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علیرضا رئیسیان:
تاپایاندولتروحانیفیلمنمیسازم

علیرضا رئیسیان عنوان کرد که نسبت به شرایط فرهنگی کشور معترض 
است و در صورت عدم تغییر شرایط تا پایان دولت روحانی دیگر فیلم نخواهد 

ساخت.
این فیلمســاز در بخشی از مصاحبه با مهر درباره ریزش شدید مخاطب 
ســینما گفت: از چیدمان اکران و این نوع گروه بندی اصال راضی نیستم و به  
نظــرم ایرادهای جدی دارد این نوع گروه بندی برای اولین بار توســط آقای 
داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وقت صورت گرفت به 
این شکل که هفت ســرگروه ایجاد شد در حالی که پیش از این شش گروه 

نمایشی داشتیم.
این کارگردان در توضیح بیشتر گفت:  صاحبان خیلی از این سرگروه ها، 
خودشان دفتر پخش دارند و این باعث می شود فیلم های خودشان را در این 
ســرگروه ها اکران  کنند از همین رو این فاجعه باعث شد ما ریزش مخاطب 
داشته باشــیم و مقصر اصلی این ماجرا هم آقای داروغه زاده است چون این 

گروه بندی را ایشان ایجاد کرد و شورای صنفی هم آن را ادامه داد.
وی در پایان با  اشــاره به دیگر فعالیت هایش توضیح داد: در حال حاضر 
نسبت به شرایط فعلی معترضم و اگر این شرایط همچنان وجود داشته باشد 
فکر نمی کنم تا پایان دولت روحانی فیلم بســازم؛ این یک نوع اعتراض است 
چرا که شــرایط فرهنگی در این دولت، اصال در حــد و اندازه فرهنگ ایران 

نیست.
دزدیاطالعاتشخصیدراینترنت

برایچیست؟
رسانه سلطنتی بریتانیا )BBC( طی گزارشی اعتراف کرد که کاربران 
اینترنت و شبکه های مختلف مجازی، در قبال خدمات مجانی که دریافت 
می کنند، در واقع اطالعات و تمایالت و ســلیقه و عالئق خود را در معرض 

فروش و دزدی اینترنتی قرار می دهند.
در ایــن گــزارش آمده اســت: »... تعداد کمی  از مــا وقتی اطالعات 
شــخصی خود را در فضای آنالین ارائه می دهیــم، اصال فکر می کنیم که 
چه چیزی را قبول می کنیم! دور تا دور ما را دســتگاه هایی گرفته اند که ما 
را از خودمان هم بهتر می شناســند. هرچه در فضای اینترنت بیشتر چرخ 
می زنیم، شرکت ها رزومه ای را که از ما دارند، پیوسته تکمیل می کنند. مثال 
در نظر داشته باشید که وب ســایت آمازون از طریق محتوایی که دیده یا 
جست وجو کرده ایم، از ما چه اطالعاتی را گردآوری و تحلیل می کند. اپ ها 
یا نرم افزارهایی که می بینیم، بخشــی از اقتصاد عالئق و سالئق و تمایالت 
هســتند. در ازای خدمات معموال رایگان که به شما ارائه می دهند، از شما 

عالقه، سلیقه، تمایل و اطالعاتتان را می گیرند...«
 همیشــه این ســؤال برای برخی از ما وجود داشته که واقعاً اطالعات 
شــخصی ما مثال اینکه چــه کتابی می خوانیم و چــه فیلمی  می بینیم یا 
شــغلمان چیست و یا برای گردش به کجا می رویم و اوقات فراغت خود را 
به چه نحو می گذرانیم، به درد چه کسی می خورد؟ و برایمان اساساً اهمیت 
نداشــته و ندارد که این اطالعات مورد استفاده یا سوءاستفاده دیگران قرار 
بگیرد یا نگیرد. گزارش بی بی سی این گونه پاسخ این سؤال را می دهد: »... 
دور تا دور ما حجمی  تقریبا خارج از تصور از اطالعات وجود دارد که به طور 
نامرئی ولی دائمی  انباشــته می شود. هربار که به گوشی هایمان نگاه کرده 
یا پرداخت آنالین انجام می دهیم، ناخودآگاه به این حجم اضافه می کنیم. 
این در حالی اســت که من و شما چندان به اطالعاتی که در اختیار فضای 
وب می گذاریم، فکر نمی کنیم ولی قدرتمندترین شرکت ها در تاریخ بشر، 
حسابی به آنها فکر می کنند. برای آنها اطالعات شما مثل گرد طال ارزشمند 

است...«
راوی نیــک، حقوقدان در حوزه اطالعات ســؤالی را کــه هیچ گاه از 
خــود نپرســیده ایم را مطرح می کند:  »...اگر یــک محصولی )مثل موتور 
جســت وجوی گوگل( رایگان اســت، پس خرج و هزینه هــای آن از کجا 

می آید؟!«
و اینکه این شــرکت های بزرگ که اطالعات ما برایشان مثل گرد طال 
ارزشمند است، از این اطالعات شخصی ما چه استفاده ای می کنند، شوشانا 
زوبف، نویســنده کتاب »عصر کاپیتالیسم تجســس گر«، این گونه پاسخ 
می دهد: »...کاپیتالیست های تجســس گر، تجربه بشری خصوصی شما را 
می گیرند، آن را به اطالعات رفتاری تبدیل کرده و جوری آن را بسته بندی 
کــرده که پیش بینی کنند حاال یا در آینده شــما چه کاری انجام خواهید 
داد؟ حاال آن را به مشــتریانی می فروشند که منافع آنها ایجاب می کند که 

بدانند شما در آینده چه کاری انجام خواهید داد؟...«
این مشــتریان تجاری چه افراد یا گروه هایی هســتند که منافع آنها 
ایجاب می کنند که بدانند ما در آینده چه می کنیم؟ چندی پیش رسوایی 
یکی از این شــبکه ها و شرکت های بزرگ اینترنتی باعث شد تا حدود 90 
میلیون کاربر آن دریابند که فروش اطالعات شــخصی آنها به شرکت های 
تبلیغاتی حامی دونالد ترامپ چگونه باعث موفقیت وی در انتخابات ســال 
2016 گردید. یا در افشــاگری های اسنودن کارشناس ارشد سازمان سیا، 
روشن شــد که سرویس های اطالعاتی و جاسوســی چگونه با استفاده از 
اطالعات شخصی افراد برای ایجاد فشار یا سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی 
آنها جهــت منافع خود اقدام می کنند و یا بر اســاس یافته های نشــریه 
یهودی فرانسوی »لومگزین دی ایســراییل در سال 2008، سرویس های 
اطالعاتی و جاسوسی به خصوص موساد از طریق شبکه های اینترنتی مانند 
»فیس بوک« به میزان زیادی اطالعات از اســتفاده کنندگان این سایت در 
جهان ســوم و به خصوص کشورهای اسالمی دسترسی پیدا می کند، آنگاه 
برای تعییــن و ارزیابی وضعیت جوانان این کشــورها، آن اطالعات را در 
اختیار اســاتید روانشناسی وابسته به دستگاه های اطالعاتی قرار داده تا بر 
اساس پیش بینی رفتارشناسی آنها طرح هایی برای در اختیار گرفتن ذهن 

و روح این جوانان ارائه شود.
یعنی اطالعات ســاده شــخصی ما دســت مایه ای برای سرویس های 
اطالعاتی و روانشناسان وابسته به آنها می شود تا با تحلیل عالئق و تمایالت 
ما و رفتارشناســی آینده مان، برنامه های مورد نظرشان را برایمان طراحی 

کنند.
مسابقهبزرگاستعدادیابیمداحی

بهرویآنتنمیرود
مسابقه تلویزیونی »نغمه عشاق« با محوریت کشف استعدادهای مداحی 

از امروز دوشنبه 22 مهرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
مســابقه تلویزیونی »نغمه عشــاق« که برای اولین بار و با هدف کشف و 
تشویق اســتعدادهای مدح و مرثیه ائمه معصومین علیهم السالم در تلویزیون 
تهیه و تولید شده است، از امروز دوشنبه 22 مهرماه به روی آنتن شبکه قرآن 

و معارف سیما می رود.
این مســابقه که برای رده ســنی نوجوانان و جوانان درنظر گرفته شده 
است، با حضور 400 شرکت کننده برگزار خواهد شد که در اولین دوره از این 
رقابت ها، شرکت کننده ها در سه مقطع دبستانی، متوسطه اول و متوسطه دوم 

به رقابت خواهند پرداخت.
پخش تصاویری از مرحله ابتدایی مســابقه، پشــت صحنه آماده شــدن 
نوجوانــان برای این رقابت معنوی و همچنین گفت وگوی محمدعلی آوینی با 
شرکت کنندگان از بخش های جذاب مسابقه بزرگ تلویزیونی »نغمه عشاق« 

به شمار می رود.
مسابقه بزرگ استعدادیابی مداحی »نغمه عشاق« به تهیه کنندگی حسن 
صدخسروی کاری از گروه اطالع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما با همکاری 
فرهنگســرای اندیشه می باشد که قرار اســت از امشب دوشنبه 22 مهرماه تا 
پایان ماه صفر هرشب ساعت 19:30 با اجرای  هادی ربیعی تقدیم عالقه مندان 

شود.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
تغییر اتهام 3 متهم محیط زیستی از 

افسادفی االرض به جاسوسی به نفع سیا و موساد
ســخنگوی قوه قضائیه از احضار ســه متهم پرونده موسوم به 
»جاسوسی از مراکز حســاس نظامی در پوشش محیط زیستی« به 

دادگاه برای بیان آخرین دفاعیات خبر داد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، غالمحسین اسماعیلی گفت: »مراد 
طاهبــاز«، »نیلوفر بیانی« و »هومن جوکار« ســه متهم پرونده موســوم به 
»جاسوســی از مراکز حساس نظامی در پوشــش محیط زیستی« برای بیان 
آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند. اسماعیلی افزود: بر اساس ماده 280 
آئین دادرســی کیفری، دادگاه می تواند در جریان رسیدگی به پرونده عنوان 
اتهامی را تغییر دهد و بر همین اساس اتهام افراد اشاره شده از افسادفی االرض 
بــه همکاری با دولــت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیســتی علیه جمهوری 
اسالمی ایران برای جاسوسی به نفع سیا و موساد تغییر می کند. وی تاکید کرد: 
بر اساس آیین دادرسی، دادگاه تکلیف دارد اگر اتهام را تغییر دهد اتهام جدید 

را تفهیم کند و بر اساس همان فرایند قضایی اقدام قضایی انجام شده است.
گفتنی است، یک نفر دیگر پرونده یعنی »طاهر قدیریان« که برای او نیز 

افسادفی االرض صادر شده بود در روز های آینده به دادگاه احضار می شود.
معاون سیاسی وزارت کشور:

3 هزار نامزد احتمالی انتخابات مجلس 
شورای اسالمی شناسایی شدند

معاون سیاســی وزارت کشور گفت: ســه هزار نامزد احتمالی 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی براساس رصد و 

ارزیابی مسئوالن ستاد انتخابات استان ها شناسایی شدند. 
جمال عرف ، در حاشیه نشست هم اندیشی فعاالن اجتماعی و سیاسی استان 
ســمنان در سالن یادگار امام )ره( استانداری سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: 
تحرک های انتخاباتی نامزدهای احتمالی در دست بررسی است و احتمال افزایش 
نامزدهای احتمالی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی وجود  دارد. 
وی خاطر نشان کرد: وعده های انتخاباتی غیرکارشناسی خط قرمز وزارت کشور 
است و نامزدها از بیان شعار و وعده های غیرقانونی اجتناب کنند. معاون سیاسی 
وزارت کشــور تصریح کرد: وعده تقسیمات کشــوری خط قرمز وزارت کشور 
است و در زمان تعیین صالحیت نامزدها، خطاهای نامزدهای احتمالی بررسی 
می شــود. عرف تصریح کرد: اجرای طرح تقسیمات کشوری نیازمند اقدام های 
کارشناسی است و نامزدهای احتمالی در چارچوب وظایف و اختیارها می توانند 
اظهارنظر کنند. وی تصریح کرد: نشست های هم اندیشی با جریان های سیاسی و 
مذاهب برای حضور اقشار مردم در انتخابات در دست اقدام است و در انتخابات 
 مجلس شورای اسالمی در اوایل اسفند امسال شاهد مشارکت قابل توجه مردم 
خواهیم بود. یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی 2 اسفند 98 

برگزار می شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
تنوع مدارس حذف می شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: 
طبق مصوبه مجلــس تمام انواع مدارس دولتی خاص از ســمپاد تا 

نمونه دولتی حذف می شوند.
جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با تسنیم، درباره مصوبه مجلس برای حذف 
تنوع مدارس اظهار داشــت: با مصوبه روز یکشــنبه مجلس، تنوع مدارس در 
کشور کاهش پیدا می کند و براین اساس مدارس نمونه دولتی، هیئت امنایی و 
استعدادهای درخشان منحل شده و دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی خواهیم 

داشت و فعالیت هر نوع مدرسه به جز آن غیرقانونی است.
کوچکی نژاد افزود:  از این به بعد ایجاد هرنوع مدرســه خاص نیاز به مجوز 
مجلس دارد و براین اســاس وزارت آموزش و پرورش باید مدارس را به گونه ای 

تأسیس کند که یا دولتی باشند یا غیردولتی.
وی دربــاره مزایای کاهش تنوع مدارس گفت: کاهش تنوع مدارس قطعاً 
به نفع دانش آموزان است چرا که در گذشته مدارس دولتی خاص که امکانات 
بیشــتری داشــتند میزبان گروه خاصی از دانش آموزان بودند اما با حذف این 
تنوع، تمــام مدارس دولتی می شــوند و دانش آموزان می  تواننــد با توجه به 
محدوده جغرافیایی محل زندگی در آنجا ثبت نام کنند و دیگر شروط خاصی 

برای ثبت نام نخواهند داشت.

»پادشاهان پیاده« در سفر اربعین
»پادشــاهان پیاده« خرده روایت هایی اســت از ســفر پیاده روی اربعین، 
همه اقشــار را می توان در آن دید و خواند: ایرانی، عراقی، اروپایی، مســلمان، 
غیرمســلمان، شیعه یا ســنی، زن و مرد و کوچک و بزرگ حتی موکب دارها، 
پلیس، نویســنده، روزنامه نگار، عکاس، مجری، پزشــک. این کتاب داســتان 
دلدادگی این آدم هاست به اباعبداهلل)ع(. داستان های بسیار جذاب و خواندنی 
از کشش کربال و پویش جاده نجف تا کربال و پاهای تاول زده و دل های لک زده 

برای رسیدن به نینوا.
محمدعلی جعفری و بهزاد دانشــگر که نویسندگان این کتاب هستند در 
ســفر پیاده روی اربعین با مترجمان انگلیســی و عربی همراه شده اند و سراغ 
نســبت افراد و زائران با امام حســین رفته اند و خاطراتشان از زیارت اربعین و 
نحوه پیوند خوردنشان با اباعبداهلل)ع( را پرس و جو کرده اند. در مقدمه کتاب نیز 
با  اشاره به این نکته، آمده است: »هر مسافر قصه ای داشت و گاه رازی یا ارادتی. 
شروع قصه مســافرها با هم متفاوت بود. گاه از ایران بود یا عراق. از شهرهای 
کوچک و بزرگ. از شــرق و غرب عالم. امــا پایان همه قصه ها به یک جا ختم 
می شد. به سرزمینی بر کرانه فرات و یادگاری که از دل بهشت بر این سرزمین 
باقی مانده؛ به کربال. به تربت سیدالشــهدا. و هر قصه روایتی بود از نیرویی که 

مسافر را برمی خیزاند و می کشاندش تا کربال«.
به گفته نویســندگان کتاب؛ در تدوین و نگارش مصاحبه ها سعی بر این 
بوده که کمترین دخل و تصرفی در روایت ها صورت نگیرد و فقط بازنویســی 
شود، زبان هر راوی حفظ شده و با لحن خودش روایت شده. شاید همین نکته 
کتاب را خواندنی تر کرده اســت. خواندن خاطره با زبان جنوب شهر تهرانی و 
اصفهانی و شیرازی و یزدی، یا با لحن عرب لبنانی و فارسی دست و پا شکسته 

تایلندی مقیم ایران، این کتاب را خواندنی و جذاب کرده است.
در صفحه 168 کتاب می خوانیم: »شــیعیان پاکســتانی که برای زیارت 
می آیند، جنگ روانی علیه شــان هست؛ چه زیارت امام رضا علیه السالم و چه 
زیارت حضرت معصومه سالم اهلل علیها، چه زیارت عراق و سوریه. جنگ روانی 
درازمدتی هســت. یک زائر با همه ســختی های اقتصادی که دارد خودش را 
می رســاند به شهر کویته. بعد آنجا هم یک هفته یا دو هفته باید بماند تا سی 
چهل تا اتوبوس جمع شــود. تصور بکنید اگر فقط دو سه تا حسینیه باشد، از 
آنجا پنج شش هزار نفر بیایند و بمانند چه اوضاعی می شود؟! بیرون هم امنیت 
ندارد. این قدر باید بمانند تا هر پانزده روز یک  بار، اینها را با اســکورت ارتش 

بیاورند سمت مرز ایران.
مسیر هم خیلی خطرناک است؛ هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ جاده ای. 
متأسفانه در کل مسیر از کویته تا تفتان، امکانات اولیه هم وجود ندارد که اینها 
مایحتاج خود را بخرند. یا یک جایی پول بدهند و مشــکل خودشــان را رفع 
کنند؛ از جمله غذا و آب خوردن. اگر جمعیت زیادی بیاید، در راه چون بیابان 
هست خیلی ســختی پیدا می کنند. خیلی وقت ها لباسشان نجس می شود و 
نماز هم نمی توانند بخوانند. این مشکالت را هم داریم. متأسفانه مشکالتی که 
زوار پاکســتانی عموما دارند مشــکالت مالی هست، امنیتی هم هست. با این 
مشــکالت، این مردم می آیند برای زیارت اربعین و این ها را نمی توانی مقایسه 

بکنی با هندی ها. نمی توانی مقایسه بکنی با لبنانی ها، با آذری ها.«
»پادشــاهان پیاده« را انتشارات عهد مانا در 312 صفحه به چاپ رسانده 

است.

اخبارادبیوهنری

شهید مدافع حرم، احمد رضایی)ره()وصیت نامه(: مادرم! 
می دانم که موقع رفتن من خیلی نگران بودید ولی هر وقت 

دلت یاد عزیزانت کرد، حتما حضرت زینب)س( را یاد کن.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

لزومصبرومقاومتدربرابرحوادثتلخ
امــام علی)ع(: »... پس از وفات پیامبر)ص( و بی وفایی 

یــاران، به اطراف خود نگاه کرده، یاوری جز اهل بیت خود 

ندیدم )که اگر مرا یاری کنند، کشــته خواهند شد( پس به 

مرگ آنان رضایت ندادم. چشم پر از خار و خاشاک را ناچار 

فروبستم، و با گلویی که استخوان شکسته در آن گیر کرده 

بود، جام تلخ حوادث را نوشیدم، و خشم خویش فروخوردم، 

و بر نوشیدن جام تلخ تر  از گیاه حنظل، شکیبایی نمودم«.
نهجالبالغه-خطبه26

صفحه3
سهشنبه23مهر۱3۹۸
۱6صفر۱۴۴۱-شماره223۰۸

گامبهگامبااربعین

مطالب مربوط به راه پیمایی اربعین آن قدر متنوع و زیاد 
و جذاب اســت که انتخاب از میان آنها کمی دشــوار است. 
در میــان مطالب دیروز فیلمی از یــک دختر جوان هلندی 
که به راهپیمایی اربعین آمده اســت بسیار جالب توجه بود. 
به خصوص وقتی با توضیحــات او در این کلیپ 2دقیقه ای 

متوجه می شویم که او هیچ دینی ندارد.
این دختر هلندی این چنین سخنانش را آغاز می کند: 
»نام من سانه است. 24ســاله و اهل هلند هستم و االن در 
کشــور عراق حضور دارم. من در پیــاده روی اربعین بودم و 
اکنون به کربال رســیده ام. در کشور خودم با پناهنده ها کار 
می کنم و 3ســال است که شغلم این است. تصمیم گرفتنم 
برای آمدن به این ســفر به دالیلی بود و برای من آمدن به 

همچین کشوری خیلی جالب بود.«
»ســانه« در ادامه می افزاید: »در واقع خودم هیچ دینی 
ندارم. ولی خیلی کنجکاو بودم که به این مراسم بیایم. اگرچه 
اینجا یه کشــور اسالمی هست و این مراسم برای مسلمانان 
اســت اما وقتی آمدم دیدم که از کشــورهای مختلف افراد 
غیرمســلمان و یا غیرمسیحی هم اینجا هستند. اینجا همه 
خیلی مهربان هستند و می خواهند به تو کمک کنند. حتی 
اگر جای خواب نداشــته باشــی جمع تر می خوابند و حتی 
پتوهایشــان را به تو می دهند. امروز صبــح خوابیده بودم و 
خیلی سردم بودم. سه تا پتو انداختند روی من تا گرم شوم. 
با دوستم توی صف ایســتاده بودم و می خواستم نوشیدنی 
بگیرم، اما از بس مردها آنجا بودند صف خیلی شلوغ بود. یک 
آقای دیگه 15تا ستون دنبال ما آمد تا به ما نوشیدنی بدهد. 

ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم.«
مــردم اینجــا خیلی مهربــان هســتند و در حالی که 
خودشان چیز خیلی زیادی ندارند اما می خواهند هر چیزی 
را که دارند با تو قســمت کنند. اینجا خیلی دوست داشتنی 
اســت و همه چیز زیباســت. هر دینی که داشــته باشی و 
یا نداشــته باشــی اینجا چیزی که تجربه می کنی عشــق 
خالصانه اســت. چیزی که من اینجا یاد گرفتم این است که 
از دیگران مراقبت کنم و همه چیز را با هم قســمت کنیم. 

ما اگر چیزی داریم و آن را با دیگران قســمت کنیم خیلی 
بیشتر از آن به خود ما برمی گردد. امیدوارم کسانی که شک 
 دارند خودشان به اینجا بیایند و ببینند. اینجا زیباترین جای 

دنیاست.« 
سفر 15هزار کیلومتری به عشق ساالرشهیدان 

حجت االســالم »ســانتیاگو پاز« با نام اسالمی »شیخ 
عبدالکریم« یک روحانی جســت وجوگر آرژانتینی است که 
ابتدا مسلمان شد و از سال ها قبل با هدف تکمیل تحصیالت 
علوم دینی به همراه خانواده به شهر قم سفر کرد و حاال دیگر 

می توان گفت ایران برای او، کشور و خانه دوم است. 
او در خاطراتش به نکته ای اشاره می کند که نشان دهنده 
اهمیت کار ســفیران جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 
دیگر است: »به  محض  اینکه نهضت امام خمینی)ره( در ایران 
به پیروزی رسید، ایشان را به عنوان عالِم و رهبر خود بپذیرند 
و همین پیوند به زنده شدن جامعه مسلمانان آرژانتین کمک 
کرد. وقتی اولین سفیر جمهوری اسالمی ایران، آقای »سید 

عباس ســاالری« که یک فرد روحانی بود به آرژانتین آمد، 
با جامعه مســلمانان و شیعیان ارتباط برقرار کرد. جالب بود 
که او در کنار وظایف جایگاه ســفارت، هر روز در جمع این 
شــیعیان حاضر می شــد و برخی معارف ضروری اسالمی و 
حتی نحوه صحیح نماز خواندن و... را به آنها آموزش می داد. 
اینطور بود که جامعه مســلمانان آرژانتین انگار دوباره نفس 
کشــید و زنده شد. مخصوصاً جوانان بیشــتر دور ایشان را 

گرفتند تا با معارف اسالم آشنا شوند.«
او در ادامه می گوید: »در ابتدای شکل گیری راهپیمایی 
اربعین بعد از ســقوط صدام، موضوع آنقدر تازه و جذاب بود 
کــه پرتیراژترین روزنامه آرژانتین در دهه اول محرم یکی از 
بهترین نویســندگان آمریکای التین به نام »َورگا جوسا« را 
به عراق اعزام کرد تا از گردهمایی ای که در کربال برپا شــده  
بود، گزارش تهیه کند و رمزگشایی کند که فلسفه این ماجرا 
چیست. فکرش را بکنید؛ هر روز 2 صفحه از بهترین روزنامه 
آرژانتین که همه افــراد صاحب نفوذ آن را مطالعه می کنند، 

بــه مطالب مرتبط با قیــام امام حســین )ع( و مصاحبه با 
شخصیت های مذهبی عراق مانند آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل 
صدر اختصاص داشــت و ایشان به طور مفصل به بیان تاریخ 

عاشورا و کربال و... می پرداختند.«
امام جمعه بوئنوس آیرس در ادامه می افزاید: »هر روز آن 
مطالب را می خواندم و با تعجب به خودم می گفتم: خدا دارد 
چه کار می کند؟! کاری کرده که یک روزنامه آرژانتینی برای 
نویســنده اش بلیط هواپیما گرفته و او را به کربال فرستاده و 
داوطلبانه دارد امام حسین )ع( و عاشورا را به مردم آرژانتین 
که هیچ خبــر و اطالعاتی در این زمینه نداشــتند، معرفی 
می کند! یعنی رســانه های غربی بی آنکه بدانند خودشــان 
شــده  بودند وســیله تبلیغ عظمت امام حسین)ع( و اسالم. 
خالصه، ماجرا آنقدر عظیم شــد که یکدفعه متوجه شدند و 
جلوی آن را گرفتند. آن ها فهمیده  بودند که اگر غفلت کنند، 
این ســیل همه را با خود می برد. اینطور بود که از سال بعد،  
موضوع محرم و عاشــورا و اربعین،  تحریم شد و دیگر به آن 
نپرداختند و در عوض، شــروع کردند به نشان دادن تصاویر 
ناراحت کننده از قمه زنی و... تا تصویر منفی و ناخوشایندی از 

اجتماع مسلمانان و شیعیان در ایام محرم منعکس کنند.«
او در بخــش دیگری از گفتگوی خود بــا فارس اظهار 
داشــت: »تا امروز 3 بار توفیق زیارت کربال نصیبم شده که 
دو نوبــت آن در پیاده روی اربعین بوده  اســت. اولین تجربه 
پیاده روی،  خیلی خوب بود و فضای عجیبی داشــت. دیدن 
آن همه محبت و عشــق به امام حسین )ع( در مسیر،  برای 
من و خانــواده ام خیلی جالب بود. می دانیــد، دفعه اول که 
به صورت عــادی به زیارت عتبات عالیــات رفته  بودیم، من 
با حــرم امیرالمؤمنین )ع( انس بیشــتری گرفته  بودم. اما 
در پیــاده روی اربعین، انگار وارد یک دریا شــدم و الحمدهلل 
عشق امام حسین )ع( را چشــیدم. انگار کل قضیه کربال را 
بیشــتر حس کردم و مستقیماً ارتباط خاصی با امام حسین 
)ع( پیــدا کردم. همین امســال،  تعدادی از غیرمســلمانان 
 آرژانتین به من می گفتند: ما مشتاق زیارت امام حسین )ع( 

هستیم.«

جاذبه مغناطیس حسینی)ع(

روایت دختر بی دین هلندی از اربعین؛ اینجا زیباترین جای دنیاست

رئیس ستاد اربعین کشور گفت: تاکنون بیش 
از ۶۰ درصد از مجموع زائران اربعین امسال از 

مرز بین المللی مهران تردد داشته اند. 
حسین ذوالفقاری اظهار داشت: تاکنون بیش از 
ســه میلیون نفر از طریق مرزهای چهارگانه مهران، 
شــلمچه، چذابه و خســروی به کشــور عراق تردد 

کرده اند.
وی با بیان اینکه با مدیریت ستاد اربعین هیچگونه 
مشکل امنیتی نداشته ایم، افزود: روند رفت و آمد زوار 
همچنــان به عراق ادامه دارد و وضعیت مرزها آرام و 

ترددها تقریبا به آسانی صورت می گیرد.
رئیس  ستاد اربعین کشور با تاکید بر اینکه بسیج 
امکانات از لحاظ حمل  و نقل و از لحاظ پشتیبانی از 
کمیته اســکان و تغذیه صورت گرفته است، یادآور 
شد: برای بازگشت دو میلیون زائری که هم اکنون در 
عراق هســتند درحال رایزنی با مسئوالن این کشور 

هستیم.
گسیل امکانات سپاه به سوی مرزها 

فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: 
این عزم در سپاه وجود دارد تا با تعطیل کردن همه 
ســرویس های رفت و آمد در همه شهرها، اتوبوس ها 
و امکانات حمل ونقل را به سوی مرزها گسیل کنیم. 
سرلشــکر حسین ســالمی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: ســال جاری حجم زائرانی که به عتبات 
عالیات مشــرف شــده اند، نسبت به ســال گذشته 

افزایش قابل توجهی داشته است. 
وی با بیان اینکه چیزی که تاکنون مالحظه شد 
حرکــت آرام و منطقی زائران و خدماتی که در حال 
انجام است، افزود: به فضل الهی امنیت برقرار است و 

مسائل حمل ونقل تا حدود بسیاری حل شده است.
سالمی با تأکید بر اینکه در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی آمادگی کامل برای بازگشت زائران داریم، 
یادآور شــد: این عزم در سپاه وجود دارد تا با تعطیل 
کردن همه سرویس های رفت و آمد در همه شهرها، 
اتوبوس هــا و امکانات حمل ونقل را به ســوی مرزها 

گسیل کنیم.
وی با  اشــاره به این موضوع که مشکالتی که در 
روزهای قبل وجود داشــت بــه تدریج در حال حل 
شــدن است و مشکل خاصی مشــاهده نشده است، 
خاطرنشان کرد: تأکید ما بر امنیت بوده و سیستم های 
اطالعاتی کامال فعال هستند، دستگاه های امنیتی نیز 
هوشیار هستند تا این مراسم عظیم حسینی با نهایت 

آسایش و امنیت برای مردم برگزار شود.
اربعین امسال تاکنون شاهد کمترین جرم 

در مرزها بودیم
رئیــس  پلیس آگاهی ناجا گفــت: از ابتدای ماه 
صفر و شروع همایش بزرگ پیاده روی اربعین تاکنون 
شــاهد کمترین جرم در مرزهای شــلمچه، چذابه، 

خسروی و مهران بودیم. 
سرتیپ محسن حسن خانی با بیان اینکه در ایام 
تــردد زائران اربعین تنها موارد جزئی چون ســرقت 
گوشــی همراه در مرزهای چهارگانه گزارش شــده 

است اظهار داشت: 
وی با  اشــاره بــه کاهش 40 درصــدی جرائم 
در مرزهــای چهارگانه افزود: کارآگاهــان مبارزه با 
ســرقت ، جعل و کالهبرداری در مســیرهای تردد 
زائران مستقر هستند  و شناسایی مجرمان سابقه دار 
و دستگیری افرادی که قصد انجام اعمال مجرمانه در 
مرزهای چهارگانه داشته باشند از دیگر اقدامات پلیس 

آگاهی برای خدمات دهی به زائران اربعین می باشد.
حســن خانی با  اشــاره به اســتقرار گشت های 
محســوس و نا محســوس و تیم های دی وی آر در 
مرزهای چهارگانه تصریــح کرد: دوربین های پالک 
خوان در تمامی مرزها و شهرهای منتهی به مرزها در 
حال رصد هستند، همچنین همه بانک های اطالعاتی 

ناجا در مرزها مستقر شده اند.
رئیس  پلیــس آگاهی ناجــا از زائــران اربعین 
حســینی )ع( خواســت خودروهــای خــود را در 
محل های تعیین شــده پارک کــرده و از رها کردن 
 اســناد و اموال با ارزش خود در داخل خودرو پرهیز 

کنند.
استقبال کم نظیر مردم حماسه دیگری 

در اربعین امسال رقم زد
وزیر اطالعات همایش اربعین امسال را با شکوه تر 
از سال های گذشته دانست و گفت: استقبال کم نظیر 
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مردم حماسه دیگری در اربعین امسال رقم زد. 
حجت االســالم ســیدمحمود علــوی در بازدید 
از موکب های برپا شــده در مرز شــلمچه در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه با حذف روادید بین 2 کشور 
ایران و عراق شــاهد افزایش چشمگیر زائران کربال 
هستیم اظهار داشت: سفر زائران کربال امسال نسبت 
به سال های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است 
و پیش بینی شده جمعیت زائران اربعین امسال نسبت 
به سال گذشته افزایش 2 میلیون نفری داشته باشد.

وی گفت: نسبت به اربعین سال گذشته مشکالت 
کمتری امسال مشاهده شده و همه پای کار هستند 
تا شاهد وضعیت متفاوتی در اربعین امسال در مرزها 

باشیم.
وی گفت: با وجود تالش خوب صورت گرفته در 
خدمت رســانی به زائران همچنان باید تالش شود تا 
کمبودهای باقی مانده بر طرف شوند تا در سال های 
آینده نیز  در زیرســاخت ها مشکلی نداشته باشیم و 

بهتر پاسخگوی زوار امام حسین علیه السالم باشیم.
وزیر اطالعات در ادامه بیان داشــت: رفت و آمد 
در مرزهای چهار گانه کشور روان و عالی و وضعیت 
خدمت رســانی به زائران اربعین از ســوی موکب ها 
بســیار خوب و قابل تقدیراست. هیچ مشکل امنیتی 

کار جابه جایی زائران به نقاط مختلف کشور را انجام 
می دهند.

وی افزود: موج برگشت زائران به کشور آغاز شده 
است و اکنون روزانه حداقل ۷0 هزار نفر وارد کشور 
می شــوند در حالی که هنوز میزان تــردد زائران به 
کشــور عراق از مرز مهران قابل توجه است و از مرز 

280 هزار نفر نیز در بعضی روزها می گذرد.
خدمات دهی خادمان رضوی 

روزانه به پنج هزار زائر 
ســه هزار خادم و خادمیار داوطلب آستان قدس 
رضــوی روزانه به بیش از پنج هــزار زائر اربعین در 
2 مرز ورودی و چهار مرز خروجی کشــور خدمات 

فرهنگی، درمانی، اسکان و تغذیه ارائه می دهند. 
قائم مقام متولی آستان قدس رضوی گفت: تمام 
خدمات و امکانات برای استقبال از زائرین کشورهای 
افغانستان و پاکستان در مرزهای ورودی کشور مهیا 

شده است.
مصطفــی خاکســار قهرودی به خدمــات ارائه 
شــده در موکب های مرز دوغارون به زائرین کشــور 
افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: 2 موکب در این 
مرز مستقر شده که روزانه پذیرای بیش از 2 هزار زائر 

افغانستانی است.
زائران کاالی ممنوعه همراه نداشته باشند

رئیس  پلیــس امنیت اقتصادی ناجــا به زائران 
اربعین توصیه کرد کاالهایی که در فهرست ممنوعه 
گمرک جمهوری اسالمی ایران قرار دارند در سفر به 

کربال و خروج از مرز همراه نداشته باشند. 
سرتیپ محمدرضا مقیمی با بیان اینکه کارکنان 
مســتقر در مرز حین تردد زائران بــر ورود و خروج 
کاالهای همراه آنان نظارت دارند، تصریح کرد: زائران 
با دقت نظر کافی مراقب باشند تا کاالهایی را که در 
لیست ممنوعه گمرک جمهوری اسالمی ایران است، 

همراه نداشته باشند.
وی افزود : امســال نسبت به ســال های گذشته 
تعداد زائران اربعین در مرزهای چهار گانه ایران چند 

برابر شده است .
ظرفیت پارکینگ اربعین مهران تکمیل شد 
فرمانده پلیس راه اســتان ایــالم گفت: ظرفیت 
پارکینگ اربعین شهر مهران که گنجایش 120 هزار 

خودرو را دارد تکمیل شده است. 
ســرهنگ رضا همتی زاده اظهار کرد: همچنین 
ظرفیت پارکینگ های داخل شــهر مهران به صورت 
کامل پر شــده و مسیر ورودی به شــهر مهران نیز 

مسدود است.
وی افزود: بین 10 تــا 20 درصد پارکینگ های 
خصوصی اطــراف شــهر مهران ظرفیــت پذیرش 
خــودرو زائران را دارند و زائرانــی که خودرو خود را 
در پارکینــگ شــهرداری ایالم پــارک نکرده اند به 
توقفگاه های خصوصی اطراف شــهر مهران مراجعه 

کنند.
رئیس  پلیس راه ایالم یادآور شــد: زائران هنگام 
ورود بــه اســتان می توانند خودروهــای خود را در 
پارکینگ شــهرداری ایالم در کنار فرودگاه شهدای 
ایالم پارک کنند. وی تاکید کرد: شــهرداری ایالم با 
اســتقرار اتوبوس هایی در ایــن پارکنیگ زائرانی که 
خودرو خــود را در این توقفگاه پــارک می کنند به 

سمت مهران انتقال می دهد.
49 زائر در عراق فوت شده اند

رئیس  ستاد مرکزی اربعین با  اشاره به ازدحام در 
نجف و کربال گفت: زائرانی که زودتر به کربال و نجف 

رفته اند، زودتر بازگردند.
به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری با بیان اینکه 
تراکم جمعیت در مرز خســروی وجــود دارد اما در 
ســایر مرزها، تردد عادی انجام می شود، اظهار کرد: 
وضعیت مرزها نســبت به دو روز پیش آرام تر است و 
ترددها تقریبا به آســانی انجام می شود. از اول محرم 
3 میلیون زائر به عــراق رفته اند که یک میلیون نفر 
به کشــور بازگشــته اند و  در حال حاضر 2 میلیون 
نفر در عراق هستند. وی ادامه داد: 49 زائر در عراق 
فوت شــده اند کــه 29 نفراز این تعــداد در حوادث 
رانندگی فوت کرده اند. 51 زائر در بیمارســتان های 
عراق بستری هســتند.218 زائر به بیمارستان های 
ایران منتقل شــده اند و در داخل کشور هم حوادثی 
داشــته ایم و از زائران می خواهیــم احتیاط کافی را 

داشته باشند.

وزیــر اطالعات از کشــف و انهــدام دو تیم 
تروریستی در راهپیمایی اربعین خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری فارس از دشــت آزادگان، سید 
محمود علــوی، وزیر اطالعات در بازدیــد از پایانه مرزی 
چذابه با اشــاره به فعالیت گروهک های تروریستی در ایام 
اربعین، اظهار کرد: ســربازان گمنام امام زمان در مســیر 
کاروان های اربعین دو مورد بمب گذاری را کشف و خنثی 

کردند.
وی افزود: برکت ایام  اربعین سبب کشف عملیات های 

مخرب شده و تاکنون 50 قبضه سالح جنگی در این ایام 
با هوشیاری ماموران امنیتی کشف شد.

وزیر اطالعات بیان کرد: دشــمنان جمهوری اسالمی 
همه توان خود را برای ناامن کردن کشــور به کار گرفتند 
که خوشبختانه با توان امنیتی سربازان گمنام، این برنامه ها 

کشف و خنثی شده و در کشور امنیت داریم.
وی عنــوان کرد: در ایام اربعین همیشــه با تهدیدات 
امنیتی مواجه هستیم اما با همکاری همه اعضای شورای 

تامین این برنامه ها کشف و خنثی شده است.

وزیر اطالعات خبر داد

خنثی سازی 2 اقدام تروریستی در اربعین

مرزهای تردد زائران را تهدید نمی کند.
فرمانده قرارگاه اربعین نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی)ناجا( گفت: امنیت تمامــی مرزها و زائران 
اربعین تامین شــده است و هیچ گونه مشکل امنیتی 

مرزها را تهدید نمی کند. 
ســرتیپ محســن فتحی زاده اظهار داشــت: با 
توجه به اینکه امســال حضور زائران در مرزها زودتر 
از سال های گذشــته شروع شد  نیروهای مسلح نیز 
عملیات تامین امنیــت زائران را زودتر از حضور آنها 
شروع کردند و همین موضوع باعث شد تاکنون هیچ 
مشــکلی موجب اختــالل در تامین امنیت مرزهای 

چهارگانه در 2 طرف مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه سهم خروج زائران از مرز مهران 
60 درصــد بیشــتر  از ســایر مرزهاســت، افزود: 
هم اکنــون موضوع مدیریت موج برگشــت زائران از 
عراق در دستور کار اســت و باید همه اعضای ستاد 
اربعین آمادگــی حداکثری خود برای پذیرش حجم 
ســنگینی از زائــران را داشــته باشــند و مردم نیز 
بازگشــت خود را به روزهای بعــد از اربعین موکول 
 نکننــد و به تدریج برای ورود به کشــور عازم مرزها 

شوند.
وی در مــورد حمل ونقــل زائــران هم اضافــه 

کرد: امســال بیش از 65 درصد زائران از خودروهای 
شخصی استفاده کردند و با شرایط موجود حمل ونقل 
عمومی و اتوبوس های برون شهری جوابگوی انتقال 

زائران به خارج استان ایالم است.
پخت روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار 

وعده غذایی برای زائران
رئیس  کمیته تغذیه و اسکان ستاد اربعین گفت: 
روزانه در اوج تردد تا سه میلیون و ۷00  هزار وعده 
غذایی در چهار مرز تردد زائران اربعین و داخل عراق 

پخت و توزیع می شود. 
ســرتیپ حسن پالرک اظهار داشــت: 2 هزار و 
580 موکب سازماندهی شده است که 46 درصد این 

ایستگاه های صلواتی در خاک عراق مستقر هستند.
خدمــات  تمرکــز  بیشــترین  افــزود:  وی 
تغذیــه و اســکان با توجــه به حجم تراکم بســیار 
 بــاالی جمعیــت در مــرز مهــران ایجــاد شــده 

است.
پالرک درخصوص تامین آب آشــامیدنی زائران 
یادآور شــد: برای موج بازگشــت مسافران اربعین 6 
میلیون بطری آب ذخیره سازی شده است و روزانه 2 
هزار قالب یخ از طریق کرمانشاه وارد مهران و داخل 

خاک عراق می شود.

رئیس کمیته تغذیه و اسکان ستاد اربعین گفت: 
رقم قابل توجهی برنج و آرد از طریق ســتاد اربعین 
تامین شــده اســت تا موکب ها در بازگشت تا مدت 
زمان بیشــتری فعالیت های تغذیه ای زائران را ادامه 

دهند.
این گزارش حاکیســت همه فضاهــای بیرون و 
درون پایانه مرزی و حتی کیلومترها دورتر از شهر و 
مرز مهران تحت کنترل نیروهای امنیتی با تجهیزات 

مدرن و ویژه است.
یک بیمارســتان صحرایی با 45 نفر کادر توسط 
ســپاه در مرز مهران مســتقر شــده و با اســتقرار 
بالگردهای ســپاه در مــرز مهران،  400 دســتگاه 
اتوبــوس و تریلر بــرای حمل ونقل زائــران در موج 

بازگشت از سوی سپاه آماده است.
نیاز سه هزار دستگاه اتوبوس 

برای بازگشت زائران از مرز مهران
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
ایالم گفت: با توجه به حجم زیاد زائران برای بازگشت 
به کشــور از طریق مرز مهران، ســه هزار دســتگاه 

اتوبوس برای انتقال آنها نیاز است. 
نوراهلل دلخواه اظهار داشت: اکنون روزانه به طور 
متوسط 200 تا 500 دستگاه اتوبوس در مرز مهران 

دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت مجاهدان در غربت 
گفت: چهارمین اجالس بزرگداشــت »مجاهدان در 
غربت«، همزمان با شــب شــهادت امام رضا )ع( در 
ششــم آبان ماه آینده به میزبانی سالن همایش های 

دانشگاه دامغان برگزار می شود. 
محمد ســاالریان زاده در گفت و گو با ایرنــا افزود: این 
بزرگداشــت، به منظور حماسه آفرینی مسلمانان کشورهای 
یمن، بحرین، نیجریه، فلسطین، لبنان و مسلمانان میانمار 

که فریاد مظلومیت آن ها در جهان طنین انداز شــده است 
برگزار می شود.

وی اظهار داشــت: چهارمین اجــالس »مجاهدان در 
غربت« با حضور اندیشــمندان 38 کشــور جهــان برگزار 

می شود.
وی ادامــه داد: اجالس »مجاهدان در غربت« امســال 
بــا محوریت تجلیل از مجاهدت شــیخ عیســی قاســم، 
رهبر شــیعیان بحرین و تقدیر از مقام شــامخ رزمندگان و 

خانواده های شــهدا و ایثارگران در غربت و مقاومت اسالمی 
برگزار می شود. 

ســاالریان زاده از حضــور بیش از 180 اندیشــمند و 
فرهیختــه از 38 کشــورجهان در ایــن اجــالس خبر داد 
و گفــت: در 2 مــاه اخیر، نشســت هــای مختلف اعضای 
کمیته های اجرایی با مســئوالن و مدیران ارشد فرهنگی و 
علمــا و مراجع تقلید از جمله آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی، 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی متولی  آستان قدس 

رضوی، سرلشکر پاســدار حسین سالمی فرمانده  کل سپاه 
،ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی، رئیس 
سازمان صداوسیما، رئیس جامعهًْ المصطفی و رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی برگزار و گزارشی از روند برگزاری همایش ارائه 

شده است. 
ســاالریان تصریح کرد: خانواده شــیخ زکزاکی، شیخ 
عیسی قاســم و خانواده شــهدا و جانبازان محور مقاومت 

اسالمی در این اجالس حضور پیدا می کنند.

دامغان میزبان چهارمین اجالس بین المللی »مجاهدان در غربت«


