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سردار سپهر:

گزارش خبری
| جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: بسيج تمام ظرفيت 
خود را بدون هيچگونه منت در اختيار دولت بــراى عبور از پيچ هاى خطرناك 
تحريمى قرار مى دهد و حاضر به هيچ اقدامى كه اقتدار دولت جمهورى اسالمى 
را تحت الشــعاع قرار دهد نيست بلكه برعكس بســيج و دولت در كنار يكديگر 
يد واحده اى در برابر مســتكبران عالم براى خنثى ســازى نقشه هاى شوم شان 
خواهند بود. به گزارش كائنات به نقل از ايلنا، ســردار محمدحســين سپهر در 
تشريح رزمايش سراســرى اقتدار عاشورايى بســيج گفت: رزمايش سراسرى 
اقتدار عاشورايى بسيج در قالب بسيجيان ســپاهيان محمد رسول اهللا (ص) 2 
از نه شهريورماه جارى تا 29 شــهريورماه در مرحله اول،  با حضور هزار گردان 

بيت المقدس بسيج در شهرستان هاى مختلف كشور برگزار مى شود.
وى ادامه داد: اين نيروها به مدت 24 ســاعت به اردوگاه هاى بسيج مراجعه 
مى كنند تا در اين اردوگاه ها، آمادگى هاى جسمى، رزمايشى، فرهنگى، اعتقادى 

پيدا كرده و ضمن تجديد سازماندهى در اين رزمايش گسترده شركت كنند.
جانشين رييس سازمان بسيج گفت: هدف اين رزمايش ايجاد اميد و نشاط در 
بين بســيجيان و مردم و همچنين  اعالم آمادگى براى دفاع از كشور، ترساندن 

دشمن و توليد اقتدار براى نظام و پيام خدمت رسانى است.
وى ادامه داد: همزمان از 9 تا 29 شهريور 7014 گروه جهاد سازندگى بسيج 
در قالب 150 هزار نفر جهادگر در اين مــدت 20 روز همزمان با رزمايش هزار 
گردان بسيج در مناطق محروم و حاشيه  شهرها، مناطق روستايى و مناطق مرزى 
به خدمت رسانى در عرصه هاى مختلف عمرانى، كشاورزى، فرهنگى و  درمانى 

مشغول هستند.

سردار سپهر افزود: همچنين در بخش هاى مختلف سازندگى و حتى كلينيك 
درمانى، صنايع و كارگاه ها با تشكيل گروه هاى متخصص از صاحبنظران قرار است 
35 هزار واحد توليدى نيمه كاره نيمه تعطيل و تعطيل و آسيب ديده را پايش و 

بررسى كنيم تا با ارائه راه حل، آنها را از اين وضع تعطيلى موجود عبور دهيم.
وى ادامــه داد: در مرحله دوم رزمايش كه در پايــان نيمه اول مهرماه برگزار 
خواهد شــد، 700 هزار نفر از همين بسيجيان در مراكز اســتان هاى كشور و 
همزمان هم يكصد هزار نفر از بسيجيان استان تهران با عنوان سپاهيان محمد 
رسول اهللا 2 يادآور سپاهيان حضرت محمد 1 هستند كه در سال 65 در تهران 
براى كمك به يگان هاى رزم و اعزام نيرو به جبهه هــا رفتند؛ اين جمع انبوه با 
عنوان رزمايش خدمت و كمك به گروه هاى جهاد سازندگى و بسيج سازندگى 
اجتماع مى كنند.جانشين رييس سازمان بسيج گفت: گروه هاى جهاد سازندگى 
در اين رزمايش يك ميثاق نامه و يك عهدنامه اى را با خودشان، مردم و مسئولين 
امضا مى كنند كه تا پايان سال در مناطق محروم به خدمت رسانى مشغول شوند 
امروز كه جنگ ما جنگ اقتصادى اســت؛ بســيج براى كمك به دولت، مردم و 
مبارزه با اتاق جنگ اقتصادى كه دشمن در خارج از مرزهاى ما راه اندازى كرده 
است؛ در عرصه اقتصاد، سازندگى و معيشت مردم وارد عمل خواهد شد.سردار 

سپهر در ادامه به تشريح برخى از توانمندى هاى بسيج پرداخت.
وى گفت: در هر سال، 10 هزار گروه جهادى در سطح كشور فعاليت مى كنند؛  
امسال مى خواهيم اين تعداد را افزايش دهيم تا در سال جارى يك ميليون نفر را 

به اردوهاى جهادى اعزام كنيم.
سردار سپهر ادامه داد: همچنين امسال مى خواهيم 10 هزار واحد مسكونى را 

در اقصى نقاط كشور براى مددجويان كميته امداد، با هماهنگى اين نهاد بسازيم. 
مى خواهيم امسال هشــت هزار پروژه محروميت زدايى را تا پايان سال تكميل 
كرده و تحويل دهيم. مى خواهيم 35 هزار واحد اقتصادى كوچك و متوســط 
آســيب ديده را پايش كرده و نســخه درمان آنها را ارائه دهيم.جانشين رييس 
سازمان بسيج افزود: ما نهادى هستيم كه مى خواهيم با كمك دولت و نهادهاى 
انقالبى و اســتفاده از توانمندى مالى و معنوى خيرين، بــه كمك كارگاه هاى 
توليدى بشــتابيم. ما امروز 740 كانون علمى دانشگاهى داريم كه با حضور 35 
هزار استاد هيئت علمى مى تواند به صنايع كشور و كشاورزى كمك كرده و براى 
ارتقاى ثروت و كاهش بيكارى قدم بردارد.وى گفت: مى خواهيم امسال در بخش 
كاهش آسيب هاى اجتماعى، 460 محله در حاشيه شهرهاى بزرگ را كه عموما 
از اعتياد و طالق آسيب هاى جدى ديده اند، با كمك نهادها و دستگاه هاى دولتى 
مورد حمايت قرار داده و در برنامه هاى خود رفع اين آســيب را به مرحله اجرا 
برسانيم. سردار سپهر ادامه داد: در همين راستا روزانه 60 هزار نفر در كالس هاى 
آگاه سازى و پيشگيرى ما شركت مى كنند. همچنين آمادگى داريم تا كالس هايى 
را براى آموزش مربى برگزار كرده و اين افراد را به مناطق آسيب ديده اعزام كنيم.
معاون پيشــين هماهنگ كننده نمايندگى ولى فقيه در سپاه گفت:  امسال بنا 
داريم در بخش علم و فناورى، سطح اختراعات بســيجيان را در جشنواره هاى 
علمى افزايش داده و به كمك دولت براى توليد علم و تقويت بنيه علمى بسيج 
تالش كنيم. همچنين با دولــت توافق كرديم كه در بخش تنظيم بازار و مبارزه 
با محتكران به يارى دولت بشتابيم.وى در همين رابطه تاكيد كرد: ما با هرگونه 

موازى كارى و اقدامات بدون نظارت دولت مخالف هستيم.

ســرمقاله
پس از شهادت امام

| مجتبی ملكی- دشمنان 
اهل بيت پس از شــهادت جان سوز 
امام حسين عليه السالم و يارانش ، 
دست از جنايات خويش برنداشتند، 
بلكــه در اين روز غم آلــود جنايت 
هاى ديگرى مرتكب شــدند:غارت 
خيمه هاسپاه عمر بن سعد، به ويژه 
دسته نابكار شــمر، پس از شهادت 
امام حسين عليه الســالم به خيمه 
هاى آن حضرت يورش برده و خيمه 
ها را غــارت كردنــد و چهارپايان ، 
لباس ها، صندوق ها، اســلحه ها و 
خوراكى ها را بــه يغما بردند. آنان ، 
حتى حريم اهل بيت عليه السالم را 
مراعات نكردند و زيور و لباس هاى 
زنان را از آن ها ستاندند. آتش زدن 
خيمه ها شمنان پس از غارت خيمه 
ها و به يغما بردن دارايى ها و اشياى 
موجــود بازمانــدگان ، خيمه ها را 
به آتش كشــيدند. در اين هنگام ، 
كــودكان و زنان بى سرپرســت ، از 
خيمه هــا بيرون آمده و بــه بيابان 
هاى اطراف گريختند.راوى گفت : 
پس از غارت خيمه ها، آن ها را آتش 
زدند و بانوان مكرمات با ســر و پاى 
برهنه در حالى كه لباس هاى ايشان 
را ربوده بودنــد، از خيمه ها بيرون 
ريختند و صدا به شيون و گريه بلند 
نمودند و در حال خوارى به اسيرى 
رفتند.تاختن اسب بر پيكر شهيدان 
عمر بن ســعد خطاب به سپاه خود 
گفت : چه كســانى آمادگى تاختن 
اسب بر كشــتگان را دارند؟ ده نفر 
از آنان اعالم آمادگــى كردند كه از 
آن جمله بودند: اســحاق بن حياة 
حضرمى ، احبش بن مرثد و اســيد 
بن مالك .اين عده پس از نعل بندى 
اســبان خويش بر پيكر شــهيدان 
كربال، از جمله اباعبداهللا الحســين 
عليه السالم اسب تاختند و پيكرهاى 
پر از جراحت و بى سر شهيدان را در 
هم شكستند. ارسال سر مقدس امام 
حسين عليه السالم به كوفه عمر بن 
سعد در عصر عاشــورا براى خوش 
خدمتى بيش تر و اعالم وفادارى به 
عبيداهللا بن زياد و خاندان بنى اميه 
، دستور داد ســر بريده امام حسين 
عليه السالم را با شتاب به كوفه ببرند 
و عبيداهللا بن زياد را از پايان يافتن 
غائله كربال با خبر گردانند.ماموريت 
رســاندن ســر مقــدس اباعبداهللا 
الحسين عليه الســالم با خولى بن 
يزيد اصبحى و حميد بن مسلم بود. 
آنان شــب به كوفه رسيدند. در آن 
هنگام داراالماره نيز بســته بود. به 
همين جهت شب را در خانه خويش 
گذرانده و بامداد روز يازدهم ســر 
مقدس امام حســين عليه السالم را 

نزد عبيد اهللا بردند.

با دولت 
زاویه ای 
نداریم

زیارت 
عاشورا، 
کلید گشایش 
مشکالت

حســين (ع) ســرور و ســاالر شــهيدان و بهترين 
آرامش دهنده و شــفاعت كننده اســت، و البته قرائت 
زيارت عاشورا، راهى براى نزديكى به سيدالشهدا (ع)، 
تعجيل در دعاها و حاجات خير و گشــايش مشكالت 

است.
قرائت زيارت عاشورا، مهم ترين آيين ماه محرم الحرام 
است و ما شيعيان با خواندن اين زيارت به سرور و ساالر 
شهيدان ســالم مى دهيم و از شالوده ستم و ظلم بر آن 

عزيز، بيزارى مى جوييم.
در ماه هاى محرم و صفر، برگزارى زيارت عاشورا در 
مساجد، تكايا، حسينيه ها و مجالس عزاى امام حسين 
(ع) به يك سنت تبديل شده است، هر چند كه در ساير 
ايام سال برگزارى زيارت عاشورا رونق دارد، اما در ماه 

عزاى ساالر شهيدان، بيشتر است.

وقتى آبروى حسين (ع) واسطه آبرومندى ما مى شود، 
آن گاه كه وضو مى ســازى و با نيت پــاك و دلى پر از 
حاجت رو به قبله مى نشــينى و زيارت شريف عاشورا 
را آغاز مى كنى و به حســين (ع) سالم مى دهى السالم 
عليك يا اباعبداهللا ... لحظاتى خــود را جداى از دنيا و 
تعلقاتش احساس مى كنى.آن جا كه در زيارت عاشورا 
لعن مى فرستى بر مردمى كه شالوده ستم و بيدادگرى 
را بر خاندان رسول اهللا (ص) ريختند، قلب انسان سنگين 
مى شود از اين همه قساوت، سنگ دلى و بى رحمى.آن 
لحظه كه در زيارت عاشورا زمزمه مى كنى، خدايا؛ قرار 
ده مرا نزد خودت آبرومند به وسيله حسين (ع)، احساس 
مى كنى، خداوند نگاهى ديگر به تو دارد به واسطه آبروى 
نور ديده دخت عزيز و بزرگوار رسول اهللا (ص).و آن گاه 
كه در پايان زيارت عاشورا به پروردگار عزيز مى گويى، 

خدايــا روزيم گردان شــفاعت حســين (ع) را در روز 
ورود به صحــراى قيامت و ثابت بگذار گام راســتيم را 
در نزد خودت با حســين (ع) و ياران حسين (ع)، انگار 
رها مى شــوى از تمام دغدغه ها و دشــوارى هاى اين 
روزگار.حسين (ع) زيباترين واژه هستى است، حسين 
(ع) يعنى عشــق، عشــق به همه خوبى ها، حسين(ع) 
شــخصيتى اســت كه خداوند در روز عرفه، نخست به 
زائران سيدالشهدا (ع) نظر مى كند، بعد به زائران خانه 
خودش.حضرت امام صادق (ع) مى فرمايد: «هر كس به 
وسيله خواندن زيارت عاشورا، جدم حسين (ع) را زيارت 
كند، چه از راه دور يا نزديك، به خدا قســم خداوند هر 
حاجت مادى و معنوى داشته باشد، به وى مى دهد».
بى شك با عشق و ارادت به ساالر شهيدان كربال مى توان 

سريع تر و مطمئن به هدف رسيد.
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جاللی در دیدار با سفیر چین در تهران مطرح کرد:

حمایت از برجام، مهمترین اقدام در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا
| رئيس مركز پژوهش هاى مجلس گفت: حمايت عملى جامعه جهانى از برجام، مهمترين اقدام براى 
مقابله با يكجانبه گرايى آمريكاست.كاظم جاللى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى روز گذشته 
با پانگ ســن ســفير چين در تهران ديدار و گفتگو كرد.كاظم جاللى در ابتداى اين ديدار، گسترش روابط 
دو كشور را مهم دانست و گفت: گســترش مراودات فى مابين، الزمه ارتقاء سطح همكارى هاى اقتصادى و 
سياسى دو كشور است.وى با ابراز خرسندى نسبت به روند گسترش همكارى هاى و مراودات پارلمانى در قالب 
ديپلماسى پارلمانى، گفت: همكارى هاى پارلمانى، پشتوانه مهمى براى توسعه روابط در حوزه هاى گوناگون به 
ويژه مناسبات اقتصادى است و مجلس شوراى اسالمى بر حمايت از ارتقاء سطح مناسبات دوكشور، به ويژه 
درمسائل اقتصادى، تجارى و سياسى تاكيد دارد.رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به تحريم هاى ايران و نقض برجام از سوى آمريكا اظهار داشت: اكنون فرصت مغتنمى است كه كشورهاى 
قدرتمند جهان به ويژه چين، جهشى اساسى در برابر زياده خواهى ها و رفتارهاى هنجار شكنانه ترامپ داشته 
باشند.جاللى همچنين تروريسم در منطقه و جهان را محصول رفتارهاى مداخله جويانه برخى از بازيگران 
منطقه اى و فرامنطقه اى دانست و خاطر نشان كرد: جريان هاى تروريستى داراى آبشخور مشخصى است و 
كمك هاى منطقه اى و فرامنطقه اى بعضى كشــورها به بروز و تقويت قدرت تروريسم در منطقه منجر شده 
است.وى نقش جمهورى اســالمى ايران در مبارزه با تروريسم را جدى، پيشتاز و موثر دانست و تاكيد كرد: 
اراده اى مســتحكم براى مقابله با تروريسم در ايران وجود دارد و كشــورهاى جهان نيز در اين مسير نبايد 
ترويست ها را به دو دسته خوب و بد تقسيم كنند.رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى،  تروريسم 
را خطر جدى براى جهان دانست، تاكيد كرد: نقش جمهورى اسالمى ايران در مبارزه صادقانه با تروريسم، 

 روشن است و همه كشورها بايد با اراده اى جدى به مبارزه با اين پديده شوم بپردازند.

رییس پلیس تهران بزرگ:

فعالیت حسینیه ها پس از نیمه شب با مجوز پلیس امکان پذیر است
| رييس پليس تهران بزرگ اعالم كرد: فعاليت هيات ها 
و تكايا پس از نيمه شــب با هماهنگى كالنترى يا سركالنترى 
محل امكان پذير است. به گزارش كائنات به نقل از ايلنا، سردار 
حسين رحيمى (رييس پليس تهران بزرگ) درباره فعاليت تكايا، 
حسينيه ها و دسته جات عزادارى پس از ساعت 12 شب گفت: 
برنامه ريزى پليس براى هيات ها و دسته جات عزادارى حداكثر تا 
ساعت 23 الى 24 است و هيات ها و دسته جات عزادارى حداكثر 
تا اين ســاعت مى توانند، در بيرون فعاليت داشــته باشند.وى 
ادامه داد: در صورتى كه هياتى بخواهد پس از پايان اين ساعت 
اقدام به عزادارى و سينه زنى كند، بايد در داخل حسينيه و تكايا باشد تا مزاحمتى براى مردم ايجاد نشود. 
همچنين حتما بايد با كالنترى و سركالنترى محل هماهنگى الزم را داشته باشد.رييس پليس تهران بزرگ 
خاطرنشــان كرد: 20 هزار نيروى پليس همراه با همياران محرم امنيت، نظــم و انضباط هيات ها و تكايا را 

برقرار خواهند كرد.
سردار رحيمى در بخش ديگرى از صحبت هايش با اشاره به دستگيرى خودروها و موتورسيكلت هايى كه در 
خيابان اقدام به رفتارهاى مخاطره آميز دارند، گفت: بسيارى از اين خودروها و موتورسيكلت ها در نيمه شب ها 

اقدام به حركات حادثه ساز مى كردند كه با تالش همكاران ما شناسايى و خودروهايشان توقيف شد.
به گفته سردار رحيمى اكثر موتورسيكلت هاى سنگين كه شب ها در خيابان ها حركات خطر آفرين دارند، 

بدون پالك بوده و غيرقانونى وارد شده اند.

خبردیدگاه

روز دهم
| روز دهم محرم، روز شهادت ساالر شهيدان و فرزندان 
و اصحاب او در كربال اســت. عاشورا در تاريخ جاهليت عرب، 
از روزهاى عيد رسمى و ملى بوده و در آن روزگار، در چنين 
روزى روزه مى گرفتند، روز جشــن ملى مفاخره و شادمانى 
بوده اســت و در چنين روزى لباس هاى فاخر مى پوشيدند و 

چراغانى و خضاب مى كردند.
در جاهليت، اين روز را روزه مى گرفتند. در اسالم، با تشريع 

روزه رمضان، آن روزه نسخ شد.
در فرهنگ شيعى، به خاطر واقعه شهادت امام حسين (ع) 
در اين روز، عظيم ترين روز سوگوارى و ماتم به حساب مى آيد 
كه بزرگترين فاجعه و ستم در مورد خاندان پيامبر (ص) انجام 
گرفته و دشمنان اســالم و اهل بيت (ع) اين روز را خجسته 
شمرده به شــادى مى پرداختند، اما پيروان خاندان رسالت، 

به سوگ و عزا مى نشينند و بر كشتگان اين روز مى گريند.
امامان شــيعه، ياد اين روز را زنده مى داشتند، مجلس برپا 
مى كردند، بر حسين بن على(ع) مى گريستند، آن حضرت را 
زيارت مى كردند و به زيارت او تشويق و امر مى كردند و روز 

اندوهشان بود.
از جملــه آداب اين روز، تــرك لذتها، دنبــال كار نرفتن، 
پرداختن به ســوگوارى و گريه، تا ظهر چيــزى نخوردن و 
نياشاميدن، چيزى براى خانه ذخيره نكردن، حالت صاحبان 

عزا و ماتم داشتن و ... است.
در دوران سلطه امويان و عباسيان، شرايط اجتماعى اجازه 
مراسم رســمى و گسترده در ســوگ اباعبداهللا الحسين (ع) 
را نمى داد، اما هرجا كه شــيعيان قدرت و فرصتى يافته اند 
سوگوارى پرشور و دامنه دارى در ايام عاشورا به راه انداخته اند.
از قرن ها پيش عاشــورا به عنوان تجلى روز درگيرى حق و 
باطل و روز فداكارى و جانبازى در راه دين و عقيده، شناخته 

شده است.
حسين بن على(ع) در اين روز، با يارانى اندك ولى با ايمان 
و صالبت و عزتى بزرگ و شكوهمند با سپاه سنگدل و بى دين 
حكومت ســتم يزدى به مقابله برخاست و كربال را به صحنه 

هميشه زنده عشق خدايى و آزادگى و حريت مبدل ساخت.
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