
اخبار كشور

فضیلت تراشی برای عناصر منحرف 
به بهانه معرفی مساجد

کتابی تحت عنوان »مســاجد دارالخالفه« با حمایت شــهرداری تهران 
درباره مســاجد محالت مرکزی و قدیمی  تهران منتشــر و در آذرماه 1396 
طی مراســمی با حضور جمعی از اعضای شورای شهر تهران رونمایی شد که 
در آن کتاب به بهانه معرفی مساجد قدیمی  تهران، برخی از عناصر فرقه ضاله 
بابیه و فراماســون و درباری مورد تجلیل و گرامیداشت قرار گرفته و برای شان 
رزومه های پرفضیلت  تراشیدند. این کتاب اخیرا در میان ائمه جماعت مساجد 

توزیع شده است.
گفتنی اســت در این کتاب عنصر معلوم الحالی همچون »شــیخ  هادی 
نجم آبادی«، وصی میرزا عیسی وزیر معرفی شده که اموال وی را صرف ساخت 
بیمارســتان و مدرسه و مســجد نموده. این کتاب مدعی است »نجم آبادی« 
موقعیت اجتماعی برجســته ای داشته و به دلیل ارتباط گسترده با طیف های 

مختلف فکری و اجتماعی، متهم به بابیگری شده است! 
در حالی که تورج امینی )از مورخین وابســته بــه فرقه ضاله بهاییت( و 
همچنین تورج اتابکی از پژوهشگران تاریخ در دانشگاه لیدن هلند،  هادی نجم 
آبادی را بابی دانسته و تورج امینی کتاب »تحریر العقال« نگارش نجم آبادی را 
دلیل ادعایش دانســته است. افسانه نجم آبادی نوه  هادی نجم آبادی نیز وی را 
بابی معرفی کرده است. ضمن اینکه از جمله شاگردان وی بابی ها و ازلی های 
بدنامی  همچون ملک المتکلمین و ناظم االســالم کرمانی از فراماســون های 
معروف بوده و دیگر اینکه  هادی نجم آبادی خود نیز از اعضای فراموشــخانه، 

اولین تشکیالت فراماسونری در ایران نیز بوده است.
اما دیگر عنصر بدنامی  که در کتاب »مســاجد دارالخالفه« مورد تجلیل 
و گرامیداشــت قرار گرفته، محمدحسن شریعت ســنگلجی است که توسط 
مولف کتاب به لقب »آیت اهلل« هم ملقب گشته است! در این کتاب »شریعت 
ســنگلجی« بانی مســجدی در تهران و شــاگرد بزرگانــی همچون آیت اهلل 
سیدابوالحســن اصفهانی و شــیخ فضل اهلل نوری معرفی شــده ولی از عقاید 
منحرف او تنها با عنوان عقاید خاص یاد شــده که مقاالت و انتقادات بسیاری 
را به همراه داشته اســت! برای اینکه دریابیم این نوشته های کتاب »مساجد 
دارالخالفه« درباره شــریعت سنگلجی تا چه حد با واقعیت انطباق دارد، تنها 
ســخنی از حضرت امام خمینی رحمهًْ اهلل علیه درباره او را می آوریم، باشد که 

دیگر برای انتشار چنین جعلیات و اکاذیب انحرافی از بزرگان هزینه نکنند. 
امام درباره شــریعت سنگلجی می فرمایند: »در این میان چند تن آخوند 
قاچاق )مانند شریعت سنگلجی( که از علم و تقوا یا دست کم تقوا     عاری بودند 
به نام روحانیت  ترویج کردند و با نام اصالحات برخالف     دین، آنها را به نوشتن 
و گفتن وادار کردند؛ و کتاب های آنها را با اجازه اداره   مطبوعات با خرج خود یا 
کسانی که گول خورده بودند به طبع     می رسانند و اگر کتابی بر ضد آن نوشته 
می شد طبع آن را اجازه     نمی دادند. چنانکه کتاب »اسالم و رجعت« که )توسط 
شــریعت سنگلجی( نوشته شد. یکی از روحانیین     قم کتاب »ایمان و رجعت« 
نوشت و دروغ پردازی و خیانت کاری سنگلجی     را آفتابی کرد و نگذاشتند طبع 

شود، اکنون هم خطی موجود است.«
با انتشــار و توزیع چنین کتاب هایی در مدح و تجلیل از فراماســون ها و 
بهایی ها و عناصر ضد دین، پر بیراه هم نبود که شــهرداری تهران بازسازی و  
ترمیم و موزه ســازی خانه میرزا نصراهلل بهشتی موسوم به ملک المتکلمین )از 
عناصر بابی مذهب که نقش عمده ای در انحراف مشــروطه داشت و لقبش را 
هم تاریخ پردازان فراماســون برایش جعل کردند( را در دســتور کار خود قرار 
داد و از آن طرف نســبت به تخریب خانه آیت اهلل شهید شیخ فضل اهلل نوری 

بی تفاوت است.
روح فتحعلی شاه قاجار در مراسم روز تهران!

مراسمی  که دوشنبه شب با عنوان روز تهران برگزار شد، سؤاالت فراوانی 
در پــی دارد که اساســی ترین آن، برگزاری این مراســم در برابر تخت مرمر 

فتحعلی شاه قاجار است.
امیرحســین جوانشــیر منتقد  فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
گفت: مراســم روز تهران که توسط شــهرداری تهران برگزار شد، پرسش ها و 
شائبه هایی در بر دارد. مراسم در کاخ گلستان برگزار و با افتخار از آن به عنوان 
نماد تهران یاد شــد؟ همان طور که در تصاویر منتشــر شــده از مراسم نیز 
مشخص است، پشت سر ظریف )وزیر خارجه(، محسن  هاشمی  )رئیس  شورای 
شــهر( و حناچی )شــهردار تهران( تخت مرمر فتحعلی شــاه وجود دارد و با 
نور آبی فیروزه ای هم تزیین شــده اســت! همچنین حناچی در این مراسم با 
ذوق زدگی خاصی از تاریخ آن مکان سخن گفت، که گویی فراموش کرده است 

شهردار تهران پس از انقالب است!
وی افزود: چرا مراســم روز تهران در این مکان برگزار شــد؟ چرا مناطق 
دیگری که یادآور انقالب هســتند و یا اماکن مقدس و یا نقاطی که شهدا به 
خاک ســپرده شــده اند و نماد اصلی تهران بعد از انقالب محسوب می شوند، 
برای برگزاری این مراســم انتخاب نشد؟ چرا کاخ دیگری را انتخاب نکردند؟ 
چون کاخ گلســتان مرکز بسیار بدنامی  اســت و حتی در دوران سیاه پهلوی 
نیز بخش هایی از آنکه حرم ســرای فتحعلی شاه قاجار بود،تخریب شد! آیا این 
مراســم در ادامه حرکت مشکوک حذف نام شــهدا از معابر است که نامی  از 

شهدای شهر تهران در آن نیامد؟
جوانشیر اظهار داشت: سؤال این است که آیا برگزاری این مراسم می تواند 
اتفاقی و بدون برنامه ریزی قبلی باشــد؟ نکته قابل تأمل این اســت که از نظر 
دیپلماتیک، محل ســخنرانی می تواند یک نماد باشد. وقتی وزیر امور خارجه 
در مکانی که نماد نظام دیکتاتوری پادشــاهی اســت سخنرانی می کند برای 

مخاطب، چه پیامی  ارسال می کند؟
این کارشــناس ادامه داد: در مراســمی که با نام تهران برگزار شد، مردم 
حضور نداشــتند و فقط چند نفر از شــخصیت های سیاسی و دیپلمات های 
خارجی حاضر بودند. همچنین جای ســؤال اســت که چرا در شرایط سخت 
اقتصادی، این مراســم در کاخ برگزار شده و برای ضیافت شام، ریخت و پاش 

شده است. 
جوانشیر در پایان تصریح کرد: همه این اتفاقات، نمادی از مدیریت و تفکر 
به اصطالح اصالح طلبی است که در دولت و شهرداری حاکم است. آنها در این 

مراسم، تفکر خود که دوری از مردم است را نشان می دهند.
واکنش هنرمندان کاریکاتور 

به پیروزی های یمن و جنایات آل سعود
نمایشگاه کارتون و کاریکاتور یمن، طی مراسمی  با حضور سردار عبدالرضا 
آزادی معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از هنرمندان 

و اهالی رسانه، روز گذشته در تاالر اسوه تهران گشایش یافت. 
محمد حبیبی، مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی  انقالب و دفاع مقدس، 
در این مراسم به خبرنگار کیهان گفت: مظلومیت مردم یمن و به ویژه کودکان 
آن کشــور باعث شد تا این انجمن مطابق سیاســت ها و اهداف خود واکنش 

نشان دهد.
وی افزود: انجمن هنرهای تجســمی  انقالب برای اعالم حمایت از مردم 
مظلــوم یمن، از هنرمندان پیشــگام انقالبی دعوت کــرد و آنها هم خلق اثر 
کردند و مجموع این آثار نمایشگاهی شد که امروز 16 مهر در تاالر اسوه شاهد 

افتتاحش بودیم. 
سیدمســعود شجاعی طباطبایی، دبیر نمایشگاه کارتون و کاریکاتور یمن 
نیز در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: وقتی مردم مظلوم یمن بیش از ســه 
ســال مورد هجمه رژیم آل ســعود و حامیانش قرار گرفتند. ما شاهد سکوت 
مرگبــار رســانه های غربی بودیم. این درحالی بود کــه در هر 10 دقیقه یک 
کودک به شــهادت می رســید که االن به هر هفت دقیقه یک کودک رسیده 
اســت. اما به محض اینکه رزمندگان غیور یمنی تأسیسات نفتی عربستان را 
هدف قرار دادند و در یک اقدام غافلگیر کننده که شبیه عملیات بیت المقدس 
بود هزاران نفر از مزدوران ســعودی را کشــتند و زخمی  کردند و به اســارت 
گرفتند، ناگهان رســانه های غربی صدایشان درآمد! این نشان می دهد که در 
دنیای ســلطه، ارزش نفت باالتر از ارزش انسان هاست. به همین دلیل هم ما 

تصمیم گرفتیم که این معادله نابرابر را به زبان هنر به چالش بکشیم. 
وی افزود: با فراخوان ما هنرمندان این حوزه ظرف مدت کوتاهی واکنش 
سریع نشان دادند و نمایشگاهی از 11 هنرمند با 38 اثر را آماده کردند که در 

این نمایشگاه به نمایش درآمده است. 

اخبار ادبی و هنری

حضرت آیت اهلل  بهجت)ره(: دنیا  دار امتحان است. شما در 
فکر این باشید که خودتان را اصالح بکنید و میان خودتان 

و خدایتان عایق و مانعی پیدا نشود.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

مردم را به نیکی دعوت و خودشان را 
فراموش می کنند!

»آیــا مردم را بــه نیکی دعــوت می کنید، امــا خودتان 

را فرامــوش می نماییــد، با اینکه شــما کتاب )آســمانی( را 

می خوانید؟! آیا نمی اندیشید.«
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رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )سه شنبه( 
از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر 
)ایران ســاخت( در حسینیه امام خمینی)ره( بازدید 

کردند.
در ایــن بازدید دو ســاعته، حضرت آیــت اهلل العظمی  
شــرکت های  غرفــه   30 از  دیــدن  ضمــن  خامنــه ای 
دانش بنیــان و گفت وگــو با فنــاوران و پژوهشــگران، در 
جریان آخرین دســتاوردهای علمی و فنــاوری و پروژه های 
 تجاری ســازی شــده جوانــان و متخصصــان ایرانــی قرار 

گرفتند.
سامانه های پزشکی با فناوری باال در تشخیص سرطان، 
همودیالیــز، جراحــی با ربــات و پروتز عصبــی، تجهیزات 
آزمایشگاهی، تولید واکسن ها و داروهای پیشرفته به صورت 
کامــاًلً بومــی، طراحی و ســاخت موتور جــت و طراحی 

توصیه رهبر انقالب به دولت پس از بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر:

استعداد ایرانی و همت انقالبی
می تواند به مشکالت اقتصادی پایان دهد

موتور هوایی، سیســتم های کنترل نیروگاهــی، تولید انواع 
کاتالیســت های نفــت و گاز، خدمات شناســایی و حفاری 
آب های ژرف، ساخت مخازن و تجهیزات استیل، سامانه های 
پیشرفته نوری، اســکنری، اندازه گیری، بُرش، شبیه سازی و 
پردازشــگرها، ســاخت فریزدرایر صنعتی و تولید بازی های 
رایانه ای از جمله دستاوردهای شرکت های دانش بنیان حاضر 

در این نمایشگاه بود.
در بخشی از بازدید، آقای ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور گزارشی از رویکردها و برنامه های این معاونت 

برای گذار از اقتصاد نفتی بــه اقتصاد دانش بنیان بیان کرد 
و گفت: با مجوز رهبر معظم انقالب اســالمی کمک بســیار 
خوبی از صندوق توســعه ملی در اختیار بخش علمی کشور 
قرار گرفت که با این کمک پروژه های علمی و دانش بنیان در 
جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها کیفیت 

و سرعت زیادی گرفته است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با  اشــاره به طرح 
ایجــاد پهنه های نوآوری در کنار دانشــگاه ها و مراکز علمی 
مستعد، ایران را بزرگ ترین زیست بوم نوآوری در غرب آسیا 

دانســت و افزود: اکنون بیش از ۴۵00 شرکت دانش بنیان با 
درآمد 90 هزار میلیارد تومانی، زمینه  اشتغال مستقیم 300 

هزار نفر را فراهم کرده اند.
آقای ســتاری زیســت بوم تولید داروهای پیشــرفته را 
نمونــه ای موفق از اعتماد به جوانان پرانگیزه کشــور خواند 
و گفت: در اثر ارتقای این زیســت بوم، مهاجرت نخبگان در 
بخش داروســازی تقریباً متوقف شده است و هر دارویی که 
وارد این چرخه شــود، حداکثر تا دو سال بعد، تجاری و وارد 

بازار مصرف مردم می شود.

پس از سخنان آقای ستاری، رهبر معظم انقالب اسالمی 
با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی آن، 
گفتند: یکی از گالیه های جوانان در نمایشگاه امروز این بود 
که بعضاً همان محصول یا تولید آنها را دســتگاه های دولتی 
از خارج وارد می کنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی 

است و باید این نگاه غلط اصالح شود.
حضرت آیــت اهلل العظمی  خامنه ای خطــاب به معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور افزودند: نباید اجازه دهید این 
موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شــود، هرچه می توانید 
در ایــن خصوص تالش کنید، من نیــز هرچه بتوانم کمک 

خواهم کرد.
رهبــر معظــم انقالب اســالمی همچنین با تشــکر از 
پژوهشگران و فناوران و دســت اندرکاران نمایشگاه، در لوح 

یادبود متنی به این شرح مرقوم کردند:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

جلوه  درخشان استعداد ایرانی و هّمت انقالبی را در این 
نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. کار اساسی و بنیانی 
برای بهره گیری از انگیزه هــا و توان های باال باید جداً دنبال 
شود. این مهم ترین وظیفه مسئوالن دولتی است. به خداوند 
توکل کنید و با امید و شــوق قدم برداریــد، یقیناً خواهید 

توانست به مشکالت اقتصادی کشور پایان دهید، ان شاءاهلل.
سّیدعلی خامنه ای
۱۶ مهر ۱۳۹۸

»شروع جاذبه مغناطیس حسیني، در روز اربعین 
اســت. جابر بن عبداهلل را از مدینه بلند مي کند و به 
کربال مي کشد. این، همان مغناطیسي است که امروز 
هم با گذشت قرن هاي متمادي، در دل من و شماست. 
کســاني که معرفت به اهل بیت دارند، عشق و شور 
به کربال همیشه در دلشان زنده است. این از آن روز 
شروع شــده است. عشق به تربت حسیني و به مرقد 
سرور شهیدان.« از بیانات رهبر انقالب در صحن جامع 

رضوي  )اول فروردین ۱۳۸5(
این روزها به هر ســوی ایران اسالمی که می نگری همه 
در جوش و خروش اربعین حســینی اند، گو اینکه یک سال 
به عاشــورای 61 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 حســینی)ع( در اربعین 
ساالر شهیدان نصرتی اســت از نصرت های الهی که فراگیر 
شدن خیره کننده آن در طی سال های جاری بشارت بزرگ 

نزدیکی ظهور را در خود دارد.
شهر، کوله بار سفر بسته

خانمی از شهرســتان بروجــرد در توصیف حال و هوای 
این روزهای شهرش نوشــته است: بدون یک کالم اضافه با 
فروشــنده،از نگرانی ات برای ســبکی کیف،راحتی کفش، و 
گرمی  لباس،مقصد برمال می شــود. نزدیک است که طومار 
خیابان هــا در هم بپیچد، درختان از ریشــه  کنده شــوند و 
چراغ های راهنما مرخصی بگیرند، تا با پای پیاده به ســیل 
اربعینی ها بپیوندند. شــهر، کوله بار ســفر بسته. اربعین در 

پیش است. 
»پایتخت وحدت« میزبان زوار پاکستانی 

یکی دیگر از کاربران فضای مجازی از استان سیستان و 
بلوچستان حال و هوای شهر و دیار خود را این گونه توصیف 
کرده اســت: با نزدیک شــدن اربعین، حال و هوای استان 
سیســتان و بلوچســتان درحال تغییر است و شیعه و سنی 
در پایتخت وحدت در حال خدمت رســانی به زوار پاکستانی 
هســتند که برای پیاده روی اربعین وارد استانمان می شوند 
و صفــر مرزی را بــه نقطه مهر مرزی تبدیــل کردند. ورود 
مهمانان پاکستانی اباعبداهلل)ع( از مرز میرجاوه به سیستان و 
بلوچستان و افتخار خدمت رسانی به آنها توسط مردم شیعه 
و سنی استان بیانگر شعار زیبای حب الحسین یجمعنا است.
از دروازه ورود تشیع به ایران تا پایتخت موکب ها 
شــهروند دیگــری از خوزســتان در صفحــه خود در 

فضای مجازی در توصیف حال و هوای اربعینی شــهر خود 
نوشــت: »خوزســتان را به عنوان دروازه ورود تشیع به ایران 
می شناســند و امروز هم آن را دروازه عزیمت هزاران شیعه 
و عاشــق ابی عبداهلل به کربال شناخته اند.امسال ۴00 موکب 
خدمت رسانی در مرز شــلمچه برای زائران اربعین برپا شده 

است تا خوزستان را به عنوان پایتخت موکب ها بشناسند.«
همچنین یکی دیگر از هموطنانمان از شــهر اندیمشک 
نوشته اســت: »حال و هوای این روزای شــهرم رو دوست 
دارم،همه در حال آماده کردن شــهر بــرای پذیرایی از زوار 
امام حسین)ع( هستند،امسال یه جور دیگه می خوان موکب 
بزنند.یعنی بغیر چند تا بقیه رو یکجا بصورت متمرکز برقرار 

کنند.«
»با اربعین زنده شو« 

روایت دو عکاس اسپانیایی از اربعین
دو عکاس مسیحی-  اسپانیایی به نام های پدرو سودرا و 
منولو اسپالیو نیز قصد دارند تصاویر ثبت شده خود از حماسه 
اربعین حســینی را در قالب نمایشــگاه عکسی با عنوان »با 
اربعین زنده شو« در معرض دید عموم بگذارند. این نمایشگاه 
عکس به همت موسســه فطرس مدیا و گروه طراحان نهاکی 
با معرفی هشــتگ livebyarbaeen در راستای شناخت 
هرچه بهتر مراسم اربعین به جامعه غیرمسلماِن غرب در خانه 

هنرمندان تهران برگزار می شــود. قرار است این دو هنرمند، 
تجربه معنوی )مراسم اربعین( خود را برای اهالی تهران نقل 
کنند.آیین افتتاحیه نمایشگاه »با اربعین زنده شو« با حضور 
این دو هنرمند اروپایی ساعت 16 روز چهارشنبه 17 مهرماه 

در خانه هنرمندان تهران برگزار می شود. 
نذری جالب هدیه به مسافران اربعین

البــه الی همه خبرهای جالبی که این روزها می شــود 
درباره عشــق مردم به زیارت سیدالشــهدا)ع( و شرکت در 
بزرگ ترین تجمع انســانی دنیا در مسیر پیاده روی تا کربال 
دید، این یکی شــاید جدیدتر باشــد. به ویــژه وقتی برخی 
مشکالت را درباره هزینه های ســفر زمینی و هوایی ببینی 
و کیسه هایی که بعضی سودجویان از این راه برای خودشان 

می دوزند.
روایت کوتاه خبرنــگار فارس از این نذر جالب در پایانه 
مســافربری کرمان را بخوانید:»در حین تهیه این گزارش و 
گفت وگو با مردم و اینکه بلیت چرا تمام شــده و تقریباً برای 
اتوبوس عادی خیلی کم اســت، متوجه اتفاق جالبی در این 
پایانه شــدم که به عشــق آقا اباعبداهلل)ع( شکل گرفته بود.

یکی از مسئوالن حاضر در پایانه مسافربری به  من گفت: آن 
شخصی که آمد و 10 تا بلیت خرید و رفت را دیدید؟ گفتم 
چه طــور؟ گفت: اینجا افرادی می آیند که نذر دارند دیگرانی 

را به کربال بفرســتند و ما شــاهد این خرید چندتایی بلیت 
هستیم. بله، یک نفر 10 بلیت خرید و همین جا هدیه داده 
به کســانی که آرزوی ســفر به کربال و شرکت در پیاده روی 
اربعین را دارند به ســمتش رفتم تا از نذرش بپرسم اما رفت 

تا نذرش بماند برای دلش...
به گفته افراد حاضر در پایانه، اینجا کســانی هســتند 
که می نشــینند تا شاید کسی نذری داشــته باشد و بلیتی 
برایشان بخرد، می گویند این روزها این نذرها تکرار می شود...

امــا پس از این اتفــاق و این حرف ها کــه به همراه بغض و 
چشــم های خیس آن جوان مسئول برایم روایت شد، گفتم 
 چه قدر خوب اســت، گزارشــات این چنین حالمان را خوب 

کند.«
با »اربعین«، کوله پشتی خود را محکم و مطمئن 

ببندید
نرم افزار جامع اربعین نام کامل ترین همراه هوشمند شما 
در پیاده روی های اربعین حســینی است. اپلیکیشن جدید 
اربعین، با دارا بودن قابلیت هایی بسیار گسترده و هوشمند، 
توســط گروهی از برنامه نویسان فارســی زبان توسعه داده 
شــده است که با محیطی کاماًلً فارســی و وطنی، به عنوان 
همراهی مناســب در پیاده روی های اربعین به شمار می رود. 
در واقع نرم افزار جامع اربعین، یک اپلیکیشــن بسیار کامل 
در زمینه نرم افزارهای مســیریابی و GPS به شمار می رود 
که بطور خاص با هدف مســیریابی و یافتن محل های مهم 
در طول زیارت های اربعین امام حسین)ع( توسعه داده شده 
اســت. این نرم افزار نقشه های آفالین شهرهای نجف، کربال، 
کاظمین،  ســامرا را متناسب با نیاز زائران در خود جای داده 
اســت و کاربران در هر لحظه می توانند به کمک اســمارت 
 فــون یا تبلت اندرویدی خود، مســیر حرکت خود را دنبال 

کنند. 
در صورتی که شــما به زبان عربی تسلط کافی نداشته 
باشید، اپلیکیشن اربعین به عنوان یک دستیار هوشمند عمل 
کرده و صدای شــما را به عبارت گفته شــده در زبان عربی 
بازگو می کند و بدین ترتیب می توانید با مردم کشور دوست 
و همسایه عراق ارتباط برقرار کنید. از سایر قابلیت های این 
نرم افــزار می توان به دفترچه خاطرات، نمایش آخرین اخبار 
اربعین حســینی و امــکان برقراری ارتباط با ســایر زائران 
و هموطنان  اشــاره کرد. هم اکنون می توانید نســخه جدید 
نرم افزار جامع اربعین را با لینک مستقیم و به صورت رایگان 

از سایت arbaeenapp.ir دانلود کنید.

اینجا قبله آخرالزمانی هاست
می روی یا می مانی؟

1- داشتم خرید می کردم. پسر جوان و بلند قامتی وارد مغازه شد. با همین 
تیپ برخی جوان های امروزی، اندکی غلط انداز! با صاحب مغازه، چاق سالمتی 
کرد؛ و بعدش هم روبوســی. »حاللم کنید، امشب عازم کربال هستم«. گفت و 
التماس دعا شنید و رفت. یک مشتری دیگر که ناظر صحنه بود، گفت »انگار 
نه انگار که عراق، شلوغ شــده!«. همان روز هایی بود که خبر ناآرامی  در چند 
شــهر عراق منتشر شد. صاحب مغازه پاسخ داد »نه بابا، این جوونا عاشقن، از 

هیّچی باکی شون نیس، هیّچی جلودارشون نیس«.
2-  دبیر سرویس گزارش روزنامه، تازه از کربال برگشته. با یک دزد همسفر 
شده در مسیر کربال! بعد از نماز عصر، داستانی گفت شگفت و شنیدنی. ماجرا 
را پس از آن تعریف کرد که امام جماعت فاضل موسســه، برشی از تاریخ را به 

نقل از بحاراالنوار بازگو کرد؛ ماجرای سلیمان اعمش را.
3-  ســلیمان بن مهران معروف به أَْعَمــش، از علمای کوفه در قرن دوم 
قمری و از شــیعیان و اصحاب امام صادق)ع( بود. علمای اهل سنت، با وجود 
شیعه بودن اعمش، وی را بسیار ستوده و توثیق کرده اند. از راویان فضائل امام 

علی)ع( بوده و روایاتی را از امام صادق)ع( نقل کرده است.
۴- عالمه مجلســی در جلد ۴۵ بحاراالنوار، ماجرایی را از قول ســلیمان 
اعمش نقل می کند »در کوفه منزل داشــتم و مرا همســایه ای بود که طریق 
اهل بیت)ع( نداشت؛ شب جمعه ای به او گفتم چه می گویی در زیارت حسین 
علیه الّسالم؟ گفت بدعت و ضاللت است. و هر صاحب ضاللت، در آتش است. 
با نهایت خشم، از نزد او برخاستم و با خود گفتم امشب زیارت می روم و سپس، 
برمی گردم، اگر بر عناد و تعصب جاهلی اش اصرار ورزید، او را عقوبت می کنم.

ســحر به منزل او رفتم و در زدم. همســرش گفت در منزل نیست و به 
زیارت حســین به کربال رفته اســت. تعّجب کردم و به شتاب به سمت کربال 
حرکت کردم. آن شــیخ را دیدم که سر به سجده گذارده، و از رکوع و سجود 
خستگی نداشت. به او گفتم تو که می گفتی زیارت حسین)ع( بدعت است و...! 
گفت مالمتم مکن. دیشب خوابیدم و در خواب، مرد جلیل القدری را دیدم که 
از شــدت حسن و بهاء، نمی توانم توصیفش کنم. او حرکت می کرد و اطراف او 

را جماعتی احاطه کرده بودند. پیشاپیش جماعت، مردی بر اسبی سوار بود.
پرسیدم آن مرد که دور او را گرفته اند، کیست؟ گفتند محّمد بن عبداهلل، 
خاتم النبیین)ص( است. پرسیدم این سوار که در جلو می رود، کیست؟ گفتند 
أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب)ع(. باز، نظر افکندم، دیدم ناقه ای از نور حرکت 
می کند، و بر آن هودجی اســت. گفتم این هودج از آِن کیست؟ گفتند از آِن 
خدیَجه کبری و فاطمه زهراء )سالم اهلل علیهما(. گفتم آن جوان که کنارشان 
اســت، کیست؟ گفتند حســن مجتبی)ع(. گفتم این جماعت کجا می روند؟ 
گفتند شب جمعه است و همگی به زیارت کشته شده به تیغ ستم، سیدالّشهداء 

حسین  بن علی علیه السالم به کربال می روند.
آنگاه متوّجه هودج شــدم، دیدم ُرقعه هایــی از آن به زمین می ریزد و بر 
روی هر یک از آنها نوشــته »أماٌن ِمَن الّناِر لُِزّواِر الُحَسیِن علیه الّسالم فی لَیلَهًْ  
الُجُمَعهًْ«. آنگاه  هاتفی ندا کرد آگاه باشید که ما و شیعیان ما در درجه عالیه ای 
در بهشت قرار خواهیم داشت!...  ای سلیمان! من از این مکان مفارقت نمی کنم 

تا روح از بدنم مفارقت کند«.
۵-  نماز عصر که تمام شد، دبیر سرویس گزارش به درخواست قائم مقام 
موسســه، ماجرای همســفری اش با دزد زائر)!( را بازگو کــرد: »در اتوبوس از 
هم سفری که کنارم نشسته بود، پرسیدم بار چندم است زیارت کربال می روی؟ 
گفت ده بار زیارت آمده ام؛ شش زیارت قبول و چهار زیارت تباه! تعجب کردم 
و با کنجکاوی، معنای حرفش را پرســیدم. گفت چهار بار را به نیت دزدی با 
راهپیمایان مســیر نجف- کربال همراه شــدم. کیف و جیب و ساک و گوشی 

زائران را که اعتماد داشتند، می زدم. درآمد خوب چند میلیونی بود!...
نوبت چهارم، حوالی بین الحرمین خوابیده بودم که خواب امام حسین)ع( 
را دیــدم. فرمود؛ چهار بار روزی ات شــد که به زیارت مــن بیایی و هنوز آدم 
نشده ای؟! حضرت، جماعتی از ملیت های دیگر و از جمله سیاه پوست را نشانم 
داد که با شــور و شــوق تمام عزاداری می کردند اما ناتــوان بودند از اینکه به 

زیارت بیایند.
امام ســپس، درگذشتگانی را نشانم داد که در مراتب باالی بهشت اقامت 
دارنــد و دیگران به جایگاه آنها غبطه می خورند. کســانی بودند که به هنگام 
حیات، زائر کربال شــده بودند... ناگهان با فزع و تشویش تمام، از خواب پریدم. 
بــه هم ریخته بودم. خود را شــماتت کردم که چرا آن همــه نادانی کرده ام. 
توبه کردم و اکنون دستفروشــی می کنم. با خود گفتم »بدهی همه آنها را که 
اموال شــان را دزدیده ای، به گردن تو است. اما تو که نمی شناسی شان«. از آن 
زمان، شــش بار دیگر به زیارت امام حسین)ع( آمده ام. دست و بالم باز شده، 
آن قدر که هر سال می توانم، سه چهار میلیون درآمد حالل پس انداز کنم و به 
نیت همه آنها که بدهکارشان هستم، در همین مسیر پیاده روی اربعین، خرج 

زائران امام حسین)ع( کنم«.
6- »این خیابان که قلب تاریخ اســت-  قبله آخرالزمانی هاســت.../ کربال 
خاک نیســت  ای مردم! بلکه جغرافیای تاریخ است- گودِی قتلگاه، در باطن، 
روضه یثرب و در و میخ اســت- فاطمه روی خاک افتاده.../ زائران تو بعد عصر 
دهم، همه در قتلگاه افتادند- نســل در نسل، سمت کرب و بال، پابرهنه به راه 
افتادند- راستی، از رقّیه ات چه خبر!؟/ چشم تا کار می کند اینجا، روضه فاش، 
بر زمین مانده- دلم از روضه بر نمی گردد، همچو پایی که روی مین مانده- باز 

شد راه کربال با خون...«.
7- صدای آشــنای سید مرتضای آوینی اســت؛ انگار همین حاال خطاب 
می کند و می خواند: »مپندار که تنها عاشورائیان را بدان بال آزموده اند و الغیر... 
صحرای بال، به وســعت همه تاریخ اســت... قافله عشق در سفر تاریخ است و 
این تفســیری است بر آنچه فرموده اند؛ کل یوم عاشورا و کل ارٍض کربال... این 
سخنی است که پشت شیطان را می لرزاند و یاران حق را به فیضان دائم رحمت 
او امیدوار می ســازد... در منزلگاه زباله، امام حســین)ع( کاروان را گرد آورد و 
عهد خویش را از آنان برداشت و آنان را به اختیارخویش وا گذاشت که بروند یا 
بمانند. آمده است که در اینجا مردم با شتاب از کنار او پراکنده شدند و رفتند 
و جز همان اصحاب عاشورایی- که می شناسی- دیگر کسی با او نماند.  ای دل! 
تو چه می کنی؟ می مانی یا می روی؟ داد از آن اختیار که تو را از حســین جدا 
کند! این چه اختیاری است که برای روی  آوردن بدان باید پشت به اراده حق 
نهاد؟  ای دل! نیک بنگر تا قاّلده دنیا را بر گردن شــان ببینی و سررشته قاّلده 
را، که در دســت شیطان است. آنان می انگارند که این راه را به اختیار خویش 
می روند، غافل که شیطان، اصحاب دنیا را با همان غرایزی که در نفس خویش 
دارند، می فریبد« و »... بسیجي عاشق کربالست و کربال را تو مپندار که شهري 
اســت در میان شهرها و نامي است در میان نام ها. نه، کربال حرم حق است و 
هیچ کس را جز یاران امام حســین)ع( راهي به سوي حقیقت نیست. کربال! ما 
را نیز در خیل کربالییان بپذیر. ما مي آییم تا بر خاک تو بوســه زنیم و آن گاه 

روانه  دیار قدس شویم«.

نگاه

سردار چهارباغی از فرماندهان جبهه مقاومت
به دریافت نشان نصر درجه یک مفتخر شد

سردار محمود چهارباغی فرمانده اسبق توپخانه نیروی زمینی سپاه 
و از فرماندهان حاضر در جبهه مقاومت به دریافت نشان نصر درجه یک 

مفتخر شد. 
ســردار محمود چهارباغی فرمانده اســبق توپخانه نیروی زمینی ســپاه و از 
فرماندهان حاضر در جبهه مقاومت، از ســوی فرماندهی معظم کل قوا به دریافت 

نشان نصر درجه یک مفتخر شد.
در بخشــی از پیام حکم رهبر معظم انقالب به این فرمانده پیشکســوت دفاع 
مقدس آمده است:  به پاس ایستادگی و دفاع قهرمانانه در برابر کفر و استکبار جهانی 
و عوامل مزدور و فریب خورده آنان و اعتالی جبهه مقاومت اسالمی و دفاع از حریم 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع( مفتخر به دریافت نشان نصر درجه یک می گردید.

به گزارش تسنیم،  نشــان نصر درجه یک، باالترین نشان در حوزه پشتیبانی 
رزم است.

کاروان بزرگ ۴۰ هــزار نفری مردم اهواز عصر 
دیــروز به صورت پیاده حرکت خــود را به منظور 

شرکت در مراسم اربعین حسینی آغاز کرد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اهواز، کاروان بزرگ 
۴0 هزار نفری مردم اهواز عصر دوشــنبه به صورت پیاده 
حرکت خود را به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی 
آغــاز کرد . این کاروان پس از اقامه نماز ظهر و عصر دیروز 
از مسیر بخش اسماعیلیه اهواز حرکت خود را آغاز کرد و 
زائران شــهرهای سوسنگرد، حمیدیه، الهایی و عین 2 در 
مسیر حرکت به ســمت مرز چذابه به این کاروان ملحق 

می شوند.

حركت 
كاروان پیاده روی 

۴۰ هزار نفری اهواز 

روزانه دو تا ســه هزار زائر تبعه افغانستان برای 
شــرکت در مراسم پیاده روی اربعین و ایام پایانی ماه 
صفر در کشور عراق از طریق مرز دوغارون وارد ایران 

می شوند. 
مدیرکل امنیتی- انتظامی استانداری خراسان رضوی در 
حاشیه سفر به مرز دوغارون و بازدید از موکب های مستقر در 
این گذرگاه رسمی با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: 
زیرســاخت های الزم برای عبور آسان و بدون دغدغه زائران 
کربــال در مرز دوغارون فراهم و تمام امکانات و ظرفیت های 
شهرستان تایباد برای رفاه این زائران به کار گرفته شده است.
حسین شرافتی راد افزود: پیش بینی می شود در این ایام 
بیش از ۴۵ هزار نفر از اتباع افغانستان به قصد سفر به عراق 

از طریق مرز دوغارون وارد ایران شوند.
وی به افزایش ســاعت کاری پلیس گذرنامه اشاره کرد 
و ادامــه داد: پلیس مهاجرت و اتباع خارجــی نیز با برنامه 
ریزی انجام شده این آمادگی را دارند که در صورت افزایش 
ورود زائران افغانســتانی به مرز دوغارون گیت های خروجی 
مسافران را در این پایانه مرزی به صورت موقت افزایش دهند 
تا زائران به آســانی تردد کنند و در صورت نیاز ساعت کاری 

این واحد نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرکل امنیتی - انتظامی اســتانداری خراسان رضوی 
گفــت: از تمام ظرفیت های موجود تایباد در ســتاد اربعین 
شهرســتان برای خدمات رســانی مطلوب به زائران اربعین 
حســینی در مرز دوغارون استفاده شــده و در صورت ورود 

اتباع کشور افغانستان در طول شــبانه روز این مرز آمادگی 
خدمات رسانی را دارد.

شرافتی راد افزود: با توجه به اقدامات انجام شده و فراهم 
شــدن زیرســاخت های الزم در مرز دوغــارون این گذرگاه 
رسمی توان پذیرش روزانه بیش از چهار هزار زائر را نیز دارد 
که البته تحقق این مهم همکاری مقامات کشــور افغانستان 

را نیز می طلبد.
وی به برقــراری امنیت پایدار برای ورود اتباع کشــور 
افغانستان اشاره کرد و گفت: تمامی تمهیدات الزم در حوزه 
امنیتی در مرز دوغارون فراهم شده و با وجود نیروهای مسلح 
و امنیتی هیچ گونه مشکلی در این معبر نخواهد بود و امنیتی 

100 درصدی در آن فراهم شده است.

2 تا ۳ هزار زائر افغانستانی اربعین روزانه از مرز دوغارون وارد ایران می شوند

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
خوزســتان گفت: تهیه و پخت روزانه ۳5 هزارپرس 
غذای گرم برای وعده های ناهار و شام و ۱5 هزار پرس 
صبحانه در موکب های اربعین حسینی اتباع خارجی 

برنامه ریزی شده است. 
علیرضــا گوروئــی در گفت و گو با ایرنا بیــان کرد: 12 
موکب توســط اتباع خارجی از استان و سراسر کشور درمرز 
شلمچه برپا شده است که به زائران اربعین حسینی خدمات 
رسانی می کنند و تمامی زیرساخت ها و امکانات الزم در این 

موکب ها فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه شلمچه تنها مرز تردد اتباع خارجی 
برای سفر به کشور عراق در مراسم پیاده روی اربعین امسال 
اســت گفت: اداره کل اتباع خوزســتان در مرز شلمچه یک 
نمایندگی برای رسیدگی به موارد و مشکالتی که اتباع با آن 

مواجه می شوند مستقر کرده است.
گوروئــی بــا  اشــاره به مشــکالتی کــه بــرای تردد 
اتبــاع خارجی در مراســم اربعین حســینی بــا آن مواجه 
هســتند افزود: تاخیــر در صــدور مجوز از کشــور عراق 
که بــا رایزنی، ایــن مشــکل را برطرف کردیم زیرا ســفر 
 غیرقانونی برخی اتباع خارجی به عراق مشــکالتی را ایجاد 

می کند.
وی گفت: به همین منظور اتباع خارجی حتما مدارک 
موردنیاز را همراه داشته باشند و روند قانونی را برای حضور 

در مراسم پیاده روی اربعین طی کنند.
سیالوی افزود: در مرز شلمچه گذرگاه هایی شبانه روزی 

برای خدمات رسانی به اتباع خارجی ایجاد شده است.

پخت روزانه ۳5هزار 
پرس غذا در موكب های 
اتباع خارجی در شلمچه 

جاذبه مغناطیس حسینی)ع(

از خدمت به زوار پاكستانی تا اربعین به روایت 2 اسپانیایی
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