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    روح اهلل زم آغاز يك پااليش جدي است
عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در صفحه 
شخصي خود در توئيتر درباره دستگيري روح اهلل زم 
نوشت: زم پايان راهي بود كه در آن آبروها برده شد و 
چه داستان هايي كه براي هتك حرمت ها ساخته نشد 
آما آغاز يك پااليش جدي نيز اس��ت؛ نفاق درون حاكميت رخ نمايي 

خواهد كرده و سيفوني كه كشيده خواهد شد. 
........................................................................................................................

    توضيحات محسن رضايي درباره سرنوشت اليحه پالرمو 
 محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار توئيتي، 
نوشت: اليحه الحالق به كنوانسيون پالرمو، پيش از اين به دليل مغايرت 
با سياس��ت هاي كلي نظام)بند۲ اصل۱۱۰( در هيئت عالي نظارت رد 
شد، بنابراين طبق مقررات ابالغي رهبر انقالب، شوراي نگهبان، اليحه 
را مغاير اصل ۱۱۰ دانست. با پايان زمان قانوني، دولت مجوز الحاق به 

پالرمو را دريافت نكرده است. 
........................................................................................................................

    كاش قانون اعالم اموال مقامات محرمانه نبود
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي 
در صفحه شخصي خود در توئيتر طی مطلبي درباره قانون اعالم اموال 
مقامات نوشت: قانون اعالم اموال مقامات در سال 9۱ در مجلس مصوب 
و با ايراد شوراي نگهبان به مدت سه سال در مجمع تشخيص مصلحت 
معطل ماند و قيد محرمانه بودن هم در مجمع اضافه شد و قوه قضائيه 
هم آيين آن را ننوشت، حال آنكه پس از سه سال حاج آقاي رئيسي عزم 

بر اجراي آن دارد، كاش قيد محرمانه نداشت. 
........................................................................................................................

    هديه بزرگ اردوغان به اسد
حامد رحيم پور در كانال آن سوي منطقه نوشت: هشت 
سال پيش آنچه پيش بيني مي شد تحوالت عظيمي بود 
براي تكه تكه كردن سوريه، اما حاال ارتش اسد، ارتش 
عربي سوريه نيست بلكه ارتش سوريه است! ارتشي براي 
تمام اقوام و اقشار سوريه. برخالف انتظار امريكايي ها و تصور تركيه، كردها 
به سمت ارتش سوريه و محور مقاومت حركت كرده اند. پيشتر ميان محور 
مقاوم��ت و كردها روابط حس��نه اي ب��ود و اي��ن در تصميم گيري هاي 

استراتژيك در چند موقعيت حساس سوريه نشان داده شد. 
چرخش كردها و قطع اميد آنها از امريكا به دولت س��وريه دس��تاوردهاي 
مهمي به دنبال داشت. در مرحله اول دولت سوريه به مناطقي تسلط پيدا 
كرد كه بيش از پنج سال است هيچ نيروي رسمي يا كارمند دولت سوريه در 
آن حضور ندارد. اين تسلط پيروزي بزرگي بود. اگر ارتش سوريه مي خواست 
به اين مناطق در غير اين شرايط ورود كند، عالوه بر پروسه سنگين سياسي، 
بايد در يك جنگ تمام عيار با نيروهاي فرانسوي و امريكايي بر كرد ها تسلط 
پيدا می كرد و اين موضوع هزينه هاي سرس��ام آوري به دنبال داش��ت. در 
حقيقت ارتش سوريه بدون شليك يك گلوله خود را به مرز شمالي رسانده 
است. اين برگ برنده سوريه مي تواند در آينده و مذاكرات سياسي تشكيل 
دولت وحدت ملي و قانون اساس��ي جديد موفقيت بزرگي حساب شود و 
دست دمشق و شخص اسد را براي خيلي از موضوعات باز بگذارد. در واقع 
اردوغان پيروزي چشمگيري به اسد هديه داد و شايد بهتر از اين نمي شد. 
........................................................................................................................

    دغدغه رهبري به قوم بلوچ
صفحه اينستاگرام نگار رسانه در تازه ترين پست خود 
درباره »دغدغه رهب��ر انقالب در م��ورد قوم بلوچ« 
نوشت: امير س��ياري معاون هماهنگ كننده ارتش: 
هنگامي كه در خصوص هماي��ش »اقتدار دريايي و 
توسعه سواحل مكران« خدمت رهبر انقالب رسيديم، ايشان فرمودند 
بررسي كرده ايد كه قوم خوب بلوچ ما حساس��يتي نسبت به اين واژه 
تاريخي )مكران( نداشته باش��ند. پس از بررسي ستادي، گفت و گو با 
مولوي ها و اطمينان از كاربرد كلمه مكران در مناطق جنوبي سيستان 
و بلوچستان، ايشان فرمودند خيالم راحت شد، نكند كه قوم خوب بلوچ 

ما نسبت به اين كلمه موضعي داشته باشند.

نماينده مجلس:
 مردم بايد از اموال نماينده مجلس

مطلع باشند
ما بايد ب�ه مردم ك�ه ولي نعمتان 
انقالب محسوب مي شوند اجازه 
دهيم ت�ا از آراي وكاليش�ان در 
پارلم�ان مطلع ش�ده و جزئيات 
ام�وال و داراي�ي وكالي ملت در 

مجلس را بدانند. 
حجت االس��الم نص��راهلل پژمان فر 
عضو كميس��يون نمايندگان واليي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، درباره عملياتي ش��دن س��امانه اعالم اموال و دارايي مديران 
و مسئوالن گفت: همه در دنيا به سمت ش��فافيت حركت كردند و در 
بسياري از كش��ورها وقتي مدير و مس��ئولي حتي هديه اي را دريافت 
مي كند بايد در سامانه مخصوص آن، آن را اظهار كند. ما بايد به مردم به 
عنوان ولي نعمتان اين انقالب اجازه دهيم تا آنها از نظراتمان مطلع شده و 
جزئيات اموال و دارايي وكالي ملت در مجلس را بدانند. عضو فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس گفت: نامه اي را در مجالس نهم و دهم داده ام 
كه ليست اموال و دارايي هايم چه مواردي است و به همين دليل منتظر 
عملياتي شدن اين سامانه در قوه قضائيه و بارگذاري اطالعاتم هستم. 
اميدوارم اولين نماينده مجلس باشم كه اطالعات اموال ودارايي خود و 

خانواده ام را در سامانه قوه قضائيه اعالم خواهم كرد. 
........................................................................................................................

 دستگيري »زم« نشان از 
اشراف اطالعاتي ايران در عمق اروپاست

توس�ط  آمدني�وز  معان�د  س�ايت  سرش�بكه  دس�تگيري 
جمه�وري  نف�وذ  و  ق�درت  از  نش�ان  پاس�داران  س�پاه 
اس�المي از نظ�ر اش�راف اطالعات�ي در عم�ق اروپاس�ت. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به دستگيري 
»روح اهلل زم« سرشبكه سايت معاند و ضدانقالب آمدنيوز توسط سپاه 
پاسداران گفت: از چند وقت قبل دستگيري اين فرد برنامه ريزي شده 
بود كه نتيجه آن امروز مش��خص شد، اين دس��تگيري نشان از اقتدار 
اطالعاتي كش��ور به ويژه اطالعات س��پاه دارد، نمونه اي��ن اقدامات را 
در حوزه هاي مختلف ديگر براي صيانت از امنيت كشور شاهد بوده ايم. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س ادامه داد: دس��تگيري »روح اهلل 
زم« در حوزه امنيت فضاي مج��ازي رخ داده چراكه مجموعه آمدنيوز 
تخريب هاي��ي عليه نظام جمهوري اس��المي صورت داده ب��ود. اقدام 
سپاه پاسداران نشان از قدرت و نفوذ جمهوري اسالمي از نظر اشراف 

اطالعاتي در عمق اروپاست. 
وي با اش��اره به اقدامات ديگر س��پاه در جهت صيانت از كشور، گفت: 
سپاه پاسداران در ارتباط با رصد تروريست ها، برخورد با جيش العدل، 
دستگيري ريگي و اخيراً خنثي سازي ترور سردار حاج قاسم سليماني، 
اقدامات هوشمندانه اطالعاتي داشته است. خداوند را سپاسگزاريم كه 

چنين اشراف اطالعاتي را به فرزندان اين كشور داده است. 

يكي از رويه ه�اي ثابت يك جريان نش�انه دار 
داخلي طي س�ال هاي بع�د از انقالب اس�المي 
برجس�ته ك�ردن موضوع�ات دس�ت چندم و 
حاشيه اي به جاي موضوعات اصلي بوده است، 
با هدف اينكه اهداف سياسي- حزبي در اولويت 
اجرا قرار گرفته و منافع ملي كه در تراز گفتمان 
انقالب اس�المي اس�ت به حاش�يه رانده شود. 
از س��ال 96تاكنون يكي از ثابت ترين موضوعاتي 
كه به عنوان يك مسئله فرعي مورد توجه جريان 
داخلي مورد اشاره قرار گرفته، مسئله رفراندوم يا 
همه پرسي اس��ت، به عنوان اصلي مهم در قانون 
اساسي كه در موارد صرفاً استثنايي كاربرد دارد 
اما شخصيت ها و وابستگان به اين طيف طي چند 
سال اخير به قدري به بهانه هاي خرده رخدادهاي 
مختلف فض��اي سياس��ي- اجتماع��ي ضرورت 
اس��تفاده از چنين اصلي را در قانون اساس��ي در 
تريبون هاي مختل��ف تكرار كرده ان��د كه گويي 
گمشده امروز كش��ور برگزاري رفراندوم است و 
همه مشكالت مردم در حوزه اقتصادي و معيشتي 
مرتفع ش��ده و تنها معض��ل باقي مانده كش��ور، 

برگزاري همه پرسي است. 
    2هدف عمده از طرح مبحث »رفراندوم«

اصلي كردن موضوعي فرع��ي به عنوان يك ترفند 
سياس��ي- حزبي در شرايطي مورد اس��تفاده قرار 
گرفته كه تمرك��ز بر تخطئ��ه مولفه هاي گفتمان 
انقالب اسالمي بوده است و استانداردسازي رفتار 
ايران از مسير نظام اس��المي ممكن نبوده و تالش 
شده است، عدول از گفتمان انقالب اسالمي تحت 
عناوين مختلف مورد پرس��ش عمومي قرار بگيرد! 
همانند اينكه بحث اقتدار جمهوري اسالمي ايران 
در حوزه ه��اي مختل��ف مانند پيش��رفت صنعت 
هسته اي يا نفوذ منطقه اي ايران در قالب مسائلي 
مانند »مذاكره مس��تقيم مجدد ب��ا غرب ضرورت 
دارد يا خير« به رفراندوم گذاشته شود، كمااينكه 
با شروع مذاكرات هس��ته اي ميان ايران و غرب به 
كرات مسئله ضرورت برگزاري رفراندوم هسته اي 
به عنوان يك ض��رورت تصنعي براي افكار عمومي 

مطرح شده است. 
هدف ديگر جريان غرب گراي داخلي از برگزاري 
همه پرس��ي به صورت دائمي در سطح رسانه ها، 
غافل سازي ذهن عموم جامعه از موضوعات اصلي 
كشور نظير مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور 
و طرح مس��ائل دس��ت چندم به عنوان موضوع 
اساس��ي اس��ت، آن هم در حالي كه آنچه امروز 
براي جامعه موضوعيت و اهميت دارد ناكارآمدي 
و ناتواني دولت در برآوردن وعده هايي اس��ت كه 
تنها در يك ماهه مانده به دو انتخابات رياس��ت 
جمهوري س��ال هاي 9۲ و 96 م��ورد تأكيد قرار 

گرفته است. 
آنچه امروز براي افكار عمومي جامعه اولويت  است 
مرتفع كردن مشكالتي مانند بيكاري و تورم گراني 
و ركود اس��ت؛ معضالتي كه زندگي روزانه مردم را 

با چالش هاي اساسي روبه رو ساخته و دولتمردان 
هيچ چشم اندازي براي حل حداقلي بخشي از آن 
ارائه نمي دهند و عماًل نشان داده اند اراده كافي براي 

حل چنين مشكالتي را نيز ندارند. 
آنچه طي چند سال اخير اثبات شده اين است كه 
دولت بيش��ترين دغدغه اش را در استانداردسازي 
رفتار ايران در عرصه هاي مختلف هسته اي، دفاعي، 

منطقه اي و حقوق بشري قرار داده است. 
حس��ن روحاني نيز در نشست خبري روز دوشنبه 
خود براي چندمين بار با ط��رح ضرورت برگزاري 
رفراندوم در كش��ور گفتند: »رئيس جمهور طبق 
اصل ۱۱۳قانون اساس��ي بايد مداوم حواس��ش به 
قانون اساسي باشد. اين موضوع كجا فراموش شده 
است؟ برخي اصول را من در سخنراني ها مي گويم 
عده اي عصباني مي ش��وند. همه پرسي در همين 
قانون اساس��ي است، اگر بد اس��ت حذفش كنيد. 
اصل ۱۱۳ را شوراي نگهبان تفسير كرده كه عماًل 
انگار اين اصل را نداريم. به مجلس تذكر مي دهم، 
مي گويند طبق تفسير شوراي نگهبان چنين است. 
به قوه قضائيه مي گوي��م، همين را مي گويند. اصل 

۱۱۳ اصل مهمي است.«
وي در ادامه تالش مي كند برگ��زاري رفراندوم را 
خواس��ت مردم القا كند آن هم در حالي كه اساساً 
دغدغه هاي اقتصادي مردم طي چند س��ال اخير 
براي دول��ت موضوعيت نداش��ته و گراني و تورم و 
بيكاري تنها مسئله اي است كه مردم بايد با آن به 

اجبار كنار بيايند. 
رئيس جمهور همچني��ن ادامه مي ده��د: »مردم 
به رئيس جمهور رأي نمي دهند كه فقط مس��ئول 
اجراي قانون باشد، مس��ئول نظارت هم است. اگر 
مي خواهيم تفس��يري كنيم بگذاريم براي رئيس 
بع��دي و از قبل به م��ردم اين موض��وع را بگوييم. 
تفسيري كه مي گويد هر جا مس��ئول مستقيمي 
ندارد رئيس جمهور بايد باشد، پس اين اصل را براي 
چه تصويب كردند. به نظرم اگر اين اصل اجرا شود، 

مشكالت برطرف مي شود.«
    فريب افكار عمومي

برای فرار از پاسخگويي 
عباس گودرزي نماينده بروجرد در مجلس شوراي 
اس��المي نيز در گفت وگويي درباره انتقاد حس��ن 
روحاني به شوراي نگهبان گفت: رئيس جمهور بداند 
كه نمي تواند با سازوكاري كه بر اساس آن روي كار 
آمده اس��ت پش��ت  پا بزند و اگر وي اين موضوع را 

قبول ندارد نبايد مسئوليت مي پذيرفت. 
وي تصريح كرد: شأن يك رئيس جمهور اينگونه 
نيست كه با آنكه در دوره هاي مختلف مسئوليت ها 
و مديريت ه��اي متعددي داش��ته اس��ت، بدون 
مطالعه و دقت و توجه به جايگاهش به اركان نظام 
از جمله به شوراي نگهبان حمله كرده و خوراك 
براي رسانه هاي بيگانه فراهم شود. آقاي روحاني 
نبايد اذهان مردم را از مس��ائل و مشكالت اصلي 

كشور دور كند. 

وي با بيان اينكه اظهارات رئيس جمهور عليه شوراي 
نگهبان فريب افكار عمومي و فرار از پاس��خگويي 
محسوب مي ش��ود، گفت: ما مس��ئوالن نبايد به 
فكر دوران مسئوليت خود باشيم بلكه بايد بدانيم 
كه نسبت به آينده جامعه مسئول هستيم و نبايد 
در نگاه مان نسبت به جامعه، ملت و افكار عمومي، 
دل ها و اذهان بي تفاوت باشيم. مديران و مسئوالن 
كشور نبايد به گونه اي سخن بگويند كه از اظهارنظر 
آنها حب دنيا برداشت ش��ود و به همين دليل بايد 
ت��الش كنيم به اص��ل اركان و انقالب خدش��ه اي 

وارد نشود. 
گودرزي گفت: شوراي نگهبان يكي از اركان مهم 
انقالب اسالمي ايران محسوب مي شود كه حضرت 
امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري بارها بر آن 
تأكيد كرده اند. مديران و مس��ئوالن كشور بايد به 
گونه اي سخن بگويند كه وقتي تاريخ در مورد آنها 

قضاوت كرد شرمنده سخنان شان نباشند. 
دولت نبايد ب��راي دوقطبي  سياس��ي در جامعه 
ت��الش كند چراك��ه اگ��ر دوقطبي وج��ود دارد 
دوقطبي حماي��ت از مرفهين بي درد و حمايت از 
مستضعفان و دوقطبي انقالبي و انقالبي نماست نه 

دوقطبي هاي ديگر. 
   رفراندوم براي پيشبرد بازي هاي سياسي!
آنگونه كه در اصل59 مي آيد: »در مس��ائل بسيار 
مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن 
است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه 

مس��تقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست 
مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو س��وم 
مجم��وع نماين��دگان مجلس برس��د.« برگزاري 
همه پرسي در شرايط بسيار مهم و حياتي صورت 
مي گيرد، كمااينكه در همين اص��ل 59 قيد »در 
مسائل بس��يار مهم« مورد تأكيد قرار مي گيرد و 
مقصود از اي��ن نيم بند موضوعات بس��يار حياتي 
يا استثنايي اس��ت و نه موضوعاتي كه صرفاً براي 
يك جناح سياس��ي اهميت دارد، آن ه��م بر پايه 
اين نظريه كه انقالب اسالمي بايد در عرصه روابط 
خارجي اقدام به تعديل مواضع و اهداف انقالبي و 

اسالمي خود كند. 
همانگونه كه پيش از اين نيز در روزنامه جوان بدان 
پرداخته شده است از روز پيروزي انقالب اسالمي 
تاكنون تنها س��ه بار آن هم در قالب ۱- رأي آري 
يا نه ب��ه جمهوري اس��المي ۲- رأي گيري درباره 
قانون اساسي و ۳- اصالح قانون اساسي مراجعه به 
رأي مستقيم مردم مورد توجه قرار گرفته است و 
در موضوعاتي كه خطرات و تهديدات بين المللي 
عليه ايران را به شكل فزاينده افزايش داده است، 
نظير متوقف كردن توس��عه صنعت هس��ته اي يا 
موشكي چنين مسئله اي اساس��اً محلي از اعراب 

نداشته است. 
بحث رفراندوم در قانون اساس��ي )ب��ر پايه قواعد 
ساده علم حقوق( به عنوان يك موضوع استثنايي 
شامل تفسير مضيق است در حالي كه آنچه برخي 
از سياستمداران و وابستگان به يك جناح سياسي 
)و از جمل��ه رئيس جمه��ور( در باب همه پرس��ي 
مطرح مي كنند تفسير عام است كه خالف قواعد 

حقوقي است. 
آن هم در ش��رايطي كه اساساً اس��تثنا قاعده ساز 
نيست و بر همين اس��اس چنين درخواست هايي 
تناقض آشكار با روح حاكم بر قانون اساسي )استثنا 

بودن رجوع به آراي مردم( دارد.

اولويت امروز مردم حل مشكالت اقتصادي است نه برگزاري همه پرسي

رفراندوم وسيله بازي هاي جناحي- سياسي نيست

قدمت راهپيمايي اربعين به قدمت حديث زيارت اربعين است. 
از همان زمان كه پ��در بزرگوار امام زمان، حضرت امام حس��ن 
عسگري عليهماالس��الم زيارت اربعين را يكي از عالئم پنج گانه 
مؤمن معرفي فرمودند، راهپيمايي اربعي��ن نيز براي درك اين 
فيض رحماني به سنت قائمه اي تبديل شد كه به رغم مرارت ها، 
سختي ها و ممانعت ها هر ساله بر شكوه و عظمت آن افزوده شده 
است. اربعين در نگاه كوتاه مدت و تاكتيكي، حلقه اتصال فرهنگ 
شهادت طلبانه و ناب حسيني به نسل هاي بعدي بر اساس فرهنگ 
ناب فاطمي و زينبي است كه در دفاع از ارزش ها و واليت اهل بيت 
عليهم السالم متجلي مي ش��ود و در نگاه بلندمدت و راهبردي، 
اربعين استمرار حركت حق طلبانه، عدالت خواهانه، ظلم ستيز و 
مقاومت فعال در طول تاريخ و حلقه وصل قيام عاشورائيان و كربال 

به ارض موعود و قيام حضرت مهدي)عج( است. 
راهپيمايي اربعين ن��ه مانند اجتماع حجاج در مكه اس��ت، نه 
مانند حركت كومبه ميال)ي( هندوها و اساس��اً اين راهپيمايي 
مانند هيچ راهپيمايي و تجمع انساني ديگري در جهان نيست. 
راهپيمايي اربعين، حماس��ه  اي منحصر به ف��رد، چندوجهي و 

بي نظير در عالم خلقت و در طول تاريخ است كه:
۱- از حيث »كثرت جمعيت« هيچ مراسمي در جهان با آن قابل 
قياس نيست. جمعيت راهپيمايان فقط منحصر به حد فاصل 
بين نجف تا كربال نيست بلكه در عراق محشري برپاست و تقريباً 
از جنوبي ترين شهرهاي عراق و حتي از كيلومترها داخل خاك 

ايران جمعيت مشتاق وصل مشغول راهپيمايي هستند.
»انگيزه شركت كنندگان« نيز به هيچ مراسم ديگري شباهت 
ندارد. شركت كنندگان به قصد عبادت و قرب حق تعالي و شركت 

در حماسه خونين كربال پاي در اين مسير مي گذارند.
۳- »شور و اش��تياق زائران« هم وصف ناش��دني است. هر زائر 
در عين حال كه در جم��ع ميليوني در حال حركت اس��ت اما 
يكه و تنها مانند خس��ي در ميقات و به سوي حضرت ارباب در 

حركت است.
٤-مراسم در »اوج س��ادگي« و بي پيرايه و به دور از تجمالت و 

تعلقات دنيوي و خالصاً لوجه اهلل برگزار مي شود.
5- »كيفيت خدمات« در اين مراسم نيز بي شك مصداق آيه »لن 
تنالو البر حتي تنفقوا مما تحبون« است. هر كس بهترين هاي 
زندگي اش را با اشك و التماس و به شوق رضايت معبود به پاي 

زائر مي ريزد.
6- در بيان »آثار وضعي« اين حماس��ه ب��زرگ همين بس كه 
همچون مغناطيس��ي قوي، قلوب ميليون ها انس��ان را هزاران 
كيلومت��ر دورتر و در قل��ب آفريقا مجذوب خود ك��رده و همه 
س��اله راهپيمايي ميليوني عشاق امام حس��ين عليه السالم در 

نيجريه همپاي عاش��وراييان برگزار مي ش��ود و خطرات را به 
جان مي خرند.

۷- »ش��يوه خدمات« كام��اًل مردمي، رايگان و فراگير اس��ت. 
دولت ها در اين مراسم نقش تأثيرگذاري ندارند.

۸- هيچ مراسمي نمي تواند مانند اربعين اين چنين »تا عمق روح 
و روان آدمي اثر كرده« و دل هاي بيمار را شفا دهد.

9- »تنوع اقوام و مليت ها« در اين مراسم از جنس رقابت هاي 
ورزش��ي و المپيكي نيس��ت بلكه از جنس رفاق��ت و محبت و 
عشق ورزي است. در اين مراسم هزاران »جوان سياهپوست« را 

در كنار ميليون ها حبيب بن مظاهر مي توان به چشم ديد.
۱۰- اگر چه مراسم اربعين هويتي ديني دارد اما »تنوع ديني و 
مذهبي« به گونه اي رقم خورده كه عالوه بر اديان الهي، آنان كه 
به هيچ دين و آيين الهي پايبند نيستند هم همچون هندوها، 
بودايي ها و... امام حسين عليه السالم را از خود دانسته و به هيچ 

وجه احساس غربت نمي كنند.
۱۱- در گذش��ته هاي دور و نزديك اين س��فر با س��ختگيري، 
سنگ اندازي، مخالفت، كارشكني و ممانعت حكام جور همراه 

بوده و اينك نيز تهديدات گروهك  هاي تروريس��تي و داعشي 
»ريسك خطرپذيري« را براي زائران افزايش داده است.

۱۲- از ديرباز تا به امروز در كنار فرهنگ عزاداري براي حضرت 
اباعبداهلل الحسين عليه السالم هيچ مراس��مي به اندازه اربعين 
واجد »آثار ش��گرف سياسي« نبوده اس��ت. حكومت هاي جور 
در طول تاريخ و هم اينك نظام س��لطه و قارون هاي منطقه اي 
بيشترين ترس و نگراني را از اربعين دارند و خطر فروپاشي را با 
همه وجود لمس مي كنند. كشتار وحشيانه راهپيمايان نيجريه 
و دستگيري و شكنجه ش��يخ زكزاكي بهترين گواه و مؤيد اين 

مدعاست.
۱۳- عالوه بر خدم��ات، »مديريت و اداره مراس��م« نيز كاماًل 
مردمي است و بي ترديد اگر همه دولت هاي منطقه هم دست به 
دست يكديگر بدهند نخواهند توانست چنين مراسمي را اداره 
نمايند. اين حقيقت و ناتواني دولت  در اداره مراسم حج در هر 

سال كاماًل مشهود است.
۱٤- آنچه نظام هاي فرعوني و طاغوتي و سلطه گر براي تشويق و 
ترغيب مسلمانان به فرهنگ منحط و مبتذل غربي با هزينه هاي 

۷هزار ميليارد دالري موفق به انجام نمي شوند، مراسم اربعين 
بدون كمترين هزينه اي »بيشترين اثر را در فرهنگ سازي« و 

بسيج و تهييج افكار عمومي عليه نظام سلطه دارد.
۱5- »تداركات« اين مراس��م هم در نوع خود بي نظير اس��ت. 
مستقيماً از برخي موكب داران عراقي شنيدم كه در طول يك 
س��ال با صرفه جويي و تنگ گرفتن به خانواده و پس انداز ويژه 

خود را براي خدمت به زائران مهيا مي كنند.
۱6- »طول مدت راهپيمايي اربعين« نيز محدود به دو يا س��ه 
روز قبل از اربعين نبوده و گاهي از هفته ها قبل و از شهرهاي دور 
نظير بصره، ناصريه و... زائران پا در مسير راهپيمايي مي گذارند 

تا در روز موعود خود را به كربال برسانند.
۱۷- »ايثار و گذشتي« كه در اربعين ديده مي شود فقط در بين 
مجاهدان في سبيل اهلل و در ميادين نبرد حق عليه باطل قابل 

ديدن است.
۱۸- مسير اربعين »كلكس��يون و نمايشگاهي )قطعاً( بي نظير 
از ايثار و گذشت« و صفات متعالي انساني و صحنه هايي است 
كه محال اس��ت در جاي ديگر و در زماني ديگر مشاهده كنيم؛ 
كودكاني كه با ش��وق به زائرين خدمت مي كنند؛ معلوالني كه 
با شوق به سمت معشوق راه مي پيمايند؛ خدماتي كه به زائران 

مي شود و در وصف نمي آيد.
۱9- شركت كننده در راهپيمايي فقط با يك عنوان و يك تابلو 
شناخته مي شود: »زائر حضرت سيدالشهدا عليه السالم« و در 
اين راه هيچ تبعيضي بين زوار )سياه و سفيد، آسيايي و آفريقايي 
و... شيعه و سني، مسلمان و غيرمسلمان، عرب و عجم  و...( وجود 

ندارد. در اين مسير همه زوار رنگ عشق و بوي معشوق دارند. 
در واقع اربعين نمايشگاه جامع از همه آن صفات و ملكاتي است كه 
خداوند از بشر انتظار دارد. اربعين نمايشگاه جامع از مدينه فاضله و 
جامعه مهدوي است. همه كساني كه در راهپيمايي اربعين شركت 
مي كنند حس خوب ظهور دارند. اربعين بزرگ ترين دانش��گاه 
انسان سازي است و به اعتراف دوست و دشمن و به گواهي همه 
اصحاب رسانه در جهان نمايشگاه اربعيني امسال بي شك با همه 
راهپيمايي هاي ۱٤قرن گذشته حداقل از حيث كثرت جمعيت 
تفاوت چشمگيري دارد. اينك كه حدود يك هفته تا اربعين باقي 
مانده تقريباً تمام راه هاي منتهي به شهرهاي نجف و كربال متراكم 
و مملو از جمعيت عش��اق دلباخته حضرت اباعبداهلل الحس��ين 
عليه الس��الم ش��ده و در داخل ايران نيز در برخ��ي محورهاي 
مواصالتي مثل محور ايالم، شاهد صف ۱5۰كيلومتري اتوبوس  و 

وسايط نقليه شخصي هستيم. 
عشق ميليوني حسيني را اربعين مي شود تماشا كرد
از نجف تا به شهر كرب و بال جاده اي تا ظهور مي بينم

دلنوشته ها و يادداشت هاي اربعين

جاده ای تا ظهور
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