
اخبار كشور

سانسور در رسانه های غرب،
 عامل جنگ 

فیلمی به نام »اســرار رسمی« ســاخته »گاوین هود« بر اساس 
کتابی تحت عنوان »جاسوســی که ســعی کرد یک جنگ را متوقف 
کند« که به تازگی در سینماهای جهان به اکران عمومی درآمده، فاش 
می کند چگونه سانسور شدید در رســانه های آمریکا و انگلیس باعث 
شــد تا جنگ و اشــغال خانمان براندازی که می توانست اتفاق نیفتد، 
در اوائل ســال 2003 آغاز شد. جنگی که به اشغال 15 ساله عراق و 
کشته شــدن بیش از یک و نیم میلیون نفــر از مردم بی گناه و هزاران 
نفر از ســربازان  اشغالگر و ویرانی ســاختارهای زیربنایی این کشور و 
همچنین به میدان آمدن گروه های  تروریســتی مانند داعش و دهها 
هزار جنایت تکان دهنده انجامیــد. جنگی که هنوز هم گریبان بخش 
مهمی از کشورهای غرب آسیا و همچنین دیگر نقاط جهان را گرفته.

در فیلم »اسرار رسمی« یک مترجم سرویس امنیت ملی انگلیس 
)معروف به ســتاد کل ارتباطات( به نام »کاترین گان« )با بازی کایرا 
نایتلی، هنرپیشه معروف آمریکایی( به یک  ایمیل به تاریخ 31 ژانویه از 
سوی مدیر آژانس امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا دست پیدا می کند 
که در آن صریحا به برنامه تحت فشار قرار دادن اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل از طریق جاسوســی و کسب اطالعات خصوصی از آنان 
توســط سرویس های اطالعاتی آمریکا و انگلیس  اشاره شده تا شورای 
امنیت ناگزیر از صدور مجوز حمله به عراق به دلیل وجود ســالح های 
کشتار جمعی در آنجا گردد. ســالح هایی که هیچگاه اثری از آنها در 

عراق پیدا نشد!
»کاترین گان« با قبول همه خطر عظیم افشــای این راز، خبر یاد 
شده را به نشریه »ابزرور« می دهد تا آن را در تاریخ اول مارس 2003 
یعنی 19 روز پیش از حمله آمریکا و متحدانش به عراق انتشــار دهد. 
خبر همچون نارنجکی در میان همهمه و قیل و قال آمریکاییان برای 
حمله به عراق منتشر شده و می توانست کاری کند تا آن جنگ مهلک 

هیچگاه در نگیرد اما چنین نشد! چرا؟ 
جان شوارتز در »اینترست« می نویسد:

»این پرسش هم در فیلم »اســرار رسمی« و هم در واقعیت یک 
پاسخ اصلی دارد: سانسور در رسانه های جریان اصلی در آمریکا. فیلم 
»اسرار رسمی« به خوبی نقش مخرب ایدئولوژیک رسانه های آمریکایی 
را به تصویر می کشد؛ رســانه هایی که مشتاقانه خود را روی نارنجک 

انداختند تا جان رفقایشان را در سنگر دولت بوش حفظ کنند.« 
»نیویورک تایمز«، »واشنگتن پست«، »لس آنجلس تایمز« و دیگر 
رسانه های مشابه غربی که فریاد آزادی خواهی و استقالل شان، همواره 
گــوش فلک را کر کرده، این خبر مهم و تعیین کننده و تاریخ ســاز را 
سانســور کامل کرده و به طور مطلق بایکوت نمودند تا اوضاع آنچنان 
که سیاستمداران و گردانندگان ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی 
می خواهند پیش برود و حمله به عراق در 19 مارس 2003 آغاز شود. 
حمله ای که تا امروز عظیم ترین خســارات مالی و جانی را به عراق و 
برخی همسایگانش وارد ساخته اما همچنان سالح های کشتار جمعی 

یعنی بهانه آغاز این جنگ کشف نشده است.
چنــد روز قبل یک فقره دیگر از آمارهــای من درآوردی برخی از 
مراکز فرمایشــی در غرب انتشــار یافت که در آن، لیست به اصطالح 
کشورهای دارای بیشترین سانســور مطبوعات درج شده بود و طبق 
معمول این دســته از آمارهای تحریف شــده، ایران هم جزو 5 کشور 
آخر لیســت بود! حاال با توجه به فیلم »اســرار رسمی« و کتابی که 
ماجــرای واقعی »کاترین گان« را بیان کرده، به نظر می رســد همین 
یک فقره جرم یعنی پنهان کردن اســنادی که می توانست از جنگ و 
اشغال پانزده ساله و خانمان سوز عراق جلوگیری کند، برای رسانه های 
غربی کافی است که آنها را در زمره جنایتکارترین رسانه های تاریخ به 

شمار آورد.
تأثیر امام حسین)ع( بر تحول زندگی 

برخی انسان ها در برنامه »چهل چراغ«
پخش برنامه تلویزیونی »چهل چراغ« از شبکه سه سیما آغاز شد.

برنامه »چهل چراغ« با موضوع »امام حسین)ع(« از چهارشنبه 20 
شــهریور در 40 قسمت، شب ها بعد از اذان مغرب از شبکه سه سیما 

پخش می شود.
بنابرایــن گزارش، در ایــن برنامه چهره هایی که به واســطه امام 
حســین)ع( اتفاقی در زندگی آنها رخ داده است که باعث تغییر مسیر 

زندگی آنها شده، به شرح داستان زندگی خود می پردازند.
برنامه »چهل چراغ« با تغییراتی نسبت به دوره های پیشین خود 
در حالــی روی آنتن می رود که فاطمه عبادی قهرمان دور اول برنامه 
عصــر جدید در این برنامه به عنوان تصویرگر حضور خواهد داشــت و 
مجتبی امینی تهیه کننده برنامه »چهل چراغ« به عنوان راوی برنامه، 

در برابر میهمانان به گفت وگو می نشیند. 
پخش زنده همایش »بانوان عاشورایی« 

در رسانه ملی
همایش »بانوان عاشــورایی« پنجشنبه 21 شهریور، از شبکه پنج 

سیما پخش می شود.
این مراســم در مهدیه تهران طبق سال های گذشته روز دوازدهم 
محرم الحرام با هدف توســعه فرهنگ عاشــورایی، مقابلــه با تهاجم 
فرهنگی و تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا 21 شهریور ماه 
برپا می شــود. این همایش با سخنرانی حجت االسالم »علی ثمری« و 
با مرثیه خوانی علی مهدوی نژاد و یداهلل بهتاش ســاعت 16:20 برگزار 
 می شــود و سید یوسف موســوی تهیه کنندگی این برنامه را برعهده

 دارد.
برنامه ریزی 

برای ساخت سریال شاه اسماعیل صفوی
ســازمان صداو سیما در حال برنامه ریزی برای ساخت یک سریال 

فاخر با محوریت شاه اسماعیل صفوی است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، معاون امور استان های سازمان 
صداو سیما گفت: به دلیل نقش مهم و بی بدیل اردبیل و سلسه صفویه 
در تاریخ ایران و تشیع، سازمان صداو سیما در حال برنامه ریزی برای 

ساخت یک سریال فاخر با محوریت شاه اسماعیل صفوی است.
دارابی که برای حضور در مراســم تجمع حسینیان اردبیل در روز 
تاسوعا به اردبیل سفر کرده بود در دیدار با نماینده ولی فقیه دراستان 
و امام جمعه اردبیل ابراز امیدواری کرد با اتمام کار پژوهش و تحقیق 
این سریال به زودی مقدمات ساخت این اثر توسط یکی از کارگردانان 

به نام کشور آغاز شود.
وی گفت: ســریال هایی که با موضوعات تاریخی ساخته می شود 
عموما پروژه هایی پرهزینه و طوالنی مدت هستند و نیاز به کار تحقیقی 
و پژوهشی دقیق و زیادی دارند تا بتوانند برای مخاطب جذابیت ایجاد 

کنند.
معاون امور اســتان های سازمان صداو ســیما با حضور در منزل 
مرحــوم محمدباقر منصوری مــداح خوش الحان امام حســین)ع( با 

خانواده آن مرحوم نیز دیدار کرد.
دارابی دراین دیدار گفت: مرحوم محمدباقر منصوری در حالی که 
مداح جوانی بود اما با صوت دلنشین و تبحر خود در مداحی توانسته 
بــود در دل مردم جا بازکند و حتی کســانی که زبان ترکی را متوجه 

نمی شوند از مداحی و نوحه سرایی این مداح فیض می بردند.
معاون امور اســتان های ســازمان صداو ســیما همچنین در مزار 
سلطان الذاکرین سلیم موذن زاده اردبیلی نیز حاضر و یاد و خاطره این 
استاد بی بدیل عرصه نوحه و مرثیه و خالق اثر ماندگار »زینب زینب« 

را نیز گرامی داشت.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: اگر عاشورا و فداکاری خاندان 
پیامبر)ص( نبود بعثت و زحمات رسول  اکرم)ص( را طاغوتیان 

آن زمان به نابودی کشانده بودند.

هدیه به خوانندگان

چقدر دست به دامان ندبه ها بزنم؟
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

اجازه هست ؟!
چقــدر حــرف دلــم را بــه جاده هــا بزنم

اجــازه هســت کمی حــرف با شــما بزنم؟
اجــازه هســت کمــی درد دل کنــم یا نه؟

اجــازه هســت که قیــد من و تــو را بزنم؟
آقــا وکیــل  خــدا  نیایــی،  نبــود  بنــا 

چقدر دســت بــه دامــان ندبه هــا بزنم؟
دلــم قــرار نــدارد خــودت کــه می دانی

چقدر مانــده همین طور دســت و پا بزنم؟
ببیــن به جــان عزیزت قســم کــم آوردم

بعیــد نیســت همیــن روزها که جــا بزنم
کمی مانــده فقــط  نگویــم  دروغ  اگــر 

بزنــم را  کوفــه  نامــرد  مــردم  رکــورد 
خــدا کنــد کــه بیایــی وگرنه از ســمِت

کــدام پنجــره بایــد تــو را صــدا بزنــم؟
به بازگشــت من آقــا دگر امیدی نیســت

مگــر دوبــاره ســری رو بــه کربــال بزنم
مهدی صفی یاری

یک لحظه دیدار 
ای دوســت مــدد خــادم دربار تو باشــم

با دســت تهــی در صــف انصار تو باشــم
یــک برکــت جانانه بــه عمر و نفســم ده

تــا بــا نفســم مجــری افــکار تو باشــم
آخر چه شــده، روزی من این همه کم شد

محــروم ز یــک لحظــه دیــدار تو باشــم
ترســم بــود این بــار بــه منزل نرســانم

در وقــت ســفر در صــف اغیار تو باشــم
از آمــدن و رفتــن خود حاجتم این اســت

حتــی بــه میــان کفنــم یــار تو باشــم
شــاید کــه دگــر میکــده را درک نکردم

ســاقی بــده جامی کــه گرفتار تو باشــم
جواد حیدری

جز تو کسی یار ندارم
نــه صبر بــه دل مانده، نه در ســینه قرارم

بگــذار چــو آتــش ز جگر شــعله بــرآرم
گــر زحمتت افتد که نهی پای به چشــمم

بگــذار که من چشــم بــه پایــت بگذارم
یک لحظه بزن بر رخ من خنده که یک عمر

بــا یــاد لبــت خنــده کنان اشــک ببارم
خجلــت کشــم از دیــده و از گریــه عمرم

گــر پیشــتر از آمدنــت جــان بســپارم
بگذاشــته ام بــر روی خــاک حرمــت رو

شــاید گنــه از چهره بشــویی بــه غبارم
حیــف از تو عزیــزی که منت یــار بخوانم

امــا چــه کنم جــز تو کســی یار نــدارم
شــامم شــده تاریک تــر از صبــح قیامت

روزم شــده بی روی تو همچون شــب تارم
زهــرا یوســف  منتظــران  منتظــر  ای 

بهــارم تــو  رِوی  بــی گل  شــده  پاییــز 
دادنــد مــرا دیــده کــه روی تــو ببیبنم

بی دیدن رخســار تــو با دیده چــه کارم؟
مهــرت نتوان کــرد بــرون از دل »میثم«

گــر خصــم دو صد بار کشــد بر ســر دارم
غالمرضا سازگار 

انتظار پنجره...
عشــق از من و نگاه تو تشــکیل می شــود

گاهــی تمــام من به تــو تبدیل می شــود
وقتــی بــه داســتان نــگاه تــو می رســم

یــک  بــاره شــعر وارد تمثیــل می شــود
ای عابــر بــزرگ کــه بــا گام های تــو...

می شــود تجلیــل  پنجــره  انتظــار  از 
تا کی ســکوت و خلوت این کوچه های سرد

بر چشــم های پنجــره تحمیل می شــود؟
آیــا دوبــاره مثل همــان ســال های پیش

امســال هــم بدون تــو تحویل می شــود؟
بی شــک شــبی به پاس غزل های چشم تو

می شــود تعطیــل  قافیــه  و  وزن  بــازار 
بهــار یــی  اهورا هفت ســین  »آن روز 

موعــود! با ســالم تــو تکمیل می شــود«
زهرا بیدکی

مشرق فردا
دل تنگــی مرا به تماشــا گذاشــته اســت

اشــکی که روی گونه من پا گذاشــته است
همــزاد بــا تمامــی تنهایــی من اســت

مردی که ســر به دامن صحرا گذاشته است
این کیســت اینکه غربت چشمان خویش را

در کوله بار خســتگی ام جا گذاشــته است
این کیســت اینکه این همه دل های تشنه را

در خشکســال عاطفه تنها گذاشــته است
خورشــید چشم اوســت که هر روز هفته را

چشــم انتظار مشــرق فردا گذاشــته است
سعید بیابانکی

تکلیف زمین
چشــمی بچرخان تــا پیــام دیگری باشــد

پایــی بکوبــان! تــا قیــام دیگری باشــد
بــاور مکن در ســینه ما بعــد از آن فریاد- 

جز ســوختن هرگــز نظام دیگری باشــد
سخت ست، ای شیرین ترین تسبیح! تلخی را- 

بشناســی و شــهدت به کام دیگری باشــد
بــا یــازده پیمانه، تکلیف زمین گیج ســت

شک نیســت، در میخانه جام دیگری باشد
خورشــیدهای خانه ات را  ای زمین بشــمار

تــا روشــنت گــردد امــام دیگری باشــد
شــاید اگــر آیینه هــا را خوب بشناســی

بعد از َحَســن، ُحســن ختــام دیگری باش
مرتضی حیدری آل کثیر

صفحه 3
پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱3۹۸
۱۲ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲۸۰

سرویس سیاسی- 
تحوالت منطقه ای و بین المللی حاکی از آن است 
که آمریکا و اســرائیل که روزی سودای طرح شوم 
»خاورمیانه جدید« را در ســر می پروراندند به آخر 
خط رسیده و با قدرت روزافزون محور مقاومت، در 

سراشیبی سقوط قرار گرفته اند.
)GMENAI( ســناریوی  بزرگ«  »طرح خاورمیانه 
شــومی  بود که در راســتای اهداف نظام ســلطه و به ویژه 
شــکل دهی هژمونی آمریکا در قــرن 21 میالدی طراحی 
شــد. این طرح در نظر داشت تا کشــورهای عربی منطقه 
خاورمیانه،  ترکیه، ایران، پاکستان، کشورهای مسلمان قفقاز 
و رژیم اســرائیل را در یک نظام اقتصــاد آزاد به بلوکی با 

محوریت اسرائیل تبدیل کند.
آمریکا درصدد آن بود تا با پیاده کردن طرح خاورمیانه 
بزرگ، کشورهای وابسته و کوچکی به وجود آورد که همواره 
با یکدیگر در منازعه باشند و برای گرفتن امتیازات بیشتر، 
تحت لوای حمایت از رژیم اســرائیل، امتیاز داده و منابع و 

منافع خود را در اختیار جبهه مستکبرین قرار دهند.
نقشه شوم »طرح خاورمیانه جدید«

1. اصطالح »خاورمیانه جدید« که در راســتای ایجاد 
قوســی از ناآرامی ها و خشــونت ها از لبنان، فلســطین و 
ســوریه گرفته تا عراق، خلیج  فارس، ایران و مرزهای ناتو 
در افغانستان طراحی شد، در ژوئن 2006 توسط کاندولیزا 
رایس، وزیر خارجه وقت آمریــکا و در تل آویو به جای واژه 
قدیمی تر خاورمیانه بزرگ مطرح شد و علت آن هم این بود 
که بعد از حوادث 11 ســپتامبر حوزه های مختلفی درگیر 
جنگ و کشمکش شــدند، لذا طرح بالکانیزه شدن منطقه 
به شــدت از سوی آمریکا و صهیونیست ها دنبال شد. هدف 
طرح این اســت که با سیاســت »تفرقه بینداز و حکومت 
کن« انگلیسی و ایجاد هرج ومرج ساختاری، شرایط جنگ 
و درگیــری را در کل منطقه  ایجاد کند تا نظام ســلطه با 
محوریت اســرائیل، آمریکا و انگلیس در فرصت مناسب به 
بهره برداری پرداخته و نقشــه خاورمیانه ای دیگر را از نو بر 

اساس نیازها و اهداف ژئوپلیتیک خود  ترسیم کنند
در زمان جورج بوش پسر بود که طرح جدید خاورمیانه 
با به کارگیری شیوه های متعدد تطمیع، تهدید و دیپلماسی 
و به ویژه تهاجم نظامی به عراق در ســال 2003 دنبال شد. 
حاال بعد از گذشــت 16 ســال از حمله نظامی عراق، همه 
ناظران و کارشناسان حوزه تحوالت منطقه ای بر این باورند 
که نقشــه شوم »طرح خاورمیانه جدید« به شکست منجر 
شــده، محور مقاومت روی قوس صعود و آمریکا و اسرائیل 

در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند.
این ســؤال را باید به طور جدی تری از کارشناســان و 
تحلیلگران منطقه قرار دهیم که ســرانجام ســناریوهای 
آمریکایــی در مورد منطقه خاورمیانه چه بوده اســت؟ اما 
پیش از آن باید چند نکته را در  ترازوی نقد آنها قرار دهیم؛
یک: شکست نظام سلطه و پیروزی های محور مقاومت

1. پیروزی محور مقاومت در جنوب »لبنان« در جنگ 
33 روزه )2006( و نبرد »غزه« )2014( و یا چهار ســال 
مقاومت مردم »یمن« و همچنین پیروزی جبهه مقاومت در 
برابر داعش در »عراق« و »سوریه« نشان دهنده این واقعیت 
مسلم و انکارناپذیر است که محور مقاومت روی قوس صعود 

و آمریکا و اسرائیل در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند.
جالب اســت بدانید که خود آنها بارها اعتراف کرده اند 
چنان کــه در مورد جنگ 33 روزه اولین بررســی که انجام 
و منتشــر شــد، تحقیقات آنتونی کوردزمن بود که در روز 
17 آگوســت 2006 و تنها چنــد روز بعد از جنگ از مرکز 
مطالعات راهبردی بین المللی در آمریکا انتشار پیدا کرد. این 
گزارش در بررسی مفصلی نتیجه گیری کرد که هیچ یک از 
اهداف پنج گانه اسرائیل از حمله به لبنان محقق نشده است!
دو ماه بعد نشــریه آســیا تایمز مجموعه ای شامل سه 
گــزارش از 12 تا 14 اکتبر 2006 منتشــر کرد که نام آن 
»چگونه حزب اهلل اســرائیل را شکست داد« بود؛ و درنهایت 
یهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل در کتاب زندگینامه 
خود به طور رســمی، علنی و موثق به شکســت ارتش این 
رژیــم در مقابل نیروهای مقاومت حــزب اهلل در جنگ 33 

روزه 2006 اعتراف کرد.
2. درخصــوص عراق نیز خود آنها بارها اعتراف کرده اند 
عایدی آمریکا چیزی جز زیان و ضرر نبوده است. دی ماه سال 
گذشــته بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به طور 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

محور مقاومت روی قوس صعود
دشمن در سراشیبی سقوط

 آیین سنتی شــام غریبان عاشورای حسینی 
سه شنبه شب با حضور صدها خادم رضوی در بارگاه 

منور حضرت امام رضا)ع( برگزار شد. 
به گزارش ایرنا در این مراســم که بعد از نماز مغرب 
و عشــا برگزار شــد، جمعیت چند هزار نفــری خادمان 
آستان مالئک پاســبان رضوی در صفوف منظم در حالی 
که مسئوالن عالی رتبه استان پیشاپیش آنان قرار داشتند 
از مقابل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی در چهارراه 
شهدای مشهد حرکت خود را به سوی حرم مطهر رضوی 
آغاز کردند. هر یک از خادمان یک الله شــمع در دســت 
داشته و لباس خدمت بر تن کرده بودند و همنوا با مرثیه 
سرایی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در حالی که 
»لبیک یا حسین« و »مظلوم حسین جان« می گفتند خود 

را به صحن انقالب اسالمی حرم مطهر رضوی رساندند.
در طول مسیر حرکت این کاروان 34 جایگاه ویژه در 
پیاده روهای معابر برای روشن کردن شمع تعبیه شده بود.

خادمان بارگاه منور رضوی هنگام رســیدن به صحن 
انقالب اسالمی حرم مطهر، در برابر ساحت مقدس حضرت 

آیین شام غریبان در حرم مطهر رضوی برگزار شد
امام رضا)ع( عرض ادب کــرده و در صفوف منظم گرداگرد 
صحــن حلقه زدند و به مرثیه ســرایی ذاکران اهل بیت)ع( 
گوش ســپردند. امام جمعه موقت مشهد نیز در این مراسم 
گفت: وابســتگی ملت ایران به خاندان اهل بیت)ع( روز به 
روز بیشتر می شود و انقالب اسالمی مردم ایران نیز به برکت 
خون حضرت امام حســین)ع( بود و اگر عاشــورا نداشتیم، 

چنین انقالبی هم نصیب ملت ایران نمی شد.
حجت االسالم محمدباقر فرزانه افزود: آرمان های انقالب 
اسالمی جز اهداف حضرت امام حسین)ع( در عاشورا نیست 

و دشمنان عاشورا دشمنان این انقالب نیز هستند.
وی اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران بال شهادت طلبی 
خود را از عاشــورا و بال عدالت خواهی خود را نیز از انتظار 
برای ظهور مهدی موعود)عج( گرفته و دشــمن قدرت شکار 
این پرنده با چنین دو بالی را ندارد زیرا همه چیز این انقالب 
با عاشورا گره خورده اســت. قرائت دعای توسل و عزاداری 
توسط جواد غفاریان و امیر کردی از مداحان اهل بیت)ع( در 
رواق امام خمینی)ره( از جمله برنامه  های حرم مطهر رضوی 

در شام غریبان عاشورای حسینی بود.

زنجان-  خبرنگار کیهان: 
همزمان با یازدهمین روز ماه محرم دسته عزاداری 
زینبیه اعظم زنجان از محل این مســجد به ســمت 

امامزاده سید ابراهیم)ع( حرکت می کند. 
ابراهیــم)ع( حرکت و یک بــار دیگر شــور دیگری در 

پایتخت شور و شعور حسینی خلق کرد.
شــوری که این بار، هم به عشق ساالر شهیدان و هم به 

دلدادگی پیام رسان عاشورا شکل گرفت.
مردم زنجان دیروز نیز همچون ســال های گذشــته در 
یازدهم محرم، در قالب دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم 
زنجان، بخش دیگری از واقعه عاشــورا را در اذهان  تداعی 

کردند. حرکت دســته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان، 
دیروز رأس ســاعت 15 از محل مســجد آغــاز و در صحن 

امام زاده سید ابراهیم)ع( به پایان رسید. 
در این دســته عزاداری بیش از یک هــزار خادم برای 
ســاماندهی آن حضور خواهند داشــت، عزادارانی از ســایر 
اســتان ها نیز خود را برای حضور در این دســته به زنجان 
رســانده و یــا از طریق واریز وجوه نذورات خود به حســاب 

مسجد زینبیه اعظم زنجان، در عزاداری شرکت کردند.
مسئول روابط عمومی زینبیه اعظم زنجان گقت: امسال 
نیز مطابق سنوات گذشته، شــاه بیتی برای مراسم عزاداری 
یازدهم محرم انتخاب شــده تا نشــانگر ایثــار و فداکاری 

پیام رسان کربال باشد.
احدیان افزود: امســال هم مثل هر ســال در مراســم 
یازدهم محرم دو بیت خاص در مدح حضرت زینب به صورت 
یکپارچه از ســوی عزاداران خوانده  شد، شاه بیت امسال این 
مراسم »کرب وبال دن گدرم یا حسین/بیرگونی فاتح گلرم یا 
حسین؛ کرب و بال ده بو سوز اوسته جنگ اولوب دی/ظلمه 
باش ایماخ شــیعیانه ننگ اولوب دی«( از کربال می روم اما 
روزی با فتح و پیروزی بر می گردم / در کربال سر این جنگ 

شد که شیعیان در مقابل ظلم سر خم نمی کنند( است.
او گفت: عزاداران حســینی با شرکت گسترده در دسته 
عزاداری عظیم زینبیه زنجان، وحدت و یکپارچگی شیعیان 

و عاشقان خط ســرخ امام حسین)ع( را به تصویر کشیده و 
جلوه ای از عشق و دلدادگی خود را به سرور و ساالر شهیدان 

به نمایش می گذارند.
مســئول روابط عمومی زینبیه اعظم زنجان گفت:  در 
این دسته عزاداری یک هزارو 200 خادم برای ساماندهی آن 

حضور داشتند.
او ادامه داد:این مراســم با 16 دوربین، سه اکیپ سیار 
و دوربین پرنده پوشــش تصویری داده شد و به صورت زنده 

ازشبکه های ملی وبرون مرزی پخش شد.
احدیان افزود: 90 گروه ثابت وســیار درمسیر عزاداری 

اقدام به جمع آوری نذورات کردند.

طنین لبیک یا زینب در زنجان 

مدیر پشــتیبانی موکب اینترنتی انصار اربعین 
از راه اندازی ســامانه جامع  تردد زائران اربعین در 

شهرهای کربال و نجف خبر داد.
محمد جواد فائض پور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
این سامانه بخشی از موکب اینترنت انصار اربعین است که 
جهت تسهیل در برگشت زائران پیاده روی اربعین طراحی 

و راه اندازی شده است.
وی افزود: برای اســتفاده از این سامانه زائران ایرانی به 

موکب های هر اســتان مســتقر در خیابان میثم تمار شهر 
کربــال و صحن حضرت زهرا ســالم اهلل علیها نجف مراجعه 
کــرده و برای برگشــت در کاروان هــای 30 نفره ثبت  نام 

می کنند.
وی تأکید کرد: در این ســامانه، شهر مرزی، استان و 
شهر مقصد، ســاعت حرکت کاروان و اطالعات مسئول هر 

کاروان مشخص شده و در اختیار زائران قرار می گیرد.
فائض پــور تصریح کرد: بخش دیگری از این ســامانه 

مانیتورینــگ در شــهرهای مــرزی شــلمچه، چزابــه و 
مهران اســت که اســتان و شــهرهای مقصد، نوع خودرو، 
مســیرهای حرکــت و  وضعیــت مســیر ها در اختیــار 
 کاربران و مدیران شرکت های مســافربری ایران قرار داده 

می شود.
وی گفت: موکب اینترنتی انصار اربعین ســال قبل با 
اســتقرار در اداره گذرنامه نیــروی انتظامی  اقدام به صدور 
ویزا همزمان با صدور پاسپورت کرده بود. امسال این موکب 

اینترنتی با مجوز ستاد مرکزی بازسازی عتبات در کربال و 
نجف در عراق مســتقر شده و از 17 مهر  به مدت 13 روز 

فعالیت خواهد کرد.
مدیر پشــتیبانی موکب اینترنتی انصار اربعین، افزود: 
امسال با حذف ویزا برای زائران اربعین این سامانه با هدف 
تســهیل شرایط برگشــت عزاداران به کشور طراحی شده 
است و این سامانه برای ساماندهی حدود چهار میلیون نفر 

برنامه ریزی شده است.

راه اندازی سامانه جامع  تردد برگشت زائران اربعین

رئیس  قوه قضائیه به صورت ســرزده از مجتمع 
قضایی شهید مطهری بازدید کرد.

به گزارش میزان، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس  قوه 
قضائیه صبح دیروز به صورت سرزده از مجتمع قضایی شهید 

مطهری بازدید کرد.

رئیســی ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجتمع 
قضایــی، به گفت وگو بــا مراجعه کننــدگان پرداخت و به 
مشکالت آنها از نزدیک رسیدگی کرد. وی همچنین با قضات 
و کارکنان مجتمع قضایی شهید مطهری گفت وگو کرد و در 

جریان امور جاری مجتمع و مشکالت موجود قرار گرفت.

بازدید سرزده آیت اهلل رئیسی از مجتمع قضایی شهید مطهری

ساری – خبرنگار کیهان : 
پیکر پاک بسیجی شــهید ابراهیم نژاد همزمان 
با مراسم اجتماع بزرگ عاشوراییان بر دستان مردم 

عزادار بابل تشییع شد.
پیکــر پــاک بســیجی شــهید رضاعلــی ابراهیم نژاد 
لداری همزمان با تاســوعای حســینی و مراســم اجتماع 
بزرگ عاشــوراییان بر دســتان مــردم عــزادار و والیتمدار 
آرامــگاه  تــا  قاســم )ع(  امامــزاده  از  بابــل  شهرســتان 
 معتمدی این شهرســتان تشــییع و به خاک ســپرده شد.
شــهید رضاعلی ابراهیم نژاد لداری از کارکنان بیمارســتان 
شهید بهشتی بابل، 11 اسفند سال65 در عملیات کربالی5 

منطقه شلمچه به شهادت رسید.

تشییع پیکر مطهر 
شهید تازه تفحص شده 

در بابل

سرزده وارد االنبار عراق شد و بعد از بازگشت به کشورش در 
توییتــی گالیه کرد که آمریکا علی رغم هزینه کردن بیش از 
7 تریلیــون دالر در منطقه، هنوز هم وی باید تحت حفاظت 

شدید امنیتی و آن هم مخفیانه به منطقه سفر کند!
3. به اعتراف بسیاری از کارشناسان نظامی و همچنین 
خــود مقامــات آمریکایــی، ایاالت متحــده در پروژه ها و 
پرونده های بین المللی خود در عراق، سوریه، یمن، ونزوئال، 
کره و شمال آفریقا )در الجزایر و لیبی( شکست خورده است.
4. نشریه فارین پالیســی 7 ماه پیش )بهمن 97( نام 
قاســم سلیمانی، فرمانده ســپاه قدس را در فهرست »صد 
اندیشمند برتر« خود قرار داد. این دهمین سالی بود که این 
نشریه معروف ســیاهه افراد برتر را منتشر کرد. در آخرین 
شــماره این نشریه نام سردار ســلیمانی در بخش »دفاع و 
امنیت« گنجانده شد. فارین پالیسی در این شماره مطلبی 
از اســتنلی مک کریستال، ژنرال بازنشســته ارتش آمریکا 
را منتشــر کرد که وی در آن قاســم ســلیمانی را »استاد 
عروسک گردانی مرگبار ایران« نامیده بود. مک کریستال در 
سال های 2009 و 2010 فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو 
در افغانستان را بر عهده داشــته و به طوری که خودش در 
مقاله موردبحث نوشــته، در عراق نیز حضور داشته است. 
او درباره ســلیمانی می نویسد: »ســلیمانی از یک فرمانده 
نظامی به یک استاد عروســک گردان شبح مانند بدل شده 
اســت.«. وی همچنین می نویسد که قاسم سلیمانی امروز 
همچنان »بیرون از روشــنایی نورافکن ها« مشــغول انجام 

عملیات است.
دوم: وحدت نیروهای مقاومت و جمهوری اسالمی

1. حضور »مقتدی صدر« در ایران- مراســم عزاداری 
شام غریبان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( شب چهارشنبه 

با حضور رهبر معظم انقالب اســالمی و در حســینیه امام 
خمینی)ره( برگزار شــد. در این مراسم مقتدی  صدر، یکی 
از شــخصیت های سیاســی و مذهبی کشور عراق و رئیس 
جریان صدر این کشور که اخیراً برای دیدار با رهبر انقالب 
به ایران آمده اســت نیز حضور داشت. حضور مقتدی صدر 
در این مراســم و تصاویر منتشرشده او در کنار مقام معظم 
رهبری و سردار سلیمانی بازتاب وسیعی در بین رسانه ها و 
کاربران فضای مجازی داشت. در کشور عراق نیز انتشار این 
عکس ها بازتاب فراوانی داشــت و با استقبال گسترده افکار 

عمومی مواجه شده است.
یکی از کاربران با انتشار تصاویر مزبور نوشت: »معنای 
این عکس را بهتر از همه ترامپ، ملک ســلیمان و نتانیاهو 
می فهمند«، دیگری نوشت: »تأثیر این عکس کمتر از حمله 
موشــکی به تل آویو نیست«. کاربر دیگری نوشت: »انقالب 
اســالمی بازهم از ثمرات مقاومت برایتــان بگوید یا کافی 
اســت؟« یکی از کاربران هم نوشت: »بعد از تجدید بیعت 
حکیمانه و بزرگوارانه ســید حسن نصراهلل با امام خامنه ای، 
حضور سید مقتدی صدر در کنار رهبر معظم انقالب موجب 
آرامش دل جبهه جهانی مقاومت شد«. برخی از کاربران در 
توییتر و اینســتاگرام هم با  اشاره به برکناری جان بولتون 
در آمریکا نوشتند: »برکناری بولتون و دیدار مقتدی صدر 
بــا رهبر انقالب بزرگ ترین ضربــه به پیکر مثلث منحوس 
غربی- عبری-  عربی است«، »مقتدی صدر به حسینیه امام 
وارد شــد؛ جان بولتون از کاخ سفید خارج شد و در این ها 
نشانه هایی هست برای اهل تفکر!«، »این عکس رو بگذارید 
کنار برکناری بولتون توسط ترامپ! قهرمان دیپلماسی کیه 

حاال؟«
و مطالبی از این  دســت که همگی نشان می دهد افکار 

عمومی ملت ایران از حضور مقتدی صدر در ایران استقبال 
کرده و آن را نشانه پیروزی محور مقاومت و شکست نظام 
ســلطه می دانند. گفتنی اســت که مقتدی صدر روحانی 
سرشناس شیعیان و یکی از رهبران عراق بوده که به مواضع 

ضدآمریکایی معروف است.
2. لبیک عاشــورایی »نصراهلل« بــه رهبر انقالب؛ امام 
خامنه ای، حسین)ع( زمان است-  حضور مقتدی صدر در 
مراســم عزاداری شام غریبان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
)شب چهارشــنبه( یک روز بعد از ســخنرانی سیدحسن 
نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در شــب عاشــورا )شــب 
سه شــنبه( بود. سید حســن نصراهلل شــب سه شنبه در 
سخنرانی عاشــورایی خود به مناســبت ایام محرم، رهبر 
معظم انقالب را »حســین زمان« دانست و تأکید کرد که 
جبهه مقاومت، رهبر انقالب اســالمی را فرمانده خیمه گاه 
خود می داند و امام خامنه ای را در برابر فشار آمریکا و رژیم 

صهیونیستی تنها نمی گذارد.
به نوشــته پایگاه شــبکه »المنار«، وی گفت: »ما در 
حال جنگ در نبردی بزرگ هســتیم و آمریکا و اســرائیل 
می خواهنــد خیمه گاه ما را محاصره کننــد. امروز فرمانده 
خیمه گاه ما امام خامنه ای و مرکز آن جمهوری اســالمی 

ایران است و آمریکا می خواهد آن را محاصره کند.«
ســید حســن نصراهلل ســپس رئیس جمهور آمریکا و 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی را خطاب قرار داد و گفت: 
»امشــب و فردا به ترامپ و نتانیاهو می گوییم که ما قومی 
 هستیم که نه محاصره، نه تحریم، نه  فقر و نه گرسنگی به 
اراده ما خللی وارد نمی کند. در برابر آمریکا و اســرائیل به 
امام خامنه ای، می گوییم که  ای فرزند حســین)ع(، ما تو را 

تنها نمی گذاریم.«
3. انصاراهلل یمن: والیــت امام خامنه ای را امتداد خط 
پیامبر اسالم)ص( می دانیم- 22 مرداد سال جاری بود که 
محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن و هیئت 
همراه با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند که تصاویر 
این دیدار نیز در شــبکه های مجازی بازتاب گســترده ای 
داشت. در این دیدار، محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش 
انصاراهلل یمن، نامه ســیدعبدالملک بدرالدین حوثی رئیس 
این جنبش را به حضرت آیــت اهلل خامنه ای تقدیم کرد و 
ضمن ابالغ ســالم های گرم رهبــر جنبش انصاراهلل و همه 
مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقالب اسالمی 
گفت: »ما والیت شــما را امتداد خط پیامبر اسالم)ص( و 
والیت امیرالمؤمنین)ع( می دانیم و مواضع حیدری و علوی 
شــما در حمایت از مردم مظلوم یمــن را ادامه خط امام 

خمینی)ره( و مایه برکت و بسیار روحیه بخش می دانیم.«
وی با تأکید بر اینکه »مواضع رهبر جمهوری اسالمی 
در حمایت از مظلومان جهان به ویژه مردم یمن، یک موضع 
دینی و اعتقادی اســت« گفت: »مردم یمن که در شرایط 
بسیار ســختی به سر می برند با دســت خالی اما با ایمان و 
ثبات قدم در مقابل تجاوز هفده دولت ایستاده اند و به شما 
قول می دهیم که ملت یمن منسجم و همچون ید واحد به 
استقامت و ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم، تا پیروزی 

کامل ادامه خواهند داد.«
بقیه در صفحه ۱۱


