
آن را بزرگ تری�ن گردهمایی عالم به 
حساب آوردند

امس��ال ش��ما مالحظه کردی��د در اربعین حس��ینی 
میلیون ه��ا انس��ان در کنار ه��م ق��رار گرفتند؛ خود 
ای��ن حرکت عظیم ی��ک جمعی از مس��لمانها - البّته 
مخصوص ش��یعه نبود، س��ّنی ها هم بودن��د - که در 
دنیا انع��کاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ 
آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم به حس��اب آوردند؛ 
چه کس��انی؟ آنهایی که دارند مسائل اسالمی را رصد 
میکنند. من همین جا مناس��ب میدانم و الزم میدانم 
به مناس��بت یاد از آن اجتماع عظی��م، از دولت عراق، 
ملّت عراق، عش��ایر عراق که در این آزمون بسیار مهم 
ف��داکاری کردند، خدم��ت کردند، َک��رم و بزرگواری 
نشان دادند، تشّکر کنم. حادثه ی عجیبی بود حادثه ی 
امس��اِل اربعی��ن کربال. این راه را دش��منان اس��الم و 
دش��منان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. 
ببینی��د چه حرکت عظیمی اتّفاق افت��اد! وقتی حّتی 
جس��مها در کنار هم قرار میگی��رد، این جور انعکاس 
پیدا میکند. اگر ما با هم باش��یم، کشورهای اسالمی، 
ملّتهای مسلمان - سّنی و شیعه و فَِرق مختلف تسّنن 
و تش��ّیع - با یکدیگر دلهایش��ان صاف باش��د، نسبت 
به یکدیگر س��وءظن نداشته باش��ند، سوءنّیت نداشته 
باش��ند، به یکدیگر اهانت نکنن��د، ببینید در دنیا چه 
اتّفاق��ی خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای اس��الم درس��ت 

خواهد شد! وحدت؛ وحدت.
ام��روز، ه��م در بین اهل س��ّنت، هم در بین ش��یعه، 
دس��تهایی در کار اس��ت ب��رای اینکه اینه��ا را از هم 
جدا کند؛ همه ی این دس��تها هم اگر جستجو کردید، 
میرسد به مراکز جاسوسی و اّطالعاتی دشمنان اسالم؛ 
نه دش��منان ایران، نه دش��منان شیعه فقط؛ دشمنان 
اس��الم. آن تش��ّیعی که ارتباط به ام آی شش انگلیس 
داشته باشد، آن تس��ّننی که مزدور سی آی ای آمریکا 
باش��د، نه آن ش��یعه است، نه آن س��ّنی است؛ هر دو 

ضّد اسالمند.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و 
هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی  
19 دی 1393

زائر پی��اده روی اربعین گفت: تجربی��ات نهفته در پیاده روی 
اربعین با کالم به دست نمی آید و فقط باید در آن اماکن بود تا 
از صمیم قلب این توسل، شور و شعور حسینی را تجربه کرد. 
لحظه دیدار بارگاه »امام علی )ع(« اتفاقی است که هیچگاه از 

ذهن هیچ زائری پاک نخواهد شد.
 با نزدیک ش��دن به اربعین حس��ینی دوست داران و عاشقان 
»امام حس��ین )ع(« از جای جای ایران اس��المی و جهان بار 
سفر بس��ته و راهی پیاده روی به سوی معبود خود می شوند، 
این گرهمایی عظیم جهان اسالم طی سالهای گذشته با شکوه 
و عظمت خاصی برگزار ش��ده و هر ساله به تعداد زائران پیاده 

روی اربعین اضافه می شود.
»طاه��ا فرد« یک��ی از هنرمندان عرصه تئاتر ک��ه در نمایش 
»آخرین نبرد« طراحی صحنه را بر عهده داش��ته است امسال 
ب��رای دومین بار برای حضور در پیاده روی اربعین عزم س��فر 
کرده و ره توش��ه حضور در راه عاش��قان را برداش��ته است. به 
همین مناسبت خبرگزاری میزان با فرد به گفت وگو نشسته و 
حال و هوای این راهپیمایی عظیم جهان اسالم را از زبان وی 
جویا شده است روایت نویسنده کتاب »به یادت چله نشینم« 

از پیاده روی اربعین را اینجا بخوانید.
 تاکنون چند بار راهی پیاده روی اربعین شده اید؟

فرد: تاکنون دو بار موفق به حضور در پیاده روی اربعین ش��ده 
ام و امیدوارم این اتفاق برای سومین بار نیز شامل حالم شود. 
 چه عاملی باعث ش�د که عزم حضور در این راهپیمایی 

را داشته باشید؟ 
فرد: اولین بار ش��اید کنج��کاوی حضور میلیونی بس��یاری از 
ش��یعیان مرا به س��وی این راه بزرگ کشاند. دوست داشتم از 
نزدی��ک این اتفاق را تجربه کنم اما بعد از حضور در پیاده روی 
اربعی��ن فهمیدم که این رویداد بس��یار بزرگتر از تصورات من 
بوده اس��ت. مردم از هر جای جهان در این پیاده روی حضور 
دارند و همین ش��ور و ش��وق و عش��ق فراوان باعث ش��ده تا 

یکپارچگی عظیمی میان راهیان کربال ایجاد شود.
 یکی از مهمترین س�واالت افرادی که می خواهند برای 
اولین بار راهی پیاده روی اربعین ش�وند ملزومات سفر 

است، چه چیزهایی را باید برای این سفر آمده کنیم؟
فرد: س��ال اول تجربه چندانی نداش��تم و شاید وسایل زیادی 
را به همراه بردم اما حاال می دانم تنها باید وس��ایل ضروری را 
با خود برد زیرا در حین س��فر همه چیز به کرم »امام حسین 

)ع(« برای شما مهیا می شود.
 برای حضور در مس�یر پیاده روی اربعین اگر در تهران 

ساکن باشیم، چقدر راه در پیش داریم؟
فرد: مس��یر تهران تا مرز مهران نزدیک به دوازده ساعت است 
و آنجا کمی برای صدور و بازرس��ی گذرنامه وقت می گذرد. از 
آن به بعد وارد کش��ور عراق می ش��ویم و انگار همه چیز تازه 

آغاز می شود.
 کمی از تجربه شروع مس�یر پیاده روی اربعین از شهر 

نجف بگویید
فرد: مس��یر اصلی این پیاده روی از ش��هر نجف آغاز می شود 
و ت��ا قب��ل از آن معموالً باید از اتوبوس یا وس��ایل نقلیه دیگر 
اس��تفاده کرد. اتفاق بسیار بزرگی اس��ت که شما برای شروع 
یک سفر به زیارت »امام علی )ع(« بروید و با توسل به ایشان 
راه خ��ود را آغاز کنید. »حضرت علی )ع(« برای ما ش��یعیان 
به عن��وان اولین امام معصوم جایگاه وی��ژه ای دارند و من در 
نخس��تین دیدار خود با گنبد مطهر ایشان شور عجیبی در دل 

احساس می کردم.
ای��ن تجربی��ات با کالم به دس��ت نمی آید و فق��ط باید در آن 
اماکن بود تا از صمیم قلب این توس��ل، شور و شعور حسینی 
را تجربه کرد. لحظه دیدار بارگاه »امام علی )ع(« اتفاقی است 

که هیچگاه از ذهن هیچ زائری پاک نخواهد شد.
 کل مس�افت مسیر پیاده روی اربعین از شروع تا پایان 

چقدر است؟
فرد: مردم عراق مسیر پیاده روی اربعین را »طریق الحسین« 
نامی��ده اند. این مس��یر از نج��ف تا حرم »حض��رت ابوالفضل 
)ع(« توس��ط میله هایی که به »عمود« معروف هس��تند نشانه 

گذاری ش��ده و حدوداً ۱۴۰۰ عمود با فاصله ۵۰ متر به طول 
می انجامد.

مهمتری�ن ویژگ�ی پی�اده روی اربعی�ن از ن�گاه ش�ما 
چیست؟

فرد: وقتی پا در جاده عش��ق می گذارید از پیر و جوان، کودک 
و بزرگس��ال، زن و مرد، همه و همه در خدمت ساالر شهیدان 
هس��تند. اتحاد عجیبی در ای��ن روز ها بین مردم ایران و عراق 
بوجود می آید و س��نی و شیعه به خدمت برای زائران مشغول 

هستند.
کمی درباره موکب های پذیرای�ی از زائران بگویید، این 

موکب ها چه نیازهایی را تامین می کنند؟
فرد: در بین راه ش��ما از هر چه که فکرش را بکنید در اختیار 
زائران قرار خواهد گرفت. در آنجا چادر هایی است که به آن ها 
موک��ب می گویند و ایران��ی و عراقی و مصری در این موکب ها 
به پخت غذا، پخش آب و لباس مش��غول اند. برخی موکب های 
بزرگی دارند که در آن همه نوع مواد غذایی و پوشاک و وسایل 

خواب موجود است.
آنج��ا هرکه ه��ر چه دارد در اختیار خلق گذاش��ته و بی منت 
خدمت می کند. پیرمردی را دیدم که تنها با یک طش��ت آب 
در کنار جاده ایس��تاده و پای زائران را می شس��ت. زنی با یک 

سینی چای به اس��تقبال مردم می رفت و هرکس به نوعی در 
این سفره آسمانی سهیم می شد.

 آیا پیاده روی اربعین تنها مختص به ایرانیان و شیعیان 
است؟

فرد: در این پیاده روی تنها ایرانیان و عراقی ها نیس��تند. بلکه 
مردمی از مصر، لیبی، فیلیپین، چین، اندونزی و اروپا همسفر 
ما ش��ده بودند و همه پرچم کشورش��ان را نیز برای ارادت آن 

کشور به ساالر شهیدان با خود همراه می آورند.
بس��ته به برنامه ریزی زائر، زمان این مس��یر از ۲ روز تا ۴ روز 
ب��ه طول می انجامد، اما اگر بی وقفه به راه ادامه دهید حداقل 
۲ روز در راه خواهید بود. راهی که با توجه به طوالنی بودنش 
هیچگاه خستگی را به همراه نمی آورد. شاید در لحظاتی جسم 
ش��ما خسته ش��ود، اما این روحتان است که بی تاب دیدار یار 

به راه ادامه می دهد.
آیا خاطره خاصی از پیاده روی اربعین در ذهنتان مانده 

است؟
فرد: بعد از ورود به کوفه خس��تگی راه ما را بر آن داش��ت که 
قب��ل از زیارت و ادامه راه کمی اس��تراحت کنیم. در آن زمان 
پیرزنی به من نزدیک شد و با کاغذی که روی آن نوشته شده 
ب��ود "ما میتوانیم از ش��ما در منزلمان پذیرایی کنیم" ما را به 

خانه اش دعوت کرد.
بعد از پایان عمود ها اولین چیزی که به چش��م ش��ما می آید 
گنبد زیبای حرم قمر بنی هاشم )ع( است. اولین بار که گنبد 
را دیدم ناخودآگاه اش��ک از چش��مانم جاری شد. هیچ کالمی 
در جهان نیس��ت که بتواند احساس نخستین دیدار را توصیف 
کند. آن لحظه تمام خستگی سفر از بین رفته و آنچه می ماند 

عشق به کاروان کربالست.
تماش�ای گنبد حرم امام حس�ین )ع( برای شما چگونه 

تجربه ای بود؟
فرد: از یک جایی پای انس��ان سس��ت می شود و برای من آن 
لحظه زیارت حرم متبرک امام حس��ین )ع( بود. زبانم از راز و 
نیاز الکن مانده و هر چه بود عشقی در سینه بود که بی کالم 

با ساالر شهیدان به درد و دل می پرداخت.
این مسیر مقدس و طریق الحسین جدا از شور و شعور فراوانی 
ک��ه برای هر زائر در خ��ود دارد از نگاهی دیگر هم قابل ارزش 
و اهمیت اس��ت. پیاده روی اربعین باعث همبس��تگی و اتحاد 
مسلمانان ش��ده و به جهان اثبات می کند که دین اسالم دین 
اتحاد، مهربانی و نوع دوس��تی اس��ت. امسال هم به یاری خدا 
عازم این س��فر هستم و فردا کوله بار خود را خواهم بست. در 
این لحظات و حضور دوباره خود در این راه تنها یک ش��عر در 

خاطرم نجوا می شود که می گفت:
گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق 

ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم 

جامعه اربعینی مقطع ظهور و بروز صفت "عفو" است؛ در این 
بازه زمانی شاهدیم که مردم در نهایت لطف و کرامت و عفو و 
اغماض با یکدیگر برخورد می کنند و از خطاهای ریز و درشت 

یکدیگر به راحتی عبور می کنند.
عفو و بخشش یکی از خصلت های نیکویی است که هر فردی 
می تواند واجد آن ش��ود. فراهیدی می نویسد: »عفو آن است 
که از عقوبت کس��ی که مس��تحق عقوبت اس��ت صرف نظر 

کنی.« )العین، ج ۲، ص ۲۵۸(
اهمی��ت این خصل��ت به حدی اس��ت که خداون��د در آیات 
متعددی از قرآن آن را به خود اختصاص داده است؛ تعابیری 
ا َغُفوراً« در آیه۴۳ سوره نساء و عبارت  َ کاَن َعُفوًّ مثل »إِنهَّ اللهَّ
ا َقدیراً« در آیه۱۴۹ نس��اء آنجا که فرمود  َ کاَن َعُفوًّ »َف��إِنهَّ اللهَّ
ا  َ کاَن َعُفوًّ »إِْن تُْبُدوا َخْیراً أَْو تُْخُفوُه أَْو تَْعُفوا َعْن ُس��وٍء َفإِنهَّ اللهَّ
َقدیراً؛ اگر کار خیری را آش��کار کنید، یا آن راپنهان دارید یا 

از بدِی ] دیگران [ گذش��ت کنید، ] کاری مورد پس��ند خدا 
انجام داده  اید [ ؛ یقیناً خدا همواره گذشت کننده و تواناست« 

گویای این مهم است.
به طور قطع کس��ی که در پی رابطه دوستانه و صمیمی بین 
هم نوعان اس��ت، باید اهل عفو و گذشت باشد. این اخالق که 
برآمده از کرامت نفس و بزرگ منش��ی افراد اس��ت، خارج از 
قواعد فقهی و حقوقی اس��ت. خداوند در س��وره شورا آیه۴۰ 
در این باره می فرماید »َو َجزاُء َس��یَئٍة َس��یَئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا 
الِِمیَن؛ هر بدی را  هَُّه ال یِح��بُّ الظهَّ ِ إِن َو أَْصلَ��َح َفَأْجُرُه َعلَ��ی اللهَّ
مجازاتی اس��ت همانند آن، اما هر ک��س عفو کند و راه صلح 
در پیش گیرد، مزدش با خداس��ت؛ زیرا که او س��تمکاران را 

دوست ندارد.«
در احادیث عترت)ع( نی��ز ارزش گذاری خاصی برای خصلت 
عفو صورت گرفته اس��ت؛ به عنوان نمون��ه امیرالمؤمنین در 
روایتی ثواب عفو را غیر قابل ش��مارش معرفی کرده و فرمود 
»دو چیز اس��ت که )عظمت( ثواب آن ها قابل ارزیابی نیست: 
یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف؛ ش��یئاِن ال یُوَزُن 
ثوابُُهم��ا: الَعُفو و العدُل.« )غ��رر الحکم و درر الکلم، ص۴۱۴( 
همچنی��ن پیامبر گرامی اس��الم)ص( صفت "عفو" را خصلت 

جوانم��ردان معرف��ی کرده و فرمود: فتّوت و بزرگ منش��ی ما 
خاندان رس��الت، عفو و اغماض از کسی که به ما ظلم کرده و 
تُنا اَهَل  بذل و عطا به کس��ی که ما را محروم نموده است؛ ُمُروهَّ
ن َظلََمن��ا َو إعطاُء َمن حَرَمنا.« )تحف العقول،  الَبیِت اَلعْفُو َعمهَّ

ص ۳٧(
ثمرات عفو و گذش��ت: کس��ی که اهل عفو و گذش��ت باشد 
همواره ن��زد دیگران س��یادت و آقایی دارد و هم��واره اکرام 
می ش��ود؛ همچنان که امام صادق)ع( در روایتی س��ه چیز را 
مایه س��یادت و آقایی برش��مردند که یکی از موارد آن، عفو و 
گذشت از بدی های دیگران است؛ »سه چیز است که در ه�ر 
که ب�اش���د آق�ا و س�رور است: خش�م ف�رو خ�وردن ،گذشت 
از بدک���ردار، کمک و صله رح�م ب�ا ج�ان و م�ال؛ ثاَلٌث م�َن 
کُ�نهَّ فِیِه ک�اِن َس��یِّ�داً: َکظُم الَغیِظ وَ الَعف�ُو َعن الَمس��ییِء و 

له بِ�الَنف�ِس و َالم�اِل« )تحف العقول، ص۳۱٧( الصِّ
همچنین کس��ی که اهل عفو و گذش��ت از خطاهای دیگران 
باش��د، گامی به س��وی تزکیه قلب برداشته است؛ زیرا فردی 
که واجد این خصلت نباش��د، به طور قطع کینه و کدورت بر 
صفحه قلبش می نش��یند و صفا و زاللیت را از انس��ان س��لب 
می کند؛ بنابراین عفو س��بب دوری از کینه می شود همچنان 

که پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود »از یکدیگر گذشت کنید 
تا کینه های میان ش��ما از بین برود؛  تَعاُفوا یس��ِقُط الّضغائِن 

بَیَنُکم .« )نهج الفصاحة، ص۳۸۵(
ب��ا این توصیفاتی که درباره صفت عفو داش��تیم، تصور اینکه 
ظهور و بروز آن را در گستره جامعه ای بزرگ مشاهده کنیم، 
تص��وری آرمانی خواهد بود، اما جامع��ه اربعینی این تصور را 

تبدیل به حقیقتی عینی کرد.
در ای��ن همایش جهانی ش��اهدیم که م��ردم در نهایت لطف 
و کرام��ت و عف��و و اغماض با یکدیگر برخ��ورد می کنند و از 
خطاهای ریز و درش��ت یکدیگر به راحت��ی عبور می کنند تا 
بتوانند ب��ر زاللیت قلب خویش بیفزایند. کس��انی که تجربه 
حضور در س��فر اربعین را دارند، این خصلت برایشان در بین 

زائران اربعینی بسیار جلوه گر است.
این مس��ئله ما را رهنمود می کند به این سو که اگر جامعه ای 
اس��المی، ایم��ان به مع��ارف اهل بی��ت)ع( پایه آن باش��د و 
مس��ئوالن آن به دنبال تثبیث ای��ن ارزش های ایمانی در آن 
جامعه باش��ند، ارزش ه��ای الهی همچون عفو و گذش��ت در 
چنین جامعه ای نهادینه می ش��ود و زمینه را برای یک ش��هر 

آرمانی فراهم می کند. تسنیم
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گزارش

اگر درایت جهانگیری نبود وضع کاغذ بدتر بود
رییس هیات مدیره خانه مطبوعات گفت: اگر درایت آقای جهانگیری نبود ش��اید 
وضعیت کاغذ که امروز مقداری حالت ثبات پیدا کرده اس��ت بسیار بدتر از وضع 
فعلی بود. مصطفی کواکبیان طی س��خنانی با اش��اره به حل مشکل تامین کاغذ 
مطبوعات از سوی دولت، از اقدامات انجام شده توسط اسحاق جهانگیری معاون 

اول رییس جمهور در این خصوص تقدیر کرد و گفت: اگر درایت آقای جهانگیری 
نبود ش��اید وضعیت کاغذ که امروز مقداری حالت ثبات پیدا کرده است بسیار بدتر از 

وضع فعلی بود.وی همچنین گفت: این روزها درباره یک هیات منصفه مطبوعاتی صحبت 
می شود و باید نماینده ای از خانه مطبوعات نیز در این هیات منصفه حضور داشته باشند. 
کواکبیان با تاکید بر لزوم توجه به مطبوعات از س��وی دولت ها و حکومت ها خاطر نشان 
ک��رد: برای اثبات این که مطبوعات رکن چهارم دموکراس��ی هس��تند، اگر دولت، نظام و 

حکومت بخواهند، می توانند روی خانه مطبوعات حساب کنند.   ایسنا 

سیستم های اجرایی و دانشگاه ها راه ورود نخبگان را بسته اند
عضو حقوقی بنیاد ملی نخبگان گفت: سیس��تم های اجرای��ی راه ورود نخبگان را 
بس��ته اند و این امر به یکی از مش��کالت کشور تبدیل ش��ده است. محمد مهدی 
زاهدی، با توجه به سخنان رهبر انقالب درباره اجرای سند راهبردی امور نخبگان 
اظهار کرد: سیس��تم های اجرایی و حتی دانشگاه ها، راه ورود نخبگان را بسته اند و 

این موضوع، یکی از مشکالت کشور در حوزه نخبگانی ست. او ادامه داد: از دانشگاه ها، 
اندیشکده ها و مراکز پژوهشی انتظار می رود که با جذب و بهره گیری از توان و خالقیت 

نخبه های کشور،  شکوفایی های علمی و... ایجاد کنند، اما استقبال الزم رخ نداده است.عضو 
حقوقی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه در حوزه قانون گذاری نخبگان مشکلی 
وجود ن��دارد، گفت: در مجلس هم قانونهای مربوط به ش��رکت های دانش بنیان، صندوق 
نوآوری و شکوفایی و موارد مربوط به این نهاد قانون گذاری وجود دارد؛ همچنین در هیئت 

امنای بنیاد نخبگان هم حمایت های الزم انجام می شود. باشگاه خبرنگاران

درخواست ولیعهد عربستان از عمران خان 
سخنگوی دولت گفت: نخست  وزیر پاکستان به  طور رسمی اعالم کرد که ولیعهد 
عربستان از وی خواسته است تا با رئیس  جمهور ایران درباره سعودی  ها مذاکره 
کند. علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد میانجی گری عمران خان میان ایران 
و عربس��تان، گفت: کشورهای متعددی با حسن نیت، کوشیده  اند میانجی تنش 

 زدایی تهران – ریاض ش��وند و برخی از آن ها حامل پیام سعودی ها هم بوده  اند. 
وی بیان داش��ت: در سطح رسانه  ای، حداقل، نخس��ت  وزیر پاکستان به  طور رسمی 

اعالم کرد که ولیعهد عربس��تان از وی خواس��ته اس��ت تا با رئیس  جمهور ایران درباره 
سعودی  ها مذاکره کند. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور بیان داشت: ما نیازی 
نمی بینیم به نیابت از یمنی ها یا در غیاب آن  ها وارد گفت  و گو با عربستان شویم. الزم 
به ذکر اس��ت عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان امروز راهی ایران خواهد شد که محور 

آن را میانجی گری برا ایران تشکیل می دهد.   باشگاه خبرنگاران 

مخاطب شمایید

واکنش ترامپ به نظرسنجی فاکس نیوز 
محمد حسین حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم 
در ی��ک توئیت ب��ه نکته ای جال��ب به واکنش 
ترامپ به نظرسنجی منتشر شده توسط شبکه فاکس 

نیوز آمریکا اشاره کرد.
محمد حسین حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم در یک 
توئیت در مورد واکنش ترامپ اشاره کرد. حسینی در 
این توئیت نوشت: " حامی دیروز، آشغال امروز! ترامپ 
با فاک��س نیوز اصلی تری��ن ش��بکه تلویزیونی حامی 
خود ه��م درافتاد! بعد از گزارش فاکس نیوز که طبق 
نظرسنجی ها ۵۱ درصد آمریکایی ها خواهان استیضاح  
و برکناری رئیس جمهور هستند، ترامپ توییت زد که: 
" مسئول این نظرسنجی در فاکس نیوز، آدم مزخرف 

و آشغالی است!"

ضرغامی:
برخی تصاویر در فضای مجازی با واقعیت 

حاکم بر استادیوم منطبق نیست
ع��زت الل ضرغام��ی در صفح��ه توییت��ر خود 
نوش��ت:»  پس از بازدید از ورودی ها و جایگاه 
های اس��تادیوم آزادی، به س��ردار اشتری زنگ زدم و 
در حض��ور فرمانده��ان زحمتک��ش ناجا از ایش��ان و 
همکارانش��ان در برقراری نظم و امنیت بازی تش��کر 
کردم. به ویژه خواهران ناجا.  برخی تصاویر در فضای 
مجازی با واقعیت حاکم بر استادیوم منطبق نیست.«

 اقدام مقامات ترکیه مصداق نسل کشی است
حش��مت الل فالحت پیش��ه، عضو کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس، در 
حس��اب توییتری خود نوش��ت: » اقدام مقامات ترکیه 
علیه اکراد س��وریه مصداق نسل کشی و دیگر جنایات 
مصرح در اساس��نامه روم ۱۹۹۹م است.حتی وکالی 
آزاد نیز می توانند خواهان تعقیب کیفری عامالن آن 

در دیوان بین المللی کیفری ICC شوند.«

مدارس مناطق سیل زده لرستان
محس��ن حاج��ی میرزای��ی، وزیر آم��وزش و 
پرورش، در صفحه توییتر خود نوش��ت:» امروز 
در  معموالن و پلدختر دیدن دانش آموزان با نش��اطی 
که در مدارس تازه س��اخته ش��ده با کمک خیرین و 
دولت درس می خواندند ش��وق آفرین بود اما حس��رت 
نگاه کودکانی که هنوز مدرس��ه مناس��ب ندارند و در 
س��ختی تحصیل می کنند ب��ر دلم ماند. ب��ه مدیران 
برپ��ا دادم ت��ا مدارس بصورت کامل س��اخته نش��ده 

ننشینند.«

سیاست مجازی

یادداشت

عراق هنوز همکاری خود را برای ثبت جهانی پرونده میراث ناملموس اربعین آغاز نکرده 
اس��ت تا ایران بتواند این پرونده را به صورت چند ملیتی به یونس��کو ارسال کند. رویداد 
جهانی اربعین یکی از رویدادهای مهمی است که طبق سنت عراقی ها هر زائری در ایام 
نزدی��ک به اربعین از هر منطقه ای راه را پیاده تا حرم امام حس��ین )ع( طی می کند. از 
کشورهای دیگر نیز برای شرکت در این رویداد به کشور عراق سفر می کنند تا در مسیر 
پیاده روی همراه با مردم ملت های دیگر قرار گیرند. در ایران نیز از آنجا که کشوری شیعه 
اس��ت عالقه مندان زیادی هر س��ال نزدیک به روز اربعین در این پیاده روی شرکت می 
کنند برای حضور در این مراسم، مردم ایران هم آیین های خودشان را دارند از بدرقه زائر 
تا همراه شدن زائر در مسیر پیاده روی ، عزاداری ها و حتی استقبال از او هنگام برگشت. 
رویداد عزاداری روز اربعین رویداد جهانی به شمار می آید چرا که حدود ۲۰ میلیون نفر از 
شیعیان جهان از هر کشوری در آن شرکت می کنند. دبیر کل جمعیت هالل احمر پیش 
بینی کرده امسال بیش از ۳ میلیون نفر از ایران در اربعین حسینی شرکت خواهند کرد. 

به دلیل همین اس��تقبال زیاد از س��وی ایران است که مسئوالن میراث فرهنگی تصمیم 
گرفته اند تا این رویداد را با کمک عراق در فهرست رویدادهای یونسکو جهانی کند. آذر 
ماه س��ال ۹۴ مسعود سلطانی فر  رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری وقت گفت: اربعین به عنوان بزرگترین تجمع مس��لمانان در کربالی معلی و 
یکی از مکان های زیارتی مهم جهان که به لحاظ معنوی، مسیرهای زیارتی و پیاده روی، 
سابقه طوالنی، آیین و مراسم های ویژه با خاطرات مربوطه در طول تاریخ اهمیت و ارزش 
ویژه و بی بدیلی پیدا کرده اس��ت. این ش��ور، شوق و معرفت حسینی در تجمع میلیونی 
امروز تبدیل به یک رزمایش با عظمت برای پیروان و عالقه مندان اباعبدالل الحسین علیه 
السالم در میان مسلمانان و همه افراد آزادی خواه جهان شده است.  سلطانی فر بیان کرد: 
پرونده میراث معنوی)ناملموس( این مراسم و مسیر زیارتی در سطح ملی و جهانی به طور 
مشترک با کشور عراق، شامل تمامی راه ها و محورهای زیارت در مسیر خسروی، مهران، 
چذابه و شلمچه و استان های مرزی به همراه تمام آیین های و مراسم های مربوطه و تمام 

اتفاقات معنوی توس��ط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده خواهد 
شد. این میراث معنوی با عظمت که به لحاظ معنی و مفهوم و به لحاظ آیینی، با اشتیاق و 
شور روزافزون ، یکی از بی نظیرترین میراثهای معنوی زنده بشری را رقم زده است. حفظ 
این میراث ارزش��مند در جنبه های مختلف به ویژه به لحاظ سنت های فرهنگی و دینی 
و اهمیت ملی و جهانی آن در قالب پرونده ای جامع و مصور ابتدا در سطح ملی و سپس 
با کمک کشور عراق بصورت مشترک در سطح جهانی برای ثبت در یونسکو ارایه خواهد 
شد. مرداد سال ۹۵  سلطانی فر از ثبت ملی مراسم و راهپیمایی اربعین حسینی به صورت 
ناملموس خبر داد. چندی پیش هم،  ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری از توافق دو کشور برای تشکیل پرونده مشترک »اربعین« برای 
ثبت در یونسکو خبر داد و گفت : این پیشنهاد از سوی ایران مطرح شده و مدت ها بود که 
پیگیر تشکیل این پرونده برای ثبت در یونسکو بوده است. اکنون با عراق توافق شده این 

پرونده، مشترک برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو تشکیل شود.  مهر

اربعین؛ مشق »عفو« و 
گذشت و بندگی

وقتی شور و شعور حسینی را در جاده عشق با پای پیاده تجربه می کنی
یک زائر پیاده روی اربعین مطرح کرد

ثبت جهانی پیاده روی اربعین در انتظار پاسخ روشن عراق


