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از اربعین تا جمعه ظهور
حــدود  14قــرن از واقــعــه کربال مــی گــذرد،
دشمنان دیــن خــدا و آل ا ...چه امویان چه
عباسیان در قــرون گذشته و چه وهابیون و
دیگران در عصر حاضر هر آن چه می توانستند
در دشمنی با اسالم ناب محمدی و سنت نبوی
و سیره اهل بیت علیهم السالم انجام دادند تا
شاید نور هدایت الهی را خاموش کنند و کشتی
نجات را به ِگل بنشانند اما به مشیت حضرت
آفریدگار و قول سدید حضرت مصطفی(ص)،
چـــراغ هــدایــت و کشتی نــجــات حسین بن
علی(ع) همچنان در اقیانوس مواج هستی
نور می افشاند و در حرکت است و مردمان نه
تنها از امت اسالم بلکه پیروان سایر ادیان نیز
خصوصا در این زمان فوج فوج مهیای سوار
شدن بر این کشتی می شوند ،حضور عاشقانه
بیش از  20میلیون نفر در راهپیمایی بی مثل
وماننداربعینبرایزیارتحضرتسیدالشهدا
گواهی بس روشن بر این ادعاست.
آیا این حرکت عظیم ،این سفر عشق ،این پای
در میدان گذاشتن هــای عارفانه ،نشان از
میثاق حق بــاوران حق طلب و آزادگــان عزت
طلب با ا ...و ثارا ...ندارد؟!
آیا هیچ حاکمیتی هر چند قدرتمند با در اختیار
داشتن دستگاه های تبلیغاتی موثر و فراوان و
حتی محبوب در دنیا توان راه اندازی و تجمیع
چنین جمعیتی را دارد؟!
آیااینحضورچندمیلیونیانسانهایخداباور
دلداده راه حسین(ع) دلیلی آشکار بر همچنان
تابندگی نور حق از قرآن و عترت و زنده بودن
قیام ساالر شهیدان و در حرکت بودن کشتی
نجات حسین(ع) نیست؟!
آیا راهپیمایی میلیونی اربعین با حضور حق
طلبانی از کشورهای مختلف جهان با نژادها،
ملیت ها ،فرهنگ و آداب و رســوم و مذاهب
گوناگون آن هم از پس  1400سال پرفراز و

نشیب ،نشانی هویدا بر محدود نبودن قیام
حضرت سیدالشهدا در یک روز خاص به نام
«عاشورا» و سرزمینی به نام «کربال» نیست؟
آیا در این روزها و سال ها فهم «کل یوم عاشورا
و کل ارض کربال» آسان تر و باورپذیرتر نشده
اس ــت؟! آیــا ایــن شــور و شــوق زی ــارت حضرت
اباعبدا ...و تجدید پیمان با سرور آزادگان جهان
و عرض ارادت به اسوه بندگی و عبودیت ،ایثار و
شجاعت ،عزت طلبی و آزادگی و ظلم ستیزی
آن هم با این هجمه ناجوانمردانه و شبهه های
گوناگون و بزک کرده در فضای مجازی و برخی
رسانه ها خود حکایتی از مانایی و جاودانگی
حقیقتوفروزندگیروزافزونراهحقوجوشش
خون حجت خدا حضرت ثارا ...در قلب و جان
زمین و زمان و مجموعه هستی نیست؟!
آیا این همبستگی و وحدت و برادری و مهربانی
خصوصا بین مسلمانان و به ویژه بین دو ملت
بزرگ ایران وعراق که تجلی اتم آن در مراسم
اربعین رخ می نماید بنابر فرمایش امید بخش
رهبر عزیزمان «نشانه اراده الهی بر نصرت
امت اسالمی» نیست؟! آن هم عراق که همین
چند سال پیش صدام جنایتکار با چراغ سبز
اربابانش جنگی هشت ساله را بر کشورمان
تحمیل کرد ولی امــروز مــردم و دولــت عراق
به برکت امام حسین (ع) و اربعین ،برادری و
اکرام زوار حسین (ع) را با اتکا بر ایمان و باوری
راسخ بر خود فرض و افتخار می دانند و آیا هر
چه میگذرد عقیده حق طلبان و دین مداران
بر این واقعیت راسخ تر نمی شود که وجود و
حرکت سرنوشت ساز قیام حسین بن علی
«سر» بلکه «سراالسراری»
علیهم السالم خود ّ
استکههنوزوتاقیاممهدیموعودمنجیعالم
وجود باید توسط حق مداران حق طلب عارف
رمزگشایی شود تا مسیر بندگی و اطاعت خدا و
بیزاری از فرعون ها و طاغوت ها و مبارزه با ظلم
و فساد و بی عدالتی و رسیدن انسان به کمال و
سعادت و نجات در پرتو ادامه راه سرور آزادگان
جهان هموار شود و بی گمان معرفت و عمل به
قرآن و اطاعت از پیامبر و اهل بیت و چنگ زدن
به دامان امامت و والیت و زنده نگاه داشتن راه
و مــرام حسین بن علی(ع) و اخــاص و عمل
مومنانه فاصله این اربعین های باشکوه را با
«جمعه ظهور» هر آن کمتر می کند.

نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان داد

کمترین میزان حمایت مردم از برجام
نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند نشان
میدهد  15ماه بعد از خروج آمریکا از توافق
هستهای ،بیشتر ایرانیها خواستار مقابله
به مثل و خــروج متقابل ایــران از ایــن توافق
هستند .به گــزارش فــارس ،در گزارشی که
دانشگاهمریلندازایننظرسنجیمنتشرکرده،
آمــده اســت« :حــدود  ۵۹درصــد از ایرانیها
معتقدند ایــران نیز باید از ایــن توافق خارج
شود .حدود سه چهارم ( ۷۴درصد) از مردم
ایران از سیاست جدید این کشور مبنی بر عبور
تدریجی از محدودیتهای برجام و تهدید
دیگر امضاکنندگان توافق به خروج در صورت
حاصل نشدن عایدی از این توافق ،حمایت
میکنند .همچنین حدود ۷۵درصد معتقدند
که حتی اگر آمریکا قول دهد که تحریمها را
تسهیل میکند ،باز هم ایران نباید غنیسازی
هستهای را متوقف کند» .بر این اساس ،در ماه
میمیالدیامسال(اردیبهشتماه)۵۳درصد
مردم از سیاست قبلی حمایت میکردند؛ که
 ۲۱درصــد پایینتر از میزان حمایت کنونی
است.دانشگاه مریلند توضیح میدهد که برای
اولین بار ،حمایت ایرانیها از برجام به کمتر
از نصف جامعه یعنی حدود ۴۲درصد رسیده
است .همچنین برای اولین بار ،اکثریت قابل
توجهی از مردم یعنی حدود ۶۹درصد به این
که دیگر کشورهای باقیمانده در برجام به
تعهدات خود عمل کنند ،اعتمادی ندارند که
این رقم نسبت به نظرسنجی ژانویه  ۲۰۱۸به
میزان  ۳۳درصد افزایش یافته است .براساس
نتایج ایــن نظرسنجی ،فقط ۲۴درصـــد از
ایرانیها نگاه مثبتی به تالشهای اروپا برای
ایجاد کانالهای تجاری با ایران دارند .بیشتر
مردم ایران که ۵۸درصــد هستند ،با افزایش
مدت زمان محدودیتهای پذیرفته شده در
قالب برجام نیز مخالف اند .همچنین حدود
۶۳درصــد از مــردم ایــران گمان میکنند که
آمریکا تا آن جا که توانسته است ،ایران را تحت
فشار قرارداده و این کشور را تحریم کرده است
و «حتی اگر بخواهد نیز نمیتواند به اوضاع

اقتصادی ایران فشار بیشتری وارد کند».در
ادامهگزارشایندانشگاهآمریکاییآمدهاست:
«نگرش منفی ایرانیها درباره ایاالت متحده به
۸۶درصد رسیده و این رقم ،بیشترین میزان
ثبت شده توسط این موسسه تاکنون است .در
سال  ۲۰۰۵تحقیقات موسسه زاگبی نشان
داد که  ۳۷درصد از مردم ایران معتقد بودند
که «آمریکا به خاطر ارزشه ــا و آزادیه ــای
خود ،کشوری نمونه است» .هم اکنون ،تنها
 ۱۲درصد از مردم چنین دیدگاهی دارند».
همچنین ،اکثریت رو به رشــدی از ایرانیان
(۵۸درصــد) با پذیرش هرگونه محدودیت در
برنامه موشکی ایران مخالف اند و کمتر از 10
درصدبراینباورندکهایرانبایدبرنامهموشکی
خودرابرایاطمینانبخشیدربارهماهیتاین
برنامه متوقف کند.
▪افزایش محبوبیت رئیسی

دانشگاه مریلند سپس دربــاره محبو بترین
چهرههای برجسته ایرانی توضیح داد« :سردار
سلیمانی با ۸۲درصــد محبوبیت ،باالترین
میزانمحبوبیترادرمیانشخصیتهایمورد
بررسی دارد.دانشگاه مریلند در گزارش خود
دومین شخص محبوب را محمدجواد ظریف
معرفی کرده که براساس نظرسنجی اخیر مورد
رضایت دوسوم(66درصد) مردم قرار گرفته
است .همچنین ،برای اولین بار هم کمی کمتر
از نیمی از ایرانی ها رئیس جمهور روحانی را
مطلوبتوصیفکردند .محبوبیتسیدابراهیم
رئیسی ،از دی  97تاکنون  ۱۰درصــد رشد
داشته و هم اکنون به  ۶۴درصد رسیده است.
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مقصد،خود راه می تواند باشد!

این روزهــا در زیر بــاران نام و یاد ساالر شهیدان
همه یا به تن کربالیی اند ،یا به دل و جان همراه و
همسفر رهروان جاده های کربال شده اند .جاذبه
بی نظیر محبت و مهر حسینی همه را از هر کوی و
برزنی ،از هر قوم و قبیله ای ،از هر کشور و نژادی
به سوی سرزمینی بی آب و علف می کشاند که
روزی ندای «هل من ناصر» در آن طنین انداز شده
است.پیر و جوان ،مرد و زن ،فقیر و غنی ،سیاه و
سپید ،سنی و شیعه ،سنتی و مدرن ،همه با هم
می روند و در کنار هم می نشینند.موج خروشان
و سیل آسای جمعیت در حرکت است و شگفتا که
در این حرکت عظیم و حیرت آفرین بیش از آن که
مقصد مهم باشد خود جاده و مسیر و اصل سفر
مهم است .نه این که مقصد مشخص نباشد ،که
این حرکت مقصد دارد و یک هدف ،یک مقصد،
یک منزلگاه همه را به سوی خود می کشد و اصال
قــرار اســت همه  -همین که قــدم در ایــن جاده
میگذارند -با نخستین قدم کربالیی باشند .اما
مسابقه ای در کار نیست که اگر کسی زودتر رسید
ومثالدستشرابهدیواریرساند،برندهبهحساب
بیاید بلکه آن چه اهمیت دارد ،حضور در این
جمعیت و همراهی با این حرکت و قدم برداشتن
در این جاده است و به قول مرحوم عمران صالحی
خود راه مقصد شده« :از مقصدمان سؤال کردی،
گفتم :مقصد ،خود راه می تواند باشد!»
بی سبب نیست که بسیاری از زائران -که بعضا از
شهرهای جنوبی عــراق مسافت های طوالنی را
طی می کنند -وقتی بعد از چندین روز یا چند هفته
خستهورنگبرگشته،پریشانوآشفتهباپایمجروح
و تن بی رمق به کربال میرسند سالمی از دور می
دهند و سوار ماشین ها میشوند و برمیگردند .آن
ها در ایام دیگر سال و مناسبت هایی چون عاشورا به
داخل حرم رفته اند اما در پیاده روی اربعین ،اصل
سفروحرکتبرایشاناهمیتپیداکردهاست.گویی
فوج فوج مردان و زنانی که خود را از رسیدن به کربال
در عاشورای سال  61هجری محروم یافته اند به
زبانبیزبانیدارندهمراهیشانرافریادمیکنند
و به زبان حال می گویند«:لئن أخرتنی الدهور عن
نصرک  »...اگر دست روزگار مرا از یاری تو بازداشت
و عقب انداخت ،اکنون با قلم پای خویش بر صفحه
جادههامینویسموبانواینالهخویشازنیحنجره
نغمه همدلی سر میدهم .این جا مسافر شدن
معنایی بیش از دیگر سفرها دارد و تا کسی خودش
قدم در این راه نگذاشته باشد نمیتواند بفهمد چرا
مسافران این راه یک سال چشم انتظار آمدن اربعین
هستند و برای فرا رسیدن این ایام لحظه شماری
می کنند و تا کسی خودش با تمام وجود این فضای
معنوی و متفاوت را تجربه نکرده باشد نمی تواند
درک کند که چرا برخی این گونه شیفته این سفر
هستند و چنان که زنده یاد محمدابراهیم جعفری
گفته بود خود سفر را دوست دارنــد« :در سفر ،هر
کس به مقصد می رســد می ایستد/من سفر را
دوست دارم مقصد من رفتن است»

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••وقتی والیبال مــا متولی نداشته باشه
نتیجه از این بهتر نمی شه؟ کوالکوویچ چی
فکرکرده! اونمی داند که باانسان سروکار
دارد نه ماشین؟حتی اگر ماشین هم بود پس
از یک سال تالش مستمرخراب می شد .یک
سال در تمام بازی ها فقط با 14نفر؟
••به اون مخاطب عزیزی که افزایش قیمت
برنج ایرانی رو به ما برنج کــاران ربط داده
عرض کنم وا ...ما بی تقصیریم .دالل ها
برنج ما را با قیمت پایین خرید می کنند ولی
با قیمت خیلی باالتر به استان های دیگه می
فروشند .منصف باشید لطفا.
••کاش بعضی صاحبخانه ها در این اوضاع
نامساعد اقتصادی کمی اجاره نشین ها را
درک می کردند .اکثر مستاجران بیکار و کم
درآمد و ضعیف و کارگر هستند قبال با این
مبلغ رهن ها می شد خانه خرید.
••شهروندان مراقب تماس هایی که به آن ها
گفته می شود فالن کارت یا فالن امتیاز برای
آن ها صادر شده و همگانی است و باید همه
تهیه کنند باشند .استارت آپ هایی به تازگی
به مردم کارت امداد خودرو قالب میکنند
و متاسفانه نوعی اخاذی به شیوه جدید را
کلید زده اند.
••بعضی از بیمارستان های مشهد خودشان
را درجــه یک اعــام می کنند و هزینه های
سنگینی را از بیماران می گیرند مثال آی
سی یو شبی یک ونیم میلیون بیمارستان...
یکی ازهمین بیمارستان هاست .از وزارت
بهداشت خواهشمندیم در رتبه بندی دقت
الزم را انجام دهند که حقی ضایع نشود
بیمارستان درجه یک اصال درمشهد نداریم.
••بازگشت فضای کسب وکــار بــه شرایط
قبل ازبحران ارزی متأسفانه رکود بازار را به
دنبال دارد.
••واقعا تأسف بار است که ثروتمندان17
بــرابــرافــراد فقیر یــارانــه پنهان دریــافــت
میکنند.
••یعنی هیچ کسی نیست بــه ایــن الیت
رسیدگی کنه که چه جوری مردم رو پوست

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

می کنند هیچ کار هم نمی تونیم بکنیم .من
ساعت  ۱۷مقابل بوستان ملت پارک کردم تا
 ۱۸بعدالیت زده قبل ۱۷تا بعد۱۸و ۱۶۵۰
تومان کم کرده.
••امیدوارم  ۷۵شرکتی که از خدمات ارزش
افزوده تلفن همراه فعالیت می کردند پلمب
و تعطیل شوند چــون در ایــن چند ســال به
ناحق روی قبض ها از مردم پول می گرفتند و
شرکت همراه اول نیز یاری رسان آن ها بود.
••از نویسنده ،کارگردان و تهیه کننده سریال
ستایش تشکر می کنم .لطفا سریال های
بعدی این برنامه ساخته شود چون داستانش
به همه خانواده ها ،جوانان و آدم ها مربوط
می شود.
••مــن خواننده هــر روز روزنــامــه خراسان
هستم! بابت صفحه حرف مردم درباره «این
جا ،جان و اعتیاد با هم می رود ».می خواستم
توضیح بدهم خراسان که حاال زحمت کشید
و پیگیر شده ،یک خبرنگار به من معرفی کنه
تا دقیقا موضوع را شفاف براشون توضیح
بدم! یا همین گزارشگر رو می خوام پیدا کنم
منو راهنمایی کنن.
••خدمت کسی که راه حل چند همسری را
برای ازدواج دختران مجرد در خانه مانده
پیشنهاد داده بود ،بگویم این نسلی سوخته
است اما عزت نفس اش اجــازه نمی ده به
خاطر تنوع طلبی و لذت جویی یک نفر ،زن
دوم کسی بشه وناسزا و نفرین زن و بچه های
اون شخص زندگی اورا آلوده کنه.
••چرا متأسفانه در ماجراهای مشابه باند
مخوف افسانه طعمه هایی که به ظاهر به نیت
عقد موقت و در باطن قضیه روابط نامشروع
از طرف قانون محکوم نمی شوند و آزادانه
به اعمال خالف منافی عفت شان در خفا
با افراد و سوژه های دیگر ادامه می دهند؟
•• مگر دریای خزر تنها متعلق به ایران است
که استفاده از آب آن خشکی به بار بیاورد.
اگر ما استفاده نکنیم فردا دیگران استفاده
خواهند کرد.
•• من از سریال ستایش این درس مهم رو
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گرفتم که هیچ وقت نباید درباره دیگران زود
قضاوت کرد بلکه باید توام با تحقیقات باشد
و برای شخص یقین شود.
•• به هموطنی که گفته بودند چند همسری
مشکلی نــدارد بفرمایید آیــا شوهر خواهر
خــودشــان هــم چند همسر داشــتــه باشند
مشکلی ندارند؟
•• متاسفانه مدیریت شهری ضعیف باعث
شده که سرعت گیرهای داخل معابر بدون
هیچ عالیمی به جای هشدار درباره کاهش
سرعت ،حالت غافلگیری و صدمه به خودرو
و سرنشین وارد کند.
•• چــرا متأسفانه امــــروزه نسل جـــوان از
ترانههای چرت وپرت و مزخرف و خزعبل
خوانی استقبال می کنند؟
•• لطفا بــه مسئوالن بفرمایید بــه حقوق
استادان حق التدریس دانشگاه ها رسیدگی
کنند ،مبلغش خیلی کم است و همونم دیر
واریز می کنند.
••چرا برخی مسوالن متأسفانه برای مخفی
نگه داشــتــن الیــه هــای مختلف فساد در
ظاهر کارهای شان نام اســام و دین را با
خواندن برخی آیات پر کاربرد قرآنی یدک
می کشند؟
•• انــواع خــودروی صفر کیلومتر موجود در
نمایندگی های شهر با مدل های 96و97
و سال های گذشته با شرایط نقد و اقساط
و فوری و به تعداد محدود متأسفانه بدترین
وجه و نمونه ای از احتکارو گران فروشی و
فساد بین جامعه ظاهرا اسالمی ایران است.
••جــدول صفحه  10جــدول خوبی است
اما بسیار ریز است و با ذره بین باید خوانده
شود .لطفا رسیدگی کنید و واضح تر چاپ
کنید.
••خراسان به نظر شما عجیب نیست مردم
ازیک روزنامه تظلم خواهی کنند؟ مدت سه
ماه است کل خانواده ام به وسیله دامادمان
مکرر تهدید به مرگ می شویم اما مراجع
رسیدگی کننده می گویند به صرف تهدید
نمی شود کاری انجام داد.

نفسگیری بورس پس از آوارسه شنبه
پــس از ریـــزش  10هـــزار واحـــدی در روز
سهشنبه ،شاخص بورس در جریان معامالت
دیــروز بــازار سرمایه  ۶۶۸واحــد رشــد کرد
و به  309هزار و  646واحد رسید .دیروز
نمادهای پاالیشی بیشترین تاثیر مثبت را
بر شاخص ثبت کردند .به طوری که پاالیش
نفت بندرعباس(شبندر) با  297واحــد،
پاالیش نفت اصفهان(شپنا) با  249واحد،
گل گهر(کگل) با  182واحد ،سرمایه گذاری

امید (وامید) با  168واحــد ،فوالد مبارکه
اصفهان(فوالد) با  166واحــد ،ارتباطات
سیار ایران(همراه) با  155واحد و پاالیش
نفت تبریز(شبریز) با  154واحد بیشترین
تاثیر مثبت را بــر شــاخــص کــل داشتند.
در مقابل نماد شرکت افست (چافست)
با  131واحــد ،البــراتــوار داروســـازی دکتر
عبید(دعبید) با  94واحــد و بانک اقتصاد
نوین(ونوین) با 69واحد بیشترین تاثیر منفی

را بر دماسنج اصلی بــازار تحمیل کردند.
دیروز همچنین شاخص کل هم وزن با افت
 2127واحدی مواجه شد که نشان می دهد
ریزش دسته جمعی در نمادهای کوچک نیز
به وقــوع پیوسته اســت .به گــزارش سایت با
اقتصاد ،شاخص کل بورس از ابتدای سال
تــا  13مهر و در سقف خــود ،بــازدهــی 83
درصــدی و طی روزهــای گذشته بیش از 5
درصد اصالح را تجربه کرده است.

