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 سكوت جهان به تهديد ترور حاج قاسم
عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در صفحه شخصي 
خود در توئيتر به تهديد سران مقاومت توسط رئيس موساد 

واكنش نشان داد. وي در توئيتي نوشت: 
رئيس موساد: قادريم سيدحسن نصراهلل و قاسم سليماني را ترور كنيم. حاال اگر 

وزير اطالعات ما همين حرف ها را درباره سرباز اسرائيلي زده بود:
اروپا محكوم مي كرد. 

ترامپ به نشست آيپك مي رفت. 
انگليس درخواست جلسه شوراي امنيت مي كرد. 

زيباكالم يك روز در چهار روزنامه مطلب اعتراضی می نوشت.
-----------------------------------------------------------

 چرا اربعين و چرا نجف تا كربال
وحيد يامين پور مجري و تهيه كننده تلويزيون در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره پياده روي اربعين نوشت: شايد رمز پياده روي اربعين در فاصله نجف تا كربال 
اين باشد كه اين منطقه محل اس��تقرارحكومت حضرت مهدي)عج( و عاصمه 
جهان خواهد شد و لذا خاكش بايد مس��تعد اين امر مقدس بشود. پياده روي و 

توسل زوار ابا عبداهلل عليه السالم بر اين خاك آن را و ما را آماده تر خواهد كرد. 
-----------------------------------------------------------

  خبر بد براي آنها كه دنبال فتنه انگيزي هستند
محمد اكبرزاده يك فعال رسانه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر از آغاز به 
كار مركز فناوري پيشرفته ايران و عراق خبر داد و نوشت: خبر بد براي آنها كه 
دنبال فتنه انگيزي هستند. مركز فناورهاي پيشرفته ايران و عراق فعاليت خود را 
آغاز كرد، يعني قرار است ملت عراق از محصوالت  هاي تك بهره مند شود و ملت 

ايران از اقتصاد  هاي تك يعني معامله برد- برد. 
برخي از عراقي ها كمپين تحريم كاالهاي تركيه اي به راه انداخته اند. 

-----------------------------------------------------------
 نگاهي به واقعيت هاي حضور نظامي امريكا در عربستان

ابوذر گوهري فعال رس��انه اي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
اعزام 2هزار نيروي جديد به عربس��تان به همراه اس��تقرار دو 
سامانه موشك زمين به هواي پاتريوت و نيز سامانه دفاعي تاد 
و دو اسكادران هواپيماي جت جنگنده، سومين دور از فروش 
تسليحات و اعزام نيرو به عربستان از تابستان امسال )جوالي( تاكنون است كه 
متعاقب حمالت به آرامكو تشديد شده است. هدف اعالمي اين اقدامات مقابله با 
ايران خوانده  شده و در حالي  كه مارك ميلي رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا 
دليل استقرار نيرو را دفاعي و با هدف افزايش بازدارندگي در خليج فارس مي داند، 
وزير دفاع اين اقدام را هش��داري به ايران جهت عدم اقدام عليه منافع امريكا و 

دولت هاي ديگر خوانده و لحني تندتر و تهديدآميز داشت. 
 در حالي  كه هر دو حزب مخالف فروش تس��ليحات به سعودي هستند، دولت 
ترامپ سعي دارد ناكارآمدي سامانه هاي اين كش��ور در دفاع از عربستان را با 
افزايش ظاهري تعداد سربازان و استقرار بيشتر سامانه ها جبران كند. مخالفان 
اين اقدام ترامپ، با طرح مس��ئله تناقض خروج از س��وريه و ورود به عربستان 
معتقدند اين اقدام صرفاً با هدف جذب دالرهاي عربستان انجام  شده و امريكا 
اراده كافي در حمايت از متحدان خود- نظير كردهاي سوريه- ندارد. در واقع 
اولويت »اول امري��كا«ي ترامپ و منط��ق اقتصادي فروش س��الح باعث اين 
تحريكات نظامي اس��ت. اعزام اين تعداد نيرو قرار نيست واقعيت ميداني را در 
منطقه تغيير دهد و صرفاً با هدف دلجويي از عربستان انجام مي شود. واقعيت 
ماجرا همان است كه امريكا در سوريه انجام داد و قرار نيست واشنگتن هزينه 

نامعقولي در عمل، در دفاع از متحدان خود نمايد.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس: 
شعبه اي از »سامانه رسيدگي به اموال مسئوالن« 

در مجلس مستقر مي شود  
شعبه اي از »سامانه رسيدگي به اموال مسئوالن« ظرف سه هفته آينده در 
مجلس مستقر مي شود تا نمايندگان اموال و دارايي هاي خود را اعالم كنند.

به گزارش ميزان، اسداهلل عباسي س��خنگوي هيئت رئيسه مجلس در حاشيه 
جلس��ه ديروز مجلس شوراي اس��المي پيرو موضوع اعالم آمادگي نمايندگان 
مجلس براي ثبت نام در »س��امانه رس��يدگي به اموال مس��ئوالن«، در جمع 
خبرنگاران، گفت: طبق تصميم هيئت رئيسه، شعبه اي از اين سامانه ظرف سه 
هفته آينده در مجلس مستقر مي شود تا نمايندگان اموال و دارايي هاي خود را 
اعالم كنند. وي تصريح كرد: نمايندگان در اين زمينه اعالم آمادگي كرده اند تا 
اين سامانه در مجلس مستقر شود. هيئت رئيسه مجلس در اين رابطه پيشقدم 
خواهد بود. البته اطالعات مالي همه مسئوالن نظام با توجه به شرايط امنيتي 
و طبق قانون محرمانه است، اما نمايندگان داوطلب مي توانند اموال خود را به 

مردم اعالم كنند كه بنده در اين زمينه پيشقدم خواهم شد. 
عباسي تأكيد كرد: قانون رسيدگي به دارايي هاي مسئوالن و مقامات به صراحت 
محرمانگي اطالعات مالي همه افراد مشمول را بيان كرده است. هيچ نماينده اي 
نيز مخالف ثبت اموال خود نيس��ت، اما در مورد كم و كيف نحوه ثبت اموال به 
صورت كتبي يا الكترونيكي اظهاراتي بيان شده است. سخنگوي هيئت رئيس 
مجلس شوراي اسالمي گفت: آقاي الريجاني در نشست سران قوا درباره ساز وكار 
ثبت اموال و دارايي ها صحبت كردند و معاون ايشان در نشست هيئت رئيسه به 
موضوع راه اندازي سامانه در مجلس ظرف سه هفته آينده پرداختند، به نظر نحوه 

اطالع رساني اين خبر در روز هاي اخير به درستي انجام نگرفته است. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: اصل اين قانون بر شفاف سازي اموال 
و تطبيق دارايي ها از زمان ش��روع تا پايان خدمت مقامات و مس��ئوالن است و 
محرمانگي اطالعات مالي براساس قانون و مربوط به تمامي مسئوالن بوده، اما 

درباره ساز وكار ثبت الكترونيكي اموال صحبت هايي شده است. 
-----------------------------------------------------------

نقوي حسيني: 
نظارت  آژانس در گام  چهارم كاهش مي يابد 

س�خنگوي كميس�يون امنيت ملي مجلس گفت: احتم�االً در گام چهارم 
كاهش تعهدات برجامي، توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و كاهش 
نظارت هاي آژانس بر برنامه هاي هس�ته اي ما در دستور كار قرار مي گيرد. 
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با مهر، با اشاره به كاهش تعهدات ايران 
در برجام، گفت: كميته هس��ته اي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس جلسه اي را پس از گام س��وم ايران در كاهش تعهدات برجامي، برگزار 
و گزارش خود را به اعضاي كميس��يون ارائه كرد. وي اف��زود: همچنين رئيس 
كميته هسته اي اين كميس��يون جهت اجرا ش��دن گام هاي كاهش تعهدات 
ايران در برجام، بازديدهايي را از مراكز هسته اي انجام داده است و گزارش اين 
بازديدها را در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح 
كرد. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: 
همچنين برنامه ريزي هايي در حال انجام است كه ديگر اعضاي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس هم از سايت هاي هسته اي و روند اجراي گام سوم 

كاهش تعهدات برجامي ايران بازديد كنند. 
نقوي حسيني با تأكيد بر اينكه قطعاً ما گام چهارم كاهش تعهدات برجامي را هم 
برمي داريم، گفت: اروپايي ها تاكنون به تعهداتشان در برجام عمل نكرده اند و ما 

هيچ گونه اقدام عملي از طرف مقابل نديده ايم. 
وي درباره اقدامات احتمالي جمهوري اس��المي اي��ران در گام چهارم، اظهار 
داش��ت: در گام چهارم كاهش تعه��دات برجامي احتم��االً روي حوزه نظارت 
محدوديت هايي را ايجاد خواهيم كرد به اين معنا كه نظارت آژانس بين المللي 

انرژي اتمي بر فعاليت هاي هسته اي ايران كاهش مي يابد. 
نماينده مردم ورامين در مجلس با بيان اينكه ما پروتكل الحاقي را به صورت 
داوطلبانه اجرا مي كنيم كه مي تواني��م آن را متوقف كنيم، گفت: زماني كه 
طرف مقابل تعهداتش را انجام نمي ده��د، ضرورتي ندارد كه ما هم تعهدات 
خود را اجرايي كنيم و نبايد اجازه دهيم كه آژانس نظارت مطابق با پروتكل 

الحاقي داشته باشد.

»اگر ايران مانند يك كش�ور عادي رفتار كند...« 
جمله اي اس�ت ك�ه در ماه هاي گذش�ته مقامات 
امريكايي مك�رر بر زب�ان و قل�م آورده ان�د و به 
عنوان پيش ش�رط آغ�از مذاك�ره با اي�ران بيان 
كرده ان�د؛ آنقدري ك�ه اخي�راً رهبر انق�الب در 
برابر چنين هجم�ه اي به ايران، موض�ع گرفتند: 
»مي گويند بياييد بش�ويد يك كش�ور عادي...«

آيا ايران يك كشور عادي نيست؟ ايران چه كرده 
اس�ت كه تعبير به رفتار غيرعادي شده است؟ 
از نگاه مقامات دولت امري�كا عادي بودن يعني 
چه؟ مبنا و مالك آنكه كش�وري »عادي« باشد، 
چيس�ت؟ و يك س�ؤال مهم، آيا اياالت متحده 
امريكا خود كش�وري با رفتارهاي عادي است؟

نگاهي به مواضع مايك پمپئو، وزي��ر خارجه امريكا 
در مورد عادي ش��دن ايران به وضوح نشان مي دهد 
منظور امريكايي ها از عادي شدن يك كشور چيست. 
پمپئو اوايل ش��هريور 98 در مصاحب��ه اي مي گويد: 
»دولت پرزيدنت ترامپ مي خواهد كه ايران مانند يك 
كش��ور عادي رفتار كند و مردم ايران در وادار كردن 
رهبرانشان به تغيير رفتار موفق شوند. وقتي چنين 
شد، ما مي توانيم با آنها سر ميز مذاكره بنشينيم. اين 
ممكن نيست مگر اينكه آنها دست از اقدامات انقالبي 
بردارند« يعني »دست برداشتن از اقدامات انقالبي« 
يكي از مؤلفه هايي  اس��ت كه پمپئو به عنوان شرط 
عادي شدن طرح مي كند. ايران بايد انقالبي نباشد تا 

از نگاه امريكايي ها عادي باشد. 
او در ادامه مي گويد: »ما شرايطي را مشخص كرديم 
و وقتي آن شرايط از سوي ايران رعايت شد، ما امنيت 
بيش��تري براي امريكاييان فراه��م كرده ايم و در آن 
صورت آماده ايم كه سر ميز مذاكره بنشينيم.« در واقع 
او حرفش را صريح تر مي زند و مستقيم سر اصل مطلب 
مي رود؛ رعايت شرايطي كه امريكا براي ايران مي گويد، 

ايران را عادي و راه را براي مذاكره باز مي كند. 
دو ماه پيش از اين س��خنان، پمپئو در يك نشست 
خبري تأكيد كرد: »اگر اي��ران تصميم بگيرد مانند 
يك كشور عادي رفتار كند، اياالت متحده آماده است 
بدون پيش شرط در مورد موضوعات مختلف گفت وگو 
كند. در نهايت اين رژيم ايران است كه بايد تصميم 
بگيرد آيا مي خواهد مانند يك كشور عادي رفتار كند 
يا خير.« او در ادامه با اش��اره به توقيف يك نفتكش 
بريتانيايي در تنگه هرمز توسط ايران مي گويد: »اينها 
اقدامات كشوري نيست كه بخواهد در مسير درست 
حركت كند.« مسير درست چيست؟ همان كه ايران 
عادي شود و طبق اين سخنان عادي شدن يعني اگر 
دولت انگليس نفتكش ايران را توقيف كرد و نفتكش 
خودش قوانين بين المللي حقوق دريايي را در خليج 
فارس رعايت نكرد و از هشدارهاي قانوني نيروهاي 
ايراني هم با بي اعتنايي گذشت، ايران بايد بايستد نگاه 

كند، تا عادي باشد!
در جايي ديگر، وزير خارجه امري��كا گفته بود: »ما 
داريم تالش مي كنيم فشارهاي كافي وارد آوريم تا 
رهبران ايران را متقاعد كنيم كه اگر مانند يك كشور 
عادي رفتار كنند مردم ايران هم مي توانند زندگي 
عادي خود را داشته باشند« و به دفعات ديگر هم اين 

موضع تكرار شده است. 
  12شرطي كه ايران را عادي مي كند! 

س��رانجام آنكه پمپئو در يك كنفران��س مي گويد: 
»مي خواهيم فش��ار بر ايران را افزايش دهيم تا مثل 
يك كش��ور عادي رفتار كند. ما ۱2ش��رط براي آنها 
گذاشتيم. هر كدام از اين شروط رفتارهايي است كه از 
هر كشور ديگري انتظار داريم انجام دهد. آنها مختص 
ايران نبوده است.« برايان هوك، نماينده ويژه وزارت 
خارجه امريكا در امور ايران هم مي گويد: »به تمامي 
كساني كه به ۱2شرط امريكا انتقاد كردند گفته ايم 
برويد و ببينيد كدام يك از اين ۱2شرط وجود دارد 
كه شما حاضريد اجازه دهيد ادامه پيدا كند. هيچ كدام 
شرط هاي عجيبي نيستند و فقط خواسته اي است كه 

ايران مثل يك كشور عادي رفتار كند.«
 اين ۱2شرط از سوي دولتي براي ايران گذاشته شده 
كه مي گويد بدون پيش شرط حاضر به مذاكره با ايران 
است. در واقع غير از ۱2شرط ديگر شرطي ندارند! از 
اين تناقض في الحال بگذريم و ببينيم اين ۱2 كاري 
كه ايران براي عادي شدن بايد انجام دهد، چيست. 

ليست مفصل و پر و پيماني ا ست:
۱- ايران بايد تمام��ی جزئيات ابع��اد نظامي برنامه 
پيشين هسته اي خود را به آژانس بين المللي انرژي 

اتمي اعالم كند. 
2- ايران بايد غني س��ازي اوراني��وم را متوقف كند و 
هرگز به دنبال ف��رآوري توليد پلوتوني��وم نرود، اين 

شامل بستن رآكتور آب سنگين نيز مي شود. 
۳- ايران بايد به بازرس��ان آژانس بين المللي انرژي 

اتمي اجازه بازرسي بدون محدوديت از همه مراكز و 
تاسيسات را در سراسر كشور بدهد. 

۴- توسعه برنامه موشكي بالستيك ايران بايد متوقف 
شود و پرتاب سامانه هاي موش��كي جديد با قابليت 

حمل سالح هسته اي، ديگر انجام نشود. 
۵- همه شهروندان امريكا و همچنين شهروندان ديگر 
كشورهاي دوست و متحد ما كه به اتهامات ساختگي 

در ايران زنداني هستند، بايد آزاد شوند. 
۶- ايران بايد از حمايت از گروه هاي تروريس��تي در 
خاورميانه- از جمله حزب اهلل لبنان، حماس و گروه 

فلسطيني جهاد اسالمي- دست بردارد. 
۷- ايران باي��د حاكميت دولت عراق را به رس��ميت 
شناخته و اجازه دهد ش��به نظاميان شيعه آن كشور 
خلع سالح و منحل شود و دوباره آنها را بسيج نكند. 

8- ايران بايد از حمايت نظامي از شبه نظاميان شيعه 
حوثي دست بردارد و به س��مت دست يافتن به يك 

راه حل سياسي مسالمت آميز در يمن گام بردارد. 
9- تمامی نيروهاي نظامي تحت امر ايران در سراسر 

سوريه بايد از آن كشور خارج شوند. 
۱۰- ايران بايد به حمايت از طالبان و ديگر گروه هاي 
تروريس��تي در افغانس��تان و منطقه و پناه دادن به 

رهبران ارشد القاعده پايان دهد. 
۱۱- حمايت نيروي قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي از تروريسم و متحدان ش��به نظامي اش در 

سراسر جهان بايد متوقف شود. 
۱2- ايران همچنين بايد به رفتار تهديدآميز در برابر 
همس��ايگانش- كه بس��ياري از آنها متحدان امريكا 

هس��تند- پايان ده��د، از جمله تهديد اس��رائيل به 
نابودي و پرتاب موشك به عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي. اين شامل تهديد كشتيراني بين المللي 

و عمليات خرابكارانه سايبري نيز مي شود. 
همه اين ۱2م��ورد جواب دارد. اول��ي آنكه پرونده 
اتهام نظامي ب��ودن فعاليت هاي هس��ته اي ايران 
زير نظر همان آژانس در قالب برجام بس��ته ش��د؛ 
برجامي كه يك دولت امريكا آن را امضا كرد و دولت 
ديگرش از آن خارج شد. دومي آنكه طبق معاهده 
»ان پي تي« كش��ورهاي عضو ح��ق بهره مندي از 
تكنولوژي صلح آميز هسته اي شامل غني سازي را 
دارند و درخواست پمپئو غيرقانوني است. در مورد 
هر كدام از اين ش��روط مي توان خيلي ساده رديه 
نوش��ت كه در اين مجال نمي گنجد و همان زمان 
طرح موضوع، بيان شده است. اما اجماالً آنكه عادي 
بودن يعني ايران از حقوق قانوني خود دست بردارد؟ 
عادي بودن يعني پيمان هاي مشترك با دولت هاي 
همپيمان همچون سوريه را نقض و درخواست آنان 
براي كمك را رد كنيم؟ عادي ب��ودن يعني اجازه 
دهيم حق دفاع مشروع از لبناني ها و فلسطيني ها در 
برابر تجاوزات و اشغالگري رژيم صهيونيستي گرفته 
شود و اس��رائيل بتواند كل منطقه را به نام خودش 
سند جعلي بزند؟! بماند كه حزب اهلل و حماس رأي 
مردم از صندوق هاي انتخاباتي را هم با خود دارند. 
عادي بودن يعني ايران سيستم دفاع موشكي اش 
را متوقف و كشور را در اوج تهديدات مختلف خلع 
س��الح كند؟! وقتي ص��دام ايران را موش��ك باران 

مي كرد، آيا كش��وري بود كه به ايران موش��ك، نه 
اينكه رايگان بدهد بلكه بفروش��د؟ بايد به يمني ها 
بگوييم دفاع از سرزمين شان در برابر حمله نظامي 
عربس��تان را كنار بگذارند تا عادي باش��يم؟ ايران 
براي موضوع يمن طرح صلح ارائه داد، آيا عربستان 
پذيرفت؟ تهمت حمايت از طالب��ان و القاعده هم 
به ايراني كه خود قرباني تروريس��م تكفيري است، 
نمي آيد. اين گروه هاي تروريستي را چه كسي ايجاد 
كرد؟ پمپئو بايد به سخنان انتخاباتي رئيس جمهور 

ترامپ مراجعه كند. 
  ايران نمي خواهد امريكايي باشد

۱۰مهر 98 روزي بود كه حضرت آيت اهلل خامنه اي 
موضعي شفاف در مورد عادي شدن ايران كه مكرر 
توسط مقامات امريكايي اتخاذ شد، گرفتند: »اصرار 
آنها اين است كه جمهوري اسالمي از منش انقالبي 
دس��ت بردارد. مي گويند بياييد بشويد يك كشور 
عادي؛ يك كشور عادي يعني يك كشوري منطبق 
با ساز و كار جهان سلطه، نظام سلطه كه بنده مكرر 
نظام سلطه را شرح داده ام. نظام سلطه يعني همه  
دنيا تقسيم بشوند به س��لطه گر و سلطه پذير، االن 
اين  جور اس��ت ديگر ك��ه يك ع��ده اي از دولت ها 
س��لطه گرند، يك عده س��لطه پذيرند. ح��اال همه  
سلطه پذيرها لزوماً  نوكر هم نيس��تند اما سلطه را 
قب��ول كرده اند و زير بار س��لطه ]هس��تند و[ يك 
وقتي ]اگر[ بگويند اي��ن كار را بكنيد، بايد بكنيد، 
مي كنند، اين نظام س��لطه  كنوني است. مي گويند 
جمهوري اسالمي بيايد وارد اين نظام بشود، يعني 
او هم بشود سلطه پذير. جمهوري اسالمي از ساعت 
اول تولد خودش و تحقق خ��ودش عليه اين نظام 
س��لطه حركت كرده، چطور ممكن است اين را از 
دست بدهد. ما با نظام س��لطه مخالفيم، با تقسيم 
دنيا به سلطه گر و سلطه پذير مخالفيم، با اين مقابله 
مي كنيم، مطلقاً تسليم تحميل هاي او نمي شويم و 
تا امروز هم توانسته ايم در اين زمينه پيشرفت زيادي 
بكنيم و اي��ن راه را ما قطعاً  ادام��ه خواهيم داد؛ راه 

انقالبي گري، راه مقابله و مواجهه  با نظام سلطه.«
موضوع خيلي س��اده  اس��ت، ايران عادي است. از 
منافع منطقه اي خ��ود دفاع مي كند. كش��ورهاي 
ديگر را تهديد نظام��ي نمي كند. تاكن��ون به هيچ 
كشوري حمله نكرده است. كش��ور استفاده كننده 
از بمب اتم نيس��ت. در امور داخلي كشورهاي ديگر 
دخالت نمي كند و تا زماني خود دولت هاي همپيمان 
درخواس��ت كمك نكنن��د، وارد موضوع��ات آنان 
نمي شود. ايران به كشورهايي كه ده ها هزار كيلومتر 
دورتر از كش��ورش هس��تند، لشكركشي نمي كند. 
پيمان ه��ا و قراردادهاي بين المللي را به رس��ميت 
مي شناس��د. كش��ورهاي ديگر را محل پايگاه هاي 
نظامي خود نكرده است. از تجاوزگري هيچ دولتي 
حمايت نمي كند و... حال قضاوت كنيم اويي كه بايد 
عادي باشد، ايران اس��ت يا امريكا؟! ايران بايد براي 
عادي شدن، يك متجاوز و كودك كش و مداخله گر 
در جهان مثل امريكا باشد، اما ايران مي خواهد ايران 
باقي بماند و امريكايي نش��ود؛ مس��تقل و مقتدر و 

انساني. كشوري كه بايد عادي شود، امريكاست.

نگاهي به درخواست امريكايي ها از ايران براي آنچه تبديل شدن ايران به »كشوري عادي« مي نامند

كشور عادي يا كشور امريكايي؟!
كبري آسوپار

   گزارش  یک

در هيچ كجاي كره خاكي نمي توان مكان�ي را پيدا كرد كه در 
آن مردم به صورت خودجوش به رغم مشقت ها و سختي هاي 
فراوان روزه�اي زي�ادي را پي�اده روي كنند تا ي�ك تجمع 
انس�اني بي�ش از 20ميليوني را خلق ك�رده و پي�ام آزادي و 
ظلم س�تيزي را به گوش اف�كار عمومي برس�انند اما اربعين 
حسيني چنين خصيصه اي را دارد. در چهلمين روز شهادت 
حضرت ابا عبداهلل)ع( ميليون ها نفر از سرتاس�ر كره خاكي 
و ب�ا مليت ها و بعض�ًا اديان مختلف، در ش�هر نج�ف و كربال 
گرد ه�م می آيند و در روزگاري كه نظام س�لطه ب�ا ابزارهاي 
مختلف رسانه اي و اقتصادي از تجمع چند ده هزار نفري براي 
بزرگداش�ت يك ش�خصيت مهم بين المللي عاجزند، تجمع 
20ميليونی تشكيل مي دهند تا درس فضايل انساني، اخالقي 
را براي بهتر زيس�تن و بندگي از ساالر شهيدان مشق كنند. 
در حالي كه پياده روي اربعين حسيني بستر بسياري از اتفاقات و 
رويدادهاي انساني و اخالقي است و لحظه لحظه آن نشان دهنده 
عشق وصف ناشدني مردم به اباعبداهلل)ع( است اما رسانه هاي غربي 
و منطقه اي تالش مي كنند اين نمايش اقتدار فرهنگ ش��يعه را 
سانسور و حداقل آن را به صورت جهت دار روايت كنند، كمااينكه 
روز گذشته در ادامه گزارش هاي مغرضانه شبكه هاي فارسي زبان 
وابسته به مراكز جاسوسي غربي، شبكه تلويزيوني من وتو تالش 
كرد در قالب گفت وگو با كارشناس��ان خودي و ارائه تصويرهاي 
مخدوش از پياده روي اربعين، افزايش تضادها ميان فرهنگ عربي 
و ايراني را القا كرده و نشانه هايی از افزايش زد و خورد ميان زائران 
ايراني و ميزبان عراقي را به ميان بي��اورد؛ ادعايي كه تنها در قاب 
تلويزيون مي توان آن را مطرح كرد و با واقعيت هاي موجود به گواه 

زائران ميليوني ايراني، خالف واقع است. 
  اربعين؛ رسانه بي همتا

رهبر معظم انقالب اسالمي نيز روز گذشته در دانشگاه افسري امام 
حسين)ع( و در جمع پاسداران انقالب درباره ضرورت پاسداشت 
اربعين فرمودند: »اربعين اول، رس��انه پُرقدرت عاشوراست. اين 
۴۰روز، ۴۰روز فرمانروايي منطق ح��ق در ميان دنياي ظلماني 
بني اميه و س��فياني ها بود. اهل بيت)ع( در ي��ك حركت ۴۰ روزه 
طوفاني به پا كردند. امروز هم اين حرك��ت راهپيمايي در دنياي 
پيچيده و پُرتبليغات، يك فرياد رس��ا و يك رسانه بي همتاست. 
چنين چيزي در دنيا وجود ندارد، ]اينكه[ همه حركت مي كنند 

به سمت آن مبدأ. به درستي گفتيد كه »الحسين يجمعنا«. اين 
حركت بايد روزبه روز گسترش و عمق بيشتري پيدا بكند.«

اينكه معظم له از اربعين به عنوان رسانه پرقدرت عاشورا و رسانه 
بي همتا ياد مي كنند اثبات كننده اين مسئله است كه در شرايطي 
كه غرب تالش مي كند چهره ش��يعيان و مس��لمانان را خشن و 
تندخو نش��ان دهد، اربعين حس��يني با تمام اتفاقات و حواشي 
آن نمايانگر اوج انسانس��يت و اخالقمداري شيعيان و مسلمانان 
و بالاثركننده بسياري از تبليغات جهت دار عليه مسلمانان است؛ 
مسلماناني كه قدرت رسانه اي در برابر نظام سلطه ندارند. معظم له 
در سال هاي گذشته نيز درباره عشق و ارادت راهپيمايان اربعين به 
امام حسين)ع( در حماسه اربعين مي فرمايند: »پديده بي  نظير و 
بي سابقه  اي هم در اين سال هاي اخير به  وجود آمده و آن، پياده روي 
ميان نجف و كربال يا بعضي از شهرهاي دورتر از نجف تا كربالست، 
بعضي از بصره، بعضي از مرز، بعضي از ش��هرهاي ديگر، پياده راه 
مي افتند و حركت مي كنند. اين حركت حركت عش��ق و ايمان 
است، ما هم از دور نگاه مي كنيم به اين حركت و غبطه مي خوريم 

به حال آن كساني كه اين توفيق را پيدا كرده اند.«
ايش��ان همچنين از ويژگي ه��اي مهم اربعي��ن و اجتماع عظيم 
مس��لمانان را وحدت آفريني آن مي دانند و درب��اره عزت آفريني 

اجتماع مسلمانان در پياده روي اربعين مي فرمايند: »اگر ما با هم 
باشيم، كشورهاي اسالمي، ملت هاي مسلمان- سني و شيعه و فَِرق 
مختلف تسنن و تشيع- با يكديگر دل هايشان صاف باشد، نسبت به 
يكديگر سوءظن نداشته باشند، سوءنيت نداشته باشند، به يكديگر 
اهانت نكنند، ببينيد در دنيا چه اتفاقي خواهد افتاد، چه عزتي براي 

اسالم درست خواهد شد! وحدت، وحدت.«
    راهپيمايي اربعين باشكوه تر از هر سال

سردار اسماعيل كوثري جانش��ين قرارگاه ثاراهلل س��پاه نيز روز 
گذش��ته در گفت وگو با مهر در مورد ابعاد بين المللي راهپيمايي 
اربعين حسيني گفت: آنچه امروز در قالب پياده روي اربعين تبلور 
يافته، حركتي عظيم، عاشقانه و خودجوش است. عظمت اربعين 
حسيني دقيقاً نمايانگر حركت جامعه اسالمي به سوي تمدن نوين 
اسالمي مورد نظر مقام معظم رهبري است كه در بيانيه گام دوم 

ايشان مطرح شده است. 
وي تصريح كرد: اربعين تنها به شيعيان تعلق ندارد و اهل تسنن 
و حتي از س��اير اديان در آن حضور دارند و اي��ن موضوع نماد 
همدلي اس��ت. وحدت و يكپارچگي كه از اربعين حس��يني به 
جهان مخابره مي شود، نماد آماده شدن جامعه اسالمي و حتي 
جهان براي انجام احكام ديني بوده تا دني��ا براي قيام حضرت 

مهدي)عج( آماده شود. 
جانشين قرارگاه ثاراهلل سپاه با اشاره به آشوب هاي پيش آمده در 
عراق قبل از اربعين افزود: دشمنان دين، اسالم، واليت و جمهوري 
اسالمي آشوب هايي در عراق انجام دادند تا مردم را ترسانده و از 
حضور مردم جلوگيري كنند ولي آنان درك درس��تي از حركت 
مردم نداش��ته و ندارند، چراكه اگر اين حركت را مي شناختند، 
متوجه مي ش��دند مردمي كه الگوي خود را امام حسين)ع( قرار 
داده اند كه همه چيز خود را در راه آزادي داد، در مسير رسيدن به 

كربال از هيچ چيزي نمي ترسند. 
سردار كوثري با تأكيد بر اينكه مردم در مسير اربعين عاشقانه 
و با بصيرت گام برمي دارند، بيان كرد: در مس��ير اربعين ترس 
معنا ن��دارد و از همين رو اس��ت كه توطئه هاي دش��من ناكام 
مانده و آنچه تالش داشتند تا اربعين امسال را به حاشيه ببرند 
برعكس عمل كرده و سبب ش��ده است اربعين حسيني امسال 
ش��كوهمندتر از هر سال برگزار ش��ود. حضور مردم از كشورها 
و اديان مختلف موجب مي ش��ود كه تحقيق��ات، پژوهش ها و 
بررسي هاي زيادي روي موضوع اربعين و اين گردهمايي بي نظير 
صورت پذيرد كه در نهايت باعث مي شود به هدف اصلي آن كه 
همانا قيام امام حسين)ع( بود برسند و آرمان ابا عبداهلل)ع( به 
جهانيان شناسانده شود. جانشين قرارگاه ثاراهلل سپاه با تأكيد بر 
شعار امام حسين)ع( مبني بر اينكه اگر دين نداريد، الاقل آزاده 
باشيد، گفت: راهپيمايي اربعين مس��ير خود را يافته و هر سال 
گسترده تر برگزار مي شود. اين موضوع باعث مي شود كه اسالم 
ناب محمدي مورد نظر حضرت امام راحل و مقام معظم رهبري 

در جهان شناخته و تبيين شود. 
  چشم بغض آلود غرب به اربعين حسيني

در همه سا ل هايي كه اربعين حسيني رونق و شكوه تمامي به خود 
گرفته و مسلمانان كشورهاي اسالمي بدون مشكالت و موانع سابق 
قدم در راه اين حماسه انساني مي گذارند، غرب و رسانه هاي پرشمار 
آنها تالش كرده اند تا اين تجمع عالي انساني كه حتي مشابه آن را 
در هيچ جاي دنيا نمي توان پيدا كرد، با ابزارهاي مختلف به حاشيه 
و انحراف برده و از اس��تمرار ش��كوهمندي آن جلوگيري كنند و 
مانع از ظهور چهره واقعي فرهنگ شيعي كه همانا مبارزه با ظالم 
و مستكبر و پافشاري بر انسانيت، دوري از رذيلت هاي اخالقي و 

حمايت از مظلوم است، شوند.

اهميت اربعين حسيني از نگاه مقام معظم رهبري

بزرگ ترین تجمع انسانی برای جهان پیام آزادی و ظلم ستیزی دارد
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