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نباید اجــازه داد تا اختالف دیدگاه در یک جامعه میان 
مــردم فاصله بیندازد و باعــث دو قطبی و چند قطبی 
شــود. نتیجه چنین اتفاقی باعــث دوری مردم از هم و 

ایجاد نفرت خواهد شد.
اگر میان همه اقشــار جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی 
قوی وجود داشته باشد قطعا تأثیر مثبت بر روی یکدیگر 
خواهند گذاشت، ســردار شهید قاسم سلیمانی در باره 
این مســئله چنین می گوید؛ »اینکــه در جامعه مدام 
بگوییم او بی حجاب و این باحجاب است یا اصالح طلب 
و اصولگراست، پس چه کسی می ماند؟ اینها همه مردم 
ما هستند. آیا همه بچه های شــما متدین اند؟ آیا همه 
مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه اینها را جذب می کند 
و جامعه هم خانواده شماســت.اینکه بگوییم من هستم 
و بچــه های حزب اللهی خودم، اینکه نمی شــود حفظ 
انقــالب. من اصاًل قبول ندارم در بین بچه  حزب اللهی ها 
بگیم این آدم با اون شــکل و قیافســت...! همان دختر 
کم حجــاب، دختر منه، دختر ما و شماســت؛ نه دختر 

خاص من و شما، اما جامعه  ماست.«
آیا این سخنان یک سردار و ساالر ایران اسالمی که برای 
مردم، ایران و آرمان های انقالب اسالمی جان خود را فدا 
کرد و مردم از همه قشــر برای او سنگ تمام گذاشتند، 
یک راه کار راهگشــا در بحــث حجاب و بدحجاب و بی 
حجاب نمی تواند باشــد؟ چه انــدازه از چنین دیدگاه ها 
و اندیشه های چنین شخصیت های تأثیر گذار برای حل 

مشکالت کشور بهره گرفته شده است؟
پس از فوت مرحومه مهسا امینی پس از انتقال به مرکز 
پلیــس امنیت اخالقی، واکنش هایی در ســطح جامعه 
دیده شــده که جدای از فضای مجازی و رســانه هایی 
کــه هویت و ماهیــت آنها همواره تخریــب جمهوری 
اسالمی ایران اســت، گروه ها، شخصیت های سیاسی و 
غیر سیاسی لب به ســخن گشوده و عقده های گذشته 
خود را باز کرده اند و در این مســئله به تســویه حساب 

سیاسی پرداخته اند.
فوت یک شــهروند ایرانــی در آن اتفاق ناگوار دل همه 
را به درد آورده اســت و داغدار فوت »مهســا امینی« 
اســت، اما آیا چنین اتفاقی باید دســتاویز برخی برای 
طرح مسائلی شــود که کمکی برای جلوگیری از تکرار 

از این دست حوادث خواسته یا ناخواسته  نمی کند.
مسئله اصلی در اینگونه اتفاقات که چند نمونه مسبوق به 
سابق هم دارد، ریشه یابی برای حل مسئله است نه پاک 
کردن صورت مســئله. پلیس بر اساس قانون وظیفه ای 
دارد اما برای اجرای آن وظیفه نیز تکالیفی تعیین شــده 
که باید آنها را رعایت کند. آنچه که بر اســاس فیلم های 
مدار بســته دیده می شــود با وجود تبلیغات رســانه ای 
فریبنده، ضرب و شــتمی در تصاویر وجود ندارد اما آنجا 
کــه مرحومه به نزد یکــی از مأمورین و متصدیان مرکز 
مراجعه می کنــد، آنچه که در فیلم دیده می شــود نوع 

برخورد و رفتاری که از او سر می زند جلوه خوبی ندارد.
حال با توجه به اتفاق منجر بــه مرگ مرحومه امینی، 
اظهار نظــرات عجیب غیر قابل هضــم هیچ جایگاهی 
ندارد، این که در رســانه ها گفته شود،  او بیماری قلبی 
داشته، در چند ســالگی عمل جراحی کرده یا بیماری 
دیابت داشــته و چند بیمــاری دیگر، آن هــم در این 
شرایط، نمی تواند فضای منفی ایجاد شده علیه کشور را 

خنثی کند یا از فشار آن بکاهد. 
و از این مسئله وخیم تر و بدتر این است که جناح چپ و 
راست در فضای رسانه ای به جان هم افتاده اند و هر یک 
در صدد متهم کردن یکدیگر و به رخ کشــیدن مسائل 
و پرونده هایی هســتند که در آن نقش داشته اند، یکی 
مرگ مرحومه میترا استاد را به رخ دیگری می کشد آن 
دیگــری با پیروزی می گوید ما که گفته بودیم اگر اینها 

بیایند همین می شود که می بینید!
یک مدیر جــزء هم به خود اجــازه می دهد در فضای 
مجازی بنویســد؛ آیا میدانید ســاالنه چندین ورزشکار 
و تماشــاچی در میادین ورزشی یا حتی حین تماشای 
مسابقه ورزشی در منزل دچار سکته میشوند؟! پس چرا 
ورزش تعطیل نمی شود!؟ قطعاً با هدایت امثال مرحومه 
امینی برای ارشاد و برگزاری کالس آموزشی نیم ساعته 
نمی توان آنها را که کم هم نیستند به حجابی که در نظر 
است ترغیب و تشــویق کرد،  دختری 22 ساله و دیگر 
دختران و بانوان این کشــور که از نظر حجاب مشــکل 

دارند، نمی توان با اینگونه برخوردها ارشاد کرد.
غرب برای ترویج بی بندوباری دست به آموزش از کالس 
ابتدایی می زند و حتی ســعی دارد تا آن را به دیگران با 
سند 2030 انتقال دهد، فرهنگ بی بندوباری و برهنگی 
مختص آنها است، اما ما برای آموزش فرزندان این کشور 
در مدارس از مقطع ابتدایی تا دانشگاه چه کرده ایم؟ ما 
فقــط آموزش دروس را مهم دانســته و به پرورش آنها 
نپرداخته ایم. ضمن آن که برای اجرای قوانینی همچون 
قانــون حجاب مأموریــن نیز باید آموزش هــای الزم از 
قبیل جامعه شناسی، روانشناسی،  فن بیان، نوع برخورد 
با مردم و بســیاری از نیازهای اولیه داده شــود. کارکرد 
پلیس امنیت اخالق در فضای افکار عمومی وجهه خوبی 
ندارد کافی است بازخوردهای مردمی به عملکرد پلیس 
امنیت اخالقی را رصد کنید متوجه خواهید شد در چه 
وضعیتی اســت. ضمن آن که بارهــا گفته ایم و باز هم 
می گوییــم،  در صورت بهبود وضعیت اقتصادی کشــور 
و کاهش فشــار بار اقتصادی بــر روی جامعه، ازدواج و 
تشکیل خانواده،  درآمد و شغل،  تأمین مسکن و نیازهای 
واجب مردم،  آنگاه حاکمیتی که شرایط رفاه نسبی برای 
مردم خود را فراهم کرده،  بهتر می تواند به مسائلی چون 
حجاب بپردازد و از مردم بخواهد آنها نیز به اصل خویش 
بازگردند، اصال بسیاری از آنها که از نظر حجاب مشکل 
دارند، مصداق این شعر خواهند شد که هر کسی کو دور 

ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش.

بیراهه هایی که در پس فوت 
مرحومه امینی طی می شود

 شاهد اشتیاق کشورها 
برای همکاری با ایران هستیم
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سرمقاله

  حضور میلیونی
  زائران اربعین

 یک »معجزه« است

 سید حسن نصرهللا 
در سخنرانی روز اربعین ساالر شهیدان 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

ت دومآگهی مزایده  
نوب

      شهرداری نرجه در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 4 مورخ 1400/06/11 شورای اسالمی شهر نسبت 
به فروش یکدستگاه مینی لودر 781 )بابکت( ساخت شرکت دراج رفسنجان بر اساس قیمت پایه کارشناس 
از  بیشتر پس  توانند جهت کسب اطالعات  نماید.لذا متقاضیان می  به متقاضیان واگذار  رسمی دادگستری 

انتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

- هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- چنانچه برندگان اول ودوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.

شناسه آگهی 1377816
     امین آقاجانی- شهردار نرجهنوبت اول 1401/6/20 ، نوبت دوم 1401/6/27

اربعین امسال باشکوه تر از هر 
دوره دیگری در تاریخ برگزار شد

میلیون ها عاشــق و دلباخته سیدالشهدا)ع( در اربعین شهادت آن حضرت خود را به 
کربال رســانده اند تا امروز امت حسینی در صفوف وحدت و همدلی در بین الحرمین 

فریاد »لبیک یا حسین)ع(« سر دهند.
اربعین شــهادت ســومین امام شیعیان فرارســید تا بار دیگر آتش عشق به حسین 
بن علی )ع( در دل شــیعیان زبانه کشــد. مغناطیس اربعین عاشقان را از جای جای 
ایــن کره خاکی فراخواند تا در بزرگ ترین اجتماع تاریخ بشــریت، همانند رودهای 

خروشانی به اقیانوس بیکران کربال طی طریق کنند.
بیش از ۱0 روز است خادمان حسینی در جای جای سرزمین عراق کریمانه از زائران 
سیدالشــهدا )ع( استقبال و پذیرایی می کنند و هر آنچه در توان دارند برای خدمت 
به زوار امام حســین )ع( در طبق اخــالص آوردند و تالش کردند تا در ثواب زیارت 

میلیون ها دلداده ای که رهسپار سرزمین کربال شدند شریک باشند.
بعد از ســه سال که به دلیل شــیوع بیماری کرونا محدودیت هایی برای سفر زائران 
اربعین وجود داشــته، بــا فروکش کردن این ویروس منحــوس زمینه حضور خیل 
عاشقان حسینی در مراسم اربعین امسال فراهم شد. به گفته مسئوالن عراقی بیش 
از 20 میلیون نفر در مراســم اربعین امسال حاضر شدند که ۱۵ میلیون نفر از آنان 

مردم شهرهای مختلف عراق و ۵ میلیون دیگر نیز از سایر کشورها هستند.
مسیر اصلی پیاده روی اربعین حسینی طریق نجف به کربال بود که این مسیر حدود 
۹0 کیلومتری از حــرم امیرالمؤمنین )ع( آغاز و به بین الحرمین شــریفین منتهی 
می شــود. این مســیر با ۱۴۵2 عمود که فاصله هر کدام ۵0 متر است، نشانه گذاری 

شده تا زائران راحت تر بتوانند در مسیر پیاده روی یکدیگر را پیدا کنند.
حرکت اصلی زائران مســیر پیاده روی نجف به کربال سه روز قبل از اربعین حسینی 
از میدان ثوره العشــرین در منطقه اصلی شــهر نجف به سمت کربال آغاز شد و زوار 
حسینی پس از زیارت بارگاه امام علی )ع( با پای پیاده به سمت کربال رهسپار شدند.
در این مســیر موکب های فراوانی از ســوی اهالی مناطق مختلف عراق برپا شــد و 
در قدم به قدم این طریق خدمات گســترده ای به زائران اربعین ارائه می شــد. تعداد 
قابل توجهی از موکب های ایرانی نیز در این مســیر مستقر بودند و عالوه بر خدمات 
اسکان و پذیرایی برنامه های مختلف عزاداری و فرهنگی نیز برای زائران داشتند که 
ازجمله آنان می توان به موکب آســتان قدس رضوی، موکب حرم حضرت معصومه 

)س(، موکب ریحانه الحسین )ع( و موکب مسجد مقدس جمکران اشاره کرد.
یکی دیگر از مســیرهای پیاده روی اربعین از ســمت نجف اشــرف به کربال، مسیر 
روســتایی و محلی طریق العلما یا طریق الفرات اســت که این مسیر از کنار مسجد 

کوفه و مسجد سهله از کنار روستای زرگه آغاز می شود.
عبور از دل نخلســتان و همچنین از کنار رود فرات از جاذبه های این مســیر محلی 

است که اهالی این منطقه نیز با روی گشاده از زائران پذیرایی می کنند.
این طریق که مسیر محلی عراقی ها به شمار می رود، در سال های اخیر شاهد حضور 
زائران ایرانی بســیاری نیز بوده و تعدادی موکــب ایرانی ازجمله موکب امام مهدی 
)عج( در این منطقه برپاشده تا در کنار اهالی منطقه به زائران خدمات رسانی کنند.

مسیر کفل، حله و طویریج نیز یکی دیگر از مسیرهای پیاده روی زائران اربعین است 
که این منطقه به دلیل آنکه مســیر انتقال دختران و بانوان اهل بیت )ع( و اســرای 
کربال به کوفه و ازآنجا به شام بوده است بیشتر زنان عراقی این مسیر را برای حرکت 

پیاده خود به شهر کربال انتخاب می کنند.
در این منطقه و در ۹ کیلومتری شهر حله مرقد حضرت شریفه )س( از دختران امام 
حســن مجتبی )ع( وجود دارد که روایت شده این بانو در مسیر حرکت اسرای کربال 

در این منطقه به دلیل شدت سختی ها و مصیبت های وارده به شهادت می رسند.
مرقد این بانو هم اکنون موردتوجه بســیاری از اهالی عراق است و از ایشان به عنوان 
طبیب اهل بیت )ع( نیز یاد می شود، چراکه از گذشته تاکنون بسیاری از مردم عراق 
حاجات مادی و مشکالت خود ازجمله شفای بیمارانشان را با توسل به این امامزاده 
گرفته اند و بســیاری از زائران اربعین حســینی در مسیر حرکت خود به زیارت این 

بانو نیز مشرف می شوند.
مسیر اسکندریه به مسیب و ازآنجا به کربال ازجمله محورهای دیگر محلی پیاده روی 
زائران سیدالشــهدا )ع( است که حوالی ۴0 کیلومتری شمال کربال از سمت بغداد و 
کاظمین و در استان بابل عراق قرار دارد. این مسیر که در میان نخلستان است و از 
کنار رودخانه های بزرگ و کوچک عبور می کند در روزهای منتهی به اربعین شــاهد 

حضور زائران پیاده بسیاری از شهرهای مختلف عراق است.

جلوه های زیبایی و محبت به واســطه عشــق به حسین )ع( و به فرموده مقام معظم 
رهبری »رفتــار کریمانه« در اربعین موج می زند و گاهی انســان را متحیر می کند 
آنگاه کــه از هر نوع غذا و آشــامیدنی برای زائرین فراهــم می آوردند و با التماس و 
خواهش از او می خواهند از این برکات حســینی اســتفاده کننــد و یا آنجا که پای 

خسته زائران را می شویند و به آن افتخار می کنند.
حال و هوای عمود ۱۴0۷ جایی که برای اولین بار چشم زائران پیاده مسیر نجف در 
ورودی کربال به بارگاه منور قمر بنی هاشم )ع( باز می شود نیز دیدنی است، آنگاه که 
زائر خســته از مسیر به ناگاه چشمش گنبد و گلدسته حرم مطهر ابوالفضل العباس 

)ع( را قاب می گیرد و اشک اشتیاق بر گونه هایش جاری می شود.
عمود ۱۴0۷ اولین نقطه ای است که زائران پیاده مسیر نجف به کربال چشمانشان به 
گنبد قمر بنی هاشــم می افتد که لحظاتی در این عمود توقف کرده و اولین سالم را 

به سید و ساالر شهیدان و حضرت ابوالفضل العباس )ع( می دهند.
در ســاعات منتهی به شب اربعین حســینی همه زائران تالش کردند تا خود را به 
کربال برســانند و آنانی که دیگر توان پیاده رفتن نیز نداشتند با استفاده از خودروها 
خودشــان را به کربال رســاندند، هرچند که از اواخر هفته گذشته به دلیل ازدحام 
جمعیت مســیر ورودی به کربال از ســمت نجف با ترافیک ســنگینی مواجه بود و 
ورود خودروها از 30 کیلومتری این شهر با دشواری صورت می گرفت و در برخی از 

ساعت ها نیز این مسیر به سمت نجف یک طرفه می شد.
از ســاعات ابتدایی روز قبل از اربعین حسینی دسته های عزاداری از شهرهای عراق 
و کشــورهای مختلف از خیابان بــاب القبله امام حســین )ع( حرکت خود را آغاز 
کرده و بر سر و ســینه زنان پس از ورود به حرم سیدالشهدا )ع( با حرکت به سمت 
بین الحرمین و ســپس حرم قمر بنی هاشــم در مصیبت چهلمین روز شهادت سید 

شباب اهل الجنه عزاداری کردند.
دسته عزاداری بنی عامر که از معروف ترین و بزرگ ترین دسته های عزاداری اربعین 
حســینی در عراق به شمار می رود و همه ساله با پای پیاده از شهر بصره راهی کربال 
می شوند، روز جمعه 2۵ شــهریورماه به بین الحرمین رسیدند و عزاداری مخصوص 
خود را انجام دادند. هزاران نفر از بنی عامری ها در این دســته عزاداری, لباس های 
سفیدی به تن داشتند و پیام خود را با توجه به مسائل اخیر در کشور عراق، آیه ۶0 
سوره آل عمران قرار دادند و آن را در بین الحرمین به نمایش گذاشتند که: »اِْعَتِصُموا 

ُقوا، همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.« بَِحْبِل الّل َجِمیعاً َوالَ تََفرَّ
در شب اربعین حسینی، بین الحرمین و خیابان های اطراف حرم های مطهر، مملو از 
جمعیت زائرین و تردد در این مناطق با سختی امکان پذیر بود. بسیاری از شبکه های 
داخلی عراق و سایر کشورهای مختلف عزاداری شب و روز اربعین در کربال را پخش 

کردند.
عزاداران کشــورهای مختلف ازجمله ایران، لبنان، کویت، بحرین، هند، افغانستان، 
ترکیه، سوریه، بحرین و... هر کدام با نمادهایی یکرنگ همانند سربند و یا لباس های 

متحدالشکل با ورود به حرم های شریفین به سوگواری می پردازند.
نیروهــای نظامی عراق ازجمله نیروی مردمی حشدالشــعبی در قالب دســته های 
عزاداری با لباس نظامی و با در دســت داشــتن تصاویر ســردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی، شــهید مهندس ابومهدی المهندس و سایر شــهدای جبهه مقاومت در 

مراسم عزاداری شب و روز مراسم اربعین حسینی کربال شرکت کردند.
دســته عزاداری لبنانی ها نیز با در دست داشتن پرچم های حزب الل و تصاویر شهدا، 
یاد شهدای جبهه مقاومت را در حرم های مطهر گرامی داشتند. صدها نفر از شیعیان 
کشــورهای آفریقایی نیز درحالی که تصاویر شیخ زکزاکی و فرزندان شهیدش را به 

همراه داشتند در صحن بین الحرمین حضور یافتند و به عزاداری پرداختند.
حرم های مطهر سیدالشــهدا )ع( و ابوالفضل العباس )ع( به صورت کامل سیاه پوش 
شــده و در ورودی حرم از ســمت باب القبله این روایت از امام رضا )ع( نقش بسته 
اســت که فرمودند: »إنَّ یوَم الُحَســین، أقَرَح ُجُفونَنا، أسَبَل ُدُموَعنا، روز حسین )ع( 

پلک های ما را زخم کرده است و اشک های ما را جاری کرده است.«
از روزها و شب های گذشته بسیاری از عراقی ها برای آنکه شرایط بهتری برای حضور 
زائران کشــورهای خارجی در شــهر کربال فراهم باشد در همان ورودی شهر زیارت 

اربعین را قرائت می کنند و به شهرهای خود بازمی گردند.
موکب های ابتدای طریق نجف به کربال پس از ده روز ارائه خدمات اسکان و پذیرایی 
به زوار سیدالشهدا )ع(، به کار خود پایان دادند و برای حضور در روز اربعین حسینی 

در کربال به سمت این شهر حرکت کردند.
تقریبــاً در تمامی ورودی ها، خیابان ها و کوچه های شــهر کربال موکب های پذیرایی 

زائران برپا است و خدمات موکب ها تا ظهر روز اربعین نیز ادامه دارد.
در اطراف بنای صحن عقیله که در جوار حرم امام حســین )ع( به وســعت ۵ هزار 
مترمربع قرار دارد و از ســوی ســتاد عتبات عالیات ایران در حال ســاخت اســت، 
موکب های ایرانی مستقرشــده و شــبانه روزی به زائران خدمت رسانی می کنند. در 
نقاط مختلف شهر کربال مراسمات عزاداری اربعین حسینی در موکب های کربالیی ها 
و موکب های ایرانی مســتقر در این شــهر برگزار می شود و کاروان های تعزیه مانند 

اسرای کربال نیز در برخی از خیابان های کربال به سمت کربال حرکت می کنند.

خروش میلیونی امت حسینی در کربال

 بین الحرمین سراسر »لبیک یا حسین«

رهبر انقالب اسالمی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی »ع«:

صفحه 2و 3


