
ايام به سرعت سپري مي شود و ماه محرم به انتهاي خويش 
ــهادت هاي عاشورا،  ــت با شهادت شاهد ش که مصادف اس
ــود. همان که، به همراه  حضرت زين العابدين(ع) نزديک مي ش
عمه جانشان، حضرت زينب کبري(س) پيام آوران عاشورا بودند 

و از نخستين زائران اربعين حسيني.
پيروان کاروان حضرت سجاد(ع) روزها را به شماره نشسته اند تا 
با شرکت در اجتماع بزرگ اربعين حسيني از سويي عالقه شديد 
وفاداري صريح خود را به ساحت مقدس حضرت سيدالشهدا (ع)

ــويي ديگربا مانور و رژه اين چنين عظيم، از  اعالم کنند، و از س
اقدامات ضدبشري تکفيري ها و دشمنان اهل بيت (عليهم السالم) 
تبري جويند و آمادگي خود را براي مبارزه با ايشان اعالم نمايند. 
ــين (ع) در طول تاريخ همواره با  ــن ميان،زيارت امام حس در اي
مخاطراتي همراه بوده که به طور طبيعي مي بايست فرد زائر را در 
ــوق زيارت و واهمه از سفر(چه ترک خانواده و  ميان حالتي از ش
نگراني از احوال ايشان و چه مواجهه با مخاطرات مسير راه) قرار 

دهد؛ لکن در مورد زائر امام حسين(ع) اين حالت وجود ندارد.
ــين (ع)  ــاس امنيت زائر امام حس براي پي بردن به چرايي احس
ــيني -که اين سال ها در عين بيشينه  به ويژه در ايام اربعين حس
بودن ضريب تهديدات امنيتي با حداکثر حضور و آرامش برگزار 
ــود- به فرازهايي از دعاي امام صادق(ع) در اين بارهرجوع  مي ش

مي کنيم:
ــه براي زيارت قبر  ــودت براي خانواده آن هايي ک «پروردگارا! خ

حسين(ع) مي روند، جانشين باش و برايشان جبران کن».
«الهي! خودت در طول سفر مصاحب و همراه اينها باش و آنها را 
از شّر هر ستمگر و دشمِن نابکاري کفايت کن. و هر آدِم قوي يا 
ضعيفي که بخواهد به اينها شّري برساند تو محافظت کن و آنها 

را از شّر شياطين انس و جّن حفظ کن».
ــفر را بر آنان عيب گرفتند، ولى  ــمنان ما اين س «خداوندا! دش
ــوى ما  اين عيب جويى آنان را از اقدام به اين کار و حرکت به س
-به رغم خواسته آنان- بازنداشت». (کافي، ج ٤، ص٥٨٢؛ ثواب 

االعمال شيخ صدوق، ص ٩٥)
ايشان در پاسخ به ابهام برخي اطرافيان نسبت به علت اين ميزان 
ــهدا (ع) تأکيد فرمودند: «َمْن  دعا براي زائران حضرت سيدالش
ْن َيْدُعو َلُهْم ِفي اْألَْرض؛ کساني  اِء َأْکَثُر ِممَّ ــمَ َيْدُعو لُِزوَّاِرِه ِفي السَّ
ــمان براي زّوار قبر اباعبداهللا(ع) دعا مي کنند، خيلي  که در آس
بيشتر از کساني هستند که روي زمين براي آنها دعا مي کنند».

ــوق  ــت که زائران اربعين حضرت ثاراهللا اگرچه ش اين چنين اس
ــهادت در راه اباعبداهللا(ع) را توأمان با خود به همراه  زيارت و ش
ــگفت انگيزي امنيت را در عمق جان  دارند، لکن همواره به نحو ش
ــاس مي نمايند و با خيالي آسوده مي توانند به اين  خويش احس
ــين پيام و سفارش مقتدايشان به حضرت سجاد (ع) جامه  واپس

عمل بپوشانند که فرمود:
الَم َفُقْل َلُهْم: اِنَّ اَبي ماَت َغريبًا  ــيَعتي َعنَِّي السَّ «يا َوَلدي بَلِّْغ ش
ــالمم را به شيعيانم  ــهيدًا َفاْبُکوُه»؛ فرزندم! س َفاْنُدُبوُه َو َمضى َش
ــان و به آنان بگو: پدرم غريبانه به شهادت رسيد پس بر او  برس

اشک بريزيد. (معالى السبطين، ج ٢، ص ٢٠)
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کساىن که از خاندان وحی و نبوت اسري شدند، عزیزترین 
دند. ای تار اسالم  رتین اسا و شر ۲

۳

٦

علي اكبر مداحي، مسئول كارگروه مراسم هاي كميته فرهنگي، آموزشي اربعين :

آيت اهللا مجتهد شبستري 
نماينده ولي فقيه 
در آذربايجان شرقي :

حميدرضا گودرزى 
سخنگوى ستاد مركزى 
اربعين وزارت كشور 
خبرداد:

حجت االسالم والمسلمين احمد 
شرفخاني مسئول كارگروه تبليغ 
و نماز كميته فرهنگي و آموزشي 
ستاد مركزي اربعين حسيني
 در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار
 هفته نامه اربعين:

اربعين حسيني كنگره عظيم 
دشمن شكن جهان اسالم است 

چگونگى تهيه بيمه نامه،
 صدور رواديد و اعزام

 زائران ايرانى اربعين حسينى 

ارتقا سطح معرفتي زائران ايراني 
در حماسه اربعين

 از مهمترين اهداف تشكيل 
كارگروه تبليغ و نماز كميته 
فرهنگي و آموزشي اربعين است

برگزارى مراسم متمركز در 40 نقطه در موسم اربعين

به زائران اربعين حسينى توصيه مى شود به صورت كاروانى به عتبات سفر كنند

حسن قشقاوي، معاون كنسولي، پارلماني و امور ايرانيان وزير خارجه: 

نگراني امنيتي درباره راه پيمايي اربعين 
وجود ندارد

ــيني در  ــزي اربعين حس ــتاد مرک ــس س رئي
هجدهمين جلسه ستاد در محل وزارت کشور 
ــالمت،  ــتاد براي تأمين س گفت : تصميمات اين س
امنيت و آسايش زائران شرکت کننده در راهپيمائي 

اربعين است . 
به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، دکتر ذوالفقاري 
ــور و رئيس ستاد  معاون امنيتي و انتظامي وزير کش
ــه اين  ــيني در هجدهمين جلس مرکزي اربعين حس
ستاد گفت : کميته اي متشکل از نمايندگان وزارتخانه 
ــروي انتظامي ،  ــور خارجه ، ني ــات و ام هاي اطالع
ــگري و حج و زيارت موضوع فعاليت  ــازمان گردش س
ــافرتي صادر کننده ويزا را بررسي و  شرکت هاي مس
با موارد تخلف برخورد خواهد کرد و همه اين شرکت 

ها بايد در چارچوب سياست هاي ستاد مرکزي اقدام 
ــماح سازمان حج و  ــامانه س و اطالعات الزم را در س
زيارت ثبت کنند تا تعيين مرز خروجي و ساير موارد 
با هماهنگي و برابر برنامه هاي تنظيمي عملياتي شود.

ــاري با تاکيد بر اينکه تمام تصميمات و تدابير  ذوالفق
ــرايط زائرين در  ــتاي تسهيل ش ــده در راس اتخاذ ش

مراسم اربعين است خاطر نشان کرد: پيشنهاد ستاد 
ــت که زائرين محترم حتي المقدور از عزيمت  اين اس
انفرادي خودداري نموده و در قالب گروه هاي دسته 
جمعي و کاروان ها در اربعين حسيني شرکت کنند. 
رئيس ستاد مرکزي اربعين حسيني افزود : مرز مهران 
در استان ايالم عليرغم اقدامات عمراني انجام شده در 
ــير تردد زائران کشش الزم را براي ورود و خروج  مس
ــافران ندارد و موجب معطلي زائران خواهد  انبوه مس
ــت زائران و ستاد هاي استاني  ــد، بنابراين الزم اس ش
به آمايش اعالم شده براي خروج زائرين هر استان از 
ــه گانه توجه نمايند تا زائرين با مشکالت  مرزهاي س

کمتري مواجه شوند.
ذوالفقاري با تأکيد بر اطالع رساني صحيح و به موقع 

ــاي کميته هاي  ــد تا رؤس ــتار آن ش به زائرين خواس
تخصصي و سخنگوي ستاد نسبت به اين مهم اقدام و 

در اين زمينه از پراکنده گوئي جلوگيري شود. 
ــر راه و  ــاورزيان؛ معاون وزي ــه که کش ــن جلس در اي
ــوي مقدم قائم مقام سازمان صدا و  شهرسازي، موس
ــولي وزير امور خارجه،  ــيما ، قشقاوي معاون کنس س
ــتاندار ايالم، سرتيپ فتحي زاده جانشين  مرواريد اس
ــدگان ديگر  ــده ناجا و نماين ــاون هماهنگ کنن مع
ــتاد حضور داشتند، برابر موارد  دستگاه هاي عضو س
تعيين شده در دستور کار، اعضاء به بيان نقطه نظرات 
ــکوهتر  ــنهادات خود براي برگزاري هرچه باش و پيش
مراسم راهپيمائي اربعين حسيني و استفاده از تجارب 

مفيد سالهاي گذشته پرداختند.

ــئول کارگروه  علي اکبر مداحي مس
ــم هاي اربعين کميته فرهنگي  مراس
ــتاد مرکزي اربعين حسيني در نشست  س
خبري با عنوان «چگونگي برگزاري مراسم 
ــت:  ــيني در عراق» اظهار داش اربعين حس
ــجام  هدف راهپيمايي اربعين، وحدت و انس
مسلمانان و ايجاد معنويت ماندگار در زائران 
ــت. وي گفت:  ــين (ع) اس ــداهللا الحس اباعب
وظيفه انجام مراسم ها به عهده ستاد مرکزي 
اربعين حسيني است که اين مراسم در قالب 

سخنراني،  مداحي،  سينه زني،  قرائت قرآن صبح ها دو ساعت بعد از اذان صبح 
و بعدازظهرها دو ساعت بعد از اذان مغرب برگزار مي شود. 

مسئول کارگروه مراسم هاي اربعين کميته فرهنگي ستاد مرکزي اربعين در 
ــت  ــه کارگروه در راهپيمايي بزرگ اربعين برنامه دارند؛ نخس ادامه گفت: س
کارگروه روايت گري از تاريخ کربال، دوم، کارگروه ويژه کودک و سوم، کارگروه 

قرآني است که در طول روز برنامه هايي را اجرا مي کنند.
وي از برپايي ٤٠ موکب ايراني در شهرهاي نجف، کربال، کاظمين و در طول 
ــير راهپيمايي اربعين خبر داد و گفت: از ميان اين موکب ها  ٣٣ موکب  مس
ويژه فارسي زبان ها و ٧ موکب براي زائران عرب زبان و انگليسي زبان است و 
ــن موکب ها با نام هاي خودجوش در راهپيمايي اربعين حضور دارند. در هر  اي
ــه ١٢ نفر از آنها کادر متخصص، اعم از مدير  ــب ٥٠ نفر فعاليت دارند ک موک
موکب، روحاني فارس و عرب زبان، قاري و .. حدود ٣٨ نفر انتظامات و پذيرايي 
موکب را برعهده دارند که همگي به صورت داوطلب، افتخاري و رايگان انجام 

وظيفه مي کنند.
ــمي موکب ها از دهم تا بيستم ماه صفر اجرا  ــت: برنامه هاي رس وي ابراز داش

خواهد شد و به طور متوسط همه موکب ها 
معموال ١٠ شب برنامه اجرا مي کنند. قرائت 
ــه وعده انجام خواهد شد؛  دعاي ندبه در س
ــه اول روز جمعه مصادف با يازدهم ماه  هفت
صفر در نجف اشرف، هفته دوم ١٨ صفر در 
ــال، ٢٥ صفر در کاظمين. تلويزيون هاي  کرب
ــش زنده موکب هاي عربي و  عربي براي پخ

انگليسي اعالم آمادگي کرده اند.
ــن  اربعي ــم هاي  مراس ــروه  کارگ ــئول  مس
ــزي اربعين  ــتاد مرک ــي س ــه فرهنگ کميت
ــات در ٤٠ موکب  ــراي ارائه خدم ــرد: جذب کمک هاي مردمي ب ــح ک تصري
ــت و از آنجا که  ــور عراق يک و نيم ميليارد تومان اس ــتقر در کش ايراني مس
ــورا اعالم شده است، تاکنون ٢٠٠  جمع آوري کمک هاي مردمي بعد از عاش
ميليون تومان جمع آوري شده است. عالقمندان مي توانند کمک هاي نقدي 
ــماره کارت  ــاب٥٧٩٥٣٦٨٢٢٥در بانک ملت يا ش ــماره حس ــود را به ش خ
٦١٠٤٣٣٧٧٩٠٠٨٧٨٧٦، به نام قرارگاه مراسم هاي اربعين يا به صورت واريز 
ــماره #٣١٣٠٣١٣*٧٨٠* يا به نشاني خيابان جمهوري،  خيابان  تلفني با ش

رازي پالک ٧٢ واحد يک ارسال کنند.
ــم  ــخنرانان و مداحان تاکنون براي حضور در مراس ــت:  ٤٠ نفر از س وي گف
راهپيمايي اربعين قول قطعي داده اند که از جمله سخنرانان مي توان به حجج 
اسالم عليرضا پناهيان، محمدمهدي ميرباقري، سيد ابراهيم رئيسي، آقاتهراني، 
ماندگاري، علي صمدي، سيد مهدي حائري زاده، تويسرکاني، حيدري کاشاني، 
حاجتي و از ميان مداحان مي توان به سعيد حداديان، محمدرضا طاهري، سيد 
ــماواتي ، صادق آهنگران،  حسين هشيار، ميثم  مجيد بني فاطمه، مهدي س

مطيعي اشاره کرد

ــگار  خبرن ــزارش  گ ــه  ب
االربعين، جانشين شوراي 
راهبري جوانان کميته فرهنگي 
و آموزشي ستاد مرکزي اربعين، 
ــت  ــتين نشس از برگزاري نخس
ــترک نمايندگان استاني آن  مش
شورا، با موضوع برگزاري اجتماع 

ملي زائرين اربعين خبر داد.
مجيد منعمي گفت: در اين نشست در محل مجتمع فرهنگي دانشجويي 
١٣ آبان، در تهران برگزار شد، نمايندگان شوراي راهبري جوانان در کميته 
فرهنگي و آموزشي استان هاي سراسر کشور، ضمن ارائه ي گزارش اقدامات 
صورت پذيرفته در راستاي برگزاري نخستين اجتماع ملي زائرين اربعين، به 
ــدن آن برنامه، به بحث و تبادل نظر پيرامون  منظور هر چه بهتر برگزار ش

اين موضوع پرداختند.
ــوراي راهبري جوانان  ــت: اين اجتماع به همت ش وي در ادامه اظهار داش
کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي اربعين و با هدف آماده سازي هر چه 
بيشتر فضاي کشور و توجه دادن افکار عمومي به مراسم اربعين حسيني و 
ــتر سازي براي توليد ادبيات مشترک، جهت معرفي ظرفيت  همچنين بس
ــطح ملي و نيز تبيين شعار اربعين امسال، برگزار  هاي تمدني اربعيندر س

خواهد شد.
منعمي در پايان با اشاره به شعار «اني احامي ابدا عن ديني» که به عنوان 
شعار اربعين امسال انتخاب گرديده است، اين اجتماع را ميثاقي مشترک و 

ملي در جهت تحقق آن شعار دانست.
ياد آور مي شود اجتماع ملي زائرين اربعين حسيني در تاريخ ١٤ آبان ماه در 

استان هاي سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مسئول شوراي راهبري فعاليت های بانوان 
ستاد مرکزي اربعين کشور ازآغاز برگزاري 
ــايي و تقويت  ــي با هدف شناس دوره هاي آموزش
ظرفيت و توانمندي مبلغان خواهر براي حضور در 
موسم پياده روي اربعين با هدف گسترش فرهنگ 

اربعين خبر داد.
به گزارش خبرنگار االربعين، دکتر افتخاري مسئول 
شوراي راهبري فعاليت های بانوان کميته فرهنگي 
آموزشي ستاد مرکزي اربعين در مراسم افتتاحيه 
دوره هاي آموزشي مبلغان خواهر که اولين دوره آن 
طي روزهاي پنج شنبه ٢٩ مهر و جمعه ٣٠ مهرماه 
در دانشکده علمي کاربردي سازمان حج و زيارت 
ــد، عنوان کرد: يکي از اهداف مهم  تهران برگزار ش
ــايي و تربيت نيروها و  برگزاري اين دوره ها، شناس
تقويت ظرفيت هاي برجسته حوزه و دانشگاه براي 

حضور موثر در مراسم پياده روي اربعين است.
ــي را  ــواي اين کالس هاي آموزش افتخاري محت
ــرد و گفت: حضور مبلغان  مهارت محور عنوان ک
ــي در داخل و خارج از  خواهر در ميان زائران ايران
کشور به منظور گسترش فرهنگ اربعين و تبيين 
ــب(س)  صورت مي  ــالت حضرت زين نقش و رس

گيرد.

ــوراي راهبري فعاليت های بانوان، عدم  مسئول ش
حضور مبلغان، فرهيختگان و سخنرانان خانم در 
ــتي هاي سال هاي  بين بانوان زائر را از جمله کاس
گذشته برشمرد و ادامه داد:  بهره مندي از حضور 
اين افراد، نيازمند برنامه ريزي و برگزاري جلسات 
ــت که نتيجه آن بصيرت  ــي و مهارتي اس آموزش
ــي و تبيين راه هاي خنثي  افزايي، دشمن شناس

سازي نفوذهاي دشمن خواهد بود.
ــه راه حضرت  ــه ادام ــا تاکيد بر اينک ــاري ب افتخ
ــلمان در  زينب(س) منحصر به حضور بانوان مس
پياده روي اربعين نيست، خاطرنشان کرد: رسالت 
ــترش فرهنگ اربعين در ميان  فرهيختگان، گس

ــت و تبيين ابعاد وجودي حضرت  آحاد جامعه اس
ــان،  ــب(س) در زندگي فردي و اجتماعي ايش زين
نيازمند ايفاي نقش تبييني مبلغان و فرهيختگان 
ــور و همچنين در موسم پياده روي  در داخل کش

اربعين براي زائران ايراني است. 
ــمن از حضور ميليوني  ــان اظهار داشت: دش ايش
ــه در اين  ــن و ايدئولوژي نهفت ــلمان در اربعي مس
مشارکت عظيم، وحشت دارد و نه تنها از شيرخواره 
حضرت سيدالشهداء(ع) بلکه از شيرخوارگان اين 
ــلمان نيز واهمه دارد که نشانه هاي اين  ملت مس
ترس را در عکس العمل دشمنان در برابر برگزاري 
همايش بزرگ شيرخوارگان حسيني  شاهد بوديم.

ــوراي راهبري بانوان کميته فرهنگي  ــئول ش مس
آموزشي ستاد مرکزي اربعين، برگزاري دوره هاي 
ــي مبلغان خواهر را طي دوره هاي دو روزه  آموزش
ــم و هفتم  ــه آن در شش ــر و ادام در ٢٩ و ٣٠ مه
ــي  ــان ماه، عنوان کرد و افزود: دوره هاي آموزش آب
مبلغان خواهر با محورهايي از جمله اربعين شناسي، 
ــائل  ــوري و عملي، مس ــري به صورت تئ روايتگ
ــبهه شناسي و پاسخ به شبهات، فرقه  اعتقادي، ش
ــي و حوزه هاي احکام و بهداشت و سالمت  شناس

بانوان برگزار مي شود.

رئيس ستاد مركزي اربعين حسيني در هجدهمين جلسه ستاد در محل وزارت كشور گفت:

قشقاوي با بيان اين كه براي 
ــي در  ــران ايران ــركت زائ ش
ــزرگ اربعين به لحاظ  راه پيمايي ب
ــي و انتظامي نگراني خاصي  امنيت
نداريم، تأكيد كرد: محال است كه 
ــي بدون ويزا اجازه  ــال به كس امس

داده شود كه به عراق وارد شود. 
ــولي، پارلماني و امور  معاون کنس
ــاره به  ــان وزير خارجه با اش ايراني
ــزي اربعين و  ــتاد مرک فعاليت س
کميته هاي مختلف آن، اظهار کرد: مسئوليت کميته سياسي و کنسولي اين 
ستاد بر عهده وزارت امور خارجه است و خوشبختانه ما امسال توانسته ايم 

بهتر از سال گذشته در اين زمينه عمل کنيم.
او با بيان اين که در حال حاضر صدور ويزا براي شرکت در راه پيمايي اربعين 
ــيني در سفارت عراق در تهران و هم چنين کنسولگري اين کشور در  حس
کرمانشاه و هم چنين شهرهاي مشهد و اهواز آغاز شده است، ادامه داد: قرار 
است دفاتر صدور ويزا در ١٢ منطقه ديگر در کشور آغاز به فعاليت کنند 
و به طور کلي در ١٦ نقطه ويزا براي شرکت در راه پيمايي اربعين حسيني 
ــد. قشقاوي ادامه داد: ١٢ دفتر مورد اشاره فعاليت خود را  صادر خواهد ش
در عرض دو، سه روز آينده آغاز مي کنند. هيئت هايي از کشور عراق به اين 
ــوي سازمان حج و زيارت براي  منظور به تهران آمده اند و دفاتر آن ها از س

انجام اين موضوع تجهيز شده است.
وي با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در کشور براي حضور مناسب 
ــال به خوبي برنامه ريزي هاي الزم  ــيني، گفت: امس مردم در اربعين حس
ــده و جاي نگراني نداريم اما مردم عزيزمان نيز بايد در اين راستا  انجام ش
همکاري هاي الزم را انجام دهند. ازجمله اين که درخواست براي صدور ويزا 

را به روزهاي آخر موکول نکنند.
ــان اين که بهترين راه براي اقدام جهت  ــن مقام وزارت امور خارجه با بي اي
ــرکت در راه پيمايي اربعين حسيني مراجعه به سايت سامانه «سماح»  ش
ــت، افزود: کساني که قصد حضور در اين راه پيمايي را دارند بايد حتمًا  اس
جهت درخواست ويزا اقدام کنند و اين موضوع را به موقع انجام دهند و از 

موکول کردن آن به روزهاي آخر خودداري کنند.

ــد که بدون ويزا به سر مرز بيايد و  ــي نبايد به اميد اين باش  او گفت: کس
بخواهد از مرز بدون ويزا عبور کند. امکان فيزيکي اين موضوع وجود ندارد 
و از سوي ديگر، تمهيدات مناسبي در نظر گرفته شده که اجازه داده نشود 
که فردي بدون ويزا از مرز خارج شود. من به عنوان مسئول کميته سياسي 
و کنسولي ستاد اربعين تأکيد دارم که محال است که امسال کسي بدون 

ويزا اجازه خروج از کشور و رفتن به مرز عراق را پيدا کند.
قشقاوي با تأکيد بر اين که زوار با گرفتن ويزا به قانون کشور عراق احترام 
مي گذارند و يکي از واجبات احترام به قانون است، ادامه داد: وقتي زائران از 
طريق سايت سامانه سماح براي دريافت ويزا اقدام کنند ديگر ما با مباحثي 

مثل جعل ويزا روبه رو نخواهيم شد.
معاون وزير امور خارجه، تصريح کرد: مسئوالن مربوطه تالش کردند وظايف 
خود را در اين ارتباط به نحو احسن انجام دهند و اکنون نوبت مردم است 
ــند تا اين موضوع به نحو مناسب به  ــته باش که همکاري هاي الزم را داش

پيش برود. 
قشقاوي در پاسخ به اين سؤال که باتوجه به آغاز عمليات آزادسازي موصل 
در عراق از دست نيروهاي تروريستي داعش، آيا نگراني خاصي در ارتباط با 
امنيت زائران وجود دارد و آيا اقدامات الزم براي امنيت آن ها انديشيده شده 
ــت؟ گفت: همان طور که پيش از اين اشاره کردم ستاد مرکزي اربعين  اس
ــکل از چند کميته است که يکي از اين کميته ها، کميته انتظامي و  متش
امنيتي است. وي ادامه داد: در مجموع از لحاظ امنيتي و انتظامي نگراني 
ــغال تروريست ها بود و امسال  ــال گذشته موصل در اش خاصي نداريم. س
ــده و طبق اخبار منتشر شده اين عمليات  ــازي آن آغاز ش عمليات آزادس
تاکنون موفقيت آميز بوده است. او ادامه داد: اميدواريم با تمهيدات در نظر 
گرفته شده، اتفاق خاصي ايجاد نشود و ما نگراني خاصي نيز نداريم. مسئله 
اصلي براي ما در حال حاضر، اين است که مردم گرفتن ويزا را به روزهاي 

آخر موکول نکنند و در اين ارتباط هرچه زودتر اقدام کنند.

دكتر افتخاري مسئول شوراي راهبري  فعاليت هاى بانوان كميته فرهنگي  وآموزشي ستاد مركزي اربعين خبر داد:
دوره هاي آموزشي مبلغان خواهر براي حضور در موسم پياده روي اربعين

 با هدف گسترش فرهنگ اربعين برگزار مي شود

نشست مشترك نمايندگان استاني شوراي راهبري جوانان كميته فرهنگي آموزشي اربعين

اجتماع ملي زائرين اربعين حسينى 
برگزار مى شود

سيد محمدرضا خوشرو

اِنّــي اُحـــامي اَبَداً َعْن ديني شعـــــــار    
 اربعيـن٩٥
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امام خميني (ره):

سيدالشهداء عليه السالم از همان روز اّول كه قيام كردند براى اين امر، انگيزه شان اقامه عدل بود، فرمودند كه: مى بينيد كه معروف عمل بهش نمى شود و منكر بهش عمل مى شود. انگيزه اين 
است كه معروف را اقامه و منكر را از بين ببرد. انحرافات همه از منكرات است. جز خط مستقيم توحيد هرچه هست منكرات است. اينها بايد از بين برود و ما كه تابع حضرت سيدالشهدا هستيم بايد 

ببينيم كه ايشان چه وضعى در زندگى داشت. قيامش، انگيزه اش نهى از منكر بود كه هر منكرى بايد از بين برود ِمن جمله قضيه حكومت جور. حكومت جور بايد از بين برود.

اجتماع  ــز  تبري ــه  جمع امام 
عظيم اربعين حسني را مانور 
عظيم اقتدار و عظمت مسلمانان در 
مقابل دشمنان اسالم دانست و گفت: 
گردهمايي اربعين حسيني مسلمانان 
به عنوان يک کنگره عظيم حسيني و 
بي  سابقه ترين اجتماع  جهاني است.

ــاي  ه ــزاري  خبرگ ــزارش  گ ــه  ب
ــن مجتهد  ــت اهللا محس مختلف:آي
ــي فقيه در  ــتري، نماينده ول شبس
آذربايجان شرقي در چهارمين جلسه 

ستاد اربعين استان با بيان اينکه زيارت اربعين طبق روايات از نشانه هاي 
ايمان است، اظهار داشت: گردهمايي اربعين حسيني مسلمانان به عنوان 

يک کنگره عظيم حسيني و  بي  سابقه ترين اجتماع  جهاني است.
وي اجتماع عظيم اربعين حسني را مانور عظيم اقتدار و عظمت مسلمانان 
ــمنان اسالم دانست و گفت: نه تنها زائران اربعين حسيني  در مقابل دش
شرکت کننده در اين مراسم خدمت بزرگي را به اسالمي مي کنند، بلکه 
ــاني به زائران نيز دين اسالم را  خادمان اين کنگره عظيم با خدمات رس

ياري و همراهي مي کنند.
امام جمعه تبريز از پياده روي اربعين براي زيارت امام حسين(ع) با عنوان 
ــاله  کنگره  عظيم و بزرگترين نمايش جهاني ياد کرد و ادامه داد: همه س
ــاس  ــرکت مي کنند، ولي بر اس ــم حج حدود ٢ ميليون نفر ش در مراس

ــان امر در  ــؤوالن و متولي اعالم مس
سال گذشته بيش از ٢٤ ميليون نفر 
در مراسم پياده روي اربعين شرکت 

کردند.
وي با بيان اينکه الزم است انجام امور 
ــؤوالن همراه باشد،  با همکاري مس
تصريح کرد: همدلي ميان مسؤوالن 
ــري از  ــي و جلوگي ــل هماهنگ عام
ــا در اين برنامه عظيم  موازي کاريه
ــن رو براي جمع  ــد، از اي خواهد ش
ــدار  الزم  ــذورات مردم دين آوري ن

است شماره حسابي براي واريز نذورات نقدي طرح شود.
ــر برنامه ريزي دقيق براي ارائه  ــو مجلس خبرگان رهبري با تأکيد ب عض
ــين(ع)  ــرد: افرادي که براي زوار امام حس ــان ک خدمات بهتر، خاطرنش
خدمت مي کنند عالوه بر خدمت به زوار امام، در راستاي نمايش وحدت 
ــيعيان نيز تالش مي کنند که در نزد خداوند، اجر و ثواب زيادي دارد،  ش

خدمت به زوار حسيني يک افتخار است.
وي با بيان اينکه جا دارد رسانه ها در زيارت اربعين حسيني و برنامه ريزي 
هاي آن همکاري کنند، گفت: بحث حساب بانکي از تريبون نماز جمعه 
ــد و انتظار داريم رسانه ها نيز در افزايش آگاهي و  تبريز اعالم خواهد ش
ــويق مردم به حضور و کمک به مراسم اربعين، سنگ تمام  همچنين تش

بگذارند.

ــيد عليرضا عبادي نماينده  آيت اهللا س
ــان جنوبي در ديدار  ولي فقيه در خراس
ــاوران معنوي  ــروه ي ــئول و اعضاي کارگ مس
ــئله  ــار کرد: اصل پياده روي مس اربعين، اظه
مهمي است و دليل اهميت آن اين است که به 
ــق، شور و  همان ميزان که در عالقه مندان عش
معنويت مي آفريند؛ هدفي براي دشمنان است 

تا با برنامه ريزي به آن ضربه بزنند. 
ــود که  ــزود: اهميت اربعين باعث مي ش وي اف
ــي و از ارزش هاي آن  ــاي مختلف بررس از زواي

حفاظت شود.
ــي  ــان جنوب ــه در خراس ــي فقي ــده ول نماين

خاطرنشان کرد: سنت هاي اربعين از قديم در 
ــد. اربعين  عراق بوده و ميزبان بايد ميزبان باش
ــت که ذات آن مردمي است و از  مسئله اي اس
غير مردم، ساخته نيست و ارزش و بقاي آن نيز 

در مردمي بودن اربعين است.
آيت اهللا عبادي با اشاره به شور و شوق زائران، 
ــت، روح  ــت: قرب فيزيکي ظاهر زيارت اس گف
زيارت، قرب معنوي است. نقش روحانيون اين 
است که اين  شور و شوق را جهت دهند، زيرا 
حيف است که اين سرمايه بي هدف مانند شمع 
ــوزد. وي با تاکيد بر همسويي آموزش هاي  بس
ــالم) و  منطبق با مکتب اهل بيت(عليهم الس

ــين(ع)، افزود: اين اقدامات  نقشه راه امام حس
ــد تا کاروان ها از آن  بايد کارشناسي شده باش

تغذيه کنند.

ــالم  االس ــت  حج
ــد  حمي ــلمين  والمس
ــه  کميت ــئول  مس ــدي  احم
ــتاد  ــي س فرهنگي و آموزش
ــت  ــزي اربعين در نشس مرک
ــردي  ــوراي راهب ــري ش خب
ــه  ــوان کميت ــاي بان فعاليته
ــتاد  ــي س فرهنگي و آموزش
ــفر بانوان و  ــن درباره س اربعي
تمهيدات انديشيده شده براي 
ــيني  آنان در ايام اربعين حس
اظهار کرد: توصيه نيست که 
ــفر اربعين  بانوان حتمًا در س

حضور پيدا کنند اما اگر قصد عزيمت به عتبات در ايام اربعين را دارند بايد 
خود را براي شرايط الزم آماده کنند.

وي ادامه داد: بانواني که قصد سفر اربعين دارند بايد به توصيه هايي همچون 
عدم سفر به صورت مجردي، سفر به همراه محارم، اعزام به صورت گروهي، 
توانمند بودن، پرهيز از سفرهاي طوالني، بازگشت قبل از پايان دوره و توجه 

به سالمت جسماني را مدنظر قرار دهند.
مسئول کميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين حسيني عنوان کرد: بهتر 
است بانواني که دچار بيماريهاي جسماني هستند و کودکان خردسال دارند 

در صورت امکان در سفر اربعين حسيني حضور نيابند.
تدارک موکبهاي فرهنگي براي بانوان زائر اربعين

ــالم احمدي با بيان اينکه موکبهاي فرهنگي براي بانواني که  حجت االس
قصد سفر اربعين را دارند تدارک ديده شده گفت: اين موکبهاي فرهنگي در 

نجف، کربال و طول مسير مهيا مي شود .
وي ادامه داد: سخنرانان، اساتيد حوزه و دانشگاهها و راويان در اين موکبها 

برنامه هاي مذهبي و فرهنگي 
ــرا خواهند  ــراي بانوان اج را ب
کرد که اين موکبهاي فرهنگي 
بسزايي  تاثيرگذاري  مي  تواند 
ــه  در انتقال فرهنگ و حماس

اربعين داشته باشد.
بانوان روايتگر حماسه عاشورا 

در راهپيمايي اربعين
ــه فرهنگي و  ــئول کميت مس
آموزشي ستاد اربعين حسيني 
از حضور بانوان روايتگر در سفر 
ــر داد و  ــيني خب اربعين حس
افزود: امسال براي نخستين بار 
بانواني به عنوان روايتگر در طول مسير پياده روي اربعين و شهرهاي نجف و 

کربال حضور مي يابند به و به روايتگري براي بانوان ايراني مي پردازند.
حجت االسالم احمدي تصريح کرد: فعاليتهاي در نظر گرفته شده کميته 
فرهنگي و آموزشي و شوراي راهبردي بانوان اين کميته براي نخستين بار 
انجام مي پذيرد و مي تواند اثر بخشي مناسبي براي انتقال فرهنگ حماسي 
اربعين داشته باشد؛ البته اين برنامه هاي فرهنگي در طول سال نيز مدنظر 

خواهد بود.
ــان کرد: سالهاي قبل موضوع فرهنگي و آموزشي به ويژه در  وي خاطرنش
حوزه بانوان در سفر اربعين کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما امسال اين 
مهم با موافقت ستاد مرکزي اربعين و تمهيدات انديشيده شده مورد اهتمام 

ويژه قرار مي گيرد.
مسئول کميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين حسيني تاکيد کرد: امسال 
مراسمهاي ويژه قرآني، فرهنگي و تبليغاتي براي بانوان داريم و اين مهم به 

خاطر  اهميت حضور بانوان در مراسم اربعين حسيني است.

مسئول شوراي راهبري فعاليت هاي بانوان 
کميته فرهنگي - آموزشي ستاد اربعين 
گفت: توجه به رسالت اربعين براي بانوان ايراني 
يکي از اولويت هاي برنامه هاي در نظر گرفته شده 
براي بانوان زائر مراسم اربعين حسيني(ع) است.

ــت خبري  ــه گزارش پرتال االربعين، در نشس ب
ــوان کميته  ــردي فعاليتهاي بان ــوراي راهب ش
ــتاد اربعين اظهار کرد:  ــي س فرهنگي و آموزش
ــقان  ــه ميليوني عاش ــيني حماس اربعين حس
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) است و بانوان نيز 

در آن نقش پررنگي دارند.
ــته حدود ٥٠٠ هزار  وي يادآور شد: سال گذش
نفر از بانوان کشورمان در مراسم اربعين حسيني 
ــرکت کردند و حماسه اي از حضور خود را به  ش
ــاندند که قطعًا اين تعداد زائر نيازمند  اثبات رس

برنامه ريزي و کارهاي فرهنگي است. 
مسئول شوراي راهبري فعاليت هاي بانوان کميته 
ــي ستاد اربعين به فعاليتهاي  فرهنگي - آموزش
ــاره کرد و گفت: اين شورا  ــوراي راهبردي اش ش
براي نخستين بار تشکيل شده و هدف آن اهتمام 
به رسالت حماسه اربعين حسيني و الگوپذيري از 

حضرت زينب(س) است. 
ــه  ــرد: برنامه هاي ما به س ــاري تصريح ک افتخ
ــم اربعين حسيني،  ــروع مراس بخش قبل از ش
روزهاي نزديک به موسم اربعين حسيني و زمان 
راهپيمايي اربعين حسيني تقسيم بندي مي شود 
که عمده تدارکات انجام گرفته در  ايام برگزاري 

مراسم راهپيمايي اربعين حسيني خواهد بود. 
وي افزود: تالش داريم تا موکب هاي ويژه بانوان 
ــيني برقرار کنيم که  ــم اربعين حس را در مراس
ــن موکب ها به جهت ارائه کارهاي فرهنگي و  اي
آموزشي خواهد بود و البته تمامي نقايص و نقاط 
ــده و از نظرات تمامي  ضعف و قوت نيز ديده ش

دستگاههاي مرتبط بهره مي گيريم.
ــاي بانوان  ــوراي راهبري فعاليت ه ــئول ش مس

کميته فرهنگي - آموزشي ستاد اربعين عنوان 
کرد:برنامه ها و موکب هاي خاص ويژه بانوان در 
شهرهاي نجف، کربال، سامرا و کاظمين تدارک 
ــده و در طول مسير نيز اين برنامه ها به  ديده ش

طور جد ادامه خواهد داشت.
ــتيباني،  ــزود: تمامي نيازهاي پش ــاري اف افتخ
ــي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفته  آموزش
ــر از بانوان در حال  ــه همين منظور ١٠٠ نف و ب
آموزش هستند تا به صورت مبلغ راهنمايي ها و 
مهارتهاي الزم را در طول مسير به بانوان ايراني  

زائر اربعين حسيني ارائه دهند.
وي در زمينه ساير برنامه هاي شوراي راهبردي 
گفت: در شوراي راهبردي دستگاههاي مرتبط 
با موضوع اربعين و فرهنگسازي آن همچون صدا 
ــيما، نمايندگان دانشگاهها، سازمان بسيج  و س
زنان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، بسيج 
طالب، امور مساجد و ساير دستگاههاي فرهنگي 
ــور دارند و تمامي تدارکات الزم براي بانوان  حض

زائر اربعين مورد توجه خواهد بود.
ــوراي راهبري فعاليت هاي بانوان  ــئول ش  مس
ــتاد اربعين  ــي س ــي - آموزش ــه فرهنگ کميت
خاطرنشان کرد: تاکيد ما بر اين است تا ميزباني 
را مردم عراق انجام دهند چرا که آنها به صورت 
خالصانه ميهمانوازي مي کنند و ما فقط به کمک 
آنها مي شتابيم و تمام برنامه ريزيهاي فرهنگي و 

آموزشي ما براي بانوان ايراني خواهد بود. 
افتخاري تصريح کرد: اطال ع رساني هاي الزم در 

ــت و درمان و نيازهاي مبرم زمان  حوزه بهداش
سفر به طور مناسب براي بانوان زائر انجام خواهد 
ــائل  ــهاي مبني بر احکام و مس گرفت و آموزش

فقهي سفر را نيز انعکاس خواهيم داد. 
ــاتيد قرآني در طول سفر خبر  وي از حضور اس
ــاتيد قرآني براي آموزش  داد و افزود: از بانوان اس
قرآن و حفظ آن بهره گرفته ايم و در طول مسير 
نيز اساتيد حوزوي و مذهبي سخنرانيهاي الزم 
ــاف و حجاب،  ــون عف ــي همچ را در زمينه هاي

معرفت شناسي و جريان کربال بيان مي کنند. 
مسئول شوراي راهبري فعاليت هاي بانوان کميته 
ــتاد اربعين به تشکيل  ــي س فرهنگي - آموزش
ــتيباني و بين الملل در  ــاي علمي، پش کميته ه
ــاره کرد گفت: قطعا بايد  ــوراي راهبردي اش ش
فرهنگ عاشورا و اربعين انعکاس پيدا کند و به 
طور حتم اين مهم در طول سفر اربعين حسيني 

و ساير ايام مدنظر خواهد بود. 
ــب(س) را الگوي کامل  ــاري، حضرت زين افتخ
ــرد و افزود: قصد ما  ــلمان عنوان ک يک زن مس
ــه تنها در ايام  ــت تا فرهنگ زينبي را ن اين اس
اربعين بلکه براي تمامي ايام سال انعکاس دهيم 
ــذاري آن را در ميان بانوان  ــم تاثيرگ و اميدواري

شاهد باشيم. 
ــال  ــا بيان اينکه برخي نقاط ضعف امس وي  ب
برطرف خواهد شد، گفت: جلوگيري از اختالط 
ــاي خروجي و  ــوان و آقايان در مرزه ــان بان مي
ــهرهايي همچون کربال را مورد  همچنين در ش
توجه قرار داده ايم و در اين زمينه فرهنگسازي 

خواهيم کرد.
مسئول شوراي راهبري فعاليت هاي بانوان کميته 
ــي ستاد اربعين همچنين به  فرهنگي - آموزش
ــير نيز به  ــه کرد که در طول مس ــوان توصي بان
ــورت گروهي حرکت کنند و  به توصيه هاي  ص
ــئوالن ذيربط براي جلوگيري از مشکالت  مس

توجه داشته باشند.

ــلمين  ــالم والمس حجت االس
ــه  کميت ــس  رئي ــدي  احم
ــتاد مرکزي  ــي و آموزش س فرهنگ
از  ــي  رونماي ــم  مراس در  ــن  اربعي
گفت:  اربعين  ــي  آموزش کتاب هاي 
ــي در زمينه  اين کتاب  هاي آموزش
ــن طراحي و  ــوزش مبلغان اربعي آم

توليد شده است.
ــرفصل هايي که در اين  ــزود: س او اف
ــده مرتبط با  ــرار داده ش ــاب ق کت
ــت که طالب  ــي اس مباحث آموزش
حتما بايد در حين تبليغ اربعيني به 

اين نکات واقف باشند و با اين مفاهيم آموزشي، 
طالب به استقبال زائران خواهند رفت.

ــعه  ــان کرد: به منظور توس ــه بي  وي در ادام
ــي در اربعين،  ــاي فرهنگي و تبليغ فعاليت ه
کارگروه فعاليت هاي تبليغي اربعين از سه ماه 

پيش در سازمان اوقاف و امور خيريه 
تشکيل شد.

ــه فرهنگي و آموزش   رئيس کميت
ــت: در  ــزي اربعين گف ــتاد مرک س
همين راستا کارگروه هاي مشخصي 
براي فعاليت در زمينه هاي مختلف 
از جمله کودکان و بانوان و جانمايي 

فعاالن فرهنگي و... تشکيل شد.
ــث نماز به  ــدي بيان کرد: بح  احم
عنوان بحث اصلي و محوري در اين 
ــم در نظر گرفته شده است و  مراس
قطعا امسال فعاليت هاي گسترده  اي 
ــان ايراني و  ــا همکاري مبلغ ــه نماز ب در عرص

نهادهاي عراقي انجام خواهد شد.

آيت اهللا مجتهد شبستري نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي :

اربعين حسيني كنگره عظيم دشمن شكن جهان اسالم است 
آيت اهللا عبادي، نمايند ولي فقيه در خراسان جنوبي:

روح اربعين، تقرب معنوي است

مسئول كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين مطرح كرد:

 7 توصيه ضروري به بانوان در خصوص اربعين حسيني 

مسئول شوراى راهبرى فعاليت هاى بانوان كميته فرهنگى - آموزشى ستاد اربعين:  

100 بانوى مبلغه در ميان زائران اربعين حسينى حضور مى يابند

در نشست خبري با حضور مسئول كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين و مسئول كارگروه تبليغ و نماز:

از برنامه هاى آموزش مبلغان اربعين رونمايي شد

ــگاه اطالع  ــزارش پاي ــه گ ب
رساني االربعين،  در ابتداي 
ــالم  ــت االس ــت حج ــن نشس اي
ــملمين دکتر احمدي رئيس  والس
ــي ستاد  کميته فرهنگي و آموزش
مرکزي اربعين ضمن ارائه گزارشي 
از برنامه هاي اين کميته در مورد 
کارگروه تبليغ و نماز و فعاليت هاي 
اين کميته توضيحاتي را ارائه دادند.

در ادامه حجت االسالم والمسلمين 
و  ــي  فرهنگ ــاون  مع ــرفخاني  ش
ــاف و امور  ــازمان اوق اجتماعي س

ــئول کارگروه تبليغ و نماز  خيريه کشور و مس
کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين 
ــانه و  ــوش آمدگويي به اصحاب رس ، ضمن خ

ــوگواري اباعبداهللا حسين (ع)  ــليت ايام س تس
تجمع بزرگ اربعين را بزرگترين شعائر اسالمي 

در جهان خواندند.

وي در ادامه با اشاره به اينکه امسال 
١١٠٠ مبلغ با روش هاي تبليغي 
متفاوتي از قبيل منبري، روايتگري، 
چند رسانه اي و ..  اماده نشر معارف 
اسالمي و معارف اهل بيت به زائران 
ــان کرد، از اين  ــتند خاطرنش هس
ــک ١٠٠ نفر خواهران  تعداد نزدي
ــتند که در موکب هاي  مبلغه هس
ــتقر  ــي ويژه خواهران مس تخصص

خواهندشد.
ــت نام از تاريخ ٢٨ مهر ماه آغاز  ثب
ــت نام از   ــد و لينک ثب خواهد ش
طريق پرتال االربعين ، سامانه  سازمان اوقاف و 
امور خيريه و سامانه دفتر تبليغات اسالمي حوزه 

علميه قم قرار خواهد گرفت.

در نشست خبري كارگروه تبليغ و نماز كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين مطرح شد: 
1100 مبلغ و مبلغه به مراسم اربعين اعزام مى شوند

ــي  ــعود حاج ــالم اميرمس ــت االس حج
ــالم  ــي، در ديدار با حجت االس ابراهيم
ــّيد عليرضا عبادي نماينده ولي  والمسلمين س
فقيه درخراسان جنوبي با اشاره به اجراي «طرح 
ــن، گفت: اين  ــم اربعي ياوران معنوي» درمراس
طرح براي هدف گذاري دقيق در حوزه آموزش 
زائران و اطالع  رساني فرهنگي به زائران اربعين 
حسيني اجرا مي  شود كه طالب و مبلغان ديني 
از مبدأ با زائران پياده اربعين حسيني همراه مي 

شوند.
ــتانها و كار گروه ياوران معنوي  مسئول امور اس
اربعين افزود: تاكنون در مرحله نخست ٥٠ هزار 
ــتاي طرح ياوران معنوي اربعين  روحاني در راس

آموزش آنان شروع شده است.
وي با اشاره به اينكه پس از واگذاري برنامه هاي 
ــتاد اربعين به وزارت كشور، ١٤ كميته براي  س
ــور در اين وزارتخانه  ــه ريزي و پيگيري ام برنام
ــت، افزود: كميته فرهنگي و  ــده اس تشكيل ش
ــئوليت فعاليت هاي فرهنگي و  ــي مس آموزش

ــتاي بهره مندي هرچه بيشتر  آموزشي در راس
ــم معنوي در داخل  ــن از اين حركت عظي زائري

كشور و در عراق را مديريت مي كند.
ــي را در حوزه  ــته هاي فرهنگ وي محتواي بس
احكام، بايد و نبايدهاي سفر، ره پويه سفر، آداب 
و اخالق و معارف ذكر كرد و افزود: ما مي توانيم 
اين محتواها را در اختيار خيران و واقفان فرهنگي 

بگذاريم تا چاپ و در اختيار مردم قرار دهند.
ــتانها و كار گروه معنوي ستاد  مسئول امور اس
اربعين با تاكيد بر اينكه بايد در حوزه فرهنگي 
ــود تا زائران از شور به شعور حسيني  كمك ش

ــده  ــند، ادامه داد: محصوالتي كه توليد ش برس
ــيب شناسي گذشته و نيازشناسي آينده در  آس

آن وجود دارد.
ــاره به  ــي ابراهيمي با اش ــالم حاج حجت االس
اينكه محل استقرار راويان اربعين در موكب هاي 
فرهنگي خواهد بود، بيان كرد: همچنين امسال 
بايد موكب هاي خدماتي داراي پيوست فرهنگي 

باشند.
ــخنرانان و مداحان  ــز از س ــال ني به گفته امس
ــاده روي اربعين  ــور در پي ــوري براي حض كش

حسيني دعوت شده است.
ــتانها و كار گروه ياوران معنوي  مسئول اموراس
ــاره به اينكه امسال يك هزار مبلغ  اربعين با اش
جريان فرهنگي اربعين را به صورت همه جانبه 
ــش خواهند داد، از بانوان خواست با توجه  پوش
ــش رو در پياده روي اربعين  به چالش هاي پي
بانوان از سفر مجردي پرهيز كنند و يا به صورت 
ــي و همراه با محارم در پياده روي اربعين  گروه

شركت نمايند.

مسئول كار گروه ياوران معنوي كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين: 
آموزش 50 هزار روحانى درطرح ياوران معنوى اربعين
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مقام معظم رهبري(مدظله العالي):

پديده ى بى نظير و حركت عظيم و پرمعناى راه پيمايى اربعين حسينى عليه السالم حسنه اى ماندگار است. تركيب «عشق و ايمان» و «عقل و عاطفه از ويژگى هاى منحصر به فرد مكتب اهل بيت عليهم السالم است 
و حركت عاشقانه و مؤمنانه ى مردم از كشورهاى مختلف جهان در اين پديده ى بى سابقه، بدون ترديد از جمله شعائر الهى است. دولت درخصوص خروج از كشور مقرراتى معين كرده كه حتماً بايد مراعات 

شود و حركت خارج از اين ضوابط مطلوب نيست.

بيانات رهبر انقالب در درس خارج فقه درباره زيارت اربعين- 09/09/1394

ــاي  ــزاري ه ــزارش خبرگ ــه گ ب
مختلف، حميدرضا گودرزي مدير 
اجرايي و سخنگوي ستاد مرکزي اربعين 
ــاره به اينکه بيمه دانا  وزارت کشور با اش
امسال مسئوليت بيمه زائران حسيني به 
کشور عراق را عهده دار شده است، اظهار 
داشت: از حدود دوهفته قبل با هماهنگي 
ــت ذوالفقاري،  ــه رياس ــتاد مرکزي ب س
ــور و  ــاون امنيتي انتظامي وزارت کش مع
ــتاد مرکزي اربعين با مسئوالن  رييس س

ــرکت بيمه دانا، مسايل و  ــد ش و مديران ارش
ــه اي و غير بيمه اي به  موضوعات مختلف بيم
صورت کارشناسي مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت تا اينکه مقرر شد مسئوليت بيمه زائران 
اربعين امسال به عهده بيمه دانا گذاشته شود.

 گودرزي در توضيح مطلب افزود: امسال مقرر 
ــور براي زائران اربعين  ــده در ١٦ نقطه کش ش
ــور از حدود دو  ــود، بدين منظ رواديد صادر ش
ــفارت عراق در تهران،  هفته قبل دفاتري در س
ــولگري عراق در مشهد، کرمانشاه و اهواز  کنس

ــده که با راه اندازي ١٢ دفتر ديگر در  ايجاد ش
ــور مجموع اين اماکن به ١٦ دفتر  ــطح کش س
مي رسد که وظيفه اين دفاتر صدور رواديد براي 

زائران اربعين حسيني است.
ــخنگوي ستاد مرکزي اربعين وزارت کشور   س
ــت و آمد زائران و  ــا تاکيد بر اينکه امکان رف ب
ــدون رواديد (ويزا)  ــان عزيز به عراق ب هموطن
ــت از تجمع  ــکان پذير نبوده، از آنان خواس ام
ــد و افزود: به منظور  ــا خودداري کنن در مرزه
ــت  ــته اس جلوگيري از ازدحام جمعيت شايس

ــامانه  زائران از هم اکنون با مراجعه به س
ــتقر در مرزهاي  ــر مس ــماح و يا دفات س
ــهر، چزابه در دشت  ــلمچه در خرمش ش
ــتان  ــتان و مهران در اس آزادگان خوزس
ايالم نسبت به ثبت نام و اخذ رواديد خود 

اقدام کنند.
 گودرزي همچنين با ذکر اين مطلب که 
سال گذشته حدود يک ميليون و پانصد 
هزار زائر به کربال سفر کردند، يادآور شد: 
ــده امسال  طبق پيش بيني   هاي انجام ش
ــه حدود دو  ــيني ب ــداد زائران اربعين حس تع
ــه اميدواريم با  ــده ک و نيم ميليون نفر بالغ ش
تمهيدات در نظر گرفته شده توسط بيمه دانا 
ــمند به زائران حسيني در  و ارائه خدمات ارزش
ــت روز اقامت در کشور عراق، شاهد  طول بيس
ــزاداري بدون  ــم ع ــزاري آبرومندانه مراس برگ

دغدغه و با حفظ امنيت کامل زائران باشيم.
ــور با بيمه دانا، امسال   طبق توافق وزارت کش
زائران اربعين حسيني تحت پوشش بيمه هاي 

عمر، حوادث و درمان بيمه دانا قرار دارند.

رضا كوچك زاده تهمتن مدير راديو اربعين از جزييات اين شبكه 
راديويي كه اول آبان ماه راه اندازي شد، سخن گفت.

ــال  ــاره به راه اندازي راديو اربعين كه س رضا كوچك زاده تهمتن، با اش
ــكل گرفت، گفت: ما تجربه خوب و موفقي از سال  ۹۴ براي اولين بار ش
ــته داشتيم كه اين شبكه راديويي به همت معاونت صدا راه اندازي  گذش
شد و حاال باتوجه به اهميت معنوي اين مراسم، معاونت صدا، امسال هم 
بر آن شد تا براي پوشش هرچه بهتر اخبار و اطالعات مربوط به حضور 

گسترده زائران «راديو اربعين» را راه اندازي كند.

اول آبان تا 10 آذر، دوره فعاليت راديو اربعين
ــاره زمان راه اندازي راديو اربعين عنوان كرد: راديو اربعين از روز  وي درب
ــمي، كار خود را آغاز  ــنبه اول آبان مصادف با ۲۰ محرم به صورت رس ش

مي كند و پايان ماه صفر يعني دهم آذرماه به كار خود پايان مي دهد.
کوچک زاده با اشاره به عملكرد اين شبكه اعالم كرد: ما آخرين اقدامات 
ــش مي دهيم و  ــان به زائران را پوش ــتگاه ها و نهادهاي خدمات رس دس
اطالع رساني لحظه به لحظه از اخبار مربوط به اين تجمع ميليوني را ارائه 
مي كنيم. در واقع تداركات و اطالعاتي را كه زائران در طول سفر خود به 

آن نيازمند هستند، به آنها ارائه مي كنيم.

پخش 24 ساعته در سراسر كشور، نجف اشرف و كربال
كوچك زاده اضافه كرد: پخش راديو اربعين ۲۴ ساعته است و نكات الزم 
ــاني مي كند. مخاطبان  را به صورت خبر، گزارش و گفت-وگو اطالع رس
مي توانند راديو اربعين را روي موج اف.ام رديف ۹۵.۵ مگاهرتز در تهران 
ــتان ها نيز، از طريق صداوسيماي  ــبكه در اس دريافت كنند. موج اين ش
ــتان ها اعالم مي شود. ما امسال توانستيم با تالش همكاران در بخش  اس
فني معاونت صدا، راديو اربعين را به صورت سراسري پخش كنيم. چون 
سال گذشته فقط در تهران و استان هاي مرزي كشور اين شبكه دريافت 

مي شد.
وي با اشاره به موج هاي ديگر اين شبكه راديويي عنوان كرد: مخاطبان 
ــتاپ باكس، گيرنده هاي ديجيتال و  ــتگاه هاي س مي توانند از طريق دس
ــبكه را دريافت كنند. با تالش همكاران  ــن تلفن همراه اين ش اپليكيش
ــوج اف.ام رديف  ــرف روي م ــبكه در نجف اش فني راديو اربعين، اين ش

۹/۹۱ مگاهرتز، و در كربالي معلي روي موج اف.ام رديف ۹/۹۰ مگاهرتز 
قابل دريافت است. هم چنين مخاطبان مي توانند براي تعامل بيش تر با 
شماره ۳۰۰۰۹۵۵ با ما در ارتباط باشند و از طريق تلفن ها و شبكه هاي 

اجتماعي سخنان خود را به گوش ما برسانند.

آموزش مكالمه عربي و آداب و احكام سفر
اين مدير رسانه اي، درباره مأموريت هاي راديو اربعين اظهار كرد: مأموريت 
اين شبكه اطالع رساني است كه در قالب ۱۲ باكس خبري شامل چهار 

باكس مشروح خبري و هشت باكس غيرمشروح ارائه مي شود.
ــبكه يادآور شد:  ــاره به برنامه هاي روتين اين ش مدير راديو اربعين با اش
پخش روزانه دعاي عهد بعد از اذان صبح و دعاي ندبه بعد از اذان صبح 
ــخنان كوتاه  ــخنراني هايي از وعاظ معروف، س روزهاي جمعه، پخش س
ــتندهاي راديويي ويژه اربعين،  وعاظ در باكس هاي مختلف، پخش مس
نمايش هاي راديويي ويژه اين ايام، مباحث كارشناسي در زمينه تبيين 
ــاره داليل اهميت زيارت  ــفه اربعين و پياده روي آن، مباحثي درب فلس
اربعين و تفسير فرازهايي از زيارت اربعين، آداب و احكام زيارت، امنيت و 
بهداشت سفر، فضايل قرائت قرآن كريم در سفر اربعين، تفسير فرازهايي 
از زيارت وارث و فرزاهايي از زيارت جامعه كبيره، آموزش مكالمه، كلمات 
و اصطالحات پركاربرد عربي كه در سفر الزم خواهند بود و پخش ترتيل 
ــا در اين ايام  ــرآن كريم از برنامه هاي روتين م ــه يك صفحه از ق روزان

هستند.
ــاره كرد و گفت: پخش  وي در پايان به برنامه هاي ديگر راديو اربعين اش
مداحي، مراثي و روضه خواني هاي مرتبط با محرم و اربعين از برنامه هاي 
ــبكه با ياران حضرت اباعبداهللا (ع) و شهداي  ــت. ما در اين ش ويژه ماس
كربال و هم چنين تاريخ اربعين آشنا مي شويم. در كنار ارتباط با مسئوالن 
و اعضاي كميته هاي عالي سيزده گانه اربعين ۹۵، از سطح شهر تهران و 

مراكز استان ها و شهرستان ها نيز گزارش هاي مردمي داريم.

ــده  ــيده ش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تمهيدات انديش
براي برقراري ارتباطات موفق در ايام اربعين حسيني را در حوزه 

ارتباطات زيرساخت، تشريح کرد.
ــدن به ايام  ــزاري هاي مختلف؛ با توجه به نزديک ش ــه گزارش خبرگ ب
اربعين حسيني و حضور گسترده زائران ايراني در کربالي معلي، وزارت 
ارتباطات وفناوري اطالعات، تمهيداتي را براي برقراري ارتباطات بدون 
نقص و موفق اين زائران در مسير پياده روي تا کربال انديشيده است. اين 
ــال زائران با  وزارتخانه وعده داده که با افزايش ظرفيتهاي ارتباطي، امس

مشکلي مواجه نخواهند شد. 
ــات و مديرعامل  ــر ارتباطات و فناوري اطالع ــاس معاون وزي براين اس
شرکت ارتباطات زيرساخت، به عنوان رئيس کميته هماهنگي ارتباطات 
ــات عملياتي کردن  ــفر کرد تا مقدم ــته به ايالم س اربعين، هفته گذش

افزايش ظرفيت، اجرايي شود.
هم اکنون و با توجه به اينکه کمتر از يک ماه تا مراسم اربعين حسيني 
زمان باقي است، وزارت ارتباطات از انجام ۷ اقدام براي ارتباط رساني خبر 
ــت. شرکت ارتباطات زيرساخت نيز اعالم کرد که تمام نيازهاي  داده اس

اعالم شده اپراتورهاي ثابت و سيار ويژه اربعين را تامين مي کند.
۷ اقدام به شرح زير است:

ــوم  ــل س ــش کامل نس ۱. در محدوده پايانه مرزي مهران عالوه بر پوش
ــاي و اينترنت رايگان فراهم  ــر کامل اينترنت واي ف ــل (۳G)، چت موباي

شده است.
۲. نصب ۲۰۰ سايت واي فاي توسط اپراتور همراه اول در مسير کربال-

نجف براي دسترسي زائران و نهادهاي خدماتي.
ــک هاي تلفن  ــتان ايالم پايانه مرزي مهران را به کيوس ۳. مخابرات اس

عمومي مجهز کرده است.
ــا حداکثر ظرفيت راه اندازي  ــهر مهران ب ۴. ۲۲ آنتن BTS جديد در ش

شده است.
۵. رومينگ بين اپراتوري در استان ايالم تکميل شد.

۶. پست بانک ايران براي سرويس دهي بيشتر دو دستگاه خودپرداز در 
پايانه مهران مستقر مي کند.

ــرکت پست جهت حمل نذورات و وسايل زوار دو دستگاه کاميون  ۷. ش
در پايانه مرزي در اختيار قرار مي دهد.

استان دار آذربايجان شرقي 
با بيان اين که راه پيمايي 
اربعين حسيني، نمايش عشق و 
ــالت  عالقه مردم به خاندان رس
ــت،  و کنگره عظيم اهل بيت اس
ــاني شايسته و  گفت: خدمت رس
در خور شان زائران امام حسين 
–عليه-السالم-  وظيفه ماست و 
با تمام توان در اين جهت تالش 

خواهيم کرد.
ــارزاده در  ــماعيل جب ــر اس دکت

ــتاني هماهنگي  ــتاد اس ــه س چهارمين جلس
اربعين حسيني که در دفتر نماينده ولي فقيه 
ــد، با  ــتان و امام جمعه تبريز برگزار ش در اس
اشاره به ماموريت استان آذربايجان شرقي در 
ايام اربعين، گفت: آن چه از طرف ستاد مرکزي 
اربعين به اين استان محول شده برپايي موکب 
ــت و همه  ــرز مهران اس ــاني در م خدمت رس
امکانات استان بايد در اين جهت متمرکز شود.

وي با اشاره به اين که ستاد اربعين آذربايجان 
ــته، از ٤٥٠ هزار زائر در  شرقي در سال گذش
ــزود: باتوجه به  ــلمچه پذيرايي کرد، اف مرز ش
اين عملکرد موفق، پذيرايي روزانه از سي هزار 
ــنگيني نيست  ــال جاري، تکليف س نفر در س
ــتان از عهده اين  ــتگاه هاي اس و مطمئنا دس

مأموريت برخواهند آمد.
جبارزاده با بيان اين که اين مأموريت همه ساله 

ــت:  ــت، گف ــد داش ــه خواه ادام
ــود را به نحوي  ــد امکانات خ باي
سامان دهي کنيم که در سال هاي 
ــتفاده باشد و در  بعد نيز، قابل اس
ــات ثابت و  ــدت بايد امکان درازم

ماندگار نيز ايجاد کنيم.
استان دار آذربايجان شرقي، با بيان 
ــف خود در  ــه به همه وظاي اين ک
قبال زايران اربعين عمل خواهيم 
ــام اين مأموريت  کرد، افزود: انج
وظيفه همه دستگاه هاست و بايد 
نيازمندي هاي موکب آذربايجان شرقي در مرز 
ــب تأمين شود، در عين  مهران در موعد مناس
حال اين موضوع، نبايد مأموريت دستگاه ها در 

داخل استان را تحت الشعاع قرار دهد.
ــت رؤساي کميته هاي تخصصي  در اين نشس
ــتاد هماهنگي اربعين، گزارشي از اقدامات  س
انجام يافته براي خدمت رساني به زائران در ايام 

اربعين در مرز مهران ارائه کردند.

ــت که صدور  ــفير عراق در تهران گف س
ــي از  ــراي زوار ايران ــن ب ــد اربعي روادي
ــفارت و  ــز، س ــده در ۱۲ مرک ــاعت آين ۲۴ س
ــور در ايران آغاز  ــولگري هاي اين کش سرکنس

خواهد شد. 
ــف، راجح  ــزاري هاي مخلت ــزارش خبرگ به گ
ــفير عراق در تهران، در نشستي  ــوي س الموس
خبري، در محل سفارتخانه اين کشور در تهران، 
به تشريح روند صدور رواديد زوار ايراني اربعين 
ــاره به در نظر گرفتن ١٢ مرکز  پرداخت و با اش
ــفارت عراق در  ــراي صدور رواديد به همراه س ب
تهران و سرکنسولگري هاي اين کشور در مشهد، 
کرمانشاه و اهواز، گفت: دو روز پيش کارمندان 
ــولگري هاي عراق به مراکز  ــفارت و سرکنس س

ــده اند. به گزارش فارس،  صدور رواديد اعزام ش
ــت،  ــهرهاي کرج، ورامين، رش اين مراکز در ش
ساري، تبريز، قم، اصفهان، شيراز، کرمان، آبادان، 
سوسنگرد، ايالم قرار دارند و عالوه بر آن، سفارت 
ــولگريهاي اين کشور در  عراق در تهران و کنس
اهواز، مشهد و کرمانشاه به همراه اين ١٢ مرکز، 
ــدور رواديد براي ايرانيان، به منظور  اقدام به ص

شرکت در مراسم اربعين خواهند کرد.
وي با اشاره به فاجعه منا عنوان کرد: عربستان 
نمي تواند امنيت دوميليون حاجي را تأمين کند؛ 
ــام اربعين داريم و  ــا ما ٢٥ ميليون زائر در اي ام
ــکالت امنيتي و جنگ، امنيت آنها  با وجود مش
ــوي پيش بيني کرد  ــن مي کنيم. الموس را تأمي
که امسال دوونيم تا سه ميليون زائر ايراني براي 

حضور در مراسم اربعين به عراق سفر کنند.
ــت کرد که به خاطر  ــي درخواس وي از زوار ايران
مسائل امنيتي پس از شرکت در مراسم اربعين 
شهر کربال را ترک کنند. سفير عراق در بخش 
ديگري از اين نشست خبري، با اشاره به عمليات 
آزادسازي موصل تصريح کرد: در جنگ موصل 

کمر دشمن را خواهيم شکست.

ــاني  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
االربعين از مازندران، معاون سياسي، 
ــتان دار مازندران  ــي و اجتماعي اس امنيت
ــزاري تجمع زائران  ــه، از برگ در اين جلس
ــيني در ١٤ آبان ماه جاري در  اربعين حس
مركز استان خبر داد و اظهار داشت: از اين 
فرصت براي تبيين بهينه اهداف همايش 
اربعين و ايجاد شور حسيني در ميان زائران 

و مشتاقان آل اهللا بهرهگيري شود.
علي رضا يونسي رستمي، معاون سياسي، 

امنيتي و اجتماعي استان دار مازندران در جلسه 
ــامان دهي زائرين اربعين  ــتاد مديريت و س س
ــاره به اين كه اربعين،  ــتان، با اش ــيني اس حس
بزرگ ترين همايش سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
ــت، يادآور شد: مردم ايران اسالمي  و ديني ماس
ــقان حضرت امام حسين –عليه السالم-  و عاش
ــي عظيم، تبعيت  ــركت در اين گردهماي با ش
ــتورات الهي و آموزه هاي آن امام  خود را از دس

ــرايطي زير  همام اعالم مي كنند كه در هيچ ش
بار ظلم نمي روند و هرگز دست از حمايت حق 

برنخواهند داشت.
ــي با بيان اين كه مردم واالي ما با حضور  يونس
ــي، مذهبي و  ــيني، رخداد دين در اربعين حس
ــد، گفت: براي  ــي بزرگي را رقم مي زنن فرهنگ
ــاي زوار به ويژه از  تمامي امور احتمالي و نيازه
سوي موكب داران، پيش بيني هاي الزم صورت 

گيرد.

ــي  ــي و اجتماع ــي، امنيت ــاون سياس مع
ــه اين كه  ــاره ب ــتان دار مازندران با اش اس
ــيني، يك اقدام ملي  همايش اربعين حس
ــت و همه بايد بدور از مسايل صنفي،  اس
ــتا اهتمام  ــد واحد در اين راس هم چون ي
نمايند و نهايت همكاري را مبذول دارند، 
ــيني، يكي  افزود: گردهمايي اربعين حس
از بي بديل ترين تجمعات ديني و مذهبي 

است كه به وحدت ملي كمك مي كند.
ــتان دار، تأكيد كرد: از ظرفيت  معاون اس
ــر افكار عمومي،  ــبكه هاي مجازي براي تنوي ش
تبيين معرفت حسيني و اطالع رساني به هنگام 

به زائران استفاده شود.
ــي و انتظامي  ــه، مديركل امنيت ــن جلس در اي
استان داري و دبير ستاد مديريت و سامان دهي 
زائران اربعين حسيني و ديگر اعضاي اين ستاد 
ــه ارائه گزارش اقدامات و فعاليت هاي خود در  ب

اين راستا پرداختند.

حميدرضا گودرزى سخنگوى ستاد مركزى اربعين وزارت كشور خبرداد:  

چگونگى تهيه بيمه نامه،
 صدور رواديد و اعزام زائران ايرانى اربعين حسينى 

با همكارى كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعيِن:
آغاز به كار راديو اربعين با ماموريت
 خبرى-اطالع رسانى و فرهنگى - آموزشى

7  اقدام براى ارتباط رسانى به زائران اربعين
وزارت ارتباطات اعالم كرد؛

سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم 
کرد: مشموالن غيرغايبي که قصد 
ــيني را  حضور در راه پيمايي اربعين حس
دارند بايد طبق ضوابط و با پرداخت وثيقه 
ــازمان وظيفه  معين ، مجوز خروج را از س

عمومي دريافت کنند.
ــاني االربعين  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــازمان  به نقل از پايگاه خبري پليس، س
وظيفه عمومي ناجا در اطالعيه اي اعالم 
ــور  ــت خروج از کش ــرد: ثبت درخواس ک
ــتان تهران، براي  ــاکن اس ــموالن س مش
ــياحتي به صورت  ــفرهاي زيارتي و س س
ــت. مشموالن ساير استان ها  اينترنتي اس

 با مراجعه حضوري به معاونت وظيفه عمومي 
ــراي دريافت مجوز  ــتان مي توانند ب ــز اس مرک

خروج از کشور اقدام کنند.
ــتان تهران و  ــب اس ــموالن غيرغاي ــام مش تم
ــفرهاي  ــور براي س ــروج از کش ــي خ متقاض
ــت داشتن  ــياحتي، بايد با در دس زيارتي و س
ــت و کد  ــدون غيب ــت، ب ــرگ آماده به خدم ب

ــايت خدمات الکترونيک انتظامي  سخا، به س
 www.epolice.ir ــاني (پليس+۱۰) به نش

مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
 مراحل بعدي اقدام به صورت پيامک به اطالع 

متقاضي مي رسد.
ــتان  ــگاه هاي اس ــجويان دانش هم چنين دانش
ــت تحصيلي نيز بايد  ــتن معافي تهران، با داش
ــور به شيوه باال اقدام کنند.  براي خروج از کش

براي اين دسته از افراد، ۴۸ ساعت پس 
ــده،  از پرداخت اينترنتي وثيقه تعيين ش
ــال  ــازمان ارس ــوي اين س پيامکي از س
مي شود. هم چنين متقاضيان مي توانند 
ــور  ــوز خروج از کش ــب صدور مج مرات
خود را ضمن استعالم از سامانه پيامک 
ــماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰، از  ــازمان به ش س
طريق دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي 
ــتن  ــورت داش ــا در ص ــس+۱۰) ي (پلي
ــه نيز  ــق اداره گذرنام ــه از طري گذرنام

پي گيري کنند.
مشموالن غيرغايبي که قصد حضور در 
راه پيمايي اربعين را دارند نيز، بايد طبق 
ــده، مجوز  ضوابط و با پرداخت وثيقه معين ش
ــازمان دريافت کنند. بديهي  خروج را از اين س
است در زمان حاضر هيچ گونه فرآيند ديگري 

براي اين افراد در نظر گرفته نشده است.
ــفرهاي زيارتي  هم چنين ميزان وثيقه براي س
ــفرهاي سياحتي ۱۵۰  ــي ميليون ريال و س س

ميليون ريال است.

برگزاري پنجمين جلسه ستاد اربعين استان مازندران

شرايط حضور مشموالن غير غايب درراه پيمايى اربعين

اسماعيل جبارزاده، استاندار آذربايجان شرقي: 

سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد:

با تمام توان، براي خدمت به زائران اربعين تالش مي كنيم
راجح الموسوي، سفير عراق در تهران: 

سفر 2,5 تا 3 ميليون ايراني به عراق، براي حضور در مراسم اربعين 
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اکملالزیارات/صاکمل الزیارات/ص ١٤٣١٤٣

1- آغاز زيارت با سالم
معموًال زيارتنامه هاي اهل بيت (عليهم السالم) با سالم بر 

آنها آغاز مي شود. 
ــت و «السالم  ــالم» به معناي سالمت اس «س
ــما  ــالمت از جانب خدا بر ش عليکم» يعني س
ــان ترين و  ــاده ترين، آس ــالم کردن، س باد. س
ارزشمندترين وسيله براي ابراز ارادت، تکريم و 
تعظيم مخاطب و تحکيم پيوندهاي اجتماعي 
ــت. سالم، نوعي تحيت و درود است و اصل  اس
«تحيت» به معناي طلب حيات براي مخاطب 
ــد يا حيات  ــات ظاهري باش ــت، خواه حي اس
ــالم بر امام  ــد يا معنوي. س باطني، مادي باش
ــتن به حيات  ــين (ع) به معناي باور داش حس
معنوي آن حضرت و شنيدن سالم ما از سوي 
ــت، از آنجا که همه انسان ها اعم از  ــان اس ايش
معصوم و غيرمعصوم، به لحاظ قوس صعود، در 
حال حرکت به سوي کمال مطلق هستند و اين 
کمال جويي و ترفيع درجه، در بهشت نيز ظهور 
دارد، سالم هاي ما به معصومين عليهم السالم، 
ــود؛ چون سبب  مايه ترفيع درجات آنها مي ش
ــالمت ويژه اي از ناحيه ذات پاک  ــود س مي ش
خداوند به آنان افاضه شود. افزون بر اين، سالم 
براي خوِد سالم کننده نيز اجر، منزلت و رفعت 

درجه خواهد داشت.۸ 

2-  اكرام خداوند و شهادت امام حسين (ع)
موضوع «شهادت» يکي از محورهاي ياد شده در 
زيارت اربعين است. در اين محور از «شهادت» 
به عنوان نشانه گرامي داشت و اِکرام خداوند به 
ــده است. چنان که در  ــين (ع) ياد ش امام حس
ــهاَدة؛ او را به  اين باره مي خوانيم: «اَکَرمَتُه بِالَش

واسطه شهادت، گرامي داشتي».
صائب تبريزي مي گويد:

گردن مکش ز تيغ شهادت که اين زالل 
از جويبار ساقي کوثر گذشته است  ۹ 

شهيد مطهري بر اين باور است که «پشت سر 
ــنايي پيدا مي شود. اين  هر شهادتي يک روش
ــت و ارزش  ــيار درستي اس ــخن، سخن بس س
شهيد و شهدا را ثابت مي کند. از نظر اجتماعي، 
َمَثل شهيد و شهادت که روشني ايجاد مي کند، 
َمَثل يک سلسله کارهاي خير فردي است که 
در قلب فرد، ايجاد روشني مي کند. نظير ايثار، 
انصاف دادن، مبارزه با هواي نفس، در حقيقت 
شهادت براي اجتماع، نوعي تصفيه نفس است 

براي اجتماع».  ۱۰ 

3- امام حسين (ع) و پاكي نسل
ــده در زيارت  ــاي مطرح ش ــي از موضوع ه يک

ــه دنيا آمد:  ــت که آن حضرت از آن ب ــلي اس اربعين، پاکي نس
«َواجَتبيَتُه ِبطيِب الِوالَدِة؛ و او را به پاکي نسل، برگزيدي.»

ــا را عّليين آفريد و ارواح  ــام صادق (ع) مي فرمايد: «خداوند م ام
ــيعيان ما  ما را از باالي آن آفريد و ارواح ش
ــن آفريده و پيکر آنها را از پايين  را از عّليي
عّليين آفريد و از اين جهت ميان ما و آنان 
ــت و دل هاي آنها  ــي و نزديکي اس خويش

به سوي ما مشتاق است».۱۱ 
ــي ديگر در اين باره  آن حضرت، در حديث
ــا را از  ــا که خداوند م ــد: «همان مي فرماي
ــپس آفرينش  نور عظمت خود آفريد و س
ــه در زير عرش قرار داد  ما را از ِگلي نهفت
ــاد و ما خلق  ــد ما نه ــور را در کالب و آن ن

شديم.»۱۲  

4- حسين (ع) وارث پيامبران
ــهدا  ــي که از سيدالش ــي از ويژگي هاي يک
ــده، اين است که  در زيارت اربعين ياد ش
ــت. «َو  ــران اس ــين (ع)، وارث پيامب حس
اَعَطيَتُه َمواِريَث اَالنبياء؛  خدايا  تو ميراث 

همه پيامبران را به او اعطا کردي».
امام رضا (ع) فرمود: «به راستي که محمد 
ــود در خلقش و چون  ــن خدا ب (ص)، امي
ــالم)  ــرد، ما اهل بيت (عليهم الس وفات ک
ــا امناي خدا در زمين  وارثانش بوديم و م
هستيم … و به راستي که ما هر مردي را 
ــيم که از روي حقيقت،  ببينيم، مي شناس
ــا نجيب و ناجي  ــت يا منافق. م مؤمن اس
ــتيم و ما بازماندگان پيغمبرانيم و ما  هس
ــاب خداي عزوجل  صاحبان امتياز در کت
ــول خدا  ــتيم. ما از همه مردم به رس هس
نزديک-تريم. خدا به ما آموخته و رسانيده، 
ــم و ما به علم پيامبران  آنچه را بايد بداني
ــول اولوالعزم  ــا وارثان رس ــپرده و م را س

هستيم.۱۳ 

5- حسين (ع) حجت خدا بر روي زمين
خداوند، همواره بر روي زمين، حجت هايي 
ــا، خوبان به کمالي  ــطه آنه دارد تا به واس
ــته آنهاست دست يابند و بدان،  که شايس
ــد و اختيار، به  ــه از روي عم در صورتي ک
ــته باشند و  راه تباهي رفتند، عذري نداش
حجت بر آنها تمام شده باشد. يکي از اين 
حجت هاي بزرگ الهي بر روي زمين، امام 
ًة علي  ــت: «َو َجَعلَتُه ُحجَّ ــين (ع) اس حس
ــاء؛ و او را حجت  ع ــَذَر ِفي الدُّ َخلِقک َفَاع
ــرار دادي، پس او هم در  ــر آفريدگانت ق ب
اتمام حجت بر خلق، رفع هر عذري از امت 

1.اصول و سياست ها
براي رسيدن به اهداف ضروري است که اصول و سياست هايي ترسيم شوند تا 
دستيابي به اهداف را آسان تر و دقيق تر کرده و از طرفي اصول و ارزش هاي حاکم بر 

يک مجموعه در راه رسيدن به يک هدف خاص فراموش نشوند.
ــت ها، آن دسته از بايدها و نبايدهايي است که چارچوب فعاليت ها را  اصول و سياس
تعيين مي کند و آسيب هاي ناشي از فعاليت را براي رسيدن به هدف کاهش مي دهد.

براي پرداختن به موضوع اربعين در رسانه ها ضرورت دارد چارچوب هايي بر فعاليت هاي 
ــد تا دستيابي به اهداف با سرعت و دقت بيشتر و با آسيب هاي  ــانه اي حاکم باش رس
کمتري همراه باشد؛ از طرفي ماندگاري پيام هاي رسانه به حداکثر ممکن رسيده و 
ضريب نفوذ آن افزايش يابد. به نظر مؤلف تالش براي حفظ اصول و سياست هاي زير 

در اين راستا مفيد خواهد بود:

1-1. ايجـاد آرايش رسـانه اي و هماهنگي محتوايي و يكپارچگـي تأثير در فعاليت هاي 
رسانه اي 

اگر آرايش رسانه اي را «طراحي و استقرار بهترين ترکيب جبهه رسانه اي و چيدمان 
ــب منابع در رسانه ها براي دستيابي حداکثري به اهداف و مأموريت ها» بدانيم  مناس
(علي عسکري و ديگران، ١٣٩٤: ٣٢) بايد بپذيريم که براي دستيابي به اهداف کالن 
ــانه اي دقيق و  ــاي جمعي به ويژه در ابعاد بين المللي نيازمند آرايش رس در حرکت ه
ــده هستيم؛ آرايشي که بتواند با تکيه بر اهداف واحد و هم افزايي پيام،  برنامه ريزي ش
جريان سازي رسانه اي را ايجاد کرده و به آن وسعت و عمق بخشد. مناسک اربعين به 
داليل راهبردي به اين جريان سازي و آرايش رسانه اي در رسانه هاي همسو، نيازمند 
است؛ اما رسيدن به اين آرايش رسانه اي سازوکار و الزامات خاص خود را دارد که اين 

نوشته در پي تبيين آن نيست و در مجالي ديگر بايد بدان پرداخت.

2-1. تناسب محتوا، قالب و مخاطب
در موضوع اربعين در رسانه ها نيز اين قاعده بايد موردتوجه قرار گيرد تا تأثيرات پيام 
بر دانش، نگرش و رفتار مخاطبان به حداکثر ممکن برسد. به اين منظور تفکر و تأمل 
مديران حوزه توليد پيام در اين باره بايد جدي و مستمر باشد. اين که مفهوم مورد نظر 
در پيام چيست؟ آيا قالب مورد نظر براي انتقال پيام تناسب و همخواني الزم را دارد؟ 
يا اين که آيا اساسًا اين دو متناسب با مخاطب برنامه و پيام هست يا خير؟ و ده ها سؤال 

ديگر در اطراف اين مهم، بايد از دغدغه اصحاب رسانه ها باشد.
ــانه ها و ويژگي ها، محدوديت ها، مزيت ها، رسالت و مأموريت خاص  تعدد و تکثر رس
هر يک، موجب شده که مخاطبان آن ها (در حالت مطلوب) از يکديگر متمايز باشند. 
توجه به اين تمايز در رسانه هاي ملي يا محلي بخش مهمي از عنايت به اين اصل يا 
سياست است. توليد يک پيام و پخش آن از رسانه هاي متعدد، براي مخاطبان متنوع، 
در حالتي که تفاوت ها بسيار زياد است، به دور از اصول مهندسي و مديريت پيام در 

رسانه ها است.

3-1. تأكيد بر برنامه ريزي و طراحي دقيق و همه جانبه
جدا از اين که شناخت، تبليغ و تبيين اربعين و در مجموع نهضت امام حسين(ع) و 
اهداف آن يک هدف بلندمدت و البته مستمر است، ضرورت مديريت و برنامه ريزي 
ــيده نيست. برنامه ريزي در دو سطح  ــي پوش براي تبيين، تبليغ و تعميق آن بر کس

قابل تصور است:
١. برنامه ريزي کالن فراملي يا فرا نهادي که بايد در باالترين سطح دستگاه هاي متولي 
اين موضوع صورت پذيرد که در اين صورت رسانه ها نيز به عنوان عضوي فرهنگي و 
تبليغي بايد پيش برنده برنامه ها، سياست ها و راهبردهاي تعيين شده در اين سطح از 

برنامه ريزي کالن باشند.
ــبرد اهداف اربعين بايد در سازمان هاي رسانه اي  ــانه اي براي پيش ٢. برنامه ريزي رس
صورت گيرد. سازمان هاي رسانه اي به تناسب مأموريت و دغدغه هاي خود در رابطه با 

تحقق اربعين بايد برنامه ريزي و طراحي داشته باشند.

4-1. تأكيد بر تنوع قالب و ساختار پيام در توليدات رسانه اي مختلف
پخش مستقيم پيام هاي رسانه اي در يک فرمت و قالب، مالل آور و فاقد جذابيت است. 
ــانه ها در تدوين يک مفهوم يا پيام در فرمت هاي متعدد و با بيان هاي  هنر اصلي رس
مختلف است. هنگامي که اين مفهوم در شکل هاي مختلف براي مخاطب تکرار شود  

تاثيرگذار خواهد بود.
ــته از اين، برخي رسانه با استفاده از جذابيت هاي بصري، شنيداري يا ترکيبي،  گذش
ظرفيت ارائه پيام در قالب هاي متعدد را دارند که بايد به اين ظرفيت ها توجه نشان 

داده و از توليد پيام به صورت بسيط و ساده اجتناب کنند.

5-1. طرح كارشناسـانه و عميق مباحث به وسيله نخبگان هر حوزه (دقت  در محتواي 
پيام)

ــت. براي اين که رسانه ها در  ــانه ها با يکديگر اس ــتناد مهم ترين تفاوت رس عنصر اس
ــتند  ــت که پيام را به مس مخاطبان اعتماد و اطمينان برانگيزند، بهترين راه آن اس
ــور راه هاي متعددي وجود دارد و در موضوع  مطمئن منضم نمايند و براي اين منظ
اربعين توليد محتواي پيام بايد توسط متخصصان و کارشناسان هر رشته صورت گيرد. 
در حوزه محتوايي تکيه بر اسالم شناسان و انديشمندان اين حوزه و در موضوع قالب و 

ساختار نيز تکيه بر نظر کارشناسان هنري و رسانه اي مي تواند مؤثر باشد.

6-1. پرهيز از احساس گرايي صرف در پرداختن به موضوع اربعين
آنچه پرداختن به مناسبت هاي ديني را دوام و استمرار مي بخشد و آن را داراي تأثيرات 
ــتر عاطفي و تبديل آن به باور و شناخت عقالني و  بلندمدت مي کند حرکت  در بس

راسخ است.
تحريکات عاطفي و احساسي اگر به شناخت عقالني و ذهني تبديل نشود، همان گونه 
که زود ايجاد مي شود ممکن است زود هم دچار آسيب شود. بنابراين، امسال با توجه 
ــت،  ــت هاي فرهنگي اربعين که ُبعد معرفت افزايي مورد توجه و تأکيد اس به سياس

فعاليت هاي رسانه اي نيز بايد بر اساس اين سياست شکل گرفته و تداوم يابد.

7-1. هماهنگي كامل با سياست ها و برنامه ريزي هاي ستاد اربعين 
ستاد برگزاري مراسم اربعين باالترين نهاد تصميم گير درباره فعاليت هاي اربعين است. 
ــم بايد در اين چارچوب  ــانه ها و هم همه متوليان اجرايي اين مراس از اين رو، هم رس

برنامه ريزي کنند  تا هماهنگي ها و هم افزايي هاي بيشتري صورت گيرد.

8-1. توجه به رفاه زائران 
اصل رفاه زائر براي بهره مندي بيشتر معنوي بايد بر همه فعاليت هاي رسانه اي سايه 

بيندازد و همه ارکان اجرايي را درباره اين مهم توجيه و ترغيب نمايد.

9-1. توجه به مخاطبان غير ايراني در فعاليت هاي رسانه اي
رسانه ها بايد بتوانند به اين رويداد بي نظير ديني ابعاد بين المللي بخشيده و اهداف آن 
را در سطح جهان به ويژه جهان اسالم توسعه دهند. نگاه داخلي به موضوع اربعين نبايد  

سبب غفلت رسانه هايي  شود که  امکان  فعاليت  در فراسوي مرزها دارند.

10-1. تأكيد بر فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
با افزايش ضريب نفوذ رسانه هاي اجتماعي به ويژه شبکه هاي اجتماعي، ستاد رسانه اي 
اربعين بايد بتواند اين ظرفيت گسترده تأثيرگذار و ارزان را در خدمت اهداف مناسک 

اربعين به خدمت بگيرد. توجه به اين حوزه بيش از سال هاي پيش نياز است.

مروري اجمالي بر برخي اصول
 و سياست هاي رسانه اي پوشش مراسم اربعين

مجيد خبازي

نگاهي به آموزه هاي زيارت اربعين
سيدرضا طاهري

نمود.»
ــرت علي (ع) فرمود: «همانا که خداوند تبارک و تعالي ما را  حض
پاک کرد و مقام عصمت بخشيده و ما را گواهان خلقش ساخته 

و حجت او در زمينش ما را قرار داده است».  ۱۴ 
ــادق (ع) درباره  ــي مي گويد از امام ص ــخصي به نام ُبَريدِعجل ش
ــک َجَعلناکم اُمًَّة  ــريفه که مي فرمايد: «َوکذِل ــير اين آيه ش تفس
ــطًا لِتکوُنوا ُشَهداَء َعَلي الناِس؛ و اين چنين شما را امت وسط  َوَس
قرار داديم تا بر مردم، گواه باشيد.»  ۱۵  پرسيدم. فرمود: منظور 
ــط و گواهان بر خلق، ما هستيم و ماييم حجت هاي  از امت وس

خداوند بر روي زمينش.  ۱۶ 

6- حسين (ع) و رهانيدن آدم ها از ناداني و گمراهي
ــين  ــه در زيارت اربعين براي امام حس ــي از ويژگي هايي ک يک
ــت.  ــا از ناداني و گمراهي» اس ــده «رهانيدن آدم ه ــل ش (ع) نق
ــير اين آيه  ــاص مي گويد از امام صادق (ع) درباره تفس داودَجّص
شريفه که مي فرمايد: «َو َعالَماٍت َو بِالنَّْجِم ُهْم يْهَتُدوَن؛ و عالماتي 
است و هم اين که ايشان به وسيله ستاره هدايت مي شوند»:  ۱۷  
ــنيدم که فرمود: مقصود از ستاره، رسول خداست و منظور از  ش

عالمات و نشانه ها ما اهل بيت هستيم.  ۱۸ 
در واقع، هر امتي در هر زمان و مکاني که از فيضي مادي يا معنوي 
ــود، از برکت وجودي ائمه اطهار (عليهم السالم)  بهره مند مي ش
است. سّرش آن است که آن پيشوايان نور، مجاري هرگونه فيض 
تکويني و تشريعي خدا هستند و به واسطه آنها ارتباط ميان عالم 
هستي و خداوند برقرار مي گردد. در اين باره فرقي نيست که آن 
ــتگان برسد يا به عالم انسان ها، يا حيوانات و  فيض به عاَلم فرش

نباتات و جمادات».  ۱۹ 
ــول خدا (ص) دروازه الهي است که از  امام باقر (ع) فرمود: «رس
ــد و راه روشني است که هر کس آن را  غير آن نمي توان وارد ش
ــت و يکايک  ــد. علي (ع) نيز چنين اس طي کند، به خدا مي رس
ــتند. خداوند آنان را ارکان زمين قرار  امامان نيز همين گونه هس
ــالم و نگهبانان  داد تا اهلش را مضطرب نگرداند و عمودهاي اس
ــي هدايت نمي شود،  راه هاي هدايت گردانيد، به گونه اي که کس
مگر به هدايت آنها و کسي گمراه نمي گردد، مگر به کوتاهي در 

حق آنها».۲۰ 
امام رضا (ع) درباره جايگاه امام در هدايت گري و رهانيدن آدم ها 
از ناداني و گمراهي، وجود او را به ماه و ستاره مانند کرده که در 
شب هاي ظلماني، مايه هدايت انسان ها و سبب رهانيدن آنان از 
تباهي و گمراهي است: «امام، ماه درخشنده و چراغ پرتوافکن و 
روشنايي تابنده و ستاره راهنما در ناپيدايي شب هاي ظلماني و 
راهنماي هدايت و نجات بخش از تباهي است. امام، شعله فروزنده 
بر تپه و گرمي ده بر سرمازده و راهنماي در مهلکه هاست».۲۱ 

7- بازتاب تولّي و تبّري در زيارت اربعين
ــالم، عبارت از پذيرش حکومت، سرپرستي  توّلي در فرهنگ اس
ــاني است که از جانب آنها تعيين  ــتي خدا و پيامبر و کس و دوس
شدند و پيوند نزديکي با افراد و گروه هايي دارند که محبوب خدا 
هستند. به بيان ديگر، توّلي يعني به هم پيوستگي و اتصال شديد 
ــب مي کنند، اما تبّري يعني  ــي که هدف واحدي را تعقي مؤمنان
ــمن  ــتن از فرد و جرياني که جهت الهي ندارد و دش دوري جس
ــود. به بيان ديگر، تبّري يعني جدا شدن از  خدا محسوب مي ش

جبهه باطل.  ۲۲ 
ــد «ايمان به خدا» و «کفر به طاغوت»، دو  توّلي و تبّري، همانن
بال براي سلوک به سوي کمال و تعالي و ترقي است که هيچ يک 
به تنهايي کفايت از ديگري نمي کند و با يکي از آن دو نمي توان 

صعود کرد. ۲۳ 
مقام معظم رهبري مي فرمايد:

ــلمانان را به هم مرتبط مي کند، به گونه اي که  توّلي و تبّري، مس
ــد و يک انضباط  ــد آنان را از يکديگر جدا کن ــچ عاملي نتوان هي
حزبي برقرار مي کند؛ زيرا جمعيتي که در اقليت هستند، ممکن 
ــعاع فکر اکثريت قرار گيرد و شخصيت  است فکرشان تحت الش
آنها در البه الي شخصيت هاي بقيه مردم نابود گردد. اسالم آنها 
را براي مبارزه با هضم طبيعي، به هم پيوند زده و از ساير جبهه ها 
ــاخته است. همچون عده اي کوهنورد، که بايد از يک راه  جدا س
ــتاني و پر پيچ وخم و گردنه بگذرند تا به قله  صعب العبور کوهس
کوه برسند. اينها به همديگر مي چسبند و کمرهايشان را به هم 
ــا افتاد، بقيه او را نگه دارند.  ــم مي بندند که اگر يکي از آنه محک
اين حالت، نمايشگر حالت به هم پيوستگي و جوشيدگي شديد 
ــلمانان است که از آن در قرآن و حديث، به «توّلي و تبّري»  مس

تعبير مي شود.  ۲۴ 

منبع : مجموعه مقاالت اربعين، پژوهشکده حج و زيارت
فهرست منابع:

 ۱. عوالي اللئالي، ج ۴، ص ۳۷.
 ۲. اربعين در فرهنگ شيعه، ص ۱۵.

 ۳. همان، ص۷۵
 ۴. همان، ص۷۱.

 ۵. کامل الزيارات، ص ۳۲۵.
 ۶. مريم، ۷.

 ۷. بحاراالنوار، ج ۴۵، ص۲۱۱.
 ۸. ادب فناي مقربان، ص ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۱۰۰.

 ۹. ديوان اشعار ، ج ۲، ص۹۶۵.
 ۱۰. يادداشت هاي استاد مطهري، ج ۶، ص ۸۹.

 ۱۱. اصول کافي، ج ۳، ص ۸۷ .  
 ۱۲. همان.

 ۱۳. همان، ج ۲، ص ۱۹۵.
 ۱۴. همان، ص ۹۳ .

 ۱۵. بقره: ۱۳۸. 
 ۱۶. همان، ص ۸۹.

 ۱۷. نحل، ۱۶.
 ۱۸. همان، ص ۱۴۳.

 ۱۹. ادب فناي مقربان، ص ۲۱۰.
 ۲۰. همان، ص ۱۱۵.

 ۲۱. تحف العقول، ص ۷۹۷.
 ۲۲. توّلي و تبّري، ص ۱۷ و ۱۸.

 ۲۳. ادب فناي مقربان، ج ۱، ص ۵۹.
 ۲۴. توّلي و تبّري، ص ۲۰.

موضوع «شهادت» 
يكي از محورهاي 
ياد شده در زيارت 

اربعين است. در اين 
محور از «شهادت» 

به عنوان نشانه 
گرامي داشت و اِكرام 

خداوند به امام 
حسين (ع) ياد شده 

است. چنان كه در 
اين باره مي خوانيم: 

«َاکَرمَتُه ِبالَشهاَدة؛ او 
را به واسطه شهادت، 

گرامي داشتي».
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ملعات وجھك اشرقت، وشعاع طلعتك اعتال
زچه رو «الست بربمک» نزين، بزن که بلي بلي

به جواب طبل الست او، ز وال چو کوس بال زدم
مهه خیمه زد به در دمل، سپه غم و حشم بال

من و عشق آن مه خوب رو، که چو زد صالي بال بر او
شاط و قھقھه شد فرو، که: انا الشھید بکربال به 
چو شنید ناله برگ من، پي ساز من شد و برگ من

ال فمشي ايل  وال و بکي  
چه شود که آتش حريتي زين ام به قله طور دل

فسککته و دککته متدکداک متزلزال
پي خوان دعوت عشق او مهه شب ز خیل رکوبیان

یمين، که: گروه غم زده الصال رسد این صفري 

در سینه اي که عشق مشا موج مي زند
ر خدا موج مي زند سرچشمه ھاي 
با یادتان زالل ترین قطره ھاي اشك
در چشم ھاي عاشق ما موج مي زند

دریاي شور و شوق زیارت چه يب شکیب
ه ھاي خیس دعا موج مي زند در 
وقتي که پرچم حرمت موج مي خورد

در او ھزار قبله منا موج مي زند
آواي خشك «العطش» کوداکن ھنوز
در خیمه گاه مان به جا موج مي زند

ي است ت سن رودي که گفته اند دلش 
آرام مان است و یا موج مي زند؟

از او چه قدر خاطره در ذھن رکبالست
تا جاري است خاطره ھا موج مي زند:

شنه است در خیمه آب نیست و گھواره 
ا موج مي زند آن رود رو سیاه 

وقتي که ساقي حرم از دست رفته است
ر فراِت آب چرا موج مي زند دی

مي خواھد اشك طفل  را دربیاورد؟
این گونه با صداي رھا موج مي زند
اما نه! جاي گریه،  خن مي کند

خونش اگرچه در مهه جا موج مي زند
در چشم ذوالفقار که خون خواه رکبالست

طوفان سرِخ خشِم خدا موج مي زند

در مورد سابقه حضورتان در جمع زائران 
اربعين و فعاليت در اين عرصه بفرماييد.

ــفر سال گذشته، اولين پياده روي اربعين جسم  س
ــه در عمرم، پياده روي  من بود. اولين باري بود ک
ــال قبلش هرچه قدر  اربعين را تجربه مي کردم. س
ــد. از طرفي مبلغ وثيقه  ــردم تا بروم نش تالش ک
ــته بودم جور  نقدي نظام محترم وظيفه را نتوانس
کنم، از طرفي هم برادر و پدرم رفته بودند و مثال 
ــت. اما سال گذشته هرطوري  خانه مرد مي خواس
که بود جسمم را هم بردم. چون سال ٩٣، جسمم 
ــابي براي کربال له له زده بود و نتوانسته بودم  حس
که بروم، اين بار با شور و شوق ديگري داشتم کربال 
را و پياده روي را تجربه مي کردم. فلذا سابقه حضور 
جسمي نداشتم اما از نظر معنوي چرا، خيلي هم 

زياد!
ــوزه هيئت و امام  ــن و کال در ح ــه اربعي در زمين
ــته بودم. همان  ــين (ع) هم، چيزهايي نوش حس
ــجويي. هيئتي  ــريه دانش ــان نش دوران و در هم
داشتيم به اسم رايت الهدي، و مخصوصا ايام محرم 
و صفر، بخش هايي براي هيئت و اين گونه مطالب 

در نشريه اختصاص داده بوديم.

عاملي كه موجب نگارش خاطرات اربعين شـد 
چه بود؟

ــل بود که بخواهم  ــد عامل در اين قضيه دخي چن
خاطرات پياده روي را بنويسم و اتفاقا آن را به زبان 
طنز بيان کنم. مثال هميشه براي کساني که اسالم 
را دين خشونت و غم و گريه و ... مي دانستند، دلم 
ــوخت. يک جورهايي در برابرشان احساس  مي س

ــردم  مي ک ــئوليت  مس
ــودم  خ ــه  ب ــه  هميش و 
ــم تو که مي داني  مي گفت
ــدارد و  ــا حقيقت ن اين ه
ــي واقعيت را به  نمي توان
آن ها بگويي، پس به چه 

دردي مي خوري!
ــن بود که  عامل ديگر اي
ــم نمي آمد  ــم دل ــاز ه ب

ــه دارد در اربعين مي افتد  ــران را از اتفاقي ک ديگ
باخبر نکنم! حتما براي هرکسي پيش آمده است 
ــت اول به دستش  که مثال خبري ناب و داغ و دس
برسد؛ طبيعتا هرکسي را که ببيند مي خواهد او را 
از آن اتفاق باخبر کند. وقتي از کربال برگشتم يک 
همچين چيزي در وجود من بود. دلم مي خواست 
ــاي ملت!  ــان و داد بزنم که آه ــوي خياب ــروم ت ب

نمي دانيد در کربال چه خبرهايي بود!
عامل ديگر هم اين تکليفي است که خدا به واسطه 
ــتعداد، به ما عطا کرده  ــر سوزن ذوق و اس اين س

است.

با توجـه به جديد بـودن اين حركت، سـابقه 
خاطره نگاري اربعين چيست؟

ــه از زمان جابربن  ــاده روي اربعين کربال، اگرچ پي
ــالي بيش نيست  ــت، اما چندس عبداهللا به راه اس
ــرده و  ــه مي بينيد گل ک ــوي ک ــه اين نح ــه ب ک
ــاني مي کند. مثال پنج شش سال پيش،  عطرافش
ــود که زنان با  ــفر اربعين اين قدر همه گير نب س
ــيرخواره و پيرمردان با عصا بزنند به  بچه هاي ش
ــع همين هم االن  ــاده نجف-کربال. به تب دل ج
ــتند که چندسال  مراکز فرهنگي مختلفي هس

است به صورت جدي فراخوان منتشر 
ــر هم  ــل هن ــد و اه مي کنن

شرکت مي کنند. فلذا اين 
قضيه سابقه چنداني 

ندارد، يا حداقل به اين صورت سابقه ندارد. منتها 
حاال فرض بگيريد کتابي به شرح اتفاقات سفر به 
ــرکت در پياده روي پرداخته، آن وقت نه  عراق و ش
به صورت معمولي، بلکه به صورت طنز! من خودم 
ــتم  ــفر اتفاقات را مي نوش هم اولي که در طول س
ــود  و براي خودم ثبت مي کرم، فکر نمي کردم بش
ــا کمي که از کار  ــن چيزي از آب درآورد، ام چني
ــت و کتاب چاپ شد، معلوم شد در دستگاه  گذش

سيدالشهدا (ع) کار نشد ندارد.

زبان  نوشـتاري خاطرات اربعيـن چگونه بايد 
باشد؟

ــت. با  ــت که همه گير اس خاصيت اربعين اين اس
ــک چيزي بگويم به  ــر و کار دارد. اصال ي عوام س
ــتر مي چسبد! به  ــما، اربعين به پا برهنه ها بيش ش
ــدان بايد  ــال مي دهد! هنرمن ــا بيش تر ح فقيره
ــد اربعين را به زبان همين مردم بيان کنند.  بتوانن
ــت. بايد اين زبان به قدري  احتياجي به تکلف نيس
ساده باشد که حتي جوان اروپايي و آفريقايي هم 
بتوانند به راحتي با آن ارتباط برقرار کنند. به نظرم 
خاطرات اربعي،ن اول از همه بايد همه فهم باشد و 
در عين حال اين هنر فاخر است که به کار ارزش 
مي دهد. مثل اين مي ماند که شما با يک مواد اوليه 
خيلي ساده و کم هزينه، غذايي درست کني که در 
ــت و همه مي توانند آن را  عين حالي که مفيد اس
ــي تا ارزش افزوده کار  بخورند، تزئين اش هم بکن

را باال ببري.

روايت داسـتاني و داسـتان پردازي در روايت 

اربعين و اتفاقات ويـژه آن، بايد به چه صورت 
باشد؟ 

به نظر من محدوديتي توي اين چيزها وجود ندارد. 
ــت که در يک قالب و  ــنگي هنر اين اس اصال قش
ــيد حسن حسيني،  حيطه نمي گنجد. به قول س
ــوي يک قطره  ــيرجه بزني ت هنر يعني اين که ش
ــذا اين خود  ــوي! فل ــبنم، و احيانا غرق هم بش ش
هنرمند است که بايد انتخاب بکند چگونه داستاني 
را روايت کند يا آن را به چه ترتيب و زبان و بياني 
ــي آن  چه يک اثر هنري فاخر  روايت کند. از طرف
ــد، ابداع و ابتکار و  ــک اثر هنري فاخر مي کن را، ي
کشفيات تازه هنرمند آن اثر است. گاهي يک فيلم 
چند دقيقه اي، گاهي يک عکس ساده، گاهي هم 
نثر و گاهي هم شعر مي تواند 
دوش  ــه  ب را  ــار  اين ب

بکشد.

منتشـر  آثار  از 
شده تان در اين 
حوزه توضيحي 

بفرماييد.

ــاب «او يافت مرا» اولين کار جدي ما در  خب کت
ــت. البته همان طور که گفتم، کم و  اين زمينه اس
بيش نوشته هاي پراکنده اي داشتيم در مورد کربال 
ــن اولين اثر حقير  ــين و .... اما اي و قيام امام حس
ــم که کتاب «او  ــت. البته اين را هم اضافه کن اس
يافت مرا» بخشي از يک مجموعه سه جلدي است. 
ــه جلدي به نام «روايت براده ها»  يک مجموعه س
ــاره به اين جمله رهبر  که نام اين مجموعه هم اش
ــروع جاذبه  معظم انقالب دارد که مي فرمايند: ش
مغناطيس حسيني در روز اربعين است. سه جلد 
ــده؛ يکي همين:  کتاب در روايت براده ها تعبيه ش
ــيد  ــت به نام «س او يافت مرا. دفتر دوم کتابي اس
ــيني» که اين هم کتاب فوق العاده ايست.  من حس
ــاده روي اربعين  ــذاب از پي ــک روايت زيبا و ج ي
ــوم  ــجاعي و دفتر س به قلم هنرمند عزيز تقي ش
ــامل داستان ها و  ــت. آن نيست» ش هم «اين اس
ــه قلم هنري جمعي  ــت که ب خاطرات اربعين اس
ــده و چاپ شده. اين  ــندگان پردازش ش از نويس
ــه کتاب با هم مي شوند روايت براده ها از جاذبه  س

مغناطيس حسيني....

در پايان ما را مهمان يكي از خاطراتتان بفرماييد.
ــي اتفاق مي افتد،  يکي از خاطراتي که براي هرکس
لحظات برخورد مردم عراق و موکب داران با زائران 
ــت. مردمي که ظاهرا از نظر مادي فقيرند اما از  اس
ــتند. يک جايي در  نظر معنوي اتفاقا ثروتمند هس
طول مسير پياده روي براي نماز ايستاديم. من رفتم 
ــغول وضو شدم. درحال وضو گرفتن بودم که  و مش
ــت.  ــير مي آيد خنک اس ديدم چه قدر آبي که از ش

دستم را زير آب بردم و مقداري از آن آب نوشيدم. 
ــرم را که بلند کردم ديدم مردي عراقي به حالت  س
غضب و اعتراض نگاهم مي کند. کمي که گذشت با 
زبان شکايت خودش گفت چرا از آب هايي که ما در 

مسير مي دهيم نخوردي و از شير آب مي خوري!
خيلي حرف عجيبي بود. از اين ناراحت بود که چرا 
ــم را هم از آن ها  ــن همين چند جرعه آب خوردن م

دريغ کرده ام ....
در پايان مي خواهم از چند نفر تشکر کنم. کساني که 
اصال اسمشان هيچ جا نيامده اما اگر مجاهدت شان 
نبود، قطعا روايت براده ها، «روايت براده ها» نمي شد.

رياست محترم مؤسسه اسالمي سالکان تمدن ساز، 
حجت االسالم دکتر حسن شجاعي يکي از همين 
افراد است. آقاي رضا رجبي، علي افشاري، محسن 

حاجي مقدس و ... هم، به همين ترتيب.
ــه در اين جنگ  ــکر ک ــما هم ممنونم و متش از ش

ــغول مجاهده در مسير  فرهنگي، مش
اهللا هستيد.

ه  ژ ــو س
براي  بعدي 
 ، ــه حب مصا

ــا خودش  ــم انگليس را ب ــت که پرچ ــري اس پس
ــردم و نزديک  ــل مي کند. تقي را به هوش ک حم
ــديم ديديم پرچم  ــديم. نزديک تر که ش جوان ش
ــت نه انگليس. پرچم استراليا شباهت  استرالياس
ــيار زيادي به پرچم انگليس دارد. با پسر جوان  بس
ــال خودمان هم بود صحبت را  ــن و س که هم س
ــاز کردم. تقي ضبط  صوت را گرفته بود و من از  آغ
ــت برمي داشتم که مبادا مثل  حرف هاي او يادداش
مصاحبه با آن جانباز، سوتي بدهيم، مخصوصا حاال 

که داريم انگليسي هم صحبت مي کنيم!
اهل سيدني بود و ٢٣سال داشت. از بي مهري هايي 
ــود رنجيده خاطر بود.  ــده ب که به او و گروهش ش
ــتانش گاهي مثل  مي گفت مردم با او و ديگر دوس
ــتيو با هفتاد جوان  ــا برخورد کرده اند. اس غريبه ه
ــال براي اولين بار اين سفر  اروپايي رنگارنگ، امس

را تجربه مي کنند.
حسابي گرم گرفته بوديم و در اوج صحبت بوديم. 
هر دو لبخند به لب داشتيم و اگر مشغول صحبت 
ــتيم با همه وجود به حرف هاي  نبوديم، حتما داش

طرف مقابل گوش مي کرديم.
ــم  how did you fined imam :گفت
hosseyn?
!he fined me :لحضه اي تأمل کرد و گفت

ــم را به آغوش  ــم. بي درنگ ه ــر دو بغض کردي ه
کشيديم.

ــا را دوره کرده اند.  ــاال ديگر ده ها زائر اروپايي م ح
ــادي خاصي توي  ــدام چيزي مي گويند و ش هرک
صورت شان موج مي زند. ايراني ها که انگار يخ شان 
ــر هم با زائران  ــد آمده اند و پشت س شکسته باش
ــس مي  گيرند. ما بعد  خارجي  عک
از مصاحبه با هر نفر، سريع سراغ 
ــوژه بعدي مي رويم و در عرض  س
ــت  ــاعت، چند دوس ــي دو س يک

خارجي صميمي پيدا کرده ايم.
ــان که فارسي بلد است  از يکي ش
ــه را جمع کند  ــتم که هم خواس
ــادگاري بگيريم. در  ــي ي تا عکس
ــم کمي  ــعي مي کن ــن حين س اي
ــا او حرف مي زنم  ــا را جبران کنم. ب از بي مهري ه
ــت.  ــده اس ــوء تفاهم ش ــم که دچار س و مي گوي
ــتباه فکر مي کند که ديگران آن ها را  مي گويم اش
ــا با آن ها که با  ــه مي دانند. مي گويم اتفاقا م غريب
وجود همه مشکالت و سنگ اندازي هاي کشورهاي 
غربي خودشان را به اين بزرگ ترين اجتماع بشري 
ــتي و نزديکي  ــانند، بيش تر احساس دوس مي رس

مي کنيم.
همه جمع مي شوند و من از جوان سيدنيايي پرچم 
ــت مي خوام کنارم بايستد. ناگهان کسي از  به دس
ــود و در  ــرعت از کنارم رد مي ش غيورمردان به س
حين رد شدن مي گويد: "برو با امام حسين عکس 

بگير بدبخت، نه با پرچم انگليس".

كتاب «او يافت مرا» بخشي از يك مجموعه سه جلدي است. يك مجموعه سه جلدي  
به نام «روايت براده ها» كه نام اين مجموعه هم اشاره به اين جمله رهبر معظم انقالب دارد 

كه ميفرمايند: شروع جاذبه مغناطيس حسيني در روز اربعين است.

هنرمندان بايد بتوانند اربعين را
 به زبان همين مردم بيان كنند 

رضا عيوضي از نويسندگان و جواني 
اسـت كـه بعـد از سـال ها فعاليت 
مطبوعاتـي، سـال گذشـته پس از 
بازگشـت از زيارت اربعين خاطرات 
خـود را با زبـان ويژه اي بـه نگارش 
درآورد و به تازگي راهي بازار نشـر 
كرده اسـت. بـه همين بهانه سـرغ 
ايشان رفتيم و درباره خاطره نگاري 
اربعين به گفت وگو نشسـتيم. شما 

هم مهمان اين گفت وگو باشيد.

مدجواد شرافت  سید 

نچ ر ري ر
ــه از زمان جابربن  ــاده روي اربعين کربال، اگرچ پي
ــالي بيش نيست  ــت، اما چندس عبداهللا به راه اس
ــرده و  ــه مي بينيد گل ک ــوي ک ــه اين نح ــه ب ک
ــاني مي کند. مثال پنج شش سال پيش،  عطرافش
ــود که زنان با  ــفر اربعين اين قدر همه گير نب س
ــيرخواره و پيرمردان با عصا بزنند به  بچه هاي ش
ــع همين هم االن  ــاده نجف-کربال. به تب دل ج
ــتند که چندسال  مراکز فرهنگي مختلفي هس

است به صورت جدي فراخوان منتشر 
ــر هم  ــل هن ــد و اه مي کنن

شرکت مي کنند. فلذا اين 
قضيه سابقه چنداني 

ي ر م ي و ر
ــه  ب را  ــار  اين ب

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببکشد.

منت آثار  از 
شده تان د
حوزه توض
بفرماييد.

آ

آ

آ

ههههههههههههههههههههه ه ه ه ههممممم ي
يتواند 

از همين  يکي حجت االسالم دکتر حسن شجاعي
يييييييييييييلي افشاري، محسن افراد است. آقاي رضا رجبي، ع

انگليس". بگير بدبخت، نه با پرچم
و ي

دوش 

تشـر 
در اين 
ضيحي 

ن ر ييييييييييي ي ر ر ر
رررررترترترتترترتترترترتيب. حاجي مقدس و ... هم، به هميننننننننننننننننننننننننننن

ــه در اين جنگ  ــکر ک ــما هم ممنونم و متش از ش
ــغول مجاهده در مسير  فرهنگي، مش

اهللا هستيد.
ه  ژ ــو س
براي  بعدددددددديديديديديديديدي 
 ، ــه حب حا حا حا حا حاا حا حاا حا حا ححححححححححااا صصصصصصصصصصصصصصصصصصصمصمصمصمصصمص



ويژه نامه هفتگی6
شماره ١٥   |    شنبه ١ آبان ١٣٩٥   |   ٢٠ محرم الحرام ١٤٣٨ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

ــالمي در جهان و به  ــعائر اس تجمع عظيم اربعين از بزرگترين ش
ــق، محبت و احساس عاشقان اهل  عنوان تجلي گاه ايمان و عش
ــلمان و بهترين فرصت براي تبيين  ــلمان و غير مس بيت (ع) اعم از مس
معارف ديني و قيام امام حسين (ع) و نهضت عاشورا است. اين عشق و 
محبت مردم و حضور ميليوني آنها در پياده روي اربعين نشان از ظرفيت 
باالي معرفي نهضت عاشورا به جهان است و فرصت خوبي  براي  مبلغين 
است تا بتوانند به تببين معارف ديني پرداخته و از اين طريق پيام رسان 
ــورا  باشند. قطعًا رساندن پيام عاشورا و اربعين، بدون برنامه  نهضت عاش
ريزي در اين زمينه امکان پذير نخواهد بود و کميته فرهنگي و آموزشي 
ــاز در اين زمينه  ــکيل کارگروه تبليغ و نم ــتاد مرکزي اربعين با تش س
اقدامات قابل توجهي انجام داده است و حجت االسالم والمسلمين احمد 
شرفخاني مسئول کارگروه تبليغ و نماز، در گفتگوي تخصصي با خبرنگار 
هفته نامه اربعين به شرح اهداف و فعاليت هاي اين کارگروه مي پردازد:

ضرورت تشكيل و اهداف كارگروه تبليغ و نماز چيست؟
ــت و با  ــلمانان، فريضه نماز اس يکي از موضوعات مهم و مورد توجه مس
ــتاد  ــلمانان، س ــه به وجود جايگاه ويژه اي براي اربعين در نزد مس توج
ــا در اقدامات خود براي جذب مبلغ و  ــت ت مرکزي اربعين را بر آن داش
برنامه ريزي در امر آموزش آن و ارائه محتواي مناسب براي تبليغ، به امر 

تبليغ نماز توجه خاصي داشته باشد.
ــات مختلف، نظام نامه آموزشي و  ــاس بعد از تشکيل جلس بر همين اس
ــداف کارگروه تدوين و  ــنامه اقامه نماز و اه محتوايي اعزام مبلغ، اساس

کارگروه هاي تخصصي مختلفي تشکيل شد.
ــاي مختلف از  ــازمان ه ــکل از نهاد ها و س ــروه تبليغ و نماز متش کارگ
جمله بعثه مقام معظم رهبري، دفتر تبليغات اسالمي، سازمان تبليغات 
ــه و ديگر گروه هاي تبليغي فعاليت  ــالمي، جامعه المصطفي العالمي اس

مي نمايد.
اتحاد، وحدت، همدلي و هم افزايي ميان مجموعه 
ــي و برنامه ريزي دقيق اجراي مباحث  هاي تبليغ
تبليغي و اقامه نماز از جمله مهم ترين موارد مورد 
توجه در اين کارگروه است. نشر معارف اسالمي و 
ــخ گويي به سواالت شرعي و ارتقا  اهل بيت و پاس
سطح معرفتي زائران ايراني در اين حماسه اربعين 
از مهمترين اهداف ستاد مرکزي اربعين در تشکيل 
ــي  ــروه تبليغ و نماز کميته فرهنگي و آموزش کاگ

است.

مجموعه اقدامات كارگروه تبليغ  نماز و نحوه 
حضور و فعاليت مبلغان چگونه است؟

ــترده  ــاي الزم براي حضور گس ــزي ه ــه ري برنام
ــهرهاي مختلف عراق  مبلغان آموزش ديده، در ش
ــاي خروجي که محل  ــت. مرزه صورت گرفته اس
ــيني است، از جمله گزينه هاي  تجمع زائران حس
اصلي براي اجراي برنامه هاي تبليغي و اقامه نماز 
توسط مبلغان خواهد بود. عالوه بر آن در مساجد، 
ــينيه ها و امامزاده هاي مسيرهاي منتهي به  حس
مرزها نيز جايگاه هاي تبليغي براي مبلغان در نظر 

گرفته شده است.
ــال، کوفه کاظمين و  ــهر هاي نجف، کرب محور ش
ــه به کربال –  ــامرا- محور نجف به کربال – حل س
ــجد حنانه  ــالم – مس مهران به کوت – وادي الس
ــل – تل زينبيه – خيمه گاه  – مرقد جناب کمي

ــيني – مسجد سهله و .... از ديگر مکان هاي  حس
حضور فعال مبلغان است که با رويکرد نشر معارف 
ــخگويي به  ــالمي و معارف اهل بيت(ع) و پاس اس
مسائل شرعي زائران ايراني به جهت ارتقاء سطح 

معارفي آنها صورت مي گيرد.

آموزش و سـاماندهي مبلغان به چه صورت 
اسـت؟ و چه تعداد مبلغ در اربعين امسـال 

اعزام مي شوند؟
در اربعين ٩٥، تعداد ١١٠٠ مبلغ با آمادگي تبليغ 
ــه روش هاي مختلفي از جمله منبر، روايتگري،  ب
چند رسانه اي و .. به نشر معارف اسالمي و معارف 
اهل بيت در بين زائران اربعين حسيني مي پردازند 
که از اين تعداد، ١٠٠ نفر مبلغ خواهر هستند که 
ــد.  ــتقر خواهند ش در موکب هاي ويژه بانوان مس
محور اصلي اعزام مبلغ، نشر معارف اهل بيت(ع) 
ــورا  و تاکيد بر وحدت ميان  و پيام هاي قيام عاش
مسلمانان و جلوگيري از مباحث تفرقه انگيز است.

ــم افزايي بين نهاد هاي  وجود اتحاد، وحدت و ه
تبليغي کشور، نقش مهمي در شکل گيري و پياده 
ــاز در حرکت اربعين  ــازي امر تبليغ و اقامه نم س
ــتا از ظرفيت جامعه  ــت. و در اين راس داشته اس
ــلط به زبان هاي خارجي  المصطفي و طالب مس
ــتفاده مي شود تا در صورت نياز و تقاضاي  نيز اس
ــران خارجي به مباحث تبليغي، در اختيار آنها  زائ

قرار گيرد. 

 از مهمتريـن اهـداف تشـكيل كارگـروه تبليـغ و نمـاز كميتـه فرهنگـي و آموزشـي اربعين اسـت
ارتقا سـطح معرفتي زائران ايراني در حماسـه اربعين

حجت االسالم 
والمسلمين 
احمد شرفخاني 
مسئول كارگروه 
تبليغ و نماز 
كميته فرهنگي 
و آموزشي 
ستاد مركزي 
اربعين حسيني، 
در گفتگوي 
اختصاصي با 
خبرنگار
 هفته نامه 
اربعين:

ــامانه انجام مي شود و  ــاماندهي مبلغان براي اولين سال از طريق س س
لينک ثبت نام اينترنتي در پرتال االربعين ، سايت اوقاف و دفتر تبليغات 

قرار گرفته است.
برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي که توسط کارگروه توليدمحتوا 
و آموزش در دست انجام است، تهيه کتب و ره توشه هاي تبليغي و به 
ــي، منبري و روايت گري  ــري روش هاي تبليغي متفاوت گفتمان کارگي
چند رسانه اي از جمله برنامه ها در نظر گرفته شده براي مبلغين در قبل 
از اعزام است تا با آشنايي بيشتر مباحث بهتر بتوانند در امر تبليغ موفق 
ــند. همچنين حضور جدي در کاظمين و سامرا در برگزاري برنامه  باش
هاي فراگير تبليغي و اقامه نماز، از کارهاي مهم در اربعين امسال است.

نقش فعاليت هاي تبليغي كارگروه تبليغ و نماز در تحقق وحدت 
و همگرايي اسالمي را چگونه مي دانيد؟

به هيچ عنوان نبايد اجازه دهيم مسائل حاشيه اي در امر تبليغ وارد شود. 
فرهنگ و آداب زيارت و تقويت بصيرت با توجه به اتفاقات منطقه اي و 
ــمن شناسي و حساسيت هاي منطقه بايد با  فرامنطقه اي و تقويت دش

نگاه تحکيم وحدت همراه باشد.
ــيني، حرکتي جهادي است و مبلغان با نگاه  ماهيت حرکت اربعين حس
جهادي به موضوع عظيم خدمت رساني تبليغي و اقامه نماز مي پردازند.

طريقـه ثبت نام براي متقاضيان امر تبليغ در اربعين حسـيني، 
چگونه است؟

ــط کميته  ــات و فعاليت هاي تبليغي و اقامه نماز، توس ــه اقدام مجموع
ــئولين عراق  ــي در عراق و ايران و با هماهنگي  مرجعيت و مس فرهنگ
ــت و اجراي ثبت نام از تاريخ ٢٨ مهر  مورد برنامه ريزي قرار گرفته اس
ــاف و دفتر تبليغات آغاز و تا ٤  ــايت اوق ماه از طريق پرتال االربعين، س

آبان ما ادامه دارد.
ــدت زمان حضور مبلغان ده روز قبل از اربعين تا ٥ روز بعد از اربعين  م
است. مبلغين بايد پرونده تبليغي در دفتر تبليغات، اوقاف و امو رخيريه 
، بعثه مقام معظم رهبري، جامعه المصطفي و يا ديگر تشکل ها و گروه 
هاي تبليغي داشته باشند و ساير شرايط در پرتال االربعين اطالع رساني 

شده است.

فرهنگ و آداب زيارت 
و تقويت بصيرت با 

توجه به اتفاقات منطقه 
اى و فرامنطقه اى و 

تقويت دشمن شناسى 
و حساسيت هاى منطقه 

بايد با نگاه تحكيم 
وحدت همراه باشد.

ماهيت حركت اربعين 
حسينى، حركتيجهادى 

است ومبلغان با نگاه 
جهادى به موضوع 

عظيم خدمت رسانى 
تبليغى و اقامه نماز

 مى پردازند.

ـــــــــه  جلس
هنگــــي  هما
اربعين  زائرين  تجمع 
ــا  ب ــان  كرم ــتان  اس
حضور حجت االسالم 
جمعه  امام  پور  عرب 
موقت ورئيس سازمان 
ــالمي  اس ــات  تبليغ
برگزار  كرمان  استان 

شد.
ــه كه با  به گزارش پايگاه االربعين در اين جلس
ــا در دفتر امام جمعه كرمان برگزار  حضور اعض
شد حجت االسالم علي سازندگي مسئول دفتر 
ــئول کميته فرهنگي و  ــي بعثه و مس نمايندگ

ــي اربعين در  آموزش
ضمن  كرمان  استان 
تجمع  طرح  تشريح 
از  ــن  اربعي ــن  زائري
ــدگان  ــركت كنن ش
خواست با تمام توان 
طرح  ــد  كنن تالش 
بهترين  ــه  ب مذكور 

شكل اجرا شود.
اين جلسه با بررسي 
ــنهادات اعضاء ستاد ادامه يافت و  نظرات و پيش
ــتر درخصوص  درپايان با هدف هماهنگي بيش
مسئوليت اعضاء براي اجراي هرچه برنامه ريزي 

هاي صورت گرفته تصميم گيري شد.

ــتار  ــالم س ــت االس حج
ــزاده در همايش يك  علي
اربعين  ــتاد  س ــي  تخصص روزه 
حسيني با حضور بيش از ٥٠ نفر 
ــان اوقاف و امور خيريه  از متولي
امامزاده  ــتانه  آس در  ــدران  مازن
قاسم(ع) بابل بيان كرد: قيام امام 
حسين(ع) در حال جهاني شدن 
است و همه ما بايد تالش كنيم 

كه در اين مسير عقب نمانيم.
ــمن  وي افزود: هر اندازه كه دش

ــبت به قيام امام حسين(ع) حساسيت نشان دهد  نس
ــتر  ــه وارد كند ما وظيفه داريم با قدرت بيش و هجم
مراسم عزاداري امام حسين(ع) را كه همراه با شور و 

شعور مي باشد برگزار كنيم.
وي ادامه داد: امروز به اذعان بسياري از نخبگان دنيا 
خون پاك امام حسين(ع) چراغ هدايت بشريت شده 
است و اين نهضت و قيام برتمام اديان اثر مي گذارد.

ــد وقف هاي  ــي كه ٧٠ درص ــت: وقت وي اظهارداش

ــزاداري  ع ــراي  ب ــدران  مازن
دهنده  ــان  نش ــت  سيدالشهداس
ــراي مردم  اهميت اين موضوع ب
ــز وقف در اين  ــت و اين تمرك اس
ــان مي دهد كه چقدر  بخش نش

تاثيرگذاراست.
ــت: ما نبايد تنها به  وي بيان داش
مصاديق عزاداري اكتفا كنيم بلكه 
با نگاه بلند فرهنگ اصيل عاشورا 

را بايد به جهانيان معرفي كنيم.
ــور خيريه  ــاف و ام ــركل اوق مدي
ــت: همه واقفين و مسئولين بايد  مازندران اظهارداش
ــرعي در زير پرچم امام  با تعامل منطقي ، قانوني و ش
حسين(ع) و واليت به وظيفه شرعي خود عمل كنند.

ــيني  ــتاد اربعين حس همايش يك روزه تخصصي س
ــان اوقاف و امور  ــش از ٥٠ نفر از متولي ــا حضور بي ب
خيريه مازندران امروز دوشنبه با هدف برقراري تعامل 
سازنده و منطقي اوقاف با متوليان اوقاف و امور خيريه 
مازندران در آستانه امامزاده قاسم(ع) بابل برگزار شد.

ــاني االربعين، حجت  ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
ــئول کميته  ــتاني مس ــالم عبدالرضا سروس االس
ــتان بوشهر اظهار  ــي ستاد اربعين اس فرهنگي و آموزش
داشت: تاکيد بر امنيت زائران حسيني از مبداء تا مقصد، 
ــتاي احترام به  ــدف در راس ــه آموزش جامعه ه توجه ب
ــت دولت عراق و تقويت مرجعيت ديني از برنامه  حاکمي

هاي مهم ستاد اربعين استان است.
ــهر توجه ويژه به  ــالمي استان بوش مديرکل تبليغات اس
تکريم مردم عراق و تاکيد بر ميزباني آنان در اين همايش 

عظيم، جلوگيري از برجسته کردن نمادهاي ايراني در عراق 
ــلمين در راهپيمايي اربعين و  ــظ وحدت مس تاکيد بر حف
ممانعت از تبليغ سازمان ها و نهادهاي دولتي در ارائه خدمات 

به زائران را از اهداف مهم ستاد اربعين استان عنوان کرد.
رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين استان بوشهر 
ــررات دولت عراق، تاکيد بر عدم  ــت: رعايت قوانين و مق گف
ــکاف و  برخورد با جريان هاي فرقه گرا، ممانعت از ايجاد ش
ــم، تقويت  ــي عجمي عربي يا ايراني عراقي در اين مراس تلق
رويکرد مردمي بودن مراسم اربعين، حرکت به سمت کاهش 
تصدي گري دولت و برنامه ريزي براي ورود و خروج به موقع 

زائران از مرزهاي مجاز از برنامه هاي مهم اين کميته است.
ــتفاده از فرصت اربعين در راستاي تقريب مذاهب و  وي اس
ــالم با استفاده از پتانسيل و نخبگان شيعه  تقويت جهان اس
و سني، تاکيد بر حفظ حرمت و شان و آبروي نظام و مردم 
ــيل هاي اهل  ــران، بهره مندي کامل از ظرفيت ها و پتانس اي
تسنن عالقمند به اهل بيت و توجه به هم افزايي و استفاده از 
ظرفيت همه دستگاه ها و نهادهاي ذيربط در برگزاري مراسم 

را از سياست هاي ستاد اربعين استان عنوان کرد.
حجت االسالم سروستاني ادامه داد: ضرورت تبيين اهداف و 
پيام حقيقي قيام عاشورا و اهميت اربعين، مديريت فرهنگي 
ــري از ظرفيت موجود در  ــتفاده حداکث واحد هدفمند و اس

ــوزش هماهنگي براي  ــم، ضرورت آم اين همايش عظي
فعال کردن ائمه جمعه و جماعات و مبلغين و مبلغات به 
عنوان ياوران معنوي اربعين و ايجاد و راه اندازي پايگاه ها 
و شبکه هاي اطالع رساني مجازي در راستاي تحقق اصول 
حاکم بر برنامه ريزي اربعين ۹۵ مهمترين برنامه هاي اين 

کميته به شمار مي روند.
ــالمي بوشهر تاکيد کرد: اهتمام به  مديرکل تبليغات اس
فعاليت هاي معطوف به وحدت و هم گرايي مذهبي و ديني 
و پرهيز از فرقه گرايي و تفرقه، تقويت جنبه هاي سنتي 
ــنت ها و فرهنگ هاي  ــالم عزاداري با نگرش به اقوام س و س
مختلف و متنوع و ضرورت شناسايي رصد و پيگيري مستمر 
ــي ساير موراد مورد  برنامه هاي فرهنگي و تبليغي و آموزش

تاکيد اين کميته محسوب مي شوند.
رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين استان بوشهر 
ــنجي فرهنگي تبليغي و  ــنجي و ظرفيت س ضرورت نيازس
آموزشي زائران حسيني، ضرورت صدور مجوز براي هيئات 
ــوي سازمان تبليغات اسالمي و  و موکب هاي فرهنگي از س
ارائه آموزش هاي الزم جهت تهيه رفتارهاي خارج از هنجار 
برخي از اتباع ايراني در اين مراسم را از ديگر اصول بيان کرد.

جلسه هماهنگي تجمع زائرين اربعين استان كرمان برگزار شد

حجت االسالم ستار عليزاده مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران :
اربعين بهترين راه براي جهاني شدن قيام امام حسين(ع) است

حجت االسالم سروستاني، مسئول كميته فرهنگي-آموزشي اربعين استان بوشهر:
لزوم اهتمام به فعاليت هاى معطوف به وحدت،  هم گرايى و پرهيز از تفرقه در مراسم اربعين حسينى

ــالم حميد احمدي، رئيس  حجت االس
ــتاد  ــي س ــي و آموزش ــه فرهنگ کميت
مرکزي اربعين  در نشست خبري ويژه اربعين 
حسيني(ع) با اشاره به استقبال پر شور زائران 
ايراني از برگزاري مراسم هاي مذهبي در مسير 
ــن برنامه ها در  ــن، گفت: اي ــي اربعي راهپيماي
ــال ٩٢ در محدوده اي معين اجرا شد و در  س
سال ٩٣ و ٩٤ گستردگي بيشتري پيدا کرد، 
طوري که سال گذشته ٧٠ مراسم مذهبي در 
شهرهاي نجف، کربال همچنين در طول مسير 

راهپيمايي برگزار شد.
ــتاد  ــي س ــه فرهنگي و آموزش ــس کميت رئي
ــوراي  ــکل گيري ش مرکزي اربعين درباره ش

برگزاري مراسم هاي اربعين گفت: با توجه به 
تجارب سال هاي گذشته، همچنين تأکيدهاي 
مقام معظم رهبري مبني بر معرفت افزايي در 
راهپيمايي اربعين حسيني (ع)، هماهنگي هايي 
ــات مختلف فرهنگي  ــتگاه ها و موسس با دس

ــوراي برگزاري  ــت؛ در نتيجه ش ــورت گرف ص
مراسم هاي اربعين در کميته فرهنگي آموزشي 

ستاد مرکزي اربعين شکل گرفت.
ــن قرارگاه به  ــئوليت اي وي با بيان اينکه مس
ــد:  ــت، يادآور ش ــده هيئت رزمندگان اس عه
ــابقه، موفق و  ــت رزمندگان هيئتي با س هيئ
داراي امکانات و شبکه هاي گسترده در سطح 
ــت و تمام آن چيزي که براي يک  ــور اس کش
ــتيم، در اين هيئت  هيئت مذهبي درنظر داش
ــه اجتماع عظيم  ــت، اما با توجه ب وجود داش
مردمي در اربعين، نيازهاي بيشتري احساس 

مي شود.
وي با اشاره به افزايش برنامه ها و فعاليت  هاي 

ــال گفت:  فرهنگي و معرفتي در اربعين امس
ــت،  ــا برنامه ريزي هايي که صورت گرفته اس ب
افزايش سه برابري فعاليت ها را شاهد خواهيم 
بود. براي مثال، امسال ٤٠ نقطه براي برگزاري 
ــده است، در  ــم هاي مذهبي انتخاب ش مراس
ــته  فقط١٤ نقطه براي  ــال گذش حالي که س

برگزاري مراسم انتخاب شده بود.
ــتفاده از ظرفيت  ــد: هدف، اس ــادآور ش وي ي
مردم براي ارتقاي معارف ديني، بسط معنويت 
ــت. از اين رو، با  ــي هاي الزم اس و آگاهي بخش
ــه فرهنگي  ــئوالن کميت ــاتي که با مس جلس
عراق داشته ايم، سياست ها، راهبردها و اهداف 

بررسي و تصويب شده است.

حجت االسالم حميد احمدي، رئيس كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين :

 افزايش سه برابري فعاليت هاي فرهنگي معرفتي در راهپيمايي اربعين 
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       آموزش و فرهنگ اربعين

ــيريني آن را براي  ــفر اربعين که ش ــن ارکان س از مهم تري
ــره معنوي زيارت و همواره با  زائر دوچندان مي کند، خاط
ميهمان نوازي تحسين برانگيز دولت و ملت عراق از زائران حسيني 
است. اين ميهمان نوازي شايسته تا بدان جا در عمق جان زائران 
ــياري از کساني که رهسپاري  ــته است که بس اربعين تاثير گذاش
ــراق را مصداق  ــه کرده اند، مهمان نوازي مردم ع ــن را تجرب اربعي
ــالمي و رفتار با زائران اباعبداهللا الحسين(ع)  تام مهمان نوازي اس

مي دانند.
ــخاوتمندانه مردم عراق، زائران نيز وظايفي دارند  در برابر رفتار س
ــند  ــه با رعايت آن ها هم مي توانند قدردان زحمات ميزبان باش ک
ــتر به زائران حسيني  ــاني هرچه بيش و هم آنان را در خدمت رس

ياري دهند.
ــه مهم ترين وظايف زائر اربعين در قبال ميزبان، احترام به  از جمل
ــور ، احترام به نيروهاي  ــور عراق و قوانين اين کش حاکميت کش
ــا، ورود قانوني  ــدن با آن ه ــي و امنيتي عراق و درگير نش انتظام
ــرام زائر به  ــانه احت ــت ويزا از مهم ترين و اصلي ترين نش و درياف

حاکميت و نهادهاي قانوني کشور عراق است.
ــاي احترام به مردم عراق در جايگاه  يکي ديگر از مهم ترين راه ه
ــت.  ــت و نظافت معابر و اماکن عمومي اس ميزبان، رعايت بهداش
ــپاري اربعين  بدبختانه يکي از زننده ترين خاطرات زائران از رهس
حجم عظيم زباله و بوي بد آن ها در مسير پياده روي يا در شهرهاي 
کربال و نجف است که خود زائران با بي مباالتي و رها کردن زباله ها 
ــطح معابر اين صحنه ها را به وجود آورده اند.  در کنار جاده ها و س
ــاس مسئوليت نسبت به شهرهاي مقدس  جا دارد زائران با احس
و همايش اربعين به عنوان رسانه عظيم شيعه، از به وجود آمدن 
ــت و زننده اي در اين رهسپاري جلوگيري  چنين صحنه هاي زش

کنند.
از ديگر وظايف زائران اربعين که البته تکليف شرعي و ديني  نيز 
ــي و جلوگيري از  ــت، زياده روي نکردن در مصرف مواد غذاي اس
ــت. زائر اربعين با اين کار هم مانع تلف شدن سرمايه  ــراف اس اس
يک ملت مسلمان شده است و هم مردم عراق را در خدمت رساني 

هرچه بيشتر و بهتر به زائران حسيني ياري مي کند.
يکي ديگر از وظايف زائران اربعين در قبال ميزبان سوظن نداشتن 
به آن ها است. متاسفانه زندگي ساده و بي آاليش مردم عراق براي 
ــبهه را پيش مي آورد که عراقي ها مردماني  بعضي از زائران اين ش
ــتند. اين عقيده به هيچ وجه درست  ــطح فرهنگ پايين هس با س
نيست، بلکه زائر اربعين بايد با درک شرايط اين کشور که ناشي از 
عقب ماندگي هاي تحميلي در طول ساليان متمادي  است و نيز با 
داشتن آداب و رسوم عربي و بافت قبيله اي و سنتي جامعه عراق، 
رفتار مردم و جامعه عراق را که يک جامعه سنتي اسالمي است را 
درک کرده و اين مردم صبور و مقاوم را به بي فرهنگي متهم نکند.

ــوم و فرهنگ مردم عراق نيز سبب مي شود  آگاهي از آداب و رس
ــيت هاي  زائران اربعين به عقايد ميزبان احترام بگذارند و حساس
ــارت هاي احتمالي قرار  فرهنگي مردم عراق مورد توهين يا جس

نگيرد .
ــراق جايگاه ويژه اي دارند و  ــادات نزد مردم ع روحانيت به ويژه س
خط کشي ها و صف بندي هاي داخل ايران ميان مردم عراق درباره 
ــال هاي گذشته  ــفانه در س روحانيت در عراق وجود ندارد. متاس
مواردي از توهين ايراني ها به تصاوير برخي از علمايي که در ايران 
مورد اقبال عمومي جامعه نيستد وجود داشته که موجب رنجش 
خاطر و بد بيني مردم عراق به ايراني ها شده است. جا دارد زائران 
اربعين با درک نظر و عقيده مردم عراق درباره روحانيت  با احترام 
به عقايد مردم عراق از بروز تنش و توهين به اعتقادات مردم عراق 

خود داري کند.
ــته  در پايان وظيفه زائران در قبال ملت عراق که ميزباناني شايس
براي زائران اربعين هستند اين است که وقتي آنان را در شهرهاي 
ــان در  زيارتي ايران مي بينند با آن ها با برادري و جبران زحماتش
مهمان نوازي از زائران امام حسين عليه السالم رفتار کنند و خداي 
ــد و چيزهايي از اين قبيل  ــيله درآم ناکرده به آنان به عنوان وس

نگاه نکنند.

ميزبان نوازي

ــالم در کشور  زيارت مرقد پاک و مطهر ائمه معصومين عليهم الس
عراق از آرزوهاي بزرگ شيعيان و عالقمندان به آستان مقدس ائمه 
اطهار (ع) بوده و علي رغم وجـود حوادث و ناماليمـات و رنـج هايي که در 
طــول تاريخ براي زائـرين عتبات عاليـات وجود داشته ، سفـر عاشقان و 
شيفتگان ائمه اطهار (ع) همچنان پر رونق بوده است، داشتن صبر، حوصله، 
گذشت و ايثار، خوش رويي، همبستگي، اتحاد و هماهنگي با مسئول گروه 
ــن از نظرات و تجربيات مدير  ــت بنابراي از عوامل موفقيت در اين سفراس
راهنماي کاروان خود تبعيت نموده و ضمن رعايت حال افراد کهنسال و 

کودکان، مراقب آنها نيز باشيد.  
ــالمي ايران نکاتي را جهت حفظ سالمت و  نيروي انتظامي جمهوري اس
امنيت  زائرين محترم با هـدف به حـداقل رسانـدن خطـرات احتمالي در 
قـالب تـوصيه هاي ذيل  تقديم زائرين ، مديران و عوامل کاروانهاي عازم 
به عتبات عاليات مي نمايد . باشد که با رعايت کامل اين توصيه ها ، سفر 
زائرين محترم در نهايت آرامش و اطمينان ، همراه با قبولي زيارت عزيزان 

به سرانجام رسيده و ما را نيز از دعاي خيرشان بهره مند سازند.

توصيه گذرنامه و  رواديد (ويزا)
.جهت تشرف به عتبات عاليات از طريق ثبت نام در سامانه سماح اقدام 

نمائيد.
. خروج از مرز فقط با گذرنامه معتبر که ٦ ماه اعتبار داشته باشد امکان 

پذير است.
. افرادي که گذرنامه ندارند از مراجعه به مرز عراق خودداري کنند.

.به منظور تسهيل در خروج زائرين کربال کنترل گذرنامه از مبدا حرکت 
زائران صورت خواهد گرفت .

ــفارت يا  ــراق از س ــزا ع ــه اخذ وي ــبت ب ــر نس ــه زودت ــران هرچ . زائ
سرکنسولگري  هاي آن کشور اقدام نمايند 

و از موکول کردن اين امر به روزهاي پاياني (نزديک به اربعين) و همچنين 
حرکت به سمت مرزها قبل از اخذ رواديد(ويزا)، خودداري کنند.

. افراد ممنوع  الخروج و محکومين اجازه خروج از کشور را نداشته و خروج 
کارکنان دستگاه  هاي خاص منوط به طي مراحل قانوني خود است. 

. يک نسخه کپي از گذرنامه، شناسنامه و کارت ملي خود را براي مواقع 
ضروري همراه داشته باشيد.

. براي کنترل گذرنامه در مرز با صبر و حوصله همکاري الزم را با پليس 
بعمل آوريد . 

. حتمًا پس از ورود به مرز عراق، از درج مهر ورود به آن کشور در گذرنامه 
خود مطمئن شويد. 

ــون (چک پول ،  ــي غير ضروري همچ ــياء قيمت ــتن اش . از همراه داش
طالجات ، مدارک و اسناد ، کارت ملي و مدارک ديگر) خودداري نمائيد.    
. بليط ،گذرنامه ومدارک شناسايي خود را در اختيار افراد ناشناس قرار 

ندهيد.
. زائران اربعين حسيني فريب سايت هاي تبليغاتي را نخورند.

  
توصيه هاي ترافيكي

.احتمال ترافيک و معطلي در مسير رفت يا برگشت وجود دارد از صبر 
وحوصله شما متشکريم .

. براي رفاه حال زائرين پارکينگ هاي عمومي در ورودي شهر مهران و 
چزابه راه اندازي گرديده است .

. زائرين خودروهاي شخصي خود را در پارکينگ هاي تعيين شده پارک 
کرده واز پارك نمودن يا رها كردن خودسرانه وسايل نقليه در نقاط ديگر 

خودداري فرمائيد.
ــنگين و معطلي هاي طاقت فرسا  . با توجه به احتمال وقوع ترافيك س
ــم اربعين بالفاصله اقدام به  ــيرهاي بازگشت به كشور بعد از مراس درمس

بازگشت به كشور نكنيد.
ــلمچه در  . محورهاي مواصالتي به پايانه هاي مرزي مهران ،چزابه وش
تمام ساعات شبانه روز توسط تيم هاي عملياتي و گشت هاي ويژه پليس 

کنترل مي شوند.

   از سرعت وسبقت غير مجاز پرهيز نموده وبا سرعت مطمئنه رانندگي 
کنيد.

. در صورت احساس خستگي وخواب آلودگي در رانندگي حتما خودرو را 
متوقف نموده ضمن استراحت صورت خود را با آب بشوييد.

.
توصيه هاي انتظامي وامنيتي

- حتما لباس گرم و کافي همراه خود داشته باشيد ضمن اينکه از همراه 
بردن کودکان و افراد سالخورده خودداري نمايند.

-  بازديد پليس از وسايل تان را اقدامي در جهت سالمتي و امنيت خود و 
همراهان تان به شمار آوريد.

ــتقرار درهتل،نسبت به شناسايي مسير رفت و بـرگـشت به  -  پس از اس
حرم اقـدام ونام هتل،شماره اطاق وتلفن آنرابه خاطربسپاريد.

-  تاکيد مي شود خواهران محترم از تردد به بازار ، حرم و اماکن عمومي 
ــدن به خودروهاي متفرقه  ــوار ش ديگر بصورت انفرادي خودداري و از س

پرهيز نمايند. 
-  بامشاهده هرگونه اقدام مشکوک (مواد مخدر ، مواد محترقه و منفجره ، 

اسلحه ، مهمات و ...) مـراتب را سـريعًا به پليس اطالع دهيد. 
ــي ، بسته و پاکت از افراد غير (اعم از  -  از دريافت و نگهداري هرگونه ش

ايراني و يا عراقي) خودداري نماييد.
-  ازعکسبرداري و فيلمبرداري از مقرهاي نظامي و انتظامي، مرز و مراکز 

ايست و بازرسي درمسير راه و داخل شهرها پرهيز نماييد.  
-  از برقراري ارتباط با مأمورين و عوامل عراقي تحت هر عنواني خودداري 

نماييد. 
-  مصرف قرص هاي کدئين دار و روان گردان در کشور عراق ممنوع بوده 

و پليس عراق با خاطيان به شدت برخورد مي نمايد. 
ــان و عناصر دشمن در  -  زائران محترم با توجه به احتمال نفوذ جاسوس
بين عزاداران، از هرگونه ارتباط نامتعارف با افراد ناشناس خودداري فرمائيد.

ــايي خود را در اختيار افراد ناشناس به  -  بليط، گذرنامه و مدارك شناس
هيچ وجه قرار ندهيد.

-  در حين سفر از بازگو نمودن نشاني محل سكونت و محل كار، به افراد 
ناشناس جدًاخودداري فرماييد.

-  از اعتماد به افراد ناشناس و طرح دوستي با آنان خودداري نماييد.

-  افراد مسن در صورت نياز به كمك به مأمورين پليس، مسئولين فرودگاه 
و ميهمانداران مراجعه نموده و به افراد ناشناس اعتماد ننمائيد.

-   از سوار شدن بر خودروهاي مسافركش غيرمجاز خودداري فرماييد.
ــوص مقررات و توصيه  هاي اجرايي، انتظامي،  - هرگونه اطالعات درخص
بهداشتي و امنيتي را صرفًا از مراجع ذيصالح و رسمي دريافت کرده از نقل 

و انتشار شايعات ممانعت بعمل آوريد. 
-  در صورت بروز هر گونه حادثه اي از قرار گرفتن در محيط حادثه و تهيه 

عکس و فيلمبرداري خودداري نمائيد.
-  به هنگام خروج از محل اقامت از تنها گذاشتن افراد مسن ، بانوان و يا 

کودکان در اطاق خودداري نمائيد.
-  با توجه به عدم امکان استفاده از کارت  هاي بانکي کشور در داخل عراق 

ارز کافي به همراه داشته باشيد.
ــت و درکمال احترام با کوچک ترين  ــدف پليس خدمت به مردم اس -  ه
ــين (ع) برخورد قانوني  ــي و ايجاد مزاحمت براي زائران امام حس بي نظم

خواهد شد.

توصيه هاي تلفن همراه
ــراد غريبه بويژه به هنگام خريد و يا  ــل تلفن همراه خود به اف . از تحوي

تعويض سيم کارت جدًا پرهيز نمائيد.
ــي تلفن همراه خود را در اختيار ديگران به ويژه افراد  .  هيچ گاه گوش

ناشناس قرار ندهيد.

توصيه هاي پيشگيري از سرقت  اموال وخودرو
. مراقب ساکها و وسايل خود بوده و از رها نمودن آن در محيط هاي قابل 

دسترسي افراد بيگانه خودداري نمائيد.
. حتي االمکان از چمدان و کيف قفل دار استفاده نماييد.

ــيج، کارت شناسايي  ــنامه، کارت ملي، کارت بس . مدارکي نظير شناس
شغلي، دسته چک، دفترچه بانکي، دفترچه بيمه درماني، کارتهاي اعتباري 

و نظاير آن همراه خود نياوريد. 
.به محض اسکان در هتل ، مسافرخانه و... اشياء قيمتي و وجـوه نقد خود 

را به صندوق امانات سپرده و رسيد دريافـت نمائيد.
. در صورت سرقت و يا مفقود شدن اموال و اشياء خود و يا بروز هرگونه 
مشکلي اعم از (تصادف ، گم شدن همراهان ، نزاع ، دستگيري و...) مـراتب 

را در اسرع وقت به پليس گزارش نمائيد. 
.ازپارکينگ هاي عمومي تحت نظارت پليس براي پيشگيري از سرقت 

خودرو استفاده نماييد.
ــا و معابرخلوت وکم نور  ــود در کوچه ه ــارک نمودن اتومبيل خ . از پ

خوداري نماييد.
.در موقع پارک اتومبيل،دقت نماييد قفل فرمان فراموش نشود.

. اگر بسته اي دراتومبيل داريد آن را در معرض ديد قرار ندهيد.
. اوراق شناسايي شخصي را در خودرو رها نکنيد. 

.از گذاشتن کيف دستي و اشياء قيمتي در جلوي داشبورد،روي صندلي 
جلو و صندلي عقب خودرو خوداري کنيد.

ــريعا بادادن مشخصات  ــرقت رفته س . درصورتي که اتومبيل تان به س
کامل آن از قبيل شماره پالک،شاسي،موتور و رنگ خودرو به پليس١١٠ 

همکاري الزم را بعمل آوريد.

سخن آخر:
ــت زوار محترم به ايران نيز  . حفظ نظم و رعايت نوبت در مرحله بازگش
از هر جهت مورد انتظار است؛ اميد است خستگي راه و يا شرايط نامساعد 
هوا موجبات آزردگي زائران بزرگوار را فراهم نسازد و با سعه صدر و صبر و 

تحمل و مدارا، تشريفات مرزي انجام پذيرد. 
ــارات براي هموطنان گرامي، اميدواريم با  ــا آرزوي توفيق و قبولي زي . ب
ــور،  ــوم مردم آن کش احترام به قوانين و مقررات دولت عراق و آداب و رس
تصوير مثبت و الگوي شايسته  اي از اخالق اسالمي و فرهنگ ايراني به مردم 

و دولت آن کشور ارائه نمايند.

امنيت در سفر با  توصيه هاي انتظامي ويژه زائرين محترم عتبات عاليات

به گزارش خبرگزاري هاي مختلف: حسن پالرک 
ــارکتهاي  ــن برنامه هاي کميته مش درباره آخري
مردمي، اسکان و تغذيه ستاد مرکزي اربعين اظهار کرد: 
امسال تمهيدات بيشتر و کامل تري را براي زائران ايراني 

اربعين حسيني(ع) تدارک ديده ايم.
ــته ٣٥٠ هزار نفر از زائران  ــال گذش وي با بيان اينکه س
ــتاد مرکزي  ــيني از خدمات موکبهاي س ــن حس اربعي
ــال هدف گذاري براي  ــره گرفتند، افزود: امس اربعين به
خدمات رساني به ٧٠٠ هزار زائر تدارک ديده شده و اين 

خدمات شامل موکبها، پذيرايي و اسکان زائران در طول مسير خواهد بود.
رئيس کميته مشارکت هاي مردمي، اسکان و تغذيه ستاد اربعين تصريح 
کرد: حدود ١٥ درصد خدمات ستاد در مبادي خروجي مرزهاي کشورمان 
انجام مي گيرد و ساير خدمات نيز در کربال، نجف، سامرا، کاظمين و طول 

مسير پياده روي ارائه خواهد شد.
ــير  ــتقر براي زائران در طول مس پالرک افزود: بخش اعظم موکبهاي مس
پياده روي، کربال و نجف خواهد بود، اما پوشش ١٥٠ هزار نفري زائران را در 

شهرهاي سامرا و کاظمين تدارک ديده ايم.
ــاره کرد و گفت: تاکنون  ــال امکانات براي برقراري موکبها اش وي از ارس

امکانات براي استقرار بيش از ٣٠هزار نفر ارسال شده و 
متوليان امر در حال ساماندهي و استقرار موکبها هستند 
که تمامي تدارکات و ملزومات زائران تا قبل از ٢٥ محرم 

ارسال و ساماندهي خواهد شد.
ــکان و تغذيه  ــارکت هاي مردمي، اس رئيس کميته مش
ــتاد اربعين اظهار کرد: ملزوماتي همچون چادر، پتو،  س
وسايل آشپزخانه و مواد غذايي نيز براي خدمات رساني 
ــتاده مي شود که اميدواريم اين  به زائران در موکبها فرس
خدمات رساني امسال نيز به نحو مطلوبي به زائران انجام 

پذيرد.
پالرک با بيان اينکه موکبها يک ماه به زائران اربعين حسيني خدمت رساني 
مي کنند، گفت: فعاليتهاي موکبهاي در نظر گرفته شده از ٢٥ محرم الحرام 

(ششم آبان) تا ٢٥ ماه صفر انجام خواهد گرفت.
وي افزود: اين خدمت رساني تا چند روز پس از اربعين هم اجرا مي شود و 

زائران عزيز مي توانند در طول مسير از اين خدمات بهره بگيرند.
رئيس کميته مشارکت هاي مردمي، اسکان و تغذيه ستاد اربعين تصريح 
ــاني و ارائه نذورات را دارند،  کرد: مردم و افراد خّيري که قصد خدمت رس

مي توانند کمکهاي نقدي خود را به حساب ١٠٤٠ بانک ملي واريز کنند.

مدير کل تشکل هاي ديني و مراکز فرهنگي 
ــازمان  ــور فرهنگ و تبليغ س ــت ام معاون
ــزوم آينده پژوهي  ــالمي با تاکيد بر ل تبليغات اس
جريان اربعين گفت: نبايد فرهنگ ايراني در فضاي 

اربعين  پررنگ شود.
ــکل هاي ديني  رضا معممي مقدم مدير کل تش
ــز فرهنگي و معاونت امور فرهنگ و تبليغ  و مراک
ــالمي در نخستين همايش  سازمان تبليغات اس
بين المللي مستشهدين عاشورا با اشاره به وظيفه 
ــر برگزاري  ــالمي مبني ب ــازمان تبليغات اس س
ــبت هاي مذهبي براساس محکمات ديني  مناس
ــدس از قول  ــرع مق ــت: بنا داريم آنچه در ش گف
ــتمان رسيده را  و فعل و تقرير معصوم(ع) به دس
درک، سپس فلسفه آن مناسبت ها را مطابق با آن 

موقعيت عرضه کنيم.
ــي و مراکز فرهنگي  ــکل هاي دين مدير کل تش

ــازمان تبليغات  معاونت امور فرهنگ و تبليغ س
اسالمي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه در آستانه 
راهپيمايي اربعين حسيني هستيم بايد چند نکته 
اساسي و مهم را مدنظر داشته باشيم از جمله اينکه 
ا زائران امام حسين(ع) عالوه بر اينکه مهمان سفره 
مردم عراق هستند، مهمان سنت آنان نيز هستند.

وي با بيان اينکه نبايد فرهنگ ايراني را در مراسم 
ــمنان در  ــن پررنگ کنيم افزود: امروزه دش اربعي
مقابل همگرايي جهان تشييع در اربعين به دنبال 

واگرايي اين جريان هستند. از اين رو، بايد دقت نظر 
کافي داشت تا فضايي براي عرض اندام به دشمنان 
ــي اربعين  ندهيم و تالش کنيم به آينده پژوهش

حسيني بپردازيم.
ــال گذشته برخي  معممي مقدم با بيان اينکه س
ــر از مهمان نوازي مردم عراق،  مداحان براي تقدي
اقداماتي انجام دادند، گفت: يکي از کارهاي موثر 
براي تقدير از آنها، راه اندازي کمپيني براي حمايت 
از مردم عراق است که بايد به اين مهم توجه ويژه 

داشته باشيم.
ــي و مراکز فرهنگي  ــکل هاي دين مدير کل تش
ــازمان تبليغات  معاونت امور فرهنگ و تبليغ س
ــد: يکي از برنامه هاي سازمان  ــالمي يادآور ش اس
تبليغات اسالمي در اربعين امسال، اعزام مداحان و 
علما به کربال براي فعاليت هاي فرهنگي و معرفتي 

است.

رضا معممي مقدم مدير كل تشكل هاي ديني و مراكز فرهنگي و معاونت امور فرهنگ و تبليغ سازمان تبليغات اسالمي:

 فرهنگ ايراني نبايد در فضاي اربعين پر رنگ شود

ــن،  االربعي ــزارش  گ ــه  ب
ــالم والمسلمين  حجت االس
ــئول  ــد احمدي مس ــر حمي دكت
ــي ستاد  كميته فرهنگي و آموزش
ــه  ــن در اين جلس ــزي اربعي مرك
ــزاداري ماه  ــليت ايام ع ضمن تس
محرم درباره آخرين اقدامات انجام 
ــوي اين كميته براي  ــده از س ش
برگزاري هر چه باشكوه تر مراسم 

اربعين ٩٥ گزارش داد.
ــفر اخيرش به  ــاره به س وي با اش
ــاي  ــن هماهنگي ه ــراق وآخري ع

ــت: همه نهادها  ــده در اين زمينه گف انجام ش
ــراق  ــران و ع ــي دراي ــتگاههاي فرهنگ و دس
ــد، برتقويت  ــوزه اربعين فعاليت دارن كه درح
ــت ديني و تكريم مردم عراق به عنوان  مرجعي
ــه حاكميت دولت  ــي و احترام ب ــان اصل ميزب
عراق همانند گذشته به عنوان اصول وسياست 

فرهنگي در اربعين ٩٥ تاكيد دارند.

ــتاد  ــي س ــئول كميته فرهنگي و آموزش مس
ــم اربعين  مركزي اربعين با بيان اينكه درمراس
٩٥ كارهايي به صورت نمادين انجام مي شود، 
ــر از اعضاي موكب هاي بزرگ  گفت: ما ٥٠ نف
ــراق را به ايران دعوت كرديم تا با هيئت هاي  ع
ــراي آنها نحوه  ــوند و ب ــنا ش بزرگ ايراني آش
ــط هيئت هاي  ــم عزاداري توس برگزاري مراس

ايراني جالب بود.

ــدي در ادامه به تالش برخي  احم
ــات تخريبي در  براي انجام اقدام
ــم اربعين  حوزه فرهنگي در مراس
امسال اشاره كرد و مهم ترين اقدام 
براي مقابله با مسائل اين چنيني 

را اطالع رساني دانست.
مسئول كميته فرهنگي و آموزشي 
ستاد مركزي اربعين در اين جلسه 
ــم  ــزاري مراس ــن از برگ همچني
ــهداي مدافع حرم  ــل از ش تجلي

جهان اسالم، در كربال خبر داد.
ــه  ــاس اين گزارش در جلس بر اس
ــيد محمد حسيني، دكترحسن  امروز دكترس
ــادران، دكترفريد  ــاس ن ــر الي ــته، دكت خجس
ــاري، دكترتوكلي،  ــه افتخ ــد، دكتر الل فرهمن
ــماعيلي و حجازي ازاعضاي  ــرو، اس دكترخوش
ــتاد  ــي س ــاق فكركميته فرهنگي و آموزش ات
مركزي اربعين به بيان نقطه نظرات خود درباره 

برگزاري باشكوه مراسم اربعين ٩٥ پرداختند.

در جلسه اتاق فكر كميته  فرهنگي و آموزشى ستاد مركزى اربعين مطرح شد:
 مراسم تجليل از شهداي مدافع حرم و جهان اسالم

 در كربال برگزار مي شود

حسن پالرك مسئول كميته مشاركتهاي مردمي، اسكان و تغذيه ستاد مركزي اربعين:
6 ابان آغاز استقرار  «موكبهاى ايرانى» براى خدمت رسانى به زائران اربعين حسينى

مديرکل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت 
درباره نحوه تبديل هزينه ارزي ويزاي عراق 
به ريال و پرداخت آن، توضيح داد: قرار نيست اين 
ــتي انجام و يا پولي دستي جابجا  ــبه ها دس محاس
ــود. طبق هماهنگي هايي که صورت گرفته، آن  ش
ــه بانک مرکزي  ــتم بانکي که ب ٤٠ دالر در سيس
ــبه و پس از  ــه نرخ ارز آزاد محاس ــت، ب متصل اس
تعيين مبلغ به ريال، از متقاضي دريافت مي شود. 
اين پول به حساب «تجميع وجوه ويزاي اربعين» 
واريز خواهد شد که در نهايت پس از تبديل به ارز 

در اختيار سفارت عراق در ايران قرار مي گيرد.
ــت هزينه ويزاي اربعين و در جريان تبديل  ــد کرد: ريالي از باب او تاکي
دالر به ريال، عايد سازمان حج و زيارت نخواهد شد. البته بانک مرکزي 
کارمزد خود را براي فروش ارز مي گيرد، اما از پول ويزاي زائران هيچ 
ــون به طور کل هزينه  ــد، چ ــازمان حج و زيارت نمي رس مبلغي به س
سفر به اربعين پولي نمي شود که بخواهند از آن براي سايرين سهمي 

تعيين کنند.
«نظافتي» درباره مبلغ ريالي ويزاي عراق، گفت: با توجه به اين که نرخ 
ارز در ايران ثابت نيست، نمي توان از حاال مبلغ ريالي را براي اين ويزا 
مشخص کرد. اين فرآيند در سيستم بانکي که به بانک مرکزي متصل 

است انجام مي شود و به اطالع زائر مي رسد.
ــارت بيان کرد:  ــازمان حج و زي مديرکل عتبات س
ــکل بسياري  پرداخت ريالي هزينه ويزاي عراق مش
ــهرها  ــياري از ش ــد کرد، چرا که بس ــل خواه را ح
صرافي ندارند و در سال هاي قبل، متقاضيان زيادي 
ــده بودند. ضمن آنکه  ــکل تهيه ارز مواجه ش با مش
افزايش تقاضا، بازار ارز را هم دچار نوسان و التهاب 
ــال حجم زياد  ــال همين اربعين پارس مي کرد، مث
ــا براي ارز، دالر را ٢٠٠ تا ٣٠٠ تومان گران تر  تقاض

کرد.

مديرکل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت: 

ريالي از ويزاي عراق به سازمان حج نمي رسد 
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اگر چه در سيره اهل بيت (ع) پياده روري خاص اربعين وارد نشده 
است ولي تاکيد بسياري بر روي زيارت با پاي پياده شده است. البته 
در روايت از امام عسکري(ع) وارد شده که زيارت اربعين نشانه مومن است 
. با اينهمه در فرهنگ ديرينه شيعه و متشرعين ، زيارت با پاي پياده در 
اربعين با الگو گيري از بازگشت کاروان اسراء در روز اربعين خود تبديل به 
حادثه اي بزرگ در دنياي امروز گشته است که نه تنها تثبيت هويت شيعه  

بلکه تصويري زيبا از اسالم و مسلمين در دنياي امروز است .
ــن و بروز جلوه هاي ناب ايماني و  ــه نظر نگارنده راهپيمائي عظيم اربعي ب
انساني در آن ، به خوبي ظرفيت آن را دارد که بشر خسته شده از نابساماني 
ــنا کند و زمينه  ــيني امروز را با فرهنگي ناب آش هاي دنياي مدرن و ماش
ــتن چنين  ــازي را بر مدار اين فرهنگ فراهم آورد . دليل داش جهاني س
الُم َعَلْيَك يا  ــت که « اَلسَّ ــهدا آمده اس ظرفيتي در زيارت وارث سيدالش

 ِ ــا واِرَث ُنوٍح َنِبىِّ اهللاَّ ــالُم َعَلْيَك ي ِ اَلسَّ واِرَث آَدَم ِصفَوِة اهللاَّ
الُم َعَلْيَك يا  ِ اَلسَّ ــالُم َعَلْيَك يا واِرَث اِْبراهيَم َخليِل اهللاَّ اَلسَّ
 ِ الُم َعَلْيَك يا واِرَث عيسى ُروِح اهللاَّ ِ اَلسَّ واِرَث ُموسى َكليِم اهللاَّ
الم » ( شيخ  ِ اَلسَّ ٍد َحبيِب اهللاَّ ــالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُمَحمَّ اَلسَّ
عباس قمي ، مفاتيح الجنان ، زيارت وارث) حسين و حادثه 
عاشورا و اربعين حسيني تنها متعلق به امت پيامبر نيست 
بلکه متعلق به همه امتها مي باشد . حسين خون خدا است 
ــد تمامي امم را دارد.  ــن خون ظرفيت جريان در کالب و اي
اينکه مي بينيم در راهپيمائي اربعين از مسيحيان گرفته تا 
معتقدين به اديان و اقوام مختلف حضور دارند همه نماينگر 

اين ظرفيت باالي فرهنگ عاشورا مي باشد.
مهمترين و محوري ترين جلوه اين حادثه عظيم ، ترسيمي 
ــي کوچک و زمان مند از مدينه فاضله  زيبا ولو در مقياس
ــت که تمامي انبياء و ائمه (عليهم السالم) به دنبال  اي اس
تحقق آن بوده اند و قرار است در عصر ظهور آخرين منجي 
محقق شود . يکي از ويژگي هاي ممتاز عصر ظهور، پذيرش 
واليت از سوي انسان هاست؛ يعني جامعه بشري به حدي 
از رشد مي رسد که مي تواند واليت حقه را بپذيرد. ديگر اين 
گونه نيست که تنها جمعي از انسان ها به صورت جزيره اي 
دورافتاده از هم، واليت معصوم را بپذيرند؛ بلکه جامعه اي 
ــکل مي گيرد و  متحد و يکپارچه حول محور ولي خدا ش
ــان را بر محور اين توّلي تنظيم مي کنند.  همگان روابط ش
ــتي ها و دشمني ها و روابط اجتماعي اين  يعني همه دوس
جامعه عين تولي به واليت حّقه و تبّري از اولياي طاغوت 
است. در اربعين انسان شاهد بروز باالترين جلوه هاي محبت 
و تبري از ستمگران و مستکبران تاريخ است. گذشته از اين 
ــيار پيرامون ويژگي  روح فرهنگ اربعين ، در روايات ما بس
ــهر ديني در عصر ظهور آخرين حجت خدا  هاي آرمان ش
ــت که در اينجا به برخي از اين  ــخن به ميان آمده اس س
ــاره مي گردد. همين ويژگي ها به خوبي مي  ويژگي ها اش
تواند ظرفيتي عظيم در جهان امروز ايجاد کند و هژموني 
ايجاد شده توسط تجدد و آرمان شهر مادي امروز را از بين 
ببرد و در ظالمات دنياي امروز نوري براي رفتن ايجاد کند.

الف ) توحيد 
مهمترين جلوه آرمان شهر تمام انبياء و جامعه آخر الزماني 
، تحقق توحيد در عميق ترين اليه خود يعني توحيد عملي 
ــير رسيدن به  ــد. بنابراين محبت به امام تنها مس مي باش
ــت . بااين نگاه به خوبي به  ــت خدا و مقام توحيد اس محب
ــويم چرا  باالترين ظرفيت راه پيمائي اربعين واقف مي ش

که اين حادثه ، تحقق بالترين جلوه محبت و بالطبع جلوه توحيد است. ، 
توحيد در همدلي ، همفکري و همکاري . جمع شدن انسانها بر مدار حُب 
الحسين « حب الحسين يجمعنا» شعاري که در تمام مسير ديده مي شد 
و خبر از امکان تحقق جامعه اي جديد در دنياي امروز است يا شعار زيباي 
ــيرة الحسين فوق العشيره» خط بطالني است بر  ديگري همچون « عش
روحيه ناسيوناليسمي و قوميت گرائي دنياي امروز که مانع بزرگ جهاني 
ــت . اين فرهنگ قراني که « ان اکرمکم عنداهللا  ــازي بر مدار ايمان اس س
اتقاکم » (حجرات/ ۱۳ ) روح اربعين است و در اربعين رنگها رنگ مي بازند 
و انسانها با هر رنگ و نژادي در کنار هم به يک هدف واحد و بر مدار يک 

عشق واحد حرکت مي کنند.

ب) بلوغ عاطفه ها
تاثيرعظيم فرهنگ عاشورا و اربعين و حرکت کاروان اسراي کربال و حركت 
ــتمر امام سجاد (ع) در شکل دهي تمدن  حضرت زينب و گريه هاي مس
اسالمي و هدايت جامعه بشريبر هيچکس پوشيده نيست. اينکه در صحنه 
ــورا و يا در حرکت کاروان اربعين امام سجاد (ع) مي  ــنگين عاش هاي س
بينيم که هيچگاه يکديگر را به عدم ابراز عاطفه توصيه نمي کنند؛ حتي 
شديدترين ابراز عواطف را نيز از خود نشان مي دهند اما يك ذره هم پاي 
ــه اين حوداث بيانگر اين معناي عظيم  ــند! هم از مقاومت پس نمي-کش
ــت که قرار است عميق ترين اليه وجودي انسان بيدار گرد و نگاه او و  اس

زيباشناسي او به عالم و آدم عوض شود. 
ــانهاي پاک فطرت ،  ــه عبارت ديگر از مؤثرترين راهها براي هدايت انس ب
«تحريك عواطف» ايشان است و چه شيوه اي بهتر از عاشورا مي تواند به 
تحريك اين عواطف پاك كمك كند؟ بي هيچ ترديدي هر انساني كه در 
جبهه حق قرار گرفته باشد و از فطرت پاك خويش چندان دور نشده باشد 

حتمًا از شنيدن مصائب عاشورا به سختي متأثر مي شود.
ــت كه  ــورا و اربعين حدود ۱۴ قرن اس ــت که عاش ــاس اس ابر همين اس
ــيعيان و توجه به  ــاماندهي جبهه حق را از طريق تحريك عواطف ش س
ــت؛ مظلوميتي كه در عين  ــت مقتدرانة امام (ع) صورت داده اس مظلومي
ــت. امام (ع) كسي است كه در  قدرتـ  و نه عجز و ذلتـ  رقم خورده اس
عين آنكه مي تواند اراده نافذ خود را به عنوان محور كائنات به كار گيرد 
و فوج مالئك و لشكريان حق را كه براي ياري او و يارانش در معركه نبرد 
ــده اند به طرف دشمن گسيل دارد تنها به خاطر ميثاقي كه با  حاضر ش
خداي خويش بسته است با هدف اعالي كلمة حق حاضر مي شود تن به 
شهادت دهد و اهل بيت خود را در اسارت ببيند. او صداي العطش كودكان 
ــاهدة شهادت تك تك ياران خويش  خود را تحمل مي كند و پس از مش
به قربانگاه مي رود. توجه به اليه هاي باطني مظلوميت امام (ع) و آشنايي 
بيشتر با عمق حادثه قطعًا منشأ تحريك عاطفي جبهه حق خواهد شد و 
انعطاف قلوب از طريق جريان اشك، زمينه شناخت مضاعف مقام عصمت 

و تولي به آن را فراهم خواهد كرد.
با اين وضع آيا نمي توان باور كرد كه حادثه عاشورا و فرهنگ اربعين گامي 
بلند در مسير تحقق تمدن تاريخي اسالم و بلکه تمدن انساني است؟ اصوًال 
ــان ناب مي تواند بدون حادثه عاشورا محقق شود؟ اگر اين  آيا تجلي انس
تحول عاطفي در كار نبود آيا جبهه حق مي توانست سامان پيدا كند؟ اگر 
به جاي اين مظلوميت، سراسر اقتدار و سيطره بود آيا باز شاهد اين همه 

بر همين اساس 
است كه عاشورا 
و اربعين حدود 

14 قرن است كه 
ساماندهي جبهه 
حق را از طريق 
تحريك عواطف 
شيعيان و توجه 
به  مظلوميت 

مقتدرانة امام (ع) 
صورت داده است؛ 
مظلوميتي كه در 
عين قدرت و نه 
عجزو ذلت رقم 

خورده است.

ــرمايه گذاري  ــركات معنوي از حادثه اي با اين عظمت مي بوديم؟ اين س ب
تمامي امامان معصوم (عليهم السالم) بوده است كه توانست هدايت قلوب 
و تحريك عواطف را در قالب شفاعت و دستگيري حضرت سيدالشهداء (ع) 
نسبت به امت اسالم باعث شود و البته چنانچه گذشت تمامي اين بركات 
ــورا ممكن است. ريزش اشك، طبيعي ترين  از طريق تحمل مصائب عاش
ــت که محور فرهنگ اربعين است. بنابراين  ثمره توجه به اين مصائب اس
تغيير تمايالت انساني و آماده شدن زمينه آن در راه پيمائي عظيم اربعين 

از باالترين ظرفيت هاي جهاني سازي فرهنگ اسالم ناب مي باشد.

ج) سبك زندگي بر مدار ايثار 
ــاني بر  از ديگر ظرفيت هاي مهم و زيباي اربعين که مي توان جهاني انس
ــکل ايثار در عصر استکبارهاي فردي و  ــاخت بروز باالترين ش مدار آن س
ــه در وصف مومنان از  ــت. اينک اجتماعي دنياي امروز اس
ــت که "َو ُيْؤِثُروَن َعلى اَْنُفِسِهْم َو َلْو  انصار در قران آمده اس
ــر/۹) ديگران را بر خود مقدم مى  كاَن بِِهْم َخصاَصٌة؛(حش
ــند و يا در جاى  دارند، هر چند خود، فقير و نيازمند باش
ديگر ايثار مالى خاندان پيامبر(ص)را چنين مى ستايد: "َو 
عاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسكينًا َو َيتيمًا َو َاسيرًا؛(انسان/  ُيْطِعُموَن الطَّ
۸) غذاى خويش را با آنكه آن را دوست دارند، به مسكين 
ــد." در اربعين اين فرهنگ به  ــير مى خورانن و يتيم و اس
ــترده رخ مي دهد  ــيار گس ــطح عالي و بس خوبي در س
ــت خود در خدمت ۳۰  ــان زّوار که با اندک بضاع . خادم
ميليون زّوار قرار مي گيرند همه در حال نشان دادن اهدافي 
براي زندگي ديني هستند و زّوار و خدمه مي خواهند در 
ــتاي اهداف بزرگ خود صورت ايثار حسين(ع) را در  راس
اين صحنه ها به ظهور برسانند و با از خودگذشتگي خود 
به امام حسين(ع) نزديک شوند و نقش حسيني خود را در 
اين تاريخ به فعليت آورند.در راهپيمائي اربعين ، سني ها و 
حتي مسيحيان، ايزدي ها، زرتشتي ها و... نيز هم به عنوان 
ــاگر اين بزرگترين صحنه  زائر و هم به عنوان خادم تماش
ايثار مي باشند و مهمترين تحفه آنها از اين سفر فرهنگ 
ايثار است فرهنگي که بر اساس آن مي توان جهاني زيبا 

بنا نهاد. .

ه) فرهنگ مبارزه
اگر عاشورا بزرگترين صحنه درگيري حق و باطل در طول 
ــري مي باشد ميراث مهم آن هم براي بشريت  تاريخ بش
قيام بر عليه ظلم و ظالمان در طول تاريخ بشري نمي باشد 
. اينکه مي بينيم حتي گاندي بودائي هم به اين فرهنگ 
ــان از ظرفيت باالي اين  در مبارزه خود اقتدا مي کند نش
ــانها و جوامع با هر  حادثه در ايجاد حرکت در تمامي انس
رنگ و زبان مي باشد. حماسه ي اربعين حسيني و حضور 
بيست ميليون انسان هاي وفادار به آرمان هاي قدسِي امام 
حسين(ع) و مصمم در پشت کردن به فرهنگ يزيد، خبر 
ــلمانان در حال شکوفائي  از آن مي دهد که هويتي از مس
ــکل مي خواهد از حيطه ي جهان  ــت و به بهترين ش اس
استکباري با فرهنگ حضور مردم در صحنه ها عبور نمايد 
ــي در وجود تک تک  ــيار عميق و اين نوع حضور آثار بس
انسان هاي حاضر در اين اقيانوس انساني خواهد گذاشت 
ــاِن تمدن ساز احساس  و هرکس خود را يک اقيانوس انس
ــالم فکر  ــهداي کربال به حاکميت جهانِي اس مي کند. ش
ــريت از جهالت و حيرت ضاللت  مي کردند و به نجات بش
ــن الجهالة و حيرة الضاللة » (  ــتنقذ عبادك م «و بذل مهجته فيك ليس
شيخ عباس قمي ، مفاتيح الجنان ، زيارت اربعين) هر ساله در حماسه ي 
اربعين حسيني همان نگاه به صحنه آمده است و با همايش بيست ميليوني 
مردمي معلوم شود اسالم تا چه اندازه ظرفيت و قدرت تمدن سازي ديني و 

مبازره تام و تام با تمدن هاي مادي دنياي امروز را دارد.

وـ آمادگي ظهور
از ديگر ظرفيت هاي مهم راه پيمائي عظيم اربعين ، ترويج فرهنگ انتظار 
و آماده کردن جامعه بشريت براي ظهور آخرين منجي مي باشد. اين مهم 
هم از طريق مشابهت سازي هاي روابط انساني شکل گرفته در متن اين 
حادثه با روابط انساني آرمان شهر مهدوي حاصل مي گردد و هم حرکت 
سيل عاشقان به طرف هدفي واحد و آن ولي خدا (امام حسين (ع) ) نويد 
ــريت جز در سايه ولي خدا  ــت که تمام مرارت هاي بش بخش اين معناس
امکان رفع شدن ندارد و تنها با همراهي ولي خداست که جامعه به امنيت 
ــَك  ــد. « َو َضلَّ َمْن َفاَرَقُكْم َو َفاَز َمْن َتَمسَّ و عدل و صالح و کمال مي رس
َقُكْم» ( شيخ عباس قمي ، مفاتيح  بُِكْم َو َأِمَن َمْن َلَجَأ إَِلْيُكْم َو َسِلَم َمْن َصدَّ

الجنان ، زيارت جامعه)

فرهنگ اربعين و ظرفيت جهاني آن 
مصطفي جمالي
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