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گرینویچ

کلبه های چند صدساله

 

ابتکارات انسان ها در گوشه گوشه دنيا براى ساختن 
خانه هاى راحت و ماندگار، شگفتی هایي ایجاد کرده 
که دیدن آنها، انسان را متحير می کند. در یک نمونه 
در اسپانيا، ساخت خانه هاى گرد سنگی با سقف هاى 
گياهی، این روزها توجه زیادى را به خود جلب کرده 
است. این خانه ها در شمال غرب اسپانيا، بيشتر شبيه 
خانه هاى فيلم هاى کارتونی هستند اما در واقعيت، 
چنان مستحکم و بادوام هســتند که قدمت برخی 
از آنها، به چند صد سال می رســد. محلی ها به این 
خانه ها پایوسا می گویند که درواقع خانه هاى سنگی 
گرد با ساقه هاى بلند کاه اســت. هم اکنون، حدود 
200کلبه در منطقه شمال غرب اسپانيا وجود دارد 
که قدمت برخی از آنها به 250سال می رسد. با این 
حال باستان شناسان می گویند این خانه ها، از هزار 
سال پيش در منطقه ساخته می شده و طول عمر آنها، 

بسيار بيشتر از این خانه هاى باقی مانده بوده است. 

جنجال جمجمه اژدها
 

هنوز آدم هــاى زیادى در انگليس هســتند که باور دارند 
اژدها، جانورى واقعی بوده و هنوز به دنبال این هستند که 
وجود آن را اثبات کنند. به همين خاطر اســت که هرچند 
وقت یک بار که کسی ادعایی در این باره می کند، حسابی 
مورد استقبال قرار می گيرد. اخيرا یک مرد، با یک مدرک 
واقعا تأثيرگذار چنين ادعایی را مطرح کرد و حسابی هم 
ادعایش به بحث گذاشته شد. او، در پياده روى در ساحل 
یورکشــایر، اســکلتی را پيدا کرد که بعد از بررسی هاى 
کارشناسی خودش در محل کشــف، آن را جمجمه یک 
اژدهاى کوچک جثه تشخيص داد. این مرد کشف تاریخ ساز 
خود را در شــبکه هاى اجتماعی به اشــتراک گذاشت و 
ادعایش، حسابی هم مورد توجه قرار گرفت. مردم از سراسر 
انگليس پاى پست او کامنت می گذاشتند و می نوشتند که 
دستاوردى بزرگ داشــته و باالخره ثابت کرده است که 
اژدها وجود خارجی داشته و براســاس اساطير، انگليس 
از دیرباز خانه اژدها بوده اســت. البته یک کامنت در این 
ميان چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ این کامنت، احتماال 
از سوى یک کارشناس، به سادگی و صراحت گفته بود که 
این اسکلت، درواقع اسکلت لگن یک مرغ دریایی است نه 

جمجمه اژدها.

کانگوروی قاتل 
 

اســتراليایی ها، عمال فراموش کرده بودنــد که کانگوروها 
می توانند چه موجودات خطرناکی باشــند و چنان به این 
حيوان وحشــی نزدیک شــده اند، که حتی آنها را در خانه 
هم نگه می دارند. اتفاقی مرگبار اما دوباره به آنها یادآورى 
کرده است که کانگوروها، می توانند یک گونه کامال مهاجم 
باشــند. قتل یک پيرمرد 77ســاله، زنگ خطر را به صدا 
درآورده است. این پيرمرد، در خانه اش مورد حمله کانگورو 
قرار گرفته و کشته شده است. یکی از اقوام این پيرمرد که 
در تمام روز از او خبرى نبوده اســت و براى همين به خانه 
او سر زد. او آنجا متوجه شــد که صاحب خانه، مورد حمله 
کانگوروى خانگی اش قرار گرفته و بی جان روى زمين افتاده. 
وقتی هم که نيروهاى امدادى و پليس به خانه رسيدند، با 
رفتارهاى هجومی کانگورو مواجه شدند و درنهایت پليس 
مجبور شد به این حيوان شليک کند و او را بکشد. آخرین 
قتل انسان توســط یک کانگورو، 85سال پيش در استراليا 

ثبت شده بود.

حافظ

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
 

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

ایــن روزهــا در ميان 
تبليغــات کالس هاى 
کنکور و آزمون هاى تســت زنی، تبليغ مؤسســات 
ترکيه اى هــم به چشــم می خورد. ماجــراى این 
مؤسسات به مهاجرت و خارج کردن نخبه ها از کشور 
گره خورده که کارشــان پذیرش دانش آموزان در 
مدارس کشورهاى خارجی است. دفاتر مؤسسه هاى 
ترکيه اى در تهران مســتقر هستند و با کمک بنياد 
معارف ترکيه، امتحانی را براى بورسيه دانش آموزان 
در مدارس ترکيــه برگــزار می کنند و بــا اغواى 
دانش آموزان در هر نقطه از ایــران، آنها را به تهران 
فراخوانده و از ميانشــان دانش آمــوزان نخبه را با 
برگزارى مسابقه علمی بورسيه می کنند. البته که این 
مدل مهاجرت تحصيلی فقط مختص دانش آموزان 
نيست و مدت  زیادى است که دانشجویان هم براى 
گرفتن بورسيه و ادامه تحصيل تالش براى پذیرش 
از ســوى دانشــگاه هاى آن ور آبی می کنند. حتی 
آزمون هایی با عنوان آزمون »یوس« برگزار و گفته 
می شــود که دانشــجویان ایرانی براى تحصيل در 
دانشگاه هاى ترکيه باید در این آزمون شرکت کنند. 
این مؤسسات آن دســته از پشت کنکورى هایی که 
در کنکور قبول نشــدند، یا براى تعيين رشته دچار 
مشــکل هســتند و جاى خوبی قبول نمی شوند را 
هدف قرار می دهنــد و با هزینه هاى بســيار زیاد و 
ميلياردى، به دانشگاه هاى ترکيه هدایت می کنند. 
اما آنطور که رئيس مرکز امــور بين الملل و مدارس 
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش می گوید، آنها 
که براى مدارس و دانشــگاه هاى کشور ترکيه اقدام 
می کنند، متأسفانه به مالباخته تبدیل می شوند، چرا 
که مدارس و دانشگاه هاى ترکيه در مقطع ليسانس 
هيچ برترى اى بر مدارس و دانشگاه هاى ایرانی ندارند 
و فقط یک هزینه هنگفت می ماند روى دست والدین. 
حاال خوشــبختانه وزارت آموزش و پــرورش به این 
جریان واکنش نشــان داده و از وزارت امور خارجه 
خواسته که موضوع به ســفارت ترکيه منعکس و از 
آنها درخواست شــود که فعاليت اعزام دانش آموز 
ایرانی به مــدارس ترکيه از طریق این مؤسســه ها 
متوقف شــود و با هيچ یک از مؤسسات ایرانی دیگر 
در اینگونه اعزام هاى بدون مجوز دانش آموزان ایرانی 
به مدارس ترکيه همکارى نکنند. سفارت ترکيه هم 
گویا همکارى کرده و گفته اســت که نمی دانستيم 
حساس هستيد و حاال که حســاس هستيد از این 
ماجرا جلوگيرى می کنيم. اما جالب اینجاســت که 
هنوز تبليغات این مؤسسات ترکيه اى در سطح شهر 

به وفور به چشم می خورد.

زندگی پدیا

لیسانس گران عثمانی
زائر خبرنگار 

پذير  تنــوع  تفاوت های 
بسیاری در هزاره جديد و 
دنیای ارتباطات کاربردی شده اند و شیوه جديدی از انتقال 
پیام و مفاهیم را برعهده گرفته اند از بارزترين اين مفاهیم 
می توان به تبديل مفاهیم به ســازه های روزنامه نگارانه يا 
همان ديتا ژورنالیسم يا داده نگاری اشاره کرد که عده ای 
هم از آن تحت عنوان روزنامه نگاری داده محور نام می برند 
که تحولی بــزرگ در دنیای تبديل مفاهیم به ســازه ها 
به شمارمی آيد و در آينده ای نه چندان دور اين ظرفیت را 
دارد که در عمل به يک استاندارد مهم در دنیای ارتباطات 
تبديل  شــود. در روزگاری که انتقادهای درهم آمیخته ای 
از ســطح کیفی و کمی آيین پیاده روی اربعین در جامعه 
روشنفکری و همیشــه معترض»در تمام رويدادها « در 
رسانه های فردی در فضای اجتماعی و گاهی در رسانه های 
عمومی مطرح شده است. سطح انتظارات و توقعات زائران 
اربعین با امکانات موجــود در موکب های مردمی مردمان 
عراق دو مقوله متفاوت اما در هم تنیده اندکه در ســالیان 
گذشته نیز به صورت جدی فرهنگسازی  الزم انجام نشده 
است.زائران بسیاری هر ساله در اين رويداد مهم مشارکت 
کرده اند و با تمام توان خود تالش کرده اند تا بتوانند راويانی 

از آيین اربعین باشند.
آشنايی عمومی مردم ايران اسالمی با رسانه های نوظهور و 
تسلط به ابزارهايی مانندتلفن های هوشمند امکان خاصی 
را فراهم کرده است تا هر زائر بتواند در نقش يک خبرنگار 
نیز به اطالع رسانی آيین اربعین اقدام کند.ثبت تصاوير و 
فیلم های کوتاه قابل پخش در برخی از پلتفرم های محبوب 
و پرمخاطب جهانی با استانداردهای اعالم شده امری ساده 
و امکان پذير اســت. تهیه عکس با تلفن های هوشمند و 
ضبط تصاويرکوتاه کمتر از60 ثانیه و پخش آيین های نیکی 
و مهربانی و خدمت بی منت موکب داران و عشــق و عالقه 
مردم عراق به زائران اقدامی شدنی و تأثیر گذار در عرصه 
رسانه خواهد بود همچنان که بســیار ی از اتفاقات مهم 
جهان معاصر از طريق شهروند خبرنگاران به مردم جهان 
و از طريق شبکه های اجتماعی اطالع رسانی می شود اين 
امکان وجود دارد که زائر خبرنگارانی که از ايران اسالمی 
و ســاير نقاط جهان توفیق حضور در اين اربعین را پیدا 
کرده اند بتوانند در ضريب قابل توجهی به انتشار عکس ها و 
فیلم های بی شماری از اين اتفاق مهم جهانی شوند تا با ارائه 
مســتندات مهمی چون تصوير به جهانیان ثابت کنند که 
امنیت کامل در اين نقطه از زمین و در ايام اربعین حسینی 
وجود دارد و هیچ بذر نفاق و دشمنی باعث شکسته شدن 
 وحدت و مودت میان مردم عراق و ايران نخواهد شــد.

از همان زمان که پیامبر اســالم)ص(  
ســلمان را از اهل بیت خواند تا 
سردار شهید سلیمانی که با خون 

خود اين پیوند را برای همیشــه تاريــخ محکم کرد و به 
گواه تاريخ امروز مســیر پیاده  روی اربعین حسینی محور 
مشتاقان و عاشقان جبهه مقاومت است.ناگفته مشخص 
است که نخبگان و متخصصان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه 
نیز با هم فکری و همدلی بیشتر می توانند با بهره جستن 
از ديتا ژورنالیســم در واقع شکلی متکامل تر و ترکیبی از 
اينفوگراف ها و نیوزگراف های اربعینی را به دنیای رسانه ها 
منتقل کنند تا با تولید چنین محصوالت رسانه ای به يکی 
از روندهای مورد عالقه کاربران مینی مال خوان در دنیای 
اينترنت اهمیت داده شــود و کاربران زمان معاصر که در 
جست وجوی راه های کوتاه تر برای دسترسی به بیشترين 
اطالعات و در جذاب ترين فرمت ها هســتند، به راحتی 
با آيین اربعین آشــنا شــوند به طور حتم مخاطبان چند 
میلیاردی که روزبه روز برتعدادشان افزوده می شود با عنوان 
مخاطبان مهم مورد توجه قرار گیرند و همین  گروه کاربران 
که از عالقه مندان پروپا قرص روزنامه نگاری داده محور که 
تأثیر گذار نیز هستند می توانند ناشران و تولیدکنندگان 
محتوا را به پذيرش دگرگونی های بنیادين وادار کنند توجه 
به سیر تطور تاريخی آيین اربعین در گذر زمان، نشان از آن 
دارد که برخی کارويژه ها، از نخستین کاروان های اربعینی تا 
به امروز؛ چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت، همواره 

با ذات اين مفهوم آمیخته بوده است.
 چه اينکه آيین های عزاداری و مراسم های اقامه عزای آل اهلل 
تشکیل شده اســت تا اين کارکردها در میان مردم آورده 
شود و به صورت پايدار در میان آنها باقی بماند لذا بديهی 
و مسلم است که دشمنان در طول تاريخ و به طور خاص در 
عصر حاضر از هرگونه تالشی دريغ نکرده و تمام توان خود 
را برای از بین بردن اين اجتماع عظیم بشری به کار می بندند 
و با تمام ظرفیت رســانه ای خود می کوشند تا بذر نفاق و 
تفکر اسالم هراسی و شیعه هراسی را در تفکر مردم جهان 
 ايجاد کنند و در کمرنگ جلوه نشان دادن اين آيین شیعی 
نقش آفرينی کنند.عدم پوشش رسانه ای اين رويداد مهم 
شیعی در ســرزمین عراق و بیان معضالت و مشکالت با 
بزرگ نمايی از طريق شبکه های فارسی زبان معاند اسالم 
و ايران اسالمی و نشان دادن برخی از صحنه های چیدمان 
شده عامدانه در شبکه های اجتماعی برخی از تالش های 
نابخردانه و کوته بینانه متولیان جنگ نرم در آن ســوی 
مرزهاست که با وجود مردمانی فهیم و آگاه به مسائل روز 
جهان و با شناخت کامل نسبت به مبادی رسانه ای و انتقال 
تجربیات مشترك از اين سفر معنوی تالش های دشمنان 
خنثی خواهد شد و رســانه های کشورهای مسلمان نیز با 
توجه به تهديد های موجود با ظرافت و دقت عمل بیشتری 
در اشتراك گذاشتن تجربیات زائران حاضر در اين آيین 
مهم و ماندگار می توانند در تراز رسانه اربعینی به روايتگری 

صحیح مبتنی بر اصول حرفه ای رسانه ای اقدام کنند.

ما داریم می آیيم

مهدی توکلیان

فاطمه عباسی

میلیون ها نفر در اين روزها، به عشــق يک 
نفر خودشــان را و دل پر از شوقشان را، به 
بزرگ ترين پیاده روی دنیا کشانده اند. مسیر، 
در عراق است اما عربی تنها صدايی نیست 
که شنیده می شــود. تعداد زيادی، فارسی 
صحبت می کنند، و تعداد ديگری هســتند 
که به انگلیســی، هندی، ترکی و زبان های 
ديگری صحبت می کنند که به گوش کسی 
آشنا نیســت. زبان ها و نژادها و قومیت ها و 
ملیت ها يکی نیســت، اما هدف يکی است، 
عشق يکی اســت. همه را يک دلیل اينجا 
کشانده، و يک بیرق است که سايه اش بر سر 
اين چند میلیون نفر است. دقیقا همانی است 
که باب شده و می گويند: عشق حسین، ما را 

گرد هم می آورد؛ حب الحسین يجمعنا.

نسبت اربعین »حسینی« و عمق 
استراتژيک جمهوری اسالمی

یادداشتی از جعفر بندى شربيانی ؛ عضو شوراى شهر تهران
همين روزها، اگر خبرهاى کشــور ترکيــه را پيگيرى کنيد،  رئيس جمهور آن کشور می گوید: هر لحظه که اراده کنيم به 3
نقاطی در شــمال عراق حمله می کنيم، در فاصله 30کيلومترى درون 
خاک سوریه نقطه حائل درست می کنيم، هر لحظه ممکن است به یونان 

حمله کنيم، در ليبی حضور دارند، در کشور مصر ادعاهایی دارند و... .
سال هاست بر َسر مردم بی دفاع یمن بمب می ریزد، در لبنان 4 روى نقشــه خاورميانه کمی پایين تر بروید، کشور عربستان 
حضور دارد، در آمریکا براى فشار به ایران البی می کند، در اروپا مدرسه 
مذهبی دارد، با ســيگنال مثبت دادن به کشــورهاى اقمارى کوچک 
هم پيمان خود می گوید عليه ایران به پيوند ابراهيم بپيوندید و خالصه 
اینکه مدعی رهبرى دنياى عرب و جهان اسالم است و ميلياردها دالر در 

گوشه گوشه خاورميانه و فراتر از آن هزینه می کند!
کشــور هاى کوچک امارات، بحرین و... را درنظر بگيرید، در  سوریه و در تبدیل آن به یک زمين سوخته نقش دارند، برخی 5
از آنها در همه توطئه هاى چند ســال اخير عليه ایران متحد و همسو با 
آمریکا عمل کردند! در یمن، در ليبی و در نقطه نقطه خاورميانه از پول 
 نفت خرج می کنند. اگــر بخواهم مصادیق این قصــه را ادامه دهم در
 جاى جاى جهان مثال هایی وجود دارد، بيشتر مثال هاى خاورميانه را 

زدم؛ چون که درک نزدیک و ملموسی به واسطه نزدیکی داریم!
اصال در عمق تاریخ فرو بروید، 100سال، 200سال، 1000سال! انگار 
قصه تکرارى و هميشگی تاریخ بشر است. حمله اسکندر مقدونی، تهاجم 
مغول ها، حمله نادر به هند، جنگ جهانی اول و دوم، جنگ هاى اعراب 

و اسرائيل و...
این مثال ها را زدم که به مفهوم و معناى »عمق«، »نفوذ استراتژیک«، 
هژمون، سلطه و تسلط برسم! شاید برخی بگویند بشر امروزى متمدن و 
مدرن شده است و دیگر دنبال جنگ نمی رود! حتی اگر روزى هم چنين 
شود )که محال است( باز هم نفوذ و هژمون با اشکال نرم و متفاوت وجود 
خواهد داشت. بدون شک، تحقق چنين امرى نيازمند توليد قدرت نرم و 
سخت است و هر کشورى در حوزه توليد قدرت، مزیت هاى خاص خود را 

دارد و البته این مفهوم چندوجهی و داراى پيچيدگی هاى زیادى است.
حال سؤال اساسی این است که در تئورى و گفتمان انقالب اسالمی و 
نظام برآمده از آن، منابع و مأخذ این عمق و نفوذ و توليد قدرت چيست؟

آیا صرفا بر توان مادى، اقتصادى و منابع زیرزمينی خود متکی است؟!
در واکاوى ریشه ها و پایه هاى منابع قدرت نظام جمهورى اسالمی که 
امروز در جنوب لبنان و به واسطه شجره طيبه حزب اهلل براى آمریکا و 
رژیم صهيونيســتی اینگونه دیکته می کنند که خطوط ميدان نفتی و 

گازى مشترک چگونه و کجا باید باشد؟
در یمن بخش اصلی معادله الهام بخشــی براى انصاراهلل است، در عراق 
امروز، با مردم آن به هویت و زیست مشترک تاریخی خود فراتر از مرزها 
برگشته است، در افغانستان به گونه اى عمل کرد که آمریکا بزرگ ترین 
پایگاه خود و ده ها ميليارد دالر تجهيزات نظامی در بگرام را جا گذاشت 
و فرار کرد، در سوریه از نقطه و لحظه سقوط قریب الوقوع دمشق کار را 
به جایی رسانده است که مخالفان و تروریست ها در گوشه اى از خاک آن 
کشور گرفتار و اسير شده اند، در خليج فارس آقایی تام و تمام دارد، در 
حياط خلوت آمریکا در آمریکاى التين حضور دارد، در اوکراین توسط 

دشمن آمریکایی متهم نقش آفرینی است و...( 
به چه چيزهایی می رسيم؟

بدون شک، مخرج مشترک و پایه اساســی منبع الیزال این قدرت در 
ایدئولوژى و مسلک امام حسين)ع( نهفته است.

امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبرى همــان روح فراتاریخی و عصاره 
»عدالت خواهی«، »آزادگی« و »ظلم ناپذیرى« امام حســين)ع( را که 
در رگ هاى این ملت و ملت هاى مســلمان جارى، اما منجمد و خفته 
بود، زنده کردند. اینگونه است روزى که عنقریب نزدیک بود داعش بر 
کل خاک عراق مسلط شود با یک اشــاره مرجعيت شيعه و با فداکارى 
و سازماندهی شــهيد حاج »قاسم ســليمانی« به عقب رانده شد و به 

پایان رسيد.
لذا در تبيين »جنس«، »ماهيت« و »چيســتی« احياى نفوذ و عمق 
استراتژیک ایران اسالمی که بعد از قرن ها از خمودگی و خواب بيدار شد، 

قطعا به نتایج متفاوتی از سایر کشورها می رسيم.
این، ایدئولوژى و مکتب عاشورایی و اربعينی حسين)ع( بوده است که 
با کمترین امکانات و در ذیل بيشترین فشارها و تحریم ها، چنين ایران 
بزرگ تاریخی را تا مرزهاى مدیترانه احيا کرده و آن را تبدیل به ابرقدرت 

خاورميانه ساخته است.
دقيقا به همين دليل اســت که آمریکا و همسویان و هم پيمانان آن در 
تحليل ، فهم و چرایی آن مانده اند و براى خنثی و بی اثر کردن و نهایتا 
تسلط دوباره بر ایران و خاورميانه خطوط و راهبردهاى زیر را پيگيرى، 

تبليغ و عملياتی کرده اند:
ندارد( و فشــار بر مردم ایران و فقير ســازى  اقتصادى آنها و 1 با اعمال تحریم هاى ظالمانه )نظير آن در تاریخ بشــر وجود 
به صورت همزمان با بلندگو ها و رسانه هاى وابسته به خود به مردم ایران 
بقبوالنند که این سختی و فشــار محصول حضور و نقش آفرینی ایران 
اسالمی در شرق و غرب خاورميانه است! و آنها را به این باور برسانند که 
بين اقتصاد و احياى نقــش تاریخی ایران در خاورميانــه باید یکی را 

برگزینند! 
به عبارتی دیگر، کارى را که خود و دیگر کشــورها انجام می دهند )در 
همه جا حضور دارند و صدها ميليارد دالر براى آن خرج می کنند( تبدیل 
به نقطه ضعف جمهورى اســالمی و شــوراندن مردم عليه این تئورى 

تحریک و ترغيب کنند! 
به خاطر آگاهی از عمق نفوذ معنــوى و الهام گيرى توده هاى  عرب مسلمان از گفتمان و تئورى انقالب اسالمی و مشخصا 2
به دليل پایدارى ایران بر خط مستقيم و ثابت و پایدار مخالفت با رژیم 
صهيونيستی )به عنوان نماد ظلم و استکبار در خاورميانه( بدون محاسبه 
منفعتی و اقتصادى تالش کردند که این ایدئولوژى وحدت بخش حسينی 
را تفسير و تعبير فرقه اى کرده  و براى توده هاى مسلمان و عرب اینگونه 
القا کنند و جا بيندازند که نظام اسالمی به دنبال فرقه گرایی مذهبی است؛ 
درحالی که همگان می دانند حماس سنی و حزب اهلل شيعه به یک ميزان 
و یک نگاه مورد توجه و پشتيبانی جمهورى اسالمی بوده اند؛ به نحوى که 
همه گروه هاى فلسطينی و لبنانی به این اذعان و اعالم کرده اند که در 
 بيش از 40سال گذشــته تنها و تنها ایران اسالمی بوده است که بدون 

قيد و شرط از آرمان فلسطين و استقالل لبنان حمایت کرده است.
دقيقا به همين دليل اســت که با وجود هزینه هاى سنگين رسانه اى و 
امنيتی تئورى تفرقه اندازى مذهبی آنها نتيجه نداده است. اگر نتيجه 
می داد پيمان هاى جعلی، قالبی و عادى سازى  با سران برخی کشورهاى 
منطقه امروز مسئله امنيت و عمر رژیم صهيونيستی را تضمين کرده و 

مورد پذیرش اجتماعی توده هاى عرب قرار گرفته بود! 
امروز نظاميان کهنه کار و برخی سياستمداران کارکشته آن رژیم، آشکارا 
اذعان می کنند که وعده صادق مقام معظم رهبرى بر نزدیکی پایان این 

رژیم روزبه روز نزدیک و نزدیک تر می شود.
بنابراین محور مقاومت نقطه مقابل اعراب و توده هاى مسلمان نيست، 
بلکه صرفا یک دشمن و هدف دارد و نظام اسالمی به خوبی آن را پياده 

کرده است.
اسالمی بزنند و از این رو از هيچ روش و ترفندى دریغ نکرده و 3 تالش کرده اند به اشــکال مختلف دســت به براندازى نظام 

نخواهند کرد.
به تعبير مقام معظم رهبرى یکی از جلوه ها و نقاط خيلی استثنایی نظام 
جمهورى اسالمی تاب آورى آن اســت؛ تاب آورى در برابر انواع و اقسام 
تحرکات براى براندازى! تحرکات اخير آنها در طرح انواع تعبير و تفسير 
غيرواقعی، قالبی و جعلی درباره راهپيمایی بی نظير اربعين حسينی دال 

بر ادامه این تالش هاى مذبوحانه است! 
اربعين امسال نشان داد که همه ترفندهاى فوق به نتيجه نرسيده است، 
انگار خون، شور و شعور حسينی که ریشه تاریخی در ميان این ملت و 
ملت هاى مسلمان دارد و گوشه هایی از آن را این روزها در گرماى عراق 
می بينيم، تمام ناشدنی بوده و همه محاسبات مستکبران و ظالمان را بر 
هم زده است؛ دقيقا به همين دليل است که می توان ادعا کرد اصلی ترین 
منبع تعذیه کننده عمق نفوذ اســتراتژیک جمهورى  اسالمی اربعين 

حسينی است.

ادامه از صفحه اول


