اول در این بحث آنکه فضای 
امروز و شعارهای صلح طلبانه هر چه رنگ جنگ و لعن دارد فضای روشنفکری 
آن را محکــوم می کند، این یک وجه ماجرا. نکته دیگــر اینکه مرگ را برای 
ملت ها به شکلی بکار بردیم؛ آن هم بی محدودیت که بحث ماهیت و ابهت لعن 
مخدوش شده است؛ البته داستان لعن زمینه دیگری دارد که به نگاه متصوفه 
برمی گردد، بزرگانی از اهل تصوف امام غزالی و دیگران لعن برای شــیطان را 

جایز نمی دانند.
وی خاطرنشــان کرد: آنچه در اینجا توجه مرا جلب کرد، اینکه از منظر 
محبت اگر به محبوبی نگاه کنیم، نمی شــود دشمن او را دشمن ندانیم. الزمه 
مهر ورزیدن به یک تولی و به دیگری تبری است. این دو بدون دیگری ناقص 
هستند و در پایان باید بگویم زیارت عاشورا اعالم موضع نسبت به امام حسین 
اســت؛ به همان نســبت اعالم دشمنی و برائت از دشــمنان امام حسین)ع( 

موضوعیت دارد و این از مواردی است که در این کتاب رعایت شده است.
برگزاری نمایشگاه های سراسری کتاب 

راهبرد مقاومت
نمایشگاه های کتاب »راهبرد مقاومت« به مناسبت هفتۀ دفاع مقدس در 

سراسر کشور برگزار می شود.
مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و همکاری ناشــران حوزۀ فرهنگ مقاومت و دفاع 
مقدس، در ایام هفتۀ دفاع مقدس، نمایشــگاه های کتــاب با عنوان »راهبرد 

مقاومت« در سراسر کشور برگزار می کند.
در این مجموعه، بیش از 400 عنوان کتاب منتشــر شــده از 25 ناشر با 
موضوع دفاع مقدس و مقاومت، که چاپ اّول آنها مربوط به ســال های 94 به 

بعد است، جهت برگزاری نمایشگاه در اختیار برگزارکنندگان قرار می گیرد.
کتاب ها از 25 شهریور برای برگزارکنندگان ارسال می شوند و نمایشگاه ها 

از 31 شهریور تا 11 مهر 1398 در سراسر کشور برگزار خواهند شد.

با حضور رهبر انقالب، عموم مردم و جمعی از مسئوالن 

مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( 
در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد

مراسم عزاداری لیالی تاســوعا، عاشورا و شام غریبان 
حضرت اباعبداهلل الحســین )علیه السالم( با حضور باشکوه 
مردم در حســینیه امام خمینی)ره( و با حضور رهبر معظم 

انقالب و جمعی از مسئوالن برگزار شد.
در شــام غریبان، شــب حزن و ماتم آل اهلل، هزاران تن از مردم 
دلباخته  حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و اهل بیت آن حضرت، 
در حسینیه  امام خمینی رحمت  اهلل گردهم آمدند و در حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمی به عزاداری پرداختند.
در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی سخنرانی 
کرد و آقایان کریمی  و ســماواتی بر مصائب حضرت سیدالشــهدا 

مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند.
مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی نیز با حضور رهبر معظم 
انقالب اســالمی، جمعی از مســئوالن و هزاران نفر از مردم دلداده   
اهل بیت علیهم السالم در حسینیه   امام خمینی رحمت  اهلل برگزار شد.

در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی سخنرانی 
کــرد و آقایان محّمدرضا طاهری و آتشــکار بــر مصائب حضرت 

سیدالشهدا مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند.
همچنین در مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی، حجت االسالم 
والمسلمین مسعود عالی سخنرانی کرد و آقایان مطیعی و محمدپور 

بر مصائب حضرت سیدالشهدا مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند.
امشــب )چهارشــنبه( آخرین شب مراســم ایام محرم 98 با 
ســخنرانی آیت اهلل سّید احمد خاتمی  و مرثیه سرایی و نوحه خوانی 
آقایــان حدادیان و مرتضی طاهری در حســینیه امام خمینی)ره( 

برگزار خواهد شد.
آیت اهلل مکارم  شیرازی هشدار داد

تالش عوامل نفوذی  دشمن برای 
مخدوش سازی مراسم عزاداری  ماه محرم

آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور پیامی  به مناسبت مراسم 
باشکوه عاشورای حسینی گفت: دشمن با عوامل نفوذی و 

برنامه سازی خود سعی دارد عظمت آن را مخدوش سازد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از قــم، متن پیام آیت اهلل مکارم 
شــیرازی به مناسبت مراسم باشکوه عاشورای حسینی به شرح زیر 

است:
مراسم محرم و عاشورا از باشکوه ترین مراسم عزاداری و بزرگداشت 
در دنیا و محصول عشق و عالقه مردم به امام حسین)ع( و شهدای 
کربالست، اما دشمن با عوامل نفوذی و برنامه سازی خود سعی دارد 
عظمت آن را مخدوش ســازد؛ بنابراین الزم است کاماًلً مراقب این 

جریان بود.
از جمله  اشــعار و آهنگ های نامناسب که قطعاً از عظمت این 
مراسم خواهد کاست. مداحان عزیز! مراقب باشند و اجازه ندهند تا 

دشمن از این طریق ضربه بزند.
مسئله قمه زنی که یک حرکت غیرمنطقی است و به صورت ابزار 
تبلیغاتی در دســت دشمن درآمده، باید برای همیشه به فراموشی 

سپرده شود و بدون نیاز به دخالت مسئوالن انتظامی حذف شود.
عزاداران عزیز می توانند به جای آن، خون خود را به مراکز انتقال 

خون اهدا کرده تا به وسیله آن افرادی را از مرگ نجات دهند.
از ریختن خون قربانی در خیابان ها و مراکز عمومی جداً خودداری 
شــود که هم اســباب آلودگی و نجاست می شــود و هم ضررهای 

بهداشتی مهمی دارد.
امیدوارم همه عزیزان این نکات را رعایت کنند.

ائتالف بین المللی مقابله با گرد و غبار 
با تالش ایران اعالم موجودیت كرد

ائتالف بین المللی مقابله با گرد و غبار با تالش جمهوری 
اسالمی ایران در چهاردهمین نشست متعاهدان کنوانسیون 

مقابله با بیابان زایی در دهلی نو اعالم موجودیت کرد.
در پی تالش های جمهوری اسالمی ایران و هماهنگی های انجام 
شده با برنامه محیط زیست ملل متحد بر اساس قطعنامه های مجمع 
عمومی، ائتالف بین المللی مقابله با گرد و غبار از ســوی یونپ و با 
مشــارکت وسیع سازمان های تخصصی ملل متحد در دهلی نو و در 
چهاردهمین نشست متعاهدان کنوانسیون مقابله با بیابان زایی اعالم 

موجودیت کرد.
در ایــن برنامه که با حضور دبیر اجرایی کنوانســیون مقابله با 
بیابان زایی و ســایر مقامات یونپ و آژانس های تخصصی و مقامات 
کشورهای مختلف برگزار شد، دبیر اجرایی UNCCD اعالم کرد 
که امــروز درگیر مبارزه ای بی امان با یکــی از چالش برانگیز ترین 
پدیده های مخرب محیط زیســت هستیم و مقابله با این پدیده که 
151 کشور جهان در آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و استرالیا با آن 

درگیر هستند،  در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است.
بــه گزارش فارس، این ائتالف جهانی بر مبنای ســه قطعنامه 
مجمع عمومی و قطعنامه های یونپ و اسکاپ در مورد مقابله با گرد 
و غبار که بانی اصلی تمامی آنها جمهوری اسالمی ایران بوده و نیز 
ســند توصیه های اجالس بین المللی تهران در رابطه با گرد و غبار 
تأسیس شده و هدف از تأسیس آن تقویت همکاری های بین المللی 
در مقابلــه با طوفان های گرد و غبار، بســیج منابع مالی برای این 
همکاری ها، هم افزایی کشــورها و سازمان های تخصصی درگیر در 
مقابله با طوفان های گرد و غبار، توسعه سیستم های پیش آگاهی و 
هشدار، منشأ یابی و کاهش آثار این طوفان ها بر سالمت و بهداشت 
عمومی، محیط زیســت و بر فعالیت های اقتصادی بر مبنای برنامه 

عمل بین المللی است که ائتالف وظیفه تدوین آن را بر عهده دارد.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل قاضی تبریزی)ره(: محال است انسان به جز از راه 
سیدالشهداء علیه السالم به مقام توحید برسد. سریان فیوضات 
از مسیر حضرت سیدالشهداء)ع( است و پیشکار این فضیلت 

هم حضرت قمر بنی هاشم)ع( است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

نتیجه اعمال دنیاپرستان در آخرت 
باطل و آتش است

»کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، )نتیجه( 

اعمالشان را در همین دنیا به طور کامل به آنها می دهیم، و 

چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد«

» )ولی( آنها در آخرت، جز آتش، )سهمی( نخواهند داشت، 

و آنچه را در دنیا  )برای غیر خدا( انجام دادند، بر باد می رود، 

و آنچه را عمل می کردند، باطل و بی اثر می شود«
هود - آیات 15 و 16
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همزمان با عاشورای حسینی

ندای لبیک یا حسین)ع(
سراسر ایران اسالمی را فرا گرفت

و همزمــان بــا عاشــورای حســینی در تهران و 
شهرســتان های این اســتان برگزار شــد و مردم 
والیتمدار در قالب دســته های عزاداری در مناطق 
مختلف به خیابان ها آمــده و تا ظهر این روز برای 
مظلومیت امام سوم شــیعیان جهان به سوگواری 
پرداختنــد. همچنیــن حرم حضــرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( میزبان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت 
از تمام نقاط استان تهران و حتی نقاط دیگر کشور 
بود و زائران و ارادتمندان خاندان نبوت در قبله تهران 
گرد هم آمده بودند، تا افتخاری دیگر در کارنامه خود 
ثبت کنند. عالوه بر این، مراسم عزاداری عاشورای 
حسینی با حضور عزاداران و عاشقان امام حسین)ع( 
در دیگر اماکن متبرکه مانند آستان مقدس امامزاده 
صالح)ع( و همچنین دیگر محله ها و مناطق تهران 

برگزار شد.
میدان امام حسین)ع( تهران؛ کنگره ای از 

سراسر ایران
مراســم عــزاداری روز عاشــورا در میدان امام 
حســین)ع( تهران نیز برگزار شد. در میدان آیینی 
امام حســین)ع(، مردم تهران ماننــد دیگر مردم 
سراسر کشور در قالب هیئت ها و دسته های عزاداری 
جمع آمدند و با نوحه خوانی، سینه زنی، زنجیرزنی، 
مرثیه ســرایی، بلندکردن و حرکت علم های بزرگ 
عزاداری در ســوگ سرور و ساالر شهیدان حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( اشک ماتم ریختند.
در این میدان آیینی که کل عزاداری سراســر 
کشــور را می شــود در آن خالصه کرد هیئت های 
عزاداری شهرستانی های مقیم تهران، مراسم خاصی 
را اجرا کردند. مردم خونگرم جنوب کشور با مراسم 
»ســنج و دمام زنی«، »نخل بندی«، »علم گردانی« 
شــور و حال خاصی به این مراســم دادند. گفتنی 
اســت که هیئت های خرم آبادی هــای مقیم تهران 
مراســم »گل زنــی« را برگزار کردنــد و همچنین 
مراسم هایی مانند »خیمه سوزان« و »مقتل خوانی« 
نیز برگزار شــد که موردتوجه بســیاری از عشاق 
اباعبداهلل الحسین)ع( قرار گرفت و پس از برگزاری 
مراسم متعدد و متنوع عزاداری، در ظهر عاشورا نماز 
باشکوه جماعت با امامت حجت االسالم ابوترابی در 

این میدان برگزار شد.
پویش مردمی »نذر خون« در تهران

همزمان با ایام ســوگواری حسینی)ع( پویش 
مردمــی »نذر خون« با شــعار »نذر خون، تصمیم 
آگاهانه، اهدای خون مسئوالنه« در شهرستان های 
اســتان تهران برگزار شــد و 8 مرکز اهدای خون 
در روزهای تاســوعا و عاشــورای حســینی آماده 
خدمت رسانی به عشاق اباعبداهلل الحسین)ع( بودند.

به گزارش تسنیم، پایگاه های انتقال خون مملو از 

جمعیت بود و بیشترین مراجعه کنندگان که از قشر 
جوانان بودند ثبت نام کرده و تا به وقت اَدای نذرشان 
در سالن انتظار گوش جان به نوای نوحه خوانی که 
فضای ســالن را عطرآگین به نام امام حســین)ع( 

می کرد می سپردند.
نوای حزن و اندوه در سراسر ایران

سراسر کشور روز گذشته در عاشورای حسینی 
و به یاد اباعبداهلل الحسین)ع( غرق در سوگ و ماتم 
بود و مراسم عزاداری با جلوه و شکوهی وصف ناپذیر 

در جای جای این مرز و بوم برگزار شد.
عزاداران در قالب دسته های سینه زنی و زنجیرزنی 
از مسجد، حسینیه، تکیه، هیئت، موکب و یا محله 
خود به سمت اماکن متبرکه و یا میادین اصلی شهرها 
حرکت کردند تا با ســوگواری و  اشک ماتم، عشق و 
عالقه خود را به ســرور و ساالر شهیدان اباعبداهلل 

الحسین)ع( به نمایش بگذارند.
شور و حال خاص در مشهد و قم

از ابتدای صبح دیروز و مصادف با روز عاشــورا، 
دســته های عزاداری روز عاشــورا از سراسر مشهد، 
شهرستان ها و دیگر استان ها با پای پیاده و درحالی که 
مشغول ســینه زنی و نوحه خوانی بودند، به سمت 
بارگاه منور رضوی رفتند تا با نوحه خوانی، سینه زنی، 
مرثیه ســرایی، بلندکردن و حرکت علم های بزرگ 
عــزاداری، این غم و اندوه بــزرگ را به محضر امام 
هشتم شیعیان تسلیت بگویند. همچنین صحن ها 
و رواق های حرم مطهر رضوی سرشــار از عزاداران 

حسینی و نوای لبیک یا حسین)ع( بود.
دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی مشهد 
با تأسی به حضرت امام حسین)ع( نماز ظهر عاشورا 
را در حرم مطهر رضوی و اغلب خیابان های منتهی 

به آن به جماعت اقامه کردند.
شــهر قم نیز شور و حال و هوای خاصی داشت. 
دسته های زنجیر و سینه زنی به سمت حرم کریمه 
اهل بیــت )س( رفتند تــا به این بانــوی بزرگوار و 

حضرت ولی عصر)عج اهلل( این مصیبت را تســلیت 
گویند و با زهرای اطهر)س( در این مصیبت جانکاه 
ابراز همدردی کنند. در قم همه عزاداران خود را به 
کاروان عاشقان رساندند تا عشق و ارادت خود را به 
ارباب بی کفن ابراز کنند، عرب، عجم،  ترک و... هر یک 
با زبان خود نوحه سرایی کردند و با فریاد »لبیک یا 
حسین« در حرم عمه سادات به عزاداری پرداختند.

سردار سالمی:حجت های عاشورا به ما 
روح ایستادگی داده است

فرمانده کل سپاه پاســداران گفت: حجت های 
عاشورا به ما روح ایستادگی داده است. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سرلشکر 
حسین سالمی در شب تاسوعا و در جمع عزاداران 
حســینیه اعظم زنجان اظهار داشت: چشم آسمان 
امروز به زمین خیره بود تا کهکشــانی از ستاره های 
سرشــار از محبت و به آسمان کشیده را که به یاد 

دستان بریده به آسمان بلند بود را نظاره کنند.
فرمانده کل ســپاه پاســداران افزود: عاشــورا 
عظیم ترین واقعه حیات بشر و پر شکوه ترین رویداد 

هستی است.
وی بیان کرد: هر ساله این واقعه عظیم زنده تر، 
طوفانی تــر و عمیق تر به پیش مــی رود و قلب ها و 
دل های جدیدی را تســخیر می کند به گونه ای که 
قلمــرو این رویداد جاودان حیات و زندگی بشــر و 
قامت هســتی و قلب اروپــا و آمریکا را تحت نفوذ 

قرار داده است.
سردار سالمی  ادامه داد: عاشورا کهنه نمی شود و 
غبار کهنگی در سیمای عاشورا نمی نشیند و نقطه ای 
ثابت در تاریخ نیست و دائم در حال حرکت است و 
در همه دوران ها الگو می آفریند. فرمانده کل ســپاه 
پاسداران تأکید کرد: این هنرنمایی عاشورا است که 

با شکوه ترین صحنه ها را خلق می کند.
وی یادآور شــد: امروز هم هماننــد زمان امام 
حسین)ع( است، ولی امت تغییر کرده است، امروز 

مسلمانان امام زمان خود و نایب اش را و دشمن زمان 
خود را می شناسند. امروز امام مسلمین تنها نیست و 
افراد مجاهد و شهادت طلب بسیاری وجود دارد که 
می توانند برای طوالنی مدت مبارزه کنند ولی امروز 
سالح ها عوض شده اند و در واقع حجت های عاشورا 

به ما روح ایستادگی داده است.
حضور سردار پاکپور در زاهدان

سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه 
که از چند روز قبل از روز عاشــورا و در راســتای 
برقراری امنیت پایدار و امنیت دسته های عزاداری در 
شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و اندیشیدن 
تمهیــدات الزم وارد زاهدان شــده بــود، در جمع 

عزاداران عاشورای حسینی حضور یافت.
آیین »گل مالی« در لرستان

در خرم آباد امســال نیز بنا به رسم دیرینه خود 
همزمان با صبح عاشــورا آیین »گل مالی« را برگزار 
کرده و با گل مالی کردن سر و بدن اوج ارادت خود 

به سید و ساالر شهیدان را نشان دادند.
در خوزســتان جمعیت عظیم دل ســوختگان 
اباعبداهلل در دســته های بزرگ عــزاداری از اوایل 
صبح صدای طبــل غربت اباعبداهلل الحســین)ع( 
را در سرتاســر اســتان نواختند و اهالی خوزستان 
را به لبیک دیگری بــا اصحاب کربال فراخواندند و 
همچنین آیین مقتل خوانی و ســایر مراسم هایی 
مانند اجرای نمایش تعزیه و مراسمهای ویژه محلی 
در مساجد، حسینیه ها، تکایا و خیابان های سرتاسر 

استان برگزار شد.
عزاداری های مختلف در سایر نقاط ایران

زنجانی ها نیز طبق ســنت های هرساله از محل 
زینبیــه اعظم در قالب دســته بزرگ زینبیه اعظم 
زنجــان بــا نوحه خوانی و ذکر مصیبت به ســمت 
آســتان مقدس حضرت ســید ابراهیم)ع( رفتند و 
مردم استان فارس و شهر شیراز نیز در دهمین روز 
از محرم الحرام با حضور در صحن و سرای حرم مطهر 
احمدبن موسی)ع( به عزاداری و سوگواری پرداختند.
بــازار تبریــز، بزرگ ترین بازار مســقف ایران 
سیاه پوش شــد، مراسم شبیه خوانی و تعزیه، تشت 
گذاری، شمع گردانی، مشعل گردانی، خطبه خوانی، 
چاووش خوانــی، نخل گردانی، ســنج و دمام زنی، 
ســنگ زنی، راه اندازی کاروان هــای نمادین، خیمه 
سوزان و... در شهرهای اردبیل، تبریز، زنجان، قزوین، 

کاشان، اصفهان و سایر شهرهای ایران برگزار شد.
در سایر استان ها و شهرستان ها نیز ملت ایران، 
با حضور در مساجد، دسته ها و هیئت های عزاداری 
عشق و ارادتشان به سید و ساالر شهیدان و ۷2 تن 

از یاران باوفایش را نشان دادند.

سرویس سیاسی- 
همزمان با عاشورای حسینی سراسر ایران 
اســالمی به عــزاداری پرداختند و با حضور 
در تکایا، دســته ها و هیئت هــای عزاداری 
در ســوگ سرور و ساالر شــهیدان حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع(  اشک ماتم ریختند.
مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی روز گذشته 
در تهران و سراسر کشور برگزار شد و مؤمنان خداجو 
به یاد نماز ظهر عاشورای اباعبداهلل الحسین)ع( نماز 

ظهر و عصر را به جماعت برگزار کردند.
تهران غرق در عزای حسین)ع(

مراســم عزاداری عاشورای حسینی روز گذشته 

مدیر روابط  عمومی حســینیه اعظم زنجان از 
حضور مهمانانی از سراسر جهان در دسته عزاداری 

حسینیه خبر داد.
مرتضی شهامی  در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مرضیه 
 هاشــمی، دختر شیخ زکزاکی، محســن رضایی و سردار 
سالمی  از مهمانان ویژه دسته حسینیه اعظم زنجان هستند.
وی از صدور کارت برای 30 خبرنگار و عکاس داخلی 
و خارجی برای یوم العباس خبر داد و گفت: همچنین این 

مراسم از 1۷ شبکه داخلی و خارجی پخش خواهد شد.
این مسئول بیان کرد: بر اساس زمان بندی انجام شده، 
مرضیه  هاشــمی  و دختر شــیخ زکزاکی روز دوشنبه 18 
شهریورماه ساعت 18 در سالن اجتماعات حسینیه اعظم 
زنجــان در جمع خادمان خواهر حســینیه اعظم زنجان 
و بــا موضوع تبیین جایــگاه زن انقالبی و بحث در حوزه 

عزاداری های ماه محرم سخنرانی خواهد کرد.

وی با  اشاره به اینکه امسال در یک نوآوری جدید قطار 
گردشگری نیز به مناسبت هشتم محرم در زنجان حضور 
پیدا خواهد کرد، افزود: قطار گردشــگری کاروان عشــق 
رجا یک شنبه 1۷ شهریورماه با هدف شرکت مسافران در 
مراســم عزاداری حسینیه اعظم زنجان ساعت 9 صبح از 
تهران حرکت کرده و ساعت 20 از زنجان مراجعت می کند.
شــهامی  ادامه داد: خانم  مرضیه  هاشــمی، خبرنگار 
پرس تی وی و دختر شیخ زکزاکی، عصر روز دوشنبه، 18 
مرداد در برنامه  »قبیله  خورشــید« در زنجان حضور پیدا 
کرده و ســخنرانی خواهند کرد. دسته عزاداری حسینیه 
اعظم زنجان بنا بر اعالم قبلی راس ساعت 15 و 30 دقیقه 
آغاز شد تا زنجانی ها بار دیگر ندای هل من ناصر ینصرنی 

حسین را هم نوا با عباس لبیک گویند.
 ســالیان متمادی است که روز هشــتم محرم برای 
پایتخت شــور و شعور حسینی جلوه دیگری دارد و همه 

زنجانی ها یکرنگ و یکدل در این مراســم حضور یافته و 
ندای هــل من ناصر ینصرنی حســین را هم نوا با عباس 
لبیک می گویند و با ذکر شــاه بیت امسال دسته »احسن 
سنه ای حامی قرآن ابوالفضل- جانون حسینه ایلدون قربان 
ابوالفضل« »جان یا ابوالفضل- جان یا ابوالفضل« این اجتماع 
عظیم را همراهی کرده و قیام ســرخ حسینی را به انتظار 

سبز مهدویت پیوند می زنند.
برادر در میان زنجانی ها جایگاه ویژه ای دارد و همواره 
به مثابه یک تکیه گاه از آن یاد می شود که نبود آن هستی 
و نیستی افراد را دچار تزلزل می کند، شاید به همین دلیل 
است که زنجانی ها به حضرت عباس ارادت ویژه ای دارند و با 
شور و غیرت خاصی از این حماسه ساز کربال یاد می کنند و 
از اینکه لطف ایشان همیشه شامل حال این دیار بوده است 

بی نهایت شکرگزار درگاه باری تعالی هستند.
حرکت دسته عزاداری بنابر اعالم قبلی ساعت 15:30 از 

مقابل حسینیه اعظم شروع شده و مسیر حرکت این دسته 
از محل مسجد حسینیه اعظم تا امام زاده ابراهیم)ع( بوده و 
مکان ویژه ای برای استقرار خانم های عزادار در سبزه میدان 

در نظر گرفته شده است.
برای تســهیل در ادای نذر عزاداران حسینی سراسر 
کشــور و حتی خارج از ایران اســالمی طرح نیابتی برای 
سومین ســال متوالی درحال اجرا اســت و عاشقان امام 
حسین)ع( از هر جای این کره خاکی می توانند مبالغ خرید 
گوسفند نذری خود را به شماره حساب 1334219222 
نزد بانک ملت به نام حسینیه اعظم زنجان و شماره کارت 

۶10433۷8۷2194152 واریز کنند.
امســال برای نخستین بار قطار عشق ساعت 13 وارد 
زنجان شــده است، این در حالی اســت که در سال های 
گذشته نیز زائرانی از کشورهای عراق، کویت، لبنان، روسیه 

و آذربایجان در این مراسم حضور یافته اند.

تأکید  قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(  فرمانده 
کرد: همه تحرکات دشمن در منطقه شمال غرب 

کشور را به دقت رصد می کنیم. 
ســردار محمدتقی اوصانلو در جریان سفر به زنجان 
در گفت  وگو با مهر، با  اشاره به آخرین وضعیت مرزهای 
غربی کشور و راهکارهای خنثی شدن تهدیدات احتمالی، 
اظهار داشت: خوشبختانه مرزهای غربی کشور با وجود 
همه توطئه  چینی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران، امن است.
وی با یادآوری اینکه آمریکایی ها و آل سعود بیشترین 
ســهم را در توطئه چینــی و ایجاد ناامنــی در منطقه 

شــمال غرب کشور دارند، تصریح کرد: با وجود همه این 
دسیسه ها از سوی آمریکایی ها و خائنان به نظام اسالمی، 
یعنی آل سعود، هرگز نتوانســته اند به اهداف شوم شان 

دست یابند.
اوصانلو با تأکید بر اینکه هرگونه توطئه چینی دشمنان 
نظام برای راه اندازی گروهک های  تروریستی در منطقه 
شمال غرب کشور منجر به شکست شده است، ادامه داد: 
با روندی که در پیش گرفته ایم، هیچ گاه این اجازه را به 
دشمنان نظام نخواهیم داد که بخواهند به اهداف شوم 

خود علیه جمهوری اسالمی ایران دست یابند.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( با  اشــاره به 

اینکــه نهایت کاری که دشــمنان در این منطقه انجام 
می دهند، اقدام به جنایت انگشت شــمار و شهادت چند 
تن از هموطنان مان به ویژه در مناطق روســتایی است، 
اظهار کرد: این اقدام خصمانه آنها را نمی توان به حساب 
یک عملیات اســتراتژیک گذاشــت، بلکه باید در زمره 

جنایت های بی شرمانه قلمداد کرد.
اوصانلــو با تأکید بر اینکه منطقه شــمال غرب امن 
بوده و این خود بدین معنی است که امنیت این منطقه، 
امنیت مرزهای عمقی کشور را به دنبال دارد، یادآور شد: 
دشمن خود می داند و به این موضوع واقف است که همه 
تحرکات آنها را رصد می کنیم و نمونه بارز این اقدامات، 

هفته گذشته در پیرانشهر و با دستگیری و هالکت عوامل 
 تروریستی در کمتر از 18 ساعت اتفاق افتاد.

وی در پاســخ به این سؤال که نحوه تعامل ایران و 
 ترکیــه در برخورد با گروهک  تروریســتی پژاک به چه 
صورت است، خاطرنشان کرد: در این خصوص هیچ گونه 
اقدام مشــترکی برای مقابله با گروهک مذکور با  ترکیه 
نداشته ایم و معتقدیم این گروهک بیشتر تهدیدی برای 
کشــور  ترکیه بوده و هر از چنــد گاهی عملیات فرعی 
در منطقه شــمال غرب ایران انجــام می دهد، به همین 
خاطر  ترکیه باید بیشتر در زمینه مقابله با این گروهک 

پیش قدم باشد.

دختر شیخ زكزاكی از مهمانان ویژه دسته حسینیه اعظم زنجان

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(: 

همه تحركات دشمن را به دقت رصد می كنیم


