
ايستگاه هاي فرهنگي مشترك ايران و عراق 
در مسيرهاي پياده روي اربعين برپا مي شود

برنامه ريزي جهت كمك به تجهيز
 5 موكب قرآني اربعين ويژه بانوان

شتاب گرفتن رايزني ها و عمليات عمراني
 براي گشايش مرز چيالت شهرستان دهلران 

در اربعين امسال

الزامي بودن گذرنامه معتبر مهمور
 به رواديد عراق براي حضور در اربعين

استقرار دفتر موقت كنسول گري عراق 
در ايالم در اربعين امسال

اربعين، مظهر قدرت نمايي 
مظلومين جهان است

گفتمان سازي بعد حماسي عاشورا 
مهمترين هدف راويان اربعين

گشايش چند طرح عمراني عتبات در 
عيدهاي غدير و قربان

تشكيل كميته خدمات شهري
 با مسئوليت شهرداري تهران

ــالم، احترام و گرامي داشت  ــنت هاي نيکو در اس يکي از س
ميهمان است. پيامبر اکرم صلي اهللا عليه و آله فرمود: «َمن 
کاَن يُؤمُن ِباللّه ِ َواليَوِم اآلِخِر فَليُْکرِْم َضيَْفُه؛ هر کس به خدا و روز 

قيامت ايمان آورده است، بايد ميهمانش را اکرام کند».
(کافي،ج٦، ٢٨٥)

ــهور است که مي گويند هر ملت و قومي به ويژگي هاي خاصي  مش
ــراي آنان  ــت و گاهي ب ــوند که زبانزد ديگران اس ــناخته مي  ش ش
ــابه  ــب يا هر عنوان مش اصطالحاتي همچون نامواره، برند، برچس
ــتفاده مي شود. مردم عراق در روزهاي منتهي به اربعين  ديگري اس
ــور و پر از محبت فارغ از نژاد و قوميت و  حسيني با استقبال پر ش
ــمي که هر  حتي مذهب از زائرين اباعبداهللا پذيرايي مي کنند. رس
ــيعيان عراق به جا مي آورند و در نوع خود کم نظير است.  ــاله ش س
ــالي است که براي برگزاري باشکوه مراسم اربعين  از اين رو، چند س

حسيني به ميزباني ايثارگرانه شهره شده اند.
 در اين ميزباني ايثارگرانه برخي از همه داشته هايشان گذشته اند و 
برخي نيز حتي به قرض از ديگران روي آورده اند. عده اي توان مالي 
ندارند و عده اي حتي توان جسمي؛ لکن به هر نحو ممکن، عاشقانه 
ميزباني مي کنند. بزرگترين  اجتماع بشري را در پرخطرترين منطقه 
جهان طوري برگزار مي کنند که رسانه هاي مستقل جهان نتوانستند 

سرگشتگي خود را پنهان سازند و آن را بازگو کرده اند.
ــين  ــق به امام حس ــردم عراق، براي رضاي خدا و به خاطر عش   م
ــالم، چنان سخاوتمندانه و مشتاقانه از زائرين امام حسين  عليه الس
عليه السالم پرستاري مي کنند که زائر احساس مي کند بر بال مالئک 
ــوي مراد خويش ره مي پيمايد. گويي زوار امام  ــت و به س سوار اس
حسين عليه السالم فرستادگان ويژه آن حضرت هستند و آنان غالم 
حلقه به گوش امامشان. مادامي که کودک و بزرگ سال با اندک داشته 
خود اعم از ماساژ دادن، آب دادن، دستمال کاغذي دادن، واکس زدن 
و  جارو کردن مسير زوار گرفته تا با قرار دادن ويالها و باغ ها و انواع 
اتوموبيل هاي خود و .. در اختيار زائرين، رسم ميهمان نوازي به جاي 
ــت. مراسمي  ــم نيکو ادامه خواهد داش مي آورند؛ اين آيين و مراس
مردمي که سرتاسر آن سرشار از خوبي ها و زيبايي هاست که حجم 
عمده آن را مردمي به نمايش مي-گذارند که بعضا داغدارند. داغدار 

جواناني که در نبرد با اشغال گران به شهادت رسيدند. 
ــين  ــده به زائران اباعبداهللا الحس ــگفتي نوع خدمات ارائه ش در ش
ــان به تمام  ــير اربعين، ميزبان ــالم همين بس که در مس عليه الس
نيازمندي هاي بشري از نيازهاي اوليه مانند خواب و خوراک گرفته 
تا نيازهاي کمتر ضروري نظير شارژ تلفن همراه و... توجه کرده اند و 
از آن مهمتر اينکه در شرايط طبيعي هر نيازي با ابراز آن نياز برطرف 
ــير گواه آنيم که بدون اينکه خواسته اي  ــود. ولي در اين مس مي ش
ــود، ميزبانان مهربان بدون هيچ چشم داشتي آن را برآورد  مطرح ش

کرده و در جهت برطرف نمودن آن پافشاري مي ورزند. 
و چه زيبا موالي متقيان حضرت علي عليه السالم چنين مردماني را 

توصيف نموده که :
«انّ اهللا اختارنا واختار لنا شيعه ينصروننا و يفرحون لفرحنا و يحزنون 
ــا اولئک مّنا و الينا» همانا  ــهم فين لحزننا و يبذلون أموالهم و أنفس
خداوند ما را برگزيد و گروهي را براي ما برگزيد تا ياريمان کنند و 
به سبب شادي ما شاد باشند و به خاطر حزن ما اندوهگين باشند 
و اموال و جان هايشان را در راه ما بذل کنند. آنان از ما و به سوي ما 
هستند.                                                     (بحاراالنوار،ج٤٤، ٢٨٧)
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آيت اهللا حسيني همداني
 نماينده ولي فقيه در استان  البرز و امام جمعه كرج :
دليل ماندگاري عزاداري حسيني
 و مراسم هايي نظير اربعين
بنيان مردمي آن است

مجيد آقابابايي دبير ستاد مركزي اربعين حسيني
 آخرين اقدامات اين ستاد را براي برگزاري هرچه باشكوه تر 
مراسم اربعين 1395 تشريح كرد:

كانال رسمي كميته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعين حسيني (ع) در شبكه اجتماعي تلگرام 

آخرين اقدامات ستاد مركزي اربعين 
براي برگزاري مراسم اربعين 95

حجت االسالم و المسلمين نكونام
 نماينده ولي فقيه در استان چهارمحال بختياري:

 حاكميت عراق جايگاه ويژه اي است
 و بايد به آن احترام گذاشت

همه فعاالن رسانه اي در جهت جهاني سازي اربعين كمك نمايند

ستاد مرکزي اربعين حسيني کشور، با حضور اعضا، و به رياست 
دکتر ذوالفقاري تشکيل جلسه داد. 

ــزي اربعين  ــتاد مرک ــاني االربعين، س ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
حسيني کشور، چهارشنبه سوم شهريورماه در وزارت کشور با شرکت 
نمايندگان و مسئوالن عضو ستاد، به رياست دکتر ذوالفقاري (معاون 

امنيتي وزير کشور و رئيس ستاد) تشکيل جلسه داد.
ــتاد مرکزي) و دکتر  ــه، آقاي آقابابايي (دبير س  در ابتداي اين جلس
ــولي وزير امور خارجه) گزارشي از «اقدام هاي  قشقايي (معاون کنس
صورت گرفته براي هماهنگي  با طرف هاي عراقي در صدور رواديد» و 

ساير مسائل مرتبط اين حوزه ارائه کردند.
ــتاد مرکزي اربعين گفت: مذاکرات انجام گرفته نتايج خوبي  دبير س
داشته است. صدور ويزا مطابق مقررات و برنامه تنظيمي، با همکاري 
سفارت عراق -ان شاءاهللا- براساس تقويم زماني پيش بيني شده انجام 

مي گيرد.
در ادامه نشست، مهندس اوحدي (رئيس سازمان حج و زيارت و رئيس 
کميته اعزام ستاد مرکزي اربعين) با ارائه گزارشي از وضعيت ثبت نام 
ــامان دهي زائران از طريق  ــماح گفت: موفقيت طرح س ــامانه س در س
سامانه سماح، مستلزم همکاري همه دستگاه ها و ارائه اطالعات درست 
ــه هاي ارائه دهنده  ــرکت ها و مؤسس و به هنگام و وحدت رويه همه ش
ــت. وي با تأکيد بر وحدت مديريت، تنها راه  خدمات در اين حوزه اس
سامان دهي و ايجاد نظم و انضباط را استفاده از سيستم يکپارچه صدور 

ويزا و ثبت نام دانست. 
سپس دبير ستاد، شرحي از اقدام هاي کارگروه هاي تخصصي ارائه کرد 
و اقدام هاي «کميت زيرساخت» توسط مسئول اين کميته بيان گرديد. 
در ادامه، نيازمندي هاي «تکميل طرح هاي زيرساختي» بررسي شد و 
طرح پيشنهادي رئيس ستاد اربعين شهرداري تهران، در مورد تشکيل 
«کميته تخصصي خدمات شهري» براي ارائه خدمات مختلف در موسم 
ــتاد رسيد؛ اين خدمات شامل: بهداشت محيط،  اربعين به تصويب س

نظافت و جمع آوري زباله  و امنيت شهري مي باشد. 

دكتر ذوالفقاري، رئيس ستاد اربعين كشور: 
ما در عراق براي خدمت رساني به زائران

 حضرت سيدالشهداء(ع)، معين برادران عراقي 
خواهيم بود، نه متصدي و مسئول امور

ــالم  به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، حجت االس
حميد احمدي دبير دومين سوگواره فرهنگي هنري 
ــري که در  ــت خب ــيني در نشس عبرات ويژه اربعين حس
ــعر با عنوان شوراي راهبردي  مؤسسه فرهنگي هنري مش
ــيني برگزار شد، گفت:  فعاليت هاي جوانان در اربعين حس
ــته،  ــال گذش در بحث ويژه فرهنگي با توجه به تجارب س
ــال دو اصل محوري را در پيش گرفتيم؛ نخست بحث  امس
ــازي در حوزه زيارت و سفر اربعين اعم از بحث  فرهنگ س
تغذيه، خروج از مرز و رعايت مقررات و ساير موضوعاتي که 

آسيب پذير بوده و نيازمند فرهنگ سازي است.
وي اظهار داشت: يک شبکه گسترده در کشور با همکاري 
ــت گذاري ائمه جمعه،  ــازمان تبليغات و شوراي سياس س
ــبکه اي با عنوان «شبکه  ــکل هاي ديني،  ش هيات ها و تش
ياوران معنوي اربعين» تشکيل داده ايم که همه استان ها در 
طي سال، جلسات متعددي در اين خصوص برگزار کرده اند.

ــوگواره فرهنگي هنري عبرات ويژه اربعين  دبير دومين س
حسيني با بيان اينکه يکي از مسائلي که مقام معظم رهبري 
در اربعين سال ٩٣ تذکر دادند بحث اسراف است، تصريح 
کرد: در راهپيمايي ميليوني اربعين، مردم عراق در شرايط 
بسيار سختي براي پذيرايي هستند و بخشي از ذهنيت هاي 
ــياري از رفتارها  ــي که بين ما و عراق وجود دارد بس تاريخ
ــا توجه به اينکه  ــديد يا احيا کند و ب ــد آنها را تش مي توان
ــت  پياده روي اربعين يک حرکت فراقومي و فرامذهبي اس

بايد اين حرکت تقويت شود.
وي ادامه داد: مبحث گفتمان سازي به حوزه نخبگان، اهل 
ــردد و تراث  ــوزه بازمي گ ــاتيد ح ــگاهيان و اس هنر، دانش
ــيده اما متاسفانه  ــت ما رس ــمندي است که به دس ارزش
ــته ايم متناسب با شرايط جديد ادبيات تازه اي براي  نتوانس
آن توليد کنيم بنابراين ضرورت دارد که اين ادبيات توليد 
شود و اهل هنر و انديشمندان تاثير بسزايي در اين خصوص 

دارند.
ــالم احمدي تصريح کرد: تشکيل هيأت علمي،  حجت االس
تشکيل بخش حوزه جوانان، بانوان، اتاق فکر، اساسا ما را بر 
ــازي نيازمند زمان است  اين وا مي دارد که قطعا گفتمان س
و اولين و مهمترين کار آن بحث ادبيات است که هنر يکي 
ــب در جاودانه کردن و ايجاد بسترهاي  از بسترهاي مناس

مناسب براي گفتمان سازي دارد.
وي گفت: در حوزه ديني که با نمادها و نشانه ها سر و کار 
ــم و در انتقال پيام و براي جاودانگي و همه کس فهم  داري

کردن آن هنر نقش بسزايي در عين نمادين بودن دارد.
 در بخش ديگري از اين نشست، سهيل کريمي مستندساز 
ــتند اربعين با  و کارگردان به عنوان دبير اجرايي فيلم مس
ــق»، عباس گودرزي (کاريکاتوريست)  عنوان «روايت عش
به عنوان دبير اجرايي بخش کاريکاتور و تصويرسازي، امير 
طهماسبي دبير اجرايي بخش نگارگري اربعين، گل محمدي 
ــوراي راهبردي فعاليت هاي جوانان اربعين به بيان  دبير ش

سخناني درباره بخش هاي مربوطه پرداختند.

حجت االسالم كريميان، رئيس اتحاديه راديو و تلويزيون هاي كشورهاي اسالمي، در چهارمين نشست كميته فرهنگي اربعين عراق در تهران مطرح كرد: 

ــت اندرکاران رسانه اي اربعين،  تالش عموم دس
پوشش مناسبت تر مراسم اربعين حسيني است.

 به  گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، چهارمين 
ــت کميته فرهنگي اربعين حسيني در عراق  نشس
به دعوت حجت االسالم والمسلمين اباذري، رايزن 
ــالمي ايران در عراق و رئيس  فرهنگي جمهوري اس
ــئوالن کارگروه هاي  اين کميته با حضور اعضا و مس
ــد. در اين نشست که  تخصصي ، در تهران برگزار ش
ــيني عراق  چند تن از فعاالن فرهنگي اربعين حس
ــتند، حجه االسالم  ــرکت داش و عضو کميته نيز ش
ــه راديو و  ــس اتحادي ــان، ريي ــلمين کريمي و المس

تلويزيون هاي جهان اسالم، نيز به دعوت رئيس کميته در جلسه حضور يافت. 
ــرفت  ــئوالن کارگروه ها از پي گيري و روند پيش ــت،  ابتدا مس  در اين نشس
ــتکار کارگروه ها نسبت  برنامه ها گزارش دادند که در مجموع از جديت و پش
به تعهدات و اهتمام آنها در تحقق برنامه ها حکايت مي کرد. حجت االسالم 
ــالمي ايران در عراق نيز در اين نشست،  اباذري،رايزن فرهنگي جمهوري اس
ــتار استمرار اين عزم و اراده  ضمن تقدير از تالش هاي اعضاي کميته، خواس
ــاي بي وقفه  ــکر از تالش ه ــان با تش ــد. ايش جهادي در تحقق برنامه ها ش
ــهر هاي نجف و کربال   ــازي مدارس در ش ــروه جهادي اربعين در باز س کارگ
ابراز اميدواري کرد که مجموعه  فعاليت هاي فرهنگي با رعايت سياست هاي 

فرهنگي اعالم شده محقق شود. 
ــالم با ارائه گزارشي  در ادامه رييس اتحاديه راديو و تلويزيون هاي جهان اس
ــت  ــه اتحاديه در  اربعين ٩٤ بيان داش ــات صورت گرفت ــات و اقدام از خدم
مسوليت اطالع رساني و رسانه در ايران با سازمان صدا و سيماست و در عراق 
براي پوشش رسانه اي و مديريت اين حوزه با اتحاديه راديو و تلويزيون هاي 
جهان اسالم مي باشد. ايشان با ارج نهادن بر زحمات رسانه ها و خبرنگاران، 
ــانه را هماهنگي با صدا و سيما در ايران  ــرط ارائه خدمات به اصحاب رس ش
ــان در ادامه بيان داشت که در سال گذشته  ــت. ايش و اتحاديه در عراق دانس

ــر جهان، از سوي اتحاديه  ــانه هاي مختلف از سراس به  ۹۰۰ خبرنگار از رس
ــده که حدود  ۱۰ درصد آنها از ايران بودند. حجه االسالم و  خدمات ارائه ش
ــم اربعين را راديو،  ــلمين کريميان چهار حوزه فعاليت اتحاديه در موس المس
تلويزيون، مطبوعات و رسانه هاي مجازي و مساعدت در جهت توليد برنامه ها 
ــتيباني دانست و بيان کرد،  به دليل حجم و  به خصوص در حوزه فني و پش
گستردگي تقاضا ها امکان در اختيار قرار دادن تجهيزات به  همه گروه هاي 
ــاني که داوطلب خدمت  ــات و کس ــانه اي وجود ندارد؛  لذا همه مؤسس رس
ــان  ــت تجهيزات مورد نياز را تدارک کنند.  ايش ــن حوزه اند مي بايس در اي
همچنين شرط ارائه خدمات و پشتيباني را تعهد به انجام فعاليت هاي معين 

عنوان کرد. 
ــالم در ادامه گفت ؛ همه در  رييس اتحاديه راديو و تلويزيون هاي جهان اس
جهاني سازي اربعين کمک کنند.   رسانه ها در اين حوزه نقش اساسي دارند،  
ــانه فقط به ايران و عراق فکر کرد بايد به جهان  انديشيد  نبايد در بحث  رس
ــب جهان  بايد عرضه کرد.  ــانه  اي در تراز و مناس و برنامه هاي توليدي و رس
ــوي کارگروههاي کميته فرهنگي اربعين  ــان ارايه بهنگام برنامه ها از س ايش
ــب دانست و براي  را  براي هماهنگي ضروري و الزمه دريافت خدمات مناس
پشتيباني از برنامه ها و اقدامات فرهنگي اربعين در عراق اعالم آمادگي کرد.

محورهاي بخش هاي مختلف 
دومين سوگواره

 فرهنگي هنري عبرات 
ويژه اربعين حسيني اعالم شد

۷

۳
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شعار اربعني ٩٥



ويژه نامه هفتگی2
شماره ٨   |    سه شنبه٩ شهريور ١٣٩٥   |   ٢٧ذی القعده ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

حجت االسالم والمسلمين سيد تقي درچه اي (ره):

ارادت عراقي ها به زائران امام حسين(ع)، قابل توجه و تقدير است. آنان به تمام زائران اباعبداهللا(ع) عرض ادب مي كردند؛ تا جايي كه بعضي ها مثًال براي كارواني از زائرين، گوسفند قرباني كرده، آبگوشت 
مي پزند. من در اين نوع سفرها، صحنه هاي زيبايي از خلوص اين مردم را ديدم. گاهي روستاي آنها با جاده چند كيلومتر فاصله دارد، اما با اين حال، به كنار جاده مي آيند و يك منبع يا يك مشك دوغ آن 
جا مي گذارند و كنارش با نان و پنير، از زائران پذيرايي مي كنند. يا در مسير راه، اسپند دود مي كنند. گاهي هم زن هاي روستايي با وجود دوري راه، شيريني نذري تهيه كرده، در ميان كاروانيان توزيع و 
تقسيم مي كنند؛ به ويژه قرباني كردن گوسفند در مقابل كاروانيان، بسيار مرسوم است. در يكي از اين سفرها، يك خانم و آقايي كه با االغ از مزرعه به كنار جاده آمده بودند، با اصرار زياد ما را به منزل خود 
بردند كه زندگي فقيرانه اي داشتند و با اين كه هوا سرد بود، اتاق خود را در اختيار ما گذاشتند. ما هم بدون اين كه متوجه شويم، شب را خوابيديم و فردا صبح كه بلند شديم و هوا روشن شد، متوجه شديم 

كه آن پيرزن و پيرمرد در گوشه اي از حياط در سرما و سوز، شب را به صبح رسانده اند و معلوم شد كه آنها تنها اتاق خود را در اختيار ما گذاشتند.

آيت اهللا حسيني همداني نماينده ولي فقيه در استان البرز و امام جمعه كرج :

دليل ماندگاري عزاداري حسيني و مراسم هايي نظير اربعين ، بنيان مردمي آن است
ــي در اولين  ــيني همدان ــزارش پرتال االربعين آيت اهللا حس به گ
ــه کميته فرهنگي ستاد اربعين حسيني استان البرز، که در  جلس
ــتان و امام جمعه کرج برگزار شد با  محل دفتر نماينده ولي فقيه در اس
ــت وپنج ميليون نفري شيعيان  ــاره به حضور بي مانند قريب به بيس اش
ــر ائمه معصومين  ــتند: زيارت اربعين، تدبي ــام اربعين، بيان داش در اي
ــتحکام بنيان سازمان شيعه در دوران  ــالم) براي اثبات و اس (عليهم الس
ــتکبرين در راستاي  ــه هاي مس آخرالزمان و عاملي براي مقابله با نقش

براندازي اسالم اصيل است.
ــکيل اين کميته براي توجه به وجهه ي مهم  ــان با ابراز قدرداني از تش ايش
ــير زيارت را آغاز  ــي اربعين، گفتند: زائر از زماني که حرکت در مس فرهنگ
مي کند تا زماني که در بازگشت، به منزل و مسکن خود مي رسد، زائر است 
و خدمت رساني مادي و معنوي به او نيز، در طول اين زمان قابل انجام است.

ايشان با تأکيد بر توجه به خدمت رساني به زائران در داخل کشور، اظهار 
ــتند: مجموعه هاي دخيل در خدمت رساني به زائران اربعين، نبايد  داش
تمام توجه خود را معطوف به فضاي عتبات عاليات نموده و از مرزها و 

داخل کشور غافل شوند.
ــات مرزي و داخل  ــيني همداني با تأکيد بر تقويت خدم ــت اهللا حس آي
کشور به زائرين، خاطرنشان ساختند: بحمداهللا پذيرايي از زوار در عراق، 

ــود؛ حال اگر در مسير بازگشت،  ــيعيان عراقي انجام مي ش به همت ش
موکب و هيئتي برپا شود، تأثيرات فراواني در تکريم زائرين دارد.

ــا و خدمات به زائرين  ــه کرج تصريح کردند: طراحي برنامه ه امام جمع
ــد که موجبات سردرگمي و آزار و سودجويي بعضي  بايد به گونه اي باش
را فراهم نياورد؛ درعين حال فرهنگ سازي براي قشر بدرقه کنندگان و 
استقبال کنندگان از اين زائرين در طول مرز و مسير و شهرهاي بين راه 

نيز از مهّماتي است که بايد موردتوجه دست اندرکاران داخلي اين 
برنامه معنوي عظيم قرار گيرد.

ايشان افزودند: در اين زمينه صداوسيما و رسانه ها مي توانند بخشي 
ــاني و برخورد با زائر“  ــاي خود را به ”فرهنگ خدمت رس از برنامه ه

معطوف کنند و اين نکته اي است که تاکنون مغفول مانده است.
ــتان البرز با تأکيد بر اهميت مردمي بودن  نماينده ولي فقيه در اس
پياده روي عظيم اربعين، تصريح کردند: يکي از داليل ماندگاري عزاي 
حسيني و مراسمات مذهبي مانند اربعين، بنيان مردمي آن هاست 
ــتگاه ها نبايد در نحوه ي برگزاري اين برنامه ها دخالتي داشته  و دس
ــهيل زمينه ها  ــاني و تس و تمام توجه خود را معطوف به خدمت رس

نمايند.
ــان با اشاره به زمينه مساعد فعاليت هاي فرهنگي در پياده روي  ايش

عظيم اربعين، عنوان داشتند: فعاليت هاي فرهنگي در اربعين دو شاخه ي 
اصلي دارند که يکي احيا و تقويت بنيان هاي مشترک فرهنگي بين ملت 
عراق و ساير کشورهاي مسلمان با جمهوري اسالمي ايران و ديگري حفظ 
زائران از تأثيرات فرقه ها و نحله هاي فعال در اين فضا و تقويت بنيان هاي 

انقالبي و اسالمي آن هاست.
آيت اهللا حسيني همداني تأکيد کردند: البته بايد توجه داشت که براي اين 

فعاليت ها کار کارشناسي و بررسي دقيق انجام شود تا به دليل اختالفات 
بين اقوام و فرهنگ ها، نتيجه ي معکوسي از اين اعمال حاصل نگردد.

امام جمعه کرج افزودند: نکته ديگري که بايد موردتوجه دست اندرکاران 
فرهنگي اربعين قرار گيرد، استفاده از ظرفيت خود مراسم اربعين براي 
ــه نبايد محدود به عکس و فيلم  ــت که البت اقدامات فرهنگي بعدي اس
ــي و توليدات مختلف در اين فضا  ــود و زمينه سازي کارهاي پژوهش ش

نتايج ارزشمندي در پي خواهند داشت.

حجت االسالم و المسلمين نكونام، نماينده ولي فقيه در استان چهارمحال بختياري در ديدار مسئول كارگروه ياوران معنوي كميته فرهنگي اربعين:

حجت االسالم والمسلمين نکونام در ديدار 
مسئول کارگروه ياوران معنوي و مسئول 
ــتان چهارمحال  ــي اربعين اس ــه فرهنگ کميت
بختياري بيان داشت: از اينکه بعثه مقام معظم 
ــيار  ــده بس رهبري با عزم جدي وارد اين کار ش
خوشحالم و اميدوارم اين حرکت بسيار ارزشمند 
و اثرگذار و مانور تمام عيار هر سال باقدرت نمايي 

مردم تجلي يابد.
ــش افزودند: اين  ــه بيانات خوي ــان در ادام ايش
حرکت مربوط به دستگاه سيدالشهدا عليه السالم 
و جريان حسيني است و همه از مردم گرفته تا 
نهادها و مراکز دوست دارند در آن سهيم باشند. 
اين ويژگي ارزشمند، منحصربه  سيدالشهداست 
ــه اي در آن  ــالش مي کنند تا به گون که همه ت
نقش آفريني کنند. اين نقطه قوت مسئله اربعين 
و کنگره عظيم ملي و فراملي آن است؛ اين نقطه 

قوت اگر با دقت برنامه ريزي نشود به نقطه ضعف 
ــود و اين عدم تمرکز در برنامه ها  تبديل مي-ش
باعث بروز آسيب ها خواهد شد. امسال نيز همه 
ــير يک  ــد با يک هدف، يک عنوان و در مس باي
برنامه حرکت کنند و به آن پايبند باشند. مطرح 
ــاص، ارگان خاص و  ــاص، نهاد خ کردن نام خ
شخص خاص کار از تمرکز خارج مي شود، بايد از 

آن جلوگيري کرد.
نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرکرد در ادامه 
جلسه چنين مطرح کردند که: آنچه قرار است 
ــيعه و مانور  ــد به نام ش ــاق بيفتد و مي افت اتف
حسيني و جهاد همه جانبه آن است که به حول 

و قوه الهي انجام مي گيرد.
اين تمرکز بايد در تمامي حوزه ها شکل بگيرد. 
ــي همان طور که در  ــه  فرهنگي و آموزش کميت
کشور شکل گرفته است بايد در استان ها نيز فعال 

ــود و همه کارها را به عهده بگيرد. نهاد ها نيز  ش
ــد در زيرمجموعه آن فعاليت کنند و همه با  باي
تمام توان مشغول خدمت باشند. در هر استان، 
ــتاد مرکزي بايد با يک هدف و در يک مسير  س

کار را جلو ببرد.
ــراي مردم فعال  ــا و نهادها بايد ب همه ارگان ه
شوند. ستادهاي مردمي نيز بايد راهبري شوند 

و يکدست عمل کنند.
آنچه در اين مسير همه بايد به آن توجه کنيم و 
به مردم نيز بگوييم، اين است که ما وارد کشوري 
ــت و  ــويم که داراي حاکميت و قانون اس مي ش
به هيچ وجه نبايد کاري کنيم که  اين حاکميت 
ــود. حاکميت عراق جايگاه ويژه اي  مخدوش ش
ــت و بايد به آن احترام گذاشت. الزمه بيان  اس
ــائل عراق داشتن  التزام به رعايت قوانين و مس

تشکل و تمرکز است.
ــلمين نکونام در انتهاي  ــالم و المس حجت االس
ــت  ــت خويش مطرح کردند: ضروري اس صحب
ــته  ــال هاي گذش همگي در انتقال تجربيات س
ــال هاي  کمک کنند. تجربيات و نقاط ضعف س
گذشته دائم بايد مرور شود. بايد نقاط ضعف خود 
را ببينيم و به دنبال راه حل آن باشيم. اين کار هم 

با تمرکز انجام خواهد شد.
ــال حاضر که کميته فرهنگي و  اميدوارم در ح
آموزشي اربعين به صورت استاني نيز فعال شده 
ــت تمامي نهادها و ارگان هاي مرتبط، براي  اس
ــي آن فعال باشند. از  ــهيل زيارت و اثربخش تس
وصف اربعين هرچه بگوييم کم است؛ هر چه که 
هست از عظمت اهل بيت سالم اهللا عليها و جايگاه 
و اقتدار مکتب سيدالشهدا نشأت گرفته است و 

اين عترت آل اهللا است که راهبري مي کند.

مسئول كميته فرهنگي-آموزشي اربعين در جلسه كميته فرهنگي ستاد اربعين مازندران مطرح كرد:
ايستگاه هاي فرهنگي مشترك ايران و عراق در مسيرهاي پياده روي اربعين برپا مي شود

ــه فرهنگي  ــئول کميت مس
ــتاد مرکزي  ــي س و آموزش
اربعين حسيني کشور گفت: 
در مراسم اربعين امسال ايستگاه-

ــترک ايران و  ــاي فرهنگي مش ه
ــاده روي  ــيرهاي پي عراق در مس
مشتاقان اربعين امام حسين (ع) 

برپا مي شود.
ــالم حميد احمدي،  حجت االس
ــي و  ــه فرهنگ ــه کميت در جلس
آموزشي ستاد اربعين مازندران در 
ساري گفت: با هماهنگي اتحاديه 
ــکل هاي قرآني کشور ايران و  تش
ــتگاه قرآني در  ــراق ، ١١٤ ايس ع
ــران ايجاد  ــير پياده روي زائ مس

مي شود.
ــترک ويژه بانوان و کودکان و نوجوانان را از  ــتگاه هاي مش وي ايجاد ايس
ــرد و ادامه داد: ١٢٠  ــال اعالم ک ديگر فعاليت هاي فرهنگي اربعين امس
راوي  محرم، عاشورا و اربعين و ٦٠ مربي به همراه گروه کودک و نوجوان 
مسلط به زبان هاي فارسي و عربي در اين ايستگاه ها مستقر خواهند شد.

ــور از  ــتاد مرکزي اربعين کش ــي س ــئول کميته فرهنگي و آموزش مس
شکل گيري اتاق فکر مشترک ايران و عراق با هدف استفاده از ظرفيت هاي 
اجتماع بزرگ اربعين خبر داد و بيان داشت: براي فرهنگ سازي عمومي و 

گفتمان سازي اربعين بايد برنامه ريزي جامع صورت پذيرد.
احمدي گفت: برخي ازمراجع تقليد ايران وعراق تاکيد دارند که  اربعين 
محدود به يک روز نيست و معتقدند که مردم بايد  پياده روي اربعين را 

در هفته يا در دهه مربوط به اربعين انجام دهند.
وي افزود: امسال نيز همانند سال قبل، مکان هاي سخنراني و مداحي براي 

سخنرانان و مداحان برجسته کشورهاي اسالمي در نظر گرفته مي شود.
مردمـي، فرامذهبي، قومي و فرا ديني بـودن از ويژگي هاي همايش 

بزرگ اربعين است.
ــيني به اعزام ٩٠٠  ــئول کميته فرهنگي ستاد مرکزي اربعين حس مس
ــلط به زبان فارسي و عربي به عنوان ُمبلغ اربعين اشاره کرد  روحاني مس

و گفت: ٧٠ بانوي مبلغ نيزدر پايگاه هاي ويژه بانوان مستقر مي شوند .

ــوان  عن ــه  ب ــن  اربعي از  وي 
صلح آميز  اجتماع  بزرگ ترين 
ــرد و آن را اقتدار معنوي  نام ب
ــالم دانست و گفت:  جهان اس
مردمي، فرامذهبي، قومي و فرا 
ديني بودن از ويژگي هاي اين 

همايش است.
ــرام به حاکميت  احمدي احت
ــراق و  ــراق، مردم ع دولت ع
را  ديني  ــت  مرجعي ــت  تقوي
ــه اصل مهم و مورد تاکيد  س
ــي اربعين در  ــه فرهنگ کميت
اجراي مراسم اربعين برشمرد 
ــم  ــت: ميزبان اين مراس و گف
عظيم عراقي ها هستند و نبايد 
کاري کنيم که حس ميزباني 

از عراقي ها گرفته شود.
وي با تاکيد بر اين نکته که همه بايد به قوانين، سنت ها،  آداب و رسوم 
مردم عراق احترام بگذارند، افزود: تقويت مرجعيت ديني از نکات مهم و 
مورد تاکيد رهبري است و هيچ اقدامي نبايد در زمينه تضعيف و رنجش 

مراجع عظام نجف صورت بگيرد.
ــاره به اينکه همه مديون شهدا هستيم،  گفت: امسال نيز  احمدي با اش
ــهدا نگين برنامه هاي پياده روي اربعين  ــال گذشته، تصاوير ش مانند س
حسيني است و حتي مقام معظم رهبري فرموده اند که از تصاوير ايشان 

هم استفاده نشود.
ــالم در مراسم  ــهداي جهان اس ــال طرح نيابت زيارت ش وي افزود : امس

اربعين حسيني توسط کارگروه شاهد انجام مي شود.
او ادامه داد: در اين طرح هر يک از زائران مي توانند با انتخاب يک شهيد 
معرفي شده از سوي اين کارگروه با دريافت عکس شهيد، نائب الزياره آن 

شهيد باشند.
وي پيش بيني کرد که امسال نيز حدود دو ميليون زائر ايراني در اجتماع 

بزرگ اربعين مشارکت کنند.
ــال حدود ٣٠ هزار مشتاق در اربعين حسيني از مازندران به کربال  پارس

عزيمت کردند. اعزام بيش از 900 مبلغ به سفر عتبات در اربعين 
ــه  ــي اربعين در دومين جلس ــئول کميته فرهنگي و آموزش مس
کميته فرهنگي ستاد اربعين در استان قزوين گفت: بيش از ۹۰۰ 
ــفر عتبات و عاليات  روحاني به عنوان راوي و مبلغ در ايام اربعين به س

اعزام مي شوند.
ــي  ــئول کميته فرهنگي و آموزش ــالم حميد احمدي مس حجت االس

ــه کميته فرهنگي ستاد مرکزي اربعين استان  اربعين در دومين جلس
قزوين اظهار کرد: براي اولين بار تصميم گرفته شده است تا موکب ها و 
برنامه هاي ويژه اي براي بانوان در مسير پياده روي اربعين تشکيل شود.

ــراي کار تبليغ و  ــش از ۹۰۰ روحاني ب ــام اربعين بي ــزود: در اي وي اف
راوي گري در حوزه کودک و بزرگسال به سفر اربعين اعزام مي شوند.

حجت االسالم نعمت الهي ، مديرکل تبليغات اسالمي استان قزوين نيز 
در اين جلسه با اشاره به اينکه پياده روي اربعين يک ظرفيت فوق العاده 
معنوي به شمار مي رود، اظهار کرد: اين پياده روي در عرصه بين الملل، 
تعامالت جهان اسالم، مراودات کشور عراق و برقراري امنيت در منطقه 

نقش موثري دارد.
ــراي داعش و ديگر  ــاده روي ميليوني را از جنگ نظامي ب ــن پي وي اي

دشمنان اسالم بدتر خواند و افزود: پياده روي اربعين گروهک تکفيري 
داعش را به وحشت مي اندازد.

مديرکل تبليغات اسالمي استان قزوين تصريح کرد: پياده روي اربعين 
ــته انجام شود به همين سبب  ــال جاري بايد بهتر از سال هاي گذش س
ــت در اين راستا کالس هاي توجيهي براي مبلغان برگزار شده  بهتر اس
ــا ارتقاء دانش، هماهنگي  تا ب
و نظم بيشتري در برنامه هاي 
ــي و فرهنگي صورت  آموزش

گيرد.
نعمت الهي اضافه کرد: تعداد 
ــي از مبلغ نماها در ميان  کم
مبلغان وجود دارند که سعي 
ــوخ در بين  ــد با رس مي کنن
ــان، در اعتقادات ديني  جوان
ــا تزلزل ايجاد کنند اين  آن ه
در حالي است که بايد جلوي 
ــراد را گرفت و  تبليغ اين اف
نگذاشت که به کارشان ادامه 

دهند.
وي ادامه داد: جوانان با نگاه 
ــرکت مي کنند که اين مبلغ نماها با ايجاد  واليي در اين پياده روي ش

شبهه اي براي جوانان، سعي در کم رنگ کردن اين نگاه دارند.
ــه اينکه کميته  ــاره ب ــتان قزوين با اش ــالمي اس مديرکل تبليغات اس
فرهنگي مهم ترين کميته از کميته هاي ستاد اربعين به شمار مي رود، 
ــده اند تا يک خروجي  ــيج ش گفت: همه ارگان هاي مرتبط به نوعي بس
فرهنگي از اين پياده روي داشته باشيم چراکه تمامي اين کميته ها نيز 
ــکيل شده  ــتاي بهره بردن از ظرفيت معنوي اين پياده روي تش در راس

است.
ــان در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفيت معنوي فوق العاده  ايش
ــت که امسال نيز کميته فعالي داشته باشيم و  اين پياده روي اميد اس

بتوانيم و از ظرفيت هاي بومي استفاده کنيم.

عضو کميسيون آموزش عمومي 
شوراي توسعه فرهنگ قرآني با 
ــاره به لزوم همگرايي در برگزاري  اش
مراسم پياده روي اربعين، از تجهيز ٥ 

موکب قرآني ويژه بانوان خبر داد.
الله افتخاري عضو کميسيون آموزش 
عمومي شوراي توسعه فرهنگ قرآني 
در نشست بررسي فعاليت هاي قرآني 
ــال  ــت: س ــم اربعين اظهار داش مراس
گذشته برنامه هاي مختلفي به همت 
ــرآن و عترت  ــکل هاي ق اتحاديه تش

ــبختانه مورد  ــد که خوش ــور برگزار ش کش
استقبال بسياري نيز قرار گرفت.

ــبي  ــا بيان اينکه اربعين ظرفيت مناس وي ب
ــزود: در  ــت، اف ــراي آغاز زندگي قرآني اس ب
ــته فعاليت هاي مختلفي از سوي عراق  گذش
ــد، اما  ــي نهادهاي قرآني انجام مي ش و برخ
امسال قصد داريم برنامه هاي قرآني پياده روي 
ــه صورت متمرکز برگزار کنيم تا  اربعين را ب

بازدهي بيشتري نيز داشته باشد.
افتخاري با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري 
ــودن فعاليت هاي اربعين  ــي بر مردمي ب مبن
ــه مقام معظم  ــان کرد: همانطور ک خاطرنش
رهبري نيز فرمودند نبايد فعاليت هايي را که 
در مراسم پياده روي اربعين صورت مي گيرد 
ــم؛ چرا که  ــرون بياوري ــت مردمي بي از حال

استمرار آن به دليل مردمي بودن آن است.
ــوراي  ــيون آموزش عمومي ش ــو کميس عض

ــعه فرهنگ قرآني با بيان اينکه امسال  توس
براي نخستين بار شوراي راهبردي بانوان در 
ستاد فعاليت هاي قرآني اربعين تشکيل شده 
ــم عالوه بر  ــت گفت: ما بايد در اين مراس اس
استفاده از ظرفيت راديو اربعين، صدا و سيما و 
شبکه هاي اجتماعي فعاليت هايي متناسب با 
اين مراسم باشکوه پيش بيني کنيم تا حضور 
ــم پياده روي اربعين به خوبي  بانوان در مراس

برنامه ريزي شود.
وي با اشاره به برنامه هاي پيش بيني شده در 
ــم پياده روي اربعين افزود: برنامه هايي  مراس
ــخگويي  ــي قرآن، پاس ــون جمع خوان همچ
ــوزش روخواني و  ــي، آم ــبهات قرآن ــه ش ب
روان خواني قرآن، چگونگي حفظ کالم وحي 
ــراي ايام برگزاري  ــت که ب از برنامه هايي اس
ــم پياده روي اربعين درنظر گرفته شده  مراس
است، اما با توجه به اينکه اين فعاليت ها براي 
بانوان جديد است براي محقق شدن آنها بايد 

به درستي برنامه ريزي کنيم.
ــران در  ــه زائ ــان اينک ــا بي ــاري ب افتخ
ــاري از  ــن بايد کوله ب ــاده روي اربعي پي
ــوغاتي  ــي را با خود س ــاي قرآن آموزه ه
ــود تا  ــت:تالش مي ش ببرند اظهار داش
ــاص براي بانوان  ٥ موکب به صورت خ
تجهيز  شود، همچنين ساير موکب هاي 
مختص به فعاليت هاي قرآني اربعين به 
ارائه خدمات به بانوان خواهند پرداخت.

عضو کميسيون آموزش عمومي شوراي 
ــعه فرهنگ قرآني با اشاره به اينکه  توس
ــزي براي برگزاري پياده روي اربعين  برنامه ري
ــازي توطئه دشمنان  بايد در جهت خنثي س
باشد، گفت: اميدواريم با پيوند قرآن و عترت 
ــت حکومت جهاني  ــم اربعين حرک در مراس
ــريع تر کرده و  ــراي بيدار کردن مردم س را ب
ــتند با خود  دل هايي که جوياي حقيقت هس

همراه کنيم.
وي با بيان اينکه در مراسم اربعين مليت هاي 
مختلف و شخصيت هاي علمي و اجتماعي در 
کنار هم جمع مي شوند افزود: بايد با اتحاد راه 
نفوذ دشمن را ببنديم و اجازه ندهيم برخي 
ــکوه را به انحراف  ــمنان اين مراسم باش دش
بکشانند. البته نياز نيست همه ما در مراسم 
اربعين حسيني شرکت کنيم، اما الزم است 
تا در اين مراسم باشکوه سهيم باشيم طوري 
که اگر نمي توانيم به کربال برويم به نوعي در 

اين مراسم نقش آفريني کنيم.

 حاكميت عراق جايگاه ويژه اي است و بايد به آن احترام گذاشت

مسئول كميته فرهنگي و آموزشي اربعين در دومين جلسه كميته فرهنگي ستاد اربعين در استان قزوين عنوان كرد:

دكتر الله افتخاري دبير كارگروه بانوان كميته فرهنگي اربعين و عضو شوراي راهبردي فعاليت هاي فرهنگ قرآني اربعين:
برنامه ريزي جهت كمك به تجهيز 5 موكب قرآني اربعين ويژه بانوان
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وظيفه ماست كه اين شعائر را حفظ كنيم و در اين ميان توجه به يكي از آنها 
كه اقامه ديگر شعائر هم در طول تاريخ به بركت آن بوده اهميت فراواني 
دارد؛ عزاداري سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا(ع) از جمله مهمترين 
شـعائراهللا محسوب مي شود. دليل قيام امام حسـين(ع) از زبان خود ايشان 
زنده شـدن بدعت ها و مردن سـنت ها بوده اسـت. برپايي عزاي حسـيني 

موجب يادآوري اين اهداف و تقويت اراده ديني مردم مي شود.

اهميت زيارت اربعين، تنها به اين نيست كه از نشانه هاي ايمان است؛ 
بلكه طبق اين روايت، در رديف نمازهاي واجب و مستحب قرار گرفته 
است. بنابراين همان گونه كه نماز، ستون دين و شريعت است، زيارت 
اربعين و حادثه كربال نيز سـتون واليت اسـت، اّما مهم آن اسـت كه 

دريابيم نماز و زيارت اربعين انسان را چگونه متدين مي كند.

آيت اهللا العظمي جوادي آملي :آيت اهللا حسيني بوشهري:

آقاي دکتر ذوالفقاري (رئيس ستاد مرکزي اربعين) در اين جلسه، 
با تأکيد بر پي گيري برنامه هاي مصوب و اجراي به هنگام آنها گفت: 
ــتگاه ها و مؤسسه ها در ارائه خدمات در عراق  کارهايي که هريک از دس
ــي و براي کمک به  ــت برادران عراق ــام مي-دهند، فقط به درخواس انج
ــاعدت به منزله پذيرش تمامي مسئوليت و برآوردن  ــت. اين مس آنهاس
ــت. ما در عراق براي خدمت رساني به زائران حضرت  همه انتظارات نيس
سيدالشهدا، معين برادران عراقي خواهيم بود، نه متصدي و مسئول امور. 
دکتر ذوالفقاري بر انضباط کاري، هماهنگي بين دستگاه ها و پي گيري 
ــده و فقط از طريق نهادها و  ــاز و کارهاي تعريف ش امور از مجاري و س

سازمان هاي مسئول تأکيد کرد.
ــور، با اعالم اينکه تردد از مرز فقط با  معاون امنيتي انتظامي وزارت کش
مدارک قانوني امکان پذير خواهد بود، گفت: براي بيمه زائران نيز اقدامات 
ــتي قبل از خروج از  ــاي خوبي انجام گرفته و زائران بايس و هماهنگي ه

کشور نسبت به بيمه خود اقدام کنند.
ــا وجود اوضاع  ــور را ب ــين ذوالفقاري، وضعيت امنيت مرزهاي کش حس

ــورهاي  ــتکبار در کش ــامان و توطئه هايي که اس نابه س
ــايه به وجود آورده، مناسب دانست و اظهار داشت:  همس
ــي از اين امنيت را مديون مرزباناني هستيم که در  بخش
ــخ از مرزها حراست  ــخت ترين شرايط و با اعتقاد راس س

مي کنند.
ــش نقاط مرزي، گفت: رشد خوبي  ــاره به پوش وي با اش
ــت مرزباني از لحاظ  ــته ايم، اما الزم اس در اين حوزه داش
ــود که ما در وزارت کشور  اعتبارات و ساختار تقويت ش

اين موضوع را به طور جدي دنبال مي کنيم.
رئيس ستاد مرکزي اربعين کشور وجود زيرساخت هاي 
ــه حضور  ــرزي را، الزم ــاي م ــه جاده ه ــب ازجمل مناس
ــت و گفت: با  ــداد کامل نوار مرزي دانس مرزبانان و انس
ــپاه، احداث جاده هاي مرزي  همکاري نيروي زميني س
به خوبي انجام شده و اميدواريم با اختصاص بودجه هاي 

پيش بيني شده، شاهد سرعت بيشتر اين حوزه باشيم.
ــهيل تردد  ذوالفقاري به اقدامات صورت گرفته براي تس
زائران در اربعين حسيني امسال اشاره کرد و گفت: با يافتن نقاط ضعف 
ــتاي رفع آنها به عمل آمده است.  ــال گذشته، اقدامات خوبي در راس س
ــن ايام، تردد زائران با  ــن با افزايش يک پايانه مرزي ديگر در اي هم چني

سرعت بيشتري انجام خواهد شد.
وي با اعالم اينکه تردد از مرز، فقط با مدارک قانوني امکان پذير خواهد 
ــران نيز اقدامات و هماهنگي هاي خوبي انجام  بود، گفت: براي بيمه زائ
ــتي قبل از خروج از کشور نسبت به بيمه خود اقدام  گرفته و زائران بايس

کنند.
معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور افزود: امسال هم چنين طرحي براي 
ــي ٣٠ نفره زائران در  ــامان دهي و اعزام کارواني و يا گروه هاي ٢٠ ال س
ــزايي در تسهيل تردد و  ــت. اجراي اين طرح نقش به س ــتور کار اس دس
ــاري در خاتمه با بيان اينکه  ــت. ذوالفق افزايش امنيت زوار خواهد داش
ــال، رايزني ها با مقامات عراقي براي تکميل زيرساخت هاي  از ابتداي س
آن سوي مرز نيز انجام شده، گفت: اميدواريم امسال با قدرت بيشتري به 

خدمت رساني به زائران اربعين حسيني بپردازيم.

دكتر ذوالفقاري، رئيس ستاد اربعين كشور: 

ما در عراق براي خدمت رساني به زائران  حضرت سيدالشهداء(ع)
 معين برادران عراقي خواهيم بود، نه متصدي و مسئول امور

تمهيدات وزارت راه و شهرسازي براي مراسم اربعين 
ــاس تصميماتي  که در نوزدهمين  بر اس
ــازمان دهي مبادي  ــوراي س ــت ش نشس
ــازمان  ــد، با کمک س ــور گرفته ش زميني کش
ــبي  ــارات نس ــزي، اعتب ــت و برنامه ري مديري
ــت و کيفيت  ــازي و افزايش ظرفي براي بهس
ــبکه هاي جاده هاي منتهي به ايالم، تأمين  ش
شده و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
ــاي مرزي  ــبي در پايانه ه ــازي نس ظرفيت س

مهران، شلمچه و چزابه را سرعت مي بخشد.
ــت که با حضور آقاي  ــي از اين نشس در بخش
ــازي  ــرم راه و شهرس ــر محت ــدي، وزي آخون
ــوع ارزيابي  ــتاي موض ــد، در راس ــزار ش برگ
ــفر زائران ايراني،  ــاي مرزي براي س ظرفيت ه
ــد به منظور تسهيل سفرهاي اربعين،  اعالم ش

ــاي مرزي  ــبي در پايانه ه ــازي نس ظرفيت س
ــلمچه و چزابه صورت بگيرد که به  مهران، ش
ــود. از آنجا که  زودي آماده بهره برداري مي ش
ــزي اربعين در  ــتاد مرک ــوي س موضوع، از س
ــور پي گيري مي شود، بر همکاري  وزارت کش

دستگاه ها با ستاد يادشده تصريح گرديد.
ــت و  ــازمان مديري ــک س ــا کم ــن ب هم چني
ــبي براي بهسازي و  برنامه ريزي، اعتبارات نس
افزايش ظرفيت و کيفيت شبکه هاي جادهاي 
ــد  ــه ايالم تأمين گرديده و اعالم ش منتهي ب
ــي زائران  ــن در جابه جاي ــارکت راه آه که مش
ــت  ۱۰٪  افزايش مي يابد. عالوه بر آن الزم اس
ــفرها، فتواي مراجع  به منظور توزيع نسبي س
ــتره مراسم اربعين از يک روز به  نسبت به گس

يک هفته پي گيري شود.
ــازي،  شهرس و  راه  وزارت  ــالم  اع ــاس  براس
ــه، بر پي گيري مصوبه  هم چنين در اين جلس
دولت در مورد اتصال راه آهن شلمچه – بصره 

تأکيد شد.

ــر قاليباف  ــوي محمدباق طي حکمي از س
ــي عبدالهي  ــران، آقاي مجتب ــهردار ته ش
ــم اربعين  ــزاري مراس ــتاد برگ ــوان رئيس س بعن

شهرداري تهران منصوب شد.
در متن اين حکم مي خوانيم:
جناب اقاي مجتبي عبدالهي

معاون محترم امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران

با توجه به تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالي  
در خدمت به زائران و سوگواران  حضرت اباعبداله 

الحسين(ع) طي سالهاي گذشته ، به موجب اين 
حکم شما را با حفظ سمت به عنوان "رئيس ستاد 
برگزاري مراسم اربعين شهرداري تهران و نماينده 

شهردار در ستاد مرکزي" منصوب مي کنم.
اميد است با اتکا به خداوند متعال و با استعانت از 
ــب و جلب  ائمه اطهار(ع) و با برنامه ريزي  مناس
ــاير معاونان و شهرداران  ــارکت س همکاري و مش
ــم و خدمت به زائران و  ــق در انجام اين مه مناط
ــوگواران  حضرت اباعبداله الحسين(ع) موفق  س

باشيد.

مديركل حج و زيارت استان ايالم گفت: از اول مهرماه امسال دفتر 
ــران اربعين، از خدمات آن  ــول گري موقت در ايالم داير و زائ كنس

بهره مند خواهند شد.
ــهريورماه امسال در  ــتان ايالم گفت: از اول ش مديركل حج و زيارت اس
ــتان هاي خوزستان،  ــامل اس ــولگري در ايران، ش چهار دفتر ثابت كنس
كرمانشاه، خراسان رضوي و تهران، ارائه خدمات شروع خواهد شد. اين 

اقدام موجب تسهيل در صدور ويزا براي زائران اربعين مي شود.

ــولگري از ۱۵  ــال تعداد دفاتر كنس وي با بيان اينكه از اول مهرماه امس
ــد، عنوان كرد: با  ــه در ايالم، افزايش پيدا مي كن ــه ۲۰ مورد و ازجمل ب
ــال روند صدور  رايزني ها و تالش هاي صورت گرفته با طرف عراقي، امس

ويزا نسبت به سال گذشته، سريع تر و بهتر انجام مي شود.
ــتان هاي خود براي  ــر اينكه زائران اربعين حتمًا در اس ــز با تأكيد ب ممي
گرفتن ويزا اقدام كنند، تصريح كرد: مطمئنا اربعين امسال، مرز مهران 

شلوغ تر از سال گذشته خواهد بود.

ــراي تقويت  ــه فعاليت هايي که ب در ادام
زيرساخت هاي مرز مهران که در سال هاي 
گذشته اصلي ترين کانون تردد زائران اربعين بوده 
است؛ از يک سال گذشته تاکنون تالش ها براي 
گشايش مرز چيالت در شهرستان دهلران استان 
ــتان ايالم  ــالم به عنوان دومين مرز زميني اس اي

براي زائران اربعين امسال افزايش يافته است.
ــال گذشته چندين بار مقام هاي  در طول يک س
کشور عراق درباره گشايش اين مرز به ايران سفر 
کرده اند. در مقابل، مسئولين استان ايالم نيز، با 
ــور عراق پي گير روند راه اندازي اين  سفر به کش

مرز بوده اند.

اختصاص 50 هكتار زمين
 براي زيرساخت هاي مرز چيالت

در اين مدت، پس از نهايي شدن توافقات بين دو 
کشور ايران و عراق، براي گشايش اين مرز زميني 
ــت وزارت امور خارجه  ــور و موافق ــن دو کش بي
ــذرگاه زميني، امورات  ــورمان براي ايجاد گ کش
عمراني و زيربنايي در زمينه ايجاد زيرساخت ها 
در اين مرز، در داخل خاک کشورمان آغاز شده 

است.
ــن ايران و عراق و  با توافق هاي صورت گرفته بي
ــاخت هاي الزم در بازارچه  ــدف ايجاد زيرس باه
ــدود ٥٠ هکتار زمين  ــرز چيالت دهلران ح و م
مشخص شده که از اين ميزان، ٢٥ هکتار در مرز 

ايران و مابقي در مرز عراق است.
با اختصاص اين ٥٠ هکتار زمين، عمليات هاي 
اجرايي براي ساخت امکانات و تجهيزات مرزي 
ــط مسئوالن استاني  نيز، از چند ماه پيش توس
ــرعت در حال انجام است و پيشرفت هاي  به س
ــز در اين زمينه صورت گرفته  عمراني خوبي ني
است. در اين مدت، عالوه بر ايجاد راه دسترسي 
به اين مرز در حال تأسيس، امکاناتي مانند اجراي 
طرح فيبر نوري، نصب تيرهاي برق براي تأمين 
ــازي، انتقال آب و ساير  ــنايي و محوطه س روش

امکانات در دستور کار قرار گرفته است.
از آنجايي که گفته شده «مرز چيالت براي تردد 
ــال آماده خواهد  ــي از زائران اربعين امس بخش
شد» مسئولين کشور و استان به شدت پي گير 
ــته، برخي از  اين مهم بوده و در هفته هاي گذش
مقامات کشور و استان نيز، از زيرساخت هاي در 

حال انجام مرز چيالت بازديد کرده اند. 

نياز به كار جهادي؛ براي تردد دوميليون زائر
 از مرزهاي استان ايالم 

يکي از مسئوليني که در اين مدت از مرز در حال 
ــازمان  ــاخت چيالت، بازديد کرد، قائم مقام س س
شهرداري ها و دهياري هاي کشور بود. او در سفر 
ــئوالن  ــه مرزي، از تالش هاي مس به اين منطق
استان ايالم و فرمانداري دهلران براي آماده سازي 
خروجي مرزي چيالت قدرداني نمود و روند کار در 
اين پروژه را مناسب توصيف کرد.. فرماندار دهلران 
ــالم روند انجام  ــان اين بازديد، با اع نيز، در جري
فعاليت ها از تالش براي فراهم شدن زيرساخت ها 
در مرز چيالت، با هدف تکميل شدن و آماده سازي 
ــيني خبر داد. اميدعلي سبزي  ان تا اربعين حس
گفت: تالش شبانه روزي مديران، شرکت ها، بخش 
ــهرداري ها، حاکي از عزم همگاني  خصوصي و ش
ــردن امکانات مرز  ــازي و فراهم ک ــراي آماده س ب

چيالت براي ميزباني و تردد زائران است.

آماده سازي سريع زيرساخت هاي مرز چيالت 
ــبزي افزود: اجراي طرح هايي مثل:  اميد علي س
نصب کانتيرهاي مجهز به وسايل خنک کننده، 
فيبر نوري، نصب تيرهاي برق و تأمين روشنايي، 
محوطه سازي ٥٠ هکتاري و راه سازي خروجي 
ــت.  ــرعت در حال اجرا اس مرزي چيالت، به س
تأمين آب شرب سيار، براي کوتاه مدت و از طريق 
ــع ذخيره، و تأمين اعتبار براي بلندمدت، و  مناب
ــرويس هاي بهداشتي مناسب، از  نيز احداث س

اقدام هاي ديگر، در جريان مرز چيالت است.
سبزي با بيان اينکه به زودي تحوالت خوبي در 
تأمين زيرساخت هاي مرز چيالت اتفاق مي افتد، 
ــيني امسال،  اعالم آمادگي کرد: در اربعين حس
ــران اربعين و  ــاده آغاز تردد زائ ــرز چيالت آم م

عتبات عاليات است.

راه اندازي مرز چيالت در اربعين امسال
ــرزي چيالت  ــتاندار ايالم گفت: خروجي م اس
شهرستان دهلران در ايام اربعين امسال به عنوان 
ــايش مي يابد.  ــم گش ــي به طور حت ــرز کمک م
ــتاد اربعين  ــت س محمدرضا مرواريد در نشس
استان که با حضور قائم مقام سازمان دهياري ها 

ــور برگزار شد اظهار کرد:  ــهرداري هاي کش و ش
مراحل تصويب مرز چيالت، در کميسيون هاي 
مختلف انجام شده و در حال حاضر اين مسئله 
در انتظار طرح در هيئت دولت است. وي افزود: 
مسئوالن عراقي نيز، تمايل خود را براي بازگشايي 
ــه به رايزني هاي  ــرز اعالم کرده اند. باتوج اين م
انجام شده با کشور عراق در اين باره، طرف مقابل 
ــدن اين مرز را در  ــز کارهاي مربوط به باز ش ني
دست اقدام دارد و در حال پي-گيري امور است.

استاندار ايالم بر ضرورت تأمين زيرساخت هاي 
اين مرز در روزهاي باقي مانده تا اربعين تأکيد کرد 
و يادآور شد: بايد هرچه سريع تر زيرساخت هاي 
ــرق و  ــي، آب، ب ــاده دسترس ــه ج الزم -ازجمل
تأسيسات مورد نياز- براي گشايش اين مرز، در 

اين منطقه فراهم شود.

اهميت مرز چيالت براي پدافند غيرعامل
ــهيل در تردد  وي ادامه داد: اين مرز عالوه بر تس
ــئله پدافند غيرعامل در اين  زائران در مورد مس
ــت. مرواريد گفت:  ــيار بااهميت اس ايام نيز، بس
ــتان هاي اصفهان، همدان و  باتوجه به اينکه اس
لرستان به عنوان معين استان ايالم در اربعين ٩٥ 
تعيين شده اند، الزم است در فرصت باقي مانده تا 
اربعين، هرچه زودتر در استان حضور يافته و در 
بحث خدمات امور زيربنايي همکاري هاي الزم را 

به عمل آورند.
ــتان ها مي توانند در زمينه  مرواريد افزود: اين اس
ــتان در بحث  ــا و نيازمندهاي اس رفع کمبوده
ــيار  ــتان بس ــاخت هاي اربعين در اين اس زيرس
ــند و ضروري است که هرچه  کمک کننده باش
ــد و از ظرفيت آنها  ــتان حضور يابن زوتر در اس

نهايت استفاده به عمل آيد.
استاندار ايالم خواستار کمک ساير استا ن ها در 
حوزه هاي مختلف در ايام اربعين شد و گفت: در 
مورد ديوار هاي بتوني حائل نيز، استان هايي مانند 
ــاه مي تواند همکاري الزم را در اين باره  کرمانش

به  عمل آورد.
ــاره به وضعيت راه هاي منتهي به  مرواريد با اش
ــالم - مهران گفت: تالش ها و  مرز به ويژه راه اي
ــترده اي تاکنون در مورد  ــاي مؤثر و گس اقدام ه
ــده، اما  وضعيت راه هاي منتهي به مرز انجام ش
باتوجه به وضعيت محدود اعتبارات، بايد تالش 
شود تا از وضعيت موجود نهايت استفاده به عمل 
ــاير  ــن زمينه از کمک و همکاري س آيد. در اي

استان ها نيز بايد استفاده کرد. 
ــئوالن استان ايالم، براي  باوجود عزم جدي مس
گشايش مرز چيالت براي مراسم اربعين امسال 
ــي از زائران از طريق اين مرز، بايد  و تردد بخش
ــت که تنها کمتر از  اين نکته را هم مد نظر داش
ــه ماه تا مراسم اربعين امسال فرصت هست.  س
تالش هاي صورت گرفته از طريق استانداري ايالم 
و فرمانداري مهران در مرز چيالت، در حالي است 
که در آن سوي اين مرز و در سمت کشور عراق 
نيز الزم است چنين تالش هايي به سرعت انجام 

شود.

به گـــــــــزارش 
خبـــرگزاري هاي 
مختلف، ســردار موسي 
ــه ستاد  اميري، در جلس
در  ــهر،  خرمش ــن  اربعي
ــه مرزي  ــراي پايان سرس
شلمچه اظهار کرد: بيشتر اقدامات زيرساختي در خوزستان، انجام شده 
و خوزستان نسبت به ايالم شرايط بهتري از سال گذشته دارد. وي افزود: 
سياست بر اين بوده که زائران، بيشتر از مرزهاي خوزستان براي خروج 
ــتان را نسبت به سال گذشته  ــتفاده کنند؛ اين امر، مسئوليت خوزس اس
بيشتر مي کند. جانشين رئيس پليس راهور در ادامه، به بحث تردد زوار 
ــيدن به مرز شلمچه؛ امسال  ــاره کرد و گفت: در رس ــلمچه اش از مرز ش
مي توان از مسيري مستقيم که از جاده اهوازـ  خرمشهر به سمت يادمان 
است و مي تواند بسيار مفيد و کمک کننده باشد، براي تردد استفاده کرد.

لزوم استفاده از ظرفيت ريلي كشور
ــور در  ــتفاده از ظرفيت ريلي کش ــري در ادامه، بر لزوم اس ــردار امي س
ــرز چزابه،  ــکالت م ــاره به مش ــهر تأکيد کرد و هم چنين با اش خرمش
ــکل اربعين در اين مرز را بحث پارکينگ دانست و گفت:  مهم ترين مش
ــرزي کنيم، وجود ندارد. ضمن  ــکان اينکه خودروها را وارد منطقه م ام
اينکه پارکينگ شهرداري در بستان، جواب گوي اين امر نيست. باتوجه 
به گسيل جمعيت به سمت استان خوزستان، بايد ظرفيت هاي جديدي 

را در مرزهاي اين استان ايجاد کرد.
ــافت، زوار مجبور  ــري اضافه کرد: در چزابه به خاطر بعد مس ــردار امي س
ــود را پارک کرده و  ــر قبل تر از مرز، خودروي خ ــتند از ۲۷ کيلومت هس
ــر ايجاد نارضايتي،  ــايل نقيله طي کنند که عالوه ب ــير را با وس بقيه مس
ــت. براي رفع  ــده اس باعث نگراني از بابت تأمين امنيت اين خودروها ش
اين نارضايتي و افزايش ميزان امنيت، پارکينگ بايد نزديک تر و اسباب 

امنيت بيشتر فراهم شود.

شتاب گرفتن رايزني ها و عمليات عمراني
 براي گشايش مرز چيالت شهرستان دهلران در اربعين امسال

رئيس ستاد برگزاري مراسم اربعين شهرداري تهران منصوب شد

استقرار دفتر موقت كنسول گري عراق در ايالم در اربعين امسال

جانشين رئيس پليس راهور بيان كرد:

پاركينگ  بزرگ ترين مشكل مرزها مي باشد

آقابابايي گفت: از هفته آينده صدور رواديد 
ــفارت عراق در تهران و  اربعين توسط س
ــور در شهرهاي اهواز،  کنسولگري هاي آن کش

کرمانشاه و مشهد آغاز مي شود.
ــاني وزارت کشور،  به گزارش پايگاه اطالع رس
مجيد آقابابايي از تشکيل جلسه کميته سياسي، 
ــتاد مرکزي اربعين حسيني(ع) به  کنسولي س
رياست حسن قشقاوي معاون کنسولي و امور 
ــه در محل وزارت  ــس وزارت امور خارج مجل

خارجه، خبر داد.
ــه که با حضور  ــزارش در اين جلس بنابراين گ
راجح الموسوي سفير جمهوري عراق در تهران 
و برخي از مسئوالن سفارت برگزار شد، آخرين 
ــولي بخصوص  تحوالت وهماهنگي هاي کنس
ــدور رواديد  ــوه و زمان و قيمت ص درمورد نح
اربعين توسط دولت عراق، مورد بحث و بررسي 

قرار گرفت.
ــه مقرر شد که از  آقابابايي گفت: در اين جلس

هفته آينده صدور رواديد اربعين توسط سفارت 
عراق در تهران و کنسولگري هاي آن کشور در 
ــهرهاي اهواز، کرمانشاه و مشهد آغاز شود و  ش
از اوايل ماه محرم، دفاتر نمايندگي هاي موقت 
سفارت عراق در ١٢ شهر کشور، صدور رواديد 

را آغاز مي کنند.
ــرد: دارا بودن  ــن تاکيد ک ــتاد همچني دبير س

گذرنامه معتبر جمهوري اسالمي ايران و رواديد 
ــور عراق جهت تردد از مرزهاي مشترک و  کش
حضور در مراسم اربعين حسيني سال ١٣٩٥، 

از الزامات براي خروج از کشور خواهد بود .
ــات توافقات،  ــرد: جزئي ــان ک ــر نش وي خاط
بخصوص قيمت رواديد و شهرهاي محل صدور 
آن، به زودي به اطالع هموطنان خواهد رسيد

دبير ستاد مركزي اربعين خبر داد:

 الزامي بودن گذرنامه معتبر مهمور به رواديد عراق براي حضور در اربعين
صــدور رواديد اربعيـن در 4 شهر كشور از هفته آينده

ــت مسئول ستاد اربعين شهرداري تهران و تصويب ستاد مرکزي اربعين، کميته جديدي  ــاني االربعين، با در خواس به گزارش پايگاه اطالع رس
تحت عنوان خدمات شهري اربعين به عنوان کميته چهاردهم ستاد مرکزي دائر گرديد. اين کميته در زمينه ارائه خدمات شهري، جمع آوري 
و دفع زباله و کمک به زير ساخت هاي مختلف در حوزه خدمات شهري در موسم اربعين، معين برادران عراقي در عتبات عاليات و مسيرهاي منتهي 

به شهر کربال فعاليت خواهد داشت.

تشكيل كميته خدمات شهري با مسئوليت شهرداري تهران
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اهميت اربعين از کجاست؟ صرف اينکه چهل روز از شهادت شهيد مي گذرد، چه خصوصيتي 
دارد؟ اربعين خصوصيتش به خاطر اين است که در اربعين حسيني ياد شهادت حسين زنده 
شد و اين چيز بسيار مهمي است. شما فرض کنيد اگر اين شهادت عظيم در تاريخ اتفاق مي افتاد 
ــدند، اما بني اميه موفق مي شدند  ــهيدان در کربال شهيد مي ش ــين بن علي و بقيه ش يعني حس
همانطور که خود حسين را و ياران عزيزش را از صفحه روزگار برافکندند و جسم پاکشان را در 
ــل بشر در آن روز و روزهاي بعد محو کنند.  زير خاک پنهان کردند، ياد آنها را هم از خاطره نس
ــالم داشت؟ يا اگر هم براي آن روز  ــهادت فايده اي براي عالم اس ببينيد در اين صورت آيا اين ش
ــل هاي بعد هم، براي گرفتاري ها و  ــت، آيا اين خاطره در تاريخ هم، براي نس يک اثري مي گذاش
ــياهي ها و تاريکي ها و يزيدي هاي دوران آينده تاريخ هم اثري روشنگر و افشا کننده داشت ؟  س
ــل  هاي بعد نمي فهميدند که حسين  ــد، اما مردم آن روز و مردم نس ــهيد مي ش ــين ش اگر حس
ــت در رشد و سازندگي و هدايت و  ــده، آيا اين خاطره چه اثري و چه نقشي مي توانس ــهيد ش ش

برانگيزانندگي ملت ها و اجتماعات و تاريخ بگذارد؟
مي بينيد که هيچ اثري نداشت، بله حسين که شهيد مي شد، خود او به اعلي عليين رضوان خدا 
مي رسيد، شهيداني که کسي نفهميد و در غربت، در سکوت، در خاموشي شهيد شدند، به اجر 
خودشان در آخرت رسيدند، روح آنها فتوح و گشايش را در درگاه رحمت الهي به دست آورد، اما 
چقدر درس شدند؟چقدر اسوه شدند، درس، آن شهيدي مي شود که شهادت او و مظلوميت او را 
نسل هاي معاصر و آينده او بدانند و بشنوند، درس و اسوه آن شهيدي مي شود که خون او بجوشد 
ــرازير بشود، مظلوميت يک ملت آن وقتي مي تواند زخم پيکر ستم کشيده شالق  و در تاريخ س
خورده ملت  ها را شفا بدهد و مرهم بگذارد که اين مظلوميت فرياد بشود، اين مظلوميت به گوش 
انسان  هاي ديگر برسد، براي همين است که امروز ابرقدرت ها صدا توي صدا انداختند که صداي 
ما بلند نشود، براي همين است که حاضرند پول هاي گزاف خرج کنند تا دنيا نفهمد که جنگ 
تحميلي چرا به وجود آمد، با چه انگيزه اي، با دست که، با تحريک که. آن روز هم دستگاه هاي 
استکباري، حاضر بودند هر چه دارند خرج کنند؛ به قيمت اينکه نام و ياد حسين و خون حسين 
ــهادت عاشورا مثل درس در مردم آن زمان و ملتهاي بعد باقي نماند و شناخته نشود. البته  و ش

ــت نمي-فهميدند که چقدر مطلب با  ــل کار درس در اوائ
عظمت است. هر چه بيشتر گذشت، بيشتر فهميدند.

ــين بن علي  ــط دوران بني عباس حتي قبر حس  در اواس
ــالم را ويران کردند، آب انداختند، خواستند از  عليه الس
ــهيدان و  ــچ اثري باقي نماند. نقش ياد و خاطره ش او هي
شهادت اين است، شهادت بدون خاطره، بدون ياد، بدون 
ــش خون شهيد، اثر خودش را نمي بخشد و اربعين  جوش
ــدن پرچم پيام شهادت  ــت که برافراشته ش آن روزي اس
کربال در آن روز آغاز شد و روز بازماندگان شهداست. حاال 
ــين عليه السالم به  چه در اربعين اول، خانواده امام حس
ــند و چه نيامده باشند. اما اربعين اول آن  کربال آمده باش
روزي است که براي اولين بار زائران شناخته شده حسين 
ــت  ــه کربال آمدند؛ جابربن عبداهللا انصاري اس بن علي ب
ــاران امير-المومنين(ع)  ــه از اصحاب پيغمبر، از ي و عطي
آمدند آنجا و جابربن عبداهللا حتي نابينا بود - آن طور که 
ــته ها و اخبار هست - و دستش را عطيه گرفت و  در نوش
ــت و او قبر را لمس  ــين بن علي گذاش برد روي قبر حس
کرد و گريه کرد و با حسين بن علي عليه السالم حرف زد 
و با آمدن خود و با سخن گفتن خود، خاطره حسين بن 
علي را زنده کرد و سنت زيارت قبر شهداء را پايه گذاري 

کرد. يک چنين روزمهمي است روز اربعين.
ــين(ع) برای اقامه  حق و عدل بود: «اّنما  حرکت امام حس
خرجت لطلب االصالح فی اّمة جّدی اريد ان امر بالمعروف 
ــوار، ج ٤٤، ص ٣٢٩). در  ــی عن المنکر... » (بحاراالن وانه
زيارت اربعين که يکی از بهترين زيارات است، می خوانيم: 
ــتنقذ عبادک  ــذل مهجته فيک ليس ــح و ب «و منح الّنص
ــرت در بين راه،  ــه». آن حض ــة و حيرةالّضالل من الجهال
ــه از پيامبر(ص) نقل کرده اند، بيان  حديث معروفی را ک
ــول اهللاَّ صّلی اهللاَّ عليه و اله  می فرمايند: «ايهاالّناس اّن رس
و سّلم قال: من رأی سلطانا جائرا مستحّال لحرم اهللاَّ ناکثا 
لعهداهللاَّ مخالفا لسنة رسول اهللاَّ صّلی اهللاَّ عليه و اله و سلم 
ــل فی عباداهللاَّ باالثم والعدوان فلم يغّير عليه بفعل و  يعم
القول کان حّقا علی اهللاَّ ان يدخله مدخله» (بحاراالنوار، ج 

٤٤، ص ٣٨٢).
ــام آثار و گفتار آن بزرگوار و نيز گفتاری که درباره  آن  تم
ــيده است، اين مطلب را روشن  بزرگوار از معصومين رس
ــد که غرض، اقامه  حق و عدل و دين خدا و ايجاد  می کن
حاکميت شريعت و برهم زدن بنيان ظلم و جور و طغيان 
ــرم(ص) و ديگر  ــه  راه پيامبر اک ــت. غرض، ادام بوده اس
ــا وارث ادم صفوةاهللاَّ يا وارث  ــت که: «ي پيامبران بوده اس
ــارت وارث ) و معلوم  ــیّ اهللاَّ ...»( مفاتيح الجنان، زي نوح نب
ــد: «ليقوم الّناس  ــم برای چه آمدن ــت که پيامبران ه اس
ــاد حکومت و نظام  ــط و حق و ايج ــط». اقامه  قس بالقس

اسالمی.
ــن روز، با  ــت که در اي ــت اربعين در آن اس ــًا اهمي اساس
تدبير الهی خاندان پيامبر(ص)، ياد نهضت حسينی برای 

ــيار عظيم است اما عظمت آن را با  همايش با عظمت اربعين بس
ــت اما  ــعر مي توان بيان کرد پياده روي اربعين نيز زيباس زبان ش
زيبايي آن را با زبان شعر مي توان در روح و جان انسان ها دميد هر کسي 
اين همايش بزرگ را درک کرده است دوست دارد رنگ هاي زيباي آن 
ــراي ديگران بيان کند که اين  ــت ب را که مثل رنگين کماني عظيم اس
ــعر است که مي تواند طعم شيرين و شکوه اربعين  بيان فقط با زبان ش
را ترسيم کند.هر وقت اربعين در شعر جاي خودش را پيدا کرد معلوم 
مي شود که در جامعه جاري شده است اهل شعر بايد خودشان اربعين 
را تجربه کند تا بتوانند عظمت آن را با مضامين شعر درآميزند چه بسا 
ــاني که از دور شاهد شکوه اربعين بودند و قلمشان سر ذوق  حتي کس
ــت اما اين را بدانيد که هر که با چشمش اين شکوه و حالوت  آمده اس

را ديده باشد توليدات شاعرانه اش هنرمندانه و عارفانه تر خواهد بود.
ــق را نمي توان از هم جدا کرد  در اربعين معرفت و محبت و عقل و عش
چرا که عمق معنايي و شور سرشار محبان امام حسين عليه السالم در 

اين راه به صورت گسترده اي در جريان است.
ــود بايد به  ــعاري که با مضامين اربعين توليد مي ش ــروده ها و اش در س
ــود براي  ــود، نمي ش ــده نيز اهميت داده ش مضامين کمتر پرداخته ش
ــعري محدوديت قائل شد نمي شود بخش  مضامين، فرم و قالب هاي ش
نامه اي مضاميني را به شاعر ابالغ کرد تا با اجراي آن طبق دستوري که 
به او داده شده است آن را تبديل به شعر کند به همين خاطر مي توان 
ــاعرانه با آن ها داشت تا يک هنرمند شاعر  يک گپ و گفت و درددل ش
حرفي را بپذيرد که با عمق فکر و جان او مانوس باشد به برخي از اين 
ــده است يا اينکه در برخي از  مضامين در طول تاريخ کمتر پرداخته ش

ابيات جسته و گريخته شاهد اين مضامين بوده ايم.
ــود بود و راز  ــرادر و امام زمان خ ــيدن ب ــاهد به قتل رس اين خواهر ش
ماندگاري اين خداحافظي صبر حضرت زينب در مقابل اين داغ عظيم 
بود   همان طور که در دعاي ندبه آن قطعه اي که به مصيبت امام حسين 
ــط کالم، کالم قطع مي شود و گفته مي شود که  ــد جايي در وس مي رس
فرجام اين مصيبت ظهور است و از آينده اي پرشکوه بعد از اين مصيبت 
خبر مي دهد پس ما بايد شعار مهدوي را در متن اشعار خود بگنجانيم 
ــالم نيز در واقعه کربال به حضرت زينب  ــين عليه الس چرا که امام حس
مي گويد به شهداي کربال مظلومانه نگاه نکن چرا که در آينده اين صحرا 

مملو از زائر خواهد شد.
ــيني واليتمداري است.  ــعار حس ــده در اش ديگر مضمون کمتر کار ش
ــورد توجه قرار گيرد  ــورايي بايد م ــعار عاش مضمون ديگري که در اش
مضمون واليتمداري است چرا که شب عاشورا امام حسين عليه السالم 
به يارانش مي گويد هر که مي خواهد برود و او با شعار هيهات من الذله 
ــورا را بر پا مي کند و از يارانش مي خواهد که اگر براي حفظ جان  عاش
من مي خواهيد بمانيد برگرديد چرا که من در   نهايت کشته خواهم شد 
ــين عليه السالم در کنارش باقي ماندند  اما ياران او براي عزت امام حس
ــهداي کربال باال تر از ديگر  ــت که مقام ش نه جانش به همين خاطر اس

ــهيد امر خدا با شهيد ولي خدا  ــهداي عالم است چرا که ش ش
ــت من کربال را اوج واليتمداري مي دانم اما  بسيار متفاوت اس
متاسفانه خيلي ها هستند که سال هاست براي حسين عزاداري 

مي کنند اما به مضاميني چون واليت فکر هم نمي کنند.
ــده  ــي ديگر از مضامين کمتر کار ش يک
در اشعار حماسي عاشورا مضمون مردم 
است. مضمون مردم چيزي است که در 
ــفانه به آن  ــورا بوده است اما متاس عاش
ــده منظور مردمي است که  پرداخته نش
ــان ايستادند من چند  جلوي امام زمانش
ــخنراني هايم  ــال پيش در يکي از س س
ــين را محاصره  ــام حس ــم مردم ام گفت
ــدن آن شدند  ــته ش کردند و باعث کش
ــي من را  ــال ها بعد وقت ــا تا س خيلي ه
مي ديدند به گاليه مي گفتند چرا از اين 
تعبير استفاده کردم بايد در جواب بگويم 
مردم هم مي توانند آن قدر گمراه بشوند 
ــند چرا مي خواهيد  که امام خود را بکش
ــدس بدانيد  ــردم را کامال مق ــه م کلم
ــهادت رسيدن امام حسين  عامالن به ش
ــاني بودند که فريب  ــه کربال کس و واقع
ــان  ــد و هفته ها پول هاي خودش خوردن
ــزه در  ــير و ني ــاخت شمش را صرف س
ــود مي کردند اين مردم  آهنگري هاي خ
ــازمان يافته يا باند سياسي  لشکريان س
خاصي نبودند بلکه از مردم عادي بودند 

که اشتباه کردند.
همه مي گويند اهل کوفه بي وفا بودند به 
ــا مي پندارند کوفيان  طوري که خيلي ه

مردمي هستند که ژنتيکي ژن بي وفايي در خونشان است و تصادفا امام 
حسين با اين قوم بي وفا برخورد کرده است متاسفانه خيلي از مردم آن 
طور که حقايق وجود دارد از آن آگاهي ندارند کوفه اصال شهر تاريخي 
نبوده است کوفه شهري تازه تاسيس با مهاجراني از شهرهايي همچون 
ــت و بسياري از نخبگان جهان اسالم  ــده اس مدينه در آن زمان برپا ش
ــعاري که امروز مردم ما سر مي دهند (ما  ــکونت داشتند ش در آنجا س
اهل کوفه نيستيم) موجب شد تا در متن ها و اعالميه هاي خود بگويند 
چرا مردم شما به اهل کوفه اين گونه مي گويند چرا نمي دانند که تمام 
ــت که در  ــان يزيد اهل مدينه بودند خيلي از اين مضامين اس فرمانده

شعرهاي ما به آن کمتر پرداخته شده است.
ــا نبايد هزاران بيت و  ــت. چرا م مضمون ديگر محبت بين مومنين اس
سروده در وصف محبت و عظمت مهر و عاطفه مومنين در راهپيمايي با 

جايگاه اربعين حسيني از ديدگاه مقام معظم رهبري

درسى كه اربعين به ما مى دهد
اين است كه بايد ياد حقيقت و خاطره  شهادت را
 در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت

ــهدا و صاحبان اصلی، در  ــد و اين کار پايه گذاری گرديد. اگر بازماندگان ش ــه جاودانه ش هميش
ــهادت حسين بن علی(عليه الّسالم) در عاشورا - به حفظ ياد و آثار  حوادث گوناگون - از قبيل ش

شهادت کمر نبندند، نسل های بعد، از دستاورد شهادت استفاده  زيادی نخواهند برد.
درست است که خدای متعال، شهدا را در همين دنيا هم زنده نگه می دارد و شهيد به طور قهری 
در تاريخ و ياد مردم ماندگار است؛ اما ابزار طبيعی يی که خدای متعال برای اين کار - مثل همه  
کارها - قرار داده است، همين چيزی است که در اختيار و اراده  ماست. ما هستيم که با تصميم 

درست و بجا، می توانيم ياد شهدا و خاطره و فلسفه شهادت را احيا کنيم و زنده نگهداريم.

 رمز زنده  ماندن واقعه ى عاشورا
 اگر زينب کبری (سالم اهللاَّ عليها) و امام سّجاد(صلوات اهللاَّ عليه) در طول آن روزهای اسارت - چه 
ــام و  ــهر ش ــام و کوفه و خود ش ــورا در کربال و چه در روزهای بعد در راه ش در همان عصر عاش
ــال های متمادی که اين  ــپس در طول س بعد از آن در زيارت کربال و بعد عزيمت به مدينه و س
ــاگری نکرده بودند و حقيقت فلسفه  عاشورا و  بزرگواران زنده ماندند - مجاهدات و تبيين و افش
ــمن را بيان نمی کردند، واقعه  عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و  ــين بن علی و ظلم دش هدف حس

مشتعل باقی نمی ماند.
چرا امام صادق(عليه الّصالة والّسالم) - طبق روايت - فرمودند که هر کس يک بيت شعر درباره  
ــانی را با آن بيت شعر بگرياند، خداوند بهشت را بر او واجب خواهد  ــورا بگويد و کس حادثه  عاش
کرد؟ چون تمام دستگاه های تبليغاتی، برای منزوی کردن و در ظلمت نگهداشتن مسأله  عاشورا 
و کًال مسأله  اهل بيت، تجهيز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شد و قضيه چه بود. تبليغ، 
اين گونه است. آن روزها هم مثل امروز، قدرت های ظالم و ستمگر، حداکثر استفاده را از تبليغات 
دروغ و مغرضانه و شيطنت آميز می کردند. در چنين فضايی، مگر ممکن بود قضيه ی عاشورا - که 
ــالم اتفاق افتاده - با اين تپش و نشاط باقی  ــه يی از دنيای اس با اين عظمت در بيابانی در گوش

بماند؟ يقينًا بدون آن تالش ها، از بين می رفت.

ــالم) بود. به همان اندازه که  آنچه اين ياد را زنده کرد، تالش بازماندگان حسين بن علی(عليه الّس
مجاهدت حسين بن علی(عليه الّسالم) و يارانش به عنوان صاحبان پرچم، با موانع برخورد داشت و 
سخت بود، به همان اندازه نيز مجاهدت زينب (عليهاالّسالم) و مجاهدت امام سّجاد(عليه الّسالم) 
و بقيه  بزرگواران، دشوار بود. البته صحنه آنها، صحنه  نظامی نبود؛ بلکه تبليغي و فرهنگي بود. 

ما به اين نکته ها بايد توجه کنيم.

درسي كه اربعين به ما مى دهد
ــهادت را در مقابل  ــت که بايد ياد حقيقت و خاطره  ش ــی که اربعين به ما می دهد، اين اس درس
طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت. شما ببينيد از اول انقالب تا امروز، تبليغات عليه انقالب و 
امام و اسالم و اين ملت، چه قدر پرحجم بوده است. چه تبليغات و طوفانی که عليه جنگ به راه 
نيفتاد، جنگی که دفاع و حراست از اسالم و ميهن و حيثيت و شرف مردم بود. ببينيد دشمنان 
ــان - يعنی بزرگترين سرمايه شان - را برداشتند و رفتند در راه  ــهدای عزيزی که جانش عليه ش
خدا نثار نمودند، چه کردند و مستقيم و غيرمستقيم، با راديوها و روزنامه ها و مجله ها و کتابهايی 
که منتشر می کردند، در ذهن آدم های ساده لوح در همه جای دنيا، چه تلقينی توانستند بکنند.

حّتی افراد معدودی از آدم های ساده دل و جاهل و نيز انسان های موّجه و غير موّجهی در کشور 
خودمان هم، در آن فضای ملتهب جنگ، گاهی حرف هايی می زدند که ناشی از ندانستن و عدم 
احاطه به حقايق بود. همين چيزها بود که امام عزيز را برمی آشفت و وادار می کرد که با آن فرياد 

ملکوتی، حقايق را با صراحت بيان کند.
ــد و اگر آگاهی ملت ايران و گويندگان و  ــر در مقابل اين تبليغات، تبليغات حق نبود و نباش اگ
نويسندگان و هنرمندان، در خدمت حقيقتی که در اين کشور وجود دارد، قرار نگيرد، دشمن در 
ــد. ميدان تبليغات، ميدان بسيار عظيم و خطرناکی است. البته،  ميدان تبليغات غالب خواهد ش
اکثريت قاطع ملت و آحاد مردم ما، به برکت آگاهِی ناشی از انقالب، در مقابل تبليغات دشمن 
بيمه هستند و مصونيت پيدا کرده اند. از بس دشمن دروغ گفت و چيزهايی را که در مقابل چشم 
ــبت به گفته ها و  ــان داد و منعکس کرد، اطمينان مردم ما نس مردم بود، به عکس و واژگون نش

بافته ها و ياوه گويي های تبليغات جهانی، به کلی سلب شده است.
ــين بن علی(ع) را محکوم می ساخت و وانمود  ــتگاه ظالم جبار يزيدی با تبليغات خود، حس دس
ــتگاه عدل و حکومت اسالمی و برای  ــی بود که بر ضد دس ــين بن علی(ع) کس می کرد که حس
ــين  بن   ــت!! بعضی هم، اين تبليغات دروغ را باور می کردند. بعد هم که حس دنيا قيام کرده اس
علی(عليه الّسالم)، با آن وضع عجيب و با آن شکل فجيع، به وسيله  دژخيمان در صحرای کربال 
ــيد، آن را يک غلبه و فتح وانمود می کردند! اما تبليغات صحيح دستگاه امامت،  ــهادت رس به ش

تمام اين بافته ها را عوض کرد. حق، اين گونه است.
از بيانات حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي (مدظله العالی)٢٩/ ٠٦/ ٦٨

 منابع: پايگاه مقام معظم رهبري 

تمام آثار و گفتار آن 
بزرگوار و نيز گفتارى كه 

درباره  آن بزرگوار از 
معصومين رسيده است، 

اين مطلب را روشن 
مى كند كه غرض، اقامه  
حق و عدل و دين خدا 

و ايجاد حاكميت شريعت 
و برهم زدن بنيان ظلم 

و جور و طغيان بوده 
است. غرض، ادامه  راه 

پيامبر اكرم(ص) و ديگر 
پيامبران بوده است.

 
اگرزينب كبرى (سالم اهللاَّ علي

ها) و امام سّجاد(صلوات اهللاَّ عليه) 
در طول آن روزهاى 

اسارت - چه در همان عصر 
عاشورا در كربال و چه در 
روزهاى بعد در راه شام و 

كوفه و خود شهر شام و بعد 
از آن در زيارت كربال و بعد 

عزيمت به مدينه و سپس 
در طول سال هاى متمادى 

كه اين بزرگواران زنده 
ماندند - مجاهدات و تبيين 
و افشاگرى نكرده بودند و 

حقيقت فلسفه  عاشورا و هدف 
حسين بن على و ظلم دشمن را 
بيان نمى كردند، واقعه  عاشورا 

تا امروز، جوشان و زنده و 
مشتعل باقى نمى ماند.

شکوه اربعين داشته باشيم اين محبت 
ــات ما جاي بگيرد و مورد  بايد در ابي
تکريم واقع شود. عشق ورزي ايراني ها 
ــق ورزي مسلمانان  به عراقي ها و عش
ــورايي ما  ــعار عاش به هم بايد در اش

نمايان گردد.
ــان دادن قدرت  ــر نش ــون ديگ مضم
اسالم است نه غربت اسالم . براي من 
ــت که هنوز هم عده اي در  جالب اس
ــان زيارت رفتن امام حسين را  ابياتش
آرزو مي کنند من قصد پايين آوردن 
مقام آن شعر ها را ندارم چرا که خون 
و اشک هاي بسياري پاي   همان اشعار 
ــان نيز  ــت و مقامش ــده اس ريخته ش
ــت اما درخواست من  ــيار واال اس بس
ــاعران آئيني اين است که از اين  از ش
پس در اشعار خود بگوييم کربال من 
ــرد و تو را از  ــو را جهاني خواهم ک ت
ــتي و من مسافر  ــت نخواهم داد بگوييم کربال تو خانه دوم من هس دس
ــي تو. چرا ما نبايد از حوزه اقتدار براي اباعبداهللا گريه نکنيم ديگر  دائم
نبايد از اوج غربت براي امام حسين عليه السالم شعر بسراييم امروز بايد 
در اوج قدرت از او سخن بگوييم چرا که اباعبداهللا ابرقدرت عالم است.

ــده به کربال به مثابه هزار مجاهد في  طبق روايات هر يک زائر راهي ش
ــبيل اهللا آماده است که با اسب و زره و اسلحه کامل شده است حال  س
در نظر گيريد حماسه بيست ميليوني اربعين را که طبق اين روايت آيا 
حماسه اي بيست ميلياردي از جنود خداوند نخواهد شد؟ اشعار حسيني 
ــت اما بايد  ــده اس و اربعيني ما معطوف به مضامين عاطفي و غربت ش
ــالمي پس چرا نبايد از  بدانيم که اربعين يعني قدرت و اقتدار امت اس

اين قدرت به زبان شعر صحبت کنيم؟
ــاعران آئيني کشور خواهش مي کنم شعرهاي حسيني را از غربت  از ش

ــک کنند. عراقي ها گفتند با هجوم يک باره  ــد و به قدرت نزدي دربياورن
ــاز  ايراني ها ما هم قدرت گرفتيم و تهديد ها ديگر روي ما کارگر و کارس
نشد و حتي براي زدن موکب ها در مناطق خطرناک نيز به ميدان آمديم 
پس بدانيد که اربعين مظهر قدرت نمايي مظلومين جهان است و بدانيد 

که دوران ضعف به پايان رسيده است.
ــاس هويت يکي ديگر از مضامين بسيار مهم اشعار حسيني است.  احس
ــي بشر احساس هويت است و اين سوال که من  يکي از نيازهاي اساس
ــتم و مربوط به چه گروهي مي شوم اربعين حماسه اي است که  که هس
همه ملت ها را به عنوان يک ملت يگانه حسيني دور هم جمع مي کند 
ــاس را به تک تک زائران مي دهد که من آنم که عضو ملت  و اين احس
اربعينم و حتي کساني هم که براي پياده روي اربعين شرکت نمي کنند 
با شوق و آرزويشان حضورشان را تثبيت خواهند کرد هر چند که براي 
درک اين هويت بايد چند صد کيلومتر پاي پياده در زميني خاکي سه 
روز معتکف شد تا فهميد اصليترين هويت وجودي انسان چيست پس 
به شما شاعران آئيني مي گويم که شعرهايي بسراييد که اين هويت ملي 

را به مخاطب برساند.
در آداب اربعين مسئله وحدت آمده است چرا که دشمنان از اين فرصت 
ــود مي جويند پس بايد براي حضور در اين حماسه  براي ايجاد تفرقه س
ــمنان رعب از ظهور منجي و حضور ياران و محبينش را در  در دل دش
ــمن انداخت اربعين يعني آمدن ياران مقتدر امام حسين عليه  دل دش
السالم يعني اندک اندک جمع ياران مي رسد اما متاسفانه اين مضامين 

در ذهن بسياري از افراد کم است.
ــيده است و زمان قدرت نمايي اوست    غربت اباعبداهللا ديگر به پايان رس
ــهدا مظهر قدرت يک  ــام معظم رهبري گفته اند ش ــان طور که مق هم
کشورند پس بايد فهميد که نسبت سيدالشهدا با قدرت و اقتدار چيست 
ــي براي اربعين شاهنامه بخوانيم؟ اگر  ــود ما هم مثل فردوس آيا نمي ش
شاهنامه اربعين به وجود آيد چه خواهد شد و کسي که حماسه سراي 
ــد قطعا در اين راه ستايش مي شود به ياد داشته باشيد که  اربعين باش
ــراب اقتدار الهي  ــد با ش ــت و اگر مي کده هم باش اربعين غربتکده نيس

مست مي کند.

اربعين، مظهر قدرت نمايي مظلومين جهان است
چرا ما نبايد هزاران بيت و سروده در وصف محبت و عظمت مهر و عاطفه مومنين در راهپيمايي با شكوه اربعين داشته باشيم
 اين محبت بايد در ابيات ما جاي بگيرد و مورد تكريم واقع شود.

گزيده اي از سخنان حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان پيرامون حماسه اربعين حسيني و شعر اربعيني:

چـرا ما نبايد از حوزه اقتـدار براي اباعبداهللا گريه 
نكنيم ديگر نبايد از اوج غربت براي امام حسين عليه 
السالم شعر بسـراييم امروز بايد در اوج قدرت از او 
سخن بگوييم چرا كه اباعبداهللا ابرقدرت عالم است.
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دوستان که جای خود حّىت به فکر دمشن است
کمرتین لطفش به دمشن دادِن پرياھن است
بعد از آن شب که چراغ خیمه را خاموش رکد
عیب پو رکدنش از نارفیقان روشن است
د شرھایش دل از ما میَربَ شك نکن گاھی 
و احسن است شیوه ی ُحر سازی آقا به 
ق رکده ام تار را ُرّ َ َ خطبه خطبه من 
وی متام شري مردان یك زن است گاه ال
چای روضه رمِز مسِىت رسوِل ترک ھاست
این شراب کھنه تا روز ابد مرد افکن است
ر اکری ساختند و اکر ما ھرکىس را 
کفش ھای سینه زن ھا را مرّتب رکدن است
ی اسفند و گالب دسته ھای سینه زن
ی خوب خاطرات کودکی ھای من است
ایی اربعني در رکبالست ھرکىس از ھر
با من و ایل و تبارم بعدازاین  میھن است
سن اکویاين

نازم حسني را که چو در خون خود تپید
شیواترین محاسه عامل بیافرید
دیدی دقیق باید و فکری دقیق تر
ضت آن خسرو رشید تا پی بَرد به 
قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد
در پیش عزم و مهت وی آمسان مخید
رد مذلت و خواری و ظمل و کفر تا نن
داغ جوان و مرگ برادر به دی دید
د باب فضیلت به روی خلق بربسته 
گر قتل او منی شدی این باب را کلید
د ز دفرت خونني رکبال برگی 
ھر الله و گلی که به طرِف چمن دمید
از دامن سپید شریعت زدود و شست
با خون سرخ خویش، سیه اکری یزید
سه داد و گفت یکسان رخ غالم و پسر 
در دین ما سیه نکند فرق با سپید
شنه  عدالت و آزادی بشر ُبد 
آن العطش که از دل پر سوز ىم کشید
چونان که گفت خواھر خود را اسري باش
آزاد تا جھان شود از قید ھر پلید
ضت بزرگ ت ملىت که از این  خوش 
گردد ز روی معرفت و عقل مستفید
ره مک برمي «خوشدل» دریغ و درد که ما 
ضت مقدس و زین مکتب مفید زین 

چون فرش که خوش ىم شود از دار پیاده
ىم افمت زیر قدم یار پیاده

وقىت که بیامي سوی مصر  سواره
ه دیدار پیاده شوم  ترسم 

باید به مرادی که به دست  بر آید
در پای مریدت برود خار پیاده
از پا اگر افتاد به شوقت به سر آمد

آن کس که گذشت از صف زوار پیاده
این بار به سوی  ىم آمي سر زا

حىت شدم از پای خود این بار پیاده
سقای  در پای  افتاد وگرنه

کی ىم شود از اسب علمدار پیاده
د ای اکش مسري حرمت دورترین 

تا طی بشود عمر در این اکر پیاده
زد تا حرم  سیمی  ىب آن که 

عطر آم از شیشه عطار پیاده
این سر به دلیلی سر این نیزه سوار است

یند ش سردار پیاده تا خصم 
یا ش االطباء به سوی  ىم  آیند

ر پیاده با شوق شفا این مهه ب
را ش گلزار از خون عزیزان  

این خوارترین آم گلزار پیاده
از نعل شنیدمي که نعلني ندارمي

ار پیاده واجب ش دیدار  ان
خسته شدن زائر  روضه زھراست
ار پیاده چون دست گرفته ست به د
اوج ادب زائرت این است که باید

از تن بشود روحش ناچار پیاده

وی رکبال دارد  نبازم آنکه دامي گفت
وی رکبال دارد  دىل چون جابر اندر جس

دلش چون رکبال کوی حسني است و منی داند 
چون دوردستان آروزی رکبال دارد  که ھ

به یاد اکروان اربعیىن با گریه ىم گوید 
ب رو به سوی رکبال دارد  به ھر جا ھست ز
اگر چه برده از این سر زمني آخر دىل پرخون 
ی از جان به کوی رکبال دارد  وىل دلبست

شنه ھنوز این عاشق خسته  به یاد آن لب 
به کف جاىم لبالب از سبوی رکبال دارد 

سش  اگر دست قضا مانع شد از رفنت به پا
ی رکبال دارد...  سمي خاکی را که  مهی 

از  خانـه  ىم شـود ،  روشـن  خورشـید  مردمـك  در  جھـان  و  ىم گشـاید  چشـم  افـق  ىم زىن  کـه  نـد  ل
ارھـا بـر عطوفـتِ  کوداکنـه ات تکیـه ىم کننـد کـه در حـرمي  ـرم ىم شـود و د ر دل حضـور 
ـت دامانـت آرام ىم گريد  نـد و در امن ِ ، رویاھـای سـه سـاله ات را بـر زخم ھـای آمسان ىم 

سری ُبری ...
ـا کـه غربـِت  را مـاه، در گـوش خرابـه افشـا ىم کند ، شـب سـیاه ىم پوشـد و مویه ىم کنـد عزای  آ

دخرتان رسول  را ...
شـته  شـتان نازک خود را بر گونه زمان ىم کىش، عاشـورا  شنه در میانـه اندوه، ان وقـىت لـب 
ىم شود از پیشاىن ترک خورده ھابیل تا غروىب که سرھای بری را به شام ىم َبرد و به حافظه ابد 

ىم سپارد...
نـد ىم زد و عشـق غمگسـار تـازه ای  ـا ل ھـر دخـرتی کـه بـه دنیـا ىم آید شـکوفه ای بـر شاخسـار 

ىم یابد،  اما  آن شکوفه غمگیىن که بر رگ ھای بری درخت خویش جاری شد.
ذار ،  ري و سـالم ھای مشـتاق را ىب پا ن ار ن ی این مهـه  اھـت را از ىب رن پـس ن

ند دخرتان ىم آراید... که دنیا خودش را به ل

  شما به عنوان يك فعال هنري و ادبي در موسم اربعين، چه نوع نگاه و نگرشي به اين مراسم داريد ؟
ــت که در  آن ايستادگي و فداکاري به روشني تبيين مي شود. جايي که  ــتگاه يک جريان فکري اس اربعين خاس
جريان عاشورا که به ظاهر با شکست جنگي روبرو شده است، پس از چهل  روز تبديل به يک پيروزي بزرگ مي شود 

و  با زيارت حضرت سيدالشهدا عليه السالم سرآغاز تحولي بزرگ تر در تاريخ مي گردد.

 به نظر شما نقش شاعران و در  كل هنرمندان در موضوع اربعين چگونه مي تواند باشد؟كدام يك از انواع هنر 
را مناسب ترين گونه در پرداخت به رويدادهاي اربعيني مي دانيد؟

هنرمندان به وسيله ابزار ويژه و فراگيري که در دست دارند، نقش مهمي در انعکاس نمايش گسترده ترين اجتماع 
ــت و  ــبت به ديگر هنرها از پايگاه مردمي خاص تري برخوردار اس ــعر نس مذهبي عالم ايفا مي کنند. در اين بين ش
مي تواند محتوايي براي توليد محصوالت ديگر فرهنگي و هنري باشد. ازاين رو، نگاه شاعران به موضوع اربعين هرروز 

رنگ تازه و گسترده تري به خود مي گيرد و جريان ادبي در روزهاي سفر اربعين بسيار چشمگير مي شود.

 با توجه به اينكه پرداخت هنري شـاعرانه را مناسـب ترين گونه مواجهه با اربعين برشمرديد، به نظر شما چه 
نكاتي در شعر اربعين بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد؟

ــت و به نسبت ديگر موضوعات شعر  ــاعران گذشته آن قدرها پررنگ نبوده اس ــعر  اربعين به صورت خاص،  نزد ش ش
ــکر در اين سال ها شاعران جوان نگاه ويژه اي به اين مسئله داشتند و  ــورايي جرياني نوپاتر است، اما خدا را ش عاش

توانسته اند آثار خوبي  از خود بجاي  بگذارند.
 نکته مهم در بيشتر شعرهاي اربعين، نگاه احساسي و عاطفي به موضوع اربعين و  پياده روي زائران حسيني است. 
ــه عظيم است و حيف است که مواردي همچون سلوک  ــت از اين حماس نگاهي که در عين زيبايي، کم ترين برداش
شخصي و جمعي افراد  در طول  سفر، وحدت تشيع با هر سليقه و مليت، از خود گذشتي و ايثار، بخشش و... آن طور 

که بايسته و شايسته است موردتوجه قرار نگيرد.
 با توجه به حضور چندساله خود در مراسم پياده روي اربعين، زيباترين خاطره شما از سفر اربعين چيست؟

اين سفر سراسر زيبايي است و بي شک انتخاب يکي از آن ها بسيار مشکل است، اما شايد يکي از بهترين خاطرات 
من مربوط  به اربعين سال ۹۳ است که هنگام ورود به شهر کربال با يک بنر مواجه شدم که يک بيت از مربع ترکيب 

اربعيني ام روي  آن نقش بسته بود و به نوعي خوش آمد به زائران ايراني  بود

گفتگو با 
محمد غفاري
شاعر آييني
 و جوان كشور

اربعين خاستگاه يك جريان فكري است كه در  
آن ايستادگي و فداكاري به روشني تبيين مي شود

بوي كربال
ارن عبدالعلی ن

مد زارعي راين خوشدل 

ثریا عبدی
به شكوفه سه ساله...

س افتاده، خسته ىم آیند غریب، از 
کبوتران حرم دسته دسته ىم آیند

دوباره شھر پر از شور و شوق و شیدایی است
دوباره حال مهه عاشقان متاشایی است

که فصل پر زدن از انزوای تنھایی است
اق رویایی است سفر ، حکایت یك ا

ببند بار سفر را که یار نزدیك است
طلوع ص شب انتظار نزدیك است
ببني که قفل قفس را شکسته، ىم آیند

کبوتران حرم دسته دسته ىم آیند
چو موج از مهه سو، دل شکسته ىم آیند
س افتاده، خسته ىم آیند غریب، از 

که باز بعد چھل شب، کنار او باشند
ب (س) کنار او باشند شبیه حضرت ز

متام پشت سر جابر ابن عبداهللا
چه عاشقانه قدم ىم زنند در این راه

از اشتیاق حرم راه ىم شود کوتاه
ھر آنکه خواھد از این جام عشق، بسم اهللا

که این پیاده روی برترین عزاداری است
ر که این ابتدای بیداری است قسم به 

دوباره حال من و شعر ىم شود مبھم
دىل که دست خودم نیست، ىم شود مک مک

در آرزوی حرم غرق در غم و مامت
اگر اجازه دھد زائرش شوم، من 

س تنگ جاده خوا رفت غروب در 
دم، پیاده خوا رفت پیاده آم 

ی

خ

د
ن

.
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ــم اربعين  ــه اهميت برگزاري مراس با توجه ب
ــي، معنوي و  ــان سياس ــک جري ــوان ي به عن
ــت عالقه مند و  ــد جمعي فرهنگي و روند رو به رش
ــال اخير براي  ارادتمندان به اهل بيت(ع) در چند س
ــيني،  حضور در عتبات عاليات در زمان اربعين حس
هيئت وزيران در سال گذشته مصوبه اي در خصوص 
ــئوليت وزارت کشور  ــاختار جديدي با مس ايجاد س
ــيني مصوب و  ــاماندهي زائران اربعين حس براي س

ابالغ کرد.
ــتحضار مقام معظم  ــه به اس ــزود: اين مصوب وي اف
ــيد و ايشان هم مصوبه هيئت وزيران را  رهبري رس
تأييد کردند. با ابالغ اين مصوبه حدود ٢٠ روز قبل 
ــتاد مرکزي اربعين حسيني با  از اربعين ١٣٩٤، س
ــور و  ــئوليت معاون امنيتي و انتظامي وزير کش مس
ــور با کميته  دبيري مديرکل امور مرزي وزارت کش

تخصصي دوازده گانه تشکيل شد.
دبير ستاد مرکزي ادامه داد: بالفاصله بعد از برگزاري 
مراسم اربعين سال قبل، با آسيب شناسي حوزه هاي 
ــد و ستاد دو  مختلف، کميته هاي جديدي ايجاد ش
ــن ٩٤ براي اربعين ١٣٩٥ برنامه  هفته بعد از اربعي

را شروع کرد.
ــتاد مرکزي اربعين  ــت: ١٣ کميته ذيل س وي گف
ــتاد ويژه در عراق، ايجاد شد که  ــيني و يک س حس
ــد.  ــور صادر ش ــط وزير محترم کش احکام آن توس
مسئولين کميته ها مشخص شدند و شروع به فعاليت 
ــد. اين کميته هاي تخصصي با برنامه ريزي که  کردن
ــال گذشته انجام شد، فعاليت خود را در داخل  از س
ــزي و اتصال  ــراي برنامه ري ــور و خاک عراق ب کش
اقدامات انجام شده در ايران و عراق متمرکز کردند.

ــأن  ــمي در ش آقابابايي ادامه داد: براي اينکه مراس
اربعين حسيني داشته باشيم، اصول حاکم بر برنامه ريزي مراسم اربعين 

١٣٩٥ در ١٦ شاخص تبيين شد.
ــود. بحث مردمي بودن  ــت اول اين اصول، تأمين امنيت زائران ب اولوي
ــم، تأکيد بر ميزباني دولت و مردم عراق، حفظ وحدت مسلمين  مراس
ــات تفرقه انگيز، تمرکز بر  ــم، خودداري از مباحث و اقدام در اين مراس
موضوعات فرهنگي و ترويج معنويت و ايثار از جمله اين شاخص ها بود.
ــط، تبيين و  ــتگاه هاي ذي رب ــول مذکور براي همه دس ــزود: اص وي اف

چارچوب کار مشخص شد.
 احکام ستاد مرکزي اربعين حسيني توسط وزير محترم کشور صادر و 
روساي کميته هاي تخصصي، نحوه عمل و اجرا مراسم اربعين مشخص 
ــه خدمات دهي به زائران با تمرکز و  ــد. مهم ترين مباحث اين جلس ش

تاکيد بر ميزباني دولت و مردم عراق بود. 
آقابابايي گفت: بحث دوم ساماندهي ثبت نام زائران از 
ــه گانه  ــد تا مرزهاي س مبدأ تا مقصد و اگر ممکن نش
ــد زائران، جز  ــاماندهي تردد قانونمن خروجي بود. س
ــرا به همه  ــه در حوزه اج ــر بود ک ــاي تدابي اولويت ه
دستگاه هاي امنيتي، انتظامي و مرزباني ابالغ شد. که 

تردد از همه مرزها به صورت قانونمند انجام شود.
وي اظهار کرد:

ــال قبل  ــي که در س ــاس آسيب شناس در ادامه بر اس
ــتخراج   ــتيم و طبق آماري که پليس گذرنامه اس داش
ــال ٩٤   ــايش زائران اربعين در س کرده بود، ميزان آس
ــاماندهي  ــود؟  براي اين منظور س ــتان چقدر ب دراس
استاني، ساماندهي مرزهاي سه گانه و ساماندهي نحوه 
استقرار در خاک عراق را در سه شکل پيگيري کرديم.

ــترين زائران  ــان کرد: در سال قبل بيش وي خاطرنش
ــتان خوزستان با بيش از ٢٧١ هزار زائر  اربعين، از اس
ــدود ١٥٦ هزار زائر  ــد از آن تهران بود که ح ــود. بع ب
ــان رضوي با  ــت. اصفهان با ١٤٢ هزار نفر، خراس داش
ــزار نفر، فارس با ٨٣ هزار نفر و قم با ٦٧ هزار  ١٠٣ ه
ــتان هاي ديگر هم  ــر در رتبه هاي بعدي بودند و اس نف
ــم اربعين ٩٤ شرکت  با تعداد زائران کمتري در مراس

کرده بودند.
ــداد و ارقام براي  ــه به اين اع ــي گفت: با توج آقاباباي
ــتان در خاک عراق  ــران هر اس ــاني به زائ خدمت رس
ــخص شد. استان ها تقسيم شدند  چارچوب خاص مش

و نحوه استقرار آن ها هم کامًال مشخص و ابالغ شد.

وي بابيان اينکه بخش بعدي ساماندهي و تقسيم اعزام 
ــتان از مرزهاي سه گانه بود، گفت: ما سه  زائران هر اس
ــلمچه داريم.  ــامل چزابه، مهران و ش مرز خروجي ش
کاري که تا اآلن صورت گفته اين است که مشخص شده کدام استان ها 
با توجه به موقعيت جغرافيايي و ميزان مشارکت سال قبل، بايد از کدام 
مرزها تردد کنند. اين امر نهايي شده و اطالع رساني عمومي خواهد شد.

ــتاد مرکزي اربعين تصريح کرد: يکي از مهم ترين محورهاي ما  دبير س
اين است که در زمينه تردد بين دو کشور با دولت عراق تعامل داشته 
ــفانه به  ــيم. از اين رو، پيگيري هاي زيادي صورت گرفت که متأس باش
دليل تحوالت سياسي و امنيتي کشور عراق، با اندکي تأخير توانستيم 
ــفير ايران اين  ــويم. البته س در اين زمينه با دولت عراق وارد مذاکره ش
ــت مشترکي  موضوع را در عراق پيگيري مي کرد تا در هفته قبل، نشس
با سفير عراق و نمايندگان وزارت کشور عراق که به تهران آمده بودند 

برگزار شد که طي آن حدود ٣٠ محور موردبحث قرار گرفت.

ــرات و نيازمندهايمان را  ــت نقطه نظ وي گفت: ما در اين نشس
ــت زائران صحبت  ــم، همچنين درباره نحوه برگش مطرح کردي

ــه اي داشته اند  کرديم. آن ها نيز در اين باره در عراق جلس
که منتظر نتيجه نهايي آن هستيم تا قيمت 

ويزا، زمان شروع مراسم اربعين ( پيشنهاد 
ــتقرار  ما از اول صفر بود) و هم  محل اس
ــفارت عراق در  ــدگان و دفاتر س نماين
ــراي صدور  ــور ب مناطق مختلف کش
ــود. البته بحث هاي  ويزا مشخص ش
ــد نحوه تردد اتباع  ديگري هم مانن

ــاي  بحث ه ــي،  خارج
ــاختي که  امنيتي و زيرس
همه به وزارت کشور عراق 

اعالم شده است.
کنار  در  ــزود:  اف آقابابايي 
«سماح»  ــامانه  س اين ها 
ــازمان حج و زيارت را  س
ــم و ثبت نام  ــاء دادي ارتق
بدون اخذ وجه شروع شده 
است و تأکيد داريم مردم 
ــي  قانون ــيرهاي  مس از 
ــته  داش تردد  ــخص  مش

باشند.
ــان اينکه «بيمه»  وي بابي
ــت،  از بحث هاي مهم اس
ــا يکي از  ــت: توافق ب گف
در  ــه  بيم ــرکت هاي  ش
آستانه نهايي شدن است 
ــاءاهللا در آينده هم  و انش
مبلغ بيمه و هم شرکتي 
ــده  ــا آن توافق ش ــه ب ک
ــم کرد.  ــالم خواهي را اع
داشتن بيمه جزء الزامات 
ــل گراني و  ــت؛ به دلي اس

هزينه درماني در عراق، همه زائران بايد بيمه باشند.
آقابابايي با اشاره به اهميت بحث زيرساختي شهر مهران گفت: نقشه ها 
و طرح هاي مختلف امنيتي و انتظامي ايجاد شده و با رفتن گروهي به 
ــود تا معلوم باشد که هر  ــهر مهران، اين طرح ها نهايي و ابالغ مي ش ش

کدام از دستگاه ها بايد به چه نحوي اقدام کنند.
ــتان هاي ايالم و خوزستان با حکم وزير  ــتانداران اس وي ادامه داد: اس
ــتاني را بر عهده دارند. در استان هاي  کشور، مسئوليت کميته هاي اس
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توافق با يكي از شـركت هاي 
بيمـه در آسـتانه نهايي شـدن 
آينـده  در  انشـاءاهللا  و  اسـت 
هم مبلـغ بيمه و هم شـركتي 
كه با آن توافق شـده را اعالم 
خواهيم كرد. داشتن بيمه جزء 
الزامات است؛ به دليل گراني و 
هزينه درمانـي در عراق، همه 

زائران بايد بيمه باشند.

مجيد آقابابايي دبير ستاد مركزي اربعين حسيني آخرين اقدامات اين ستاد را براي برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم اربعين 1395 تشريح كرد

ويژه نامه هفتگی
کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

ــرات و نيازمندهايمان را  ــت نقطه نظ ن نشس
ــت زائران صحبت  مچنين درباره نحوه برگش

ــه اي داشته اند  ر اين باره در عراق جلس
تا قيمت  هايي آن هستيم

راسم اربعين ( پيشنهاد
ــتقرار  و هم  محل اس
ــفارت عراق در  تر س
ــراي صدور  ــور ب ش
ود. البته بحث هاي 
د نحوه تردد اتباع 

ــاي  ث ه
ختي که 
ور عراق

کنار  در 
سماح» 
يارت را 
ثبت نام

وع شده 

كوه تر مراسم اربعين 1395 تشريح كرد

ــور، استانداران، ستادها و کميته هاي استاني  ديگر هم با ابالغ وزير کش
فعال شده اند. ان شاءاهللا از هفته  جاري جدي تري کار را ادامه مي دهند. 
ــًا هماهنگي هاي دروني و  ــتاد مرکزي اربعين بيان کرد: تقريب دبير س
ــور نهايي شده و مشخص است، و فقط نياز  ــه راه ما در داخل کش نقش
است که اين نقشه راه را با سياست هاي کلي دولت عراق منطبق کنيم 

و اقداماتي که آن ها به ويژه در زمينه ويزا نياز دارند را انجام دهيم.
ــده براي تأمين امنيت زائران تصريح  وي درباره تدابير در نظر گرفته ش
کرد: تأمين امنيت زائران به عهده دولت عراق است. البته اگر آنها نياز 
ــند، آمادگي داريم با آن ها  ــته باش ــاري يا ابزارهايي داش به کار مستش
ــت و اين موضوع را مرتبًا  صحبت کنيم. امنيت زائران براي ما مهم اس

پيگيري مي کنيم.
ــتاد  ــزي اربعين درباره فعاليت کميته فرهنگي اين س ــتاد مرک دبير س
ــت چراکه  نيز گفت يکي از مهم ترين کميته هاي ما کميته فرهنگي اس
اساس اهداف ما، در حوزه فرهنگ بايد تبلور پيدا کند. مسئوليت کميته 
ــي به عهده جناب آقاي احمدي معاون محترم بعثه مقام معظم  فرهنگ
ــت و مي توان گفت در بين کميته هاي  رهبري در امور حج و زيارت اس
سيزده گانه، کميته فرهنگي، فعال ترين کميته به ويژه در موضوع توجه 
به جوانان است. ناگفته نماند زيرساخت هاي فرهنگي در همه استا ن ها 

فعال شده است.

در سـال قبل بيشـترين 
زائران اربعين، از استان 
خوزستان با بيش از 271 
هزار زائر بود. بعد از آن 
تهـران بود كـه حدود 
156 هزار زائر داشـت. 
اصفهان با 142 هزار نفر، 
خراسـان رضوي با 103 
هزار نفـر، فـارس با 83 
هزار نفر و قم با 67 هزار 
نفـر در رتبه هاي بعدي 
اسـتان هاي  و  بودنـد 
ديگر هم با تعداد زائران 
مراسـم  در  كمتـري 
اربعين 94 شركت كرده 

بودند.

جلسه هماهنگى اربعين حسينى در كربال برگزار شد
ــئوالن دفتر  ــه مس ــت ك ــن نشس در اي
ــام معظم رهبري در  نمايندگي بعثه مق
ــئوالن ستاد بازساري  عراق و شهر كربال، مس
عتبات عاليات، هيئت پزشكي، نماينده شركت 
ــازمان حج و زيارت حضور  شمسا، نماينده س
داشتند، آقاي ميرمسعود حسينيان (سركنسول 
جمهوري اسالمي ايران در كربال) طي سخناني 
ــده،  ــه برنامه-ريزي انجام ش ــت: باتوجه ب گف
ــكان، تغذيه، امنيت و ... فعال و  كميته هاي اس

عهده دار مسئوليت ها شده اند.
وي هماهنگي و تقسيم كار كميته ها، و هماهنگي 
ميان ارگان ها را ضروري خواند و خواستار نفرات 
بيشتر جهت همكاري شد و افزود: باتوجه به فرصت 
كم باقي مانده تا مراسم اربعين، جلسات هماهنگي، 
ــد. در ادامه اين جلسه،  هر هفته برگزار خواهد ش
حاضران، ديدگاه ها و نظرهاي خود را بيان كردند 
و آقاي حسينيان بر همكاري و هماهنگي ميان 

كميته ها و هم چنين استانداري كربال تأكيد كرد.

حسن پالرك، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات 
ــيدن اربعين حسيني و در  گفت: تا قبل از فرارس
عيد قربان، رونمايي يكي از سه گل دسته امامين جوادين، 
كه طالكاري، بازسازي و نوسازي شده است، بخشي از 
پروژه هاي افتتاح شده خواهد بود. هم چنين قرار است در 
عيد غدير نيز، گشايش بخشي عظيمي از صحن حضرت 
زهرا (س)  و الحاق بخش دوم اين صحن به حرم مطهر 

را نيز داشته باشيم.
ــت:  يكي از سه ستون باقي مانده حرم  وي تصريح داش
مطهر سيدالشهدا (ع) تا قبل از اربعين حسيني افتتاح 
خواهد شد. اين ستون، طبق پروژه هاي قبلي ما تقويت 

شده؛ در سال گذشته، شاهد افتتاح يكي از اين ستون ها 
بوديم و قرار است در سال جاري، ستون دوم افتتاح شود 
و بعد، پروژه عمراني ستون سوم آغاز شود. با افتتاح اين 

ستون ها فضاي خوبي به حرم مطهر اضافه مي شود.
وي گفت: بر اساس پيش بيني ها بيش از دوميليون زائر 
ايراني به راه پيمايي اربعين در عراق خواهند رفت و فقط 
ــه  ــه زائران ايراني به صورت دوره اي و در س در صورتي ك
نوبت در موكب هاي ما حضور داشته باشند، قادر خواهيم 
ــود از ٧٢٠ هزار نفر پذيرايي كنيم. ضمن اينكه تمام  ب
اقدام ها و امكانات ما، به امكانات عراقي ها اضافه خواهد 

شد.

گشايش چند طرح عمراني عتبات در عيدهاي غدير و قربان

به گزارش پايگاه خبري پليس، 
ــردار محسن  اين مطلب را س
فتحي در بازديد از آخرين وضعيت 
آمادگي پايانه مرزي شلمچه عنوان 
کرد. اين بازديد، به همراه فرماندهان، 
ــاي تخصصي و  ــاي پليس ه رؤس
معاونان ارشد نيروي انتظامي انجام 
ــد. وي در حاشيه اين بازديد به  ش
ظرفيت هاي عظيم استان خوزستان 
به ويژه پايانه مرزي شلمچه اشاره 
کرد و گفت: نسبت به سال گذشته، 

ــده تا به ياري خدا ميزبان  ــيار خوبي فراهم ش امکانات و ظرفيت هاي بس
شايسته اي براي زائران حرم امام حسين (ع) باشيم.

جانشين معاون هماهنگ کننده ناجا، هدف از اين سفر را بازديد از جريان 
پيشرفت اقدامات و امکانات پايانه هاي مرزي شلمچه و دانست و گفت: در 
ــيار رضايت بخش  ــن دو پايانه، اقدام هاي مطلوبي صورت گرفته که بس اي
ــت. در جلسه اي با مسئوالن و فرماندهان اين استان، تدابير الزم جهت  اس
خدمت رساني شايسته به زائران اربعين گرفته شده و اميدواريم با برنامه ريزي 

صورت گرفته، در دو ماه آينده عملياتي شود.
سردار فتحي به کسب رتبه برتر پايانه مرزي شلمچه، از لحاظ امکانات در 

ــاره و تصريح کرد: اين پايانه،  پارسال اش
ظرفيت هاي بسيار بااليي براي پذيرايي 
از جمعيتي بيش از پارسال را دارد. بايد 
از ظرفيت هاي خوزستان و نيز اين پايانه، 
ــران عتبات بيش از پيش  براي عبور زائ

استفاده شود.
ــد بر اينکه  ــام انتظامي با تأکي ــن مق اي
ــه فکر تهيه  ــون ب ــان از هم اکن هم وطن
گذرنامه و مدارک قانوني سفر به عتبات 
عاليات باشند، توصيه کرد: تردد زائران به 
عتبات عاليات، بدون داشتن گذرنامه و 

مدارک قانوني امکان پذير نيست.
وي به هماهنگي صورت گرفته با کشور عراق در اين رابطه اشاره کرد و گفت: 
اميدواريم بتوانيم اعتبار ويزا را افزايش دهيم تا زائران براي رفت و برگشت 

مشکلي نداشته باشند.
سردار فتحي از هم وطنان خواست تا هنگام فراخوان صدور ويزا، به مراکز 

مربوطه مراجعه کنند.
جانشين معاون هماهنگ کننده ناجا خاطرنشان کرد: اميدواريم امسال با 
همت دستگاه هاي دولتي، مسئوالن محلي، فرمانداران و يگان هاي نظامي و 

انتظامي، سفر شايسته اي را براي زائران اربعين فراهم کنيم.

سردار محسن فتحي زاده، جانشين معاون 
هماهنگ کننده ناجا در نشست هماهنگي 
ــم اربعين، در محل پايانه مرزي چزابه  ويژه مراس
ــور و نشاط در  ــد، اظهار کرد: شاهد ش برگزار ش
تمام همکاران و مسئوالن هستيم که براي اداره و 
هدايت هرچه بهتر برنامه هاي سفر زيارت اربعين با 
جديت تمام، پاي کار هستند.  وي افزود: تجربيات 
ارزشمندي در ميزباني زائران اربعين حسيني در 
ــتيم که  ــاهد آن هس مرزها داريم و روز به روز ش

کارها با بهبود بيشتري سير مي کند.  جانشين معاون هماهنگ کننده ناجا، 
تصريح کرد: امسال نيروي انتظامي در کنار ساير دستگاه ها تالش خواهد کرد 
که بهتر از گذشته مراسم اربعين مديريت شود. پيش بيني ما افزايش تعداد 
زائران اربعين حسيني است و بنابراين هماهنگي ها و آمادگي ها بايد بهتر شود.

ــتان تجربه نشان داده است در سفرهاي زيارت  فتحي زاده گفت: در خوزس
ــراف وجود دارد و مشکلي در اين مورد پيش نمي آيد.  اربعين، تسلط و اش
ظرفيت و توانايي هايي در خوزستان وجود دارد که موجب مي شود مراسم 
ــز در مرکز اگر نياز به کمک يا  ــود. البته ما ني اربعين، به خوبي مديريت ش
موضوعي باشد، انجام داده و پي گيري خواهيم کرد. وي عنوان کرد: تا کمتر از 
دوماه آينده تمام اقدامات و مقدمات براي سفرهاي زيارت اربعين بايد اجرايي 
شود. شروع پذيرايي از زوار اربعين حسيني از دوماه آينده آغاز خواهد شد؛ 
بنابراين بايد آمادگي نيز وجود داشته باشد. مسئوليت هايي که برعهده ما قرار 

دارد چه تأمين امنيت و يا اقدامات ديگر، به-طور کامل انجام خواهد شد.
ــال مسئوليت هاي  ــين معاون هماهنگ کننده ناجا عنوان کرد: امس جانش
بيشتري به فرماندهان محلي واگذار شده است، البته چارچوب ها و سياست ها 
تغيير نخواهد کرد، ولي کارها توسط فرماندهان محلي مديريت خواهد شد و 

ما نيز حمايت هاي الزم را انجام خواهيم داد.
جانشين معاون هماهنگ کننده نيروي انتظامي با اشاره به اينکه از اين به بعد 
به لحاظ مسئوليت سنگين نيروي انتظامي و مرزباني، هر روز آخرين وضعيت 
ــلمچه را رصد مي کنيم اظهار کرد: تا دو ماه  در مرزهاي مهران، چزابه و ش
ــاني به زائران به طور ١٠٠٪  ــده، بايد همه امکانات الزم براي خدمت رس آين

آماده شود.
وي گفت: همه ظرفيت ها، توانمندي ها و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري 
ــود. نبايد هيچ بخشي براي  ــه مرز رسمي کشور آماده سازي ش بايد در س

خدمت رساني به زائران معطل بماند.
سردار فتحي زاده اربعين حسيني را آبروي جهان تشيع توصيف کرد و گفت: 
هماهنگي، همدلي و هم فکري نيروها بايد در باالترين سطح صورت گيرد و 

هيچ مسئله اي از چشمان تيزبين شما نبايد دور و پنهان بماند
.ضرورت رفع مشکل آب آشاميدني در مرز چذابه

ــردار محمدرضا اسحاقي، فرمانده انتظامي خوزستان، نيز   در اين ديدار، س
اظهار کرد: با تفاهم و هماهنگي موجود در استان در دو سال گذشته در دو 

مرز شلمچه و چزابه مشکل خاصي در سفرهاي زيارت اربعين نداشته ايم.
 وي افزود: در سال هاي گذشته، سفرهاي زيارت اربعين با حداقل امکانات و 

زيرساخت ها مديريت و هماهنگي ها انجام مي شد 
و تمام نهادها و دستگاه هاي امنيتي، اطالعاتي و 
خدماتي در زيارت اربعين نقش قابل تقديري ايفا 
کرده اند. فرمانده انتظامي خوزستان تصريح کرد: 
ــال اراده مردم براي حضور در زيارت اربعين  امس
ــت. به همين جهت تمهيدات خوبي  مضاعف اس
ــده و مديريت به شکل مطلوبي  در نظر گرفته ش
ــحاقي با اشاره به اينکه  ــت. اس در حال انجام اس
زيرساخت هاي پايانه مرزي چزابه، به منظور حضور 
مسافران اربعين در حال آماده سازي است، عنوان کرد: مهم ترين مسئله در 
مجموعه زيرساخت ها، مخابرات است که تاکنون حدود ۷۰٪ از کار آن انجام 
شده است. تأمين آب شرب مصرفي از ديگر مسائل مهم پايانه مرزي چزابه 
است. در سال گذشته آب در اين پايانه از طريق تانکر تأمين شد و مشکل 
خاصي در اين باره وجود نداشت، ولي بايد تالش شود خط انتقال آب به اين 

پايانه ايجاد شود.
ــته  ــال گذش ــش کيلومتر از جاده چزابه در س  وي ادامه داد: هم چنين ش
ــد. اين کار در حال ادامه است ولي اين پروژه به تأمين اعتبار  چهاربانده ش
مالي نياز دارد. در اين مورد جلسه اي با مديرکل راه و شهرسازي خوزستان 

داشته ايم.
 فرمانده انتظامي خوزستان عنوان کرد: دوبانده شدن محور حدفاصل چزابه 
تا بستان نيز در حال انجام است. از کارهاي عمراني جاده بستان تا سوسنگرد 
نيز در حال انجام است و از سوي ديگر تکميل کمربندي سوسنگرد نيز از 
ديگر مواردي است که مورد توجه قرار گرفته و کار آن نيز در حال انجام است.

 اسحاقي عنوان کرد: تمهيدات الزم در زمينه ايمن سازي جاده ها و امداد و 
نجات در نظر گرفته شده و پيش بيني هاي مختلفي نيز براي انجام سفرهاي 

اربعين ديده شده است.
آمادهسازي پارکينگ در هفتههاي آينده 

 نادر عميدزاده، فرماندار دشت آزادگان، نيز در اين نشست عنوان کرد: باتوجه 
ــتان، تالش خواهد شد که  ــتگاه هاي اس به هماهنگي هاي موجود بين دس
ــال گذشته انجام شود.  وي افزود: يکي از  مديريت زيارت اربعين بهتر از س
مشکالت پايانه مرزي چزابه، موضوع پارکينگ و توقفگاه هاي خودروها است 
که کار آماده سازي آن بايد در هفته هاي آينده انجام شود. کارهاي زيرساختي 
مخابرات نيز بايد دنبال شود.  فرماندار دشت آزادگان عنوان کرد: عزم ملي و 
استاني در مورد سفرهاي زيارت اربعين وجود دارد. البته نياز است نگاه ملي 
به پايانه ها و مرزها وجود داشته باشد و از ظرفيت استان هاي ديگر براي فراهم 

کردن زيرساخت ها در اين پايانه ها کمک گرفته شود.
عميدزاده با بيان اين که ايمني راه براي تردد زائران فراهم خواهد شد، ادامه 
ــت و عمليات ۷  داد: عمليات ۱۷ کيلومتر از جاده چزابه در حال انجام اس
کيلومتر ديگر نيز با دستور استاندار آغاز شده است. فرماندار دشت آزادگان 
عنوان کرد: در سطح شهرستان حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ موکب براي پذيرايي از 
مسافران زيارت اربعين برپا مي شود که هم اکنون مقدمات آماده سازي آن در 

حال انجام است.

جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا:

زائران به فكر تهيه گذرنامه سفر اربعين باشند

در نشست هماهنگي ستاد اربعين حسيني   با حضور فرماندهان ارشد انتظامي و مرزباني در پايانه مرزي چزابه مطرح شد:
شروع پذيرايي از زائران اربعين حسيني از دوماه آينده آغاز خواهد شد 

برگزاري جلسه كميته اطالع رساني و مستندسازي ستاد اربعين استان اردبيل
حجت االسالم بيدار، گفت : تمامي حرکات ، اقدامات و رفتار زائرين بايد 
ــب با آداب ، رسوم و قوانين کشور عراق بوده و مرجعيت ديني آن  مناس

کشور بايد تقويت شود.
عبداهللا مددي، مديرکل صداوسيماي مرکز اردبيل که در جلسه کميته اطالع 
رساني و مستند سازي ستاد اربعين استان سخن مي گفت با بيان اينکه مستند 
سازي مراسم باشکوه اربعين حسيني از طريق اکيپ هاي برنامه سازي رسانه ملي 
و گروه هاي مستند سازي ستاد اربعين حسيني انجام خواهد شد افزود:کميته 
ــاني دو محور مستند سازي و اطالع رساني فعاليتش را آغاز کرده و  اطالع رس
طبق سال هاي گذشته نيز در تمام مراحل برگزاري اين مراسم حضوري مهم و 

اثرگذار خواهد داشت. 
ــالم بيدار مسئول کميته فرهنگي و آموزشي اربعين در استان نيز  حجت االس
با اشاره به اهميت برگزاري هرچه باشکوه مراسم اربعين حسيني گفت: تمامي 
ــوم و قوانين کشور  ــب با آداب ، رس حرکات ، اقدامات و رفتار زائرين بايد مناس
عراق بوده و مرجعيت ديني آن کشور بايد تقويت شود. چمن آرا مديرکل حج و 
زيارت استان هم گفت : ثبت نام زائرين از ١٦ مرداد در سامانه سماح آغاز شده 
ــرده اند که ٩٥٠ نفر از آنان از  ــور ثبت نام ک و تاکنون ٩٠ هزار نفر در کل کش

استان اردبيل هستند.
مسئول کميته فرهنگي و آموزشي اربعين در استان اردبيل تصريح کرد: قطعًا 
مرجعيت ديني در کشور عراق با رهنمودهاي حکيمانه سعي مي کنند تا مراسم 
امسال با شور و حرارت و در عين حال امنيت کامل برگزار شود که به يقين در 

اين راستا بايد يک حرکت و نگاه درست و واقع بينانه شکل بگيرد.
بيدار با يادآوري اينکه اين تجمع عظيم امت اسالمي بزرگترين واهمه و هراس 

را براي استکبار جهاني به همراه داشته است، افزود: استکبار جهاني از اين تجمع 
عظيم ملت هاي مسلمان و شيعي همواره در هراس و واهمه هستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: بايد به سمتي حرکت کنيم تا 
اين حرکت و ظرفيت عظيم ميدان واقعي لبيک گويي به نداي سيدالشهدا(ع) در 
بيزاري از استکبار بوده و در عين حال وحدت و همگرايي امت اسالمي در اين 

شرايط حساس جامعه اسالمي مورد توجه قرار گيرد.
مسئول کميته فرهنگي و آموزشي اربعين در استان اردبيل اضافه کرد: دشمن 
از کوچکترين شکاف و رخنه ها سعي مي کند براي رسيدن به اهداف شوم خود 
ــتفاده کند اما اين حرکت معنوي و راهپيمايي عظيم با رمز عشق به ساالر  اس
شهيدان امام حسين(ع) تمام حيله ها و نيرنگ هاي دشمن را به باد فنا مي دهد.

 هوشيار، مسئول بازسازي عتبات عاليات استان هم با بيان اينکه سال گذشته 
٤ هزار و ٥٠٠ نفر از استان در مراسم اربعين حسيني در کربالي معلي حضور 
ــتند افزود : با برنامه ريزي هاي انجام شده امسال موکب استان اردبيل در  داش
ديوانيه عراق به ٢٥ هزار نفر در ٤ حوزه امنيت ، تغذيه ، بهداشت و اسکان ارائه 
خواهد داد . مديرکل حج و زيارت استان اردبيل نيز در اين جلسه گفت:  ثبت نام 
زائران از ١٦ مرداد در سامانه سماح آغاز شده و تاکنون ٩٠ هزار در کشور براي 
شرکت در اين مراسم معنوي و روحاني ثبت نام کرده اند که ٩٥٠ نفر از اين تعداد 

مربوط به استان اردبيل است.
ودود چمن آرا اظهار کرد: بايد تمامي دستگاه هاي مربوطه تالش کنند تا خدمات 
ــبي را به زائران استان اردبيل در طول مسير ارائه کنند و از آمادگي الزم  مناس
در اين حوزه برخوردار باشند تا با مشکل و نارسايي در زمينه اعزام زائران مواجه 

نباشيم.



7 ويژه نامه هفتگی
شماره ٨   |    سه شنبه ٩ شهريور ١٣٩٥   |  ٢٧ذی القعده ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

ــفراربعين،تحت عنوان  ــماره هاي قبل گام هاي اوليه س درش
ــد.  ــماح» و «برنامه ريزي» مرور ش ــامانه س ــت نام درس «ثب
«آمادگي سفر» اقدام بعدي براي سفر است که در متن حاضر بدان 

پرداخته مي شود.
ــفر به سوي  به صورت کلي، هر فعاليتي که تا هنگام انجام عملي س
ــفر قرار  عتبات عاليات انجام گيرد، در حيطه ايجاد آمادگي براي س
ــت که آمادگي ها  ــن اس خواهد گرفت. البته بر خواننده گرامي روش
ــفر در نظر  ــتاي تأمين اهداف و برنامه هايي که براي س بايد در راس
ــفري معنوي و برخوردار از حداقل مشکالت  ــده و انجام س گرفته ش

باشد.
بر همين اساس، آمادگي ها اعم است از: آمادگي هاي فکري و روحي، 
ــدن آدمي و آمادگي به لحاظ فراهم آوردن  آمادگي هاي مربوط به ب
ــفر. هرچند آنچه در اين متن بيان  ــايل و امکانات مورد نياز س وس
ــود، به هر نوع سفر به عتبات در موسم اربعين بازگشت دارد،  مي ش
ــت که  ــد، مخصوص زائراني اس اما برخي نکاتي که ارايه خواهد ش

مسيرهاي منتهي تا کربال را به صورت پياده، طي خواهند نمود.
آمادگي هاي فکري، روحي و معنوي و کسب اطالعات مورد نيازاز راه 

دقت در شاخصه هاي زير و مشابه آنها تأمين مي شود:
ــپاس گزاري و استمداد از خداوند متعال جهت انجام سفري امن  س
ــب رضايت  ــب روزي و امرار معاش، کس و معنوي، دقت در راه کس
خانواده و اطرافيان و طلب حالليت از آنان، تهيه قرآن کريم و کتب 
ادعيه قابل حمل،مطالعه سيره زندگي اهل بيت(عليهم السالم) و به 
ويژه حضرت امام حسين(عليه السالم)، مرور فضايل و آداب زيارت 
ــفر و  ــالم)، مطالعه احکام س ــه ويژه حضرت اباعبداهللا(عليه الس و ب
زيارت،آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم مردم عراق، کسب توانايي 
ــافت ها و قيمت هاي  ــه زبان عربي، آگاهي از مس ــي مکالمه ب اجمال
ــنت اقامه عزاداري اربعين و  ــور عراق، آگاهي از س خدمات در کش
پياده روي آن مراسم، اطالع از وضعيت اجتماعي، امنيتي و بهداشتي 
کشور عراق، آگاهي از تذکرات و توصيه هاي ستاد مرکزي اربعين از 
منابع معتبر،يادآوري يا دريافت تجربيات سفرهاي پيشين از زائران 
سال هاي گذشته، آشنايي با انجام برخي امدادرساني ها و کمک هاي 
ــنايي با  ــفران و هم گروهي ها، آش ــي از روحيات همس ــه، آگاه اولي
مزيت ها و مشکالت سفرهاي گروهي، اطالع از برنامه هاي فرهنگي 

در شهرهاي زيارتي و مسيرهاي منتهي به کربالي معلي و...
ــا رعايت  ــن نيز ب ــفر اربعي ــراي انجام س ــمي ب ــاي جس آمادگي ه

شاخصه هايي از جمله موارد ذيل ايجاد خواهد شد:
انجام پياده روي هاي سبک و البته افزايش مدت آن به مرور، تزريق 
ــفر، تهيه داروهاي عمومي و ضروري، تهيه  ــن هاي پيش از س واکس
ــت و  ــب فصل و پياده روي، رعايت بهداش کفش و لباس هاي مناس
ــفر، تقويت  ــت جلوگيري از بيماري پيش از س ــب جه تغذيه مناس
ــن قناعت در  ــاده روي طوالني مدت، تمري ــام پي ــمي براي انج جس
خوراک و پرهيز از اسراف، کم کردن خواب و استراحت به حدي که 

موجب بيماري نشود و...
ــفري معنوي و  ــفر نيز براي انجام س ــايل مورد نياز اين س تدارکوس
ــفر  ــت. برخي از مهم ترين امکاناتي که در س ــره، الزم اس کم مخاط

اربعين مورد استفاده قرار مي گيرد، عبارتند از:
ــيرها و اماکن  ــاييو گذرنامه، نقشه مس ــتي، مدارک شناس کوله پش
زيارتي، کيسه خواب سبک، پول ايراني و عراقي، سيم کارت عراقي، 
ــمش، مويز و مغزهاي خوراکي  ــک از جمله کش خوراکي هاي خش
ــخصي براي تغذيه از  ــايل ش جهت مصرف در زمان پياده روي، وس
ــاس اضافي به ميزان الزم،  ــق، چنگال، چاقو و ليوان، لب جمله قاش
ــبک مانند مسواک، خمير  ــايل بهداشتي شخصي کوچک و س وس
ــامپو و دستمال مرطوب، وسايل کمک هاي اوليه  دندان، صابون، ش
همچون چسب زخم، بتادين، گاز استريل و باند، وازلين، پماد عضله 

و ترک خوردگي و...
ــوق بيفزايند و ديگر  ــت ف ــران گرامي، خود مي توانند به فهرس زائ

همسفران خود را نيز مطلع نمايند.
به اميد انجام سفري مقبول و مطلوب و التماس دعاي خير.

       آموزش و فرهنگ اربعين
آمادگي براي سفــــر

 دكترحميد مروجي
مسئول كارگروه آموزش كميته فرهنگي وآموزشي

دبير شوراي راهبري 
قرآني  فعاليت هاي 
ــن از راه اندازي ٢٥  اربعي
ــير  موکب قرآني در مس
پياده روي اربعين خبر داد 
و گفت: در اين موکب ها 
ــرآن با  ــل انس با ق محاف
ــان ممتاز و  ــور قاري حض
ــورمان  کش ــي  بين الملل

برگزار مي شود.
ــزارش پايگاه اطالع  به گ
ــن» به  ــاني «االربعي رس
خبرگزاري هاي  از  ــل  نق

مختلف، نشست بررسي فعاليت هاي قرآني مراسم اربعين اول شهريور با 
حضور دکتر الله افتخاري عضو کميسيون آموزش عمومي شوراي توسعه 
فرهنگ قرآني و حسن محمدي دبير شوراي راهبري فعاليت هاي قرآني 

اربعين برگزار شد.

جمع خواني و حفظ سوره مباركه «فجر» در اربعين حسيني
حسن محمدي با بيان اينکه اربعين بزرگ ترين مانور و تجمع بشري است، 
ــت: مراسم پياده روي اربعين ظرفيت عظيمي است که بايد به  اظهار داش
خوبي از آن بهره گرفت؛ چرا که اين مراسم بزرگ ترين دوره آموزش سبک 

زندگي اسالمي است.
ــر و مذهبي حضور دارد.  ــم پياده روي اربعين از هر قش وي افزود: در مراس
اين مراسم عظيم، مانور اقتدار مسلمانان جهان به شمار مي رود و مي تواند 

توطئه هاي دشمنان اسالم را خنثي کند.
محمدي با بيان اينکه سال گذشته ستاد راهبري فعاليت هاي قرآني اربعين 
ــم هاي مختلفي برگزار کرد، گفت: سال گذشته در مسير پياده روي  مراس
اربعين ٥٠ محفل انس با قرآن با حضور قاريان برجسته کشورمان برگزار 
ــور در زمينه هاي قراني بين زائران توزيع  شد، همچنين ٢٠٠ هزار بروش
ــد که در  کرديم که در نهايت ٨٠ طرح فاخر در ارتباط با اربعين اخذ ش
ــورمان در عراق و جامعه قرآني عراق اين  جلسه اي با رايزن فرهنگي کش

طرح ها بررسي و ارزيابي شد.
مديرعامل اتحاديه تشُکل هاي قرآن و عترت کشور با اشاره به فعاليت هاي 
ــال، اظهار داشت: قرار است هر سال يک  قرآني در پياده روي اربعين امس
ــوره از قرآن به عنوان سوره محوري انتخاب شود. امسال سوره مبارکه  س
ــب به امام حسين (ع) است را انتخاب کرده ايم تا عالوه بر  فجر که منتس

حفظ اين سوره مفاهيم آن را نيز براي زائران بيان کنيم.

پيش بينـي برگـزاري 
قرآني/25  موكب   114
موكــــب را تجهيز 

مي كنيم
ــزي  برنامه ري از  وي   
ــدازي ١١٤  ــراي راه ان ب
موکب قرآني در مراسم 
ــاده روي اربعين خبر  پي
ــت: در فاز اول  داد و گف
ــي در  ــب قرآن ٢٥ موک
مسير پياده روي اربعين 
ــود؛  مي ش ــدازي  راه ان
ــا  موکب ه ــن  اي در 
ــد. همچنين  در اين  فعاليت هاي قرآني به صورت متمرکز برپا خواهد ش
ــکيل خواهد شد، رفع شبهات  محافل قرآني  که با حضور قاريان برتر تش

قرآني، تصحيح نماز و روخواني قرآن در موکب ها پيش بيني شده است.
محمدي با بيان اينکه براي ٥٠ فعال قرآني عراق، دوره هاي آموزشي برپا 
مي کنيم، افزود: به منظور هماهنگي بيشتر براي برپايي برنامه هاي قراني در 
موکب ها، دوره آموزشي براي فعاالن قرآني عراق در ايران برگزار مي کنيم 

و ميزبان ٥٠ نفر از فعاالن اين کشور خواهيم بود.
دبير شوراي راهبردي فعاليت هاي قرآني اربعين، از برگزاري نمايشگاه هاي 
ــگاه قرآن  ثقلين با حمايت بنياد امامت خبر داد و گفت: تابلوها در نمايش
ــگاهي از اين آثار،  ــعي داريم با برپايي نمايش ــده است. ما س رونمايي ش
جدايي ناپذير بودن قرآن و عترت را به زائران اربعين حسيني متذکر شويم.

ارسال 80 قرآن به هر موكب
وي با اشاره به اينکه در موکب هاي مراسم پياده روي  اربعين قرآن هايي که 
با دستور مقام معظم رهبري به چاپ رسيده است، توزيع خواهد شد، افزود: 
در اين موکب ها از اين قرآن ها استفاده مي کنيم که زير نظر مرکز طبع و 
نشر به چاپ رسيده است. براي هر موکب ٨٠ قرآن در نظر گرفته ايم که 
در مجموع ٢ هزار قرآن در بين موکب ها توزيع مي شود. براي توزيع قرآن 

در بين زائران نيز در انتظار تأمين اعتبار يا کمک خيران هستيم.
ــتگاه ها و نهادهاي فعال براي برگزاري  ــتگي دس محمدي به لزوم همبس
ــم  ــن تأکيد کرد و گفت: با توجه به اينکه مراس ــم پياده روي اربعي مراس
پياده روي اربعين اتحاد  اقتدار مسلمانان را به نمايش مي گذارد، بهتر است 
تمامي دستگاه ها و نهادها که قصد فعاليت قرآني در اين مراسم باشکوه را 
دارند، با اتحاد پيش بروند و  از کار جزيره اي بپرهيزند. ما نيز آمادگي داريم 

بستر مناسب براي توسعه فعاليت هاي قرآني در اربعين را فراهم سازيم.

دبير شوراي راهبري فعاليت هاي قرآني اربعين خبر داد:
 راه اندازي 25 موكب قرآني در مسير پياده روي اربعين

حجت االسالم ابوالفضلي، مسئول كميته فرهنگي آموزشي در استان خراسان شمالي در ديدار ائمه جمعه اين استان مطرح كرد:
ضرورت تالش ائمه جمعه و روحانيون 
براي برگزاري باشكوتر كنگره عظيم اربعين حسيني

حجت االسالم ابوالفضلي در ديدار با ائمه جمعه 
استان خراسان شمالي خواستار اطالع رساني 
به زائران اربعين و مردم درباره نحوه مشاركت 

در اين مراسم شد.
ــالم محمد رضا ابوالفضلي مسئول  حجت االس
ــي در استان خراسان  کميته فرهنگي آموزش
ــمالي در جمع ائمه جمعه خراسان شمالي ،  ش
طي سخناني با اشاره به اهميت حماسه اربعين 
ــتاد اربعين با هدف  ــيني اظهار داشت: س حس
ــتاقان در اين مراسم، با  حضور حداكثري مش
مشاركت نهادهاي دولتي و غير دولتي استان 

تشكيل شده است.
ــت اهللا يعقوبي نماينده  ــت كه آي در اين نشس

ولي فقيه در استان خراسان 
ــت  ــمالي نيز حضور داش ش
ــالم ابوالفضلي  ــت االس حج
اقداماتي را كه ائمه جمعه مي 
توانند براي برگزاري باشكوتر 
كنگره عظيم اربعين حسيني 
انجام دهند برشمرد و افزود: 

ــر پرداختن  ــه و روحانيون عالوه ب ــه جمع ائم
ــم در خطبه هاي  ــاد مختلف اين مراس به ابع
ــاركت زائران و  ــه، در مورد نحوه مش نمازجمع
ــيب  ــاني کرده و براي رفع آس مردم اطالع رس

هاي احتمالي اقدام كنند.
ــتان خواست با  وي همچنين از ائمه جمعه اس

ــدن به سالگرد شهداي منا  توجه به نزديك ش
ــم بزرگداشت اين عزيزان  براي برگزاري مراس
ــم دعاي عرفه در مصالهاي نمازجمعه  و مراس
ــوء  ــام ورزند و مردم را از بي كفايتي و س اهتم
مديريت آل سعود در حج گذشته و كارشكني 

در حج امسال آگاه سازند.

تشكيل جلسه كارگروه ياوران معنوي اربعين استان آذربايجان غربي
ــوي اربعين  ــه كارگروه ياوران معن جلس
ــا حضور اعضاء  ــتان آذربايجان غربي ب اس
اين كارگروه در دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم 

رهبري تشكيل شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني «االربعين»، اين 
ــتانداري، بعثه  ــه با حضور نمايندگان اس جلس
ــاد اسالمي،  مقام معظم رهبري، فرهنگ و ارش
ــازي عتبات عاليات،  ــتاد بازس حج وزيارت، س
ــالمي، صدا و  ــهرداري، سازمان تبليغات اس ش
ــتان به منظور هماهنگي و  ــپاه اس ــيما و س س
ساماندهي فعاليت نهادها و دستگاه هاي مختلف 
براي ارائه آموزش و راهبري فرهنگي و تبليغي 

زائران اربعين حسيني برگزارشد.
حجت االسالم والمسلمين محمد باقر سپهري 
ــئول کميته فرهنگي و آموزشي در استان  مس
آذربايجان غربي در اين جلسه به كارگروه هاي 
تشكيل شده با نظارت ستاد اربعين در اين استان 
اشاره كرد و خواستار تالش هرچه بيشتر براي 

انجام وظايف و مسئوليت هاي 
هر كار گروه شد. وي همچنين 
توصيه هايي نيز درباره  اصالح 

برخي زيرساخت ها داشتند.
ــه، حجت  در ادامه اين جلس
حاج  ــلمين  والمس ــالم  االس
ــئول كارگروه  ــي مس ابراهيم
ــتاد اربعين  ياوران معنوي س
ــف اين  ــه تبيين وظاي نيز ب
ــت و بر لزوم  كارگروه پرداخ
توليد محتواي فرهنگي براي 

زائران حسيني تاكيد كرد.
ــعيديان  س ــلمين  والمس ــالم  االس ــت  حج
ــتاد اربعين  ــاوران معنوي س ــروه ي رابط كارگ
دراستان هاي شمال غرب كشور نيز در سخناني 
به نقش علما ، مداحان، مبلغان و شعرا ، همچنين 
تشكل هاي مردم نهاد و فرهنگي براي برگزاري 
هرچه پرشورتر كنگره عظيم اربعين اشاره كرد و 

خواستار آگاهي بخشي به زائران در باره اهميت 
وجايگاه اربعين با استناد به روايات وسيره اهل 

بيت (ع) شد.
در پايان اين جلسه تمامي اعضاء به آمادگي كامل 
دستگاه خود براي تحقق برنامه ريزي هاي انجام 
شده تاكيد كردند و مقررگرديد كه همايش ائمه 
جمعه وجماعات، مبلغان و هيات هاي مذهبي 

استان با موضوع اربعين برگزار شود.

جلسه كميته فرهنگي و آموزشي اربعين استان خراسان رضوي برگزار شد
جلسه كميته فرهنگي وآموزشي 
اربعين استان خراسان رضوي با 
حضور نمايندگان نهادهاي عضو، امروز 
در دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم 

رهبري در مشهد تشكيل شد.
ــاني  ــگاه اطالع رس ــه گزارش پاي ب
ــه حجت  «االربعين» در اين جلس
االسالم و المسلمين دكتر احمري، 
مسئول كميته فرهنگي و آموزشي 
ــان رضوي،  ــتان خراس ــن اس اربعي

محورهاي پيشنهادي اين كميته را مطرح كرد 
كه پس از بحث و بررسي به تصويب اعضا رسيد. 
در مصوبات اين كميته، برگزاري همايش بزرگ 
ــخنراني نماينده كميته  آموزش روحانيون، س
فرهنگي در همايش هاي دستگاه هاي مختلف 
و همايش بزرگ زائرين اعزامي به عتبات پيش 

بيني شده است.
ــوان مقاله از  ــي با فراخ ــت علم برگزاري نشس
ــاركت حوزه علميه  ــالب و روحانيون با مش ط
ــان،فراخوان روحانيون اعزامي به عتبات،  خراس
توزيع بسته هاي فرهنگي ، تبيين مسئله اربعين 
ــن به موضوع  ــل و پرداخت ــاجد و محاف در مس

ــاي محلي از  ــانه ه اربعين در رس
ديگر مصوبات اين كميته مي باشد. 
ــه اعضا ظرفيت  درپايان اين جلس
ــاركت در  ــتگاه خود براي مش دس
ــيني  ــه عظيم اربعين حس حماس
ــد كميته  را بيان كردند و مقرر ش
محتوا تشكيل و دو همايش بزرگ 

براي روحانيون برگزار شود.
ــه  ــن جلس ــت در اي ــي اس گفتن
نمايندگان حوزه زيارت استانداري 
ــهرداري مشهد،  اداره كل  خراسان رضوي،  ش
ــوراي سياستگذاري ائمه  ــالمي، ش تبليغات اس
ــيدگي به امور مساجد و اداره  جمعه،  مركز رس
اوقاف خراسان رضوي، جامعه المصطفي العالميه 
مشهد، اداره تبليغات و ارتباطات آستان قدس 

رضوي و سپاه امام رضا (ع) شركت داشتند. 

نخستين جلسه كارگروه ياوران معنوي كميته فرهنگي اربعين  در چهار محال و بختياري برگزار شد
ــگاه اطالع  ــزارش پاي ــه گ ب
رساني«حج»، حجت االسالم 
ــان، رابط طرح  ــي اخوي محمدعل
ياوران معنوي اربعين در منطقه٥ 
كشور، از برگزاري نخستين جلسه 
كميته فرهنگي ياوران اربعين در 

چهارمحال و بختياري خبر داد.
ــالم  ــه حجت االس ــن جلس در اي
مسعود حاجي ابراهيمي، مسئول 
کارگروه ياوران معنوي اربعين به 
ــخن پرداخت و بر حضور  ايراد س

ــراي تبليغ و ترويج اين طرح  فعال روحانيان ب
ميان مردم تاكيد كرد.

حجت االسالم اخويان درباره اين جلسه اظهار 
ــائل مختلف  ــت درباره مس كرد: در اين نشس
ــرايط  ــد و ش ــي بحث و تبادل نظر ش فرهنگ
ــي و امنيتي كشور  فرهنگي، اجتماعي، سياس
ــد تا با شناخت  ــريح ش عراق براي رابطان تش
ــتري زائران را براي حضور در اين مراسم  بيش

معنوي آماده كنند.
ــران را در  ــوي و با معرفت زائ ــور معن وي حض
ــيار مهم برشمرد  ــم اربعين حسيني بس مراس
ــرح تالش مي کنيم  با بهره  و گفت: در اين ط
ــق در عتبات  ــري از روحانيان فعال و موف گي

عاليات، زمينه حضور حداكثري زائران را فراهم 
كنيم.

ــاوران معنوي اربعين در منطقه٥  رابط طرح ي
ــاوران معنوي  ــور، نقش رابطان كارگروه ي كش
ــت:  ــيار موثر خواند و اظهار داش اربعين را بس
هماهنگي و راهبري آموزش ها و اطالع رساني 
ــاي ياوران  ــان از مهم ترين برنامه ه به مخاطب
معنوي اربعين است كه اين عزيزان با هماهنگي 
كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين كشور 

فعاليت مي كنند.
ــم اکنون محتواي آموزش در  وي ادامه داد: ه
اختيار اين گروه از روحانيان قرار گرفته است و 
آنها در مناطق مختلف كشور از طريق مساجد، 
مدارس و مراكز علمي و فرهنگي، زائران را براي 

اعزام آماده مي كنند؛ فرهنگ سازي 
و افزايش شناخت زائران با موضوع 
زيارت از مهم ترين برنامه هاي اين 

روحانيان است.
ــه از فعال شدن  وي  در اين جلس
ــروه در چهار  ــن كارگ ــان اي رابط
ــالع داد و  ــال و بختياري اط مح
ــور  ــت: منطقه ٥ كش اظهار داش
شامل استان هاي فارس، اصفهان، 
كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
ــهر است. رابط  و بختياري و بوش
طرح ياوران معنوي اربعين در منطقه٥ كشور، 
ــه جمعه،  ــتگذاري ائم ــوراي سياس گفت: ش
ــازمان تبليغات اسالمي و مركز رسيدگي به  س
امور مساجد با كارگروه ياوران معنوي همكاري 

دارند.
ــالم اخويان با بيان اين كه رابطان  حجت االس
ــن از روحانيون  ــاوران معنوي اربعي كارگروه ي
باتجربه در حوزه عتبات عاليات و مراسم اربعين 
حسيني انتخاب شده اند، افزود: در حال حاضر 
ــتان چهارمحال و بختياري  اين كارگروه در اس
تشكيل شده است كه در همين زمينه جلسه اي 
ــد و قرار شد كه  با برخي از روحانيان برگزار ش

فعاليت آن ها به صورت رسمي آغاز شود.

برگزاري جلسه كميته فرهنگي و آموزشي 
اربعين حسيني در استان همدان

ــه  ابتدا  ــاني «االربعين» ، در اين جلس ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
مدير کل محترم امور اجتماعي و فرهنگي استانداري همدان ، دکتر 
نادري فر از اقدامات انجام شده در اربعين سال گذشته و  برنامه ريزي ستاد 

اربعين امسال گزارش دادند. 
سپس حجت االسالم والمسلمين عسگري رابط کميته فرهنگي اربعين در 
همدان با تبريک هفته دولت  درباره تشکيل کارگروه ياوران معنوي اربعين 

حسيني و اهداف آن مواردي را بيان داشت.
ــتکي مدير کل محترم تبليغات  درادامه ديگر اعضاي کارگروه آقايان دش
اسالمي، حجت االسالم کاروند مدير کل محترم اوقاف و امور خيريه استان 

سخناني در حوزه فعاليت خود بيان کردند.
ــتان همدان از اعزام  ــاغرچي مدير کل حج و زيارت اس در پايان آقاي س
ــاني به زائران  ــتان به عنوان ياوران اربعين، براي خدمت رس کارگزاران اس
اربعين حسيني خبر داد و از تمام اعضاي کارگروه خواست که در جلسات 
خود اهميت سامانه  «سماح» را در زيارت اربعين تشريح کنند. همچنين از 
صدا و سيماي مرکز همدان درخواست شد که به طور ويژه به اطالع رساني 
درباره نحوه ثبت نام پرداخته شود. در اين جلسه حجت االسالم دشتکي به 

عنوان سخنگوي ستاد فرهنگي اربعين استان منصوب شدند.

ــوگواره فرهنگي  ــور بخش هاي مختلف دومين س در ادامه مح
هنري عبرات ويژه اربعين حسيني به تفکيک مي آيد:

محورهاي نخستين فراخوان مقاالت علمي اربعين حسيني
١- ظرفيت شناسي و ظرفيت سازي

- بسترها و زمينه هاي توسعه حماسه اربعين
- ظرفيت هاي فراديني حماسه اربعين

- حماسه اربعين در مسير ظهور
٢- هويت شناسي

- استخراج سبک زندگي از حماسه اربعين
- تبلور نقش مردم در تاريخ

٣- راهبردها و راهکارها
- اقتصاد مقاومتي در چرخه اقتصادي حماسه اربعين
- مسئوليت و مشارکت اجتماعي در حماسه اربعين

مهلت ارسال آثار 30 مهرماه سال جاري
محورهاي فراخوان اولين سوگواره فيلم مستند اربعين

 «روايت عشق»
- اربعين حسيني در آيينه اديان و مذاهب
- ارتباط ملل مختلف در پياده روي اربعين

- شور و معرفت در زيارت
- اربعين حسيني در مسير ظهور

- تبلور نقش مردم در تاريخ
هيأت داوران: جمال شورجه، مجيد شاه حسيني و سليم غفوري

مهلت ارسال آثار پايان دي ماه 95
فراخوان اولين سوگواره نگارگري اربعين «صور صبغه»

- روايت وقايع اربعين حسيني
- نمايش پيام ها و فرازهاي اربعين
- روايت شور پياده روي در اربعين

هيأت داوران: ليال عباسي، محمدرضا هنرور، مهدي خداپناه
آخرين مهلت ارسال آثار ١٥ مهرماه ٩٥

اولين فراخوان ملي كاريكاتور و تصويرسازي
 با محوريت پياده روي اربعين

ــي، محمدرضا  ــجاعي طباطباي ــعود ش هيأت داوران: سيدمس
دوست محمدي، حسين نيرومند

مهلت ارسال آثار اول آبان ماه ٩٥

محورهاي بخش هاي مختلف دومين سوگواره 
فرهنگي هنري عبرات ويژه اربعين حسيني اعالم شد

۱

ــه  حماس ــران  روايتگ
ــار بعد  ــورا در کن عاش
ــوگ عاشورايي در  حزن و س
ــن، حداکثر تالش خود  اربعي
را در جهت تقويت و گفتمان 
سازي بعد حماسي عاشورا به 

نمايش خواهند گذاشت.
ــه از ابتکارات  ــه ک اين برنام
ــوزه  ح ــوزش  ام ــت  مديري
ــي ولي فقيه در امور  نمايندگ
حج و زيارت است  به سرعت 
مورد اقبال نهاد ها و سازمان 
ــاي تبليغي و فرهنگي قرار  ه

گرفت.
ــي و محتوايي در  ــيوه نوين انتقال مفاهيم در حوزه روش ــتفاده از ش اس
ــورا، از نقاط قابل توجه در استقبال مبلغان از اين  روايتگري حماسه عاش

برنامه شده است.
 برنامه روايتگري که به مدت سه سال در خيمه گاه کربالي معال در حال 
برگزاري است، بعد از سپري شدن دوران بلوغ نرم افزاري، با همکاري دفتر 
تبليغات اسالمي قم در گردهمايي بزرگ مبلغان محرم، در مدرسه فيضه 

ــتقبال  ــي گرديد و مورد اس معرف
ــترده طالب و روحانيون واقع  گس

گرديد.
همچنين با همکاري معاونت تبليغ 
ــه روايتگري  ــوزه علميه، برنام ح
حماسه عاشورا در مراکز تخصصي 
اين مجموعه براي دانش پژوهان 
تربيت راهنما و سفيران هدايت نيز 

معرفي و آموزش داده شد.
با توجه به تکميل جذب روايتگران 
ــال جاري، کارگروه  اربعين در س
ــن ارتقاي توانمند  روايتگري ضم
ــدام به  ــده، اق ــذب ش ــان ج راوي
برگزاري دوره هاي آزاد روايتگري 

ويژه مبلغان جهت فرهنگ سازي عمومي در اربعين نموده است.
ــال حاضر کارگروه روايتگري با همکاري و هماهنگي کارگروه هاي  در ح
قرآني، بانوان و کودک و نوجوانان، در حال توليد روايتگري قرآني اربعين، 
ــورا ويژه بانوان و روايتگري احلي من العسل ويژه  روايتگري پيامبران عاش
ــور در گردهمايي راويان اربعين  ــت. توليدات مذک نوجوانان در اربعين اس

رونمايي خواهد شد.

حجت االسالم مجتبي نجفي روحاني مسئول كارگروه راويان اربعين حسيني:

گفتمان سازي بعد حماسي عاشورا مهمترين هدف راويان اربعين



ويژه نامه هفتگی
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قاب بي تاب
عکس: امير حسامي نژاد

چند نكته مقدماتي
دعاي عرفه ساالر شهيدان حضرت ابا عبداّهللا الحسين عليه السالم 
ــد و معارف عميق  ــت که از مضامين بلن ــي از دعاهاي مأثوري اس يک
برخوردار است. شرح تفصيلِي همه فقره هاي آن، به چندين جلد کتاب 

نيازمند است.
ــرح دعا، در اين اثر، نکاتي به عنوان مقدمه مورد توجه قرار  قبل از ش

گرفته، از آن جمله:
ــيوه اي نو در  ــب آن ها، طوالني بودن درجات، ش ــا، عبادت و مرات دع
تفسير متون وحياني، ائمه عليهم السالم مرجع تفسير معارف، ويژگي 
ــه زمان و مکان،  ــهود ب ــا و آثار موجودات زماني و مکاني، تعّلق مش ه
اهميت عرفه در امت هاي گذشته، فضيلت عرفات، مأذون بودن انسان 
ــاب بخش پاياني  کامل براي دعا، گوناگوني معارف دعاي عرفه و انتس

دعاي عرفه به امام حسين عليه السالم .
در توضيح نکته اخير آمده است:

ــريف عرفه را همه نقل کرده اند، اما بخش  ــمت نخست دعاي ش «قس

ــي رحمهم اهللا نقل نکرده است.  پاياني آن را برخي مانند عّالمه مجلس
از اين رو، بعضي احتمال داده اند که از امام حسين عليه السالم نباشد. 
ليکن قرائن و شواهدي بر صدور آن از ساالر شهيدان گواهي مي دهد.

در بررسي اسناد روايات، آنچه اصل است و موضوعيت دارد، صدور آن از 
امام معصوم است؛ يعني يک حديث پژوه بايد اطمينان يابد که محتواي 
ــالم صادر شده است. اين اطمينان  مورد نظِر وي، از معصوم عليه الس
گاهي از راه وثاقت و اصالت و صداقت راوي به دست مي آيد، گاهي از 
راه بلندي محتوا و اتقان متن و گاهي نيز از راه شواهد و قرائن منفصل 
ــندي احاديث از آن جهت مورد توجه  ــي س و متصل. از اين رو، بررس
ــت و به اصطالح  قرار مي گيرد که راهي براي حصول اين اطمينان اس

موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد».
سپس در ادامه چند شاهد و قرينه ذکر شده و آمده است:

ــره که از بزرگان اماميه است، آن را در  ــيد بن طاووس قدس س ١ـ  س
ــه اي نيست.  کتاب قّيم اقبال األعمال نقل کرده ودرنقل او هيچ خدش
گرچه بر اثر شهود نسيان برخي ازنسخه نويسان در برخي نسخ دست 
نويس اقبال، ذيل دعاي عرفه نيامده، ليکن استاد بزرگوار مرحوم عالمه 

شعراني نوشته اند:
در کتابخانه آستان قدس رضوي به نسخه اي قديمي و معتبر از اقبال 

االعمال برخوردم که ذيل دعا در آن آمده است:
٢ـ  محتواي بلند اين دعاي نوراني نشانه صدور اين متن از زبان معصوم 

عليه السالم است.
ــألت  ــريف عرفه محتواي عمومي دارد، مس ٣ـ  بخش آغازين دعاي ش
ــتن مشکالت با ذات اقدس الهي، حوائج  کردن از خدا، در ميان گذاش
ــاير دعاها نيز هست،  ــتن و... اين ها در س علمي و عيني را از او خواس
ــمت  ــلطان مباحث دعاي عرفه و کوهان بلند معارف آن، قس ليکن س
هاي پاياني دعاست که شباهت محتوايي با سخنان ديگر امام حسين 

عليه السالم دارد.
ــتاد معظم در تبيين تفاوت  ــده، اس در ذيل يکي ديگر از نکات ياد ش

اولياي الهي با ديگران، اظهار نموده اند:
«اولياي الهي زماني لب به دعا مي گشايند و دست نياز به سوي بي نياز 
دراز مي کنند که به تجربه دروني دريابند. برخي مقامات جز با دعا به 
دست نمي آيد؛ يعني با توجه به آگاهي آنان از سّر قدر و اسباب نزول 
مقّدرات الهي، هنگامي که دانستند سبب دستيابي به آن مقام واال فقط 
دعاست، دست به دعا بلند مي کنند، چنان که براي امام حسين عليه 
ــالم ، مقامي بود که جز با شهادت به آن نمي رسيد و در حقيقت  الس
ــبب نيل به آن فيض و فوز عظيم، شهادت بود و چون رسيدن  تنها س
به آن مقامات بلند مطلوب خداي سبحان است، اسباب منحصر آن نيز 

مطلوب اوست. اين همين اذن و امر الهي به شمار مي رود».
ــريف عرفه مانند هر  ــک نکته ديگر از مباحث مقدماتي، دعاي ش در ي
ــوره قرآن کريم که آيات فراواني داشته و مطالب گوناگوني را در بر  س

دارد، حاوي مطالب متنوع شمرده شده است.

ادب دعا
در نخستين فراز شرح دعاي عرفه، ضمن اشاره به «استحباب ستودن 
خداوند به صفات جمال و جالل»، پيش از بيان حاجات خويش يادآور 

ــالم نيز اين ادب دعا را مراعات نموده و در اين  ــده که امام عليه الس ش
ــتي فعل  ــت: همه جهان هس بخش از دعا نکاتي را مطرح فرموده اس
ــت، حاکِم مطلِق نظاِم هستي، ذات اقدس الهي است، حکومت  خداس
خدا گاهي به صورت قضا و گاهي به صورت عطا ظهور مي کند، قدرت 
ــت و هيچ موجودي توان جلوگيري از قضا و عطاي  الهي نامحدود اس

او را ندارد.
ــارح محترم با استناد به آيات قرآن کريم، هر يک از نکات چهارگانه  ش

فوق در کالم امام را تفسير نموده است.
در تبيين و تحليل «مانع نداشتن عطاي الهي» آمده است:

«مانع عطاي خداوندي يا بيرون از ذات اقدس پروردگار است يا درون 
او؛ يعني از ناحيه خود خداست، يا از سوي غير او. مانع بيروني با توجه 
به بيان صحيح قضاي الهي فرض صحيحي ندارد؛ يعني نمي توان تصور 
کرد در نظام هستي که سراسر آن قضا و قدر خداست، چيزي باشد که 
در برابر عطاي او مانع تراشي کند. مانع دروني نيز ندارد؛ زيرا آن، چيزي 
جز جهل و عجز و بخل نيست. يعني اگر مشکل ديگران را حل نکردن 

ــت که فرد راه حّل مشکل  از آن جهت اس
ــي داند يا توانايي آن را ندارد يا بخل  را نم
مي ورزد، هيچ يک از اين سه، در باره خدا 
فرض ندارد؛ زيرا همگي جزو صفات سلبّيه 

آن جميل مطلق و کامل بي همتاست.»

لزوم قدرشناسي و سپاسگزاري
ــالم در يکي از  ــه الس ــين علي ــام حس ام

فرازهاي دعاي عرفه مي فرمايند:
«لَْم تُْخرِْجِني لِرَأْفَِتــَک يِب َو لُطِْفَک ِيل ]يِب [َو 
إِْحَسانَِک إَِيلَّ ِيف َدْولَِة أمَِئَِّة الُْکْفِر الَِّذيَن نََقُضوا 
بُوا رُُسلََک لَِکنََّک أَْخرَْجتَِني ]رَأْفًَة  َعْهَدَک َو کَذَّ
ِمْنَک َو تََحنُّنا َعَيلَّ [ لِلَِّذي َسبََق ِيل ِمَن الُْهَدي 

ْتَِني َو ِفيِه أَنَْشأْتَِني...» الَِّذي لَُه يَرسَّ
استاد اين جمله را در حقيقت قدرشناسي 
ــمرده و با  ــالمي ش از يک نظام الهي و اس
ــتناد به آيات قرآن کريم که از نبوت و  اس
رسالت و واليت و امامت و هدايت و ايمان 
ــده، آن ها را مّنت هاي  ــه عظمت ياد ش ب
الهي بر بندگانش دانسته اند. آنگاه با اشاره 
ــجاد عليه  به فرازي از دعاي عرفه امام س
ــادل و حاکميت  ــالم که وجود امام ع الس
او را مايه احياي آثار دين دانسته «اللَُّهمَّ 
إِنََّک أَيَّْدَت ِديَنَک ِيف کُلِّ أََواٍن ِبِإَماٍم أَقَْمتَُه َعلاَمً 
لِِعبَــاِدَک، ... َو اْجَعلَْنا لَُه َســاِمِعنَي ُمِطيِعنَي»، 

افزوده اند:
«آن حضرت نيز مانند امام حسين عليه السالم توّلد خود را در دوران 
ــتن جاهليت را نعمت مشکور مي داند؛  حاکميت اسالم و رخت بربس
ــالمي يکي از پاک ترين ميوه هاي شجره طّيبه دين  زيرا حکومت اس
ــدن حق مي گردد و حاکم  ــت که مايه حفظ دين و تباه نش الهي اس

ديني مجري احکام اوست. 
ــا آمدن و  ــن، به دني بنابراي
در  کردن  زندگي  همچنين 
ــايه نظام اسالمي نعمتي  س
است که شکر آن الزم است، 
ــه زوال جاهليت  ــان ک چن
ــور قهر الهي  و ظلم که ظه
است، شکر گزاري مي طلبد. 
فَُقِطَع داِبُر الَْقْوِم الَِّذيَن ظَلَُموا 
َو الَْحْمُد لِلِّه رَبِّ الْعالَِمنَي(١) 
ــين عليه السالم با  امام حس
اشاره به همين نعمت، شکر 
مي کند که درحاکميت کفر 

و رواج بت پرستي به دنيا نيامد؛ زيرا گر چه با نورانيت غيبي حق را مي 
ديد، اما توان زنده کردن حق و احياي جامعه بر محور حق را نداشت. 
حتي اگر زماني به دنيا مي آمد که عمرش در عصر معاويه به پايان مي 
ــيد، باز هم آن توفيق بزرگ نصيبش نمي شد. چون معاويه با مکر  رس
ــه جاويد عاشورا مي توانست جلوگيري کند  خويش از پيدايش حماس
ــين بن علي عليهماالسالم را مانند برادرش مسموم سازد و زمام  و حس
ــي و ناپختگِي خّماري همانند يزيد،  ــت گيرد، اما خام قدرت را به دس
ــالم فراهم ساخت تا  ــين عليه الس زمينه ايثار و نثار را براي امام حس

احياگر نظام اسالمي باشد.»

ناتواني ستايش خدا
ــرح اين جمله امام حسين عليه السالم : «لَْو َحاَولُْت َو  ــتاد در ش اس
رْتَُها أَْن أُوَءدَِّي ُشــْکَر َواِحَدٍة ِمْن  اْجتََهْدُت َمَدي االَْءْعَصاِر َو االَْءْحَقاِب لَْو ُعمِّ
أَنُْعِمَک َما اْســتَطَْعُت ذَلَِک إِال مِبَنَِّک الُْموَجِب َعَيلَّ ِبِه ُشْکُرَک أَبَدا َجِديدا َو 
ثََناًء طَارِفا َعِتيدا»، با تبيين ناتواني انسان از ستايش خدا و اين که بهترين 
راه ستايش خدا اظهار ناتواني است، چنان که توجه به عجز از معرفت، 

معرفت خداست اظهار داشته اند:
ــمت از دعا با حقيقت ايمان، با  ــين عليه السالم در اين قس «امام حس
عهد و پيمان قلبي، با توحيد خالص، با باطن ناديدني خود و... شهادت 
ــش  مي دهد که اگر عمر طوالني به او دهند و او در اين مدت با کوش
ــا آورد، هرگز  ــدا را بخواهد به ج ــکر يکي از نعمت هاي خ ــراوان ش ف
ــک از نعمت هاي خدا، نعمت جديد  ــکر هر ي نمي تواند؛ زيرا توفيق ش
ــکر جديد نيز نعمت تازه اي  ــت که نياز به شکر تازه دارد و اين ش اس
ــله تا بي نهايت و در حقيقت اين نعمت هاي نو از  ــت.... و اين سلس اس
لوازم آن نعمت اصلي است. بنابراين، شکر يک نعمت با تمام لوازم آن 

توان فرساست.»
ــريح فراز ديگري از سخنان  حکيم متأله، آيت اّهللا جوادي آملي در تش
امام مبني بر اين که «وجود شريک در فرمانروايي خدا موجب مي شود 
در آفرينش به ناسازگاري با وي برخيزد» به تشريح بي همتايي خداوند 
پرداخته و به تفصيل آيه مبارکه لَْو کاَن ِفيِهام آلَِهٌة إِالَّ اللّه ُ لََفَسَدتا را 

تفسير کرده و پرسش هاي پيرامون آن را پاسخ گفته اند.
امام حسين عليه السالم مظهر عزت خدا

ُموخِ َو الرِّفَْعِة  ــرح اين جمله دعا «يَا َمْن َخصَّ نَْفَسُه ِبالشُّ در ش
فَأَْولِيَاوُءُه ِبِعــزِِّه يَتََعزَّزُوَن َو يَا َمْن َوَضَعْت لَُه الُْملُوُک نرِيَ الَْمَذلَِّة 
َعَيل أَْعَناِقِهْم فَُهْم ِمْن َســطََواتِِه َخائُِفوَن» با تشريح عّزت خدا، 
ــزت خدا و عزت  ــان، در جمع ميان ع ــول خدا و مؤمن رس

غيرخدا سه راه حل ارائه شده است:
ــبحان اوًال و اصالتًا عزيز است و ديگران ثانيًا و  ١ـ  خداي س

تبعًا از عزت برخوردارند.
بنابراين، احتمال عزت خدا اصلي و به خود او انتساب دارد، 
ــول خدا و مؤمنان برگرفته از انتساب و ارتباط  اما عزت رس

آنان با خداست.
٢ـ  خداي سبحان اوًال و بالذات عزيز است ولي ديگران ثانيًا 

و بالعرض از عّزت برخوردارند.
ــم، اسناِد عّزت به غيرخدا، اسناد الي ما هو له  در اين دو قس

است، ليکن به جهت تبعيت و عرضي.
٣ـ  خداوند حقيقتًا عزيز است و ديگران مجازًا عزيزند.

سپس در مقام قضاوت فرموده اند:
«مقتضاي بينش توحيدي آن است که هر کمالي ويژه ذات 
اقدس الهي است، از اين رر عزت نيز مختص اوست و ديگران 
اصًال عزتي ندارند، پس اگر بخواهند از عّزت يا ساير کماالت 
ــايه خالفت الهي و آيت حق بودن،  ــوند، در س بهره مند ش

شدني است.»
در اين قسم اصطالحًا، اسناد عّزت به غير خدا اسناد الي غير 

ما هو له است.
سپس افزوده اند:

«جمله امام حسين عليه السالم به يکي از سه راِه پيش گفته 
تفسير مي شود، هر که ولّي خداست به يکي از راه هاي سه 
ــت و امام حسين عليه السالم از  گانه، از عّزت برخوردار اس
نوادر اولياي الهي و مظهر عّزت خداست و ديگران نيز بر اثر 
ارتباط با او و ديگر معصومان عليهم السالم ـ اين ارتباط به 
ــند.  صورت پيروي از خدا ظهور مي کند ـ به عّزت مي رس
ــي و گناه کنند، نه تنها عّزت اصلي و ذاتي و  اما اگر سرکش
حقيقي ندارند، بلکه از عّزت تبعي و عرضي و مجازي نيز بي 
بهره اند. از اين رو، در مقابل سرفرازي مجازي انبيا و اولياي 
ــه هيچ عّزتي، حتي عّزت مجازي  ــالطين ستم پيش الهي، جبابره و س
ــا دروني و غلط و پنداري و برگرفته از  ــربلندي ادعايي آن ه ندارند. س
گناه است. و بر اثر طغيان و عصيان، خودشان را عزيز مي پندارند... از 
ــالم عرضه مي دارد: تنها اولياي خدا بر  ــين عليه الس اين رو، امام حس
ــوند، اما سالطين و عزيزان خيالي که چنين  اثر پيوند با او عزيز مي ش

ارتباطي با خداوند ندارند، يوغ ذّلت بر گردن خويش نهاده اند.»

 اصغر شعردوست

«َسر» آن است که در طریق وصال به باد     رود
شی است  و « جان» متاعی است که  او 
ای آن لقایش را باز خرمي،  تا به 
 و ّسر آن که خون مقتول عشق را ثاراهللا گفته اند نیز
 در مهني جاست.
سید شھیدان اھل قمل سید مرتضي آویين

ــت؛ حماسه اي كه  ــه اي جاويدان اس  اربعين، يادمان حماس
ــير تاريخ را تغيير داد و سرود پيروزي انسان هاي مظلوم،  مس
ــماني را براي هميشه در فضاي دردآلود زمين  اما آزاده و آس
طنين انداز كرد. اربعين، تجديد ميثاق بازماندگان و پيروان اختران 
فروزاني است كه جهان را با نور وجود خود روشني بخشيدند و با 
خون خود، پيرايه هاي شرك، گمراهي و فساد را از چهره بشريت 
زدودند. اربعين را مي توان في النفسه حادثه اي بزرگ و درس آموز 
ــهداي  ــت ياد و خاطره ش خواند؛ حادثه اي فراتر از آيين بزرگداش

عاشورا.

ــانگر اين  ــت، نش ــوراييان اس اربعين، تجلي ماندگاري پيام عاش
حقيقت كه آزادگي و پايمردي، حتي در جهاني پر از فتنه، آشوب 
و سياهي، هرگز از يادها نخواهد رفت. هنگامي كه قدرت مادي و 
معنوي يزيديان سرتاسر ممالك آن روز اسالمي را فراگرفته بود و 
حاكمان پليد زمانه، تمامي روزنه هاي تنفس را بر آزادگان و فرزندان 
علي(ع) بسته بودند درذ حالي که هيچ كس را ياراي ايستادن در 
ــوراييان در  ــپاهيان زر و زور و تزوير نبود؛ پيام عاش برابر خيل س
ــالم طنين افكند و پايه هاي قدرت زورمداران را به لرزه  جهان اس
ــتند كه ديگر راه  ــياري چنين مي پنداش درآورد. در آن زمان، بس
ــپردن به فرمان حاكمان جور  ــت و چاره اي جز سرس نجاتي نيس
ــگان دريافتند نداي حق هرگز  ــت؛ اما در اربعين بود كه هم نيس
ــد ُمرد و آفتاب عدالت و آزادگي هرگز غروب نخواهد كرد.  نخواه
ــپيدي  صبحي كه در كربال طلوع كرده بود، حتي ٤٠ روز بعد، س
ــت نداده بود. بدن هاي چاك چاك و  ــش خود را از دس و درخش
ــورا بر زمين افتادند، در اربعين، بلندقامت تر  بي سري كه در عاش
ــتاده بودند و لبخند و  ــت قامتان بر فراز تاريخ ايس ــي راس از تمام
خوشامدي جاويد به پيامداران خط سرخ خويش اهدا مي كردند؛ 
ــانان تاريخ، فرياد بلند  كه اگر نبود پايمردي بزرگ ترين پيام رس
حسينيان هرگز جاودانگي نمي يافت و پرچم هاي برافراشته آنان 
هيچگاه اينچنين در بلندترين قله هاي شرف و انسانيت به اهتزاز 
درنمي آمد. بزرگ ترين درس اربعين براي حسينيان نيز در همان 
ــامد جاويد به پيامداران نهفته است. اربعين به ما مي آموزد  خوش
كه حتي در دشوارترين شرايط، آزادگي و عدالتخواهي نمي ميرند. 
ــه هيچگاه غروب  ــت ك ــالم محمدي(ص) آفتاب فروزاني اس اس
ــزّوران و زورمداران  ــالم در دام م نمي كند. حتي در زماني كه اس

گرفتار بود...

ــدش بيرون آمد، پيرايه ها  ــام محمد(ص) از گلوي بريده فرزن  پي
ــالم را از ورطه سياهي نجات بخشيد. پس بر  را زدود و جهان اس
ــي ترين نهضت تاريخ در  ــت كه پيامدار بزرگ ترين و حماس ماس
ــان داد، خون آنان  ــيم. همان گونه كه اربعين نش جهان امروز باش
ــد و پيام  ــته اند هرگز پايمال نخواهد ش كه براي خدا به پا خاس
ــخت ترين  ــيله پيامداراني باوفا، حتي در س ــان به وس عالمگيرش
ــرايط باقي خواهد ماند. در عين حال اربعين به ما آموخت كه  ش
پيام عاشوراييان نه تنها باقي خواهد ماند، بلكه خود سنگ محكي 
ــد ديد كدام يك، همه چيز خود  ــراي بازماندگان خواهد بود. باي ب
ــورا در كف اخالص نهادند و كدام  ــداري از پيام عاش را براي پاس
ــاني و اين جهاني خود، پيام برآمده از  يك، به دنبال مطامع نفس
ــكافته فرزند رسول(ص) را به باد فراموشي سپردند. آنان  حلق ش
ــمنان خداوند را  كه با پيروي از موالي خويش، فتنه عالمگير دش
دفع كردند و جان و مال و سالمتي خويش را در اين مسير الهي 
ــتند؛ اثبات كردند كه  ــام الهي خويش را پاس داش باختند و نظ

حسيني اند و در جاودانه تاريخ حسيني خواهند ماند.

برگرفته از اثري است تحت عنوان: «شرح گزيده اي از دعاي عرفه» از حضرت آيت اّهللا جوادي آملي

چكيده اي از چند فراز دعاي عرفه
براي امام حسين(ع)، مقامي بود كه جز با شهادت به آن نمي رسيد

امام سجاد(ع) نيز مانند امام 
حسين (ع)تولّد خود را 
در دوران حاكميت اسالم 
و رخت بربستن جاهليت 
را نعمت مشكور مي داند؛ 
زيرا حكومت اسالمي يكي 
از پاك ترين ميوه هاي 
شجره طّيبه دين الهي است 
كه مايه حفظ دين و تباه 
نشدن حق مي گردد و 
حاكم ديني مجري احكام 
اوست. بنابراين، به دنيا 
آمدن و همچنين زندگي 
كردن در سايه نظام اسالمي 
نعمتي است كه شكر آن 
الزم است، چنان كه زوال 
جاهليت و ظلم كه ظهور 
قهر الهي است، شكر گزاري 
مي طلبد. 
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ما زوجت فاطمة اال ملا امرنی الله بتزویجها
من فاطمه (علیها السالم) را به ازدواج در نیاوردم
 مگر پس از آن که خداوند مرا به ازدواج او فرمان داد.

پیامرب اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

عیون اخبار الرضا علیه الّسالم، ج ٢، ص ٥٩ .

انـــي احامــي ابداً عـــن دينـــي


