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   واكنش اميرعبداللهيان به قتل عام راهپيمايان اربعين 
در نيجريه

دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل نوشت: 
قتل عام راهپيمايان اربعين حس��يني در كش��ور 
نيجريه با هيچ منطقي توجيه پذير نيست. حسين 
امير عبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين الملل در صفحه ش��خصي خود نوش��ت: قتل عام راهپيمايان اربعين 
حسين)ع( در كشور نيجريه با هيچ منطقي توجيه پذير نيست. شيخ زكزاكي 

دموكراتيك ترين رهبر اسالمي است كه از انسانيت دفاع مي كند. 
........................................................................................................................

   آيا اصالح طلبان در تمام مسائل از آيت اهلل شبيري 
تقليد مي كنند؟

محمد صادق كوشكي كارشناس مس��ائل سياسي در صفحه شخصي 
خود طي توئيتي درباره ديدار رئيس دولت اصالحات با آيت اهلل شبيري 
زنجان، نوشت: خدا وكيلي اصالح طلبان در امور شرعي مثل حجاب و 
عدم اختالط با نامحرم و رعايت حق الناس و بيت المال و خمس هم از 

آقاي شبيري تبعيت و  تقليد مي كنند؟
........................................................................................................................

   كجايند غرب زده ها كه شمع روشن كنند؟! 
سيد محمد حسيني وزير اسبق ارشاد طي توئيتي در واكنش به جنايات 
ارتش نيجريه با مراسم اربعين و به شهادت رساندن 27 شيعه مظلوم، 
نوشت: ارتش جنايتكار  نيجريه بار ديگر با يورش به مراسم اربعين بيش 
از 27 شيعه مظلوم را به شهادت رس��اند! كجايند غربي هاي متمدن و 

مدعي  حقوق بشر و آزادي؟
كجايند غرب زده هاي داخلي كه شمع روش��ن كنند؟ آيا سياه بودن و 

اروپايي نبودن توجيه كافي بر اين سكوت مرگبار است؟
........................................................................................................................

   واكنش مهدي محمدي به نيرنگ اصالح طلبان
مهدي محمدي كارشناس مسائل سياسي طي توئيتي درباره نيرنگ 
اصالح طلبان به آيت اهلل شبيري زنجاني، نوشت: اگر آقاي عبداهلل نوري و 
رفقايش واقعاً با آيت اهلل شبيري خدعه كرده و او را به مجلسي فرخوانده 
باش��ند كه از حاضران در آن بي اط��الع بوده، خواهي��م ديد جماعت 
غرب گرا در س��ينه چاك كردن چند روز اخير به دف��اع از مرجعيت، 

صادق بوده اند يا نه؟
........................................................................................................................
   چرا در زمان حمله تروريستي اهواز با دانمارك برخورد نشد؟
حسين دهباشي فعال رس��انه اي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر 
درباره عدم برخورد ديپلماس��ي با رئيس فرقه االحواز و احضار س��فير 
ايران توسط دانمارك نوشت: 31 شهريورماه 97 كه حبيب الجبر رئيس 
فرقه االحواز)مقيم كپنهاك( از تأييد كشتار عزيزان مان در اهواز گفت 
بالفاصله سفير دانمارك احضار و با ضرب االجلي كوتاه)در صورت عدم 
دستگيري و عودت الجبر( اخراج مي شد. حاال دانمارك به بهانه شنود او 

سفيرمان را احضار و خواستار تحريم اروپا عليه ايران شده!
........................................................................................................................

   وزير كار بازداشت صبا آذرپيك را تأييد كرد
صباآذرپيك فعال سياسي و خبرنگار س��ابق رسانه هاي اصالح طلب 
قبل از برگزاري جلس��ه رأي اعتماد مجلس شوراي اسالمي به محمد 
شريعتمداري، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و گزينه پيشنهادي 
حس��ن روحاني براي تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اقدام 
به انتش��ار برخي اس��ناد درخصوص ارتباط ش��ريعتمداري با پرونده 
ثبت س��فارش و واردات غيرقانوني خودرو كرد و مدعي شد او در اين 
زمينه نقشي اساسي داشته است. بعد از رأي اعتماد مجلس به محمد 
ش��ريعتمداري، اكانت هاي صباآذرپيك در برخي صفحات اجتماعي 
غيرفعال ش��د و اطرافيان او مدعي ش��دند هيچ اطالعي از او ندارند و 
ممكن اس��ت به دنبال انتشار اين اسناد بازداش��ت شده باشد. محمد 
شريعتمداري چهارشنبه شب با انتشار پستي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر ضمن تأييد بازداشت صباآذرپيك، گفت: پس از شنيدن خبر 
بازداشت يكي از خبرنگاران، پيگيري كردم. متأسفانه صحت داشت. به 
رغم ادعاهاي كذبي كه ارائه كرده بود و در يك اقدام عجيب، اطالعات 
قبلي و عادي كشف شده توس��ط ما را در سربرگ محرمانه »واجا« به 
صورت ناقص انتشار داده بود، به مسئوالن گفتم به هيچ وجه راضي به 

بازداشت او و هيچ خبرنگاري نيستم. 
........................................................................................................................

   دموكراسي مقدس نيست!
يك كاربر فضاي مجازي طي توئيتي درباره دموكراسي و خطرات آن 
نوشت: حاصل دموكراسي در برزيل بولس��ونارو شد، قباًل هم ترامپ را 
زاييده بود، همانطور كه هيتلر هم از دموكراسي بيرون آمد، دموكراسي 

مقدس نيست، مي تواند از هر رژيمي خطرناك تر باشد.

نظر معاون سياسي سپاه درباره سفر نتانياهو به عمان
جوانی: تحوالت پرشتاب منطقه و قدرتمند شدن 

جبهه مقاومت نتانياهو را به عمان کشانده است
معاون سياسي سپاه پاسداران انقالب 
اس�المي گفت: صهيونيس�ت ها فكر 
كرده ان�د مي توانند از اين كش�ور به 
عنوان ي�ك واس�طه براي پيش�برد 
اه�داف خودش�ان اس�تفاده كنن�د. 
سردار يداهلل جواني در گفت وگو با تسنيم 
درباره سفر اخير مقامات رژيم صهيونيستي 
به عمان و امارات گفت: با توجه به تحوالتي كه در منطقه به وجود آمده، 
رژيم صهيونيستي در تنگناهايي قرار گرفته است و مقامات اين كشور 
در تكاپو هستند با اين سفرها گشايش هايي را براي خود ايجاد كنند اما 
روند تحوالت در منطقه پرشتاب اس��ت و آنها نمي توانند اقدام مؤثري 
براي تغيير اين روند تحولي انجام دهند. ما طي سال هاي گذشته شاهد 
قدرتمندتر شدن جبهه مقاومت در منطقه  بوده ايم و امروز صهيونيست ها 
به شدت نگران تثبيت موقعيت مقاومت در منطقه هستند. همچنين با 
توجه به تحوالت شبه جزيره عربستان و روند تحوالت يمن كه به سوي 
پيروزي قطعي جبهه مقاومت در حال پيشروي است، صهيونيست ها از 

وقوع چنين تحوالتي در منطقه نگران شده اند. 
سردار جواني با بيان اينكه رژيم صهيونيستي از حضور جمهوري اسالمي 
ايران در سوريه هم ابراز نگراني مي كند، ادامه داد: به نظر مي رسد اين گونه 
سفرهاي مقامات رژيم صهيونيستي از سر انفعال صورت مي گيرد و آنها 

تالش مي كنند تا شايد بتوانند وضعيت را به نفع خود تغيير دهند. 
معاون سياسي سپاه تصريح كرد: جمهوري اسالمي رژيم صهيونيستي 
را عامل اصلي بي ثباتي در منطقه مي داند اما برخي كشورهاي عربي در 
گذشته تحت تاثير تبليغات غربي ها و صهيونيست ها در ايران هراسي 
قرار گرفتند و صهيونيست ها تصور مي كنند، مي توانند از اين موقعيت 

استفاده كنند.
 وي تأكيد كرد: ماهيت رژيم هايي مانند آل س��عود و امارات مشخص 
اس��ت اما از آنجا كه دولت عمان طي سال هاي گذش��ته سعي كرده 
يك نقش ميانجيگري را داش��ته باشد، صهيونيس��ت ها فكر كرده اند 
مي توانند از اين كش��ور به عنوان يك واس��طه براي پيش��برد اهداف 
خودشان استفاده كنند. اين فكر بر اس��اس برداشت هاي ناصحيحي 
است كه صهيونيست ها از موقعيت ايران و ساختار قدرت ايران دارند 
و فكر مي كنن��د مي توانند با پيام هايي جمهوري اس��المي را به نوعي 

معامله  گري وادار كنند كه قطعاً يك اشتباه است.

ب�ا انتق�اد آي�ت اهلل ي�زدي از دي�دار آي�ت اهلل 
ش�بيري زنجاني با محم�د خاتمي، م�وج توهين و 
تخريب اصالح طلبان روشن ش�د تا به بهانه دفاع 
از جايگاه مرجعيت، عقده هاي سياس�ي را عيان و 
اهداف جناحي را پيش ببرند. حال جامعه مدرسين 
در بياني�ه اي تناقض اصالح طلب�ان در توهين هاي 
گذشته به س�احت مرجعيت و ادعاي كذايي امروز 
در دف�اع از مرجعيت را توضيح داده اس�ت، ضمن 
آنكه تبيين مناسبي از نامه آيت اهلل يزدي هم دارد. 
مجمع عمومي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در 
بيانيه اي با حمايت از نامه آيت اهلل يزدي در اعتراض به 
ديدار يكي از مراجع عظام تقليد با محمد خاتمي، اين 
نامه را در راستاي صيانت و حراست از جايگاه واالي 
مرجعيت و دفاع از نظام و ارزش هاي انقالب اسالمي 

برشمرد. متن بيانيه به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

نامه  حضرت آيت اهلل يزدي به مرجع عظيم الش��أن 
حضرت آي��ت اهلل العظمي ش��بيري زنجاني )دامت 
بركاته العاليه( با واكنش هاي متفاوت و البته كم سابقه 
گروه هاي فكري و سياس��ي ح��وزوي و غيرحوزوي 
مواجه گرديد، نامه ايش��ان كه به صورت سرگشاده 

انتشار يافت داراي سه بخش مي باشد:
1- احترام و ارادت به ش��خصيت و مق��ام مرجعيت 
حضرت آيت اهلل العظمي شبيري زنجاني)دامت بركاته( 
مي باشد. مقام علمي و اخالقي و منش رفتاري معظم له 
بر حوزويان محترم، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان 
ايشان، پوشيده نيست كه همواره مورد تكريم و احترام 

بزرگان و اعالم حوزه هاي علميه بوده و هست.
2- يادآوري افراد مس��ئله دار كه مي توانند نس��بت 
به جاي��گاه رفيع مرجعي��ت و ش��خصيت حضرت 
آيت اهلل العظمي ش��بيري، خدش��ه وارد كنند. اين 
نگراني حضرت آيت اهلل يزدي برآمده از تاريخ و تجربه 
نه چندان دور ساليان گذشته مي باشد كه هر خواننده 
منصفي بر آن اذعان دارد و اي��ن دغدغه نه به خاطر 
مسائل جناحي اس��ت كه به حتم و به دور از هرگونه 
پيش داوري، نامه اي در اين سطح از مخاطب محترم 
چگونه مي تواند رنگ و بوي جناحي و سياسي داشته 
باشد بلكه آنچه گفته شده از باب دلسوزي، حراست و 

صيانت از جايگاه مرجعيت است. 
3- بخش سوم نامه – عليرغم آنكه برخي لحن آن را تند 
مي دانند – تقاضايي است از حضرت آيت اهلل العظمي 
ش��بيري زنجاني )دامت بركاته( مبني بر ش��ناخت 
خطرات اين گروه مسئله دار كه باز هم حاكي از حفاظت 
پايگاه رفيع مرجعيت و جاي��گاه منيع مرجع عاليقدر 

حضرت آيت اهلل العظمي شبيري زنجاني)دامت بركاته( 
مي باش��د. با اين اوصاف ظلم اس��ت ك��ه نامه مذكور 
را با كلماتي مانن��د تحكم آميز، آمران��ه و... رمي كرد 
و مرقومه اي كه روح و جس��م آن پاس��داري از حريم 
مرجعيت است را با تعابير، تفاسير و تحليل هاي بي پايه 
و اساس وزن كشي كرد و موضوعاتي بي ربط كه بعضاً 
برآمده از منافع جناحي مي باشد را به اين نامه و نگارنده 
محترم آن، نس��بت داد. حال كه گوي��ي براي برخي 
فرصتي پيش آمده تا به بهانه نامه مذكور، حمالت خود 
را بر جامعه محترم و باس��ابقه مدرسين حوزه علميه 
قم، شدت ببخشند )هر چند دوس��تان عزيز حوزوي 
و غير حوزوي به اين مسئله عنايت نداشتند كه نامه از 
طرف شخص آيت اهلل يزدي بوده و نه به عنوان رياست 

جامعه مدرسين( نكاتي را متذكر مي شود:
1- كساني كه آگاهي به سابقه طوالني روابط علما 
و گفت وگو و مكاتبات آنان دارند، به خوبي مي دانند 
كه چنين نامه نگاري ها با ضعف و ش��دت بيش��تر 

ميان اعالم امري مرسوم و معمول بوده و از محتوي 
همان برداشتي را داشته اند كه در متن آمده و هرگز 
افزودن حاشيه و خروج از موضوع و تعميق و توسعه 

اليرضي صاحبه« در كار نبوده.  »بما 
2- به محض صدور نامه آيت اهلل يزدي، عده اي بي محابا 
و گويي در ترصد چنين اقدامي بوده اند، هجمه هاي خود 
را عليه شخص آيت اهلل يزدي و جامعه محترم مدرسين 
آغاز نمودند، ضرباهنگ سخنان اين بزرگواران چنان 
بلند و رنگ آن چنان تند بود گويي آقايان دغدغه اي غير 
از جايگاه مرجعيت دارند و اين همان بستر افراطي گري 

است كه ديگران را بدان متهم مي كنند. 
3- به راستي آيا موضوع اين نامه به اندازه اي بود كه 
برخي صداي »وااسالما، وامرجعا و برخي استرجاع« 
خوانند؟ گوي��ي در همين چند روز قب��ل نبود كه 
پيش نويس تساوي ديه زن و مرد در مجلس شوراي 
اسالمي تهيه و جهت تصويب آماده شد؛ امري كه در 
حيطه وظايف حوزه و حوزويان ب��ود و بايد اقدامي 

شايس��ته صورت مي گرفت كه فقط يكي از بزرگان 
حوزه به صورت جدي ورود پيدا كردند. آري آن زمان 
نفسي نبود تا صدايي بلند شود و حتي اخمي در برابر 

آن كنند چه رسد به وااسالما و...
۴- به راس��تي همانان كه ديروز نق��د معصوم)عليه 
الس��الم( را با بافتن هزار و يك دليل در بوق كردند، 
چرا امروز از صدور اين نامه خيرخواهانه و نه منتقدانه، 

خالف آنچه بودند و گفتند، عمل مي كنند؟
۵- و تعج��ب آنكه برخي از دولتيان، دلس��وز جايگاه 
مراجع عظام)دامت بركاتهم( شدند، فارغ از اينكه در 
اين مورد قابليت جواب براي آنها ديده نمي ش��ود، به 
آگاهي جنابشان مي رساند: آيا در طول ساليان اخير 
تذكرات مراجع بزرگوار تقليد در امور ملي، بين المللي، 
فرهنگي، معيش��تي، حيثيتي را نش��نيدند و آنجا از 
احترام و تكريم مراجع معظم چيزي نگفتند و تمكين 
نكردند ولي به يكباره دلس��وز حوزه و مراجع گشتند 
چه آنكه تعجب از دوستان گرامي است كه آيا اينگونه 

دخالت ها با استقالل حوزه منافات ندارد؟
۶- تعجب ديگر آنكه گروهي دلس��وز ح��وزه انقالبي 
گش��ته اند و نامه آيت اهلل يزدي را مخالف با رويه حوزه 
انقالبي دانسته اند، تعجب از اينكه همين دوستان دائم 
حوزه را حوزه درس و بحث مي دانند و نه حوزه انقالبي 
و متعهد به ارزش هاي انقالب. 7- يادآوري اين نكته نيز 
ضروري اس��ت كه گروهي در پي بهانه اي براي زدودن 
غبار از چهره فتنه گران و فتنه انگيزان مي باش��ند كه 
متذكر مي شود ش��ما حال و روز معيشت مردم، تورم، 
بيكاري و ركود شكننده را ببينيد و خيال نكنيد با حائل 
قرار دادن چنين مواردي، اذهان مردم شريف را از مسائل 

اصلي شان، معطوف و متوجه امر ديگري مي كنيد. 
۸- امروز دامن زدن به مسائلي اينگونه شادي دشمنان 
به خصوص دشمنان حوزه و روحانيت شيعه را درپي 
خواهد داشت، مروري بر پوش��ش خبري و تحليلي 
گسترده رس��انه هاي معاند در روزهاي اخير نشانگر 
آن است كه ايجاد اختالف در ميان حوزويان در صدر 
برنامه هاي آنان است تا از كاهي كوه بسازند و دل هاي 
مؤمنين و ارادتمندان به س��احت روحانيت و به ويژه 

مرجعيت عظيم الشأن را مكّدر سازند. 
آري! سخن بسيار اس��ت كه مرور زمان نشان خواهد 
داد بسياري از اين دغدغه ها از سوي برخي نه جايگاه 
مرجعيت است و نه استقالل حوزه و نه مسئله حوزه 
انقالبي. مجمع عمومي جامعه مدرسين حوزه علميه 
ق�م با اعتقاد راس��خ به جايگاه رفيع مرجعيت شيعه 
و كمال احت��رام به مرج��ع آگاه و وارس��ته حضرت 
آيت اهلل العظمي شبيري زنجاني)مّتع اهلل  المسلمين  
بطول  بقائه ( نامه حضرت آيت اهلل يزدي را در راستاي 
صيانت و حراس��ت از جايگاه واالي مرجعيت و دفاع 
از نظ��ام و ارزش هاي انقالب اس��المي دانس��ته كه 
صداقت ايش��ان در دفاع از ركن ركي��ن مرجعيت، بر 
كسي پوشيده نيست. همچنين به ضرابان سكه جهل 
و تجاهل و صي��ادان منافع دنيوي، حزب��ي و جناحي 
گوشزد مي نمايد با درايت بزرگان حوزه همواره چنين 
موضوعاتي مرتفع گرديده و حوزه هاي علميه با صالبت 
و استقالل راستين و با حفظ سنت هاي اصيل حوزه و 
دفاع از ارزش هاي انقالب اس��المي، راه تعالي را بيش 
از گذش��ته پيش گرفته و ضمن احترام به دغدغه هاي 
واقعي حوزويان محترم به بدخواهان حوزه هاي علميه 
و دش��منان انقالب اس��المي اعالم مي دارد: شاگردان 
مكتب امام صادق )عليه السالم( با اتحاد و همدلي و با 
وجود حوزه اي متحد، همچون گذشته استوار و اثرگذار 
و حامي شأن و جايگاه مرجعيت و دستاوردهاي انقالب 

اسالمي خواهد بود.

جامعه مدرسين:

 نامه آیت اهلل یزدي، حفاظت از پایگاه رفيع مرجعيت بود
   بیانیه

راهپيمايي ش�يعيان در اي�ام اربعين در مس�يرهاي منتهي 
ب�ه كرب�ال، در س�ال هاي اخير ب�ا حض�ور ميليون�ي محبان 
اباعبداهلل الحس�ين)ع( جل�وه  ويژه اي به خود گرفته اس�ت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي علت اهمي�ت اربعين را اين چنين 
مي گوين�د: »اربعين يعن�ى ميعاد ش�يعيان در ي�ك كنگره  
بين الملل�ى، در ي�ك س�رزمينى ك�ه خ�ود آن س�رزمين 
خاطره انگيز است؛ پيروان تش�يع اينجا جمع بشوند و دست 
برادرى و پيمان وفادارِى هرچه بيشتر ببندند.« ۱۳5۲/۱۲/۲4 
 KHAMENEI. IR به همين مناس�بت پايگاه اطالع رساني
در گفت وگويي با حجت االسالم والمسلمين دكتر سيد مفيد 
حس�يني كوهس�اري، عضو هيئت علمي جامع�ه  المصطفي 
العالميه  و اس�تاد مؤسس�ه  بين الملل�ي مطالعات اس�المي، 
اهميت اربعي�ن و ابع�اد تمدني آن را بررس�ي كرده اس�ت. 
به نظر ش�ما علت اين  همه تأكيد و اهميت بر زيارت 
سيدالشهدا)ع( و به خصوص زيارت اربعين چيست 
و نقش زيارت اربعين در اتح�اد و گردهمايي محبان 

اهل بيت)ع( از نقاط مختلف، چه بوده است؟
اربعين، آغاز فصل زيارت سيدالش��هدا)ع( بوده است. بعد از اينكه 
دستگاه اموي آن جنايت را انجام داد، مطلوبش اين بود كه شعله  پيام 
حضرت خاموش شود يا اگر حرفي درباره  قيام ايشان زده مي شود، 
دورادور باشد و كس��ي به زيارت مزارش��ان نيايد اما اهل بيت)ع( و 
اصحاب، خودش��ان بنيانگذار زيارت بودند و فرهن��گ اين زيارت 
باعث مي ش��د كه ش��خصيت اباعبداهلل)ع( به عنوان يك شخصيت 
محبوب حفظ ش��ود. اين آغاز زيارت از ط��رف اهل بيت)ع( بود كه 
با آن تأكيدات فراوان كم كم به يك فرهنگ تبديل ش��د و به محل 
اجتماع و گردهمايي محبان اهل بيت)ع( روي كره  زمين و به تعبير 
امام حسن عس��گري به يك نماد براي محبان اهل بيت)ع( تبديل 
شد و زيارت در اين عرصه به معناي اين است كه قيام اباعبداهلل )ع( 
تنها در عاشورا منحصر نماند. اربعين آمده تا شعار »كل يوم عاشورا 
و كل ارض كربال« محقق شود و اين امتداد را ايجاد كند؛ همان طور 

كه امام حس��ين )ع( وارث انبيا و پيامبران بزرگ الهي است و دين 
و شريعت پيامبر گرامي اس��الم)ص( را احيا كرده است، مقدر شده 
است تا اربعين نيز اين پيام و اين شخصيت و اين جايگاه را محفوظ 
بدارد و استمرار بدهد تا حكومت عدل امام زمان)عج( برپا شود، لذا 
اربعين نقطه  وصل ميان قائم عاشورا تا حكومت حضرت حجت)عج( 
است. اربعين نقطه  اتصال گذشته  تاريخ است به آينده  تاريخ؛ نقطه  
اتصال عاشورا به امام زمان)عج(؛ همان طور كه حضرت اباعبداهلل)ع( 
نقطه  اتصال همه  اوليا و انبياي الهي اس��ت به حضرت حجت)عج(، 
حضرت حجت)عج( هم با قيام عاشورايي به خون خواهي حضرت به 
ميدان خواهند آمد. قرار است اين قيام، ما را به انتهاي عالم برساند و 
وجه اتصال اين دو اتفاق يعني عاشورا و ظهور، اربعين است و اربعين 
با جهاني سازي مفهوم زيارت ساالنه به اين رونق بيفزايد و ان شاءاهلل 

ما را به قيام آن حضرت برساند. 
 رفتارشناسي قدرت هاي سياسي و رسانه اي غرب، 
بيانگر اين اس�ت كه زيارت اربعي�ن در تقابل صريح 
و مس�تقيم با سياست هاي اس�تكباري است. تا چه 
اندازه با اين گ�زاره موافقيد و اين مقول�ه را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
بايد به اربعين و ويژگي هاي اربعين بنگريم تا علت هراس غربي ها 
از اربعين روشن شود. اربعين تنها براي عده  محدودي از انسان ها 
نيست بلكه حدود 2۰ ميليون انسان كه يك جا ساكن نيستند و 
در مسيرهاي متعدد از نجف و بصره و كاظمين و... به اين اجتماع 
عظيم ملحق مي شوند و گاهي مسير 2۰۰ كيلومتري و حتي بيشتر 

را طي مي كنند و راهي زيارت اربعين مي شوند. 
اين پديده، اتفاق بزرگي است و اين جمعيت، جمعيت عظيمي است 

و اين اتفاق، يك اتفاق فراملي، فراادياني، فرازباني و فرافرهنگي است 
كه جديداً افرادي از اهل س��نت، افرادي از ادي��ان ابراهيمي و حتي 
افرادي از ادي��ان ديگر مانند بوداييان و هندوه��ا نيز در اين اجتماع 
شركت مي كنند. اين اتفاق بزرگ، خودجوش و به تعبيري بسيجي 
اداره مي شود و به تعبير قرآن كريم »لِيقوَم الناُس بِالِقسط« است، به 
اين معنا كه مردم به درجه اي از فهم و شعور مي رسند كه خودشان 
قس��ط و عدل را پياده كنند. آنچه در اربعين مي بينيم همين است، 
اينكه مردم در يك ترازِ واال از شعور و معنويت، اين حادثه را مديريت 
مي كنند. اگرچه دولت ها برنامه ريزي و بس��ياري از زيرساخت ها را 
فراهم مي كنند، اما اتفاق اربعين يك اتفاق كامالً مردمي و خودجوش 
است. در اين مسير نه تنها همه  نيازهاي اين جمع تأمين مي شود، بلكه 
اين رفع نيازها همگي با اوج انسانيت و روحيه  اخالقي همراه است، به 
اين معنا كه بي منت و رايگان تأمين مي شود و همه  افراد، اين اتفاقات 

را حواله ها و هديه هايي از طرف امام حسين)ع( مي دانند. 
طبيعي اس��ت كه طاغوت هاي عال��م از اين اتفاق ت��رس دارند؛ 
اينكه دين دارد به صحنه  واقعي زندگي بش��ر برمي گردد، آنها را 
نگران مي كند. دين اين قابليت را دارد كه 2۰ميليون نفر را بدون 
هيچ گونه حاش��يه و دغدغه، گرد محبت حس��يني جمع كند و 
طبيعي است كه اين اجتماِع سراسر معنويت و عشق، قدرتمندان 

عالم را نگران مي كند. 
 اين نگران�ي به حدي اس�ت كه با كتم�ان اربعين در 
رس�انه هاي غربي مواجهيم و هيچ نسبتي بين آنچه 
در حال وقوع اس�ت و آنچه مخابره مي ش�ود، وجود 
ندارد. درحالي كه گاهي يك اتفاق بسيار كوچك در 
گوشه اي از كشورهاي منطقه، بارها و بارها مخابره و 

بزرگنمايي مي شود اما درباره  اتفاق بسيار بزرگ زيارت 
و پياده روي اربعين به هيچ وجه اين گونه نيست. 

اربعين نشان مي دهد كه آرمان هاي بشريت دست يافتني است، 
نشان مي دهد كه دين قدرت بسيج نيروهاي مردمي را دارد، نشان 
مي دهد كه اهل بيت)ع( براي هدايت همه  بشريت و اديان هستند، 
نشان مي دهد كه ائمه)ع( همه  انسان ها از هر زبان و مليتي را دور 
هم جمع مي كنند. در چنين شرايطي طبيعي است كه قدرت هاي 
جهاني از اربعين هراس داشته باش��ند، چون آن را مسير و گامي 
براي قدرت يابي دنياي اسالم مي دانند. آنان اربعين را يك گام مؤثر 
و راهبردي براي ايجاد تمدن نوين اسالمي مي دانند؛ گامي مؤثر 
براي وحدت دنياي اس��الم، وحدت شيعه و وحدت دولت ايران و 
عراق. آنها از عمومي شدن اربعين و محبت امام حسين)ع( نگران 
هس��تند زيرا مي دانند اگر اربعين عمومي شود، فرهنگ جهاد و 

شهادت زنده مي شود. 
 ش�ما اربعين را يك گام مؤثر و راهبردي براي ايجاد 
تمدن نوين اس�المي دانس�تيد. تم�دن جديد، چه 
شاخصه ها و لوازمي دارد و اين شاخصه ها چگونه در 

مقوله  اربعين نمود دارد؟
اساساً آنچه در اربعين مشهود است اينكه تراز زيارت اربعين يك 
تراز تمدني اس��ت، يعني نيازهاي گم گشته  بشِر معاصر در زيارت 
اربعين ولو در يك زمان محدود به دست مي آيد. اگرچه جمعيت 
2۰ميليوني زائران اربعين در يك بازه  زماني محدود حضور دارند، 
اما همين نشان مي دهد كه انسان ها در زمان چند هفته اي، تمرين 
سبكي از زندگي را مي كنند كه بعداً در حكومت عدل امام زمان)عج( 
به سمت آن حركت خواهند كرد. دنيا تشنه  اين گونه فرهنگ هاست: 
فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ انسانيت، فرهنگ عدالت، فرهنگ 
مبارزه با يزيديان زمان، فرهنگ استقامت و فرهنگ تعامل و عشق 
به همه  انس��ان ها. اربعين اين اميد را به انس��ان ها مي دهد كه ما 
مي توانيم دنياي بهتري داش��ته باشيم و ما مي توانيم حكومتي بر 

پايه  قرآن و اهل بيت)ع( تشكيل بدهيم.

بررسي ابعاد تمدني راهپيمايي اربعين

اربعيناميدبهداشتندنيايبهترميدهد

گزارش

   کوتاه

وزي�ر كش�ور درب�اره حواش�ي پي�ش آم�ده در جري�ان 
توزي�ع ارز مي�ان زائ�ران اربعي�ن حس�يني توضي�ح داد. 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حاشيه نشست ديروز هيئت 
دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص مش��كالت پيش آمده براي 
توزيع ارز ميان زائران، گفت: اين مس��ئله يك امر مس��تحدثه بود و از 
ابتدا در داخل ستاد مركزي اربعين مطرح نبود و قرار نبود كه ارز همراه 
به زائران محترم داده ش��ود. با وجود اين، با تصميم بانك مركزي قرار 
شد مبلغي ارز با تخفيف به عنوان ارز همراه به زائران داده شود؛ لذا از 
حدود 2ميليون زائر براي حدود 22۰ الي 23۰ هزار نفر اين نوع ارز در 
نظر گرفته شد كه چون ما در داخل كشور دينار نداشتيم، قرار شد در 
داخل عراق ش��عبي براي توزيع ارز در نظر گرفته شود. در اين جريان 
حدود 2۴ س��اعت در آنجا مش��كالتي پيش آمد كه ه��م معاون اول 
رئيس جمهور و هم رئيس كل بانك مركزي پيگيري كردند و به دو روز 
هم نكشيد كه حل شد. وي گفت: اينكه به 2ميليون نفر زائر از سراسر 
كشور خدمات حمل و نقل، ترافيك، ويزا و نقل و انتقال از مرز ارائه شود، 

خيلي سخت است و مشكالتي پيش 
مي آيد اما اميدواريم با تجربه امسال، 
روند خدمت رساني در سال هاي آينده 
بهتر باش��د. رحماني فضلي از دستور 
رئيس جمهور در نشست ديروز هيئت 
دولت در مورد جاده مه��ران به نجف 
اشرف گفت: اين جاده باريك است، لذا 
قرار شد مذاكراتي با طرف عراقي داشته باشيم كه در صورت همكاري، 
چهار بانده شود. امسال قرار بود مرز خس��روي را نيز بازگشايي كنيم 
كه تفاهمنامه اي هم امضا شده بود اما با توجه به تعويض دولت عراق، 
مسئله تأمين امنيت اين مرز مشخص نبود. وی با بيان اينكه ما مي توانيم 
طي هفت يا هشت سال 1۰ميليون نفر زائر را اعزام كنيم، عنوان كرد: 
ما اين ظرفيت را داريم اما بايد براي آن برنامه ريزي و زمانبندي شود 
كه در اين خصوص طرح جامع اربعين تهيه شده و بايد با همكاري همه 

دستگاه ها، زيرساخت هاي اجراي آن نيز فراهم شود. 

داخلکشوردینارنداشتيم!
توضيح وزير كشور درباره حواشي توزيع ارز زائران اربعين

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جزئيات 
بررسي پرونده ديپلمات ايراني در دادگاه آلمان را تشريح كرد 
و گفت: اسدي از اتهامات جاسوس�ان سيا و موساد تبرئه شد. 
ابوالفضل حس��ن بيگي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به گذش��ت 
12۰ روز از بازداشت ديپلمات ايراني در آلمان گفت: طبق آخرين 
اطالعات با پيگيري هاي وزارت امور خارجه، اتهامات عليه ايشان 
در دادگاه آلمان مورد بررسي قرار گرفته و آقاي اسدي تبرئه شده 
است. اتهاماتي كه جاسوسان سيا و موساد به ديپلمات ايراني وارد 
كردند، تهمت هاي واهي بود ك��ه دادگاه آلمان، ديپلمات ايراني را 
از اين اتهامات تبرئه كرد. سفر آقاي اسدي و اقدامات وي در آلمان 
كاماًل قانوني و در چارچوب روابط ديپلماتيك بوده و گزارشات سيا 
و موساد اتهاماتي واهي بوده است. طبيعي است كه امريكا و اسرائيل 
با ش��انتاژ و دروغ پراكني به دنبال منحرف كردن افكار عمومي از 
اقداماتشان در فلسطين و يمن هس��تند. وي خاطرنشان كرد: به 
وزير امور خارجه اعالم كرديم كميسيون امنيت ملي معتقد است 

وزارت امور خارج��ه بايد در موضوع 
آقاي اس��دي »اقدام متقابل« انجام 
ده��د و عناصر ديپلم��ات آلمان در 
اي��ران را اخراج يا دس��تگير كند اما 
آقاي ظريف اعالم كردند اين تصميم 
توس��ط ش��وراي عالي امنيت ملي 
گرفته مي ش��ود. حسن بيگي گفت: 
آقاي ظريف اعالم كردند ايران روابط خوبي را با آلمان دارد و دادگاه 
آلمان مستقل از دولت اين كشور اس��ت لذا وزارت خارجه تالش 
دارد از مسير سازمان ملل موضوع پرونده آقاي اسدي را پيگيري 
كند. وي اظهار داشت: 1۵ روز قبل با توجه به اينكه آقاي اسدي در 
دادگاه آلمان تبرئه شد، قرار بود به ايران بازگردد اما مجدداً به دليل 
برخي اقدامات از سوي دادگاه آلمان، آزادي وي ميسر نشد. وزارت 
خارجه آلمان و وزارت امور خارجه ايران در حال پيگيري موضوع 

براي آزادي ديپلمات ايراني هستند.

اسديتبرئهشدولیآزادنشد
جزئيات بررسي پرونده ديپلمات ايراني در دادگاه آلمان


