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   سرگرداني عجيب ظريف
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: آقاي ظريف  
تعدادي از فعاالن فضاي مجازي را جمع كرد و برخي 
اظهارات مجادله برانگيز را عليه منتقدان مطرح كرد و 
بي محابا به آنها تاخ��ت. او ضمناً گفت من كجا گفت��م »امضاي كري 
تضمين است«؟! و حال آنكه اين اظهارات، سخن صريح عراقچي معاون 
وي بود و تيتر يك روزنامه شرق )و نه منتقدان( در اوج هيجان مذاكرات 
و توافق ش��د. واقع��اً بايد از آق��اي ظريف پرس��يد هدف از س��خنان 
اختالف برانگيز و مجادله برانگيز امروز ظريف چيس��ت؟ آيا با حمله به 
منتقدان، سر سوزني از حقوق پايمال ش��ده ايران توسط اروپا در اين 

17ماه گذشته )بلكه كل چهار سال اخير( جبران و احيا مي شود؟
اگر نمي ش��ود، چرا اصرار بر انداختن توپ در زمين خودي و س��رگرم 
كردن دوباره افكار عمومي دارند؟ آيا اين رفتار خود به تنهايي سندي 
بر مرگ و نابودي برجام نيست كه آقاي عراقچي، چند هفته قبل گفت 

حال آن وخيم است و در آي  سي يو بستري شده است؟
بس��يار خب! منتقدان كه با نجابت و كرامت با دول��ت و وزارت خارجه 
برخورد مي كنند و مدت هاست چيزي نمي گويند، بنابراين آقاي ظريف 
چرا به جاي مواجهه عاقالنه با واقعيت، به منتقداني كه به درستي اين 

روزها را تذكر مي دادند، پرخاش مي كند؟!
مگر خود او همي��ن امروز نگفت »م��ن مدافع برجام نيس��تم، مدافع 
جمهوري اسالمي هستم« و »بايد از منافع ايران در برجام دفاع كنم نه از 
منافع برجام در ايران« پس چرا ماليات اشتباه و اعتماد خود به دشمنان 

عهدشكن را از منتقدان مي خواهد و به آنها پرخاش مي كند؟
مگر قرار است با نابودي برجام، او هم به حيات سياسي خود پايان دهد؟ 
اين حداكثر بايد يك ناكامي عبرت آموز تلقي ش��ود و نه يك شكست 
عاطفي! چرا به غلط، خط��اي خود را تبديل به مس��ئله اي حيثيتي و 
ناموس��ي مي كنند كه نتوانند كوتاه بيايند؟! آيا مش��اوراني شيطنت 
مي كنند؟ و باالخره اينكه به قول لطي��ف حافظ »چو در رويت بخندد 
گل، مشو در دامش  اي بلبل/ كه بر گل اعتمادي نيست گر حسن جهان 
دارد/ خدا را داد من بستان از او  اي ش��حنه مجلس- كه مي  با ديگري 

خورده ست و با من سر گران دارد«. 
........................................................................................................................

     دانش جغرافيا چه كمكي به ما مي كند؟ 
محمد زعي��م زاده  يكي از كاربران فضاي مجازي نوش��ت: س��ه عامل 
فروپاشي حكومت پادشاهان چه بود؟ مجموعه مقاومت هاي موازي در 
يك مدار چگونه محاسبه مي شود و... اينها چرخه تكراري محفوظات 
و يادگاري مشترك همه ما از دوران مدرسه است كه برادران محمدي 
خيلي بام��زه هجوش مي كنند. اگر بيش��تر از اينها مي خواس��تيم ياد 
بگيريم بايد به كالس هاي خصوصي مي رفتيم و پول مي داديم يا مدرسه 

غيرانتفاعي، تازه آن زمان كاسبي از آموزش اينقدر پررونق نبود. 
حاال مجلس مصوبه اي تصويب كرده اس��ت كه م��دارس از اين به بعد يا 
دولتي اند يا غيرانتفاعي يعني خداحافظي با سمپاد و شاهد و نمونه دولتي 
و... اسمش احتماالً مي شود س��اماندهي آموزش بر مبناي سند تحول يا 
تيتر دهن پركن ديگري در همين مايه ها، اما رسمش همان حذف مدارس 
نيمه دولتي خوب به نفع غيرانتفاعي هاس��ت و حتماً خنده دار است كه با 
دست فرماني كه اين دولت و مجلس دارند و ولع سيري ناپذيرشان به رها 
ش��دن از قيد آموزش و تربيت، فكر كنيم كه قرار است از كنار اين مصوبه 
م��دارس دولتي تقويت ش��وند؛ همان هايي كه دولت عدمش��ان را طلب 
مي كند. به سمپاد و... مي توان نقد هاي زيادي وارد كرد اما حمله گاز انبري 
اين چنين به جدي ترين رقيب كارتل هاي پولساز آموزشي حتماً معنايش 

تقويت نئوليبراليسم آموزشي و تعطيلي اصل 30 قانون اساسي است. 
........................................................................................................................

     تفاوت   ايران و همسايگان 
اميرعلي ابوالفت��ح يكي ديگر از كارب��ران توئيتر نيز 
نوشت: عربستان در يمن احساس خطر كرد، حمله 

كرد و گرفتار شد .
تركيه در شمال سوريه احساس خطر كرد، حمله كرد 
و گرفتار شد. ايران در افغانس��تان، طالبان و كردستان عراق احساس 

خطر كرد، حمله نكرد، گرفتار نشد اما موفق شد. 
........................................................................................................................

    دستاوردهاي شكار شغال
كانال خبري فارسي پالس در مطلبي نوشت: 

بخشي از اقدامات كثيف آمدنيوز: 
1. عمليات رواني گسترده  براي اختالف افكني در اركان نظام اسالمي

٢. ايران هراسي
3. دروغ پردازي

۴. القاي شبهه در نسل جوان نسبت به عقايد و باورهاي ديني
۵. تبليغ و فراهم سازي زمينه هاي اقدامات خشونت بار و تروريستي

۶. ايجاد آشوب و ناآرامي در كشور.
........................................................................................................................

    روايت احمد توكلي از نفوذ عوامل زم 
اميرآبادي فراهاني، نماينده مجلس با نقل خاطره اي از دكتر احمد توكلي 
از نفوذ نيروهاي »زم« گفته است. او در توئيتر خود نوشته است: »دكتر 
توكلي مي گفتند روزي كه با آقاي آملي رئيس مجمع بحثمان شد و جلسه 
را به نش��انه اعتراض ترك كردم، به منزل رسيدم آمدنيوز خبر جلسه را 
زده بود. مطالب دروغي هم اضافه كرده بود، پاسخي دادم در جواب من 

نوشتند: ما در همه جاي نظام آدم داريم. رابطين داخلي را رها نكنيد.«

سخنگوي دولت: 
 »آمدنيوز« تروريست آبرو بود
از اطالعات سپاه تشكر مي كنم

 سخنگوي دولت از اقدام اطالعات سپاه در بازداشت »زم« تشكر 
كرد و گفت: آمدنيوز يك رسانه نبود، آنها تروريست هاي آبرو بودند. 
به گزارش مهر، س��خنگوي دولت در پاسخ به س��ؤال ديگري در مورد 
دستگيري سرشبكه »آمدنيوز« گفت: به نظر من، آمدنيوز يك رسانه 
نبود، آنها تروريست هاي آبرو بودند، آنهايي كه در رسانه مي نويسند و 
پاي قلمشان مي ايس��تند، حتي اگر مخالف دولت و نظام بنويسند، به 

دليل اينكه پاي اعتقادشان ايستاده اند، قابل احترام هستند. 
وي تأكيد كرد: كس��ي كه در دامن س��رويس هاي اطالعاتي فعاليت 
مي كند، قابل احترام نيست. مطالب اين سايت ها ۹0درصد دروغ است 
و آبرو و حيثيت افراد را مي برد. در اين كانال آموزش س��اخت كوكتل 
مولوتف و آموزش هاي تروريستي داده مي شد. اين كانال اساس كار خود 
را بر افشاگري هاي دروغ گذاشته بود. ربيعي با تأكيد بر اينكه بزرگ ترين 
خيانت آمدنيوز، خيانت به رس��انه بود، گفت: آمدنيوز به كلماتي مثل 
»آزادي، دموكراس��ي و مبارزه« خيانت كرد و من اساس��اً اين كانال را 
رسانه نمي دانم. س��خنگوي دولت ادامه داد: اين سايت براي فروپاشي 
ذهني جامعه فعاليت مي كرد كه در راس��تاي عمليات رواني بود. همه 
كساني كه معتقد به آزادي قلم و شرافت قلم هستند، از دستگيري اين 
فرد خوشحال هس��تند. وي با بيان اينكه اين دستگيري نبايد موجب 
اتهام زني هاي جديد ش��ود، گفت: اجازه دهيد دوستان ما در سازمان 
اطالعات سپاه كه از آنها براي اين پرونده تشكر مي كنم، خودشان اين 
موضوع را دنبال كنند، از اتهام زني و گمانه زني خودداري كنيد و امتداد 

آمدنيوزي درست نكنيد. 
ربيعي تأكيد كرد: اصحاب رسانه از اينكه ساحتشان از تروريست آبرو 

پاك شد، خوشحال هستند.

چ�ه كس�ي ب�اور مي كن�د دس�تگاه اطالعاتي 
فرانس�ه حاضر ش�ود اعتب�ار و برند خ�ود را در 
ميان نهاده�اي اطالعاتي اروپاي�ي و امريكايي، 
 با تقديم دو دس�تي اي�ن مهره متوهم ب�ه ايران
- آن هم به س�پاه پاس�داران- مخ�دوش كند؟!

به گزارش س��رويس دفاع و امنيت مش��رق، تك و 
پاتك هاي اطالعات��ي از جمله مرموزترين و ش��ايد 
پيچيده ترين فضاهايي باشند كه مي توان در دنياي 
امروز تصور و اجرا كرد و در ميان غول هاي اطالعاتي 
و امنيتي دنيا همواره در حال تس��ت و تالش است، 
البته در قرن های ٢0 و ٢1 ش��اهد افزايش س��طح 
استفاده از اين تكنيك هاي خاص هستيم. در حالي 
كه روش هاي مختلفي براي شناس��ايي، جذب يا به 
دام انداختن جاسوس و هدف هاي مورد نظر از طرف 
سرويس هاي اطالعاتي مختلف استفاده مي شود، اما 
غلبه بر حريف نيازمند معماري پيچيده، چنداليه و 
بعضاً چندين و چند ساله است و به نتيجه رسيدن اين 
طراحي ها، صبر استراتژيك و خاصي مي طلبد، البته 
هدف هاي مورد نظر به غير از جاسوسان مي تواند به 
رهبران گروه هاي مخالف، قاچاقچيان و خالفكاران 
بزرگ، جنايتكاران جنگي و مواردي از اين دس��ت 
مربوط باش��د كه در اي��ن عمليات ه��ا از روش هاي 
مختلفي مثل تطميع طرف مقابل يا اطرافيانش��ان 
با پول، اس��تفاده از جاذبه هاي جنسي، رصد دائمي 
و دستگيري ش��خص هنگام مرتكب ش��دن جرم، 
استفاده از اطالعات سوخته براي جلب توجه و امثال 
اينها بهره گرفته مي ش��ود، هرچند در كشورمان به 
داليل اعتقادي، قانوني و شرعي، بخشي از اين موارد 
جزو خطوط قرمز محسوب ش��ده و از دايره امكانات 

حذف مي شود. 
دستگيري »نيما زم« سرشبكه ضدانقالب آمدنيوز 
در روزه��اي اخي��ر بار ديگ��ر موضوع ام��كان غلبه 
بر س��رويس هاي اطالعاتي مهم دني��ا به خصوص 
سازمان هاي اروپايي و امريكايي را براي افكار عمومي 
و رس��انه ها زنده كرد، به همين خاط��ر در ادامه اين 
گزارش به مشهورترين موارد از اين نوع عمليات هاي 
شناسايي و دس��تگيري در دهه هاي گذشته اشاره 
خواهيم كرد تا اين عمليات موفق سازمان اطالعات 

سپاه هم در ميان اين اتفاقات مهم قرار بگيرد... 
   »ميت«، آفريقا و مهره اي به نام »اوجاالن«

درگيري تركيه با كردها در داخل اين كشور و عراق 
يك ماجراي قديمي است كه البته در سال هاي اخير 
به داخل خاك سوريه نيز كشيده شده است. كشور 
تركيه گروه كردي PKK را يك گروه تروريس��تي 
مي داند و در سال هاي اخير هزينه هاي سنگين مادي 
و انساني را براي مبارزه با آن متحمل شده است، به 
همين خاطر عبداهلل اوجاالن رهبر سازمان مورد نظر 
از جمله مهم ترين افرادي بود كه سال هاي طوالني 
را براي مبارزه با دولت آنكارا صرف كرده اما در سال 
1۹۹۹ ميالدي فش��ارها به اوجاالن و كش��ورهاي 
ميزبانش شدت گرفته و او مدام در حال تغيير مكان 
بود. وي مدتي در روسيه، ايتاليا و يونان به سر برد و 
در نهايت نيز سر از قاره آفريقا و كشور كنيا درآورد. 
در تمام اين م��دت البته س��ازمان اطالعات تركيه 
ملقب به »ميت« و اداره اطالعات ارتش اين كش��ور 

در تعقيبش بودند. 

اوجاالن در جريان حضور در اين كشور آفريقايي در 
سفارت يونان حاضر بود چراكه اين كشور مد ت هاي 
طوالني اس��ت با تركيه در ماج��راي جزيره قبرس 
اختالفات بس��يار ش��ديدي دارد. در 1۵فوريه سال 
1۹۹۹ ميالدي وي با ماش��ين سفارت يونان و چند 
مقام كنيايي در حال عزيمت به ف��رودگاه بود تا به 
كش��ور آفريقايي ديگر برود كه در ميانه راه توس��ط 
عوامل تركيه دستگير و به اين كشور منتقل شد. در 
آن زمان جار و جنجال هاي فراواني درباره دستگيري 
و البته عوامل كمك كننده به تركيه در اين عمليات 

ايجاد شد. 
   »موساد« در تعقيب مردي كه اسرار هويدا 

كرد
برنامه اتمي رژيم صهيونيستي را شايد بتوان يكي از 
حساس ترين و مرموزترين پروژه ها در تاريخ اسرائيل 
قلمداد كرد. س��ال هاي س��ال در بين سرويس هاي 
امنيتي جهان و دولت هاي آنها اين حرف مطرح بود 
كه اين رژيم، مسلح به تسليحات هسته اي است ولي 
حداقل براي مردم دنيا اين برنامه در تاريكي بود اما 
در پنجم اكتبر 1۹83ميالدي همه چيز عوض شد. 
نشريه انگليس��ي س��اندي تايمز تصاويري از داخل 
تاسيسات ديمونا منتش��ر كرد و به جهان گفت كه 
اس��رائيل به س��الح اتمي مجهز اس��ت. اين مسئله 
طوفاني از انتقادات و واكنش ها را بر سر اسرائيلي ها 
آوار كرد و س��رويس اطالعاتي صهيونيست ها يعني 
موس��اد به دنبال عامل اين نش��ت اطالع��ات رفت. 
بعد از مدتي جس��ت وجو مش��خص ش��د كه عامل 
نشت اطالعات به اين نش��ريه انگليسي مردي به نام 

مردخاي وانونو بود. 
مردخاي وانونو يك يهودي مراكشي  تبار بود كه در 

س��ال 1۹۵۴در مراكش متولد شد و در سال 1۹۶3 
همراه با خانواده خود به فلسطين اشغالي مهاجرت 
كرد. وی در س��ال 1۹71به ارتش اسرائيل پيوست، 
از دانشگاه بن گوريون فارغ  التحصيل شد و سپس به 
استخدام در نيروگاه ديمونا درآمد. وي پس از خروج 
از اس��رائيل، در س��ال 1۹8۵ به يك گروه مسيحي 
مخالف جنگ  افزارهاي هسته اي در استراليا پيوست 
و همزمان تغيير دي��ن داد و به مس��يحيت گرويد. 
وي در س��ال هايي كه در مركز ديمونا كار می كرد با 
استفاده از دسترسي هاي خود تصاويري را از درون 
اين مرك��ز تهيه كرده و در نهايت در اختيار نش��ريه 

انگليسي قرار داد. 
موس��اد در تعقيب و به دام انداختن وي از روش��ي 
قديمي به��ره برد و ي��ك مأمور زن با ن��ام عملياتي  
سيندي را در مسير وي قرار داد. مردخاي در جريان 
سفري به ايتاليا با سيندي رو به رو شد. وي به دليل 
تنهايي و ظاه��راً به دليل برخي مش��كالت عاطفي 
به س��رعت جذب اين زن كه خود را يك توريس��ت 
امريكايي جا زده بود ش��د. اي��ن زن وي را در زماني 
مناس��ب بيهوش ك��رد و نيروهاي موس��اد ترتيب 
انتقال وي به اس��رائيل را دادن��د. وي در دادگاهي 
به جرم افشاي اس��ناد هس��ته اي به 18سال زندان 

محكوم شد. 
   »سيا« و »اف بي  آي « در تعقيب خائن بزرگ

در دهه 1۹80ميالدي سازمان س��يا با يك مشكل 
بزرگ رو به رو شد. جاسوسان اين سازمان در داخل 
شوروي سابق يكي بعد از ديگري در رده هاي بسيار 
باال دس��تگير و اكثراً اعدام مي ش��دند. سازمان سيا 
متوجه شد يك خائن در سطوح باال وجود دارد و در 

اين مسير از كمك »اف بي آي« نيز بهره گرفت. 

الدريخ آمس م��ردي بود كه ضد اطالعات س��يا به 
دنبال او مي گشت. وي يكي از مأموران سيا بود كه 
در دهه 1۹80ميالدي مأمور ش��ده بود تا مأموران 
اطالعاتي ش��وروي در اروپا را شناس��ايي كند. وي 
مدتي را در تركيه و دفاتر اروپايي سيا گذراند اما به 
دليل مشكالت مالي به دام متقابل سرويس اطالعاتي 
شوروي افتاد. آمس در سال هاي دهه 1۹80 و مدتي 
در دهه 1۹۹0ميالدي براي ش��وروي و فدراسيون 
روسيه به جاسوسي مشغول بود و اطالعات مربوط به 
جاسوس هاي سيا در داخل اين كشور را لو داده بود. 
اما لو رفتن وي نيز به نوعي به مس��ائل مالي مرتبط 
است. درآمد ساالنه وي به عنوان يك عضو سيا حدود 
۶0هزار دالر بود و با اين حال همكاران او مش��اهده 
كردند كه وي اتومبيل گران قيم��ت از مدل جگوار، 
لباس هاي شيك و خانه اي بزرگ را خريداري كرده 
كه هيچ كدام از نيروهاي هم رده او توان تهيه آنها را 
ندارند. همين مسئله واحد ضدجاسوسي سيا را به وي 

مشكوك كرد و تعقيب و مراقبت آمس آغاز شد. 
تيم ه��اي مش��ترك اف ب��ي آي و س��يا وي را تحت 
نظارت قرار دادند و وقتي در اوايل س��ال 1۹۹۴ وي 
به همراه همس��رش مي خواس��تند براي شركت در 
اجالسي به مس��كو س��فر كنند، اف بي آي آنها را در 
يك تله پيش بيني شده بازداشت كرد. وي در جريان 
بازجويي ها به كار براي شوروي سابق و روسيه اعتراف 
كرد. اين جاس��وس به حبس ابد ب��دون مرخصي و 
تخفيف محكوم شده و االن نيز در حال گذران دوران 

محكوميت خود است. 
   آمد و رفت »نيما زم« به صدا و سيما

روح اهلل زم معروف به نيما زم كه گرداننده سايت و 
كانال تلگرامي ضدانقالب آمدنيوز است، در جريان 

برخي اعتراضات در شهرهاي كش��ور در سال ۹۶ 
روي موج ماجرا سوار شد و عالوه بر آنكه روايت هاي 
مخدوش و نادرس��تي را از اين اعتراضات منعكس 
مي كرد، در اقدامي ضدانساني و اقدام عليه امنيت 
ملي كش��ورمان، آموزش جنگ ش��هري و ساخت 
سالح هاي دست س��از را گام به گام توضيح مي داد. 
اين موضوع به حدي جدي بود ك��ه كانال او اول از 
س��وي مدير كمپاني تلگرام به دليل نقض قوانين 

مسدود شد. 
 بررسي هاي فني دس��تگاه هاي اطالعاتي كشورمان

- كه در گذش��ته رسماً توس��ط صدا و سيما منتشر 
ش��د- نش��ان مي داد او پس از اين اتفاقات، توانسته 
توجه دستگاه هاي اطالعاتي غربي را كه عالقه مند به 
تداوم اغتشاش در كشورمان هستند به سمت خود و 
توهماتش جلب كند. اين موضوع به گونه اي بود كه 
زم با اسكورت ويژه پليس و دستگاه اطالعاتي فرانسه 
)كه فيلم آن منتشر ش��ده( تردد مي كرد و حفاظت 

ويژه اي براي او اعمال مي شد. 
Honeypot مرتبطان با »آمدنيوز« در دام  

يك��ي از ش��اهكارهاي اي��ن عمليات، ع��دم اطالع 
نزديك ترين افراد به نيم��ا زم، از تحت نظر بودن يا 
هدايت وي به ايران تا زمان اعالم رسمي خبر توسط 
سازمان اطالعات سپاه اس��ت. اگر چه بسياري افراد 
پس از اين اطالعيه رسمي، شروع به بيان تحليل هاي 
ش��خصي خود از محتواي چند هفت��ه اخير كانال 
آمدنيوز كردند ولی طبيعي اس��ت كه هيچ ذهنيتي 
درباره اين عمليات مهم نداشتند اما به نظر مي رسد 
از مدتي قب��ل، تمام فع��االن و مرتبط��ان داخلي و 
خارجي آمدنيوز - همچون شخص گرداننده- در تله 
اطالعاتي س��پاه گير افتاده اما بدون اطالع از آن، به 
فعاليت روزمره خود مشغول بودند كه نشان دهنده 
اجراي موفق و بي نظير استراتژي Honeypot در 

اين پرونده دارد. 
 Honeypot به طور خالصه و ساده، در استراتژي
يا ظرف عسل، برخي حفره هاي امنيتي، اطالعاتي يا 
رس��انه اي- خبري، به منظور اجراي اهدافي خاص، 
 Honeypot موقتاً باز گذاشته مي شوند. در حقيقت
را مي توان به عنوان يك تله توصي��ف كرد كه براي 
تشخيص هرگونه تالش غيرمجاز و نادرست به منظور 
استفاده از سيستم  هاي اطالعاتي و رسانه اي به كار 
گرفته مي شود. هدف اصلي از اين طراحي، تشخيص 
و يادگيري و س��پس درمان آس��يب هاي داخلي و 
بيروني است و كسب اطالعات و اشراف بيشتر براي 

بهبود ساختارها و نفرات. 
در حقيقت به نظر مي رسد در اين مدت، افرادي كه 
بنا به داليل شخصي، مأموريت هاي سازماني يا حقد 
و كينه هاي متنوع در تالش بودند با ارتباط گيري از 
اين طريق و درج محتواي مخدوش و غلط، گروه ها، 
افراد و نهادهايي را در كش��ورمان مورد حمله قرار 
داده و در نتيجه، نظام جمهوري اس��المي را دچار 
آسيب و مشكل كنند، به خوبي شناسايي و سطح 
دسترسي و ارتباطات آنها بررسي شده است و آنها 
بدون آنكه متوجه باش��ند، در اين ظرف عس��ل به 
ايفاي نقش مش��غول بودند كه قطعاً نوبت بررسي 
فعاليت هاي مخرب آنها در ه��ر جايگاه و ارتباطي 

خواهد شد؛ ان شاء اهلل.

مشهورترين تله هاي اطالعاتي جهان از »اوجاالن« تا »زم«

اينجا گويي صحراي محشر است و خيل عاشقان حضرت سيدالشهدا 
عليه السالم، با نفخ صور و بيدار باش حسيني دوباره به دنيا رجعت 
كرده اند ت��ا در مصاف جنگ با اهريمنان و يزيدي��ان تاريخ، با آقا و 
موالي خود تجديد پيمان كرده و كرباليي ديگر بيافرينند. اربعين 
تفس��ير جمله زيباي »كل عرض كربال و كل يوم عاش��ورا« است. 

اربعين نورافكن و نمايشگر فلسفه هجرت در قرآن است. 
در منطق اسالمي هجرت مبدأ تاريخ مسلمانان و تمييز و مرز 
بين دوره كفر و دوره ايمان است. قرآن كريم در بيش از 1۴آيه 
دستور به هجرت داده است)سوره نساء آيه ۹7(. مفهوم عيني و 
واقعي هجرت را در راهپيمايي عظيم اربعين مي توان ديد مگر 
نه اين است كه خداوند در قرآن كريم مؤمنان و مسلمانان را از 
تسليم در برابر فشار ظالمانه مس��تكبران و ظالمان بازداشته و 
امر به هجرت مي كند و مگر نه اين اس��ت ك��ه خداوند هجرت 
مس��لمانان را عامل ترويج دين و صدور اس��الم به اقصي نقاط 
جهان معرفي مي كند و مگر نه اين اس��ت كه پاداش هجرت را 
رستگاري و فوز عظيم مي داند)سوره توبه آيه ٢0( و مگر نه اين 
است كه اساس قيام حضرت سيدالشهدا عليه السالم بر هجرت 
و شهادت و رستگاري استوار اس��ت و مگر نه اين است كه ورد 
زبان عشاق امام حسين »يا ليتنا كنا معك و نفوز فوزاً عظيما« 
و شركت در حماس��ه عاشوراس��ت... و اين همه در راهپيمايي 

هجرت گونه اربعين يكجا حاصل است. 
راهپيمايي اربعين نماد هجرت از جهان مرده و بي روح به جهان 

زنده و پوياست. اينجا هجرت از حضيض رذائل به اوج فضائل را 
به عيان مي توان ديد. اينجا سخن معمار فرزانه انقالب اسالمي 
حضرت امام خميني س��الم اهلل عليه را مي توان مش��اهده كرد 
كه »راه ق��دس از كربال مي گذرد«. نه فق��ط راه قدس بلكه راه 
»ايمان«، »محبت و مهرورزي«، »عدالت«، »كس��ب رضايت 
حق تعالي«، »رس��تگاري«، »نور«، »اطاع��ت از خداوند« و... 
همه و همه از كربال مي گذرد. در اين صحراي محشر به سخني 
ديگر از بنيانگذار كبير انقالب اسالمي ايران افتادم كه در سال 
13۵8 طی ديدار با هيئتي از مقامات كش��ور س��وريه در مورد 
رژيم صهيونيس��تي فرمود: »اگر مس��لمين مجتمع بودند، هر 
كدام يك سطل آب به اسرائيل مي ريختند او را سيل مي برد« 
و اينك من به اين مي انديشم كه اگر اين جمعيت امر شود كه 
بي سالح به س��مت قدس حركت كنند، رژيم صهيونيستي در 
جنگ اراده ها بي ش��ك مغلوب و از صفحه روزگار محو خواهد 
شد و اربعين تمرين اجتماع مسلمين عليه نظام سلطه و اذناب 

منطقه اي آنان است. 
اربعين در درجه نخس��ت احياگر فرهنگ حسيني و بلندگوي 

فرياد مظلوميت س��يد و س��االر شهيدان اس��ت. حضرت امام 
زين العابدين و زين��ب كبري عليهماالس��الم بنيانگذار اربعين 
و صداي رس��اي ش��هداي كربال بودند. قافله س��االر عاش��قان 
اربعين، حضرت ام��ام خامنه اي روز يك ش��نبه ٢1مهرماه در 
جمع دانش آموختگان دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام 
حسين عليه السالم در اين زمينه فرمودند: »اربعين اول، رسانه 
پرقدرت عاشوراس��ت. اي��ن ۴0روز، ۴0روز فرمانروايي منطق 
حق در ميان دنياي ظلماني بني اميه و سفياني ها بود. اهل بيت 
)عليهم الس��الم( در يك حركت ۴0روزه طوفاني به پا كردند... 
امروز هم اين حركت راهپيمايي در دنياي پيچيده و پرتبليغات، 
يك فرياد رسا و يك رسانه بي همتاست. چنين چيزي )اينكه هم 

حركت مي كنند به سمت آن مبدأ( در دنيا وجود ندارد.«
اربعين دانشگاه تربيتي مكتب حسين عليه السالم و عاشوراست. 
اربعين جسارت و شجاعت مقاومت و ايستادگي در برابر ظالم 
را به پيكره نيمه جان انس��انيت بخشيده است. برجسته شدن، 
جهاني شدن و عالم گير شدن راهپيمايي اربعين در عصر توحش 
قانوني نظام س��لطه، بحق ثم��ره و ميوه ش��جره طيبه انقالب 

اسالمي است؛ انقالبي كه خود مولود »محرم و صفر«، »كربال و 
عاشورا« و اربعين است، اينك پرچمدار رساندن صداي عاشورا و 

عاشوراييان به جهان در آوردگاه اربعين شده است. 
اربعين تصوير شفاف و بي غبار مهرباني و مهرورزي و حالوت و 
شيريني محبت و عشق انسان ها به يكديگر و يادآور رفتار ناب 
انساني در حكومت جهاني حضرت ولي عصر عليه السالم است. 
اربعين مانند مغناطيسي بي مانند در مكتب حسيني دل هاي 
حق طلب عالم را همچون براده ه��اي آهن به خود جذب كرده 
است. ادوارد گيبون مورخ انگليسي در قرن هجدهم و صاحب 
كتاب »تاريخ انحطاط و س��قوط امپراطوري روم« مي نويسد: 
داس��تان تراژيك مرگ )حضرت امام( حس��ين )عليه السالم(، 

احساسات هر خواننده دل سنگي را نيز تحريك مي كند. 
در تاريخ خوان��ده بوديم كه حضرت زينب س��الم اهلل عليها در 
نهضت در مقابل اهانت و اس��تخفاف ابلهان��ه يزيد، با صالبت 
فرمودند: »)من در اين س��فر( جز زيبايي هي��چ چيز ديگري 
نديدم« و اينك اين زيبابيني عقيله بني هاشم، حضرت زينب 
 س��الم اهلل عليها به عيان در پهن دش��ت نينوا مشهود است كه

»ما َرأَيُت ااِلاّ َجمياًل«. 
اربعين يعني بفهمي كربالي آخرين را

موسم لبيك گويي در صف دنيا نباشي
اربعين يعني كه  اي دل در نبرد حق و باطل

تو مبادا در ركاب مهدي زهرا نباشي

دلنوشته ها و يادداشت هاي اربعين

مغناطيس مكتب حسيني

يادداشت    |   سیدعبداهلل  متولیان

   گزارش

   خبر وزير كشور با بيان اينكه اين 
حق نيروهاي امنيتي است كه 
امنيت را تحت هر شرايطي حفظ كنند، گفت: هر كسي 
در حوزه نفوذ و جاسوسي در كشور ضربه مي زند بايد با 

او برخورد كنيم. 
به گزارش مهر عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور روز گذشته 
در حاشيه جلس��ه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به 
مديريت مراسم اربعين، اظهار كرد: الحمدهلل اين مديريت خوب 
شكل گرفته است و تردد در مناطق مرزي، به خصوص در داخل 

كشور عراق از سرعت و سهولت خوبي برخوردار شده است. 
وي افزود: خوشبختانه سه روز است كه خروج و ورود ما به يك 
توازن رسيده و روز گذشته ورودي به كش��ور دو برابر خروجي 
بوده اس��ت يعني 103ه��زار نفر از كش��ور خ��ارج و در مقابل 

٢30هزار نفر وارد شدند. 
رحماني فضلي افزود: اگر همين روند ادامه پيدا كند، در مراجعه 
زائران به كشور هيچ مشكلي پديد نمي آيد هرچند ما از سه روز 
قبل، اتوبوس ها و وسايل نقليه بسياري را در مرزها به خصوص 

در منطقه مهران مستقر كرديم. 
وزير كشور گغت: تا االن ما توانسته ايم حدود 3۵ميليون وعده 
غذايي را كه عمدتاً از نذورات مردم اس��ت توزيع كنيم و حدود 

7هزارو۵00نفر را در مناطق مختلف اسكان داده ايم. 

وي با اش��اره به تدابير امنيتي در مرزهاي غربي كش��ور، گفت: 
خوشبختانه در مرز خسروي به دليل اينكه اولين سال بازگشايي 
آن بود و نگراني هايي وجود داشت، با همكاري بسيار خوب دولت 

و نيروهاي نظامي عراق با هيچ مشكلي مواجه نشديم. 
رحماني فضلي با اشاره به انتخابات پايان سال، گفت: فعاليت ها 
در اين خصوص متناسب با تقويم انتخاباتي خيلي خوب پيش 

مي رود و هماهنگي هاي الزم در همه حوزه ها وجود دارد. 
وزير كش��ور با اش��اره به برگزاري انتخابات الكترونيكي، گفت: 

دستگاه هاي احراز هويت كه صحت عمل در نحوه رأي گيري را تا 
۹0درصد به ما اطمينان مي دهد، مورد تأييد شوراي نگهبان قرار 
گرفته است و ما دنبال اين هس��تيم كه اين فرآيند را در سراسر 
كشور اعمال كنيم، البته در 1۴0شهر هم مقرر شده كه شمارش 

و اخذ آرا هم به صورت الكترونيكي برگزار شود. 
وي در ادامه با اشاره به دستگيري »روح اهلل زم« گفت: از مدت ها 

قبل روي سوژه روح اهلل زم تور اطالعاتي پهن شده بود. 
رحماني فضلي با بيان اينكه اين حق نيروهاي امنيتي است كه 
امنيت را تحت هر شرايطي حفظ كنند، گفت: اين موضوع بايد 
درسي باشد براي همه دستگاه ها و افرادي كه به عنوان معاند و 

مخالف دست به اقداماتي عليه امنيت ملي كشور ما مي زنند. 
رحماني فضلي افزود: هر كس��ي در حوزه نفوذ و جاسوس��ي در 

كشور ضربه مي زند بايد با او برخورد كنيم. 

وزير كشور در حاشيه جلسه دولت: 

مدت ها تور اطالعاتي براي »زم« پهن شده بود


