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کاهش تعهدات برجام بر عهده دولت است
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجل��س با بی��ان اینکه تصمیم درب��اره گام 
چهارم کاهش تعهدات برجام بر عهده دولت اس��ت گفت: پیش��نهاد من، کاهش 
بازرسی  هاس��ت. سیدحسین نقوی حسینی ، درباره گام چهارم جمهوری اسالمی 
در کاهش تعهدات برجام��ی اش گفت: با توجه به بدعهدی های اروپا و عدم انجام 

تعهداتش تاکنون، جمهوری اس��المی ای��ران قطعا گام چهارم کاهش تعهداتش در 
برجام را در دستور کار دارد مگر اینکه در آینده و پیش از اجرای گام چهارم، اروپایی ها 

اقدام عملی برای ایفای وظایفش��ان انجام دهند. وی افزود: اروپایی ها اگر نس��بت به انجام 
تعهداتشان اقدامات موثری انجام دهند ما هم در باره گام برداشتن و برنداشتن گام چهارم 
تصمیم گیری خواهیم کرد. وی تصریح کرد: گام های اول، دوم و س��وم جمهوری اس��المی 
ای��ران در کاهش تعهدات برجامی در حوزه برداش��تن محدودیت ه��ای تحقیق و افزایش 

ظرفیت غنی سازی، افزایش ذخیره  اورانیوم غنی شده صورت گرفته است.  فارس

راهپیمایی اربعین موجب کوری چشم بدخواهان اسالم 
وزیر دفاع گفت: مراسم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی)ع( موجب کوری چشم 

بدخواهان و دشمنان اسالم شده است،
امیر حاتمی در تماس تلفنی با وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش عراق و ابومهدی 
مهندس از تالش��های ارزنده مقامات و مسئولین عراقی بویژه مهمان نوازی ملت 

عراق تقدیر و تش��کر کرد. وزیر دفاع با اش��اره به اینکه مراس��م راهپیمایی عظیم 
اربعین حس��ینی ) ع( موجب کوری چش��م بدخواهان و دش��منان اسالم شده است، 

افزود :تالش های بس��یاری برای دیده و ش��نیده نش��دن این اتفاق و رویداد اس��تثنایی 
جهان اسالم از سوی امپراطوری های رسانه ای نظام سلطه صورت می گیرد ولی غافل 
از اینکه اربعین به یک رسانه اجتماعی و مردمی جهانی تبدیل شده و امروز هر زائر یک 
رسانه است که پیام حق طلبی و آزادی خواهی و ظلم ستیزی امام سوم شیعیان و یاران 

باوفایش را به اقصی نقاط جهان مخابره می کند.  ایرنا

اربعین ارتش ۲۰ میلیونی است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ما مدیون خون شهدا به خصوص مدافعان 
حرم هس��تیم و اربعین به حرکتی تبدیل شده اس��ت که ارتش ۲۰ میلیونی به 

همراه دارد.
سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ، با بیان اینکه خدا را شاکر 

هس��تیم که زیارت اربعین را روزی عاش��قان ابا عبداهلل الحس��ین )ع( کرد اظهار 
داش��ت: وزارت امور خارجه دومین دس��تگاه در کشور اس��ت که بیشترین شهید به 

تناسب جمعیت را تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده است. عراقچی با اشاره به فضیلت 
های روز اربعین گفت: اربعین به یک حرکت و جنبش تبدیل شده است که با خود ارتش 
بیست میلیونی به همراه دارد. وی ضمن یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی گفت : این 
حرکت عظیم به برکت خون شهدا و عزیزان جانبازی هست که برای باز شدن این مسیر 

از جان خود گذشتند.  باشگاه خبرنگاران 

فرمانده کل س��پاه انقالب اسالمی با اشاره به خدمت گذاری 
موکب های عراقی به زائران اربعین حسینی)ع( گفت: مردم 
ع��راق نهایت محبت، عش��ق و مهمان نوازی خود را نش��ان 
دادند و ما دس��ت  و خاک کف پاهایش��ان را می بوس��یم و 

امیدواریم در سالمت و امنیت باشند.
سردار حسین سالمی با حضور در مراسم جاماندگان اربعین 
حسینی)ع( در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده 
مردم در این مراس��م اظهار داش��ت: اربعین روزی است که 
هم��ه رودخانه های بزرگ عش��ق و محبت الهی به س��مت 
امام حس��ین)ع( پی��ش می روند و نش��ان می دهند که امام 
حس��ین)ع( حقیقت جاری است که از مرز زمان عبور کرده 

و همه دل های مشتاق را متوجه خود کرده است.
وی ادامه داد: ش��یفتگی مردم والیتمدار و حس��ینی ایران 
قطراتی از دریای بیکران عش��ق به امام حسین)ع( است که 

وحدت امت اسالمی را به نمایش می گذارد.
فرمانده کل س��پاه افزود: امت اسالم بر مبنای عاشورا و امام 
حس��ین)ع( است که همین موضوع ریشه ظلم و استبداد را 

از بین خواهد برد چرا که امام حس��ین)ع( جهانی و متعلق 
به تمامی بش��ریت و هستی اس��ت که تحت تأثیر درخشان 

نور امام حسین)ع( هستند.
فرمانده کل سپاه انقالب اسالمی با اشاره به ویژگی های بارز 
نهضت امام حس��ین)ع( تصریح کرد: مهم ترین جلوه نهضت 
امام حس��ین)ع( فراگیر بودن آن اس��ت که همه نسل ها و 
عصره��ا را در خود ذوب می کن��د و توجه همگان را به یک 

ِگرد عشق به حسین)ع( فرا می خواند.
سردار سالمی س��پس با اشاره به خدمت گذاری موکب های 
عراق��ی به زائران اربعین حس��ینی گفت: مردم عراق نهایت 
محب��ت، عش��ق و مهمان نوازی خود را نش��ان دادند و ما از 
تک تک آن ها تشکر می کنیم و دست  و خاک کف پاهایشان 

را می بوسیم و امیدواریم در سالمت و امنیت باشند.
وی در پایان با اش��اره به اتحاد و هم بستگی دو کشور ایران 
و عراق خاطرنش��ان کرد: ما در کنار برادران عراقی هستیم 
و این حرارتی که مش��تاقان امام حس��ین)ع( ایجاد کردند 

استکبار جهانی را ذوب می کند.  تسنیم

قدردانیسردارسالمیازمهماننوازیعراقیها

همبستگی ایران و عراق استکبار جهانی را ذوب می کند

معاون اول رییس جمهور گفت: راهپیمایی اربعین که هر سال 
باشکوه تر از سال قبل برگزار می شود به پدیده و تجربه ای نوین 
از نماد های جهان اسالم در پیگیری آرمان ظلم ستیزی، آزادی، 
آزادی خواهی و آزادگی مبدل شده است. اسحاق جهانگیری 
در جریان سفر به عراق و شرکت در گردهمایی بزرگ اربعین، 
در جمع خبرنگاران ضمن تس��لیت اربعین حسینی، هدف از 
سفر خود را شرکت در مراسم دینی و مذهبی اربعین،  عرض 
ارادت به س��احت مقدس ائمه اطه��ار )ع( و اعالم حمایت و 
همراهی دولت ایران از زائران ایرانی و عاشقان امام حسین)ع( 
عن��وان کرد و افزود: میزبانی شایس��ته از میلیون ها زائر امام 
حس��ین )ع( با وجود همه کمبودها کار بزرگی است و باید از 
این مهمان نوازی و تدارک امکانات و امنیت تشکر و قدردانی 
ک��رد. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت و مردم عراق 
میزبانان خوبی هستند و باید از همه موکب داران و مردم این 
کشور که در مسیر نجف به کربال تمام دارایی خود را خالصانه 

در اختیار زائرین قرار می دهند قدردانی کرد.
جهانگیری با مقایسه تعداد زائران و افرادی که در این تجمع 
عظیم شرکت می کنند، خاطرنشان کرد: ظرف ده سال اخیر 
تع��داد ایرانیانی که از مرزهای جمهوری اس��المی وارد عراق 
ش��ده اند از 5۰ هزار نفر به بی��ش از 3 میلیون و پانصد هزار 
نفر تبدیل ش��ده است و این روند ادامه خواهد داشت. معاون 
اول رییس جمهور با اشاره به حضور چشمگیر مردم عراق در 
پذیرایی از زوار، گفت: مدیریت و رس��یدگی به چنین اجتماع 
بزرگی فراتر از ظرفیت و توان دولتهاست و گردهمایی اربعین 

اتفاقی استثنایی در جهان است.
وی با بیان اینکه اربعین امروز به یک رس��انه اجتماعی تبدبل 
شده است گفت: با وجود همه مقاومت ها برای شنیده نشدن 
پیام عاشورا امروز هر زائر به یک رسانه اجتماعی تبدیل شده 
و مناد پیام ظلم ستیزی و آزادیخواهی امام حسین)ع( است.

 تسنیم

جهانگیری:

اربعین به یک رسانه اجتماعی برای انتشار پیام نهضت عاشورا 
مبدل شده است

عضو ش��ورای فرهنگی مجمع بیداری اسالمی با تأکید بر اینکه 
تمدن سازی حول محور عاشورا و اربعین زمینه ساز تمدن عظیم 
مهدوی)عج( خواهد بود، از جوانان و دانش��جویان خواس��ت که 
ب��ا همه وج��ود از این نعمت الهی صیانت ک��رده و به آن غنا و 
گسترش بخشند. حمیدرضا مقدم فر در اجالس سالیانه "مجمع 
دانشجویان مس��لمان جهان" در حرم مطهر امام حسین)ع( در 
کربالی معلی، یکی از مهم ترین مس��ائل امروز جهان اس��الم را 
تغییر هندس��ه قدرت و نظم جهانی به نفع اس��الم و مس��لمین 
دانس��ت. وی تصری��ح کرد: امروز نظم ِوس��تفالیایی که در قرن 
هفدهم میالدی توس��ط اروپا و بعد از او توسط آمریکا در جهان 

حاکم شد در حال تغییر و دگرگونی است.
این کارش��ناس مسائل استراتژیک متذکر ش��د که مبنای این 
دگرگونی ریش��ه در انقالب شکوهمند اسالمی و گسترش پیام 
آن در منطقه و جهان دارد؛ پیامی که در طول 4۰ س��ال اخیر 

به صورت تدریجی در حال جهانی شدن است.
مش��اور فرهنگی رئیس هیئت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی در 
ادامه یکی از ش��اخصه های مهم در تغییر نظم جهانی و هندسه 
قدرت را "راهپیمایی عظیم اربعین" عنوان کرد. مقدم فر گفت: 

راهپیمای��ی میلیون��ی اربعین نظم قدرت مح��ور، دولت محور و 
ِوس��تفالیایی را درنوردیده و مرزه��ای جغرافیایی و جغرافیای 
سیاس��ی را ب��ه ی��ک کل واح��دی از جریان مردم مح��ور و نه 
قدرت محور بر اس��اس وحدت میان ملت های مختلف و مذاهب 
گوناگ��ون اس��المی تبدیل کرده اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: 
ش��اهد دیگر این مدعا، وضعیت مقاومت اس��المی در منطقه و 
پیروزی های پی درپی و گس��ترش آن در یک جغرافیای وسیع 
جهانی اس��ت که باید به خوبی از این نعمت مراقبت و به  رشد و 

بالندگی آن کمک کرد.
عض��و ش��ورای فرهنگی مجمع بیداری اس��المی گف��ت: امروز 
اربعین و همایش ش��کوهمند اربعین حس��ینی در کربال نعمت 
بزرگی اس��ت که ظرفیت و قابلیت امت سازی و تمدن سازی را 
به نمایش می گذارد. مقدم فر افزود: تمدن سازی حول محور امام 
حسین)ع( و حرکت رهایی بخش و عزت آفرین عاشورا و اربعین، 
قطعاً زمینه ساز تمدن نوین اسالمی و حرکت به سمت افق تمدن 
عظیم مهدوی)عج( است. وی تصریح کرد: تمدن مهدوی نیز با 
ن��دای امام عدالت بخش کنار کعبه و با ش��عار "ااَل یا اَهَل العالَم 
َّذی َقَتلوُه َعطشانا" پایه گذاری خواهد شد.  َی الُحَس��ین اَل اِنَّ َجدِّ

مش��اور فرهنگی رئیس هیئت امنای دانش��گاه آزاد با تأکید بر 
لزوم شکرگزاری به پیشگاه خداوند برای دو نعمت بزرگ عاشورا 
و اربعین، توجه نخبگان جهان اسالم به ویژه سرمایه های جوان و 
دانشجویان را به چند نکته مهم در این زمینه جلب کرد. مقدم فر 
گفت: "اربعین" و "مقاومت" دو مفهوم درهم تنیده هس��تند که 
با حضور مجاهدانه پیرامون آنها، می توان به آرمان های اسالمی 

نزدیک تر شد.
وی افزود: "آگاهی رس��انی" و "بصیرت بخش��ی" نسبت به اصل 
مقاوم��ت و اثربخش بودن آن و همچنین نقش اربعین به عنوان 
عالی تری��ن کالس درس مقاومت و امیدآفرینی نیز از مهم ترین 

رسالت های دانشجویان جهان اسالم است.
مقدم ف��ر تصریح ک��رد: مراقبت و پرهی��ز از هر آنچ��ه اثر این 
نعمت ه��ای اله��ی را کاهش داده ی��ا از بین می ب��رد، از جمله 
"اختالف"، امری ضروری و الزم اس��ت؛ چ��ه اختالف در جهان 

اسالم باشد و چه میان فَِرق اسالمی و چه بین شیعیان.
وی تصریح کرد: امروز دش��من در صدد اس��ت با ایجاد اختالف 
ظرفیت ه��ای پیش برن��ده مقاوم��ت اس��المی را از یک س��و، و 
ظرفیت های تمدن س��از در اربعین را از سوی دیگر مورد هجمه 

قرار دهد. این مدرس دانشگاه، سرمایه گذاری فوق العاده دشمن 
برای ایجاد ش��ک و تردید و انحراف و اختالف در مقوله اربعین 
را ش��گفت آور خواند. وی متذکر ش��د که "گاهی حتی می توان 
صدای دشمن را از حلقوم های به ظاهرشیعه شنید که درصددند 
اربعی��ن را از بین برده یا اصل و اس��اس آن را مخدوش کنند". 
مقدم فر گفت: وحدت دو کش��ور برادِر ای��ران و عراق به نعمت 
مقاومت و اربعین جال و رونق بخش��یده و برای همین است که 
دشمن سرمایه گذاری کرده تا این همدلی و اجتماع عظیم حول 
مح��ور محبت اهل بیت و امام حس��ین)ع( را با شایعه س��ازی و 
فریب و حقه بازی های انگلیس��ی و آمریکایی تضعیف کند. این 
کارش��ناس مس��ائل اس��تراتژیک در پایان با ابراز اینکه اربعین 
به عنوان بزرگ ترین همایش عاشوراییان تاریخ، امیدهای بزرگی 
در جه��ان تش��ّیع و جهان اس��الم به وج��ود آورده، از جوانان و 
دانشجویان جهان اسالم خواست قدر این نعمت الهی را دانسته 
و ب��ا هم��ه وج��ود از آن صیانت کرده و به آن غنا و گس��ترش 
بخشند. نشس��ت سالیانه  "مجمع دانش��جویان مسلمان جهان 
اسالم" هرس��ال همزمان با ایام اربعین حسینی در حرم مطهر 

امام حسین)ع( در کربالی معلی برگزار می شود.  تسنیم

بزرگ ترین گردهمایی عالم

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 اس��المند. ما 35 سال است در جمهوری اسالمی 
این فریاد را داری��م میزنیم؛ فقط هم نمیگوییم، عمل 
میکنیم. کمکی که جمهوری اسالمی به برادران خود 
در دنیای اسالم تا امروز کرده است، اغلب کمکی بوده 
اس��ت که به برادران اهل سّنت کرده است. ما در کنار 
فلسطینی ها ایستادیم، در کنار مردم مؤمن کشورهای 
منطقه ایس��تادیم، چون میدانستیم مسئله ی وحدت، 

امروز در رأس مسائل اسالمی است.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و 
هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
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مخاطب شمایید

انتقاد از تاخیر در برداشتن گام چهارم 
هسته ای

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار 
پس��تی در توئیتر، از دولت در خصوص تاخیر 

در برداشتن گام چهارم هسته ای انتقاد کرد.
محسن رضایی، دبیر و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با انتشار پستی در صفحه شخصی اش در توئیتر، 
ضم��ن انتق��اد از دولت بابت تاخیر در برداش��تن گام 
چهارم هس��ته ای، چش��م دوختن به اروپای بی اراده و 
ناتوان را خسارت محض نامید. در ادامه متن و تصویر 
توئیت اخیر محسن رضایی را مشاهده می کنید:تاخیر 
دولت در برداشتن گام چهارم هسته ای با چشم دوختن 

به اروپای بی اراده و ناتوان خسارت محض است.

امیدی به اروپا نیست
مدیرکل بین الملل مجلس ش��ورای اسالمی 
تاکید ک��رد: هیچ امیدی به اروپ��ا در اجرای 
برج��ام نیس��ت. اق��ای امیرعبداللهی��ان در صفح��ه 
ش��خصی اش در فضای مجازی نوش��ت: واقعیت این 
اس��ت که میان امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر سر 
تضعیف جمهوری اس��المی ایران توافق و تقسیم کار 
واقعی صورت گرفته اس��ت. وی ب��ا تصریح بر این که 
اینس��تکس، موتور محرکه ای ندارد افزوده است: ایران 
نیازمند اقدامی اس��ت که فضای تروریس��م اقتصادی 

تحریم به شکل اساسی تغییر کند.

فرهنگ حسینی آینده جهان را رقم 
خواهد زد 

س��ید محم��د حس��ینی، دبی��رکل کان��ون 
دانش��گاهیان در یک توئیت نوشت:پیاده روی 
امس��ال اربعین میعادگاه بیش از 3میلیون زائر مومن، 
انقالب��ی و والیی به نمایندگی از م��ردم متدین ایران 
عزیز ب��ود که در رزمایش آمادگی ب��رای ظهور، آوای 
وحدت و نصرت حس��ینی س��ر دادند. المنة هلّل که در 
این جمع بی بدیل از مرفهان بی درد، سیاسیون واداده 

و اطرافیان انگل آنان خبری نبود.

سیاست مجازی

بس��یاری از آزادی خواهان دنیا نام حسین بن علی را شنیده و 
حتی ایش��ان را الگوی حرکت خ��ود قرار داده اند. هرچند این 
موضوع بس��یار مهم و درخور توجه است اما قطعا دریافت الزم 

از »جهانی سازی« با این مقدار حاصل نخواهد شد.
از مرحوم آیت اهلل بهجت نقل شده است: »امام زمان)عج( پس 
از ظهور، خود را به واسطه امام حسین)ع( به همه عالم معرفی 
می کند«. طبعا وقتی فردی خودش را به امری منتسب و بدان 
وسیله معرفی می نماید، در حقیقت آن موضوع برای مخاطبین 
نه تنها غریب نیست بلکه کامال شناخته شده است. بدون شک 
ای��ن نحوه معرف��ی آخرین حجت خدا به وق��ت ظهور مقدمه 
مهمی تحت عنوان شناخته شدن امام حسین)ع( داشته باشد 
و یقینا این ش��ناخته ش��دن امام حسین دفعی نبوده و نیاز به 

مقدمه دیگری به نام »جهانی شدن« دارد.
بس��یاری از آزادی خواهان دنیا نام حسین بن علی را شنیده و 
حتی ایش��ان را الگوی حرکت خ��ود قرار داده اند. هرچند این 
موضوع بس��یار مهم و درخور توجه است اما قطعا دریافت الزم 

از »جهانی سازی« با این مقدار حاصل نخواهد شد.
اولی��ن جایی که اذهان با کمی دقت و البته به درس��تی بدان 
رهس��پار می ش��وند، پیاده روی بزرگ اربعین به س��مت حرم 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( اس��ت که قدمت چندین س��اله داشته 
اما در زمان حکومت بعثی ه��ا در عراق تقریبا به حالت تعلیق 
درآمده بود. با این حال و پس از س��قوط صدام که اتفاقا اولین 
عزادرای پرشور ش��یعیان این کشور در اربعین همان سال در 

حرم سیدالشهداء انجام شد، روند این پیاده روی آغاز و ساالنه 
با اوج گیری بیشتری همراه شد. این روند رو به رشد تا جایی 
پیش رفت که کم کم ش��یعیان عاشق دیگر کشورها خصوصا 
ایران هم وارد این پیاده روی بزرگ شدند. تقریبا حضور ایرانی 
ه��ا در این پیاده روی از س��ال 89 و 9۰ پررنگ ش��د اما اوج 
گیری این موضوع به س��ال 93 برمی گردد. س��الی که به یک 
ب��اره جمعیت فوق تصوری از ایران عازم نجف برای پیاده روی 
به س��مت کربال ش��دند و ماجرای معروف زیارت با کارت ملی 
پیش آمد. جمعیت رشد کرده در سال 93 تقریبا تثبیت شد و 
با آهنگ رش��د متعادلی تا امسال ادامه یافت. اگر ابتدای ورود 
ایرانی ها به حماس��ه اربعین را قدم اول، موج عش��اق در سال 
93 را قدم دوم تعبیر کنیم، امروز یعنی در سال 98 قدم سوم 
برداشته شد و مسئوالن زوار ایرانی عزیمت کرده را حدود پنج 
میلیون نف��ر اعالم کرده اند.  البته در موض��وع اربعین، مردم 
ایران تنها بخش��ی از این حماسه س��ازی هستند و مثال فوق 
صرفا برای تقریب به ذهن و لمس بیش��تر این رش��د جمعیت 
زوار بود. در باب حماسه سازی اربعین عاشقان امام حسین)ع( 
از دیگر کش��ورهای شیعه نش��ین مانند افغانستان، پاکستان، 
آذربایجان، س��وریه، لبنان و یمن و حتی کشورهای اروپایی یا 
آفریقایی حضور چش��مگیری دارند و هرس��ال بر این جمعیت 
می افزایند. جمعیت همه این زوار جدای از حضور پرشور خود 
عراقی هاست که هم جزو شرکت کنندگان هستند و هم جزو 

میزبانان این حماسه بزرگ.

این رش��د چش��م گیر و بی سابقه بدون ش��ک یکی از همان 
زمینه سازهای جهانی شدن امام حسین)ع( است. حتی همت 
همه جانبه امپراتوری رس��انه ای دنیا برای سانسور این پدیده 
بی نظیر یعنی پی��اده روی چند ده کیلومتری ده ها میلیون نفر 
در حال شکسته شدن است. خصوصا آنکه اینترنت و شبکه های 
اجتماعی که خودشان برای اهداف شومی به راه انداخته بودند، 
به کمک موثری در جهانی شدن سیدالشهداء)ع( تبدیل شده 
اس��ت. البته که جدای از سانس��ور در مقابل این موج »جهانی 
ش��دن« بیکار ننشس��ته  و به کار اطالعاتی - امنیتی هم روی 
آورده اند. تیم 5۰ نفره س��ازمان جاسوسی آمریکا که دوسال 
پیش در پیاده روی اربعین حاضر ش��ده ب��ود، خبر خطر این 
پی��اده روی را ب��رای حاکمیت آمریکا گزارش ک��رده بود. بی 
ارتباط نیس��ت که تحرکات اغتش��اش گونه دهه اول ماه صفر 
در برخی از ش��هرهای عراق که ش��عارهایی هم علیه حماسه 
اربعی��ن س��ر داده بودند را از تبعات گزارش��ات همان تیم 5۰ 

نفره ارزیابی کرد.
اما سند دیگر جهانی شدن امام حسین)ع(، حضرت علی اصغر 
اس��ت. روایتی که مقاتل از ش��هادت جانسوز طفل شش ماهه 
سیدالشهداء)ع( و خصوصا استفاده حضرت از عبارت »تلذی« 
در توصی��ف این طفل ش��ش ماهه بیان کرده اند نش��ان می 
دهد ک��ه چگونه حضرت عل��ی اصغر)ع( به س��ند غربت امام 
حسین)ع( تبدیل ش��د؟ تا جایی که دل هر انسان آزاده ای را 
به رنج می آورد و بر جماعت صف کش��یده مقابل خاندان اهل 

بیت)ع( در عاش��ورای س��ال 61 مهر باطل می زند. این مقدمه 
را بگذارید در کنار مراسم »ش��یرخوارگان حسینی« که چند 
س��ال اس��ت جهانی ش��ده و در اولین جمعه ماه محرم توسط 
مادران و فرزندان شیرخوارشان برگزار می شود. می توان گفت 
که »جهانی ش��دن« حس��ین بن علی در اینج��ا هم در حال 
تحقق است؛ چرا که نه تنها هر سال بر جمعیت این مادران و 
فرزندان خردس��ال در ایران افزوده می شود و خبر آن در دنیا 
مخابره می شود، این مراسم از چند سال پیش، مرزهای ایران 
را هم درنوردید و به خارج از ایران رفت. مسئوالن این مراسم 
گزارش دادند که امسال مراس��م »شیرخوارگان حسینی« در 
بیش از 45 کش��ور دنیا برگزار شد و ندای غربت و مظلومیت 

سید و ساالر شهیدان به گوش جهانیان رسید.
حال بار دیگر جمله عارف واصل آیت اهلل بهجت را باید خواند 
ک��ه گفت: »ام��ام زمان)عج( پس از ظهور، خود را به واس��طه 
امام حس��ین)ع( به همه عالم معرفی می کند« و بعد از آن این 
عبارات حجت بن الحس��ن العس��کری را در وقت ظهور زمزمه 

کرد:
أال یا أهل العالم أنا اإلمام القائم

أال یا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم
أال یا أهل العالم إن جّدی الحسین قتلوه عطشان

أال یا أهل العالم إّن جّدی الحسین علیه الّسالم طرحوه عریانا
أال یا أهل العالم إّن جّدی الحسین علیه الّسالم سحقوه عدوانا 

 جهان نیوز

ارتباط سیدالشهداء)ع( 
با ظهور چیست؟

دربارهدوپدیدهبیسابقهجهانتشیع

تمدن سازی حول محور عاشورا و اربعین زمینه ساز تمدن مهدوی است
مقدمفردرحرمحسینی:


