
ــگاه االربعين، آيت اهللا  به گزارش پاي
ــيرازي در ديدار با مسئول  مکارم ش
و اعضاي کميته فرهنگي و آموزشي 
ــتاد مرکزي اربعين اظهار داشت:  س
ايراني ها بايد بدانند که برنامه عظيم 
ــت و  ــراق اس ــور ع ــن در کش اربعي
ــور مال آنهاست، آنها  حاکميت کش
ميزبان هستند و بايد تدبير ميزبان را 

پذيرفت.
ــرمايه اي عظيم و بسيار  وي با بيان اينکه اربعين به س
مهمي براي اسالم و پيروان مکتب اهل بيت(ع) تبديل 
شده، افزود: کسي براي اين تجمع تبليغ نکرده بلکه به 
صورت خودجوش اين گونه شده که از جهات گوناگوني 

بايد مورد توجه باشد.
آيت اهللا مکارم شيرازي گفت: اين جمعيت ٢٠ ميليوني 
و بي نظير عظمت مکتب اهل بيت(ع) را نشان مي دهد، 
چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند اين مکتب تکثير 
مي يابد و جاذبه براي اسالم و مکتب اهل بيت(ع) ايجاد 
ــون تازه اي در رگ هاي  مي کند، اين برنامه عظيم، خ
ما جاري مي کند و پاسخي دندان شکن به فعاليت هاي 

دشمنان و تکفيري هاست.

ــاله  ــه داد: از آنجايي که مس وي ادام
ــمنان نيز  ــده، دش ــم ش ــن مه اربعي
ــرده و  ــتري پيدا ک ــيت بيش حساس
ــعي مي کنند تا اين برنامه جهاني  س
ــي احيانا  ــرده يا اگر کس ــا امن ک را ن
ــام داد آن را بزرگ و  ــي انج کار خراف
تبليغ کنند. همان گونه که مسئوالن 
مربوطه براي بهتر شدن اين اجتماع 
عظيم برنامه ريزي مي کنند دشمنان 
ــيب رساندن برنامه ريزي خواهند کرد، از  نيز براي آس
ــيب  ــت آس اين رو بايد مراقب بود، چيزي که مهم اس

آن نيز مهم است.
ــيب ها بود، ابراز   وي با تاکيد بر اينکه بايد مراقب آس
ــاله عدم  ــت: نبايد نماز، جنبه هاي حجاب و مس داش
ــي برود، جمعيت ميليوني ممکن  اختالط به فراموش
ــد که بايد هوشيار بود،  ــت آسيب هايي داشته باش اس

همچنين بايد از اربعين استفاده وسيع فرهنگي شود.
ــا حتي به  ــوان کرد: م ــيرازي عن ــت اهللا مکارم ش  آي
مسئوالن محترم آستان قدس رضوي و آستان مقدس 
ــرض کرده ايم که زيارت  ــه(س) هم ع حضرت معصوم
ــت ميليوني زائران  ــود دارد اما بايد از جمعي جاي خ

استفاده فرهنگي شود.
 وي خاطرنشان کرد: کساني که در اين برنامه ها حضور 
پيدا مي کنند روحشان آماده است و بايد مسائل مورد 
نياز را منتقل کرد و يکي از مسائل، موضوعات اعتقادي 
است، نبايد بعضي از مداحان محترم مسائل غلوآميز را 
مطرح کنند و بهانه به دست دشمنان بدهند. همچنين 
نبايد نقصاني در مداحي و سخنراني وجود داشته باشد، 
ــود،  ــد الزم بايد در خطابه ها و مداحي ها رعايت ش ح
ــيب زاتر از سخنراني ها  ــفانه مداحي و شعر آس متاس

است.
ــاره نماز و  ــيرازي با بيان اينکه درب ــت اهللا مکارم ش  آي
ــزود: زيارت اربعين  ــود، اف اعمال واجب بايد تاکيد ش
بسيار خوب اما امري مستحب است، نمي شود زائران 
ــتون دين است  به زيارت اربعين بروند و از نماز که س
ــند، اشتباهاتي در اين زمينه وجود دارد که  غافل باش
بايد با آموزش و کار فرهنگي برطرف شود. يکي ديگر از 
نکاتي که بايد مورد توجه باشد اين است که توانمندها 
بايد به فکر ناتوان ها باشند، اگر کسي در راه مانده است 
ــت بايد به او کمک کنند،  ــکلي پيدا کرده اس و يا مش
ــند تا لطف خدا شامل  زائران بايد به فکر يکديگر باش

حال آن ها شود.

در  ــاري  ذوالفق ــين  حس
ــانه اي  ــش ياوران رس هماي
ــه  کميت ــط  توس ــه  ک ــن  اربعي
مرکزي  ستاد  فرهنگي-آموزشي 
ــا تاکيد بر  ــد ب اربعين برگزار ش
ضرورت توسعه خدمات به زائران 
در پياده روي اربعين عنوان کرد: 
ــت انجام هر چه بهتر اين  در جه
ــاخت هايي نياز  ــم به زيرس مراس

داريم که با مشارکت دو کشور عملياتي مي شود.
 رئيس ستاد مرکزي اربعين و معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور 
افزود:همه بايد به مقررات دو کشور ايران و عراق احترام بگذارند در 
ــاک عراق يکي از انتظارات مهم در تحقق  ــن باره ورود مجاز به خ اي

اين امر است.
وي تصريح کرد: همه زائران در اربعين موظف هستند ويزا بگيرند تا 
اين سفر به شکل قانوني و مجاز انجام گيرد از اين رو مردم بايد براي 
دريافت ويزا اقدامات الزم را اتخاذ کنند. البته ما نيز به دنبال تقويت 

سامانه سماح در جهت ثبت زائران قبل از دريافت ويزا هستيم.
ــماح به منظور ثبت  ــامانه س وي با بيان اينکه ما به دنبال تقويت س
ــتيم، گفت: از همه عالقمندان  نام زائران قبل از دريافت رواديد هس
ــرکت در اين راهپيمايي تقاضا داريم که تا دير نشده نسبت  براي ش

به دريافت ويزا اقدام کنند.
ذوالفقاري با اشاره به برخي از خدمات به زائران بيان کرد: در جهت 
ــرم افزاري طراحي  ــن اطالعات به زائران در اربعين نيز ن قرار گرفت
شده است تا با دريافت راديو اربعين اين امر صورت پذيرد. همچنين 
تالش کرده ايم زيرساخت هاي اينترنتي توسعه يابد از اين رو شبکه 
ــد و اينترنت در برخي از شهرهاي  اينترنتي نجف تا کربال تکميل ش

عراق نيز وجود خواهد داشت.
ــان کرد: يکي ديگر از اقدامات در جهت رفاه زائران در  وي خاطرنش
ــم با شکوه افزايش ظرفيت هاي ارتباطي ميان دو کشور به  اين مراس

۱۰ ميليون دقيقه در طول يک روز است.

به گزارش پايگاه اطالع رساني 
االربعين، جلسه ستاد اربعين 
حسيني به رياست دکتر جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
وي در اين جلسه گفت: راهپيمايي 
ــيار  بزرگ اربعين عالوه بر تأثير بس
باالي معنوي، عظمت امت اسالم و 

شيعيان را به نمايش مي گذارد.
وي همچنين با اشاره به همكاري مناسب و تعامل سازنده دولت عراق 
براي برگزاري مراسم راهپيمايي اربعين حسيني خاطرنشان كرد: البته 
ــز از جهات گوناگون داراي  ــم براي دولت عراق ني برگزاري اين مراس
ــت و در حقيقت يك نمايش قدرت محسوب مي شود تا  اهميت اس
ــمنان بدانند كه عراق با وجود همه مشكالت و تالش هاي گروه  دش
ــم  ــاي افراطي و تكفيري، قدرت و توان آن را دارد كه چنين مراس ه

بزرگي را با امنيت كامل مديريت و برگزار كند.
ــرف نيز به  ــاون اول رييس جمهور از مراجع عظام تقليد نجف اش مع
ــم مذهبي قدرداني كرد و افزود: در  خاطر عنايت و توجه به اين مراس
موارد بروز مشكل، مراجع بزرگوار هيچگاه از ارائه رهنمود و كمك در 
اين زمينه دريغ نكرده اند و همواره حامي اين مراسم باشكوه بوده اند.
ــم رهبري نيز عنايت ويژه اي  جهانگيري با تاكيد براينكه مقام معظ
به برگزاري راهپيمايي اربعين حسيني دارند، بر ضرورت تالش براي 
ــكوه تر اين مراسم در اربعين امسال تاكيد كرد و  برگزاري هرچه باش
ــور براي  گفت: پس از مصوبه هيات دولت مبني بر اينكه وزارت كش
ــم به سازمان حج و زيارت كمك كند،  مديريت و برگزاري اين مراس
ــت كردند چرا كه با اين  ــر معظم انقالب نيز از اين مصوبه حماي رهب
تصميم، همه استانداران و توان اجرايي كشور براي اين مراسم بسيج 

خواهد شد.
ــي به مردم در خصوص  ــاني و آگاهي بخش وي بر ضرورت اطالع رس
برنامه ريزي ها، پيش بيني هاي انجام شده و اقدامات صورت گرفته 

در خصوص گردهمايي اربعين حسيني تاكيد كرد و گفت:

 بايد به مردم به صورت دقيق اطالع رساني شود تا مردم هرچه سريعتر 
براي اخذ رواديد و انجام مقدمات اين سفر اقدام كنند تا با تجمع و انبوه 

جمعيت در واپسين روزهاي منتهي به اربعين حسيني مواجه نشويم.
در اين مراسم كه استانداران تهران، ايالم و خوزستان، رييس سازمان 
حج و زيارت، دبيركل جمعيت هالل احمر، معاون كنسولي وزارت امور 
خارجه، نماينده بعثه مقام معظم رهبري، رييس نمايندگي جمهوري 
ــاير دستگاه هاي مربوطه نيز  ــالمي ايران در عراق و نمايندگان س اس

حضور داشتند،
ــي از تمهيدات انديشيده شده و برنامه ريزي هاي  ــور گزارش وزير كش
صورت گرفته براي مراسم راهپيمايي اربعين حسيني ارائه كرد و گفت: 
در برنامه ريزي ها، ارزيابي دقيقي از روند كار در سال ٩٤ صورت گرفته 
و نقاط ضعف و قوت گذشته براي برنامه ريزي هرچه بهتر در سال ٩٥ 

مورد توجه واقع شده است.
ــتاد اربعين حسيني آسيب شناسي دقيقي از  رحماني فضلي افزود: س
ــال ٩٤ انجام داده و در ١٨ جلسه ستاد  ــم راهپيمايي اربعين س مراس
ــه جوانب كار مورد  ــه كميته هاي تخصصي، هم ــزي و ٦٠ جلس مرك
بررسي قرار گرفته و تصميمات راهگشايي براي حل مشكالت گذشته 

اتخاذ شده است.

به تعبير ناظران و برخي رسانه هاي بين المللي مراسم اربعين 
حسيني بزرگ ترين اجتماع بشري است که به صورت ساالنه 
ــود. چراکه کومبامال که با جمعيتي بيش از مراسم  برگزار مي ش
ــال يک بار برگزار مي شود.  ــود در حدود ١٢ س اربعين برپا مي ش
رويداد باشکوه اربعين حسيني که داراي ارزش هاي متعدد خبري 
مي باشد، با سه نوع راهبرد مواجهه رسانه هاي خارجي مواجه است 
که مهمترين آن، بايکوت رسانه اي و عدم پوشش اين مراسم است. 
راهبرد ديگر، تخفيف و تقليل اين مراسم به رويدادي کم اهميت 
ــت و راهبرد سوم، تحريف اين مراسم به انواع ديگر رويدادهاي  اس
کذب، اعم از مواجهه و لشکر کشي شيعيان عليه ديگر مذاهب و 
اديان است که براي آگاهان و مطلعان فراديني بودن و فرا مذهبي 
بودن اين مراسم عيان است. از اين رو، اي مراسم بيش از هر رويداد 
ديگري نيازمند هدف گذاري هاي آموزشي-فرهنگي است تا ضمن 
ــفر زيارتي و معنوي با  ــانه اي اين مراسم، س پوشش صحيح رس

کيفيتي براي زائران و مخاطبان رسانه ها فراهم آيد. 
بر اين اساس کميته هاي فرهنگي ايران و عراق جلسات مشترکي 
ــو در حوزه  را برگزار مي کنند تا بتوانند اهدافي يک پارچه و هم س
موضوعات فرهنگي تدوين نمايند. از جمله اهداف فرهنگي مصوب 
ــادت در مقابل  ــتن فرهنگ شهادت و رش ــال، زنده نگاه داش امس
طوفان تبليغات دشمن عليه جهان اسالم است؛ چرا که دشمنان 
ــي، با بازنمايي  ــتاي ايجاد موج جديد اسالم هراس ــالم در راس اس
ــهادت کوشيده اند، اين رکن اساسي  دروغين مصاديق جهاد و ش
ــالمي را تخريب کنند. ايجاد وحدت اسالمي  گفتمان مقاومت اس
ــورها و ملت هاي اسالمي از  بين ايران و عراق، همچنين ديگر کش
ديگر اهداف فرهنگي مراسم اربعين است که اين گردهم آيي را به 
مجالي براي تحقق آرمان هميشگي تشکيل امت واحده اسالمي 
مبدل مي سازد. استفاده از فرصت عظيم مراسم اربعين براي تعميق 
باورهاي ديني و مذهبي بين زائران کشورهاي مختلف نيز هدفي 
ــت غايي، که نمود آن در شعار انتخابي امسال (اني احامي ابدا  اس
عن ديني) هويدا است. همچنين بايد کوشيد تا اين گزاره بازنمايي 
شود که مراسم اربعين نمونه يک تعامل انساني و اسالمي است که 
از طريق گسترش محبت و مودت اسالمي و تاليف قلوب مسلمانان 

و غير مسلمانان حاضر در اين مراسم محقق شده است. 
جهت نيل به اهداف ذکر شده فوق، مجموعه اصول و سياست هايي 
ــده است که مهمترين آنها عبارتند از: مردمي بودن  نيز تدوين ش
مراسم اربعين حسيني، احترام و تقويت حس ميزباني مردم عراق، 
ــيني و پرهيز از هرگونه  توجه به وحدت-آفرين بودن اربعين حس
ــور عراق و  ــالف، قانون گرايي و رعايت مقررات کامل دو کش اخت
ايران، تالش براي بهره برداري معنوي از اين مراسم، تکريم و رعايت 
حرمت مرجعيت، علما، مسئوالن، احزاب، نخبگان و مردم عراق از 

هر گروه، طايفه و مذهبي که هستند. 
ــي و عنايات ويژه حضرات  ــت در پرتو الطاف بي کران اله اميد اس
ــال  ــيني(ع) امس ــم اربعين حس ــالم مراس معصومين عليهم الس
باشکوه تر و غني تر از هرسال برگزار شود تا دشمنان اسالم بدانند 
ــلمانان و  ــون محبت و واليت اهل بيت پيامبر(ص)، همه مس کان

آزادگان جهان را حول خويش متحد خواهد ساخت. 
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امهیت اربعني در آن است که با تدبري اهلی در این روز خاندان 
ضت حسیىن برای مهیشه جاودانه شد پیغمرب و یاد 

۲ ۲ ۳

اجتماع ملى زائران اربعين حسينى 
برگزار مى شود

رسانه ملي همراه زائران ميليوني 
اربعين خواهد بود

براي خروج مراسم اربعين از بايكوت 
رسانه اي به آرايش رسانه اي

 نياز داريم

سلسله نشست هاي علمي «بانوي 
فضايل» با مشاركت فرهيختگان 

برگزار مي شود

احتمال اين كه دوطرف مرز 
جديدي را براي تردد زائران اربعين 

انتخاب كنند، كم است

امسال، موكب ها تعداد 700 هزار نفر 
را  اسكان و تغذيه خواهند كرد

ميزباني كميته فرهنگي آموزشي 
ستادمركزي اربعين كشور از فعالين 
عرصه قرآني عراقي در مشهد مقدس

نحوه ثبت نام اتباع افغانستان براي 
شركت در مراسم راه پيمايي

 اربعين حسيني

ــــالم  االس حجـــــت 
علي  سيد  ــلمين  والمس
ــش  هماي در  ــکر  عس ــي  قاض
ــن»  ــانه اي اربعي ــاوران رس «ي
ــاوران  ــع فرهنگي ي در مجتم
مهدي(عج) قم، با اشاره به نقش 
ــانه ها و خبرنگاران در  مهم رس
ــن رويداد  ــري اي ــکاس خب انع
ــانه  ــزرگ مذهبي، افزود: رس ب
ــد روحيه اخوت و ايثاري  ها باي
که در اين آيين با شکوه وجود 
ــته کنند، چراکه  دارد را برجس

در هيچ کجاي جهان چنين اجتماع عظيمي 
ايجاد نمي شود.

وي نقش رسانه ها در تبيين راهپيمايي اربعين 
به عنوان يک همبستگي بين المللي و جبهه 
استکبارستيزي را مهم ارزيابي و تصريح کرد: 
در اين آيين فقط شيعيان حضور ندارند، بلکه 
ــزارش، پيروان مذاهب و  ــل عراق و طبق گ اه
اديان مختلف نيز شرکت مي کنند و حضور در 
اين راهپيمايي با لباس مسيحي و کشيشي را 

براي خود افتخار مي دانند.

حجت االسالم قاضي عسکر اضافه کرد: انديشه 
آزادي خواهي و مقابله با ظلم و ستم به عنوان 
مهمترين اهداف قيام امام حسين(ع) مي تواند 

دل ها را به يکديگر نزديک کند.
ــيعه و  ــي اربعين را رمز پيوند ش وي راهپيماي
سني توصيف کرد و افزود: فارغ از وهابيت که 
ــتند، اهل سنت جهان رمز  فرقه گمراهي هس
پيوندشان با شيعه مي تواند راهپيمايي اربعين 

باشد.
ــت(ع) را الگو  ــر محبت اهل بي ــت: اگ وي گف

ــرار دهيم و به آن تکيه کنيم  ق
ــاز  در آينده مي تواند زمينه س
وحدت جهاني بين همه پيروان 

مذاهب و اديان مختلف باشد.
وي با بيان اين که تمام انقالب 
ها و نهضت هاي ضد استکباري 
و استعماري تاريخ در محدوده و 
چارجوب قيام عاشورا جاي دارد 
و به تعبير حضرت امام(ره) همه 
مستضعفان جهان بر اساس آن 
ــتکبار  در يک جبهه مقابل اس
ــه کرد:  ــي گيرند، اضاف قرار م
گاندي رهبر فقيد جنبش استقالل طلبي هند 
مي گويد «من از عاشورا و قيام امام حسين(ع) 
درس گرفتم تا توانستم ملت هند را از زير بار 

استعمار انگلستان آزاد کنم.»
ــکر با بيان اين که هندوها هم مي  قاضي عس
ــتاي پيام عاشورا حرکت کنند،  توانند در راس
ــورا در کشورهاي جنوب شرق  افزود: روز عاش
آسيا از جمله بنگالدش و هند تعطيل رسمي 
ــنت اين  ــيعيان، اهل س ــت و عالوه بر ش اس
کشورها آيين هاي باشکوهي را برپا مي کنند.

ــئول و اعضاي کميته  ــاني االربعين،  مس به گزارش پايگاه اطالع رس
فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين با ايت اهللا اعرافي مدير حوزه 

هاي علميه کشور ديدار کردند.
در اين ديدار حجت االسالم و المسلمين دکتر احمدي مسئول کميته 
فرهنگي و اموزشي ستاد مرکزي اربعين ضمن ارائه گزارشي از برنامه 
ــي ستاد  ــي و تبليغي کميته فرهنگي و آموزش هاي فرهنگي، آموزش
ــر شده اين کميته در حوزه  مرکزي اربعين در مورد محصوالت منتش

هاي مختلف ارائه کردند.
وي در ادامه ضمن اشاره به اين مطلب که اساس کار کميته فرهنگي 
ــي فرهنگ سازي است، خاطرنشان کرد: بهترين روش براي  و آموزش
اين امر استفاده از ظرفيت عظيم روحانيت است. در اين راستا کارگروه 
ياوران معنوي راه اندازي شد و جلسات متعدد با حضور ائمه جمعه در 

استان ها تشکيل گرديد.
ــور نيز  ضمن تسليت ايام  آيت اهللا اعرافي مدير حوزه هاي علميه کش
ــين(ع) از فعاليت هاي کميته فرهنگي ستاد  سوگواري اباعبداهللا حس
مرکزي اربعين و توجه به استفاده از ابزارهاي گوناگون اعم از مکتوب 

و مجازي در ارائه اثار و توليدات تقدير و تشکر نمود.
امام جمعه موقت قم  در ادامه گفتند: حوزه هاي علميه بايد در زمينه 
ــفه، فقه، تاريخ و اخالق و .... فعاليت  ابعاد مختلف زيارت از قبيل فلس
بيشتري داشته باشند چون از وظايف حوزه است که بايد مطالبه شود 

تا گفتمان ويژه پيروان تشيع در اين مراسم عميقتر شود. 

ــول و لحظه هاي کوتاه  ــاره به هنگامه هاي تح ــت اهللا اعرافي با اش آي
ــت روحانيون و مبلغان بايد  ــه عظيم وجود دارد گف که در اين حماس
حداکثر استفاده را از اين فرصت و اجتماع زائران از بيش از ٥٠ کشور 

جهان ببرند.
ــور با اشاره به اينکه عاشورا منظومه اي از  مدير حوزه هاي علميه کش
ــهاي متعالي اسالم و سيماي همه حقايق دين است. خاطرنشان  ارزش

کرد: کليت عاشورا بايد بتواند در اربعين تجلي کند .
ــان در پايان صحبت هاي خود گفت حفظ عزت ، آبرو و عظمت  ايش
ــور عراق جزء سياست هاي جمهوري اسالمي ايران است که بايد  کش

بخوبي تبيين شود.
ــوگواره نثر ادبي  ــتر س ــت در انتهاي اين ديدار از پوس الزم به ذکر اس
عبرات و همچنين مجموعه کتب «روايت براده ها»  کاري از موسسه 

مواسات رونمايي شد.

آيت اهللا مكارم شيرازي در ديدار مسئول و اعضاى كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين:

مراسم اربعين به سرمايه اي عظيم براي اسالم
 و پيروان مكتـب اهل بيـت (ع) تبديل شده است

دكتر جهانگيري، معاون اول رييس جمهور
 در ديدار با  اعضاي ستاد مركزي اربعين حسيني بيان كرد:

 مردم مقدمات كار براي شركت در راهپيمايي 
اربعين را به روزهاي آخر موكول نكنند

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت:

بايد براى تقويت پوشش رسانه اى مراسم اربعين تالش شود

آيت اهللا اعرافي مدير حوزه هاي علميه كشور: 
روحانيون و مبلغان مي بايست
 از فرصت اربعين حداكثر استفاده را
 براي ترويج معارف اهل بيت(ع) ببرند

حسين ذوالفقاري رئيس ستاد مركزي اربعين: 
بايد به مقررات ايران و عراق

 در ايام اربعين احترام بگذاريم 

۳

 حجت االسالم والمسلمين محمدنقي لطفي
 نماينده ولي فقيه در ايالم:

اربعين و برگزاري آن
 يك حماسه ملي است

آيت اهللا ناصري
 نماينده ولى فقيه در استان يزد:

از پياده روي اربعين براي زدودن شبهات 
در جامعه استفاده شود

دكتر پيرحسين كوليوند
رئيس كميته بهداشت و درمان
 ستاد مركزي اربعين كشور:

تمهيدات اورژانس كشور 
براي اربعين حسيني 
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سيد محمدرضا خوشرو

اِنّــي اُحـــامي
اَبَداً َعْن ديني 

شعار اربعني ٩٥
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آيت اهللا العظمي ناصر مكارم شيرازي :

پيـاده رفتن، يك نـوع اظهار عظمت و تجليل از مقام شـامخ 
اباعبداهللا(ع) اسـت؛ لذا اين پيـاده روِي اربعين خيلي در دنيا 
صدا مي كند و تبليغ خوبي براي عالم تشّيع و عالم اسالم است؛ 

يكي از مبّلغ هاي بسيار خوب است.

آيت اهللا العظمي صافي:  :

شكوه راهپيمايي اربعين در همه جا انعكاس مي يابد و دنيا با مشاهده آن بيش از گذشته به عظمت اسالم پي 
مي رند و برنامه اي الهي و خالصانه است كه موجب مي شود حقيقت قيام سيد الشهدا بيش از پيش روشن 

شود.
هر انسان مؤمني عالقه دارد تا در مراسم اربعين شركت كند و خود را در چنين روزي به سرزمين كربال 

برساند اما بايد با در نظر گرفتن شرايط و امكانات موجود نسبت به اعزام زائران به كشور عراق اقدام كرد.

ــي  ــده ول نماين
ــور  ــه در ام فقي
ــارت گفت:  ــج و زي ح
ــا  ب ــي  افكن ــه  توطئ
نقل ها  از  سوءاستفاده 
و گفتارها حربه دشمن 
براي ايجاد تفرقه ميان 

امت اسالمي است.
ــالم  االس ــت  حج
سيدعلي  و المسلمين 
قاضي عسكر در ديدار 
مبلغان  و  با روحانيون 
اعزامي استان خراسان 
ــم  ــه مراس ــمالي ب ش

ــد، منشاء تروريسم  اربعين كه در حوزه علميه امام صادق (ع) برگزار ش
را وهابيت ذكر كرد و افزود: حضور روحانيت در دنيا روز به روز بيش از 
ــته احساس مي شود. وي گفت: روحانيون بايد با ارتقاي فكري در  گذش
مسائل روز جامعه، امور ديني، مهارت در سخنوري، ارتباط با مردم اجازه 

سوء استفاده و بهره برداري به دشمن براي ايجاد توطئه را ندهند.

نماينده ولي فقيه با اشاره به اينكه دشمن به دنبال فتنه انگيزي و هدف 
ــبهه در دين و مراسم عزاداري است،  ــل جوان و ايجاد ش قرار دادن نس
تصريح كرد: توطئه افكني با سوءاستفاده از نقل ها، سخنان و گفتارها از 
حربه هاي دشمن براي فريفتن نسل جوان و ايجاد تفرقه بين امت اسالمي 
ــاره به تاكيد امام راحل و رهبر معظم انقالب بر وحدت  ــت. وي با اش اس

امت اسالمي و تقريب 
ــالمي،  اس ــب  مذاه
در  كرد:  ــان  خاطرنش
ــه  ك ــي  فعل ــرايط  ش
ــالش  ت در  ــمن  دش
ــت، بايد  براي نفوذ اس
ــان،  ــاي مخاطب نيازه
ــايي و روحانيت  شناس
را  ــا  آن ه ــاي  نيازه

برآورده كند.
قاضي  االسالم  حجت 
عسكر در ادامه، ترويج 
نقل قول هاي نادرست 
ــه معصومين را  از ائم
مصداق بارز سوء استفاده دشمنان از مكتب ديني دانست و تصريح كرد: 
گاهي مطالبي بدون استناد با نقل هايي ضعيف و نادرست بيان مي شود 

كه در ذهن مردم موهن جلوه مي كند.
ــتفاده از فرصت  ــور حج و زيارت بر اهميت اس ــده ولي فقيه در ام نماين
ــالم و مكتب اهل بيت(ع) تاكيد  اجتماع بزرگ اربعين براي پيش ُبرد اس
كرد و گفت: اين پياده روي، فرصتي براي دفع فتنه ها و شبهاتي است كه 

دشمنان بين مردم، به  ويژه جوانان اشاعه مي دهند.
ــاره به نزديك بودن مراسم  نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اش
ــت، تالش براي  ــي، برپايي نماز اول وق ــيني، معرفت افزاي اربعين حس
شناخت ائمه معصومين(ع)، پيروي از سيره اخالقي و عملي را خواستار 

شد. 

ــه در ايالم با  نماينده ولي فقي
ــدن ايام  ــاره به نزديك ش اش
اربعين حسيني و آمادگي ايالم براي 
ــي از زائران، گفت: اربعين و  پذيراي
برگزاري آن يك حماسه ملي است 
و الحمداهللا بخش از اين حماسه به 
نام ايالم رقم خورده است. پس بايد 
ــتان براي  از همه ظرفيت هاي  اس

اين مهم بهره برداري كرد.
ــلمين  ــالم والمس ــاني االربعين، حجت االس ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
محمدنقي لطفي، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه ايالم امروز در 
نشستي با ستاد اقامه نماز استان، اظهار داشت: امسال درصد زائران نسبت به 
سال هاي گذشته افزايش خواهد يافت و بايد تدابيري اتخاذ كرد كه خدمات 
بيشتري نسبت به قبل به زائران ارائه شود، كليه مساجد در ايام اربعين بايد 

به صورت تمام وقت آماده پذيرايي از زائران امام حسين(ع) باشند.

در  ــرو  خوش محمدرضا 
همايش ياوران رسانه اي 
ــه در مجتمع ياوران  اربعين ک
ــد، با  ــزار ش ــج) برگ مهدي (ع
اشاره به عظمت مراسم اربعين 
ــرد: اربعين  ــيني اظهار ک حس
ــيني به اذعان رسانه هاي  حس
ــاع  ــن اجتم ــان بزرگ تري جه

ساالنه بشري در جهان است .
ــم اربعين  ــه داد: مراس وي ادام
در کشوري برگزار مي شود که 
ــانه هاي جهان به عنوان  در رس
کشوري ناامن مطرح است. در 

مراسم اربعين حسيني ٢٠ ميليون نفر شرکت 
ــانه هاي جهان اين  ــتر رس ــد، اما بيش مي کنن
مراسم را بايکوت کردند و از آن خبري منتشر 
ــانه هاي ديگر جهان هم  نمي کنند؛ برخي رس
ــم دارند و از حضور  ــعي در تقليل اين مراس س
ــم اربعين سخن  فقط صد ها هزار نفر در مراس

مي گويند.
مدير کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي کميته 
فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين افزود: 
ــانه هاي  ــانه هاي جهان  از جمله رس برخي رس
ــند مراسم اربعين را تحريف  انگليسي مي کوش
کنند و از آن به عنوان رويارويي شيعه و سني 
ــت که همه به  ــاد مي کنند و اين درحالي اس ي
وضوح ديده اند و مطلع هستند که اين مراسم 
يک اتحاد فرا ديني و فرا مليتي است و از هرنژاد 
ــرکت مي کنند. از  ــب و ديني در آن ش و مذه
اين رو، بايد پوشش رسانه اي اربعين را گسترش 
داده و نقاط ضعف را به نوعي نشان دهيم که به 
بهبود کيفيت زيارت و خدمات بينجامد و بهانه 

اي دست دشمن ندهد.
ــه هاي دشمن براي  ــاره به نقش ــرو با اش خوش
مراسم اربعين اظهار کرد: دشمن با استفاده از 
ابزارهاي رسانه اي به دنبال تهديد است، پيش 
از اين انديشکده هايي براي مطالعه در خصوص 

عاشورا در رژيم صهيونيستي تشکيل شده بود 
ــاهد تشکيل انديشکده هايي در  و اکنون هم ش
ــم اربعين هستيم  اين رژيم براي مطالعه مراس
و آن ها به دنبال تبديل اجتماع اربعين به يک 

چالش هستند.
ــم اربعين از  ــه داد: براي خروج مراس وي ادام
بايکوت رسانه اي به آرايش رسانه اي نياز داريم و 
بايد در اين خصوص از قالب هاي متنوع استفاده 
کنيم لذا بايد احساس گرايي در موضوع اربعين 
ــش معرفت در اين  ــود و به دنبال افزاي کم ش
مراسم باشيم، همچنين بايد به مراسم اربعين 
نگاه واقع گرايانه داشته باشيم و نبايد يک فضاي 
ايده آل را از اين مراسم ترسيم کنيم، در اين باره 

توجه به مخاطب غيرايراني هم ضروري است.
مدير کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي کميته 
فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين افزود: 
ــم اربعين،  ــاني مراس ــد در زمينه اطالع رس باي
ــري را مورد توجه  ــري و جامع پذي فرهنگ پذي
قرار دهيم. جامعه پذيري اين است که يک زائر 
ــتن مدارک قانوني به سمت مرز بيايد؛  با داش
ــت عراق يکي از  ــن تکريم مردم و دول همچني

سياست هاي اصلي ستاد اربعين است.
ــاره به ضرورت شبکه سازي در  ــرو با اش خوش
ــانه اي اربعين گفت: بايد بين  حوزه فعاالن رس

ــانه اي براي پوشش  فعاالن رس
ــازي  ــب اربعين شبکه س مناس
ــاي  نهاده ــاط  ارتب و  ــم  کني
ــانه اي  ــا فعاالن رس فرهنگي ب
ــود،  ــن خصوص حفظ ش در اي
ــتيم  به هر حال در تالش هس
ــا امکانات الزم را براي فعاالن  ت
رسانه اي اربعين در داخل عراق 

فراهم کنيم.
ــرورت  ض داد:  ــه  ادام وي 
اربعين  ــانه اي  رس ــث  بح دارد 
جدي تر از گذشته دنبال شود، 
در  ــانه اي  رس ــت هاي  سياس
ــتاد اربعين تدوين شده است و براي تبيين  س
ــش ياوران  ــازي، هماي ــاي فرهنگ س راهکاره
ــت هاي ستاد  ــده تا سياس ــانه اي برگزار ش رس
ــانه اي ابالغ شود و شاهد  اربعين به فعاالن رس
شبکه سازي در خصوص فعاالن رسانه اي اربعين 
باشيم تا اهداف ستاد اربعين در حوزه رسانه اي 

محقق شود.
مدير کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي کميته 
فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين افزود: 
ــانه اي اربعين ٢٠٠ نفر  در همايش ياوران رس
ــور در شهر قم گردهم  از فعاالن رسانه اي کش
آمدند و کارگاه هاي خبرنگاري، مستندسازي، 
ــي و شبکه هاي اجتماعي در حاشيه اين  عکاس
همايش براي فعاالن رسانه اي برگزار شده است.

ــزام فعاالن  ــاره به اع ــان با اش ــرو در پاي خوش
رسانه اي به عراق خاطرنشان کرد: سال گذشته 
ــانه اي از طرف  ــدود ٢٠٠ نفر از فعاالن رس ح
نهادهاي مرتبط براي پوشش رسانه اي مراسم 
ــدند، اما امسال يک هزار نفر از  اربعين اعزام ش
ــت اعزام به مراسم  ــانه اي درخواس فعاالن رس
اربعين را داشتند؛ فعاالن رسانه اي که در مراسم 
اربعين شرکت کنند بايد از سياست هاي نظام 
جمهوري اسالمي و دولت عراق آگاه شوند و به 

حاکميت دولت عراق احترام بگذارند. 

هفتمين جلسه شوراي راهبري فعاليت هاي بانوان کميته فرهنگي 
ــئولين و اعضاي  ــتاد مرکزي اربعين با حضور مس ــي س و آموزش

حقيقي و حقوقي اين شورا در روز سه شنبه ٤آبان ماه، برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، الله افتخاري مسئول شوراي راهبري بانوان ضمن 
ــي از برگزاري دوره هاي مهارتي و آموزشي مبلغان خواهر  ارائه گزارش
ــوان کرد: دور دوم  ــران براي حضور در راهپيمايي اربعين، عن و روايتگ
ــم و هفتم آبان  ــي مبلغان خواهر در روزهاي شش از کالس هاي آموزش
ــوم  ــناخت عراق و قوانين آن، آداب و رس ماه با موضوعاتي از جمله ش
ــنايي با  لغات پرکاربرد  ــناخت اماکن مذهبي عراق، آش مردم عراق، ش
و موردنيازمبلغان و زائران،روش هاي تبليغي وتبيين سيره وشخصيت 

حضرت زينب(س) و رسالت بانوان، برگزار مي شود.
ــوان مورد گزارش و  ــوراي راهبري بان ــر اقدامات و فعاليت هاي ش ديگ
ارزيابي اعضاي آن قرار گرفت و ضمن بررسي عملکرد حوزه بين الملل 
ــي آيين راهپيمايي  ــوان، توجه به جنبه بين الملل ــوراي راهبري بان ش

اربعين مورد تاکيد واقع شد.
ــکيل اتاق فکر با حضور اساتيد و نخبگان علمي و فرهنگي و برنامه  تش
ــت هاي علمي در سطح دانشگاه هاي کشور  ريزي براي برگزاري نشس
و همايش هاي بين المللي با حضور فرهيختگان در شهرهاي عراق، در 
هفتمين جلسه از شوراي راهبري فعاليت هاي بانوان کميته فرهنگي و 

آموزشي ستاد اربعين، مطرح شد.
اعضـــاي  ــــــت  نشس
ــاني و  ــه اطالع رس كميت
اربعين  ــتاد  س ــازي  مستند س
براي  رضوي  خراسان  حسيني 
ــتفاده  انتقال پيام اربعين و اس
ــبكه هاي  ش از  ــري  حداكث
ــذار، در  ــاني تأثير گ اطالع رس
مركز صدا و سيماي اين استان 

برگزار شد.
ــت آينه دار، قائم  در اين نشس
ــان  ــيماي خراس مقام صدا وس
ــاره به برنامه هاي  رضوي با اش
ــراي ايام  ــده ب تدارك ديده ش

ــي، گزارش هاي زنده از  ــتندهاي راديويي و تلويزيون اربعين، توليد مس
ــيني، اطالع رساني  ــش موكب هاي حس ــير راهپيمايي زائران، پوش مس
ــتي، ارتباط مستقيم با شبكه هاي  ــدارهاي امنيتي و بهداش درباره هش
ــت. وي  ــري را از ماموريت هاي اصلي اين مركز دانس ــتاني و سراس اس
همچنين رويكرد برنامه سازي شبكه استاني را توجه به فرهنگ ميزباني 

و فرهنگ سازي در اين زمينه و ايجاد شور و شعور حسيني ذكر كرد.
ــيما و خبر نيز پيش بيني کردند که حدود ٨٠٠ دقيقه  معاونان صدا، س
ــه راديويي، ٨٧٠ دقيقه برنامه تلويزيوني درباره راهپيمايي اربعين،  برنام

ــر،  فاخ ــتند هاي  مس ــد  تولي
ــده راديو يي و  گزارش هاي زن
ــرد تبيين  ــي با رويك تلويزيون
فلسفه  بيان  ــورا،  عاش فرهنگ 
قيام  اهداف  اربعين،  پياده روي 
ــا حضور  ــين (ع) ب ــام حس ام
و  ــگاهي  دانش ــان  كارشناس
ــش مداحي ها و  ــوزوي، پخ ح
ــاي هدفمند و  روضه خواني ه
مناسب، پخش تيزر و زير نويس 
ــرداري معنوي و  را براي بهره ب
فرهنگي از اين مراسم، از جمله 
برنامه هاي اين ايام رسانه است.

در اين نشست اعضاي كميته اطالع رساني و مستند سازي ستاد اربعين 
ــيني خراسان رضوي درباره جلب حمايت هاي مردمي براي تجهيز  حس
ــران با مقررات  ــنا كردن زائ ــتقر در عتبات عاليات، آش موكب هاي مس
ــور عراق، آداب زيارت سيد الشهدا، دعوت عمومي براي شركت در  كش
ــده ايام اربعين، بررسي مشكالت در سفر هاي  برنامه هاي پيش بيني ش
ــه خدمات به زائران در ٢٨ موكب در  ــن، اعزام اتباع خارجي، عرض اربعي
مسير راهپيمايي اربعين و شهر هاي كربال، نجف، سامرا و كاظمين را كه 

بر عهده خراسان رضوي است، ديدگاه خود را بيان كردند.

در  فقيه  ولي  نماينده 
از  گفت:  يزد  ــتان  اس
ــاده روي اربعين  ــت پي ظرفي
براي زدودن شبهات مهدوي 

در جامعه استفاده شود.
ناصري  ــا  محمدرض آيت اهللا 
در ديدار با مسئوالن كاروان 
ــتان ميبد، با  اربعين شهرس
تاكيد بر هرچه پرشور برگزار 
ــاده روي  ــم پي ــدن مراس ش
ــت:  داش ــار  اظه ــن،  اربعي

ــايعات زيادي با موضوع مهدويت در  ــفانه در سال هاي گذشته ش متاس
ــتان يزد نيز گروه هاي انحرافي با ترويج  ــت. در اس جامعه رواج يافته اس
ــد موضوع مهدويت را  ــعي دارن مباحث دروغ در موضوع مهدويت و س

منحرف كنند. 
ــام جمعه يزد با بيان اين مطلب كه برخي از اين منحرفان مي گويند  ام
كه امام زمان(عج) ظهور كرده  است، گفت: چنين گروه هايي آيين هاي 
خرافه  و نادرست را بين مردم ترويج مي کنند و حدود ١٠٠ يا ٢٠٠ نفر 

هم پيرو آنها شده اند.
ناصري با تاكيد بر اينكه بايد درباره اين مسائل شبهه زدايي كامل شود، 
ــين(ع) با توجه به  ــم هاي پياده روي اربعين امام حس عنوان كرد: مراس
حضور پرشور مردم، همچنين فضاي عرفاني كه دارند، براي شبهه زدايي 
ــيار مناسب است و بايد از اين ظرفيت به درستي  از چنين اقداماتي بس

استفاده كرد.
نماينده ولي فقيه در استان يزد از برگزاري مراسم هاي پياده روي مذهبي 
براي مناسبت هاي مختلفي كه هيچ روايت و ثوابي در ارتباط با آن بيان 
ــي مربوط به امام  ــرد و گفت: پياده روي مذهبي و آيين ــده، انتقاد ك نش

حسين(ع) است كه براي آن روايت هاي متعددي هم بيان شده است. 

ــكري رابط كميته  ــالم و المسلمين عس ــه حجت االس در اين جلس
فرهنگي اربعين و نماينده بعثه مقام معظم رهبري در منطقه قم به 
تشريح برنامه هاي تجمع بزرگ زائران اربعين حسيني پرداخت و از شركت 
كنندگان خواست كه با تمام ظرفيت همت كنند تا برنامه ها به نحو احسن 
ــلمين چهل اختراني مسئول  ــالم و-المس ــود. در ادامه حجت االس انجام ش
ــركت  ــتان قم قول داد كه هماهنگي الزم را براي ش هيئت هاي مذهبي اس

هيئت-هاي مذهبي انجام دهد.
نمايندگان سازمان تبليغات، موكب حضرت فاطمه معصومه (س)، معاونت 
ــهرداري نيز براي برگزاري موكب نمادين  تبليغ حوزه و معاونت فرهنگي ش
در غرفه هاي نايب الشهداء، قرارگاه خاتم و شهداي مدافع حرم قول همکاري 
ــالم مبيني به تشريح برنامه هاي صدا و سيماي  دادند. در ادامه حجت االس
ــزاري اجتماع عظيم زائران اربعين  ــتان قم در ايام اربعين به ويژه در برگ اس

پرداخت.
الزم به توضيح است كه همايش ملي زائران اربعين روز جمعه ٩٥/٠٨/١٤ برابر 
با ٤ صفر در ساعت ١٠ الي ٣٠/  ١١در مصلي هاي سراسر کشور برگزار مي شود.

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت: 

حربه دشمن براي ايجاد تفرقه، سوء استفاده از گفتارها است

سيد محمدرضا خوشرو مدير كارگروه رسانه ها و فضاي مجازي كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين:
براي خروج مراسم اربعين از بايكوت رسانه اي به آرايش رسانه اي نياز داريم

جلسه هماهنگى تجمع زائران اربعين 
حسينى استان قم برگزار شد

نماينده ولي فقيه در ايالم:
كليه مساجد ايالم بصورت تمام وقت به زائران 

اربعين خدمت كنند

در هفتمين نشست شوراي راهبري فعاليت بانوان 
كميته فرهنگي و آموزشي اربعين مطرح شد:

سلسله نشست هاي علمي «بانوي فضايل» 
با مشاركت فرهيختگان برگزار مي شود

نشست كميته اطالع رسانى و مستند سازى ستاد اربعين استان خراسان رضوى برگزار شد

آيت اهللا ناصري نماينده ولى فقيه در استان يزد:
از پياده روي اربعين براي زدودن شبهات 

در جامعه استفاده شود

به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، گام دوم ميزباني کميته 
ــي ستاد مرکزي اربعين کشور از فعالين عرصه  فرهنگي آموزش

قرآني عراقي در مشهد مقدس برگزار گرديد.
ــي ستادمرکزي اربعين  ــعيد غضنفري دبير کميته فرهنگي آموزش س
کشور با اشاره به حضور بيش از ٥٠ نفر از فعاالن و موکب داران عرصه 
ــده براي اين برنامه از  ــور عراق از برنامه هاي پيش بيني ش قرآني کش
ــاتيد برتر قرآني  ــي هاي قرآني با حضور اس جمله برگزاري هم انديش
ــان فعالين قرآني ايران و عراق  ــت هاي تخصصي مي و همچنين نشس

خبر داد
ايشان با بيان اين مطلب که  مواکب قرآني که مقر شده است در مسير 
پياده روي زايرين برپاشود نياز به هم افزايي و هماهنگي بيشتر در اين 
ــت و اشاره کردند  اين  زمينه با برادران و خواهران عراقي خواهد داش
اتفاق در ادامه ميزباني از موکب داران عراقي  گام دوم برقراري ارتباط 

مستقيم و موثر با موکب داران عراقي مي باشد
ايشان با اشاره به حضور ٥ روزه اين موکب داران و فعالين عرصه قرآني 
و جلسات انتقال تجارب و پرداختن به مباحث تخصصي قرآني و موکب 
ــي اين برنامه را جزو موثرترين برنامه هاي کميته فرهنگي  داري قرآن
ــت و ضمن اميدواري جهت حمايت در ادامه اينگونه  ــي دانس آموزش

برنامه ها، فرصت را براي فعالين قرآني ايران نيز مغتنم برشمرد.

ميزباني كميته فرهنگي آموزشي 
ستادمركزي اربعين كشور از فعالين 
عرصه قرآني عراقي در مشهد مقدس

سعيد غضنفري دبير كميته فرهنگي آموزشي ستادمركزي اربعين

ــيرازي  حضرت ايت اهللا مکارم ش
با تاکيد بر ضرورت جلوگيري از 
اسراف و تبذير در برنامه اربعين اظهار داشت: 
ــود بايد به اندازه الزم  غذاهايي که تهيه مي ش
ــد، بايد به رعايت حالل و حرام شرعي در  باش

امر مستحب توجه داشت.
ــؤال  ــن مرجع تقليد با بيان اين که از ما س  اي
ــده که آيا به دليل ناتواني قبل و بعد از روز  ش
ــوان به زيارت مرقد ملکوتي امام  اربعين مي ت
ــخ  ــت: ما در پاس ــين(ع) رفت، ابراز داش حس
ــکالي  ــرض مي کنيم در صورت ضرورت اش ع
ندارد و قبول است به عالوه زائران بايد زيارت 
خود را طوالني نکنند بلکه سريع تر برگردند و 
محل را به ديگران واگذار کنند، اين که بگويند 
ــن روز در کنار مرقد امام  نذر داريم که چندي

حسين(ع) بمانيم صحيح نيست.
 آيت اهللا مکارم شيرازي گفت: در رفت و آمدها 
بايد نظم رعايت شود تا خداي ناکرده کسي زير 
ــت و پا نماند که اگر منايي ديگر به وجود  دس
ــال  ــت، الحمدهللا در س آيد مايه آبروريزي اس
ــه ريزي و امنيت خوبي برقرار  هاي اخير برنام
ــي توان ٢٠ ميليون  ــان دادند که م بوده و نش
زائر حسيني را بهتر از سه ميليون زائر در حج 
مديريت کرد؛ اين که ستادي براي فعاليت هاي 
ــده جاي اميدواري دارد که  اربعين تشکيل ش

کارهاي نظام مندي صورت گيرد.
ــان کرد: صداوسيما اين اجتماع   وي خاطرنش
ــبکه  ــي و عظيم را بايد به خوبي در ش ميليون
ــانه هاي برون مرزي منتشر کند  ها بويژه رس
تا جهانيان به خوبي مطلع شوند، خبر رساني 

خوب سبب بهره برداري حداکثري مي شود. 
زائران عزيز از گفتن شعارهايي که به مذاهب 
اسالمي ديگر اهانت مي شود بايد پرهيز کنند، 
ــوص اين که مذاهب و اديان ديگر هم  به خص

در برنامه عظيم اربعين شرکت مي کنند.
 آيت اهللا مکارم شيرازي در پايان ابزار داشت: 
ــال  ــم امس ــدوارم به لطف خدا اين مراس امي
ــود و زائران  ــکوه تر از هر سال برگزار ش با ش
ــالم بروند  عزيز همگي حاجت روا گردند و س
ــدوارم به برکت اين  ــالم بازآيند و نيز امي و س
برنامه بسيار باشکوه و مملو از اخالص خداوند 
آتش هايي که در کشورهاي اسالمي به دست 
ــه زودي خاموش  ــده ب ــمنان افروخته ش دش
ــالمي  ــورهاي اس کند و امنيت را به همه کش

بازگرداند. 

آيت اهللا مكارم شيرازي در ديدار مسئوالن كميته فرهنگي-آموزشي اربعين حسيني
مراسم اربعين به سرمايه اي عظيم براي اسالم

 و پيروان مكتـب اهل بيـت (ع) تبديل شده است
۱
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آيت اهللا العظمي نوري همداني :

جريان عاشورا و كربال يك تاريخ مقطعي نيست بلكه مانور و مكتب و مدرسه اي است كه تا قيامت به همين 
ترتيب باقي و برقرار است.

متوكل 17 بار قبر امام حسين(ع) را خراب كرد و آنجا را به آب بست. لذا ببينيد اين چه موضوع مهمي است 
كه راز و رمز و روح قضيه، بزرگ و تاثيرگذار و نقش آفرين است و از طرفي حكومتهاي ظالم چقدر حساسيت 

دارند كه مي خواهند چراغ آن را خاموش كنند لذا اين مراسم اربعين سال به سال بايد رونق يابد

آيت اهللا العظمي شبيري زنجاني :

حضرت آيت اهللا العظمي شـبيري زنجاني آرزو مي كند كه روزي از زائران حرم باشـد. ايشان پياده 
روي اربعين را تجلي عظمت شيعه مي داند و مي گويد: من آرزو داشتم توان جسمي ام به قدري بود 
كه مي توانستم در پياده روي شركت كنم در حالي كه هر لحظه بر عظمت حماسه پياده روي اربعين 
حسيني در سرزمين كربالي معلي افزوده مي شود گروهي با تمسك به برخي از روايات مي گويند: نياز 

نيست كه براي زيارت ائمه به حرم آنها سفر كنيم بلكه قلب دوستاران آنان حرم آنهاست

والمسلمين  ــالم  حجت االس
مقام  ــم  قائ مقدم،  ــوي  موس
سازمان صدا و سيما و رئيس کميته 
اطالع رساني و مستند سازي ستاد 
ــيني، در جمع  مرکزي اربعين حس
ــاره راه اندازي مجدد  خبرنگاران درب
راديو اربعين گفت: رسانه نمي تواند 
ــزان مخاطب خودجوش،  از اين مي
ــد.  ــد دوري کن ــد و معتق عالقه من
ــت بايد به اين مخاطب  طبيعي اس
عظيم و ميليوني نزديک شد. راديو 

ــن تالش مي کند پل ارتباطي بين مردم،  اربعي
شرکت کنندگان و مسئوالن برگزارکننده باشد؛ 
ــم در خارج از کشور برگزار مي شود  زيرا مراس
ــررات بايد در اين  ــري از قوانين و مق و يک س
ــود. ازجمله نحوه رفت و آمد،  کشور رعايت ش
اطالعات مربوط به کشور، کاروان ها و خيلي از 
موضوعات بايد اطالع رساني شود تا مردم دچار 

مشکل نشوند.
ــورا   وي عنوان کرد: توجه به عمق حادثه عاش
ــن برنامه هاي راديو  و اربعين، يکي از مهم تري
ــفه قيام امام  ــت. اين که علل و فلس اربعين اس
حسين –عليه السالم- چه بوده و انطباق آن با 

عصر حاضر چگونه حاصل مي شود.
ــيما در  ــازمان صدا و س ــم مقام رئيس س  قائ
ــال  ــبت به س مورد تغييرات راديو اربعين، نس
ــت: عالوه بر کارهاي جاري  گذشته اظهار داش
ــال کنداکتور  که اين راديو انجام مي دهد، امس
ــده  ــث محتوا قوي تر ش ــو اربعين از حي رادي

ــاني آن محفوظ است؛  ــت. بخش اطالع رس اس
ــت.  ــي افزايش پيدا کرده اس اما بخش نمايش
عالوه بر سخنراني هاي فارسي زبان، از سخنراني 
عرب زبان و انگليسي زبان هم استفاده مي کنيم. 
ــتند از راديو اربعين  ــکل مس برنامه هايي به ش
ــازي  ــرا که مستندس ــد، چ ــش خواهد ش پخ
ــت. از طرفي  ــر از تلويزيون اس ــو راحت ت رادي
مستندسازي از خود راه پيمايي اربعين صورت 

مي گيرد.
ــت که شبکه راديويي اربعين،  الزم به ذکر اس
ــنبه اول آبان،  ــبانه روزي از روز ش به صورت ش
مصادف با ٢٠ محرم آغاز به کار کرده و تا پايان 
ــنيده مي شود. اين  ماه صفر، (دهم آذرماه) ش
راديو عالوه بر اطالع رساني از اتفاقات مربوط به 
راه پيمايي بزرگ اربعين، در حوزه فرهنگ سازي 
ــخنراني،  ــامل س ــت و برنامه هايي ش فعال اس
مستند، نمايش، قرائت قرآن و ترجمه، ارتباط 
ــزارش، پخش زيارت و  ــئوالن، گ تلفني با مس
ادعيه مختلف، نکات آموزشي مربوط به سفر و 

زيارت و روضه خواني و مرثيه سرايي 
ــدول پخش خود دارد.. اين  را در ج
ــري دارد که  ــش خب ــو ١١ بخ رادي
ــروح و هفت  ــش آن مش ــار بخ چه

بخش آن کوتاه خواهد بود.
اف.ام  ــوج  م روي  ــن  اربعي ــو  رادي
ــران  ــز در ته ــف ٥/٩٥ مگاهرت ردي
ــت. موج اين شبکه  قابل دريافت اس
ــز، از طريق صدا و  ــتان ها ني در اس
سيماي استان ها اعالم مي شود. اين 
ــرف روي موج  ــبکه در نجف اش ش
ــف ٩١/٩ مگاهرتز و در کربالي معال  اف.ام ردي
ــنيده  روي موج اف.ام رديف ٩٠/٩ مگاهرتز ش

مي شود. 
ــل بيش تر با  ــد براي تعام ــان مي توانن مخاطب
ــبکه در ارتباط  ــا اين ش ــماره ٣٠٠٠٩٥٥ ب ش

باشند.
عالوه بر طول موج هاي اعالم شده در تمام نقاط 
ــي به شبکه اينترنت  جهان که امکان دسترس
ــتفاده از اپليکيشن  ــته باشد، با اس وجود داش
www. تلفن همراه راديو که از طريق نشاني

ــت، امکان  ــترس اس iranseda.ir قابل دس
شنيدن اين شبکه و تمام شبکه هاي راديويي 

وجود دارد.
ــت راديو  ــده، درياف ــر روش هاي يادش عالوه ب
ــبکه هاي راديويي  ــاير ش اربعين هم چنين س
ــالمي ايران از  ــوري اس ــت صداي جمه معاون
طريق سايت شبکه هاي راديويي و گيرنده هاي 

ديجيتالي نيز امکان پذير است.

ــن پالرک درباره ايجاد موکب هاي  حس
پياده روي اربعين در داخل ايران و کشور 
عراق گفت: در سال جاري ۱۰۰٪ شرايط، تعداد، 
امکانات و ... موکب هاي پياده روي اربعين نسبت 

به سال گذشته تغيير پيدا کرده است.
ــداد موکب ها و  ــش قابل توجه تع وي از افزاي
ــت در اين موکب ها  ــداد افرادي که قرار اس تع
ــوند خبر داد و گفت: سال گذشته  پذيرايي ش
ــکان و تغذيه  ــر در موکب ها اس ــزار نف ۳۵۰ ه
ــال اين تعداد به ۷۰۰ هزار نفر  شدند که امس

خواهد رسيد.
ــالرک از ايجاد موکب هاي بيش تر و پذيرايي  پ
از زائران پياد  ه روي اربعين در داخل کشور نيز 
ــي از افزايش ظرفيت و  خبر داد و گفت: بخش
ــکان زائران اربعين در داخل کشور صورت  اس
مي گيرد و در مسيرها و شهرهاي چزابه، مهران 
ــهر زاهدان (براي استقبال از  ــلمچه و ش و ش
ــتاني) موکب هايي  ــتاني و افغانس زائران پاکس

براي اسکان و تغذيه زائران ايجاد خواهدشد.

ــه در داخل خاک  ــورد موکب هايي ک وي در م
عراق ايجاد خواهند شد نيز گفت: امسال براي 
اولين بار در شهرهاي سامرا براي چهل هزار نفر، 
و کاظمين نيز، براي چهل هزار نفر موکب برپا 

مي کنيم.
پالرک با اشاره به اين که مردم عراق با ظرفيت 
ــير نجف تا کربال،  ــل در داخل عراق و مس کام
به خوبي ميزباني زائران اربعين را برعهده دارند 
ــف، کربال و  ــي نيز در نج ــاي ايران و موکب ه
فاصله بين نجف تا کربال به زائران ارائه خدمت 
ــال گذشته سي هزار نفر در  مي کنند، گفت: س
ــالم اهللا عليها- اسکان  صحن حضرت زهرا –س
ــال باتوجه به آماده شدن  ــدند که امس داده ش
ــاي بيش تر اين صحن ۷۰ هزار نفر در  بخش ه
ــوند؛ يعني موکبي ۷۰  ــکان داده مي ش آن اس

هزار نفري در نجف خواهيم داشت.

وي ادامه داد: در کربال نيز مکان هاي بيش تري 
براي اسکان و تغذيه زائران در اخيار گرفته ايم 

ــم، موکب  ــن عقيله بني هاش ــط در صح و فق
سي هزار نفري برپا خواهيم کرد. در مسير نجف 
ــت نفره تا ده هزار  تا کربال نيز موکب هاي دويس

نفره برپا خواهد بود.
ــتاد  ــارکت هاي مردمي س ــس کميته مش رئي
ــت: هيئت هاي  ــن در پايان گف ــزي اربعي مرک
ــي موکب در  ــه عالقه مند به برپاي ــي ک مذهب
ــم پياده روي اربعين هستند، مي توانند با  مراس
مراجعه به دفاتر ستاد بازسازي عتبات عاليات 
در تهران و شهرستان ها درخواست خود را ارائه 
ــا، فقط براي  ــه تعدادي از موکب ه کنند. البت
ــه اعالم آمادگي  ــکان و تعدادي براي تغذي اس
کرده اند که خدمات اين موکب ها با هم ترکيب 

مي شود.

و  ــوادث  ح ــت  مديري ــز  مرك ــس  رئي
ــكي و رئيس کميته  ــاي پزش فوريت ه
بهداشت و درمان ستاد مرکزي اربعين كشور، 
ــيني را  ــدات اورژانس براي اربعين حس تمهي
ــين كوليوند درباره  تشريح كرد. دكتر پيرحس
تمهيدات اورژانس كشور براي اربعين حسيني، 
ــئولين وزارت  ــه با مس ــتي ك گفت: در نشس
ــتيم، توافق ها و تفاهم نامه  بهداشت عراق داش
ــر در حوزه  ــتركي براي ارائه خدمات بهت مش
ــران اربعين صورت  ــان به زائ ــت و درم بهداش

گرفت. 
وي با بيان اين كه يكي از بحث هاي مهمي كه 
ــد مد نظر قرار گيرد،  ــاده روي اربعين باي در پي
ــالمت زائران حسيني است، افزود:  امنيت و س
بر اين اساس وزارت بهداشت تدابير ويژه اي را 
ــور در مرزهاي  در اين زمينه هم در داخل كش
مهران، چزابه و شلمچه و هم تدابير خاصي را 

در كشور عراق در نظر گرفته است.
ــور ايران بايد  كوليوند ادامه داد: در داخل كش
از مرز پاكستان و افغانستان تا مرزهاي مهران، 
شلمچه و چزابه آماده باشيم و فعاليت هايمان 

در زمينه هاي بهداشتي، 
امدادرساني و جاده اي را 
آغاز كنيم و حمايت هاي 

الزم را انجام دهيم.
ــاره به حضور  وي با اش
هالل احمر در طول سال 
ــور عراق، اظهار  در كش
ــكي  ــرد: از مركز پزش ك
ــت  درخواس هالل احمر 
اين  توليت  ــه  ك كرديم 
كار را برعهده بگيرد و ما 
ــز در كنار هالل احمر  ني
خدمات رساني  و  كمك 

خواهيم كرد.
مديريت  ــز  مرك رئيس 

ــور با بيان  ــكي كش حوادث و فوريت هاي پزش
اين كه امسال حدود هزار نفر در گروه پزشكي 
ــهرهاي كربال، نجف و در  ــكي در ش و پيراپزش
بين راه شلمچه تا نجف، نجف تا كربال و مهران 
ــالمت را ارائه  ــكي و س ــا كربال خدمات پزش ت
ــن كار اين بود كه با  مي دهند، گفت: الزمه اي
وزارت بهداشت عراق هم هماهنگي و هم فكري 
كنيم و از ظرفيت و پتانسيل آنها هم استفاده 

كنيم.
ــاس، در اين  دكتر كوليوند افزود: بر همين اس
نشستي كه با مسووالن وزارت بهداشت عراق 
ــتيم،  قرار شد كه نماينده هاي تام االختيار  داش
ــاير موارد بپردازند. در  ــور به بررسي س دو كش
ــتن  ــه برايمان مهم بود،  داش عين حال آن چ
ــري رواديد براي همكاران  در مرز ايران  يك س
ــاق و حادثه بتوانند  ــود تا در صورت بروز اتف ب
ــرعت در محل حادثه حاضر شوند و كار  به س
امدادرساني و كمك به مصدومان را انجام داده 

و نسبت به جابه-جايي مصدومان اقدام كنند.
وي هم چنين اظهار كرد: در عين حال دومين 
بحث ما در اين نشست در زمينه اعزام تعدادي 

از آمبوالنس ها و اتوبوس آمبوالنس هاي ايران به 
كشور عراق بود كه الزمه فعاليت شان در كشور 
عراق، داشتن برگه هاي ويژه و مجوز تردد است. 
ــه به تراكم  ــالم كرديم كه باتوج هم چنين اع
جمعيت و ترافيك، بايد براي تردد آمبوالنس ها 
ــدادي ويژه اي  ــا، خط ام و اتوبوس آمبوالنس ه
ــير استراتژيك  ــده و يك مس در نظر گرفته ش
ــود تا بتوان بيماران و مصدومان را  طراحي ش

راحت تر منتقل كرد.
ــه  ــه ارائ ــه داد: در زمين ــد ادام ــر كوليون دكت
ــالمت نيز، تيمي  ــاوره هاي بهداشتي و س مش
ــا بيماري ها را  ــط و مبارزه ب ــت محي از بهداش
ــور عراق اعزام مي كنيم و با آنها تفاهم  به كش
ــبكه هاي اجتماعي و  ــم كه بتوانند در ش كردي
ــورتي  ــيما حضور يافته و نظرات مش صداوس
ــه طوري كه از هم اكنون  خود را اعالم كنند. ب
بتوانيم نكات بهداشتي را آموزش داده و از بروز 
بيماري ها و مشكالتي كه ممكن است به دليل 
عدم رعايت بهداشت ايجاد شوند، پيش گيري 
ــوز اين اقدامات  ــم. بنابراين براي ارائه مج كني

قول هايي داده شده است.

ــوادث و فوريت هاي  ــز مديريت ح رئيس مرك
ــور با بيان اين كه در نظر گرفتن  ــكي كش پزش
تدابير الزم براي اعزام آمبوالنس هوايي و بالگرد 
ــژه اي برخوردار  ــاز از اهميت وي ــورت ني در ص
ــراق به تفاهم  ــت و در اين زمينه نيز، با ع اس
ــيده ايم، گفت: در عين حال، سعي كرديم  رس
ــرعت  ــتان ها با س پذيرش بيماران در بيمارس
ــود. هم چنين طي رايزني با  بيش تري انجام ش
وزير بهداشت عراق، براي رايگان شدن ويزيت 
زائران در اربعين در بيمارستان هاي عراقي، قرار 
ــد كه ويزيت زائران به صورت رايگان انجام  ش
شود. البته در هفته هاي آينده نيز براي تبادالت 
بيش تر جلسه مشتركي را در يكي از شهرهاي 

عراق برگزار خواهيم كرد.
كوليوند با بيان اين كه هم چنين با عراق تفاهم 
ــترك» در كربال،  ــا يك «قرارگاه مش كرديم ت
نجف، كاظمين و سامرا داشته باشيم و بتوانيم 
در كنار گروه بهداشت كشور عراق، با سرعت و 
همكاري بيش تري خدمات بهتري ارائه دهيم، 
ــاس در جلسات آينده تسهيل  گفت: بر اين اس
ــي اربعين انجام  ــائل براي انجام راه پيماي مس

مي پذيرد.
ــه كرد كه ميزان  ــا بيان اين كه بايد توج وي ب
ــتفاده  ــي كه براي ايام اربعين اس دارو و درمان
مي شود، با حج قابل قياس نيست، گفت: البته 
ــيني،  ــه راه پيمايي اربعين حس از آن جايي ك
ــت كه در هيچ  بزرگ ترين تجمع انبوه دنيا اس
ــكل و  جاي دنيا هيچ تجمع انبوهي به اين ش
ــت و تجمعي است كه حدود ۲۰ تا  اندازه نيس
۲۶ ميليون زائر در آن حضور دارند، حجم دارو 
و تجهيزات با تعداد نيرويي كه براي راه پيمايي 
عظيم اربعين حسيني ارسال مي شود، با زمان 
حج قابل قياس نيست. هم چنين نيروهايي كه 
براي اربعين در نظر گرفته شده اند، از بهترين 
ــي بوده و  ــتند كه چند ظرفيت نيروهايي هس
ــكي و  ــدام در چند زمينه در حوزه پزش هرك
ــيار  ــارت دارند. بنابراين تدابير بس ــان مه درم
ــور در  خوبي در داخل كش
ــت و  ــده اس نظر گرفته ش
ــم بين دو  ــي ه كادر خوب

كشور وجود دارد.
كوليوند در عين حال افزود: 
ــاي  درمانگاه ه ــن  هم چني
بسيار مناسبي هم در مسير 
ــي  راه پيماي در  ــاده اي  ج
ــلمچه  مهران تا نجف و ش
ــاز، در  ــق مورد ني و مناط
ــده است و با  نظر گرفته ش
دستگاه ها  ــاير  س همكاري 
ــتان هاي  بيمارس آن جا  در 
ــود و  صحرايي ايجاد مي ش
اتوبوس آمبوالنس ها هم در 

طول اين مسيرها مستقر مي شوند.
ــت عالوه بر  ــان اين كه وزارت بهداش ــا بي وي ب
ــادي ايجاد  ــي كه در حالت ع افزايش ظرفيت
ــتان هاي سياري را  مي كند، پايگاه ها و بيمارس
ــاس  ــم ايجاد مي كند، اظهار كرد: بر اين اس ه
ــكي به جديت، فعاليت هايش  فوريت هاي پزش
ــر اين كه بايد  ــد و عالوه ب چندبرابر خواهد ش
ــرايط عادي را داشته باشد، بايد در  آمادگي ش
ــتان تا مرزهاي مهران،  مرز افغانستان و پاكس
ــلمچه و چزابه خدمت رساني مناسبي انجام  ش

دهد.
ــهر ايالم تا مهران  كوليوند با بيان اين كه از ش
ــي به ازاي هر  ــر ده كيلومتر و گاه ــه ازاي ه ب
ــتقر مي شود  پنج كيلومتر، يك آمبوالنس مس
ــز، يك اتوبوس  ــر چندكيلومتر ني و به ازاي ه
آمبوالنس مسقر مي شود و در خود مرز تعداد 
ــتقرار مي يابند،  ــاي بيش تري اس آمبوالنس ه
ــكي با تمامي ظرفيت  گفت: فوريت هاي پزش
خود در اين پياده روي حضور دارند و در حوزه 
ــؤليت وزارت بهداشت،  ــالمت كامال با مس س

 خدمت رساني خواهيم كرد .

ــت: ترمينال مهران   ناصري اظهار داش
ــاحت ٢٥ هکتار و  ــه مس ــي ب در زمين
ــراي زوار اربعين  ــکاني ب با امکانات رفاهي، اس

حسيني ساخته مي شود.
ــيني  ــت: در اربعين حس ــدار مهران گف فرمان
ــال، حجم تردد زائران به گونه اي بود که  پارس
جاي جاي شهر مهران پر از خودرو و گره هاي 
ــهر به  ــا امروزه اين ش ــده بود. ام ترافيکي ش
ــهيل در  ــاني و تس کارگاهي براي خدمات رس
ــالم- تبديل  ــران اباعبداهللا –عليه الس تردد زائ
ــده که مي توان براي مثال از ايجاد ترمينال  ش

بزرگ برکت نام برد.
ــت در زميني با  ــال برک ــه داد: ترمين وي ادام
ــمه  ــعت ٢٥ هکتار و با احداث ١٣٠ چش وس

سرويس بهداشتي و دوش حمام، و همين طور 
با ساخت سه سوله با زيربناي دوهزار متر مربع 
ــور در مهران درحال  بزرگ ترين ترمينال کش

احداث است.
ــاز و کاري تعريف  ــئول اضافه کرد: س اين مس
ــام اربعين همه اتوبوس هاي  کرده ايم که در اي
برون شهري که از استان هاي سراسر کشور به 
ــتند، هيچ  ــمت پايانه مرزي در حرکت هس س
ــهر مهران شود و نه از پل  ــي نه وارد ش اتوبوس

زائر و نه از بزرگراه تردد کند.
ــه اتوبوس ها  ــرد: براي هم ــري تصريح ک ناص
مسيري تعريف کرديم تا از کمربندي جنوبي 
ــن  ــر اي ــال حاض ــند و در ح ــت باش در حرک
ــک رفته و در نهايت از  کمربندي زيربار ترافي

ــاده اختصاصي ترمينال وارد ترمينال بزرگ  ج
برکت مي شوند.

ــرداري از اين  ــران گفت: با بهره ب فرماندار مه
ــال در اربعين گره هاي ترافيکي  ترمينال، امس
ــران را نخواهيم  ــهر مه و حجم ترافيک در ش

داشت.

 فرمانده مرزباني ناجا ضمن تشريح آخرين 
اقدامات مرزباني براي راه پيمايي اربعين، 
از سفرش به بغداد براي افزايش هماهنگي ها با 

طرف عراقي خبر داد.
سردار قاسم رضايي، فرمانده مرزباني ناجا درباره 
ــفر به عتبات در ايام  تمهيدات مرزباني براي س
اربعين حسيني گفت: مرزباني در ايام مختلف 
ــال مأموريت هاي مختلفي را برعهده دارد و  س
براساس تقويم زماني خود مأموريت هايش را اجرا 
ــاس يکي از مناسبت هاي  مي کند، بر همين اس
ــه ماهه سوم امسال، اربعين  پيش  روي ما در س
امام حسين –عليه السالم- است و اين سومين 
سالي  است که بزرگ ترين کنگره جهاني با پرچم 

اسالمي در کشور عراق برگزار خواهد شد.
ــت که  وي گفت: پيش بيني ها حاکي از اين اس
امسال جمعيتي بالغ بر ۲۰ ميليون نفر در مراسم 
اربعين حضور داشته  باشند. ناجا و مرزباني ناجا 
ــش بااليي در امنيت تردد زائران اربعين  نيز، نق

دارند.
ــان اين که مرزباني  ــده مرزباني ناجا با بي فرمان
عالوه بر بدرقه زائران ايراني، هزاران تن از زائران 
ــد، ادامه  ــورهاي ديگر را نيز بدرقه مي کن کش

ــران ايراني را  ــالمي نه تنها زائ داد: جمهوري اس
بدرقه مي کند، بلکه زائران ديگر کشورها را نيز 
بدرقه مي کند، زائراني از کشورهاي آذربايجان، 
ــتان، پاکستان و …   بنگالدش، ترکيه، ارمنس
ــهيالتي فراهم  که مرزباني براي اين ها هم تس

مي کند.
ــدود ۵۰  ــران خارجي را ح ــداد زائ ــي تع رضاي
ــراي حضور در  ــرد و افزود: ب ــزار نفر اعالم ک ه
راه پيمايي اربعين ما تجربه  سال هاي گذشته را 
نيز داشتيم و امسال هم به دنبال حل بسياري 
ــائل سال هاي گذشته را  مشکالت هستيم. مس
ــي کرده و براساس آن برنامه ريزي  آسيب شناس

خواهند کرد.
وي هم چنين از سفر خود و تيمي از مسئوالن 
ــا به بغداد خبر داد و گفت: در اين ديدار که  ناج
ــداري خواهيم  ــد، دي به زودي برگزار خواهد ش
ــاره نحوه  ــي و درب ــئوالن عراق ــت با مس داش
همکاري هاي مشترک صحبت خواهيم کرد تا 
ــال گذشته يک عمليات منسجم و  همچون س

خوب با مرزبانان عراقي داشته باشيم.
ــي ناجا هم چنين تأکيد کرد که  فرمانده مرزبان
ــا بايد گذرنامه معتبر  زائران براي خروج، حتم

ــند و تا فرصت باقي است بايد براي  ــته باش داش
گرفتن يا تمديد گذرنامه خود اقدام کنند. بهتر 
است زائران گروهي و در قالب کاروان به عتبات 

بروند.
ــه  به گفته وي تردد زميني در حال حاضر از س
ــود و  ــلمچه انجام مي ش مرز مهران، چزابه و ش
ــدي را براي  ــال اين که دوطرف مرز جدي احتم
ــت اما در هر  تردد زائران انتخاب کنند، کم اس
ــي الزم در اين زمينه وجود  صورت لزوم آمادگ

دارد.
رضايي وضعيت امنيتي در مرزهاي کشور را نيز 
ــبختانه هيچ  مطلوب ارزيابي کرد و گفت: خوش
مشکل امنيتي در مرزها گزارش نشده و مرزبانان 

کشورمان نيز از آمادگي خوبي برخوردارند.

حجت االسالم والمسلمين موسوي مقدم
قائم مقام سازمان صدا و سيما و رئيس كميته اطالع رسانى و مستند سازى ستاد مركزى اربعين:

رسانه ملي همراه زائران ميليوني اربعين خواهد بود

حسن پالرك، رئيس ستاد بازساي عتبات عاليات
 و رئيس كميته مشاركت هاي مردمي ستاد مركزي اربعين:

امسال، موكب ها تعداد 700 هزار نفر را
 اسكان و تغذيه خواهند كرد

مراد ناصري، فرماندار مهران خبر داد كه با تمهديدات انجام شده و ساخت ترمينال بزرگ مهران:

اميدواريم امسال در اربعين، گره هاي ترافيكي و 
حجم ترافيك در شهر مهران را نداشته باشيم

دكتر پيرحسين كوليوند، رئيس كميته بهداشت و درمان ستاد مركزي اربعين كشور:
تمهيدات اورژانس كشور براي اربعين حسيني 

سردار قاسم رضايي، فرمانده مرزباني ناجا:
احتمال اين كه دوطرف مرز جديدي را براي تردد 
زائران اربعين انتخاب كنند، كم است

ــين ذوالفقاري، رئيس ستاد  حس
يادآور  همچنين  اربعين  مرکزي 
ــک ميزبان زائران در همايش پياده  شد: بي ش
روي کشور عراق است و رسانه در اين باره توجه 

ويژه اي به ميزباني کشور عراق داشته باشد.
وي ساخت زائر سرا در عراق را مورد توجه قرار 
داد و اظهار کرد: زيرساختهاي خدماتي بايد به 
ــرا به جاي برپايي موکب  سمت احداث زائر س
ــال  برود تا بتوان خدمات بهتري را در چند س

آينده به زائران ارائه کرد.
ذوالفقاري بيان کرد: در اين باره کلنگ ساخت 
يک زائر سرا با هماهنگي آستان قدس رضوي 
ــران با ظرفيت ۱۵ هزار نفر به زمين زده  در مه

شده است.
ــه گفت: اربعين داراي ظرفيت هاي  وي در ادام
ــران با چنين  ــت و زائ ــي و معنوي اس فرهنگ

ــوند در اين مسير حتما  ــنا ش ظرفيت هايي آش
ــمن در ايجاد نفاق هم توجه  به توطئه هاي دش
داشت چرا که بحث شيعي و سني از حربه هاي 
مهم در ايجاد اختالف است و رسانه ها وظيفه اي 

مهم در اين باره دارند.
ــور عنوان  معاون امنيتي و انتظامي وزارت کش
ــري يکي از  ــترش جريان هاي تکفي کرد: گس
حربه هاي مهم دشمنان است و بايد مراقب فتنه 
ــفر باشيم و بدانيم تقويت  انگيزي ها در اين س
دوستي و وحدت با کشور عراق اهميت زيادي 

دارد.
ــايي  وي در رابطه با پياده روي اربعين به شناس
ــالهاي قبل  ــم که در س ــي پرداختي ضعف هاي
ــکالتي را براي زائران ايجاد مي کرد در اين  مش
ــکل وجود  باره بيش از ۱۵۰ نقطه ضعف و مش
ــاي  ــب کميته ه ــيم در قال ــا در تالش دارد و م

راهبردي اين ضعف ها رفع گردد.
ــانه ها نقش مهمي در  ذوالفقاري بيان کرد: رس
ــد بدانند که تنها  ــم دارند و باي برگزاري مراس
مخاطب آن ها مردم ايران نيستند و در انعکاس 
ــيت هاي خاصي در خصوص  رويدادها حساس

کشو عراق وجود دارد.
ــرز مهران با توجه  ــن اظهارکرد: م وي همچني
ــکالتي مواجه  به هجم باالي تردد زائران با مش
ــهولت تردد از  ــوان براي س ــردد که مي ت مي گ
مرزهاي جنوبي همانند چزابه وارد عراق شوند.

حسين ذوالفقاري رئيس ستاد مركزي اربعين: 
بايد به مقررات ايران و عراق در ايام اربعين احترام بگذاريم 

۱
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اثرات تربيتي زيارت عتبات
سدي در برابر نفوذ فرهنگي

بهروز شيرخاني

ــاس نظريات کارکردگرايانه در حوزه رسانه ها، بايد مهم ترين  بر اس
ــانه ها بر اساس  راهبردهاي تحقق اهداف فرهنگي اربعين را در رس

موارد زير طراحي کرد:

راهبرد اول: اطالع رساني جامع، فراگير و چنداليه
ــانه ها به دنبال فراگير کردن آن  ــاني مسائلي که رس  توجه به اطالع رس
ــه و رفتار انسان ها  ترويج مي  ــت و انديش و ايجاد تغيير در حوزه باورداش
ــيار مهمي است. موضوع اربعين نيازمند درک تحوالت  کنند،  پديده بس
محيطي به صورت گسترده است تا بتواند چند اتفاق مهم را در مخاطبان 

سامان دهد:
ـ در مخاطبان تحرک، تشويق و اميد نسبت به موضوع ايجاد کند؛

ـ آنان را نسبت به متغيرهاي محيطي آماده کند تا واکنش الزم را داشته 
باشند؛

ـ کمک کند تا مخاطبان موانع و عوامل تحقق هدف را بشناسند؛
ـ مخاطبان از بقيه اجزا و عناصر فعال جامعه نسبت به پيشرفت اهداف در 

موضوع موردنظر اطالع يابند؛
ـ درباره خطا و انحراف هاي خود در مسير تحقق هدف، آگاهي يابند؛

ـ به ايجاد حس رقابت در بين مخاطبان براي پيشبرد هدف خاص دامن 
زنند؛

ـ نظارت همگاني بر فعاليت ها صورت دهند.
از طرفي جريان هاي بزرگ اجتماعي با اطالع رساني هاي بهينه و بهنگام به 
جريانات تأثيرگذار تبديل مي شوند و هارموني و نظم و تأثير مضاعف پيدا 
مي کنند. در مراسم اربعين نيز رسانه ها مي توانند با اطالع رساني فراگير و 
همه جانبه و منظم به رفاه بيشتر زائران، هماهنگي نهادها و سازمان هاي 

ــتر زائران و  ــي، بهره مندي بيش متول
درنتيجه عظمت و شکوه اين مراسم 

کمک کنند. 

راهبرد دوم: كاركرد آگاهي بخشي
 (تبديـل جريان عاطفـي اربعين به 

تعقل و معرفت)
ــي تفسير و تحليل علي  آگاهي بخش
ــاختن  ــاي خبري و آگاه س پديده ه
ــاروخاني،  ــان از اين علل (س مخاطب
ــا  ــاوت آن ب ــت و تف ١٣٨٥: ٩١) اس
ــت که  ــاني آن اس کارکرد اطالع رس
ــالوه بر  ــي ع ــانه در آگاهي بخش رس
اطالع رساني، به دنبال کشف داليل، 
ــک پديده براي  ــا و عوامل ي زمينه ه

مخاطبان است.
ــن و بهره هاي  ــه اثرگذاري اربعي آنچ
ــوي آن را در مخاطبان عميق تر  معن
مي کند شناخت و معرفت درباره آن 
ــاد عقلي به اين  ــاد باور و اعتق و ايج
رويداد است. از اين رو، بايد فعاليت هاي 
رسانه اي با رويکردهاي ايجاد نگرش و 
معرفت و شناخت توأم باشد تا بتواند 
تحوالت فردي و اجتماعي پديد آمده 
در سايه اين مراسم بزرگ را عميق تر 
ــن وصف، راهبرد  ــر نمايد. با اي و پايات
ــي اربعين به  ــل جريان عاطف «تبدي
ــت دروني»  ــناخت عقلي و معرف ش
ــانه ها را در تحقق اين  ــد رس مي توان

ــبت به برنامه جامع اربعين  کارکرد نس
ياري دهد. 

راهبرد سوم: كاركرد آموزشي رسانه ها 
فهـم  ايجـاد  در  همگانـي  (آمـوزش 

مشترك)
ــانه ها براي  ــوزش ازجمله ارکان رس آم
تغيير دانش، نگرش، احساسات و رفتار 
ــبب  ــت. زيرا آموزش س ــان اس مخاطب
ــي و در نتيجه  ــاي ذهني، قلب تغييره

رفتاري در يک پديده مي شود.
در رفتارها و جريان هاي جمعي مذهبي، 
ــد  ــترک مي توان ــوزش و درک مش آم
ــذاري آن را، هم افزا و پايدار نمايد.  اثرگ
ــانه ها  ــم اربعين رس بنابراين، در مراس
ــر راهبرد «آموزش  مي توانند با تأکيد ب
ــطوح و ايجاد فهم  همگاني در همه س
ــداف واالي  ــق اه ــه تحق ــترک» ب مش

فرهنگي کمک نمايند.

راهبرد چهارم: كاركرد فرهنگ پذيري و جامعه پذيري رسانه ها
(گسـترش و نهادينه كردن فرهنگ محبت بـه اهل بيت: و تبديل آن به 

معرفت و شناخت و هنجارسازي)
ــياري وجود دارد. فرهنگ از شش اليه  درباره اين کارکرد، ديدگاه هاي بس
ــطوره ها، ٥.  ــا، ٢. ارزش ها، ٣. هنجارها، ٤. نمادها و اس ــف ١. باوره مختل
ــوم و ٦. فن آوري ها، مهارت ها و نوآوري ها شکل گرفته  آيين ها، آداب  و رس
است؛ که سه اليه اول را هسته و سه اليه دوم را پوسته فرهنگ ناميده اند. 
رسانه ها براي ورود به هر موضوعي نمي توانند به اين اليه ها بي توجه باشند.

ــه پردازي، ارزش گذاري، هنجارسازي،  ــانه ها مي توانند از طريق انديش رس
ــازي و نوآوري رفتار در اين شش اليه،  ــازي، جامعه پذيري ، الگوس نمادس
ــت فرد و جامعه نسبت به پديده اي مانند اربعين  ــبب تغيير در برداش س

حسيني باشند.
ــد به آن توجه کنند،  ــانه در اين حوزه باي ــن نکته اي که اصحاب رس اولي
ــانه ها چگونه مي توانند از طريق اين اليه هاي شش گانه   اين است که رس
موضوعي را تثبيت و نهادينه سازي کنند. به طور مشخص اربعين چگونه 
ــي جامعه وارد و  ــا، ارزش ها و هنجارهاي عموم ــد در نظام باوره مي توان
نهادينه شود؟ چگونه مي توان نمادها و اسطوره هايي را خلق کرد يا نمادها 
ــق اين موضوع به کار گرفت؟ چگونه  ــطوره هاي موجود را براي تحق و اس
مي توان از طريق آيين ها و آداب  و رسوم، موضوعي را فراگير ساخت يا چه 

فن آوري ها، مهارت ها و نوآوري هايي را مي توان شکل داد؟
اين بديهي ترين برداشت از نسبت سنجي کارکرد فرهنگ پذيري رسانه و 
اربعين است. در ُبعد جامعه پذيري هم که آن را فرآيند رسوخ آداب  و رسوم 
ــک جامعه به منزله جنبه آييني و رفتارهاي اجتماعي قلمداد مي کنند،  ي

موضوع به همين شکل تبيين خواهد شد.
به نظر مي رسد بهترين راهبرد براي رسانه ها «توسعه کمي و کيفي فرهنگ 
محبت به اهل بيت: و نمود آن در رفتار» باشد؛ چون در سايه اين راهبرد، 

مي توان اهداف نهضت حسيني را در زندگي مردم نهادينه کرد. 

راهبرد پنجم: كاركرد يكپارچه سازي رسانه ها 
(تعميم تجربه ، عواطف معنويت و معرفت عقالني)

ــازي رسانه ها از تعابيري همچون همگن سازي،  براي تعميم و يکپارچه س
ــاروخاني درباره  ــترک و... استفاده شده است. دکتر س تعميق تجربه مش
ــانه ها مي نويسد: «ايجاد تشابه در افکار، احساسات و رفتار  اين کارکرد رس

جامعه» (دادگران، ١٣٨٥: ٨٧).
الفـ  پيش از برگزاري مراسم اربعين

ـ ارتقاي دانش و بينش مخاطبان درباره فلسفه، اهداف و ابعاد نهضت امام 
حسين٧، حادثه عاشورا و اربعين براي همگرايي معرفتي و شناختي

ـ ايجاد اشتراک احساسي نسبت به مراسم اربعين براي همگرايي عاطفي
ــويق به تبديل احساسات و عواطف فردي به کنش هاي اجتماعي و  ـ تش

جمعي مشترک
ـ همگن سازي فهم و ادراک از فلسفه اربعين، زيارت و پياده روي

ـ ايجاد اشتراک در نيت و اراده قلبي مخاطبان
ـ ايجاد همگرايي در کارگزاران و دستگاه هاي متولي 
براي درک درست از موضوع و اهتمام خالصانه براي 

رفاه و امنيت زائران
بـ  حين برگزاري مراسم اربعين

ـ تالش براي تجربه مشترک معنوي زائران از طريق 
رسانه هاي در دسترس

ـ بازتاب احساسات و عواطف مردمي براي غير زائران 
در کشورهاي مسلمان

پـ  پس از برگزاري مراسم اربعين

ــه معنوي زائران به غير  ـ تمهيد براي انتقال تجرب
ــانه هاي ديداري، شنيداري و ...  زائران از طريق  رس

در قالب هاي مختلف رسانه اي
ــناخت درباره اربعين بين  ــترش معرفت و ش ـ گس

زائران ساير کشورها از طريق رسانه هاي ممکن
ـ بازتاب احساسات و عواطف مردم در مراسم اربعين 
براي ايجاد تجربه غيرمستقيم در کشورهاي مسلمان

ـ تبيين ضرورت تبديل احساسات و عواطف فردي 
به کنش هاي اجتماعي مشترک در موارد مشابه

راهبرد ششم: كاركرد برجسته سازي رسانه ها
 (ظرفيت گسترده معنوي اربعين براي تأثير فردي 

و اجتماعي)
ــانه ها برجسته سازي است،  ازجمله کارکردهاي رس
ويندال اين کارکرد را نوعي اولويت بخشيدن مي نامد 
ــاو، اولين مطالعات  (١٣٧٦: ٣٥٣). مک کامبز و ش
ــتماتيک درباره  فرضيه برجسته سازي را در  سيس
ــال ١٩٧٢ گزارش کردند. آنها برجسته سازي را  س
ــال ١٩٦٨ امريکا  ــت جمهوري س در مبارزه رياس
مطالعه و اين فرضيه را مطرح کردند که رسانه هاي 
جمعي براي هر مبارزه سياسي اولويت هايي را تعيين مي کنند و بر اهميت 
ــوربن و تانکارد،  ــي اثر مي گذارند. (س نگرش ها راجع به موضوعات سياس
ــنگ و گلدادنر اينگل لنگ، برجسته سازي را  ــت س ١٣٨٤: ٣٢٨). کورس
ــانه هاي جمعي توجه را به موضوعات خاص  چنين تعريف کرده اند: «رس
ــوق مي دهند. آن ها از چهره هاي سياسي تصويري عمومي مي سازند.  س
آن ها مدام موضوعاتي را عرضه مي کنند که نشان دهند چيزهايي است که 
توده مردم بايد راجع به آن ها فکر کنند. بدانند و احساس داشته باشند». 

(همان: ٣٢٨)

الفـ  پيش از برگزاري مراسم اربعين
ـ ايجاد آرايش رسانه اي در پرداختن متنوع و همه جانبه به موضوع اربعين 

در ماه هاي محرم و صفر 
ـ در نظر گرفتن مراحل تبيين و تحليل (پيش از برگزاري) اطالع رساني 
(حين برگزاري) و تعميق و نهادينه سازي (پس از برگزاري) در فعاليت هاي 

رسانه اي
ـ اولويت دادن به موضوع اربعين در يک شيب منطقي در ماه هاي محرم و 
صفر در همه کارکردهاي اطالع رساني، آموزش، آگاهي بخشي و ... رسانه ها

ـ هوشيار بودن در خلق سوژه هاي برجسته خبري جهان توسط سازمان هاي 
رسانه اي رقيب و جلوگيري از به حاشيه رفتن موضوع اربعين

ـ ساماندهي محتوايي براي توليد متن و برنامه هاي رسانه اي در قالب ها و 
فرمت هاي مختلف براي سطوح مختلف مخاطبان

ـ مهندسي مفاهيم و موضوعات مهم مرتبط به اربعين در همه قالب هاي 
رسانه اي به ويژه در پيام هاي جذاب نمايشي مثل نماهنگ، موسيقي، فيلم 

و سريال و ...
ــار حجم زياد و  ــه و تأکيد مضاعف و اولويت دار به بارگذاري و انتش ـ توج
متنوع مطالب در شبکه هاي مجازي براي پررنگ شدن موضوع اربعين در 

اين شبکه ها

ـ توجه و تأکيد بر ابعاد فعاليت رسانه اي در خارج از مرزهاي کشور جهت 
آشنايي با پديده اربعين

ـ پيش بيني شيب ماليم و منطقي در فرآيند برجسته سازي براي جلوگيري 
از آسيب هاي اين رويکرد

ـ ايجاد توجه به موضوع اربعين در مخاطب جوان
ـ ايجاد توجه به موضوع اربعين در مخاطب نخبه و فرهيخته

ـ توجه به تنوع ساختار، قالب و فرمت در رويکرد برجسته سازي براي پرهيز 
از تکراري شدن مفاهيم و پيام ها

ـ ايجاد مسئله براي پرداختن به موضوع اربعين در سطح جامعه
ـ توجه و تأکيد بر نقش مرجعيت ديني در همه اعمال و مناسک و حرکت 

جمعي اربعين

بـ  حين برگزاري مراسم اربعين
ـ بازتاب گسترده همه رويدادهاي اربعين با در نظر گرفتن نوع مخاطب

ـ حفظ اولويت زيارت با معرفت اربعين بر مسائل ديگر
ــاختار، قالب و فرمت  ـ توجه به تنوع س
در برجسته سازي براي پرهيز از تکراري 

شدن مفاهيم و پيام ها
ــاي معنوي و  ــازي رفتاره ـ برجسته س

خاص در مراسم اربعين
ـ ارتباط زنده و مستقيم با پخش کليپ 
و مطالب از مراسم به ويژه در رسانه ملي 

و شبکه هاي اجتماعي

جـ  پس از برگزاري مراسم اربعين
ـ انعکاس تدريجي و برنامه ريزي شده 
اربعين به ويژه براي مخاطبان خارج از 

کشور
ـ بررسي بازتاب و تأثير ابعاد فرهنگي 
مراسم اربعين در کشورهاي مختلف

ــاب و تأثير پيامدهاي  ــي بازت ـ بررس
منطقه اي مراسم اربعين در کشورهاي 

مختلف
ـ بررسي بازتاب هاي رسانه اي اربعين 

در رسانه هاي مطرح جهان
ـ بررسي بازتاب تحوالت فردي صورت 
گرفته در مخاطبان عام و فرهيخته در 
مراسم اربعين و پخش تدريجي براي 

فراموش نشدن موضوع
ـ برجسته سازي زيبايي هاي معنوي و 

معرفتي اربعين
ــازي حجم فعاليت هاي  ـ برجسته س
ــراي برگزاري  ــي و عملياتي ب اجراي

باشکوه اربعين
ـ برجسته سازي حجم برنامه ريزي و 
ساماندهي و طراحي هاي انجام شده در 

طول برگزاري مراسم اربعين
ــاز و بي بديل  ــش ممت ــي نق ـ بررس
ــيعه در برگزاري باشکوه  مرجعيت ش

اربعين

راهبرد هفتم: كاركرد مديريت بحران 
رسـانه ها ( پيش گيري، مصون سـازي و مديريت بحران براي بهره مندي 

معنوي بيشتر)
ــي،  ــانه ها در بحران هاي مختلف اجتماعي، سياس ــرد رس ــش و کارک نق
اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امثال آن بر هيچ کس پوشيده نيست. امروزه 
هيچ بحراني وجود ندارد که رسانه ها در ايجاد، کنترل، گسترش و يا مهار 

آن نقش نداشته باشند. (سبيالن اردستاني، ١٣٨٨: ٣٥)
ــه مرحله قبل، حين و پس از بحران به  ــئوالن مديريت بحران، در س مس
ــتفاده از رسانه ها در مديريت  ــند چگونگي اس اولين چيزي که مي انديش

بحران است:
پيش از بحران:  رسانه ها با هشدار و ايجاد آمادگي و با تمهيدات عمومي 
و اختصاصي در نهادها و سازمان هاي عمومي تا حدود زيادي جلوي بروز 

و يا توسعه دامنه بحران را گرفته و يا از ميزان آسيب هاي آن مي کاهند.
ــانه ها با رفتاري علمي و عقاليي مي کوشند بحران  را  هنگام بحران : رس
ــاي اجتماعي و گروه هاي  ــد  و به عنوان ميانجي بين گروه ه کنترل کنن
ــانده و تعامالت را افزايش  ذي نفع عمل کرده و برخوردها را به حداقل رس

مي دهند.
پس از بحران:  رسانه ها با هشدار و کنترل پيامدهاي بحران امکان بازگشت 

به شرايط عادي را فراهم کرده و تبعات منفي را به حداقل مي رسانند. 

راهبـرد هشـتم: «نظارت بـر فرآيند برنامه ريـزي و اجرايي مراسـم به 
نمايندگي از نهادهاي متولي و مخاطبان» 

(كاركرد نظارت اجتماعي يا ديدباني محيط رسانه ها)
ازجمله کارکردهاي رسانه ها نظارت همگاني آن ها است که با تعابيري مثل 

ديدباني محيط و امثال آن تبيين شده است.
هارولد السول و چارلز رايت ازجمله پژوهشگراني هستند که به طور جدي 
ــه کرده اند.آن ها معتقدند که  ــانه ها در جامعه توج به نقش و کارکرد رس
ــانه ها داري کارکردهاي نظارت بر محيط، ايجاد همبستگي اجتماعي  رس
در واکنش به محيط و انتقال ميراث فرهنگي و سرگرمي و پر کردن اوقات 
فراغت هستند (مک کوييل، ١٣٨٥: ١٠٨). اين دو نظريه پرداز ارتباطات بر 
اين باورند که در کارکرد نخستين، وظيفه رسانه ها نظارت، مراقبت، تهيه و 
رساندن خبر درباره محيط پيراموني است، دومين کارکرد رسانه، انتخاب و 

تفسير اطالعات در محيط است.
رسانه ها به عنوان ديده بان اجتماعي عمل مي کنند. از يک سو به نمايندگي 
از افکار عمومي همواره مطالبات مخاطبان را مطرح و بررسي مي کنند و 
ــت ها،  ــي براي حفاظت و صيانت از اهداف و مصالح، پيگير سياس از طرف

خط مشي ها و برنامه هاي کالن  هستند.
وظيفه نظارتي رسانه ها در سه سطح قابل تبيين است:

١. همه دستگاه هاي متولي بايد در راستاي وظايف تعيين شده خود براي 
ــکوه، مؤثر و کم نقص مراسم اربعين اهتمام الزم را داشته و  برگزاري باش

اقدامات بهينه و بهنگامي را انجام دهند؛
٢. هيچ نهاد، سازمان و دستگاه  متولي و غيرمتولي نبايد فعاليتي منافي و 
متضاد باهدف و برنامه ريزي هاي اعالم شده، انجام دهد و در جهت تثبيت 

اهداف اربعين، موانع و مشکالتي را ايجاد کند.
٣. رسانه ها مي بايستي مراقبت نمايند تا با بزرگ نمايي مشکالت موجود 

و حل نشده، لذت معنوي زيارت زائران را مخدوش نسازند.
منبع: کتاب سياست هاي رسانه اي پوشش مراسم اربعين حسيني، کميته 

فرهنگي-آموزشي ستاد مرکزي اربعين حسيني، ١٣٩٥.

ــي عتبات عاليات به خصوص  حضور در مكان هاي زيارت
كربالي معلي، به سبب پيوستگي و پيوند دروني با بهترين 
ــه ابعاد، نوعي  ــاني و الهي در هم ــاي زندگي انس ــوه و الگوه اس
ــبت به انگاره هاي نامطلوب فرهنگي در فرد ايجاد  مصونيت نس

خواهد كرد.

 نفوذ و هجمه فرهنگي ، موضوع تازه اي نيست بلكه مدت هاي 
ــت كه به حربه اصلي براي غلبه بر ملت  ها و تحميل  مديدي اس
ــت و اين دكترين غرب عالوه بر  ــده اس فرهنگ غربي تبديل ش
ــي  ــوزه ي فرهنگي براي نفوذ در حوزه هاي اقتصادي و سياس ح

كشورها نيز به كار گرفته مي شود.

نكته اينكه در جامعه اي مانند ايران اسالمي كه بر فرهنگ تشيع 
تكيه كرده است و اين فرهنگ با مضامين واالي انساني و معنوي 
غني شده است، دست كم بايستي روند نفوذ و تهاجم فرهنگي يا 

همان جنگ نرم پيشروي چنداني نداشته باشد.

يكي از مهمترين ابزارها و روش ها براي تقليل اثرات منفي هجمه 
ــته بر زيارت عتبات عاليات  فرهنگي، تكيه و تاكيد بيش از گذش
مي باشد. در واقع اثرات تربيتي و انسان سازي اين سفر به تجربه 

و به كرات اثبات شده است.

به عبارت ديگر حضور در مكان هاي زيارتي به خصوص كربالي 
ــوه و  ــد دروني با بهترين اس ــتگي و پيون ــبب پيوس معلي، به س
ــه ابعاد، نوعي مصونيت  ــاني و الهي در هم الگوهاي زندگي انس
نسبت به انگاره هاي نامطلوب فرهنگي در فرد ايجاد خواهد كرد. 

برخي از اين اثرات تربيتي به قرار زير مي باشد.

الف) زيارت اباعبداهللا و آرامش زايي دروني

يكي از موضوعاتي كه سبب مي شود افراد در جامعه تحت تاثير 
هجمه هاي فرهنگي قرار گيرند، عدم وجود آرامش است. در واقع 
ــمت ملجا و پناهي سوق  وجود دغدغه هاي فراوان افراد را به س
ــتي انتخاب نشود نه تنها سبب  مي دهد كه اگر اين پناه به درس
ــود آسيب هاي روحي و رواني بيشتري را در پي  آرامش نمي ش

خواهد داشت.

زيارت مرقد شريف امام حسين (ع) مانند ساير ائمه ، به مردمان 
ــد . در  ــارت كنندگانش، نوعى آرامش و اطمينان مى  بخش و زي
ــته  ــان را موجودى مضطرب مى نامند، و پيوس اين عصر كه انس
دست به گريبان پديده  هايى چون ترديد، ناكامى، تشويش، ترس 
ــينى و محروميت و جنگ  ــازگارى با محيط و زندگى ماش و ناس
ــها و  ــاهد كاهش ــت، و هر روز ش و حتى كنار نيامدن با خود اس
فرسايشها است و نمى تواند از اضطراب در امان بماند ، اين زيارت 
مرقد مردان خدا و پيشوايان دين است كه به انسان آرامش خاطر 

مى دهد.

ــان را وا مى دارد  ــش و نياز الزام آورى انس در زيارت يك نوع كش
ــارها و فريادهاى درونى را از خود دور كند . زائر آن مرقد  كه فش
ــتمداد از ارواح پاك  ــريف در پرتو دعا و گفتگو با پاكان و اس ش
ــل بدانها  ــامانيها را با توس مقربان درگاه الهى، نيرو گرفته و نابس
برخود هموار مى سازد، و خستگى ها و فشارهاى وارد بر روان، و 
نيز اضطرابها و يأسها را از خود مى زدايد و به آرامش و اطمينانى 

براى ادامه مسير زندگى دست مى  يابد.

در فضاي زيارتي، زائر در محيطي قرار مي گيرد كه شرايط گفت 
ــته فراهم خواهد شد. دعا، سخن  و گو با پروردگار بيش از گذش
ــت و نيايش زبان خاصي است كه ابعاد ناشناخته  گفتن با خداس

انسان را بيدار مي كند.

به طور كلي زيارت، ديدار معنوي با پيشوايان مكتب و راز و نياز 
ــت. در حقيقت، زيارت هم نوعي دعاست چون انسان به  با آنهاس
طور غيرمستقيم و از طريق واسطه هاي فيض، با خدا گفت وگو 

مي كند.

ــت و زيارت،  ــخن گفتن با خداوند اس بنابراين دعا، مناجات و س
ــد.  ــتين دين مي باش ــا الگوها و راهنمايان راس ــخن گفتن ب س
مخاطبين زيارت، همان پيغمبران و امامان بوده كه آدميان را به 
ــتي و مبارزه با بت درون و بيرون دعوت مي كنند و در  خداپرس
حقيقت، زيارت، سخن گفتن با واسطه هاي خداوند جهت رشد 

و تربيت و كمال انسان ها است.

ب) زيارت عتبات عاليات و خودشناسي

همانطور كه بيان شد در زيارت عتبات عاليات شرايط راز و نياز 
ــود و از  ــته براي هر فرد فراهم مي ش ــات بيش از گذش و مناج
ــان در جهت خداشناسي و خودشناسي حركت  طريق دعا، انس

خواهد كرد.

ــت كه  ــي اس ــن يكي از اهداف واالي زيارت، امام شناس همچني
ــت. چه بسيار از افرادي كه  همان معرفه اهللا و معرفه النفس اس
ــفر به كلي متحول شده اند و اين همان اثرات تربيتي  در اين س

زيارت است.

در واقع دعا و زيارت دو روش تربيتي در دين مبين اسالم هست 
ــده است. زيارت عتبات عاليات مي تواند  كه بر روي آن تاكيد ش
موجبات بازگشت به خويشتن را براي زائران فراهم آورد و اثرات 
تربيتي كه در باال ذكر شد را به همراه داشته باشد كه اين خود 
ــدي در برابر نفوذ و هجمه فرهنگي مطرح  مي تواند به عنوان س

باشد.

كاركردهاي اربعين، راهبردها و راهكارهاي رسانه اي آن  
مجيد خبازي

رسانه ها مي توانند
 از طريق انديشه پردازي، 

ارزش گذاري، هنجارسازي، 
نمادسازي، جامعه پذيري ، 
الگوسازي و نوآوري رفتار 

در اين شش اليه، سبب تغيير 
در برداشت فرد و جامعه 
نسبت به پديده اى مانند 

اربعين حسينى باشند.

روآنچه اثرگذاري اربعين و بهره هاي 
معنوي آن را در مخاطبان عميق تر 
مي كند شناخت و معرفت درباره آن 
و ايجاد باور و اعتقاد عقلي به اين 
رويداد است. از اين رو، بايد فعاليت هاي 
رسانه اي با رويكردهاي ايجاد نگرش و 
معرفت و شناخت توأم باشد



5 ويژه نامه هفتگی
شماره ١٦   |    يکشنبه ٩ آبان ١٣٩٥   |   ٢٨ محرم الحرام ١٤٣٨ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

ــن  ــزي اربعي ــتاد مرك ــخن گوي س س
ــور جلوگيري  ــيني گفت: به منظ حس
ــام و رفاه حال تمامي زائران،  از هرگونه ازدح
ــيني در محل هاي  ويزاي زائران اربعين حس
ــهرهاي  ــتان هاي مرزي به ويژه ش ورودي اس
ــلمچه و چزابه  منتهي به مرزهاي مهران، ش
ــرل و از ورود افراد بدون رواديد به داخل  كنت

شهر جلوگيري خواهد شد.
گودرزي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با تأكيد 
ــير منتهي به  بر اين كه اين روند در طول مس
مرزها نيز، توسط مأموران اعمال خواهد شد، 
افزود: مرز خروجي در ويزاي هر فرد مشخص 
ــتند براساس مرز  ــده و زائران موظف هس ش
ــور عراق و  ــده براي عزيمت به كش تعيين ش

ــم اربعين اقدام كنند تا در نقطه صفر مرزي با مشكل  ــركت در مراس ش
مواجه نشوند.

وي ادامه داد: با توجه به استقبال عاشقان حضرت اباعبداهللا الحسين –
عليه السالم- براي حضور در اين آيين، امسال پيش بيني مي شود حدود 
ــم اربعين حسيني  دوميليون و ٥٠٠ هزار نفر از هم وطنان مان در مراس

حضور داشته باشند.
ــراي عبور اتباع  ــلمچه عالوه بر زائران ايراني ب ــا بيان اين كه مرز ش او ب
خارجي نيز در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به تقسيم بندي هاي 
ــه اتباع خارجي از مرز مهران و چزابه براي  صورت گرفته از عبور هرگون

ورود به خاك عراق جلوگيري خواهد شد.
گودرزي با تأكيد بر اين كه مبلغ پرداخت بيمه براي هر شخص ٢٤ هزار 
و ٨٠٠ تومان تعيين شده است، تصريح كرد: بيمه زائران اربعين حسيني 
ــت و در صورت فوت هر فرد، مبلغ ١٥ ميليون تومان از سوي  الزامي اس

بيمه گذار به خانواده شخص فوت شده پرداخت خواهد شد.
ــكيل ١٥ كميته در اين ستاد  ــتاد مركزي اربعين به تش سخن گوي س

براي انجام امور مربوط به زائران اعم از اسكان، 
ــاره كرد و  ــل و نقل و غيره اش پذيرايي، حم
گفت: باتوجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
تا سقف يك ونيم ميليون تومان نيز براي زائران 
ــراق خدمات  ــده و حادثه ديده در ع بيمه ش

درماني ارائه خواهد شد.
ــي زائران  ــد بر اين كه تمام ــودرزي با تأكي گ
ــامانه  موظف به دريافت ويزا و ثبت نام در س
ــازمان حج و زيارت هستند، اظهار  ــماح س س
كرد: ورود غيرمجاز و بدون ويزا به خاك عراق، 
ــاس قوانين اين كشور شش ماه مجازات  براس
ــال گذشته تعدادي از  زندان در پي دارد و س
ــيني كه بدون مجوز وارد  زائران اربعين حس
ــور به تحمل  ــده بودند، مجب ــاك عراق ش خ

مجازات در آن كشور شدند.
وي با بيان اين كه هم اكنون صدور ويزاي اربعين در ١٦ كنسولگري ثابت 
و موقت (چهار دفتر رسمي و ١٢ دفتر موقت) در شهرهاي كشور انجام 
ــعي كنند براي تردد تا مسير مرزهاي  ــود، گفت: زائران اربعين س مي ش
ــده از خودروهاي همگاني و به صورت گروهي استفاده و از سفر  اعالم ش
ــال براي پارك خودرو  ــكل انفرادي تا حدامكان پرهيز كنند؛ امس به ش

برخالف سال گذشته روزانه مبلغ پنج هزار تومان دريافت مي شود.
ــهرهاي مهران،  ــراي جابه جايي زائران از ش ــان اين كه ب ــودرزي با بي گ
خرمشهر و بستان تا نقطه صفر مرزي نزديك به اين شهرها نيز از هر نفر 
ــد، افزود: استفاده از وسايل حمل  مبلغ دوهزار تومان دريافت خواهد ش
ــكالت صاحبان خودرو مي كاهد، از  و نقل عمومي عالوه بر اين كه از مش
بروز ترافيك در اين مناطق جلوگيري مي كند و جابه جايي زائران راحت 

انجام خواهد شد.
سال گذشته حدود دو ميليون نفر از هم وطنانمان براي حضور در آيين 

اربعين حسيني راهي كشور عراق شدند.

اتباع كشور افغانستان كه داراي كارت آمايش، 
كارت هويت، دفترچه پناهندگي و يا دفترچه 
اقامت صادره معتبر از مراجع قانوني هستند، مي توانند 
برابر نحوه اعالمي، نسبت به ثبت نام براي شركت در 
مراسم عظيم راه-پيمايي اربعين حسيني اقدام كنند.

ــن به نقل از  ــاني االربعي به گزارش پايگاه اطالع رس
پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، آقابابائي دبير ستاد 
ــيني گفت: در پي توافق با دولت  مركزي اربعين حس
عراق و موافقت آن كشور، اتباع كشور افغانستان كه 
داراي كارت آمايش، كارت هويت، دفترچه پناهندگي 
ــر از مراجع قانوني  ــا دفترچه اقامت صادره معتب و ي
ــتند، مي توانند به ١٦٠  جمهوري اسالمي ايران هس
ــتان  ــت و اقامت اتباع خارجي در ١٤ اس ــر كفال دفت
ــبت به ثبت نام براي شركت در  كشور مراجعه و نس

مراسم عظيم راه پيمايي اربعين حسيني اقدام كنند.
ــه اتباع  ــه امكان مراجع ــاره ب ــد آقابابائي با اش مجي
ــتان هاي فاقد دفاتر كفالت به دفتر  افغانستان در اس
ــتانداري ها براي  ــاع و مهاجرين خارجي اس امور اتب
ــاي ثبت نام  ــد ثبت نام گفت: هزينه ه ــري رون پي گي
ــتاني شامل ٤٠ دالر هزينه رواديد و ٢٤  اتباع افغانس
ــه، مانند اتباع ايراني  ــزار و ٨٠٠ تومان هزينه بيم ه
مي باشد و براي دفترچه هاي تردد نيز ٣٥ هزار تومان 
توسط دفاتر اخذ خواهد شد و به جز اين موارد، اتباع 
افغانستان هيچ هزينه ديگري براي ثبت نام پرداخت 

نخواهند كرد.
دبير ستاد مركزي اربعين افزود: اتباع كشور افغانستان 
ــورها كه داراي گذرنامه هاي معتبر  و اتباع ساير كش

ــه اقامت از  ــوده و داراي پروان ــوع خود ب ــور متب كش
ــز مي توانند  ــتند، ني ــالمي ايران هس ــوري اس جمه
مستقيمًا از طريق سامانه سماح و يا مراجعه به دفاتر 
كفالت يا سفارت عراق يا كنسولگري هاي سه گانه و يا 
دفاتر صدور رواديد در ١٢ شهر ثبت نام كنند. آقابابائي 
ــان كرد، اين گذرنامه ها نبايد دست نويس و  خاطرنش
بايد اصطالحًا قابل خواندن با ماشين (MRZ) باشند.

ــور با تأكيد بر اين كه  مديركل امور مرزي وزارت كش
ــروج و ورود از  ــًا اجازه خ ــام اتباع خارجي، صرف تم
ــت،  ــلمچه و يا مرزهاي هوايي را خواهند داش مرز ش
ــان كرد؛ در مورد اتباع كشورهاي ديگر كه  خاطرنش
ــب اعالم  ــتند، حس داراي پروانه اقامت در ج.ا.ا نيس
ــور در  ــفارت آن كش ــط س دولت عراق، رواديد توس
ــفارت يا  ــد و الزامًا بايد از س ــران صادر نخواهد ش اي
ــولگري هاي عراق در كشور متبوع خود، رواديد  كنس

اربعين را اخذ نمايند.

آقابابائي در مورد اتباع كشورهاي ثالث و يا همسايه كه 
در كشور خود رواديد اربعين اخذ نموده و قصد دارند 
ــير جمهوري اسالمي ايران و از طريق مرزهاي  از مس
زميني و يا هوايي به كشور عراق عزيمت كنند گفت: 
ــولگري هاي  ــور خارجه به كنس ــق وزارت ام از طري
جمهوري اسالمي ايران ابالغ شده است كه در مورد 
ــتن رواديد اربعين، رواديد  اين اتباع، در صورت داش
ــفر جهت ورود به كشور و خروج از كشور و  دوبار س
ــور عراق و خروج از جمهوري  دوباره برگشت از كش

اسالمي ايران صادر شود.

گفتني است براساس تصميمات گرفته شده در مراجع 
ــورت عزيمت و حضور غيرقانوني اتباع  قانوني، در ص
ــورمان در  ــه گانه زميني كش خارجي در مرزهاي س
استان هاي ايالم و خوزستان، اين گونه اتباع دستگير و 
حتي در صورت داشتن مجوزهاي اقامت در جمهوري 
ــف از قوانين و مقررات  ــالمي ايران، به دليل تخل اس
ــتقيمًا به كشور متبوع  جمهوري اسالمي ايران، مس

خود بازگردانده خواهند شد.
ــتاد مرکزي اربعين حسيني  مجيد آقابابائي دبير س
گفت: خروج و ورود زائرين اربعين حسيني از مرزهاي 
ــلمچه بر اساس تقسيم  ــه گانه مهران، چزابه و ش س

بندي استان ها انجام مي شود .
ــاني وزارت کشور، مجيد  به گزارش پايگاه اطالع رس

ــيني در  ــتاد مرکزي اربعين حس ــي دبير س آقابابائ
گفت وگو با اين پايگاه، چگونگي خروج و ورود زائرين 
ــه گانه زميني مهران،  اربعين حسيني از مرزهاي س

چزابه و شملچه را اعالم کرد .
ــت: زائرين  ــيني گف ــتاد مرکزي اربعين حس دبير س
ــرقي،  ــي، آذربايجان ش ــتان هاي آذربايجان غرب اس
ــتان، تهران، البرز، قزوين، قم،  اردبيل، زنجان، کردس
مرکزي، کرمانشاه، گيالن، مازندران، گلستان، لرستان 

و ايالم مي بايست از مرز مهران تردد کنند.
ــيم بندي  ــاس تقس ــي گفت: مرز چزابه براس آقابابائ
ــان رضوي، خراسان  ــتاني براي استان هاي خراس اس
جنوبي، خراسان شمالي، يزد، سمنان، چهارمحال و 
ــتان در نظر گرفته شده  بختياري، اصفهان و خوزس

است .
دبير ستاد مرکزي اربعين حسيني افزود: خروج و ورود 
زائرين اربعين حسيني استان هاي فارس، کهگيلويه و 
بويراحمد، سيستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، 
ــان رضوي، اصفهان، خوزستان از مرز  بوشهر، خراس

شلمچه امکان پذير خواهد بود .
وي گفت: زائرين استان هاي خراسان رضوي، اصفهان 
و خوزستان مي توانند از دو مرز چزابه و شلمچه براي 
حضور در مراسم راه پيمائي اربعين و بازگشت از اين 

مراسم به کشور استفاده کنند.
مدير کل امور مرزي و پدافند غير عامل وزارت کشور، 
هم چنين با تأکيد بر سامان دهي تردد اتباع خارجي 
ــردد اتباع  ــم اربعين گفت: ت ــور در مراس براي حض

خارجي فقط از مرز شلمچه امکان پذير خواهد بود .

زماني كه با خيل عظيم 
زائراني مواجه شويم كه 
در سامانه سماح اطالعاتي از 
آنها وجود ندارد، کارکرد ستاد 
كميته هاي  و  اربعين  مركزي 
ــا اختالل روبه رو  متعدد آن ب
ــود. با نزديك شدن به  مي ش
ــاز و  ــاه صفر، رفته رفته، س م
كار اجتماع عظيم اربعين در 
ــت و  ــير فراهم آمدن اس مس
مسئوالن و مردم، هركدام به 
فراخور اقداماتي كه نياز است، 
در تدارك مقدمات و ملزومات 

اين سفر هستند.
ــتا از چند روز گذشته فرايند صدور ويزاي زائرين اربعين  در همين راس
حسيني آغاز شد و در حال حاضر صدور ويزا براي شركت در راه پيمايي 
اربعين در سفارت عراق در تهران، كنسولگري اين كشور در كرمانشاه و 
هم چنين شهرهاي مشهد و اهواز آغاز شده است و قرار است دفاتر صدور 
ويزا در ١٢ منطقه ديگر در كشور آغاز به فعاليت كنند و در مجموع در 
١٦ نقطه كشور ويزاي شركت در راهپيمايي اربعين حسيني صادر شود.

در همين ارتباط در روزهاي اخير خبرهاي مبني بر صدور ويزا خارج از 
ــماح و بدون ثبت در آن و يا با قيمتي كم تر از قيمت مصوب  سامانه س
ــد. فارغ از اين كه اين خبرها تا چه حد درست  ــر ش چهل دالري منتش
ــد، پايگاه اطالع رساني حج در كربالي معال مخاطرات و چالش هاي  باش

احتمالي اين اقدام را اين گونه برشمرده است:
ــه اي و ... از زائران:  ــكي، بيم الف) عدم امكان حمايت هاي حقوقي، پزش
همان طور كه مي دانيم زائران هنگام ثبت نام در سامانه سماح، عمًال زير 
چتر حمايت هاي حقوقي، پزشكي، بيمه اي و... قرار مي گيرند و دريافت 

ويزا، خارج از سامانه سماح زائران را از اين خدمات محروم مي كند.
ــته از زائرين مشكلي حقوقي رخ دهد و فرد نياز  چنان چه براي اين دس
به خدمات كنسولي پيدا كند، كنسولگري ها و سفارت جمهوري اسالمي 
ــي سوابق وي حداقل  ايران در عراق، به منظور تأييد هويت فرد و بررس
ــوند. از اين روي است كه حسينيان  از نظر زماني با چالش مواجه مي ش
ــال در گفت وگو با  ــالمي ايران در كربالي مع ــول جمهوري اس سركنس
ــاني حج، همراه داشتن گذرنامه داراي رواديد  خبرنگار پايگاه اطالع رس
ــور عراق ضروري مي داند و تأكيد مي كند:  را براي ورود و حضور در كش
حضور زائران خارج از سامانه سماح روند خدمت رساني حقوقي به زائران 
ــكالت در عرصه پزشكي و بيمه اي  ــكل مواجه مي كند. اين مش را با مش
نيز بسيار جلوه گر است. به نحوي كه فقدان خدمات بيمه اي و پزشكي 
مي تواند تبعات جبران ناپذيري براي زائران داشته باشد. در همين ارتباط، 

دانشيار مدير دفتر نمايندگي 
ــراق در  ــارت در ع ــج و زي ح
ــگار پايگاه  ــو با خبرن گفت وگ
ــاره  ــاني حج، با اش اطالع رس
ــد صدور ويزا در  به آغاز فراين
ايران مي گويد: امسال به طور 
سيستمي، تاريخ خروج و مرز 
زائراني كه قصد سفر به عتبات 
عاليات در ايام اربعين حسيني 
ــخص شده است،  را دارند مش
ــور زائران خارج  بنابراين حض
ــماح مشكالت  ــامانه س از س
ــددي را در ابعاد حقوقي،  متع
ــكي، بيمه اي و ... در پي  پزش

خواهد داشت.
ب) مشكالت عديده سياسي– اجتماعي ناشي از آشفتگي حضور زائران 
در مرزها: يكي از مشكالت چند سال گذشته در عرصه برگزاري اربعين، 
ــكالت متعددي است كه اين موضوع براي  تجمع زائرين در مرزها و مش

مسئوالن و برنامه ريزان امر به وجود آورده است.
با طراحي سامانه سماح انتظار مي رود اين مشكل در سال جاري به وجود 
ــت، ما شاهد  ــامانه صورت گرفته اس نيايد و با طراحي خاصي كه در س
عبور و مرور روان و آسان در مرزها باشيم. چنانچه بخشي از زائرين بدون 
ثبت نام در سامانه سماح در مرزها حضور يابند، مشكالت گذشته تكرار 

مي شود و چه بسا اين مشكالت ابعاد گسترده تري پيدا كند.
پ) اخالل در عملكرد ستاد مركزي اربعين: با گسترش حضور مردم ايران 
در حركت عظيم اربعين و لزوم سياست گذاري و اجراي اين سياست ها 
ــتاد مركزي اربعين شكل  ــه سال گذشته، ستادي با عنوان س در دو س
گرفت. اين ستاد كه زير نظر وزارت كشور فعاليت مي كند از كميته هاي 
ــده كه هركدام به نمايندگي از دستگاه مربوطه به  متعددي تشكيل ش

ايفاي نقش خود مي پردازند.
ــتاد، قاعدتًا برمبناي داده هايي  مبناي عملكرد كميته هاي متعدد اين س
ــود بنابراين حضور زائران  ــماح جمع آوري مي ش ــت كه از سامانه س اس
خارج از اين سامانه و فقدان اطالعات براي بخشي از زائران، عمًال امكان 

برنامه ريزي از كميته ها سلب مي شود.
ه) نقض حاكميت ملي: هنگامي كه همه دستگاه هاي حاكميتي در قالب 
ستاد مركزي اربعين، در پي مديريت پديده عظيم اربعين در ابعاد گوناگون 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... هستند، آيا صدور ويزا خارج از چارچوب 
مشخص شده نقص حاكميت ملي نيست؟ آيا مرجع صادركننده ويزا به 
ــن و افراد ممنوع الخروج كه در صدد  بانك اطالعات مجرمين، محكومي

سوء استفاده از اين موضوع را دارند، دسترسي دارد؟

ــيني  ــي اربعين حس ــتاد دائم رئيس س
شهرداري مشهد گفت: نخستين كاروان 
ــا ١٢٠٠ نفر ۱۷  ــهد ب ــهرداري مش ــي ش اعزام
ــيد  ــود. س ــاه جاري به كربال اعزام مي ش آبان م
ــويان در نشست خبري ستاد دائمي  وحيد موس
عراق و اربعين حسيني كه در شهرداري مشهد 
ــهد  ــهرداري مش ــد با بيان اين كه ش برگزار ش
ــال متوالي اراده و تجربه حضور  براي دومين س
ــه  ــه جهاني اربعين را دارد و بيش از س در عرص
ــت كه ستاد خود را تشكيل داده و آماده  ماه اس
ــت، اظهار كرد:  ــه خدمات در ايام اربعين اس ارائ
نخستين ستاد رسمي در خراسان رضوي، ستاد 
ــهرداري مشهد است كه بنا به دستور  اربعين ش
شهردار مشهد، اين ستاد به ستاد دائمي اربعين 

تبديل شده است.
وي با اشاره به اين كه نخستين كاروان اعزامي با 
١٢٠٠ نفر در ۱۷ آبان ماه جاري حركت خود را 
ــتاد  به طرف كربال آغاز مي كند، افزود: بودجه س
دائمي اربعين به ميزان چهار ميليارد تومان است 
كه در چهار عرصه تخصصي شامل؛ حمل ونقل، 
اسكان، خدمات شهري و پاكبانان هزينه مي شود.

ــت  وي با بيان اين كه در طول دو ماه، تعداد هش
ــت كه بين دو تا ۲۰ نفر  ــده اس كميته فعال ش

عضو دارند، ادامه داد: كاروان حمل و نقل شامل 
ــت، هم چنين ۶۰۰  ــتگاه اتوبوس اس ۲۰۰ دس
ــر در حمل ونقل،  ــهري، ۳۵۰ نف نفر خدمات ش
۱۰۰ نفر در مواكب در كاروان ها خدمت رساني 
ــت بهداشتي، درماني، امنيتي،  مي كنند و پيوس
ــانه اي براي تمامي  ــاني، تبليغي و رس اطالع رس

كميته ها، پيش بيني شده است.
ــويان در رابطه با ناوگان حمل ونقل اظهار  موس
كرد: حدود ٧,٥٪ از ناوگان اتوبوس راني خراسان 
ــه زائران اربعين  ــرويس دهي ب رضوي را براي س
ــا مديريت و برنامه ريزي  در نظر گرفته ايم كه ب
صورت گرفته، مشكل و كمبودي را در سرويس 
حمل ونقل اتوبوس راني خراسان رضوي نخواهيم 
داشت، هم چنين اين كاروان پنج روز قبل از ۲۵ 

صفر به مشهد بر مي گردد.
ــي هزار نفر  ــكان تعداد س وي با بيان اين كه اس
ــرد: به تعداد قابل  ــد مهيا كنيم، تصريح ك را باي
ــتا نيازمند  توجهي پتو نياز داريم كه در اين راس

مشاركت هاي مردمي هستيم.
ــتاد دائمي اربعين حسيني شهرداري  رئيس س
مشهد، با اشاره به اين كه امسال نيز آستان قدس 
رضوي در خدمت رساني به زائران اربعين بسيار 
پر رنگ جلوه كرده است، گفت: بيش تر فعاليت 

ــتان قدس در مرز مهران است و اميد داريم  آس
ــتان قدس رضوي  ــاعدت آس با همكاري و مس
كاستي هاي سال گذشته كاروان اعزامي به نجف، 

رفع شود.
ــاره به اين كه براي اربعين اصالت قائل  وي با اش
هستيم و كلمه اربعين بار معنايي بااليي دارد و 
يك اتفاق ويژه و ستودني است، افزود: پنج سال 
ــش در چنين روزهايي، تنها ۳۰۰ هزار زائر از  پي
ــد اما در يك زمان  ــرف مي ش ايران به عراق مش
كوتاه سه، چهارساله با يك سير صعودي اين رقم 
به بيش از سه ميليون زائر رسيده است، كه اين 

يك معجزه و اتفاق كم نظير است.
موسويان اربعين را بي نظيرترين حادثه معنوي 
ــت كه هيچ مكتب فكري  ــريت دانس تاريخ بش
ــه را رقم بزند و  ــي نمي تواند اين حادث و مذهب
عنوان كرد: اين معجزه مظهر قدرت نرم مكتب 
ــت كه تا امروز از سراسر ايران  ــهدا اس سيدالش
ــده است و خدا  بدون هيچ حادثه اي مديريت ش

اين اراده را رقم مي زند. 

ــري، در مورد  ــه طاه نورال
ــاني  خدمات رس نحـــــوه 
آبادان  ــکي  پزش علوم  ــکده  دانش
ــلمچه،  ــام اربعين در مرز ش در اي
ــگاران اظهار کرد:  در جمع خبرن
طبق تصويب ستاد اربعين آبادان، 
مقرر شد اين دانشکده يک پايگاه 
ــن در مرز  ــالمت در ايام اربعي س

شلمچه مستقر کند.
وي ادامه داد: بر همين اساس از ۱۰ آبان ماه جاري اين پايگاه در مرز 
ــلمچه مستقر و از ۱۵ همين ماه نيز، پزشک در آن مستقر خواهد  ش

شد.
رئيس ستاد اربعين دانشکده علوم پزشکي آبادان در مورد مدت زمان 
ــتقرار اين پايگاه، تصريح کرد: اين پايگاه تا پنج روز پس از اربعين  اس

حسيني در مرز شلمچه مستقر خواهد بود.
ــيني، پزشکان  طاهري عنوان کرد: در روزهاي منتهي به اربعين حس
متخصص نيز به صورت آماده به کار براي خدمات رساني فعال هستند 
و مديران دانشکده علوم پزشکي آبادان نيز، به صورت روزانه در پايگاه 

سالمت اين دانشکده در ايام اربعين حضور دارند.
وي تأکيد کرد: اين پايگاه در راستاي ارائه خدمات درماني و هم چنين 
ــده فعال است. طاهري در  کنترل بيماري هاي واگير در روزهاي يادش
ادامه از برگزاري نشست مشترک با دانشگاه هاي علوم پزشکي و شبکه 
بهداشت و درماني که در بحث سالمت زائران اربعين حسيني دخيل 
هستند، در آينده نزديک خبر داد و خاطرنشان کرد: واکسن آنفوالنزا 
به کارمندان دانشکده علوم پزشکي آبادان که در روزهاي حضور زائران 
ــلمچه حضور دارند تزريق شد ضمن اين که فعاالن  اربعين در مرز ش
ــالمت در اين منطقه مرزي در روزهاي تردد زوار به منظور  عرصه س

شناسايي راحت با پوشش مخصوص خدمات رساني مي کنند. 

مجيد آقابابائي، دبير ستاد مركزي اربعين كشور:

نحوه ثبت نام اتباع افغانستان براي شركت در مراسم راه پيمايي اربعين حسيني

حميدرضا گودرزي، سخن گوي ستاد مركزي اربعين حسيني:
گذرنامه و ويزاي زائران قبل از ورود به شهرهاي مرزي كنترل مي شود

مخاطرات دريافت ويزا خارج از سامانه سماح

نوراله طاهري، رئيس ستاد اربعين دانشكده علوم پزشكي آبادان خبر داد: 
استقرار پايگاه سالمت در شلمچه از 10 آبان ماه

سيد وحيد موسويان، رئيس ستاد دائمي اربعين حسيني شهرداري مشهد:
 در ايام اربعين 1200 نفر
 از شهرداري مشهد به كربال اعزام مي شوند
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ــت و  ــواره از اهميت زيادي برخوردار بوده اس ــوم اربعين هم مفه
ــريع نيز چهلم را مبدا قرار  مطابق آيات قرآن، خداوند در عالم تش
داده است و امام حسن عسکري(ع)، زيارت امام حسين(ع) در روز اربعين 

را يکي از نشانه هاي مومن بيان فرموده است.
ــيل  ــين(ع) س ــر به برکت امام حس ــال حاض در ح
ــردم در راهپيمايي اربعين حضور پيدا  عظيمي از م
ــن، فرصت طاليي  ــفر زيارتي اربعي ــي کنند و س م
ــي معارف  ــي و تربيتي، درجهت تعالي بخش فرهنگ
ديني و بيان اهداف قيام امام حسين(ع) مانند احياء 
امر به معروف ونهي از منکر، و نيل به مقاصد انساِن 

کامل در پرتو مکتب الهام بخش حسيني است.
جامعه المصطفي العالميه به عنوان يکي از مراکز بين 
ــيار مهمي  المللي تربيتي و فرهنگي، از ظرفيت بس
ــب بين المذاهب و  ــور تقويت و ارتقاء تقري به منظ
جريان سازي فرهنگي اربعين برخوردار است. حجت 
ــين مرادي دولت آبادي،  االسالم و المسلمين حس
ــي جامعه المصطفي و عضو کميته  مديرکل فرهنگ
فرهنگي ستاد اربعين جامعه المصطفي در گفتگوي 
اختصاصي با خبرنگار هفته نامه اربعين، ضمن بيان 
اهداف و رسالت هاي جامعه المصطفي، به تبيين و 
ــريح مجموعه برنامه ها و اقدامات اين مرکز در  تش
ــم اربعين حسيني مي  امور تبليغي و فرهنگي موس

پردازند:

ماهيت و فلسـفه اربعين حسيني را چگونه تشريح مي كنيد؟ و 
دليـل حضور ميليوني مردم جهـان در راهپيمايي اربعين را چه 

مي دانيد؟
اربعين حسيني، تبلور حرکت جهاني و اجتماع عظيم دين باوراني است 
که در مکتب اهل بيت (ع) رشد کرده اند. امام حسين(ع) در ميدان کربال 
ــق ورزي و تسليم بودن در برابر خداوند را به نمايش گذاشت  چنان عش
که همواره در تاريخ بشريت، باعث جذب قلب هاي کثيري از پيروان به 
خود شده است. آن امام همام، ظرفيت عظيم  بين المذاهبي و حتي بين 
االدياني است و همه مذاهب اسالمي، اديان الهي و آزادگان جهان، زماني 
ــيعيان را نگاه مي کنند از سر اخالص، محبت  ــوم ش که زندگي امام س

وعشق، به بارگاه ملکوتي ايشان سر تعظيم فرود مي آورند. 
ــاني که در  ــياري از کس ــت و بس اربعين، ظرفيت عظيم بين المللي اس
کشورهاي مختلف زندگي مي کنند آرزو دارند بتوانند حتي براي يکبار 

بارگاه ملکوتي امام حسين(ع) را زيارت کنند و اين سخن بدان معناست 
ــين(ع)، حرارتي در قلب بشر ايجاد کرده که هيچ  که شهادت امام حس

وقت خاموش و سرد نمي شود.

جامعـه  معرفـي  ترين ضمـن  مهم  العالميـه،  المصطفي 
رسالت آن را در راهپيمايي اربعين، چگونه مي دانيد؟

جامعه المصطفي العالميه نيز از جمله مراکز بين المللي است که در ٨٠  
ــق به تربيت جوانان و دانش  ــور دنيا نمايندگي دارد و تا کنون موف کش
ــالم از مليت هاي مختلف شده است. تا به  آموختگان عاشق مکتب اس
امروز ٤٥ هزار نفر از ١٢٠ کشور از جامعه المصطفي فارغ التحصل شده 

اند و همين امر نشان از جايگاه علمي جامعه المصطفي در دنيا دارد.
ــالم در بين مليت هاي مختلف، عامل مهمي در  ترويج مکتب حقه اس
ــي و نوراني اسالم، اهل بيت(ع) و  گرايش جوانان زيادي به مباني ارزش
ــت و برهمين اساس، جامعه المصطفي تصميم  دين خاتم(ص) بوده اس
ــن به عنوان عضوي از کميته  ــت نقش مهم و تاثيرگذاري در اربعي گرف

آموزش و فرهنگي ستاد مرکزي اربعين، ايفا کند. 
مهم ترين رسالت جامعه المصطفي در راهپيمايي اربعين، تاکيد بر حفظ 
ــدت، جلو گيري از خطر گروه هاي انحرافي، حفظ، صيانت و ترويج  وح

ــم راهپيماي اربعين از مهم ترين مصاديق انجام  ــت و موس در جهان اس
اين رسالت است.

ــاي مختلفي در  ــدازي موکب ه ــي، راه ان ــه المصطف ــدام ديگرجامع اق
ــورهاي عراق و ايران است. و دانش آموختگان جامعه المصطفي به  کش
عنوان مبلغ و براي ارشاد، راهنمايي و کمک به زائران ديگر مليت ها، در 

اين مکانها حضور خواهند داشت.
جامعه  فعاليت  دوم  محور 
ــن،  اربعي در  ــي  المصطف
ــاي  ه ــه  کميت ــکيل  تش
فرهنگي، حفظ و صيانت از 
ارزش ها و مقدسات اسالم 

است.

المصطفي  جامعه  روش 
و  آمـوزش  جـذب،  در 
اعزام متقاضيان حضور 
اربعين  راهپيمايـي  در 

چگونه است؟
ــراي محورهاي  ــراي اج ب
ــه  جامع ــده،  ش ــان  بي
ــدام به ثبت  المصطفي اق
نام اينترنتي از ميان طالب 
جامعه المصطفي نموده و 
داوطلبين براي حضور در 
ــتند با  ــن مي توانس اربعي
مراجعه به آدرس اينترنتي 
www.arbaeen.miu.

ــام کنند. و  ــت ن ac.ir ثب
تا کنون نزديک به ٥ هزار 
نفر به همراه خانواده آنها، 
براي حضور اعالم آمادگي 

کرده اند.
برگزاري  ــزي،  ري ــه  برنام
ــت و آموزش در بُعد  نشس
علمي و عملي با محوريت 
ــه برنامه  ــن، از جمل اربعي
ــت تربيت نيروي  ــي جامعه المصطفي در جه ــي و فرهنگ هاي آموزش

متخصص براي حضور در راهپيمايي اربعين است.
ــاوره، برگزاري   از ديگر برنامه هاي المصطفي، برگزاري کالس هاي مش
ــي کاربردي مديران  ــن المصطفي، آموزش علم ــش اجتماع زائري هماي
کاروان اربعين، آموزش احکام مسافر، آسيب شناسي فرهنگي در موضوع 

اربعين و بصيرت افزايي است.
ــده و در  ــاي تبليغي جامعه المصطفي از مرز چزابه وارد عراق ش گروه

مسير نجف تا کربالي راهپيمايي عظيم اربعين حضور خواهند داشت.

اربعين، ظرفيت عظيم بين المللى است و 
بسيارى از كسانى كه در كشورهاى 

مختلف زندگى مى كنند آرزو دارند 
بارگاه  يكبار  براى  حتى  بتوانند 
ملكوتى امام حسين(ع) را زيارت 
كنند و اين سخن بدان معناست 
حسين(ع)،  امام  شهادت  كه 
حرارتى در قلب بشر ايجاد 
كرده كه هيچ وقت خاموش 

و سرد نمى شود.

مهم ترين رسالت جامعه المصطفى 
بر  تاكيد  اربعين،  راهپيمايى  در 
حفظ وحدت، جلو گيرى از خطر 
حفظ،  انحرافى،  هاى  گروه 
مكتب  ترويج  و  صيانت 
امام حسين(ع) و فرهنگ 

اربعين در جهان است.

حجت االسالم 
ــلمين  لمس ا و

ــد  حمي
ــدي در ديدار با  احم
آيت اهللا اعرافي، مدير 
ــه  علمي ــاي  حوزه ه
ــه حضور  ــاره ب با اش
ــران  زائ ــي  ميليون
ــيني در اربعين،  حس
ــر  ــرد: رهب ــار ك اظه

ــتور داده اند كه ستاد  ــات گوناگون دس معظم انقالب در جلس
اربعين شكل گرفته و كميته هاي فرهنگي و آموزشي راه اندازي 
شود. از اين رو، ١٦دستگاه فرهنگي و تبليغي با مشاركت يكديگر 
براي اربعين امسال فعاليت مي کنند. جامعه المصطفي، سازمان 
اوقاف و امور خيريه، وزارت كشور، سازمان حج، شهرداري تهران، 
ــجويي، دفتر تبليغات اسالمي، وزارت امور خارجه،  بسيج دانش

سازمان تبليغات اسالمي و... از جمله اين دستگاه ها هستند.
ــئول ستاد مركزي اربعين خاطرنشان كرد: در عراق نيز ٩   مس
دستگاه براي برنامه ريزي فرهنگي و آموزشي معرفي شده اند كه 

ارتباط مناسبي با آنان داريم.

ــا بيان اين كه  احمدي ب
هزار  ــته ١٠  گذش سال 
روحاني در اجتماع بزرگ 
اربعين حضور داشته اند، 
تصريح كرد: از برنامه هاي 
كميته فرهنگي آموزشي 
ــال،  امس اربعين  ــراي  ب
براي  ــازي  س ــگ  فرهن
ــت تا از  ــه مردم اس عام
آسيب هاي موجود كاسته 
شود. از اين رو، جلسات منظمي با حضور طالب حوزه هاي علميه 
ــازمان تبليغات با نام  ــتان ها، ائمه جمعه و جماعات و س در اس
ياوران معنوي اربعين تشكيل شده است تا راه هاي توجيه مردم 
ــود. وي در ادامه گفت: يكي از  و كاستن از مشكالت تبيين ش
فعاليت هاي كميته فرهنگي اربعين، تدوين دفترچه راهنماي 
ــت كه آن را در اختيار نهادهاي گوناگون قرار داده ايم تا  زائر اس
به دست زائران برسانند. مسئول كميته فرهنگي-آموزشي ستاد 
ــتاد برگزاري مراسم ملي اربعين  مركزي اربعين اظهار كرد: س
در تمام استان ها شكل گرفته تا اين گردهمايي زمينه اي براي 

توجيه مردم باشد.

براي ارتقاي معرفت مبلغان اربعين حسيني و آمادگي 
هرچه بهتر آنان براي خدمت به زائران ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهللا الحسين(ع)، همايش بزرگ مبلغان اربعين 

در جوار مضجع شريف ثامن الحجج (ع) برگزار شد.
ــه معنوي كه معطر به نسيم دل انگيز حسيني  در اين جلس
ــي براي انتقال  ــاده روي اربعين را فرصت ــخنرانان، پي بود، س
معارف ديني و پيام امام حسين (ع) به مردم دانسته و عنوان 
كردند كه با توجه به تأكيدهاي رهبر معظم انقالب مبني بر 

استفاده مطلوب از فضاي به وجود آمده در اين كنگره عظيم، 
بايد با انتقال مباني و ارزش هاي ديني و اعتقادات اسالم ناب 

به زائران بهره برد.
ــاي كميته فرهنگي- ــه با همكاري اعض ــن همايش ک در اي

ــان رضوي، حوزه علميه و  ــتان خراس ــي اربعين اس آموزش
شهرداري مشهد برگزار شد، پياده روي اربعين از نظر كمي و 
كيفي، شگفت آورترين حادثه تاريخ بشريت و جلوه كوچكي 

از قدرت نمايي سيد الشهدا (ع) توصيف شد. 

حجت االسالم  مرادي، مديركل فرهنگي جامعه المصطفي العالميه :

اعالم آمادگي بيش از 5 هزار مبلغ جامعه المصطفي 
براي حضور در راهپيمايي اربعين
را زيارت کنند و اين سخن بدان معناست 
حرارتي در قلب بشر ايجاد کرده که هيچ 

.

ــم راهپيماي اربع ــت و موس در جهان اس
رسالت است. اين

ــد ــي، راه ان ــه المصطف ــدام ديگرجامع اق
آ ــورهاي عراق و ايران است. و دانش کش
براي ارشاد، راهنمايي و کم و عنوان مبلغ

اين مکانها حضور خواهند داشت.

مللى است و 
شورهاى 

و دارند 
رگاه 
رت 
ت 
 ،
 

مهم ترين رسالت جامعه المصطفى
بر تاكيد  اربعين،  راهپيمايى  در 
حفظ وحدت، جلو گيرى از خطر
حفظ، انحرافى،  هاى  گروه 
مكتب ترويج  و  صيانت 
امام حسين(ع) و فرهنگ

جج
اربعين در جهان است.

ل فرهنگي جامعه المصطفي العالميه :

مکتب امام حسين(ع) و فرهنگ اربعين در جهان 
است.

از برنامـه ها و اقدامات جامعه المصطفي در 
اربعين امسال، بگوييد؟

ــيني بر  فعاليت جامعه المصطفي در اربعين حس
دو محور در عرصه بين المللي تعيين شده است. محور اول، فعاليت هاي 
ــت. تمام تالش جامعه المصطفي حرکت بر اساس  علمي و فرهنگي اس
آنچه رهبر معظم انقالب در جهت تربيت و تعميق بخشي ديني جهاِن 
بشريت ترسيم فرموده اند، است و براي اجراي اين برنامه در سطح بين 

المللي، اقدام به برنامه ريزي در سطوح وسيعي نموده است. 
ــراد از مليت هاي مختلف براي  ــي اعتقادي و جذب اف در تعميق بخش
زيارت امام سوم(ع) شيعيان، نقش نمايندگي هاي جامعه المصطفي در 
کشورهاي مختلف قابل توجه است و مهمترين رسالت جامعه المصطفي 
و نمايندگي هاي تابع آن، ترويج مکتب امام حسين(ع) و فرهنگ اربعين 

همايش بزرگ مبلغان اربعين در جوار مضجع شريف
 ثامن الحجج عليه السالم با حضور بيش از 1000 روحاني برگزار شد

مسئول كميته فرهنگي – آموزشي ستاد مركزي اربعين خبر داد:
 سال گذشته 10 هزار روحاني در راهپيمايي اربعين حضور داشتند

ــهد با حضور  ــي زائران اربعين در مش همايش عموم
صدها زائر اربعين حسيني و خادمان موكب امام رضا 

(ع) درحسينيه تهراني ها برگزار شد.
در اين مراسم كه در آستانه مراسم اربعين حسيني به همت 
اعضاي كميته فرهنگي ستاد اربعين استان خراسان رضوي 
برگزار شد، صدها زائر اربعين و خادمان موكب امام رضا (ع) 
ــاحت مقدس ساالر شهيدان حضرت  ضمن ابراز ارادت به س
ــين (ع)، به مقام مقام شامخ شهيدان به ويژه  اباعبداهللا الحس

شهيد مدافع حرم عطايي اداي احترام كردند.
ــلمين پناهيان طي  ــالم و المس ــم حجت االس در اين مراس
ــت ياد و خاطره شهداي گرانقدر  ــخناني ضمن گراميداش س
ــت و جايگاه كنگره  ــرم عطايي، به اهمي ــهيد مدافع ح و ش
ــيني در اين  ــتاقان حس ــور مش عظيم اربعين و حضور پرش

كنگره معنوي اشاره كرد وگفت: امروز حدود ٢٠ميليون زائر 
اباعبدا... الحسين(ع) در اين مراسم شركت مي كنند و براساس 

نگاه امام بايد بگوييم، خبري در راه است.
اين استاد حوزه با بيان اينكه همه نگاه ها به اربعين معطوف 
ــده است، به تحول قلب ها اشاره كرد وگفت: چگونه است  ش
ــم هركسي با هر آذوقه اي که دارد، از زائران  كه در اين مراس
پذيرايي مي كند. اين ٢٠ميليون نفر حداقل يك هفته آن هم 
ــوند، بدون اينكه دولت يك ريال هزينه  ٣وعده اطعام مي ش

کند؟ چه كسي اين دل ها را منقلب كرده است؟
در ادامه اين مراسم مداحان اهل بيت عليهم السالم به مرثيه 
ــهداي كربال پرداختند  ــرايي در رثاي ساالر شهيدان و ش س
ــهيد عطايي را گرامي  ــهداي مدافع حرم به ويژه ش و ياد ش

داشتند.

در استقبال از اربعين همايش عمومي زائرين اربعين درمشهد برگزارشد

ــومين و آخرين جلسه  ــاني االربعين، س به گزارش پايگاه اطالع رس
كميته فرهنگي و آموزشي استان آذربايجان غربي برگزار شد.

كميته فرهنگي و آموزشي استان آذربايجان غربي ٢٠ مصوبه داشت كه ١١ 
ــده و ٩ مصوبه آن در دست اقدام است. در اين جلسه  مصوبه آن اجرايي ش
ــريع در اجراي نه مصوبه اين كميته، بحث هايي انجام شد و مقرر  براي تس
شد تا پايان هفته آينده هشت مصوبه باقي مانده به طور كامل اجرايي شود.

برگزاري جلسه كميته فرهنگي و آموزشي استان آذربايجان غربي
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       آموزش و فرهنگ اربعين

ــفر به اربعين نزديکتر باشد، ازدحام جمعيت در پايانههاي مرزي و  ــت هرچه زمان آغاز س بايد توجه داش
مسيرها بيشتر ميشود. در اين صورت ارائه خدمات کاهش يافته و با مشکالت بيشتري همراه خواهد بود.

مرزهاي مجاز ورود و خروج
سه مرز مجاز در شهرهاي مهران، شلمچه و چزابه در ايام اربعين پذيراي زائران به اين سفر معنوي ميباشند. 

همچنين زائران ميتوانند از مرز دريايي خرمشهر به مقصد بصره نيز استفاده نمايند.
نحوه ورود و خروج زائران از اين مرزها، از طريق ستاد مرکزي اربعين، اطالعرساني شده است.

مرز مهران
شهر مرزي مهران در منتهي اليه غربي استان ايالم قرار دارد و فاصله آن تا شهر ايالم ٨٥ کيلومتر ميباشد.زائراني 
که از اين شهر وارد عراق ميشوند پس از عبور از منطقه زرباطيه و شهر کوچک بدره، وارد شهر کوت، نعمانيه، 

شوملي،ديوانيه و شاميه وارد شهر نجف ميشوند.
طوالين مسير از پاسگاه مرزي زرباطيه تا بازرسي ورودي نجف ٣٠٢ کيلومتراست.

مرز شلمچه
اين منطقه مرزي در غرب خرمشهر و نزديکترين نقطه مرزي به شهر بصره در کشور عراق ميباشد. مرز شلمچه 
جنوبيترين مرز زمينيايران و عراق و فاصله آن تا خرمشهر ١٥ کيلومتر و تا بصره ٢٠ کيلومتراست. زائراني که از 
اين مرز وارد عراق ميشوند، پس از عبور از منطقه شلمچه و تنومه وارد شهر بصره شده و پس از آن به سماوه و 

نجف ميرسند.طول مسير از شلمچه تا نجف تقريبًا٤٦٠کيلومترميباشد.
مرز چزابه

تنگه چزابه در ١٧ کيلومتري شمال غربي شهر بستان قرار دارد. زائران پس عبور از منطقه چزابه، شيب و مشرح، 
وارد شهر العماره، سپس شهر فجر و منطقه عفک، ديوانيه، شافعيه، شاميه و پس از بازرسي ابوصخير وارد شهر 

نجف ميشوند.
مسير پيادهروي

فاصله حرم امام علي(ع) تا حرم حضرت ابوالفضل(ع) حدود ٨٠ کيلومتر ميباشد.تعداد ستونهاي موجود در اين 
ــير، از ابتداي بزرگراه نجف به کربال (ثورة العشرين) تا حرم حضرت ابوالفضل(ع) ، ١٤٥٢ستون و فاصله هر  مس

ستون، ٥٠ متر است که شماره هر کدام روي آنها نوشته شده است.
زمان الزم براي طي مسير به صورت پيادهروي مداوم، ٢٠ تا ٢٥ ساعت ميباشد؛ بنابراين با توجه به زمانهاي مورد 

نياز جهت استراحت، اقامه نماز و خوردن غذا، زمان تخميني سفر پياده دو تا سه روزاست.
آغاز پيادهروي جمعي زائران ايراني، از کنار پل «ثورةالعشرين» در نجف اشرف همراه با اجراي برنامههاي متنوع 

صورت ميگيرد.
ــد و پيادهروي را از  ــاعة) خارج ش ــاعت حرم حضرت علي(ع) (باب الس براي آغاز پيادهروي ميتوان از درب س
ــيرها تا بزرگراه کربال ادامه  ــروع کرد. اين مس کنار خيابان امام زينالعابدين(ع) يا خيابان امام جعفرصادق(ع) ش
ــمت چپ، زائران به هزاران نفر که به صورت پياده به سمت کربال در حال حرکت  ــپس با حرکت به س دارد. س

هستند،ملحق ميشوند. 
توجه شود حرکت پيوسته و منظم با سرعت نسبتًا ثابت، اثر زيادي در کمشدن خستگي مسير و جلوگيري از 
بروز گرفتگي عضالت دارد، پس بايد برنامه منظمي براي مسير و مکانهاي توقف و تجديد قوا داشت. استراحتهاي 

چند دقيقهاي به فاصله هر ٥٠ عمود، بسيار مناسب است.
ــتن پاها، در صورت امکان کف پا را ماساژ دهد،  ــتراحت يا نماز توقف ميکند، ضمن شس هر بار که زائر براي اس

سپس به پشت بخوابد و پاها را به ديوار تکيه دهد تا خون جمع شده برگردد.
در هنگام درازکشيدن، پاها را طوري قرار دهدکه مقداري باالتر از بدن باشد؛ زيرا اين اقدام، باعث رسيدن خون 

بيشتر به مغزشده و جلوي باد کردن پاها راميگيرد.
شروع حرکت به ويژه براي روز دوم، قبل از اذان صبح مناسب است. چرا که مسير داراي ازدحام کمتري است. 

ــير پيادهروي، احتمال گمکردن همراهان وجود دارد، براي حل اين  ــبب کثرت جمعيت در مس از آنجا که به س
مشکل، بهتر است محل توقفها (شماره ميله و عمود مورد نظر)، براي يافتن همراهان و نيز محل استراحت اصلي 
براي اقامه نماز و خوردن غذا تعيين شود. البته از جانب ستاد مرکزي اربعين حسيني، مکان هايي براي اطالع 

يافتن بستگان و همراهان از گمشدگان تعبيه شده است.
ــت ميلههاي با شمارههاي مشخص، مثل اعداد با مضرب ١٠٠،٢٠٠،٣٠٠و.... براي توقف انتخاب نشود،  بهتر اس

چون معموًال تراکم جمعيت در آنها باالست. توجه شود، عمود ١٠٠٠ شلوغترين عمود است. 
مناسب است پيادهروي در قالب گروههاي سه تا پنج نفره انجام شود تا در صورت بروز مشکل، امدادرساني به 
يکديگر آسانتر باشد. البته توجه شود بيشترشدن جمعيت گروه، مشکالت خاص خود را دارد و باعث سختترشدن 

هماهنگي و کندي آهنگ حرکت ميشود.
ابتدا تا انتهاي مسير، تقريبًا به وسيله چادرها يا سازههايي تقسيم شده که هيئتهايي (موکب) از عراق يا کشورهاي 
ديگر، مسئوليت اين چادرها را بر عهده دارند. البته بيشتر اين هيئتها، متعلق به قبيلهها و عشاير عراقي هستند. 
در موکبهاي مستقر در مسير، خدماتي از قبيل انواع پذيرايي، انواع ميوه و نوشيدني ارائه ميشود. همچنين برخي 
موکبها محل خواب و استراحت هستند و برخي وظيفه فعاليتهاي فرهنگي را برعهده گرفتهاند. در اين ايستگاهها، 
ــتههاي فرهنگي از فايلهاي مداحي تا پوستر و مطالب و بروشورهاي فرهنگي توزيع ميشود. همچنين اقامه  بس
نماز جماعت و برگزاري مراسم عزاداري نيز در موکبهاي فرهنگي از جمله موکب شباب الخميني (عمود ٢٨٥) 

يا موکب شهرداري تهران انجام ميشود.
زائران در انتهاي مسير و نزديک به کربال، به دليل کاهش چشمگيرموکبها، ممکن است با کمبود آب آشاميدني 

مواجه شوند، لذا توصيه ميشود مقداري آب براي پايان مسير همراه زائر باشد.
مسير پيادهروي معموًال پس از ساعت ٢١ (ساعت ٩ شب)خلوتتر ميشود و اکثر موکبداران تا اذان صبح استراحت 
ميکنند، اما در اين ميان، برخي موکبداران، شب را هم متناسب با سرماي شب به ارايه خدمات مشغول هستند.

بهتر است براي تجديد وضو در بين راه، قبل از نزديک شدن به اوقات شرعي اقدام شود تا زائران با ازدحام، اتالف 
زمان و تأخير در اقامه نماز اول وقت مواجه نشوند. 

هنگام ظهر، با توجه به تعداد زياد موکبها، براي استراحت، تجديد وضو و اقامه نماز، معموال مشکلي نخواهد بود.
موکبها قبل از غروب، شروع به توزيع شام ميکنند و با نزديکشدن به غروب آفتاب از حجم افراد در مسير کاسته 
ــب، در مواکب توقف ميکنند؛ بنابراين زائران در صورت ادامه پيادهروي  ــام و استراحت ش ــده و افراد براي ش ش
ــتراحت مواجه خواهند شد يا حداقل در مواکب مسقف  ــکل پيداکردن محل اقامت براي اس بعد از غروب، با مش

نميتوانند محل اسکان بيابند.
جايي براي نگراني به پايان رساندن مسير نيست؛ در هر جا که تصور شد توانايي ادامه دادن مسير وجود ندارد، 

ميتوان از خودروهايي که در مسير هستند، براي رسيدن به کربال استفاده کرد.
ــت قبل از طلوع آفتاب، اين کار  ــبکه، بهتر اس براي انجام تماس تلفني، جهت عدم مواجهه با ترافيک باالي ش

انجام شود.
ــت زائران، کتابچه زيارتيکه اعمال نجف، کوفه و کربال را داشته باشد (مانند رهپويه زيارت که محصول  بهتر اس

کميته فرهنگي و آموزشي اربعين است و به صورت رايگان ميان زانران توزيع ميشود) را همراه داشته باشند.

االربعين،  ــگار  خبرن ــزارش  گ ــه  ب
ــين عامريان مسئول  کارگروه  حس
ــاهد کميته فرهنگي و آموزشي ستاد  ش
ــت خبري اين  ــزي اربعين در نشس مرک
ــي را که ما  ــت: طرح کارگروه اظهار داش
به صورت محوري براي پياده روي اربعين 
مطرح کرده ايم طرح «نائب الشهيد» است؛ 
ــال هاي قبل هم حرکات موردي  شايد س
درباره شهدا انجام شده باشد اما به صورت 

گسترده و وسيع نبوده است.
ــاره به فلسفه اجراي طرح «نائب  وي با اش
ــمني هايي  ــهيد» گفت: با توجه دش الش
ــالم و کشورهاي  ــبت به جهان اس که نس
ــالمي وجود دارد بيش از هر زماني به  اس

ــاز داريم و با توجه به  ــهادت ني ترويج فرهنگ ايثار و ش
اينکه جمهوري اسالمي معتقد است بايد تأثيرگذار بوده 
ــئله ترويج  ــالب را صادر کند راهکار اين مس و پيام انق

فرهگ ايثار و شهادت است.
مسئول  کارگروه شاهد کميته فرهنگي و آموزشي ستاد 
اربعين عنوان کرد: امام زمان (عج) نيز راه نجات بشريت 
ــداهللا (ع) تعريف مي کند چراکه حضرت در  را، راه اباعب

هنگام ظهور مي فرمايند: «ان جدي الحسين (ع)».
وي تصريح کرد: براساس فرمايشات مقام معظم رهبري 
ــث فرهنگي همان ترويج فرهنگ  اولويت دارترين مباح
ــت. بنابراين ما بايد از فرصت اربعين  ايثار و شهادت اس
حسيني در راستاي حل مشکالت جهان اسالم استفاده 

کنيم.
مسئول  کارگروه شاهد کميته فرهنگي و آموزشي ستاد 
ــهيد ابراز  ــاره به ُبعد اخالقي بحث نائب الش اربعين با اش

ــير کربال را براي ما  ــت: همين شهدا بودند که مس داش
ــياري از آنها در آرزوي زيارت  ــا بس باز کردند و چه بس
ــين (ع) جان دادند و اين مسئله در  حرم اباعبداهللا الحس

وصيت نامه اغلب شهدا مشهود است.
ــخصي و فردي، بحث نيابت  عامريان ادامه داد: از ُبعد ش
ــت که ما در مسير راهپيمايي عظيم  شهدا يک نياز اس
ــيني شهدا را همراه خودمان داريم و عرضه  اربعين حس
ــهدا  مي داريم اگر خودمان چيزي در چنته نداريم با ش
آمده ايم تا ان شاءاهللا عمل مان مأجور بوده و پذيرفته شود.

وي تصريح کرد: خود شخص نيابت شهيد را مي پذيرد و 
با آنها مأنوس شده و ارتباط برقرار مي کنند. پيشنهاد ما 
به نائبان شهدا اين است که اين مسئله را تبليغ کنند و 
ــائل از جمله معرفي شهدا بايد  هر چند در بعضي از مس
ــهدا را باال برد که به ترويج  رياگونه رفتار کرد، ارزش ش

فرهنگ ايثار و شهادت مي انجامد.

مسئول  کارگروه شاهد کميته فرهنگي و 
آموزشي ستاد اربعين گفت: براي اجراي 
طرح نائب الشهيد، دو بخش داريم؛ بخش 
ــتان و همرزمان  ــت خانواده، دوس نخس
ــهدا و بخش دوم کساني هستند که  ش
ــد. هر دو  ــاده روي اربعين مي رون ــه پي ب
ــاني  گروه مي توانند در پايگاه اطالع رس
ــهيد»  ــن» به بخش «نائب الش «االربعي
ــراد مي توانند در اين  مراجعه کنند و اف
ــهداي مدنظر خود را معرفي و  بخش ش

ثبت نام کنند.
عامريان ادامه داد: برخي از افراد ايراني يا 
از ميان عزب زبان ها کساني هستند که 
شايد نتوانند به سايت دسترسي داشته 
باشند از اين رو در موکب هاي ايراني غرفه هايي با عنوان 
ــود که کارت نيابت شهدا را به  نائب الشهيد ايجاد مي ش

افراد عالقه مند تحويل مي دهد.
ــايد هنوز بحث نيابت شهدا جايگاه خود را  وي گفت: ش
ــئله بپردازيم.  پيدا نکند و ما مي توانيم به تبليغ اين مس
ــرف تصوير و  ــه در يک ط ــده ک ــه ش ــي تهي کارت هاي
ــده و در روي ديگر آن آداب  ــخصات شهيد ذکر ش مش
نيابت آمده است. از جمله اينکه قبل يا بعد از سفر بر سر 

قبر آن شهيد برويد.
مسئول  کارگروه شاهد کميته فرهنگي و آموزشي ستاد 
اربعين افزود: کساني که نائب الشهيد مي شوند سعي کنند 
زيارت اربعين را به نيابت از شهيد بخوانند. همچنين نظر 
ــاس خود را در قالب نامه اي به شهيد اعالم کنند  و احس
ــده از شهدا بيشتر باشد نيابت  و هرچه اطالعات ارائه ش

پربارتري خواهد بود.

شروع سفر

رئيس کميته فرهنگي و آموزشي 
ــت:  ــن گف ــزي اربعي ــتاد مرک س
ــته يک  ميليون زائر ايراني  ــال گذش س
ــهرهاي کاظمين و سامرا رفتند و  به ش
ــهر در  ــال برنامه هايي از اين دو ش امس

شبکه هاي صداوسيما پخش مي شود.
ــد  حمي ــلمين  المس و  ــالم   حجت االس
احمدي در ديدار اعضاي کميته فرهنگي 
و آموزشي ستاد مرکزي اربعين با آيت اهللا 
ــيرازي با اشاره به فعاليت هاي  مکارم ش
ــرد: اين کميته در  ــن کميته اظهار ک اي
ــا عضويت ١٦  ــزي اربعين ب ــتاد مرک س
ــده و ٦٠  ــکيل  ش ــور تش ــتگاه کش دس
ــتگاه و هيئت مذهبي با اين کميته  دس

همکاري دارند.
وي ادامه داد: جلسات کميته فرهنگي و 

ــي از بهمن  سال گذشته آغاز شد و ١٤ کارگروه  آموزش
تخصصي از جمله نماز، روحانيت، رسانه و فضاي مجازي 
و توليد محصوالت فرهنگي در اين کميته شکل گرفت. 
به همت اين کميته برنامه روايت گري اربعين با استفاده 
از روحانيون جوان آموزش ديده در زيارت اربعين برگزار 

مي شود.
رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين 
ــال برنامه هاي سخنراني و عزاداري سه برابر  افزود: امس
ــال گذشته خواهد بود و اين برنامه ها در ٤٠ نقطه در  س
نجف، کربال و راه نجف به کربال برگزار مي شود. همچنين 
ــته  ــر از مداحان برجس ــخنرانان و ١٢ نف ــر از س ١٢ نف

ــور در ايام اربعين به عراق اعزام  کش
مي شوند.

احمدي با اشاره به توليد محصوالت 
ــن اظهار  ــي مرتبط با اربعي فرهنگ
ــازي، توليدات  کرد: براي فرهنگ س
ــکاري  ــا هم ــي را ب ــي خوب فرهنگ
ــراي زيارت اربعين  فضالي حوزه ب
آماده کرده ايم، اين توليدات در ايام 
اربعين از صداوسيما پخش مي شود. 
ــال قرار است برنامه هاي رسانه  امس
ــي، نگاه  ــگاه ترويج ــي به جاي ن مل
ــه  ــند و جنب ــته باش ــي داش تبيين
ــيما در  معرفتي برنامه هاي صداوس

اربعين هم افزايش پيدا کند.
ــه  ــک ائم ــه کم ــه داد: ب وي ادام
ــاجد طرحي را به نام  جماعات مس
ــاوران معنوي اربعين آماده کرده ايم. در اين طرح ائمه  ي
جماعات بر زيارتي بودن سفر اربعين، تقويت مرجعيت 
ــراق و تکريم مردم  ــي، احترام به حاکميت دولت ع دين
اين کشور تأکيد مي کنند، همچنين بحث مردمي بودن 

زيارت اربعين را دنبال مي کنيم. 

همايش پياده روي زائران اربعين حسيني با حضور 
زوار حسيني(ع) و مسئول حج و زيارات آذربايجان 
غربي و نماينده ولي فقيه در دانشگاه اروميه و مسئول بعثه 
رهبري استان در مسجد لطفعلي خان اروميه برگزار شد.

در اين مراسم حجت االسالم کيومرثي، نماينده ولي فقيه 
در دانشگاه اروميه به تبيين چرايي و چگونگي حضور در 
پياده روي زيارت اربعين پرداخت و اظهار داشت: اخالص 
و اخالق در سفر دو شرط پذيرش زيارت اربعين است که 
ــد زوار هر دو مورد را رعايت و عملي کنند، چرا که در  باي

اين سفر به آمادگي دل ها توجه مي شود.
ــن زيارت خاص، توفيق و  ــا بيان اينکه حضور در اي وي ب
ــت، افزود: بر اساس احاديث، زيارت حرم  دعوتي الهي اس
ــبب  ــعر و عرفات و س ائمه اطهار(ع) مانند حضور در مش
ــت.از اين رو، در اين سفر از  ــودگي گناهان زوار اس بخش
ــم و پس از  ــش مي کني خداي متعال طلب عفو و بخش
بازگشت مي کوشيم معنويات به دست آمده در اين سفر 

الهي را حفظ کنيم.
نماينده ولي فقيه در دانشگاه اروميه به وسايل ضروري و 
مورد نياز در اين سفر اشاره و تأکيد کرد: از آوردن هر نوع 
ــيله سنگين و غير ضروري به دليل دوري و دشواري  وس

راه پرهيز کنيد و تنها به حمل لوازم ضروري مانند وسايل 
بهداشتي يا دارويي مورد نياز بسنده کنيد.

ــر اکرم(ص)، گفت: ائمه  ــاره به حديثي از پيامب وي با اش
ــالمي هستند و شما  معصومين(ع) مانند پدران امت اس
ــران پدران اين امتيد، پدر و مادر خطا و گناه فرزندان  زائ
ــيده و عيب آنان را مي پوشند و در اين سفر  را زود بخش
حضرت زهرا(س) بر اساس روايتي همنشين شما بوده و 
ــتغفار مي کند، پس بايد  برايتان از خداي متعال طلب اس

لحظه به لحظه اين سفر معنوي را قدر بدانيد.
حجت االسالم کيومرثي با بيان اينکه هر روز اين سفر به 
ــت، افزود: قدمهايي که در مسير  مانند يک شب قدر اس
نجف تا کربال بر مي داريد همه ارزشمند است و همواره در 
طول سفر متوجه باشيد که زائر و مهمان چه شخصيتهاي 
ــتيد تا بهره و استفاده کافي و وافي  عظيم و عزيزي هس
ــرت خود ذخيره نيکويي  ــفر برده و براي آخ را از اين س

داشته باشيد.
ــب، روزه داري، توبه و استغفار، طلب  وي خواندن نماز ش
حالليت از ديگران به ويژه والدين را از مقدمات الزم براي 
ــاده روي زيارت  ــفر پي ايجاد آمادگي و حضور قلب در س
اربعين دانست و تصريح کرد: گرفتن سه روز، روزه پيش 

از رفتن به زيارت امام حسين(ع) توصيه شده و مستحب 
است.

نماينده ولي فقيه در دانشگاه اروميه با بيان اينکه در چهار 
مکان مسافر مخير بين تمام و شکسته خواندن نماز خود 
ــافران  ــت، گفت: طبق فتواي تمام مراجع تقليد مس اس
ــين(ع) نماز خود را به صورت  مي توانند در حرم امام حس
ــته بخوانند، اما در مورد اختيار تمام خواندن نماز  شکس
ــن برخي از مراجع اختالف نظر وجود دارد که بايد  در بي
ــي به مرجع تقليد خود رجوع کرده يا از روحاني  هر کس

کاروان جويا شود.
ــوي بانواني که به  وي به حفظ حجاب و حدود دين از س
ــان کرد: حجاب  زيارت اربعين مي روند تأکيد و خاطرنش
ــانه شيرزنان مؤمن و شجاع ايراني است که بايد  برتر، نش
در اين سفر حفظ شود و سختي مسير نبايد مانع از حفظ 
اين واجب الهي شود، چرا که سفر اربعين مستحب و حفظ 

حجاب و  رعايت حدود نامحرم واجب است.
حجت االسالم کيومرثي در ادامه گفت: در هنگام زيارت 
ــرم ائمه(ع) به ويژه در کربال بانوان و حتي آقايان دقت  ح
ــيدن به ضريح با نامحرم برخورد نداشته  کنند براي رس
باشند و رعايت اين مسئله براي مسلمانان واجب است.  

دومين جلسه  کميته  فرهنگي و آموزشي اربعين 
در استان سيستان و بلوچستان در تاريخ ٩٥/٨/٤ 
در دفتر بعثه زاهدان با حضور اعضا و ميهماناني از بنياد 

خاتم االوصياء برگزار شد.
ــوم و کار بين اعضاي کميته  ــه وظايف معل در اين جلس
تقسيم شد. و نحوه پذيرايي از زائران پاکستاني و توزيع 

اقالم فرهنگي هم تعيين گرديد. 

رئيس كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين كشور:

 پيش بيني سفر يك ميليون زائر ايراني به شهرهاي كاظمين و سامرا در ايام اربعين

هفتمين جلسه كميته فرهنگي اربعين استان خراسان رضوي در دفتر بعثه مقام معظم رهبري در مشهد برگزار 
شد.

در اين جلسه كه نمايندگان نهادهاي استانداري، اوقاف، جامعه المصطفي، شهرداري، حوزه علميه و پرسنل بعثه مقام 
معظم رهبري حضور داشتند بر استفاده از ظرفيت نهادهاي مختلف براي برگزاري هر په باشكوه تر مراسم اربعين حسين 

تاكيد شد.
ايجاد تعامالت مناسب بين نهادها و دستگاه هاي دست اندركار،  برگزاري همايش هاي آموزشي ويژه مبلغان اربعين و 

آماده سازي چندين موكب در شهرهاي نجف و كاظمين از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود. 

جلسه كميته فرهنگي اربعين خراسان رضوي برگزار شد

به گزارش پايگاه اطالع رساني 
االربعين، نماينده کميته اطالع 
رساني و مستند سازي ستاد مرکزي 
ــر کل اخبار   ــيني و  مدي اربعين حس
داخلي صدا و سيما درهمايش ياوران 
ــا توجه به  ــانه اي اربعين گفت: ب رس
شرايط منطقه اي و نيز فضاي خاص 
ــور عراق، بايد مراقب تحرکات و  کش
توطئه دشمن باشيم و مراقب باشيم 
ــير وحدت  که حرکتي برخالف مس

ايجاد نشود.
موسوي  در همايش ياوران رسانه اي 
اربعين که   در مجتمع ياوران مهدي 
ــت:در حال  ــد، گف جمکران برگزارش
حاضر کمتيه اطالع رساني متشکل از 
ده کارگروه در خبرگزاري ها، سايت 
ها و روزنامه ها و نيز با حضور سازمان 
ــاد  و وزارت ارتباطات وفرهنگ و ارش
اسالمي تشکيل شده است.البته مهم 
ــت و اين که ما  ترين بخش محتواس
ــداف و ابعاد حرکت عظيم  بتوانيم اه

اربعين را به دنيا نشان دهيم.
ــال برنامه هاي  وي افزود: امس
ــراي  ــترده اي ب ــوع و گس متن
ــانه ملي  ــش اخبار در رس پوش
ــت و با  ــده اس تدارک ديده ش
توجه به شرايط منطقه اي و نيز 

فضاي خاص کشور عراق، بايد مراقب 
ــيم و  ــمن باش تحرکات و توطئه دش
ــه حرکتي برخالف  ــيم ک مراقب باش

مسير وحدت ايجاد نشود.
مدير کل اخبار داخلي صدا و سيما  با 
بيان اين که کل امکانات سازمان صدا 
و سيما هماهنگ و بسيج شده است 
گفت: بايد ببينيم که از نگاه رسانه اي 
ما چقدر توانسته ايم عظمت اربعين 
را به جهان نشان دهيم و از اين فضا 

استفاده کنيم.
ــان اين که برنامه اربعين در  وي با بي
ــيما به صورت  ــبکه هاي صدا و س ش
زنده پخش خواهد شد افزود: بيش از 
۶۰ کشور جهان تمايل به نمايش اين 

ــويي رسانه هاي  تصاوير دارند، از س
ــدت در حال فعاليت  عربي نيز به ش
ــال با زاويه نگاه  هستند، ما بايد امس

جديدي به سراغ اربعين برويم
موسوي گفت: تصاوير زنده يک بخش 
ــاي دروني را نيز  ــت و بايد اليه ه اس
آماده کنيم و با تحقيق و برنامه ريزي 
خوب، اثرگذاري الزم داشته باشيم ؛ 
ــن از اول آبان راه  ــال راديو اربعي امس
ــت؛ بايد بتوانيم از  ــده اس اندازي ش

حداکثر ظرفيت استفاده کنيم.
ــت که  وي يادآوري کرد: ضروري اس
ــو و تلويزيون  ــه رادي ــوان اتحادي از ت
ــالمي در داخل عراق  ــورهاي اس کش
ــب  اين مراسم  ــش مناس براي پوش

عظيم و با شکوه استفاده نماييم.

به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، چهارمين جلسه کميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين استان کرمان با 
حضور اکثريت اعضاء با موضوع تجمع زائران اربعين درسازمان حج و زيارت استان برگزار شد.

در ابتداي جلسه حجت االسالم و المسلمين سازندگي، مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبري و رئيس کميته فرهنگي 
و آموزشي ستاد مرکزي اربعين در استان کرمان، از اقدامات صورت گرفته درباره تجمع زائران اربعين گزارش داد. در 
ادامه مسئول تبليغات تجمع زائران اربعين، حيدرزاده از نصب بنرها و تبليغات محيطي خبرداد و اعالم کردد که با 

هماهنگي هاي صورت گرفته با اداره اوقاف قراراست تبليغات بيشتري در سطح شهر کرمان انجام گيرد.
سپس رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان و مسئول پشتيباني تجمع، صدفي از هماهنگي هاي صورت 
گرفته براي پذيرائي به تعداد ٥٠٠٠نفر خبر داد و گفت با هماهنگي هايي که با مسئوالن بسيج انجام گرفته است، 

حضور زائران بسيجي در اين تجمع پررنگ خواهد بود. 

عامريان در نشست خبري كارگروه شاهد كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين:

اجراي طرح «نائب الشهيد» در پياده روي بزرگ اربعين

برگزاري جلسه كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين 
استــان كرمان

همايش پياده روي زائران اربعين در اروميه برگزار شد

برگزاري دومين جلسه 
 كميته  فرهنگي و آموزشي اربعين 

در استان سيستان و بلوچستان

مدير كل اخبار داخلي صدا و سيما:
بايستى از ظرفيت رسانه ها براى نشان دادن 
عظمت اربعين به جهانيان استفاده كنيم
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به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، نخستين گردهمايي يک 
روزه ياوران رسانه اي اربعين در قم برگزار شد.

ــئول کارگروه فضاي مجازي و رسانه  ــرو» مس دکتر «محمدرضا خوش
ــگاه االربعين از برگزاري  ــي آموزش در گفت و گو با پاي کميته فرهنگ
ــانه اي اربعين در قم خبر داد و گفت:  ــي يک روزه ياوران رس گردهماي
ــتاد اربعين با هدف شناسايي و تشکيل  ــي س کميته فرهنگي و آموزش
ــانه هاي در عرصه هاي گوناگون  ــبکه ارتباطي ميان فعال هاي رس ش
ــي، هماهنگي، ابالغ  ــاد همگراي ــم چنين براي  ايج ــاني، ه اطالع رس
ــانه اي ستاد مرکزي اربعين کشور اقدام به  سياست هاي فرهنگي و رس

برگزاري نخستين گردهمايي «ياوران رسانه اي اربعين» نمود.
مسئول گردهمايي ياوران رسانه اي اربعين افزود: در اين مراسم حجت 
االسالم والمسلمين قاضي عسکر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت 
ــتاد مرکزي اربعين و دکتر موسوي نماينده  و دکتر ذوالفقاري رئيس س
کميته اطالع رساني و مستند سازي ستاد مرکزي اربعين و  مدير کل 

اداره خبر داخلي صداوسيما به ايراد سخنراني پرداختند. 
نقشه خواني محل موکب ها و مراسم هاي کميته فرهنگي توسط سيد 
مهدي موسوي و شعر خواني سيد حميدرضا برقعي از  ديگر برنامه هاي 

اين گردهمايي درنوبت صبح بود.
ــي  همچنين رونمايي از آثار و توليدات جديد کميته فرهنگي و آموزش
ــش مراسم  ــانه اي پوش ــت هاي رس اربعين  از قبيل ١- کتاب «سياس
ــيني(ع)» شامل بايد ها و نبايد ها در انعکاس خبري پياده  اربعين حس
ــيني ٢- کتاب صوتي «راه بي نهايت» مجموعه اشعار  روي اربعين حس

فاخر حسيني(ع) بيش از ٢٥ شاعر برجسته کشور با صداي خود شعرا و 
همچنين شعرخواني اشعار کهن حسيني(ع) با صداي کورش زارعي ٣- 
کليپ پويانمايي «مدافعان حرم» ٤- نماهنگ «آتش عطش» با صداي 
ــان خواجه اميري و ترانه سرايي دکتر افشين يدالهي ٥- نرم افزار  احس
اندرويد خبرنگاران افتخاري اربعين از ديگر برنامه هاي اين گردهمايي 

بود.
وي افزود در ادامه اين گردهمائي ،کارگاه هاي آموزشي با حضور اساتيد 
ــن  مطرح در چهاربخش خبرنگاري (با حضور آقايان علي خامنه و حس
شمشادي) ، مستندسازي (با حضور آقاي سهيل کريمي)، عکاسي(آقاي 
ــاهرخ)، و شبکه هاي اجتماعي (با حضور آقايان روح اهللا کرمي راد و  ش
ــاهنگ) با هدف ابالغ راهبردها، سياست ها و بايد و  محمد حسين پيش

نبايدهاي رسانه اي اربعين سال ۹۵ برگزار شد.
وي تصريح کرد: شناسايي فعاالن عرصه رسانه اي از يک ماه گذشته و 
با استفاده از فراخوان اينترنتي بود که طي آن حدود  ٤٠٠ نفر از فعاالن 

اين حوزه ها ثبت نام و براي گذراندن اين دوره آموزشي دعوت شدند.
ــاعت ٨ تا ١٨ روز پنجشنبه ٦ آبان ماه در مجتمع  اين گردهمايي از س
ــجد مقدس جمکران در دو نوبت صبح و  ياوران مهدي(عج) جنب مس
ــد و بيش از ٢٠٠ نفر از فعاالن رسانه اي از سراسر کشر  عصربرگزار ش

حضور داشتند .
الزم به ذکر است در انتهاي اين گردهمايي به حاضرين بسته فرهنگي 
ــي از طرف کميته فرهنگي و  ــن گواهينامه پايان دوره آموزش وهمچني

آموزشي ستاد مرکزي اربعين اهدا شد.

گردهمايي ياوران رسانه اي اربعين برگزار شد
رونمايي از آثار و توليدات جديد كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين حسيني

1- كتاب «سياسـت هاي رسانه اي پوشش مراسم 
اربعين حسـيني، بايـد ها و نبايدهاي رسـانه اي» 
توسط کارگروه رسانه ها وفضاي مجازي کميته فرهنگي و 
آموزشي ستاد مرکزي اربعين تهيه و به چاپ رسيده است.

ــند، پس از مروري بر کارکردها و سياست هاي  در اين س
اجمالي رسانه اي، مجموعه اي از بايدها و نبايدهاي رسانه 
ــانه از جمله سياست گذاران  ــتفاده اهالي رس اي براي اس
ــانه اي کشور، مديران رسانه ملي، مديران خبرگزاري  رس
ــمي و صاحبان رسانه هاي مجازي و غيررسمي  هاي رس
ــامل  ــانه اي ش و هم چنين توليدکنندگان محتواي رس

خبرنگاران، سردبيران، ويراستاران، عکاسان، مستند سازان 
و ديگر اهالي رسانه، تهيه شده است.

در اين کتاب تالش شده است عالوه بر بيان سياست رسانه 
ــل آن، در بعضي از موارد ضمن بيان يک  ــر دالي اي و ذک
ــانه اي، تبعات آن نيز  مثال مثبت يا منفي از عملکرد رس
تشريح گردد و در برخي موارد نيز در موضع مثال طرحي 
ــده است تا مورد استفاده اصحاب رسانه قرار  نو معرفي ش
گيرد.   اين اثر به اهتمام آقاي دکتر سيدمحمدرضا خوشرو 
و با پژوهش گري آقايان محمدحسين پيشاهنگ و مجيد 

خبازي تدوين شده است.

2-كتاب صوتي اشعار عاشورايي
ــورايي با عنوان «راه بي نهايت»  کتاب صوتي اشعار عاش
حاوي بيش از ٦٠ شعر عاشورايي است که توسط ٢٠ تن 
از بهترين شعراي کشور سروده و با صداي خودشان خوانده 
شده است. اين اثر شامل کتاب و آلبوم صوتي اشعار است و 
آقاي کوروش زارعي يکي از بازيگران نام آشناي کشور نيز 
اشعار عاشورايي شاعران کهن را بازخواني کرده است. کتاب 
ــام آقاي مهندس حامد  ــي «راه بي نهايت» به اهتم صوت
ــط کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي  نگارش توس

اربعين و با همکاري حوزه هنري قم تهيه شده است.

4-نرم افزار خبرنگاري افتخاري
نرم افزار خبرنگاري با قابليت ثبت و ارسال اخبار، گزارش 
ــم عظيم پياده روي اربعين در اختيار  و تصاوير از مراس
ــانه و زائران قرار مي گيرد و مطالب ارسالي  اصحاب رس
با نام ارسال کنندگان در پرتال االربعين کميته فرهنگي 
و آموزشي اربعين درج مي شود. اين نرم افزار که نسخه 
ــن بودن  ــت در صورت روش ــده اس اندرويد آن تهيه ش
ــي همراه، موقعيت مکاني ارسال اخبار  مکان ياب گوش
ــان مي دهد. اين نرم افزار به اهتمام  و تصاوير را نيز نش
اقاي مهندس محمد حسين اديب در کارگروه رسانه ها 

و فضاي مجازي کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي 
اربعين تهيه و توليد شد.

5- نماهنگ آتش عطش
ــان خواجه اميري و  نماهنگ آتش عطش با صداي احس
شعر افشين يداللهي اثري است که در راستاي شعار امسال 
ــده  ــن، عبارت «اني احامي ابدا عن ديني» توليد ش اربعي
است. مهرداد نصرتي آهنگسازي اين اثر را داشته است. اين 
اثر به اهتمام آقای حامد نگارش توسط کميته فرهنگي و 

آموزشي ستاد مرکزی اربعين حسينی تهيه شده است.

آثار رونمايي شده كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين در گردهمايي ياوران رسانه اي اربعين:
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ال تََدع زيارََة الُحَسنِي بِن َعّىل
 عليه السالم و ُمر اَصحابََك ِبذالَِك، مَيُدُّ 

ِ ِ

اللّه  ىف ُعمرَِك و يَزيُد اللّه  ىف ِرزِقَك و 
يُحييَك اللّه  َسعيدا و المَتوُت اِالّ َسعيدا و 
يَكُتبَك َسعيدا؛

زيارت امام حسني عليه السالم را رها نكن و 
دوستان خود را هم به آن سفارش كن، كه در 
اين صورت، خداوند عمرت را طوالىن و روزى 
ات را زياد مى كند و زندگى ات را همراه با 
سعادت مى كند و جز سعادمتند منى مريى و 
نام تو را در شامر سعادمتندان، ثبت مى كند.

امام صادق عليه  السالم:

كامل الزيارات ص ١٥٢

انـــي احامــي ابداً عـــن دينـــي
صاحب امتياز:

 کميته فرهنگي   آموزشي اربعين


