
داس��تان اربعیِن امروز ما، چیز دیگری است، فرق ها دارد با گذشته، اکنون زمان 
ظهور و بروز است. این که 20 میلیون آدم و بیشتر با هر عقیده و مذهبی راهی 
کربال می شوند، از سر شکم سیری نیست، عشق می خواهد که اینگونه پای پیاده 
قبول زحمت و رنج می کنند. کربال فراتر از مس��لمانی اس��ت، حس��ین)ع( فراتر 
از تش��یع است، اگر نیست یک نفر بگوید مس��یحی و زرتشتی و سنی و یهودی 
و دیگران که مس��لمان و ش��یعه نیس��تند در راه کربال چه می کنند؟! وقتی می 
گویند حب الحس��ین یجمعنا، همین اس��ت دیگر، همه می توانند بیایند در این 
جمِع حضور باش��ند که راهپیمایی اربعین پیش درآمد ظهور است.  ندای زیبای 
اباعبداهلل به گوش جان رس��یده اس��ت که آیا یاری کننده ای هست که مرا یاری 
کند و اکنون پس از 1400 س��ال، یاران، اندک اندک از راه می رسند و هر سال 
نیز بر خیل یاران و یاوران افزوده می ش��ود. راهپیمایی اربعین آزمون و آزمایشی 
برای زمان ظهور است، هم او که خواهد آمد و فرزند حسین بن علی )ع( است و 
ثقل آن رستاخیز است. زمینه را باید مهیا کرد، دست روی دست بگذاریم، دیرتر 
می ش��ود. چله نش��ینی سال هاست تمام ش��ده، دیگر نیازی به چله نگه داشتن 

نیس��ت، همه روزها را باید به کربال و عاش��ورا وصل کرد. روزهای دیگر منقطع 
نیست، فاصله ای وجود ندارد، که اگر هم باشد فاصله سیاهی دل با روشنی چشمه 
خورش��ید است که می درخشد، اما کوردالن او را نمی بینند. ندا می آید، طنین 
حس��ین در همه جا شنیده میشود، »بیا بیا« و ما راهی می شویم، اباعبداهلل برای 
نجات، ما را می خواند، نه نجات خود که او از نجات یافتگان ابدی و ازلی است. 

حسین چشمه خورشید است که اگر او نبود، آفتاب بی رمق و بی جان می گشت، 
مرام حس��ین اس��ت که با مرام می خواهد برای پا رکاب��ی او، برای آن که زمان 
ظهور فرزندش، جا خالی نکنیم، ش��ب هنگام تنهایش نگذاریم، چرب و شیرین 
دنیا فریبمان ندهد گولمان نزند! بدبخت آن کس��ی است که خود را تنها بگذارد 
و محروم کند از یاری حس��ین، حس��ین که تنها نبوده، ما خود را تنها گذاشتیم 

بی حسین!
و اکنون زمانه به گونه ای پیش رفته که بار دیگر عاش��ورایی دیگر در راه اس��ت، 
آنقدر نزدیک است که می شود احساسش کرد، لمسش کرد و خود را در آن واقعه 
دید. واقعه نزدیک اس��ت، روز واقعه زمان آزمون و خطا نیس��ت دیگر، باید از هم 
اکنون تصمیم را گرفت و به لشکر حسین پیوست. حرامیان مشغول ساز و جهاز 

جنگ هستند. 
... و اربعینی��ان در روز اربعی��ن برای حرامیان رج��ز خوانی می کنند، رجزی که 
هماوردی برای آن نیس��ت. عاش��قان، چه حال خوش��ی دارند در این روزها، این 
حال خوش را با خود نگه داریم، غنیمت است، مبادا حال و هوای آن را از دست 
بدهی��م. محکم نگهش داریم نگذاریم این عش��ق را بگیرند از ما. مراقب باش��یم 
حواس��مان باشد می خواهند اربعین را، عاشورا را، کربال را بگیرند، کربال را که نه، 
ما را جدا کنند از عاش��ورا. کربال هس��ت، عاشورا بوده و اربعین خواهد بود. حتی 

اگر ما نباشیم.

نتایج جالب نظرسنجی مریلند

حاج قاسم همچنان محبوب ترین 
چهره سیاسی

 در نظرسنجی جدید دانشگاه »مریلند«، سردار سلیمانی همچنان محبوبترین 
چهره سیاسی-نظامی ایران به شمار می آید. در این نظرسنجی محبوبیت »حسن 
روحانی« برای اولین  در نظرسنجی جدید دانشگاه »مریلند« که نتایج آن امروز 
منتشر شد، از سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی بار به عنوان محبوبترین چهره سیاسی در ایران یاد شده است.
در این نظرسنجی، نظر شرکت کنندگان در مورد هفت چهره سیاسی و نظامی 
مورد پرس��ش قرار گرفته است: سردار قاسم سلیمانی، محمدجواد ظریف، سید 
ابراهی��م رئیس��ی، محمدباقر قالیب��اف، محمود احمدی نژاد، حس��ن روحانی و 
محمدجواد آذری جهرمی. بر اساس گزارشی که از نتایج این نظرسنجی منتشر 
ش��ده، سردار س��لیمانی با اختالف زیاد از ۶ چهره دیگر، در صدر قرار دارد. ۸2 
درصد از شرکت کنندگان درباره سردار سلیمانی دیدگاه مثبت داشته اند. از سال 
201۶ میالدی که این پرسش وارد نظرسنجی های دانشگاه مریلند شد، سردار 

سلیمانی همواره در رده نخست محبوبترین چهره های ایرانی قرار داشته است.
در رده دوم محبوبترین افراد در این نظرس��نجی، محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اس��المی ق��رار دارد. ۶۷ درصد از ش��رکت کنندگان مجموعا 
دی��دگاه مثبتی به ظریف داش��ته اند. در این میان، میزان اف��رادی که گفته اند 
دیدگاه »بس��یار مثبتی« به ظریف دارند، از ۳۶ درصد در ماه ژانویه 201۸، به  
2۷ درصد کاهش یافته است. در این نظرسنجی میزان محبوبیت سید ابراهیم 
رئیس��ی رئیس قوه قضائیه رشد قابل توجهی داشته اس��ت. دیدگاه مثبت ۶4 
درصد از ش��رکت کنندگان در نظرسنجی، وی را با اختالفی اندک، در رده سوم 
محبوبترین چهره های ایرانی قرار داده اس��ت. میزان محبوبیت وی در قیاس با 

ابتدای سال گذشته میالدی 10درصد افزایش یافته است.
 ۵۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که به محمدباقر قالیباف 
شهردار س��ابق تهران دیدگاهی مثبت دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 

سابق ایران هم با ۵2 درصد، در رده پنجم قرار دارد.
در حالی که میزان محبوبیت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نظرسنجی های 
پیش��ین با وجود روند نزولی همواره بیش از ۵0 درصد بوده، اما در نظرس��نجی 
جدید مریلند، میزان محبوبیت روحانی تنها 42درصد عنوان ش��ده است که در 

قیاس با نظرسنجی پیشین کاهشی قابل توجه را نشان می دهد. جهان نیوز

تظاهرات جلیقه زرد ها در فرانسه وارد چهل ونهمین هفته شد

تجمع معترضان در خیابان های پاریس
تظاهرات جلیقه زرد ها در فرانسه در اعتراض به سیاست های دولت این کشور وارد 
چهل ونهمین هفته خود ش��ده و معترضان در خیابان های پاریس و دیگر شهر ها 
تجمع کردند. روز شنبه 1۹ اکتبر )2۷ مهر(، چهل ونهمین شنبه تظاهرات جلیقه 
زرد ها در فرانسه برگزار شد. معترضان جلیقه زرد با در دست داشتن پالکارد هایی 

که بر روی آن ها شعار هایی علیه دولت فرانسه نوشته شده، در خیابان های پاریس 
و برخی ش��هر های دیگر تجمع کردند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که طی 
هفته های اخیر، تدابیر امنیتی در شهر های فرانسه برای مقابله با معترضان شدت 
یافته بود. اعتراضات گس��ترده مردمی در فرانس��ه از 1۷ اکتبر س��ال 201۸ )2۵ 
مهر 1۳۹۷( در اعتراض به افزایش مالیات بر س��وخت آغاز ش��د. هفته گذشته و 
در جریان چهل وهش��تمین شنبه تظاهرات جلیقه زرد ها در فرانسه، معترضان به 

تغییرات اقلیمی نیز در خیابان های فرانسه حاضر شدند.
 میزان

محمد   صفری
m.director80@yahoo.com
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سرمقاله

صفحه 8

سید حسن نصرهللا تشریح کرد :
ابتکار عمل حزب هللا برای حل 

بحران اقتصادی لبنان

رهبر معظم انقالب:
اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید، 
کشور و دنیا اصالح می شود
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اربعین
رزمایش آزادگان عالم برای قیام علیه یزیدیان مدرن


