
امضای تفاهمنامه اربعین میان ایـران و عـراق

در نخستین »نشست هیئت اندیشه ورزی کمیته آموزشی فرهنگی اربعین«  مطرح شد:

ضرورت ایجاد وتقویت ارتباطات میان فرهنگی
در اربعین حسینی

با حضور وزرای کشور ایران و عراق صورت پذیرفت؛

رحمانی  عبدالرضا  مختلف،  های  خبرگزاری  گزارش  به   ●●
فضلی، وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران  و قاسم االعرجی 
همتای عراقی وی، تفامنامه ای را در رابطه با برگزاری مراسم 

اربعین در محل وزارت کشور عراق امضا کردند. 
استقبال  مورد  بغداد  فرودگاه  در  ورود  بدو  در  فضلی  رحمانی 
سفیر  مسجدی  ایرج  و  خود  عراقی  همتای  االعرجی  قاسم 
جمهوری اسالمی ایران در بغداد قرار گرفت. در جلسه امضای 
این تفاهمنامه ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد ،حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور 

و قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا نیز حضور داشتند. 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سفر به بغداد پس از 

امضای یادداشت تفاهم همکاری با عراق درباره برگزاری هر چه 
بهتر مراسم اربعین حسینی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
کارشناسان وزارت کشور ایران و عراق از گذشته تفاهم نامه ای 
را تهیه کرده بودند تا بتوانیم مراسم اربعین را در سال جاری در 
شرایط مطلوب تر و امن تر و بهتر برگزار کنیم که در مراسم امروز 

این تفاهم نامه امضا شد.
وزیر کشور اضافه کرد: با توجه به زحماتی که دولت، ملت و وزارت 
کشور عراق به عنوان مسئول برگزاری اربعین تاکنون داشتند و با 
توجه به توافقاتی که به عمل آمده در این شرایط برگزاری اربعین 
در سال جاری مطلوب تر خواهد بود همچنین در تفاهم نامه مورد 
نظر به بازگشایی مرز خسروی در استان کرمانشاه اشاره شده 

است که طرف عراقی 
انشالله  داده اند  قول 
مرز خسروی در سال 
زوار  پذیرای  جاری 

برای اربعین باشند.
وزیر کشور خاطرنشان 

کرد: انشالله با تمهیداتی که اندیشیده شده و اقداماتی که انجام 
گرفته بتوانیم این مراسم را با شکوه تر از گذشته برگزار کنیم و یک 
بار دیگر به تمام دنیا اعتبار ارزش ها و اعتقادات و مبنای فرهنگی 
خودمان را که در دنیای اسالم تأثیرگذاری زیادی دارد به نمایش 

بگذاریم.

●● تاسوعا و عاشورای حسینی فرار می رسد و دلدادگان حضرت ثارالله در 
حزن فراگیر این ایام غوطه ورند و گاه به شوق زیارت چهلم است که می توانند، 

غلیان دل خویش را آرام سازند. 
عاشورای  در  که  برای  کسانی  خدا،  ولی  رکاب  در  شهادت  آرزوی  همواره 
سال61 حاضر نبوده  اند، آرزوی سعادت و عاقبت به خیری است. شهادت را 
رستگاری دانستن و آرزومندی برای درك آن فیض، هم راهی با با آرمان و مسیر 

امام حسین علیه السالم محسوب می شود.
در زیارت نامه های مختلف مفهوم آرزوی شهادت و در رکاب حضرت بودن با 
عبارت های مختلف آمده است:  از جمله: »فزتم والله فلیت  انی معکم فافوز 
فوزا عظیما« و »یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما«، »فیا لیتنی کنت  معکم 

فافوز معکم « و ...
در هر عصر و زمانی، در بزنگاه های مختلف این آرمان و ادعا به ورطه آزمایش 
گذاشته می شود تا آنان که عمری خطاب به موالیشان  »یا لیتنا کنا معکم...« 
گفته و بر غربت و تنهایی مظلومیت  حسین علیه السالم گریسته بودند، مجال 
اثبات عملی داشته باشند. غبطه به شهدای کربال، امری است که برای هر 
انسان آرزومند سعادتی غایت است و در کالم اهل بیت علیهم السالم نیز بدان 

توصیه شده است. 
یکی از عبرت هایی که عاشورا برای آیندگان به جا گذاشت، ارزش و عیار محبت 
است. محبت در لغت به معنای دل-بستگی و بیانگر نوعی رابطه دوستی میان دو 

طرف و مرتبه ای مهم از سیر تکاملی مؤمن در لوای امامت است. 
تاریخ گواه است سیدالشهداء)ع( هر کس را به قدری که داشت مورد عنایت 
قرار داد. تا جایی که حتی برای آن دوستانی که برای عدم حضور در معرکه 
ایشان  برخی  از  مواقعی  در  و  نیاورد  فراهم  معذوریتی  بودند،  بهانه  دنبال 

درخواست دعا هم کرد. 
با این حال، در میان دوستان، اصحابی ستاره شدند و طعم این گداختگی را 
چنان چشیدند که تا ابد »یا لیتنی« ها از جان عاشقان دلداده برافراختند. اینها 
نیز سهم محبت خود را از همان امام گرفتند، لکن این کجا و آن دیگران کجا. 

محبت چنان قربی در ایشان ایجاد کرد که امام دل تنگشان بود. 
عنایت لن ترانی از سوی امام درباره آن یارانی است که درد و رنج و عطش را 
به حب الحسین خریدند. آن ُدّر نایابی که میان لجنزار حب الدنیایی که پس 
از رحلت حضرت رسول به وجود آمده بود، نایاب و نادیدنی شد و در بزنگاهی 

چون کربال عیان شد.
گفته شده که حبیبان خدا در حقیقت متحدند و در این عالم همسفر و در عالم 
قدس هم وطن اند. وطن ایشان نه مرزهای خاکی، تفاوت های گویشی یا خط 
خطی های مستعمرین، بلکه وطنی بی نام و بنام است که سید المرسلین در 

مدحش فرمود:»حب الوطن من االیمان«.
امروز اگر عاشورا و میراث عزاداری هایش، محبت مشتاقاِن اهل بیت علیهم 
السالم را مبعوث می کند، به تأسی از نائب خاص سیدالشهداء، زینب کبری 
سالم الله علیها  است در آنچه پس از واقعه کربال رخ داد. برای نجات از جهنم 
سوزان دنیای مادی، به سلوک اربعین محتاجیم تا جامعه مؤمنین به جامعه 
مهدوی نائل آید. و این سّری از اسرار کالم سید و موالی ماست که فرمود: 
»محبت مردم به حسین بن علی علیه السالم ضامن حیات و بقای اسالم 

است«.
اربعینا! مشتاق توایم که رساننده ما به آغوش پر از محبت امام خوبانی.

اربعینا! چشم انتظار توایم. تو بیش از آنکه همایشی برای کنار هم بودن تن های 
ما باشی، همدلی برای صف شدن جان های مایی. چناچه فرمود:»صفا کانهم 
بنیان مرصوص« و به راستی کدام اهریمن می تواند این جان ها را از هم جدا 

کند؟!  

کمیته  ورزی  اندیشه  هیئت  »نشست  نخستین   ●●
کشوری  مسئولین  حضور  با  اربعین«  فرهنگی  آموزشی 
جهت  شناسانه  آسیب  نگاه  بر  تاکید  با  عراق  و  ایران 
برگزاری باشکوه مراسم پیاده روی اربعین حسینی در سال 

جاری تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین ، نخستین 
آموزشی  کمیته  ورزی  اندیشه  هیئت  نشست 
فرهنگی اربعین با حضور هادی صادقی معاون 
رییس  آشنا  الدین  قضائیه،حسام  قوه  فرهنگی 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست  جمهوری، 
حجت االسالم غالمرضا اباذرری رایزن فرهنگی 
ایران در عراق، حسن خجسته رییس پژوهشکده 
در  تهران  مردم  نماینده  شیخ  مهدی  ارتباطات، 
رییس  اوحدی  مجلس شورای اسالمی،  سعید 
تهران،  شهرداری  هنری  و  فرهنگی  سازمان 
محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و دبیر 
شورای معارف سیما، سید حمید حسینی رییس 
احمدی  حمید  عراق،  تلویزیون  و  رادیو  اتحادیه 
مسئول کمیته فرهنگی، لی محمد نائینی مشاور 
فرمانده کل سپاه و رییس مرکز تحقیقات و اسناد 
مدیرکل  صیرفی  حسین  محمد  مقدس،  دفاع 

فرهنگ حرفه ای قوه قضائیه برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر خوشرو دبیر نشست 
ستاد  فرهنگی  آموزشی  کمیته  ورزی  اندیشه 
احصا  های  آسیب  از  مواردی  به  اربعین  مرکزی 
و  نمود  اشاره  اربعین  گذشته  ادوار  در  شده 
درراستای کاهش موارد پیش آمده موضوعاتی را 
بیان کرد.وی افزود در سالهای گذشته موضوعات 
و پیش آمدهای مختلفی در خالل مراسم اربعین 
ایجاد شده است که هدف از برگزاری این نشست 
برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی برای دستیابی به راه 
حل هایی مناسب برای برگزاری هرچه با کیفیت تر 

این مراسم بزرگ آیینی در سالهای آتی است.
مرکز  رییس  آشنا  الدین  حسام  نشست  این  در 
بررسی های استراتژیک ریاست  جمهوری بر لزوم 
مراسم  برگزاری  به  شناسانه  آسیب  دیدگاه  اتخاذ 
اربعین با توجه به تجارب سالهای گذشته تاکید کرد.

وی مهمترین کمیته ستاد مرکزی اربعین کشوری 
را کمیته فرهنگی دانست و افزود: تمام تالش ها و 
خدمات ارائه شده در مراسم اربعین باید به تحول 
تثبیت فرهنگی منجر شود و کمیته  و  فرهنگی 
فرهنگی مسئولیت راهبری این موضوع را بر عهده 

دارد.

و  ایران  مردم  عظیم  شرکت  آشنا،  الدین  حسام 
سایر کشورها در مراسم پیاده روی اربعین را تجدید 
سنت دانست و گفت: برگزاری مراسم اربعین به 
این شکل و وسعت در تاریخ تشیع و عراق یک امر 
قابل بحث و بررسی است اما این استقبال در سال 

های اخیر بی سابقه به نظر می رسد.
مناسک  و  مراسم  سنت  ترویج  کرد:  تصریح  وی 
اربعین بر اساس المان های جدید طراحی شده 
طی این سالها باید به صورت هوشمندانه انجام 

شود.
حسام الدین آشنا، از پیاده روی اربعین به مثابه 
حج شیعیان یاد کرد و افزود: در این مراسم عظیم 
افراد کشورهای  بین  در  فرهنگی  بین  ارتباطات 
و عراق شکل می  ایران  از شیعیان  اعم  مختلف 

گیرد که جای بحث و بررسی دارد.
زائرین  برای  آموزشی  پیوست  تهیه  پیشنهاد  وی 
ایرانی جهت آشنایی با فرهنگ عراقی و نوع نگاه 
و دیدگاه شیعیان عراقی به مسئله اربعین را مطرح 
کرد و بررسی کارکرد اربعین در رفتارسازی به ویژه 
در بین جوانان را نیازمند مطالعات کیفی دانست.

سپاه  کل  فرمانده  مشاور  نائینی  همچنین، 
مالحظه  ضرورت  بر  اسالمی  انقالب  پاسداران 
در  اخیر  یکسال  تحوالت  کشور،  داخلی  شرایط 
تولید  و  مجازی  فضای  مدیریت  و  رصد  منطقه، 
با نگاه  اربعین، طراحی شعار  پیام ویژه  و  محتوا 
راهبردی و براساس مسائل کنونی جهان اسالم، 
اهمیت نقش اجرایی مدیران فرهنگی مستقر در 
محورهای مختلف اربعین )شامل کارگزاران مرزها ، 
مسیر پیاده روی و اماکن مقدسه( و توانمندسازی 

آنها تاکید کرد.
نیز ضمن  معارف سیما  دبیر شورای  محمدزاده 

پیشنهاد تهیه پیوست قرآنی در مسائل اربعین و 
طراحی برنامه قرآنی به صورت فردی برای زائرین 
آمادگی  روی،  پیاده  مراسم  در  کننده  شرکت 
رسانی  اطالع  بعد  در  را  قرآنی  رسانه  ظرفیت 

اربعین، اعالم کرد.
در  ایران  فرهنگی  رایزن  اباذری  االسالم  حجت 
عراق نیز ضمن بیان چالش ها و مسائل موجود، 
بر لزوم برنامه ریزی با توجه به ظرفیت کشور عراق و 

توجه به میزبانی این کشور را خواستار شد.
سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری 
اطالع  بعد  در   ریزی  برنامه  تهران  شهرداری 
رسانی ) به ویژه در زمینه توجه به میزبانی سامرا 
و پیشگیری از اسراف در پذیرایی ها( و موضوع 
عظیم  ظرفیت  به  توجه  شامل  اربعین  فرهنگی 
فرهنگی اربعین در انتقال عشق و ایثار زائرین و 
محبت  اهل بیت علیهم السالم در قالب مقاله، 
فیلم، تئاترهای آئینی و میدانی، شعر آئینی، و بهره 
گیری از ظرفیت های مختلف فرهنگی مذهبی در 

انعکاس این واقعه عظیم را خواستار شد.
مهدی شیخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
و تسهیل  آماده سازی  نکاتی چون  نیز  اسالمی 
زیرساخت های الزم در مسیر پیاده روی تا کربال 
برای مردم، توجه به حمل و نقل زائرین، پیگیری 
امنیت زائران، بهداشت و اطالع رسانی به زائرین، 
محتوای  تولید  عراق،  کشور  میزبانی  به  توجه 

فرهنگی، آموزش به موکب داران را عنوان کرد. 
دیگر حاضرین در این نشست بر ضرورت تالش 
برای زدودن آسیب های در بین مردم عراق و ایران، 
باشکوه مردم در  برای حضور  سالم سازی بستر 
پیاده روی اربعین، معرفی مسیرهای دیگر اربعین، 

تاکید کردند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین:

میوه مراسم اربعین،
مســائل فرهنگـــی است

●● حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد 
اینکه  بیان  با  کشور  اربعین  مرکزی 
قیمت ویزا قریب ۴۱ دالر است گفت: 
شده  مرکزی  بانک  با  که  توافقاتی  با 
است با دالر بازار تعادلی قریب ۷ هزار 

تومان به زائران داده می شود.
خبرگزاری های  گزارش  به 
مختلف، حسین ذوالفقاری در 
اربعین  ستاد  جلسه  چهارمین 
استان کرمان که در محل سالن 

پیامبر اعظم)ص( استانداری کرمان برگزار شد با بیان اینکه ساختاری 
به لحاظ گستردگی، تعامالت، همکاری، مخاطبین و ... مانند پیاده روی 
اربعین از گذشته تا حال نداشته ایم اظهار داشت: سال گذشته قریب 2 

میلیون و 300 هزار نفر زائر اربعین داشتیم.
وی با اشاره به اینکه همه هدف باید خادمی خادمان امام حسین)ع( 
باشد و فکر چیز دیگر نباشیم گفت: با ارزیابی انجام شده از سال 94 

تاکنون اصالح 150 اشکال در برگزاری این مراسم بود.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه در سال 95 قریب 
50 درصد این اشکاالت برطرف شد و در سال 96 نیز کاهش اشکاالت 

را داشتیم افزود: قصد داریم در امسال این مشکالت را به صفر برسانیم.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساخت های الزم برای این ایام آماده شود بیان 
کرد: تسهیل در رفت و آمد زائران و کاهش هزینه ها را باید در این ایام 

داشته باشیم.
ذوالفقاری با بیان اینکه میوه مراسم اربعین، مسائل فرهنگی است که 
باید در زائران ایجاد شود گفت: دشمن قصد  آن  را دارد تا شکوه مراسم 

اربعین را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: دشمنان به دنبال آن هستند تا از یک حاشیه کوچک 
در مراسم اربعین؛ در فضای مجازی و ... علیه نظام جمهوری اسالمی 
و شیعه فتنه ایجاد کند و به برای منافع خود استفاده کنند و باید خود 

مردم رعایت کنند.
رئیس ستاد اربعین کشور با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که مراسم 
اربعین باید به خود مردم محول شود گفت: تأکید ما نیز بر همین است 
و حرکت ما در عراق باید به گونه ای باشد در جهت افتخار دو کشور ایران 

و عراق.
وی با بیان اینکه قیمت ویزا قریب 41 دالر است افزود: با توافقاتی که با بانک 

مرکزی شده  با دالر بازار تعادلی قریب 7 هزار تومان به زائران داده می شود.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه در حال کاهش هزینه بیمه برای زائران هستیم 
که هزینه بیمه از سال پیش نیز کمتر شود گفت: تأکید بر این است که 
فاصله  مرکزی  از سیستم  و  راه اندازی شود  استان ها  در  استانی  ستاد 

بگیریم و تمام امورات استان در استان برنامه ریزی شود.
به  انجام شده است پلیس+10  توافقاتی که  براساس  وی عنوان کرد: 
همراه انجام امور گذرنامه همزمان  کارهای ویزا را نیز انجام دهد تا فرد 

معطل نشود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه اگر تعامل خوبی با نیروهای 
افرادی  که غیرمجاز به عراق رفته بودند حداقل  عراقی نداشتیم تمام 
6 ماه زندانی داشتند گفت: به دنبال این هستیم در عراق فعالیت های 
ماندگار انجام دهیم و هرسال به دنبال ساخت زیر ساخت برای بناکردن 

موکب نباشیم.

●● به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، اولین جلسه نهادهای فرهنگی مرتبط با 
پوشش رسانه ای مراسم اربعین در محل کمیته فرهنگی-آموزشی ستاد مرکزی اربعین 

برگزار شد.
در این جلسه که با حضور رئیس کمیته فرهنگی-آموزشی، دبیر شورای راهبردی 
ستاد مرکزی اربعین و نمایندگان کمیته اطالع رسانی، معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین معاونت فضای مجازی ستاد فرهنگی اربعین 
برگزار شد حاضران به بحث و بررسی در مورد لزوم برگزاری  نشست های تبیین 

سیاست ها و راهبردهای ستاد مرکزی برای فعاالن رسانه ای کشور پرداختند.
معاون رسانه ای کمیته فرهنگی-آموزشی ستاد مرکزی اربعین در انتهای این 
جلسه گفت: حاضران به اجماع بر ضرورت تالش برای پوشش رسانه ای با کمیت 
و کیفیت بیشتر مراسم اربعین حسینی تأکید کردند و  جهت تحقق آن، برگزاری 

گردهمایي فعاالن رسانه ای اربعین و کارگاه آموزشی متناسب را الزم دانستند.
خوشرو در ادامه بیان کرد: کارگاه های آموزشی مستند سازی ، پوشش خبری، 
عکاسی و فضای مجازی مواردی هستند که مقرر شد جهت تشریح سیاست ها، 
اقتضائات و الزامات فعالیت در این زمینه ها در مراسم اربعین حسینی جلساتی با 

استفاده از اساتید مجرب کشور برگزار شود.
معاون رسانه ای کمیته فرهنگی اربعین از تالش بخش های مختلف این کمیته 
برای تدوین جزوات آموزشی شامل سیاست ها و محتوای الزم برای استفاده در 
انواع رسانه ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که گواهینامه گذراندن این دوره ها برای 

فعاالن رسانه ای صادر و منجر به اخذ ویزای رایگان برای ایشان نیز بشود.
وی درباره نحوه شرکت فعاالن رسانه ای در این گردهمایی و کارگاه ها گفت: 
مقرر شد که این گردهمایي در مهرماه برگزار شود که پس از تعیین زمان دقیق ، 
فراخوانی جهت ثبت نام کلیه فعاالن رسمی و غیر رسمی در زمینه پوشش رسانه 

ای مراسم اربعین حسینی اعالم خواهد شد.

یادداشت اول
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7 محرم 1440
ه  ماه محرم، ماه تعلیم مجاهدت فی سبیل اللَّ
ه  به وسیله ی برترین خالیق، حضرت اباعبداللَّ
)علیه الّسالم( است.

آموزشـــی و  فرهنگی  کمیتـــه  ویژه نامـــه 
ستــــــــــــاد مرکـــــــــــزی اربعیــــــــــــن
w w w . a l a r b a e e n . i r

سید محمدرضا خوشرو

خوشرو، معاون رسانه ای کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین:

گردهمایی یاوران رسانه ای اربعین 
در مهرماه برگزار می شود

عکس: امیر حسامی نژاد

حسینـــــیعاشــــــورای تاســوعا و فرا  رسیــــــــــــــــدن ایام غـــم بار
36را تسلیت عرض می نماییم 2

گفتگو با علی اکبر مداحی،
معاون مراسمات کمیته فرهنگی
ستاد مرکزی اربعین حسینی:

۱۰۰ موکب فعال
در مراسم اربعین حسینی

حجت االسالم والمسلمین
سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

زیارت اربعین یک فرهنگ و بزرگترین 
مانور قدرت جهان اسالم است

حسن پالرک،
رئیس کمیته مشارکت های مردمی، اسکان
و تغذیه ستاد مرکزی تاکید کرد:

همه موکب داران اربعین
ثبت نام کنند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
زیارت اربعین یک فرهنگ و بزرگترین مانور قدرت جهان اسالم است

اصالت های اربعین باید حفظ شود

 حضور هوشمندانه
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای در 
مراسم اربعین حسینی 97

همکاری خبرگزاری ایکنا با کمیته 
فرهنگی اربعین

 تصویب و ابالغ برنامه های 
فرهنگی وآموزشی اربعین 97 از 
سوی ستاد مرکزی اربعین

 صدور مجوز فعالیت رادیو اربعین
در موسم اربعین در عراق

دولت عراق مخالف حذف ویزای 
اربعین است

پنج فروند بالگرد ایام اربعین در 
استان ایالم مستقر می شود

مواکب اربعین حسینی در شلمچه و 
چذابه شناسنامه دار شدند

 مشق فراملی سنت حسنه
پیاده روی اربعین

 تئاتر مردمی اربعین،
گفتمانی در ابعاد جهانی است

جلسات کمیته فرهنگی و آموزشی 
اربعین در استان ها

خــــــط خبــــــر
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صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2
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صفحه 5

صفحه 6

صفحه 7



امام خمینی )ره(:
بـا حلـول مـاه محرم، ماه حماسـه و شـجاعت و فداکاری آغاز شـد.ماهی که خون بر شمشـیر پیروز شـد.ماهی که قدرت حـق، باطل را تا ابد محکـوم  »و داغ باطله 
« بـر جبهـه سـتمکاران و حکومتهـای شـیطانی زد. ماهـی کـه بـه نسـل هـا در طـول تاریـخ ، راه پیـروزی بر سـر نیـزه را آموخت.ماهی که شکسـت ابر قدرتهـا را در 
مقابـل کلمـه حـق، بـه ثبت رسـاند.ماهی که امام مسـلمین ، راه مبـارزه با سـتمکاران تاریخ را به ما آموخت. محرم ماه نهضت بزرگ سـید شـهیدان و سـرور اولیای 
خداسـت، که با قیام خود در مقابل طاغوت، تعلیم سـازندگی و کوبندگی به بشـر داد، وراه فنای ظالم و شکسـتن سـتمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن  دانست. 

وایـن خود سـرلوحۀ تعلیمات اسـالم اسـت برای ملتها تـا آخر دهر.

علیها  سالم الله  معصومه  حضرت  آستان  تولیت   ●●
و  والیی  هنر  را  اربعین  زائران  از  پذیرایی  و  داری  موکب 
دینی توصیف کرد و گفت: اصالت های پیاده روی اربعین 
قیام  و  علیه السالم  حسین  امام  به  معرفت  حقیقت  که 

عاشوراست باید حفظ شود.
بـه گزارش پایـگاه خبری آسـتان مقدس حضرت 
معصومـه)س( ، آیت الله سـید محمد سـعیدی در 
دیـدار با سـتاد اجرایـی موکـب 1080 حرم مطهر 
در پیـاده روی اربعیـن جابـر بـن عبدللـه انصـاری 
را اولیـن زائـر اربعیـن تاریـخ عنـوان کـرد و اظهـار 
کـرد: تاریـخ بـرای درس آمـوزی بـه زائـران اربعین 
اخـالص، صفا و الگوی زیـارت جناب جابر را بیان 

کرده اسـت.
تولیـت آسـتان مقـدس حضـرت معصومـه )س(
هـدف از موکب داری را تسـهیل امور بـرای زائرین 
آییـن پیـاده روی اربعیـن توصیـف کـرد و گفـت: 

حقیقـت  کـه  اربعیـن  پیـاده روی  اصالت هـای 
قیـام  و  علیه السـالم  حسـین  امـام  بـه  معرفـت 

عاشـورا اسـت بایـد حفـظ شـود.
امام جمعـه قـم موکـب داری و پذیرایـی از زائـران 
اربعیـن را هنر والیـی و دینی توصیف کرد و گفت: 
موکـب داران از ایـن هنر عاشـورایی صیانت کنند.
این کـه مواکـب  بـر  تأکیـد  بـا  آیت اللـه سـعیدی 
حـدود و حقـوق یکدیگـر را حفـظ کننـد، اظهـار 
کرد: اربعین امسـال نیز مواکب گوناگونی از همه 
کشـورها برادرانـه بـه زائران اربعین خدمت رسـانی 

کرد. خواهنـد 

●● به منظور بررسی و همکاری های مشترک در حوزه خبر 
و مطبوعات و رسانه ها در موضوع اربعین نشست مشترک 
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین و دکتر 
سید محمدرضا خوشرو مسئول امور رسانه کمیته فرهنگی 
با دکتر سلطانی فر با معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و مدیر کل بین المللی آن معاونت برگزار شد.
احمدی  دکتر  االسالم  حجت  نشست  این  در 
از  گزارشی  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته  رئیس 
در  رسانه  اصحاب  سازنده  نقش  و  ها  اقدام 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی و اعتالی معنونی 
و  هماهنگی  ضرورت های  و  اربعین  معرفی  و 
سیاست های  چارچوب های  از  اطالع رسانی 

ستاد ارائه دارند.
آقای دکتر خوشرو با اشاره به مواجهه با بایکوت 
به  اربعین،  پدیده  با  غرب  رسانه های  تحریف  و 
از  جلوگیری  و  بایکوت  این  شکستن  ضرورت 
نهضت  پیام  رساندن  و  مهم  واقعه  این  تحریف 
بزرگ و الهی حضرت سیدالشهدا به جهانیان و 
و خبر  رسانه  فعاالن عرصه  از ظرفیت  استفاده 
برای مقابله با جریان ها و اندیشه های انحرافی 
خصوص  در  عاشورا  نهضت  تحریف های  و 

و نقش معاون مطبوعاتی در  همکاری مشترک 
ایجاد همگرایی و هماهنگی و ارتقای اطالعات 

اصحاب رسانه ارایه کردند.
وزارت  مطبوعاتی  معاون  سلطانی فر  دکتر 
و  اهمیت  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
به  توجه  و  اربعین  بزرگ  و جایگاه حرکت  نقش 
مشترک  اقدام های  و  همکاری  ضرورت  بر  آن، 
تأکید کردند و با استقبال از پیشنهاد همکاری 
مشترک در زمینه آموزش و اطالع رسانی و اعزام 
کارگروهی  تشکیل  خواستار  رسانه  اصحاب 
مشترک برای پیگیری و اجرای برنامه ها شد. در 
سخنانی اظهار کرد: آمادگی داریم ضمن ثبت 
از خبرنگاران برای پوشش رسانه ای مراسم  نام 

اربعین، زمینه آموزش روزنامه نگاری ویژه برای 
اربعین  ستاد  همکاری  با  را  بزرگ  مراسم  این 

فراهم کنیم.
حساسیت هایی  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  او 
که اخیرا در روابط ایران و عراق ایجاد شده به 
در  موثر  رسانه های  هوشیارانه  حضور  دنبال 
این مراسم هستیم، افزود: معاونت مطبوعاتی 
آماده است تا با هماهنگی ستاد اربعین کشور، 
برای  را   97 اربعین  ویژه  خبرنگاری  کارت 
رسانه های متقاضی حضور در این مراسم ارائه 

کند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
انجام  برای  اندازی ستادی  راه  برای  آمادگی  از 
فرایندهای ثبت نام، صدور کارت خبرنگاری ویژه 
خبرنگاران  به  الزم  های  آموزش  ارائه  و  اربعین 

عازم تشکیل شود.
او تصریح کرد: در صورت آمادگی ستاد اربعین 
خارجی  خبرنگاران  که  دارد  وجود  امکان  این 
مستقر در ایران را نیز در قالب تیم خبری و تولید 

محتوا عازم مراسم اربعین در عراق کنیم.

●● رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین 
حسینی به همراه دبیر کمیته و سیدمحمدرضا 
االسالم  حجت  و  رسانه  معاون  خوشرو 
شریف تبار معاون هماهنگی کمیته با حضور 
شوشتری  دکتر  با  ایکنا  خبرگزاری  محل  در 
مدیر عامل ایکنا دیدار و در خصوص همکاری 

مشترک در اربعین گفتگو کردند

االسـالم  حجـت  جلسـه،  ایـن  در 
دکتـر احمـدی بـا برشـمردن برخـی 
و  رسـانه  و  خبـر  حـوزه  در  آسـیب ها 

خبرگزاری هـا در امـر توجیه عمومی و آموزشـی 
و فرهنگ سـازی، از خدمـات خبرگـزاری ایکنـا 
در  فعـال  حضـور  و  صمیمانـه  همـکاری  در 

اربعیـن تقدیـر و تشـکر کـرد و در ادامـه آقـای 
همـکاری  حوزه هـای  بیـان  بـه  خوشـرو  دکتـر 
پرداخـت و بـر ضـرورت مسـاعی و اقـدام هـای 

در  رسـانه  هماهنـگ  و  مشـترک 
اعتـالی حرکـت بـزرگ اربعیـن تأکید 

کردنـد.
حضور  از  تشکر  با  ایکنا  عامل  مدیر 
مسئوالن کمیته فرهنگی و آموزشی در 
محل خبرگزاری به برشمردن ضرورت ها 
و پیامدهای اقدام ها و هماهنگی اشاره 
و  به ظرفیتها  با توجه  بر تقسیم کار  و 
توصیه  خبرگزاری ها  های  مأموریت 
کردند و همکاری خبرگزاری ایکنا در حوزه های 
را اعالم  مختلف خبری، آموزشی و اطالع سانی 

داشتند.

●● به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، در این جلسه آقایان سیدعلی سرابی، قائم 
مقام شورای عالی قرآن، حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت 
کشور و مسئول کارگروه قرآن کمیته فرهنگی ستاد اربعین، محمدتقی میرزاجانی، رئیس 
حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، سیدمحمد موجانی،  دبیر کارگروه قرآن کمیته فرهنگی 
ستاد اربعین،سعید رحمانی، نماینده قاریان اعزامی به موسم اربعین در سال ۹۷ و رحیم 

قربانی، نماینده گروه های تواشیح اعزامی به اربعین ۹۷ حضور داشتند. 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، بحـث، بررسـی و تبـادل نظـر پیرامـون ظرفیت های 
قرآنی احصاء شـده اربعین در سـال های گذشـته، شـرایط محیطـی متفاوت 
سـفر اربعیـن و لزوم داشـتن روحیه صبر و بردبـاری زائرین دراین سـفر که رنج 
و مصائب متحمل شـده از سـوی اهل بیت علیهم السـالم را در زیارت اربعین 

تداعـی می کنـد و ... از جملـه مـوارد مطرح شـده در این جلسـه بود.
همچنین تصمیم گیری در خصوص فراخوان ثبت نام و دعوت از قاریان و 

گروه های تواشیح عالقه مند به 
حضور در موسم اربعین، شرایط 
و نحوه ثبت نام و...، مهم ترین 
دستور این جلسه بود که طی 
به  فراخوان  این  شد،  مقرر  آن 
صورت رسمی از فردا، همزمان 
پایگاه  از  الحرام  محرم  اول  با 
 ، اطالع رسانی این نهادقرآنی 

اعالم خواهد شد.
همچنین قاریان، حافظان، گروه های تواشیح و فعاالن قرآنی، ضمن اطالع از 

شرایط ، تا پایان شهریورماه می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی 
و آموزشی ستاد مرکزی اربعین از توافق با رادیو اربعین به منظور فعالیت در 
موسم اربعین در عراق خبر داد و گفت: طی جلسه ای که با حضور مسئوالن 
کمیته فرهنگی اربعین، آقای دکتر کوچک زاده مسئول رادیو اربعین و حجت 
االسالم و المسلمین اباذری، رایزن فرهنگی کشورمان در بغداد برگزار شد، 
پیرامون فعالیت این شبکه رادیویی در موسم اربعین حسینی در عراق بحث 

و تبادل نظر شد که در نهایت 
مسئوالن  های  همکاری  با 
ستاد اربعین در عراق و رایزنی 
مجوز  عراق  در  ایران  فرهنگی 
فعالیت رادیو اربعین در عراق در 

موسم اربعین اخذ شد.

●● جلسه ستاد فرهنگی اربعین به ریاست سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در عراق و با حضور رئیس 

کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برگزار شد.

االربعین،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
به  عراق  در  اربعین  فرهنگی  ستاد  جلسه 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  ریاست 
عراق و با حضور دکتر آذرپناهی معاون وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، رئیس 
کمیته فرهنگی سیاسی و کنسولی ستاد 

مرکزی اربعین، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق و 
مسئوالن دفاتر نمایندگی بعثه در عتبات عالیات، در کربال برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمین دکتر احمدی، رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین در 
این جلسه، با تاکید بر تقویت بعد فرهنگی در اربعین آینده، به بیان سخن پرداخت. 
وی تاکید کرد پس از برگزاری چندین جسله کارشناسی، در بسته های فرهنگی 
ارائه شده در ایام اربعین، تجدید نظر خواهد شد. برنامه هایی برای توجیه فرهنگی 
کارگزاران، ائمه جماعات،  حوزه های علمیه و هیات های مذهبی ارائه شده که 
همچنان ادامه دارد. وی نقش صدا و سیما را در کاهش آسیب های فرهنگی در 
ایام اربعین مهم شمرد و تاکید کرد: با مسئوالن صدا و سیما هم جلسه داشتیم که 

بر توجیه عمومی تاکید شد. ایشان ادامه داد 
که امسال پایگاه های بسیح هم بخشی از کار 

را برعهده گرفتند که جای تشکر دارد.
ایشان در ادامه، در توضیح ساختار کمیته 
فرهنگی و کارهای انجام شده تاکنون تاکید 
کرد که این کمیته شامل هیجده کارگروه 
تخصصی است و برنامه فرهنگی، آموزشی 
و پژوهشی اربعین 97، در 83 عنوان و 23 

موضوع تدوین و ارائه شده است. 
تهیه جزوات در حوزه های مختلف، از دیگر کارهای انجام شده در کمیته 

فرهنگی اربعین بود که مورد تاکید ایشان قرار گرفت. 
همچنین ایشان درباره مبلغان اعزامی در ایام اربعین گفت: برای هماهنگی 
بیشتر بین موکب داران و مسئوالن فرهنگی، تصمیم گرفته شد که اکثر مبلغان 
از طریق موکب داران اعزام شوند.  همچنین خواهران مبلغه نیز به موکب های 
بزرگ اعزام خواهند شد. امسال اعزام قاریان مشهور و معروف قرآنی نیز در 
دستور کار قرار گرفته که ان شاء الله در موکب های بزرگ مستقر خواهند شد. 
پس از سخنرانی حجت االسالم و السلمین دکتر احمدی، سفیر ایران در عراق، 

از زحمات ایشان وهمکاران و نمایندگان بعثه مقام معظم رهبری تشکر کرد.

آیت الله سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه سالم الله علیها:

اصالت های اربعین باید حفظ شود

با همکاری کمیته فرهنگی-آموزشی اربعین و معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

حضور هوشمندانه خبرنگاران و فعاالن رسانه ای در
مراسم اربعین حسینی 97

همکاری خبرگزاری ایکنا با کمیته فرهنگی اربعین

جلسه شورای راهبری فعالیت های قرآنی اربعین تشکیل شد

صدور مجوز فعالیت رادیو اربعین در موسم اربعین در عراق

برگزاری جلسه ستاد فرهنگی اربعین در عراق چگونگی  و  زمینه ها  چارچوب ها،  تعیین  منظور  به   ●●
همکاری مشترک در امور فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در 
اربعین تفاهم نامه ای بین رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی 
های  حوزه  مدیریت  مرکز  نماینده  و  اربعین  مرکزی  ستاد 

علمیه به امضا رسید 
به  االربعین،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اعرافی  الله  آیت  از  فرهنگی  کمیته  درخواست 
تعیین  بر  مبنی  کشور  علمیه  حوزه های  مدیر 
نماینده جهت عضویت در کمیته فرهنگی و رابط 
میان حوزه های علمیه و کمیته، مدیر حوزه های 
علمیه جناب حجت االسالم و المسلمین ملک دار 
رئیس مرکز امور طالب و دانش آموختگان حوزه 
را به عنوان نماینده حوزه های علمیه در کمیته 

فرهنگی اربعین تعیین کردند.
از  تن  چند  همراه  به  فرهنگی  کمیته  رئیس 
مسئوالن این کمیته بعد از تعیین نماینده حوزه، 
با حضور در مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور 

و  رفته  ملک دار  االسالم  حجت  جناب  دیدار  به 
فرهنگی،  مسائل  بررسی  و  گفتگو  به  ایشان  با 
رئیس  جلسه  این  در  پرداختند.  اربعین  تبلیغی 
کمیته فرهنگی اربعین، خواستار ورود جدی تر و 
همکاری نزدیک تر حوزه های علمیه در امور اربعین 

شدند.
نماینده مرکز مدیریت حوزه های علمیه با استقبال 

از این همکاری به توانایی ها و ظرفیت های حوزه 
در  اربعین  ستاد  تشکیل  به  اشاره  با  و  پرداخت 
حوزه، زمینه های همکاری مشترک را برشمرده و 

آمادگی کامل را در هر یک از آنها اعالم داشتند.
و  زمینه هـا  چارچوب هـا،  تعییـن  منظـور  بـه 
چگونگـی همـکاری مشـترک در امـور فرهنگی، 
آموزشـی و تبلیغی در اربعین تفاهم نامه ای بین 
رئیـس کمیته فرهنگی و آموزشـی سـتاد مرکزی 
اربعیـن و نماینـده مرکـز مدیریـت حـوزه هـای 
علمیـه بـه امضـا رسـید بـر اسـاس ایـن تفاهـم 
نامـه، حـوزه هـای علمیـه درا مـور پژوهشـی در 
آموزشـی  و  اجتماعـی  و  فقهـی  کالمـی  حـوزه 
روحانیـون و مبلغـان، تأمیـن کارشناسـان دینی 
نشسـت های  برگـزاری  و  محتـوا  تولیـد  بـرای 
علمـی همـکاری و برنامه های مشـترک بـه اجرا 

در مـی آورنـد.

●● به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، در 
ذوالفقاری  ریاست  به  اربعین  جلسه ستاد مرکزی 
حضور  با  که  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
دبیران کمیته های اجرایی در محل وزارت کشور 
برگزار شد برنامه های کمیته فرهنگی و آموزشی به 

تصویب رسید.  
در این جلسه حجت االسالم و المسلمین 
بعثه مقام معظم رهبری  نماینده  احمدی 

و دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، برنامه های آموزشی، پژوهشی، 
فرهنگی و تبلیغی اربعین حسینی را تشریح کرد و پس از تبادل نظر و اعمال 

دیدگاه های مطرح شده به تصویب رسید.
شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین نیز با اشاره به اینکه مراسم اربعین 
حسینی دارای دو بعد اجرایی و محتوایی است که بخش عمده آن فرهنگی 
است، گفت: تجارب کمیته فرهنگی و آموزشی در این مراسم موفقیت آمیز 

بوده است.

●● اولین جلسه شورای علمی همایش بین المللی اربعین در ساختمان وزارت علوم 
برگزار شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، بر اساس تصویب ستاد مرکزی اربعین 
حسینی، همایش بین المللی اربعین برگزار می شود. شورای علمی این همایش 
که در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات با ریاست دکتر 
غفاری، معاون وزیر تشکیل شده، با دعوت از معاون و نمایندگان دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی و فرهنگی در ساختمان وزارت علوم برگزار شد. در این جلسه 

چهارچوب ها و سیاست  و محورهای همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

ــن نشســت نماینــدگان دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی و فرهنگــی  در ای
شــهید چمــران اهــواز، فردوســی مشــهد، ایــالم، الزهــرا، تهــران، عالمــه 
ــردی و  ــور، جامــع علمــی کارب ــام ن ــی، جهــاد دانشــگاهی، پی طباطبائ
هم چنیــن رئیــس کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن، 
دبیــر همایــش بین المللــی اربعیــن، معــاون فرهنگــی نهــاد نمایندگــی 
ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت، چنــد تــن از مدیــران معاونــت 
حضــور  دانشــگاه ها  اســاتید  از  تعــدادی  و  علــوم  وزارت  فرهنگــی 

ــتند. داش

●● نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
از سنت  اربعین حسینی یکی  تبریز گفت:  جمعه 
بزرگان  و  عالمان  مردم،  میان  در  برجسته  های 
اسالم است و این فرهنگ بزرگترین مانور قدرت 

جهان اسالم است.
االربعین،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی 
اربعین  ستاد  اعضای  دیدار  در  هاشم  آل 
استان با بیان اینکه اربعین مانور جبهه حق 
درمقابل استکبار جهانی و دشمنان اسالم 
است، گفت: چند سال پیش که از سوی جبهه استکبار سرزمین کربال آماج 
حمالت و تهدیدات تروریستی و تکفیری بود، زائران اربعین در کنار عشق و 
عالقه به زیارت حرم شهدای عاشورا با نیت شهادت در مسیر عشق به نهضت 

جاودانه امام حسین)ع( راهی این سفر میشدند.

امام جمعه تبریز افزود: زیارت اربعین یک فرهنگ است و این فرهنگ به 
امنیت دو کشور عراق و ایران تاثیر بسزایی داشته است.

حرکت  این  به  اهمیت  گفت:  و  دانست  نظام  اعتبار  را  اربعین  زیارت  وی 
فرهنگی امیدها را در دل نسل جدید زنده میکند و آینده سازان این مرز و بوم 

را با نهضت خونین عاشورا و آموزه های آن آشنا میسازد.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با تاکید بر حمایت از حرکت عظیم 
دستگاه  همه  های  تالش  کرد:  خاطرنشان  اربعین  های  کاروان  پیاده  و 
برای  اما  است  ستودنی  اربعین  زیارت  های  کاروان  امر  در  متولی  های 
تسهیل امورات سفر زائران در خروجی مرزهای کشور و خاک کشور عراق و 
همچنین تعیین و تامین ارز مسافران اتخاذ تدابیر الزم بسیار ضروری است.
در ابتدای این دیدار نمایندگان دستگاه های ذیربط با ستاد اربعین حسینی 

از آخرین وضعیت اقدامات انجام یافته گزارش دادند. امضای تفاهم نامه میان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
با کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین

تصویب و ابالغ برنامه های  فرهنگی وآموزشی
اربعین 97 از سوی ستاد مرکزی اربعین

برگزاری جلسه شورای علمی همایش بین المللی اربعین

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

زیارت اربعین یک فرهنگ و بزرگترین مانور قدرت جهان اسالم است

ویژہ نامہ هفتگے
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مقام معظم رهبری:
درس از محـرم فقـط بـه معنـی کشـته شـدن نیسـت.:در ایام محـرم و صفر‚ ملت عزیز مـا‚ باید روح حماسـه را‚ روح عاشـورایی را‚ روح نترسـیدن از دشـمن را‚ روح 
توکل به خدا را‚ روح مجاهدت فداکارانه در راه خدا را‚ در خودشـان تقویت کنند‚ و از امام حسـین‚ علیه السـالم‚ مدد بگیرند. مجالس عزاداری برای این اسـت 
کـه دلهـای مـارا بـا حسـین بـن علـی‚ علیـه السـالم‚ و اهـداف آن بزرگـوار نزدیک و آشـنا کند. یـک عده ی کـج فهم نگویند که امام حسـین‚ علیه السـالم‚ شکسـت 
خورد. یک عده ی کج فهم نگویند که راه امام حسـین‚ علیه السـالم‚ معنایش این اسـت که همه ی ملت ایران کشـته شـوند. کدام انسـان نادانی‚ چنین حرفی را 
71/4/10 ممکن است بزند.‚ یک ملت از حسین بن علی‚ علیه السالم‚ باید درس بگیرد. یعنی از دشمن نترسد‚ به خود متکی باشد‚ به خدای خود توکل کند. 

دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در  وزیرکشور   ●●
برای  روادید  حذف  مخالف  عراقی  طرف  گفت: 
مراسم اربعین است اما ما با این موضوع موافقیم. 

به گزارش خبرگزاری های مختلف، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه 
درباره  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیئت 
آمادگی برای برگزاری مراسم اربعین گفت: 
جلسات ستاد مرکزی اربعین بالفاصله بعد 
از مراسم سال گذشته برگزار شد. ستاد فعال 

است و ما آمادگی الزم برای برگزاری باشکوه مراسم را داریم.
وی با اشاره به دیدار با وزیر کشور عراق و امضای تفاهم نامه در خصوص مراسم 
اربعین گفت: بر اساس تفاهم نامه با عراق، قرار شده مسیرهای جدیدی را 

برای عبور زائران اباعبدالله الحسین )ع( در اختیار ما قرار دهند و از لحاظ 
امنیتی همکاری بیشتری با ما داشته باشند.

اما  داریم  اربعین  مراسم  برگزاری  برای  کامل  آمادگی  ما  افزود:  وزیر کشور 
موضوعی که هنوز به توافق نهایی نرسیده، مسئله ارز و قیمت آن است. آن ها 
در ابتدا مبلغی را برای ویزا پیشنهاد کرده بودند که ما توانستیم مقداری آن 
را متعادل کنیم اما از نظر ما هنوز هم جا دارد که دولت محترم عراق با ما 

همکاری بیشتری داشته باشد. 
نیز مسئله ای است که در دولت  ارز در داخل  رحمانی فضلی گفت: نرخ 

محترم باید پیگیری و تخصیص داده شود.
وی در خصوص امکان حذف روادید برای سفر اربعین تصریح کرد: طرف 
عراقی مخالف حذف روادید برای مراسم اربعین است اما ما با این موضوع 

موافقیم.

●● صالح سید بطاط گفت: بعد از سقوط صدام 
دشمنان به ویژه در راس آنها اسرائیل قصد دارند 

روابط بین ایران و عراق را تخریب کنند.

به گزارش خبرگزاری های مختلف؛ صالح سید 
بطاط از موسسان مجلس اعالی عراق اظهار 
داشت: امسال هم همانند سال های گذشته 
اجتماع عظیم اربعین حسینی برگزار می شود و 
توسط مردم جمهوری اسالمی ایران پیاده روی 
اربعین حفظ خواهد شد. مردم عراق هم همانند 

سنوات گذشته آماده پذیرایی از مردم جمهوری اسالمی ایران هستند.

 وی در خصوص شایعه سازی ها که برای تخریب روابط ایران و عراق بوجود 
اسرائیل  آنها  راس  در  ویژه  به  از سقوط صدام دشمنان  بعد  آوردند، گفت: 
واسطه  به  ان شاءالله  کنند،  تخریب  را  عراق  و  ایران  بین  روابط  دارند  قصد 
خاموش  نور  این  صادق)ع(  امام  روایت  طبق  نیز  و  اباعبدالله الحسین)ع( 

نخواهد شد و این راه ادامه خواهد داشت.
 صالح سید بطاط در ادامه گفت: سالم مردم عراق را محضر مردم جمهوری 
اسالمی ایران می رسانم. از تمام مردم ایران دعوت می کنم برای پیاده روی 

اربعین حسینی امسال هم شرکت کنند تا نقش دشمن را خنثی کنند.
 وی افزود: محور مقاومت از عراق تا فلسطین بدست مردم ایران و عراق حفظ 

خواهد شد و تا ظهور ولی عصر)عج( این محور مقاومت باقی خواهد ماند.

ایالم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  ومدیرکل   ●●
گفت: استان ایالم در ایام اربعین میزبان موکب ۷ 

استان کشور خواهد بود. 

مختلـف،  هـای  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
حجـت االسـالم عزیـزی مدیـرکل اوقـاف 
ایـالم در نشسـت  امـور خیریـه اسـتان  و 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه بـا بیـان اینکـه 

تمـام تمهیـدات بـرای برگـزاری پیـاده روی اربعیـن در اسـتان اندیشـیده 
شـده، گفـت: اسـتان ایـالم امسـال میزبـان موکـب هـای اسـتان هـای 
ایـالم  و  گلسـتان  قـم،  گیـالن،   ، غربـی  آذربایجـان  شـمالی،  خراسـان 

خواهـد بـود.
وی از اسقرار موکب بزرگ اربعین در مرز مهران خبرداد و افزود: موکب بزرگ 
اربعین در مرز مهران با هدف ارائه خدمات رفاهی ، درمانی و اسکان زائران 

برپا خواهد شد.

جذب  و  اسکان   ، تغذیه  کمیته  رییس   ●●
مشارکت های مردمی ستاد اربعین خوزستان 
 2 در  حسینی  اربعین  مردمی  مواکب  گفت: 
گذرگاه مرزی شلمچه و چذابه شناسنامه دار 

شدند.
بـه گـزارش خبرگـزاری هـای مختلف، 
حجت االسـالم سـیدمحمود موسـوی 
مواکب)مراکـز  شناسـنامه  افـزود: 
پذیرایـی از زائـران اربعیـن( در برگیرنده 
نـوع فعالیت ، امکانات پذیرایی ، سـازه 

، هیـات موسـس و زمـان پذیرایـی از زائـران اسـت.
وی گفـت: هـم اکنون سـاخت و سـاز 220 موکـب در چذابـه و 230موکب در 
گـذرگاه مـرزی شـلمچه شـروع شـده و پیش بینی شـده تـا پیش از مـاه صفر 

مواکـب بـه طور تمـام وقت آمـاده پذیرایـی از زائران شـوند.
رییـس کمیتـه تغذیه ، اسـکان و جذب مشـارکت هـای مردمی سـتاد اربعین 
خوزسـتان افزود:بـا توجه به اینکـه واگذاری زمین به مواکب 20سـاله خواهد 
بـود و اینکـه در اربعیـن سـال هـای آینـده هـوا گـرم تـر خواهـد شـد، مواکب 

مردمـی به صـورت اصولـی و دایمی سـاخته می شـوند.
وی گفت: همه هزینه های سـاخت و سـاز مواکب توسـط عموم مردم و خیران 

سـاخته می شـود و هیچ گونه اعتبار دولتی در این راه هزینه نخواهد شـد. 
بـرای نخسـتین بـار مواکـب مردمـی بـه صـورت محـدود در 2گـذرگاه مـرزی 

غـرب  16کیلومتـری  در  شـلمچه 
خرمشـهر و چذابـه در 110کیلومتری 
شـمال غـرب اهـواز در اربعیـن سـال 
1392برپـا شـد ولی در سـال های بعد 
با اسـتقبال خودجوش مردمی ، تعداد 

آنـان رو بـه فزونـی رفـت.
حرکـت کاروان هـای اربعیـن حسـینی 
بـه سـمت گـذرگاه هـای مـرزی چذابه 
و شـلمچه از اوایـل ماه صفر شـروع و تا 
روز اربعیـن ادامـه مـی یابـد و بازگشـت آنـان به کشـور نیـز یک هفته بـه طول 

می کشـد. 
در اربعین پارسـال 380هزار زائر از مرزچذابه و 650هزار زائر از شـلمچه راهی 

نجف اشـرف و کربالی معلی شدند.
گذرگاه مرزی مهران در اسـتان ایالم و چذابه و شـلمچه در اسـتان خوزسـتان 
سـه مرزی رسـمی برای تردد زائران اربعین حسـینی در ایام اربعین حسـینی 

است.
طبـق برنامـه سـتاد اربعین خوزسـتان ، در اربعین امسـال 300موکـب در مرز 
چذابـه ، 300موکب در شـلمچه ، 400موکب در مسـیرهای منتهـی به این 2 
مرز و 60موکب از خوزسـتان در مسـیرهای حرکت کاروان ها در خاک عراق و 

شـهرهای نجف اشـرف و کربالی معلی برپا می شـود.

ایالم  استان  پزشکی  فوریت های  رئیس   ●●
برای  اربعین  ایام  طی  بالگرد  فروند  پنج  گفت: 
ایالم  استان  در  احتمالی  حوادث  به  امدادرسانی 

مستقر می شود. 

مختلـف،  هـای  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
داشـت:  اظهـار  علیمـرادی  صیدنـور 
بـا  ایـالم  اسـتان  پزشـکی  فوریت هـای 
همـکاری وزارت بهداشـت و اسـتان های 
بـه  خدمـات  ارائـه  بـرای  کشـور  معیـن 

دارد. آمادگـی  حسـینی  اربعیـن  زائـران 
وی افزود: 15 اتوبوس آمبوالنس، پنج فروند بالگرد، پنج درمانگاه موقت و سه 
بیمارستان صحرایی توسط دانشگاه علوم پزشکی، سپاه و ارتش و همچنین 

15 دستگاه موتور آمبوالنس در سطح استان در جهت خدمات دهی اورژانسی 
به زائران مستقر می شوند.

رئیس فوریت های پزشکی استان ایالم یادآور شد: امسال در سطح استان 
200 دستگاه آمبوالنس سبک در ایام تردد زائران اربعین حسینی در محل 

های مورد نظر استقرار خواهند یافت.
علیمرادی تاکید کرد: عالوه بر بیمارستان ها و مراکز درمانی، در اربعین امسال 
بیش از یک هزار نفر نیروی بهداشتی و درمانی به زائران ارائه خدمات خواهند 

نمود که امیدواریم زمینه های رضایتمندی زائران عزیز را فراهم سازیم.
وی اضافه کرد: با همکاری مسئوالن استان و تالش و اهتمام همکاران، به 
طور حتم همچون سال های گذشته خدماتی شایسته و درخور شأن زائران 
اباعبدالله الحسین )ع( ارائه خواهد شد بنابراین از هم اکنون با آمادگی مطلوب 

به استقبال اربعین حسینی و جمعیت میلیونی زائرین می رویم. 

وزیر کشور: 

دولت عراق مخالف حذف ویزای اربعین است 

صالح سید بطاط از موسسان مجلس اعالی عراق گفت:

عراقی ها آماده پذیرایی از زائران ایرانی اربعین هستند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم:

موکب بزرگ اربعین در مرز مهران برپا می شود

مواکب اربعین حسینی در شلمچه و چذابه شناسنامه دار شدند

پنج فروند بالگرد ایام اربعین در استان ایالم مستقر می شود

در دهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی مطرح شد:

 اجرای تفاهم نامه اربعین بین ایران و عراق دنبال شود

پالرک، رئیس کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی تاکید کرد:

همه موکب داران اربعین ثبت نام کنند

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

موکب داران، رابطان و افسران سالمت ایران در راهپیمایی اربعین هستند 

●●  رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به تفاهم 
نامه اربعین منعقد شده بین وزیران کشور ایران و عراق، بر 
اهتمام کمیته های سیزده گانه ستاد برای اجرای هرچه بهتر 

مفاد آن تاکید کرد. 
کشور،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
دهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی به 
ریاست حسین ذوالفقاری رییس ستاد و با حضور 
مسووالن کمیته های سیزده گانه و اعضای ستاد 

مرکزی در محل وزارت کشور برگزار شد.
تفاهم  امضای  به  اشاره  با  ذوالفقاری  حسین 
عراق  و  ایران  کشور  وزرای  سوی  از  اربعین  نامه 
حصول  برای  اربعین  مرکزی  ستاد  تالش های  و 
این توافق میان دو کشور، بر اهتمام کمیته های 
سیزده گانه ستاد برای اجرای هرچه بهتر مفاد این 

تفاهم نامه تاکید کرد.
وی همچنین از کمیته های ستاد مرکزی اربعین 
و  نظارت  کمیته  با  همکاری  ضمن  خواست 
ارزیابی، گزارشی از عملکرد و ارزیابی خود را به این 

کمیته ارائه کنند.
و  نظارت  کمیته  در  افزود: سازوکاری  ذوالفقاری 
ارزیابی برای دریافت نظرات و مشاهدات میدانی 
مردم در نظر گرفته شود تا نتایج ارزیابی به صورت 
کمیته های  مختلف  از سه بخش  تلفیقی  کاری 
و  مردمی  میدانی  مشاهدات  مرکزی،  ستاد 

بررسی های کمیته نظارت و ارزیابی به دست آید.
در ادامه شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین 
نیز به امضای تفاهم نامه اربعین در هفته گذشته با 

حضور وزیر کشور ایران در عراق اشاره کرد و گفت: 
است  بند  با 71  فصل  دارای 9  نامه  تفاهم  این 
و  اجرایی  که مدنظر دستگاه های  نکاتی  و همه 
اعضای ستاد مرکزی اربعین بود در این تفاهم نامه 

لحاظ شده است. 
وی افزود: این تفاهم نامه با امضای رییس ستاد 
و  است  شده  ابالغ  کمیته ها  به  اربعین  مرکزی 
انتظار می رود که کمیته ها بندهای مربوط به خود 

را اجرا کنند.
حیدری افزود: چهار جلسه ستاد مرکزی اربعین 
شده  برگزار  تهران  در  عراق  سفیر  حضور  با  نیز 
است. همچنین برنامه ها و عملکرد استان ها نیز 
بررسی شده و همه ستادها و کمیته های استانی 

فعال هستند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به آغاز ماه محرم 
ماه  با شروع  نیز  نامه  تفاهم  گفت: زمان اجرای 
محرم آغاز می شود که انتظار داریم تمام بندهای 

تفاهم نامه هرچه سریعتر اجرایی شود. 

در ادامه این جلسه نماینده کمیته نظارت و ارزیابی 
کمیته،  این  برنامه های  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
و حین مراسم  ارزیابی قبل  فرم های  از  نمونه ای 
اربعین را ارائه و نحوه ارزیابی از طریق این فرم ها 

را تشریح کرد.
ارزیابی،  و  نظارت  کمیته  وظایف  شرح  براساس 
فرم های  تهیه  و  ارزیابی  شاخص های  تبیین 
الزم، انعکاس نقاط ضعف و قوت و سازماندهی 
توجیه هیات های  و  آموزش  و  بازرسی  گروه های 

بازرسی از جمله وظایف این کمیته است.
سطح  سه  در  ارزیابی ها  و  نظارت  همچنین 
و  کمیته های 12گانه  دبیرخانه،  و  مرکزی  ستاد 

استان های هدف و سایر استان ها انجام می شود.
در ادامه این جلسه نماینده کمیته خدمات شهری 
نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های 
خدمات  ارائه  و  برگزاری  راستای  در  شهرداری ها 
به زائران حسینی مراسم اربعین، اهم اقدامات و 
خدمات ارائه شده از تهران تا مرزهای منتهی به 
عراق و آماده سازی مرزها، اقدامات صورت گرفته 
در شهرهای نجف و کربال و در مسیر حدفاصل این 
دو شهر و همچنین برنامه ریزی های انجام شده 
برای مراسم جاماندگان اربعین که هرساله در کشور 

برگزار می شود، تشریح کرد.
همچنین فیلمی از اقدامات و خدمات ارائه شده 
از سوی کمیته خدمات شهری در مراسم اربعین 

سال گذشته در این جلسه به نمایش درآمد.

و  اسکان  مردمی،  مشارکت های  کمیته  رئیس    ●●
افراد  و  موکب داران  همه  از  اربعین  مرکزی  ستاد  تغذیه 
عالقه مند به خدمت به زائران اربعین خواست در سامانه 
آدرس به  تغذیه  و  اسکان  مردمی،  مشارکت های   کمیته 

www.mokeb.org  ثبت نام کنند. 
حسن پالرک، رئیس کمیته مشارکت های مردمی، 
اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین در گفت و گو 
کمیته  این  وظایف  تشریح  به  خبرنگاران؛  با 
پرداخت و گفت: این کمیته وظیفه ساماندهی و 
سازماندهی موکب های مردمی، اسکان و تغذیه را 

در اربعین، در داخل ایران و عراق بر عهده دارد.
با تأکید بر اینکه پذیرایی و میزبان اصلی از  وی 
زائران اربعین حسینی بر عهده مردم عراق است 
و ما این افتخار را برای مردم عراق قائل هستیم، 
گفت: بر همین اساس مبنای اصلی ما موکب داری 
عراقی ها است، اما چند سال است که عاشقانی از 
ایران هم تمایل داشتند در این امر خدمت رسانی 
کنند که ما بنا بر ضرورت این امر را سازماندهی 
کردیم و طی چهار سال گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ 
موکب در داخل کشور ساماندهی و در نقاط تعیین 
شده مستقر می شوند و وظیفه اسکان، تغذیه و 

پذیرایی برای مردم را بر عهده دارند.

پالرک حضور موکب های ایرانی را برای رفاه حال 
زائران به ویژه زائران ایرانی بسیار مؤثر دانست و 
گفت: اگر این تعداد موکب نبود زائران ما دچار 

مشکل می شدند.
وی در ادامه به بیان تفاوت زائران ایرانی اربعین 
با سایر زائران پرداخت و گفت: زائران عراقی در 
اربعین صرفًا زائر کربال هستند و از هر نقطه عراق 
از  هم  بالفاصله  و  می رود  کربال  سمت  به  فقط 
کربال خارج و به شهر خود بازمی گردند. اما زائران 
ایرانی عالوه بر کربال در نجف، کاظمین، سامرا و 
حتی شهرهایی مثل سید محمد، کوفه و مسیب 
مسئله  این  و  باشند  داشته  اقامت  می خواهند 
موکب های  پذیرایی  زماِن  هم  می شود  موجب 

گستردگی  و  وسعت  هم  و  شود  بیشتر  ایرانی 
پذیرایی را افزایش دهیم که این مهم محقق شده 

است.
پالرک با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر برای 
مسئله  همین  و  صادر  پروانه  موکب ها  فعالیت 
موجب ساماندهی و هماهنگی خوب در خدمت 
به زائران اربعین شده است، از همه موکب داران 
زائران هستند  به  که خواستار خدمت  افرادی  و 
کمیته  سامانه  به  مراجعه  با  کرد  درخواست 
مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه به آدرس 
و  ارائه  را  خود  درخواست   www.mokeb.org

پروانه فعالیت دریافت کنند.
و  اسکان  مردمی،  مشارکت های  کمیته  رئیس 
تغذیه ستاد مرکزی اربعین در پایان گفت: این 
هماهنگی الزم است؛ برای اینکه بتوانیم تراکم 
و ترافیک موکب ها را در یک نقطه خاص نداشته 
باشیم و خدمات را در نقاط مورد نیاز به همه ارائه 
کنیم و موکب ها را به خوبی در مرزها ساماندهی 
نیاز  کنیم  اقدام  خادمان  ویزای  صدور  برای  و 
داریم که همه موکب داران در این سامانه ثبت نام 

کنند.  

●●  رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت: در کارگاه مراقبت های بهداشتی اربعین، 
۱۲۰ رابط بهداشتی موکب های خدمت رسانی در مراسم 
اربعین از استان تهران آموزش های بهداشتی و پزشکی 

می بینند.
محمود  مختلف،  های  خبرگزاری  گزارش  به 
کارگاه  این  برگزاری  از  روز  نخستین  در  سروش 
اربعین  بهداشتی  مراقبت های  کارگاه  در  گفت: 
»ویژه رابطین بهداشتی موکب های خدمت رسان« 
روزانه ۴۰ نفر و درمجموع در طول سه روز برگزاری 
بهداشتی موکب های خدمت رسانی  رابط   ۱۲۰
آموزش های  تهران  استان  از  اربعین  مراسم  در 

بهداشتی و پزشکی می بینند.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
افزود:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
رابطین بهداشتی موکب های سایر استان ها و دیگر 
عالقه مندان می توانند محتوای این کارگاه آموزشی 
را با مراجعه به سایت بنیاد خیریه بین المللی پزشکان 

مسلمان به نشانی icfmp.org دریافت کنند.
موکب های  بهداشتی  رابطین  به  خطاب  وی 
خدمت رسان گفت: شما موکب داران به عنوان 
رابطان سالمت، پیام های بهداشتی و سالمت را 
می گیرید و با خود می برید بنابراین هر چه از این 

کارگاه آموزشی بیشتر بیاموزید، در اربعین امسال 
تاثیرگذارتر خواهید بود. 

ستاد  درخواست  به  که  برنامه  این  در  سروش 
بازسازی عتبات عالیات استان تهران در مجمع 
خرسندیم  افزود:  شد،  برگزار  بیت  اهل  جهانی 
ستاد  و  مسلمان  پزشکان  خیریه  بنیاد  اینکه  از 
شما  تا  اند  دیده  را  تدارک  این  عتبات  بازسازی 
موکب داران با آگاهی و هوشمندانه و هر چه بیشتر 

مراقب زائران و مردم کشورمان باشید.
وی با بیان اتینکه امسال زائران کشورمان از چهار 
است  ممکن  گفت:  می شوند،  عراق  وارد  مرز 
آن هایی که از شلمچه وارد عراق می شوند، مشکل 
خاصی داشته باشند؛ ما باید مراقبت هایی را در 
نکند،  ادعا  مراسم، عراق  از  بعد  که  بگیریم  نظر 
بیماری از طریق زائران ما به آن کشور وارد شده 
است و یا ما ادعا نکنیم که از عراق، بیماری وارد 

کشورمان شده است.
بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه بروز آنفلوآنزا 
در عراق بسیار شایع است، افزود: داخل موکب ها 
انتقال بیماری به سرعت صورت می گیرد و بدن 
بیماران مستعد به سرعت واکنش نشان می دهد 

بنابراین طراحی موکب بسیار مهم است.
وی گفت: باید تهویه موکب ها به گونه ای باشد که 
داشت  آنفوالنزا  نظیر  واگیری  بیماری  کسی  اگر 
به سایرین سرایت نکند، کسانی که دارو مصرف 
می کنند، یا قبال عمل جراحی داشتند، یا کسانی 
که بیماری قلبی و... دارند آن ها را در جمعیت های 
انسانی بیشتر بشناسیم و به آن ها بیشتر توجه کنیم.

بسیار  باردار  زنان  از  باید  اینکه  بیان  با  سروش 
مراقبت کرد، افزود: ۱۵ زن باردار در ادوار گذشته 

راهپیمایی اربعین مبتال به آنفلوانزا شدند.
وی با تاکید بر اینکه مداخالت پیشگیرانه در بحث 
پدافند غیر عامل یک هنر است، گفت: پیشگیری 
همیشه بهتر از درمان است و همه باید راه های 
پیشگیری را بدانیم، اما کسی می تواند پیشگیری 

کند که اوال تخصص و دوم اطالعات داشته باشد.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت با بیان اینکه ما بیماری »وبا« را در 
سفر به عتبات تجربه کرده ایم گفت: ما بر اساس 
تجربه ای که داشتیم هر شخصی را که مبتال به 
اسهال حاد بود، سریعا درمان می کردیم تا فرد بیمار 
با آن وضع به محل زندگی برنگردد که اگر اینچنین 

می شد به سرعت بر اثر بیماری از بین می رفت.

ویژہ نامہ هفتگے
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حجت االسالم 
دکتر پیروزمند

پدیدة  اخیر  دهه های  در  اگرچه   ●●
علمی،  ادبیات  منظر  از  جهانی سازی 
مورد گفتگو قرار گرفته، اما جهانی سازی 
زیرا  نیست؛  اخیر  دهه های  به  منحصر 
نفوذش  بشر همواره سعی کرده سیطرة 
را بر سایر ملت ها گسترش دهد؛ این امر 
بدان علت است که امکانات موجود در کرة 
خاکی محدود است و نیاز بشر رو به فزونی 
است. به همین جهت، نزاع بر سر تسخیر 
و  انسان ها همیشه وجود داشته  و  منابع 
دارد. بنابراین اگر زمانی تقابل  بین قبایل 
تقابل های  دولت ها،  شکل گیری  با  بود، 
دولت ملت شکل گرفت و مرزها به عنوان 
دولت ملت به رسمیت شناخته شد، اما بعد 
از آن به ویژه بعد از دوران مدرن، مرزها از 
به  و  فراتر خواهد رفت  دولت ملت ها هم 
دهکدة جهانی تبدیل خواهد شد. البته 

برخی معتقدند که چنین نیز شده است. 
الزامات پساجهانی سازی 

می افتد،  اتفاق  جهانی سازی  وقتی 
واحد  را عضو جامعه ای  مردم خود  یعنی 
می بینند، باید بر اساس مفاهیم مشترک، 
تعاریف، آرمان های مشترک و هنجارهای 
بدان  این  زندگی  کنند.  هم  با  مشترک 
معناست که باید از یک قانونمندی واحد 
واحد  جهانی  و  بین المللی  ساختار  از  و 
بنابراین  پیروی  کنند.  جهانی  انضباط  و 
رنگ  جغرافیایی  و  فرهنگی  مرز  دیگر 
واحدی  پیکرة  یک  به  تبدیل  و  می بازد 
می شود که همة مناسباتش باید همگون و 
یکدست باشد. البته جامعه شناسان وقتی 
جهانی سازی  از  دفاع  یا  جهانی سازی  از 
سخن می گویند، به هیچ وجه بر آن نیستند 
ملت  و  درون گرایی  قومیت گرایی،  که 
بلکه  کنند،  تحریک  را  ملیت گرایی ها  و 
می خواهند به گونه ای وانمود کنند که با 
حفظ این خرده فرهنگ ها و ملیت ها باید 
جهانی  اسم  به  بزرگ تری  ظرف  یک  در 
رفتاری همگون و هماهنگ داشت که به 
این ترتیب منافع بشریت بهتر تأمین  شود. 

ضرورت جهانی سازی
نکته مهم در تقابل یا تعامل بین ملت ها 
صاحب  ملت های  صاحبان  که  است  آن 
فرهنگ  اینکه  دلیل  به  تمدن  و  فرهنگ 
تالش  می دانند،  پیشرو  را  خودشان 
نقاط  سایر  به  را  فرهنگ  این  تا  می کنند 
عالم و ملل صادر کنند و این صادر کردن 
به  ارتباطات  که  می شود  باعث  فرهنگی 
شکل جهانی دنبال و تعقیب شود؛ یعنی 
اقتضای ذاتی برخی فرهنگ ها و تمدن ها 
و  طبیعی  طور  به  و  نیست  درون گرایی 
عادی نمی توانند در یک ظرف محدودی 
جای گیرند؛ لذا با گسترش خود، ضامن 
بقای خویش خواهند بود. فرهنگ مادی 
دنیاخواه  جامعة  یعنی  است؛  گونه  این 
دنیاخواهی  از  حدی  هیچ  به  نمی تواند 
محدود بماند، به همین دلیل، دائمًا به فکر 

گسترش حوزة نفوذ خود می باشد. 
فرهنگ و جامعة اسالمی نیز همین گونه 
جهانی،  و  آرمانی  ایدة  دلیل  به  و  است 
و  مهدویت  موضوع  با  آن  پیوند  ویژه  به 
جامعة موعود، به دنبال گسترش مرزهای 

فرهنگی خود می باشد. 
جهانی سازی،  موضوع  اصل  بنابراین، 
نمی توانیم  که  است  ضروری  مسأله ا ی 
به کیفیت  اما نسبت  را متوقف کنیم؛  آن 
و  بگوییم  سخن  می توانیم  جهانی سازی 
تدبیر و تأمل کنیم و اقدام مشترکی را شکل 
دهیم. کسانی که معتقدند جهانی سازی، 
پروژه نیست، بلکه پروسه است و می کوشند 
در مقابل فرایند جهانی سازی فعلی حرکتی 
که  می آید  نظر  به  بزند  رقم  را  متفاوت 
نظریه شان با همین نقیصه روبروست که بین 
اصل جهانی سازی و کیفیت آن، تفکیک 
نکرده اند؛ اصل جهانی سازی حرفی درست 
و  مؤثر  حضور  ما  اگر  و  است  گریز ناپذیر  و 
فعالی هم نداشته باشیم به صورت منفعالنه 
خواهیم  کنشگر  جهانی سازی  فرایند  در 
بود. اما اگر نسبت به اینکه آیا همة ملت ها 
مثاًل  باید  که  دارند  محتوم  سرنوشت  یک 
دنباله روی از فرهنگ غرب کنند، سخن ما 
در پاسخ به این پرسش منفی است و آنچه 
که شکل گرفته، تابع ارادة ملت هاست و آنچه 
که در آینده شکل خواهد گرفت تابع همین 
است. بنابراین اصل جهانی سازی ضروری 
است، اما کیفیتش به اختیار ملت هاست و 
اینکه حول چه پیشوایی جمع شوند که در 

ادامه عرض خواهیم کرد. 

ابعاد جهانی سازی
زندگی  عرصه های  همة  با  جهانی سازی 
فردی،  عرصة  هم  دارد؛  کار  و  سر  بشر 
عرصة  هم  و  خانوادگی  و  اجتماعی 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی؛ یعنی همة 
آنچه که انسان و آحاد یک جامعه در درون 
خود دارند و با آن زندگی می کنند در عرصة 
اتفاق می افتد.  جهانی نیز همین مسأله 
بودن  ذوابعاد  عین  در  مهم  نکتة  منتها 
جهانی سازی  همزمان  که  جهانی سازی 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتهادی 
دنبال می شود این است که توجه کنیم که 
ابعاد  سایر  محور  فرهنگی  جهانی سازی 
است؛  یعنی یک خاستگاه جامعه شناسانه 
اساس  بر  فرد  که  همان گونه  زیرا  دارد. 
آرمان هایش حرکت می کند و انگیزة اصلی 
حرکت او را آرمان های او شکل می دهد، 
اساس  بر  و  است  همین گونه  هم  جامعه 
آرمان ها، مقاصد و مطلوبیت هایی که برای 
خود تعریف می کند، حرکت می کند و این 
را  فرهنگ  که  است  چیزی  مطلوبیت ها 
این مقدمه،  اگر  بنابراین  شکل می دهد. 
مقدمة درستی باشد، بشر در ساختارهای 
بر  و  می کند  توافق  هم  با  هم  اقتصادی 
امثال  و  جهانی  تجارت  سازمان  اساس 
اینها با یکدیگر تعامل اقتصادی می کند. 
ظاهر این تعامل اقتصاد و باطنش فرهنگ 
است؛ زیرا باطنش ارضای آن نیازی است 
و  می دانسته  مطلوب  خود  برای  بشر  که 
شکل  جوامع  فرهنگ  را  مطلوبیت  این 
خواهیم  ادامه  در  است.  داده  تشکیل  و 
می تواند  جامعه ای  آن  اتفاقًا  که  گفت 
در  بتواند  که  باشد  برتر  جهانی سازی  در 
مؤثرتری  نقش  بشر  آرمان  شکل دهی 
که  فرض  این  با  بنابراین  باشد.  داشته 
و  است  فرهنگی  جهانی سازی،  محور 
محور تنازع اصلی بر اثر ارزش ها و باورها 
و الگوهای رفتاری و سبک زندگی است که 
خودش را در قالب های مختلف به نمایش 

می گذارد.
ابزار جهانی سازی اربعین

ابزارها اختصاصی به جهانی سازی مادی 
مشترک  ابزارها  این  اصل  ندارد؛  الهی  یا 
است، اما نوع بهره برداری و محتوایی که 
در آن جریان پیدا می کند، کاماًل متفاوت 
است. در اینجا بخشی از این موارد را ذکر 
می کنیم تا بتوانیم بر این اساس، نظری به 

بحث کنگرة اربعین داشته باشیم.

الف( دانش بشری
دانش بشری و تعریف علم به استانداردهای 
علمی یکی از محورهای مهم جهانی سازی 
که  دلیل  این  به  است.  حاضر  عصر  در 
نوعی  به  انسانی  علم  خصوصًا  علم، 
ارتباطات  و  اقدامات  رفتارها،  تصمیم ها، 
مهر  یک  چون  می کند؛  جهانی سازی  را 
است  عبارت  آن  و  دارد  دست  در  مهمی 
از »مهر علمی« که وقتی پای یک چیزی 
خورد، یعنی عقل، تجربه و خرد جمعی آن 
را تأیید کرد و در میدان رقابت بین نظریات 
مختلف این نظریه مورد تأیید قرار گرفت، 
مورد قبول خواهد بود. بنابراین کسی که 
علمی زندگی و رفتار می کند، می تواند در 

عرصة جهانی سازی تأثیرگذارتر باشد.
ب( رسانه

با گسترش ابزارهای ارتباطی، نقش رسانه 
ابزارهای  امروز،  به  تا  می شود.  پررنگ تر 
نفر  هر  که  شده اند  گونه ای  به  رسانه ای 

می تواند یک رسانه باشد. 
ج( سازمان های جهانی

جهانی سازی،  ابزارهای  جمله  از 
طراحی  و  جهانی  سازمان های 
قوانین  وضع  اینکه  چه  ساختارهاست؛ 
جهانی محوری مهم در عرصة جهانی سازی 
است. اگر در کنوانسیون های حقوق بشر، 
مثاًل قانونی کردند که هر فرقه و مذهبی، 
ولو ضد دین، باید حرمتش حفظ شود 
و میدان فعالیت مساوی داشته باشد. 
گروه  یک  اسالمی  ایران  در  وقتی 
منحرفی مثل بهائیت مورد محدودیت 
مدعیان  صدای  می گیرد،  قرار 
حقوق بشر بلند می شود یا باالتر و 
بدتر از اینکه با شرمندگی تمام در 
و  گسترش  شاهد  امروز،   دنیای 
در  همجنس بازی  قانونی شدن 

برخی کشورها هستیم. 
د( شاخص نگاری

محور بعدی، شاخص نگاری 
در محورهای مختلف است. 
به  رقابت  سمت  به  دنیا 

و  مقایسه  سمت 
رتبه بندی 

ر  د

می رود،  پیش  مختلف  عرصه های 
سالمت  ورزش،  فساد،  در  رتبه بندی 
رتبه بندی ها  ...  این  و  بهداشتی  و  اداری 
می گیرد  صورت  استاندارهایی  اساس  بر 
در  را  تأثیر  بیشترین  کسانی  می توانند  و 
تعریف استانداردها داشته باشند که بیشتر 
مقاصدشان را در قالب استانداردها پیش 
مقیاس  در  وقتی  است  طبیعی  ببرند. 
این  معنی اش  می گوییم  سخن  جهانی 
با  باید  صد  در  صد  معیارها  که  نیست 
ولیکن  باشد،  داشته  تفاوت  یکدیگر 
صحبت این است که همة این مواردی که 

بیان کردیم، با هم متفاوت خواهد بود. 
هـ( تربیت و پرورش

تحقق  عنوان  به  که  محوری  آخرین 
مسألة  می کنیم،  یاد  آن  از  جهانی سازی 
فرهنگ  است.  افراد  پرورش  و  تربیت 
مادی و الهی سعی می کند که انسان های 
متناسب با خودش را رشد دهد و تقویت 
مهم  کارکرد  دلیل،  همین  به  کند. 
بیان  که  مواردی  از  بسیاری 
و  آدم سازی  شد، 
شکل دهی 

به 
و طبیعتًا وقتی  افراد است  شخصیت 
که افراد با فرهنگ جامعة هدف پرورش 
پیدا کردند، عنصر همان جامعه می شوند 
و این همان چیزی است که می خواهند 

اتفاق بیفتد.
نقش کنگرة اربعین در جهانی سازی

اسالمی،  انقالب  پدیدة  اربعین،  از  قبل 
تقریبًا  حرکت  که  بود  نوری  انفجار  یک 
اتفاق  غرب  دنیای  در  که  یک طرفه ای 
و  کرد  بزرگ  گسستی  دچار  را  بود  افتاده 
نشان داد که این اجبار و الزامی که دنیای 

سلطه می خواست القا کند که همه باید 
همین گونه عمل کنند و اال به پیشرفت، 
رفاه، امنیت و آزادی نمی رسند، شکافی در 
آن وارد شد و اعتبار بین المللی خود را تا 
حدودی از دست داد و آنچه که در اربعین 
مشاهده می کنیم به نوعی امتداد انقالب 
در  جدیدی  تجربة  چون  است؛  اسالمی 
حرکت جمعی و پرستش جمعی بر محور 
امام است؛ و از این جهت با انقالب اسالمی 
تشابه دارد. انقالب هم یک حرکت جمعی 
بر محور نائب امام زمان برای تحقق ارزش 
مدنیت  یک  ایجاد  و  جامعه  در  اسالمی 
اربعین  کنگرة  در  که  آنچه  بود.  جدید 
شاهد آن هستیم و به صورت یک حرکت 
خودجوش و رو به تزاید اتفاق می افتد، این 
است که جمعی از شیعیان، بلکه مسلمانان 
و گاه دیده می شود غیر مسلمانان، حرکتی 
آن  و  می کنند  آغاز  مقصدی  سمت  به  را 
مقصد لقاء  امام )ع( است؛ یعنی والیت و 
محبت امام )ع( محور ایجاد یک تجمع، 
و  است  شده  مدنیت  و  حرکت  یک  بلکه 
این همان چیزی است که کنگرة اربعین 
را متمایز کرده است. از این رو می توانیم 
فرهنگ  جهانی سازی،  محور  کنیم  ادعا 
است و محوریت جهانی سازی فرهنگی، 
یعنی محوریت اینکه امت و ملت 
هستند،  امامی  چه  تابع 
تکلیف ماهیت و جهت 
را  جهانی سازی 
می کند.  مشخص 
اساس،  این  بر 
می بینیم که اربعین 
و  حرکت  احیای 
امام  محور  بر  تجمع 
کسی  هر  است.  )ع( 
آنجا به عشق سیدالشهداء 
سنگی روی سنگ می گذارد 
می دارد،  بر  قدم  از  قدمی  و 
یعنی به نوعی می خواهد تبعیت 
به  بارزتری  نحو  به  را  خودش  دلدادگی  و 
محور  یعنی  محور،  این  بگذارد.  نمایش 
تجمع  که  شده  باعث  والیت،  و  امامت 
و  بگیرد،  شکل  امام  محور  بر  حرکتی  و 
بر  را  آن  آن چیزی است که تمدن مادی 
سلطه  نظام  نگرانی  بنابراین  نمی تابد. 
نفر  اینکه چند  به خاطر  اربعین  از کنگرة 
یک جا جمع می شوند و در مسیری با هم 
این تجمعات  از  نیست،  حرکت می کنند 
انسانی در دنیا زیاد است؛ البته نه به این 

وسعت و گستردگی، ولی آنچه که کنگرة 
اربعین را برای آنها نگران کننده کرده این 
است که در مقابل آن فرایندی که از نظر 
بود، یک  تاریخ رسیده  پایان  به  خودشان 
مبنای  که  می افتد  اتفاق  جدیدی  موج 
حرکتی متفاوت و جمعی است که محدود 
به یک ملت و ملیت، فرقه و مذهب نیست. 
الله  والیت  »والیتنا  که  شریف  روایت  این 
التی لم یبعث نبیا ربت اال بها؛ والیت ما 
والیتی است که هیچ نبی ای مبعوث نشد 
دارد  والیت  این  چون  والیت«  آن  به  مگر 
پیوند بین امامت و  و  تجلی پیدا می کند 
با حرکت  و  از یک طرف  توحید  با  والیت 
جمعی و پرستش اجتماعی از طرف دیگر، 
به همین خاطر نوید یک موج جدیدی در 

جهانی سازی اسالمی را می دهد. 
سیدالشهدا )ع( در  فرازی اهداف قیامشان 
را این گونه بیان می کنند، آنجا که فرمودند: 
»فی طلب االصالح فی امت جدی؛ من 
برای طب اصالح امت جدم آمدم«؛ امت 
در زمان بنی امیه یک تعینی پیدا کرده بود 
که نوعی مدنیت انحرافی ولو به اسم اسالم 
بود. امام حسین )ع( وقتی که دیدند جای 
حق و باطل عوض شده دست به قیام زدند. 
این نشان از این دارد که فرهنگ جامعه در 
است؛  شده  متحول  زندگی شان  و  عمل 
یعنی مدنیت جدید و انحرافی شکل گرفته، 
می فرماید:  حضرت  که  وقتی  بنابراین 
لطلب اصالح فی امت جدی، یعنی یک 
انقالب فرهنگی که یک انقالب تمدنی را 
در پی دارد. در کنگرة اربعین حداقل در 
این مقطع زمانی و مکانی قیامی بر محور 
)ع(  لقاء امام  شوق  به  و  )ع(  امام  امامت 
اتفاق می افتد که در مسیر خودش تجلی 
پرستش اجتماعی را به نمایش گذاشته و 
این تحقق پرستش اجتماعی  اگر تجلی 
و  امروز  جهالت  و  ظلمت  پر  دنیای  در 
یک  مدرن  بت پرستی  عصر  و  بت پرستی 
بارقه ای بر این است که می شود به گونة 
دیگری زندگی کرد و پیوندها و عالقه ها و 
تمایالت نه بر اساس دنیا و مطامع شخصی 
و دنیوی، بلکه برای یک امر الهی و بر محور 
یک ولی الهی اتفاق بیفتد و این فقط یک 
باور و آرزو نباشد، بلکه  تحقق عینی پیدا 
از  اربعین  کنگرة  مطالعة  بنابراین  کند. 
زوایای مختلف سیاسی و معنوی می تواند 
طلیعة الهام گیری برای الگوی جهانی گری 

اسالمی در عصر حاضر باشد. 

بعد  از  ذهنی  بعد  بر  عالوه  فرد  یک   ●●
ذهنی  ابعاد  است.  برخوردار  نیز  وجودی 
انسان معروف بوده و اغلب با همین ابعاد 
شناخته می شود. مثال معلم اول انسان را 
به حیوان ناطق تعریف کرده است. بیشتر 
امتیازات رایج انسان مانند معرفت، قانون، 
فلسفه،  تاریخ،  بینی،  پیش  نگری،  اینده 

علم، سیاست و ... از این وجوه کلی و ذهنی نشآت میگیرند.
اما انسان از یک بعد دیگری نیز برخوردار است که از آن تحت عنوان بعد 
وجودی نام می بریم. بعد وجودی انسان برخالف بعد ذهنی، جنبه کلی، 
معرفتی، قانونی، تاریخی ، فلسفی، علمی و ... ندارد بلکه به لحظه حال، 
این فرد، این مکان، این درد، این لذت  و این حس مربوط می شود از اینرو 

مهمترین اهرم تربیت در انسان بشمار می آید. )تمثیل سیراب شدن(
یکی از ابعاد منفی بعد ذهنی، با وجود تمام محسناتش این است که بعد 
وجودی را تضعیف می کند. شاید قوه خیال بیشترین نقش را در تضعیف بعد 
وجودی ایفاء بکند. زیرا هنگامی که فرد بخواهد در زمان حال حضور داشته 
باشد یعنی تمام حواسش را برای کاری انجام می دهد جمع کند در این 
صورت هم آن کار را بهتر انجام می دهد و هم از آن لحظه ها لذت می برد. 
در این شرایط است که نیروی خیال وارد عمل شده و ذهن فرد را در جهت 
خاطرات گذشته یا آرزوهای آینده منحرف می کند لذا انسان نمی تواند تمام 
حواس خود را روی یک کار متمرکز کند از اینرو نه در آن کار موفقیت کسب می 

کند و نه از آن لحظات لذت می برد.

بعد وجودی را می توان در عباداتی چون نماز، روزه، حج، خمس، جهاد و 
... به خوبی رصد کرد. به عنوان مثال، در نماز به طاهر بودند در این لحظه، 
وجوب نماز در فالن ساعت، وجوب توجه به این قبله، ایستادن در این حالت، 
خم شدن خاص )رکوع(، گذاشتن پیشانی به صورت خاص بر زمین)سجده(، 
نشستن خاص)تشهد و سالم(، تکرار این حالت های خاص و ... تاکید شده 
است. همه این حرکت های خاص سبب می شود که فرد از عالم خیال و 

اندیشه های کلی خارج شده و در لحظه حال غرق شود.
البته اگر چنین حالتی را در نماز های خودمان حس نمی کنیم به این دلیل 
است که به مرور زمان، این حالت های خاص به حالت های کلی و تکراری 

تبدیل شده است. )مقایسه با مناسک حج(
بنابراین خدای متعال در وضع احکام دین مبین خود به همه ابعاد انسانی از 
جمله ابعاد وجودی توجه کرده است. علت این امر نیز واضح است چون ابعاد 
وجودی انسان دارای نشاط بوده و لذا در تربیت وی تاثیر بی بدلیلی دارند. از 
اینرو به هر میزان که از ابعاد وجودی این عبادات کاسته می شود از تاثیر انها 

نیز کم می شود )عدم حضور قلب در نماز(

راه پیمایی اربعین
با دقت در راه پیمایی اربعین می توان موارد زیر را در پدیده جهانی رصد کرد:

حرم  به  را  خودشان  کنند  می  سعی  همگان  است.  مکان  یک  مقصد 
سیدالشهداء برسانند. حرم امامی که با قیام بر علیه ظلم و انحراف و ایثار جان، 
مال و همراهان خود، تاریخ بشریت را به کرنش در برابر این قیام واداشته است.
زمان چند روز قبا از اربعین است. چند روز پیش از اربعین امام  شهیدان، 

ایامی است که شیفتگان اباعبدالله خودشان را به کربال می رسانند.
روش، راهپیمایی است. در راه پیمایی تقریبا تمام اعضاء و عضالت فرد فعال 
می شوند، به ویژه هنگامی که مسافت طوالنی و توام با خستگی باشد. در 
این شرایط ابعاد ذهنی انسان نمی توانند مثل همیشه از ابعاد وجودی غافل 
شده و به تخیالت خود ادامه دهند بلکه به ناچار متوجه عوامل این راهپیمایی 
چون اهمیت و پیامد های عاشوراء، دالیل ماندگاری و تاثیر بی بدیل این حادثه 

بشری و ... می گردد.
نوع برخورد میزبان ها و موکب ها شباهتی به رفتار )حتی همین( مردم در 
سایر شرایط ندارد. گویا راه پیمایان که مانند دیگران در زندگی مادی )زندگی 
با خود بزرگ بینی، رقابت منفی، حسادت، ندیدن دیگران و بی توجهی به 
آنها و ...( غرق هستند، فقط چند روز به طور استثنایی فرصت می یایند تا 
از شرایط عادی خارج شده و در یک شرایط استثنایی و الهی )زندگی توام با 

گذشت، فداکاری، رقابت مثبت،دیدن دیگران و تالش برای خدمت به آنها و 
...( قرار گیرند. گفتنی است که شنیدن این حاالت و شرایط به ابعاد ذهنی 
انسان مربوط شده به سرعت از یاد می روند و تاثیر کوتاه مدتی در شنونده 
باقی می گذارند ولی دیدن و لمس کردن این شرایط توسط راه پیمایان به ابعاد 
وجودی آنها مربوط شده به سادگی از یاد نمی روند و تاثیر بلند مدت در آنها به 

جای می گذارند.
راه پیمایی اربعین یک حرکت جمعی به سوی یک هدف یگانه است. شاید 
توضیح دادن بعد جمعی این حرکت حسینی از بعد وجودی کار آسانی نباشد 
زیرا بعد جمعی از ویژگی کلی، غیر لحظه ای و غیر مکانی برخوردار است ولی 
اتفاقا همین حرکت جمعی چنان تاثیر مثبتی در بعد وجودی راه پیمایان می 
گذارد که تا مدتها فراموش نمی شود. کافیست یکبار حتی در جمع های 
کوچک تر و با اهداف معمولی شرکت کرده باشیم. به عنوان مثال، وقتی در 
یک کوه پیمایی با یک جمع بیست نفره شرکت می کنیم از یکسو حالت های 
معمولی چون خستگی، افسردگی، احساس انزوا و بی ثمر بودن را فراموش 
می کنیم و از سوی دیگر حالت هایی چون نظم، همدلی، همیاری، دیدن 
دیگران و گذشت به خاطر آنها را با تمام وجود در خودمان احساس می کنیم. 
چنین احساسی در راه پیمایی اربعین در حد اعالء وجود دارد زیرا در این راه 
پیمایی شرایط خاصی چون تقدس قیام عاشوراء از یکسو، ناامن بودن محیط 
راه پیمایی از سوی دیگر، لزوم پرداخت هزینه روادید و سفر از سوی سوم، 
طوالنی بودن مسیر راه پیمایی از سوی چهارم و ... نیز به این شرایط افزوده 
می شود، از اینرو دیگر نمی توان سطح و عمق تاثیرات راه پیمایی اربعین را به 

سادگی در راه پیمایان مورد ارزیابی قرار داد.
در راه پیمایی اربعین نه تنها مرز بین غنی و فقیر، پیر و جوان و کودک، زن و مرد، 
بیمار و سالم، عالم و عامی برداشته می شود بلکه مرز بین یدی و امامی، شیعه 
و سنی، مسلمان و مسیحی و زرتشتی و صابئی و .. نیز از بین می رود و زمینه 
عینی و عملی برای قرابت و نزدیکی انسان ها از هر قوم و نژادی فراهم می شود. 
وقتی در مراسم راه پیمایی یک فرد با تمام اقشار فوق الذکر از نزدیک روبرو می 
شود و با شیوه های متنوع زندگی، گفتگو و حتی عزاداری مواجه می شود از 
فاصله موجود بین اقشار اظهار تعجب می کند ولی آنگاه که این همه فرهنگ 
ها، ملیت ها، زبان ها و مذاهب مختلف را در مسیر غزای حسینی همدل می 
یابد، ایمان می آورد که با وجود تمام اختالفات اعتقادی که در میان است 
یک بستر مانند فرهنگ حسینی وجود دارد که اختالفات را کم رنگ و  وجوه 
اشتراک، همبستگی و تفاهم را پررنگ می کند. و باز نکته حایز اهمیت این است 

فقط مطالعه نمی کند بلکه با تمام وجودش این شرایط را حس می کند.

مهمترین خاصیت درگیر شدن ابعاد وجودی انسان در یک موضوع، پایداری 
و ماندگاری آن موضوع است. هر قدر یک حادثه بتواند ابعاد وجودی فرد را 
درگیر کند، به همان میزان بر تاثیر و ماندگاری آن حادثه افزوده می شود. بی 
شک یکی از عوامل ماندگاری و تاثیر گذاری قیام عاشوراء وجود ابعاد رثائی و 
مظلومیتی است که در این حادثه موج می زند. به تعبیر استاد مطهری، سید 
الشهداء با همراه بردن خانواده و خالص گردانیدن اصحاب و در یک کالم، 

رنگ خون زدن به قیام خود، اسباب ماندگاری آن را فراهم ساخته است.

آسیب شناسی ابعاد وجودی
یک آفت اساسی همواره این تاثیرات مثبت را تهدید می کند و آن افراط گرایی 
بشر است. همان طور که ابعاد ذهنی)ابعاد کلی، معرفتی، حصولی، عقلی، 
بحث پذیر و ...( خاصیت استقاللی دارند، یعنی اغلب کسانی که به ابعاد 
ذهنی )تحلیلی( قیام عاشوراء می پردازند، دچار افراط شده و از ابعاد وجودی 
آن غفلت می کنند، ابعاد وجودی بشر )ابعاد مربوط به این لحظه، این مکان، 
این درد، این لذت، این احساس ، عدالت یا ظلم و ...( نیز خاصیت استقاللی 
دارند یعنی اغلب افرادی که تحت تاثیر ابعاد وجودی )احساسی( قیام عاشوراء 
قرار دارند دچار افراط شده و از ابعاد تحلیلی و تبیینی آن غفلت می کنند؛ 
اینجاست که گاهی با مراسم و حرکتهایی مواجه می شویم که آنها را در شان 
قیام حسینی نمی یابیم. بنابراین وظیفه علماء و دانشمندان بصیر است که 
همواره از این میراث بی بدیل بشری، اسالمی و شیعی مراقبت کنند تا ضمن 
تبیین ابعاد عقلی و اهداف مقدس این قیام، ابعاد وجودی و رثائی آن نیز مورد 
توجه تام قرار گیرد؛ و به دیگر سخن، مراقبت بسیار جدی الزم است تا غلبه بعد 
عقلی و تحلیلی، ابعاد وجودی و رثائی قیام را کم فروغ نکند و از سوی دیگر 

غلبه ابعاد رثائی، بعد تحلیلی این قیام را تحت تاثیر قرار ندهد.
تجریه نشان می دهد که همواره ابعاد عقلی و تحلیلی قیام عاشورا تحت تاثیر 
ابعاد رثائی ان به حاشیه رانده شده است؛ علت آن هم واضح است: اغلب 
شیفتگان حسینی اهل مطالعه و تحلیل عقالنی نیستند، چون مطالعه و 
تحقیق مستلزم صرف وقت و همت واالست ولی ابعاد وجودی و رثائی نیازمند 
صرف وقت و تالش مضاعف نیست. از اینرو وظیفه علماء و فرهیختگان برای 
روشن سازی ابعاد عقلی و ارمان های متعالی قیام عاشورا مضاعف می گردد تا 
اواًل غلبه ابعاد رثائی موجبات وهن این حادثه عظیم را فراهم نسازد و ثانیًا بتوان 
با ترکیب معقول دو بعد تحلیلی)ذهنی( و رثائی)وجودی( آثار بسیار مثبت 
و متعالی آن را در غیر ایام محرم و اربعین و سایر ساحات فردی و اجتماعی 

مسلمین نیز تعمیم داد. 

تحلیل ابعاد وجودی
راهپیمایی اربعین

اربعیــن و جهــانی ســازی

غالمرضا ذکیانی
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
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●●  سعید حدادیان، مادحین را مدیحه سرای حرف دل زائران در پیاده روی اربعین دانست و گفت: 
ما در حال مشق فراملی کردن این سنت حسنه هستیم.

به گزارش پایگاه خبری االربعین، سعید حدادیان در زمینه نقش مداح ها در پرشور 
برگزار کردن مراسم اربعین حسینی گفت: مداح در این سفر، زبان مردم تلقی می 
شود، زیرا مداح به دنبال آن نیست که بگوید چرا آمده ام و برای چه کسی آمده ام،  
بلکه مداح آمده است تا آنچه در دل و زبان مردم است را در قالب مدیحه و نوحه عرضه 

کند.
حدادیان درباره نقش مداح ها در اتحاد شیعیان عنوان کرد: نخستین سال های پیاده 
روی اربعین به صورت گسترده برگزار شد و ما در حال مشق فراملی کردن این سنت 
حسنه هستیم. اگر این رویه همچنان ادامه داشته باشد به یقین نوحه و مداحی های 

ما نیز ترکیبی خواهد بود.
این مداح اهل بیت یادآور شد: فرهنگ موسیقایی در تعزیه خوانی و مداحی در گذشته 
بین ایران و عراق تبادل شده و برای فهم بهتر این شیوه به طور معمول زبان دو طرف 
مورد استفاده قرار گرفته است. اگر چنین رویه ای ادامه داشته باشد مرزهای جهان 

تشیع به زودی درنوردیده خواهد شد و ما شاهد اشتراک های بیشتری خواهیم بود.
وی در زمینه تاثیرپذیری جبهه مقاومت از عاشورا گفت: جبهه مقاومت بر تبیین 
نهضت سید الشهدا و عالقه به نهضت امام حسین)ع( پافشاری دارد. اگر با کسانی 
که در مسیر کربال و نجف هستند مصاحبه کنید که چرا به کربال می روید؟ بدون شک 
یکی از خواسته های خود از اهل بیت را شهادت عنوان می کنند و این هدف اصلی 

نهضت مقاومت است.
حدادیان اظهار کرد: شور عظیم زائران حسینی برای رسیدن به حرم امام علی )ع(، 
امام حسین )ع( و حضرت عباس )ع( و شعارهای »حیدر،حیدر«، »لبیک یا حسین« و 
»لبیک یا عباس« جای خواندن زیارت را گرفته است. این حرکت افزون بر آرمان شیعه، 
کمر دنیای استکبار را خواهد شکست. بسیاری اعتقاد دارند زیارت در نهایت باید به 
لبیک گفتن ختم شود که اربعین حسینی این کار را انجام داده و خواهد داد. پیاده 
روی اربعین مردم را عاشورایی کرده، زیرا در این مسیر همچنان که در کربال حبیب ابن 

مظاهر و علی اصغر وجود داشتند، پیر، جوان و کودک نیز حاضر بودند.
وی در زمینه تعامل مردم ایران و عراق در پیاده روی اربعین گفت: ما هیچ وقت با عراق 
و مردم این کشور مشکل نداشتیم و تفکر ایران ستیزی نیز بر این مردم حاکم نبود، 
بلکه رژیم سرسپرده بعث بود که به تحریک جهان استکبار به ایران حمله کرد و مردم 
عراق نقش زیادی در آن نداشتند. عراق و ایران مرز فرهنگی زیادی ندارند و از دیرباز 
یک کشور بودند که وجوه اشتراک زیادی در زمینه های مختلف داشتند. مردم ایران 
و عراق در  محور اهل بیت یکی شدند و هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری نخواهد 
داشت و این همانی است که در  زیارت عاشورا با عنوان »سلم لمن سالمکم« به آن 

اشاره شده است.
حدادیان یادآور شد:  معتقد به حسن تفعل هستیم؛ چرا که در مکتب ما حسن تفعل 
موضوعیت دارد و پیامبر اسالم نیز بر آن تاکید کرده است. حسن تفعل اربعین، پیروزی 
نهایی شیعیان است، زیرا  یکی از اربعین ها بود که توانست راه را برای پیروزی انقالب 
هموار کند. برگزاری اربعین کشتار مردم قم توسط رژیم شاه در تبریز و 25 شهر دیگر 
موجب جرقه های انقالب شد. این در حالی بود که پنج سازمان مهم آمریکا در آن 
زمان ادعا کردند تا 10 سال دیگر  نشانه های انقالب در این کشور دیده نخواهد شد.

تکنیک زیارت اربعین نیز در نهایت به اتحاد و یکپارچگی خواهد رسید و حیات آمریکا 
و تمامی سرسپردگان وی تمام خواهند شد و به زودی شاهد پیروزی های بزرگی برای 

شیعیان خواهیم بود و امیدواریم فرج امام زمان )عج( در 40 سالگی انقالب باشد.

●●  عبدالرحیم سعیدی راد

فقط آنان که هم آیین یاسند
حسین و کربال را مي شناسند

توفان »محرم« در همه شهرها و روستاها مي وزد. درختان به احترام نام »حسین)ع(« 
خم شده اند. صداي طبل عزا در خیابان و کوچه ها مي دود؛ رهگذران سیاهپوش، به 
بیرق هاي در اهترازي چشم دوخته اند که روي آنها نوشته شده: »هیهات منا الذله«

شاید اگر با دقت گوش کني صداي آسماني محتشم را از گلوي خشکیده اش 
بشنوي که:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

از خود مي پرسي که نام و یاد »حسین)ع(« بعد از قرن ها با این مردم عاشق چه کرده 
است؟ یك معشوق و این همه عاشق؟

تکیه ها و حسینیه ها پیراهن نیلي به تن کرده اند و هرکس را که مي بیني انگار درون 
سینه اش ابري عزا گرفته است و در دلش محشر کبرایي برپاست.

کم کم دسته هاي عزاداري شکل مي گیرند؛ اشك ها دسته دسته از راه مي رسند 
و دسته هاي زنجیرزني از آسمان تا حسینیه دل و از آنجا تا نفس هاي تنگ غروب 

صف مي کشند. 
حاال حتي بوي سیب از سمت کربال به »شام« که نه! به مشام مي رسد.

و کربال چیست جز سرزمیني تشنه که مي تواند تمام دل هاي تشنه را سیراب کند.
و کربال آبروي همه خاك است؛ خاکي که هر ذره آن مهر نماز عاشق ترین بندگان 

خداست.
ایستاده  و  مي رویند  سربریده  نخل هایش  هنوز  تا  که  است  نخلستاني  کربال  و 

مي میرند.
و کربال ابتداي دل هایي است که با عاشورا گره خورده اند و عاشورا روز سربلندي 

انسان است. 
و تو خوب مي داني که چرا هر سال در چنین روزي خورشید از بلنداي نیزه اي 

خونین طلوع خواهد کرد.

مدتی بود دلم هواي زیارت اربعین کرده بود. اوراق دفترم بهانه ای شدند تا سفرنامه عاشقی ام را 
به نگارش در آورم لذا تصمیم گرفتم تا به کوي دوست قدمی بگذارم و به دیدارش بشتابم. با چند 
نفر ازدوستان رهسپار کربال شدیم. چون میخواستم لحظه لحظًه سفر عاشقي ام را ثبت نمایم 

دوربین و قلم و دفتر برداشتم.  
تا اذان صبح از شدت ذوق این پهلو آن پهلو می شدم و خمیازه می کشیدم . پس از نماز صبح 
به راه افتادیم . هرچه بیشتر که مي رفتم گویی تشنه تر مي شدم آری آدمي هر چقدر بیشتر در 
راه رسیدن به معشوقش سختي به جان بخرد به ارزش وجودي اش واقف ترمي شود و خود را 
بهتر خواهد شناخت اینجا بود که مفهوم خودشناسي که مقدمه است بر خدا شناسي است 

بدرستی فهمیدم. 
از مرز که گذشتیم و به سر زمین عراق رسیدیم سیل عظیم جمعیت همه جا موج می زد. پیر 
و جوان، کوچک و بزرگ همه و همه بصورت سواره و پیاده می رفتند . ازکرد، لرگرفته تا آذري 
و عرب..... اینجا بودکه قلم و دوربین نتوانست یاري ام کند.   شورحسین)ع( است چه ها مي 

کند.؟!         عشق حسین است چه ها مي کند؟! 
آری عشق به معشوق و پیر و جوان نمي شناسد و خستگي سالک را، از حوادث و سختي هاي 

سیر و سلوک بیمي نیست.
» و هرکه در این دهر مقربتر است جام بال بیشترش مي دهند«

چقدر گمراه بودند کسانی که سعي کردند با تخریب حرم مقدس امام حسین)ع( او را ازذهن ها 
پاک کنند ! قافل از اینکه هیچ ناخدایی، یاری پنجه در این دریای بیکران نیست  . 

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
این چه شمعي است که جان ها همه پروانه اوست

همه به هر شکلي که شده با برپایی کردن ایستگاه های صلواتی می خواستند در این میهمان 
داری سهیم باشند. شوق و حال وصف ناشدني که نظر مرا همیشه به خود جلب می کرد این 
بود هر بار نام شهدای کربال بر سرزبان ها جاري مي شد شور و شعف دیگری وصف ناشدني 
سراسر وجود زائران را فرامي گرفت و بهار دلشان سریعا ابری می شد و قطرات اشک از گونه 
هایشان جاری می شد و هر چه به کربال نزدیکتر مي شدیم احساسات بیشتر خودنمایي مي کرد 

و اشتیاق ها بي وقفه بر مي افروخت. 

به راستی به سخن بانوی کربال می رسیدم که فرمودند"و ما رأیُتااّلجمیال. و هر چه بود، زیبایی 
بود. هم چنانکه پیر فرزانه ی مان چه دلنشین گفتند: "بهر آزادی قدس از کربال باید گذشت". 

قلمم سست گردید و تواني براي ثبت ندارد تپش قلبم هزاران برابر افزونگر دید و رنگ رخسارم 
خبر از دل سودائی ام دارد ناگهان پرچم سرخ رنگ گنبد زیبا به چشمانم نمایان شد. ناخودآگاه 
خود را بین الحرمین عاشقي یافتم. به هر جا مي نگریستم چیزی نمیدیدم بجز زیبایی، گنبد 
طالیي امام حسین)ع( از یکسو و گنبد حضرت اباالفضل عباس )ع( از سوی دیگر، به راستي 
بهشت را مي شود در این جهان یافت. همگان به دور حرم در طواف دل بودند. انگار زینب )س( 
بر باالي تل زینبیه ایستاده و محاًل محال صدامی کرد . و سکینه)س( منتظرعمو عباسش)ع( بود. 
گویی بر روی نیزه صدای قرآن می آید و زینب بر چوبه محمل سر می کوبد و علي سر بر چاه فرو 
برده و خطبه شقشقیه می خواند به سختی در گوشه اي از حرمش خودم را جادادم و با نگاهي 

ملتمسانه نجوا کردم: 
چه شود به چهرًه زرد من نظري براي خداکني؟! 
که اگر کني همه درد من به یکي کرشمه دوا کني

آری در فرهنگ عاشورا کلمه ها به خود معنی دیگری می گیرد در قاموس کربال مرگ یعنی 
زندگی. اسارت یعنی آزادگی، شکست یعنی پیروزی، و زن ضعیفه به معنای آموزگار و مردانگی

عجل لولیک الفرج

●●  سید محمد میرهاشمی 
ُحســینیان! دوبــاره غــم بــه ســینه هــا شــرر زنــد
ــد ــرر زن ــوا ش ــا ِس ــه م ــم ب ــت و ال ــث غرب حدی
نــوای بنــت مرتضــی بــه کربــال شــرر زنــد
امــان ز نالــه ای کــه بــر دل خــدا شــرر زنــد
رســد وفــا  پیمبــر  عرشــیان  گاه  قبلــه  بــه 
و یــا امــام صابــران بــه دشــت کربــال رســد
نمــاز ســوی قبلــه ی شــهادت آمــده دگــر
دگــر آمــده  والیــت  مبــدأ  بــه  حــق  ســفیر 
دگــر آمــده  رســالت  محافــظ  کربــال  بــه 
دگــر آمــده  اســارت  از  حقیقــت  ُمنــادی 
پرســتوی حریــم حــق شکســته بــال و پــر شــده
خــدا ز ُغّصــه هــای او حزیــن و خونجگــر شــده
ــَرد ــرو َب ــش ف ــر از خجالت ــدا س ــی ص ــرات، ب ف
بــرد آبــرو  آب،  ز  اش  دانــه  دانــه  سرشــک 
بــرد گلــو  بــر  فــرات  از  آبــی  زینــب  دریــغ 
بــرد فــرو  را  فــرات  زمیــن  کنــد  دعــا  اگــر 
بــه آب نــه، کــه خــاک را ز اشــک دیــده تــر کنــد
تــوان نمانــده در تنــش ز قتلگــه گــذر کنــد
ســتاره ای کــه نــور را بــه خــاک جســتجو کنــد
بــه جســتجوی اللــه هــا بــه دشــت ُغّصــه رو کند
چــه زائــری کــه مــرگ خــود ز یــار آرزو کنــد
ــه گفتگــو کنــد ــه نال ــا ُگل اش، ب ــه ب میــان گری
ــن ــین م ــدم حس ــا ش ــت فن ــه در محبت ــم ک من
چهــل صبــاح شــد ز تــو جــدا شــدم حســین من
فناِء فی الحســین ام و به شــور غم عجین شــدم
حدیــث عشــق نابــم و اســاس ُملــک دیــن شــدم
ــدم ــن ش ــد قری ــم و بل ــا غ ــه ب ــم ک ــهاب ثاقب ش
ُمــؤّذن نمــاز غــم بــه ظهــر اربعیــن شــدم
أخــا أخــا همیشــه شــد ترّنــم ســرود مــن
ــن ــود م ــقایق کب ــدی ش ــوش آم ــو خ ــو بگ بگ
ــه را ــا نمــوده ســینه ام بســاط اشــک و نال ــه پ ب
را اللــه  بــاغ  شــراره  کفــم  از  روزی  ربــوده 
ــاله را ــه س ــراغ آن س ــن س ــا ز م ــا أخ ــری ی مگی
ســپرده ام بــه دســت خــود بــه خــاک آن غزالــه را
حقیقــت تــو جلــوه گــر ز تربــت رقّیــه شــد
شــد رقیــه  شــهادت  شــاهد  بریــده  ســر 

●●  مریم سقالطونی
قومــی کــه نینــوای تــو را مشــق مــی کننــد
ماننــد نــی، نــوای تــو را مشــق مــی کننــد
اینچنیــن غریبانــه  ســکوت  در  کــه  قومــی 
کننــد مــی  مشــق  را  تــو  آشــنای  تکلیــف 
وزد مــی  ندبــه  تمــام جهــت  از  کــه  وقتــی 
هــر شــب فقــط دعــای تــو را مشــق مــی کننــد
ات َره  در  چشــم  حــرم،  کبوتــران  حتــی 
ــد ــی کنن ــق م ــو را مش ــای ت ــه، رّد پ ــر جمع ه
رنــج هــای  گهــواره  شــب  در  آب  مــردان 
بــی تــاب، هــای هــای تــو را مشــق مــی کننــد
تــا بانــگ دســته هــای عــزادار مــی رســد
ایــن قــوم، نینــوای تــو را مشــق مــی کننــد

مشق فراملی
سنـت حسنــه
پیاده روی اربعین

محرم آمد و ...

●●  دلنوشته ای از رحیم توکلی
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کمیته  مراسمات  معاونت  برنامه های  تشریح  خبری  نشست    ●●
با فرا رسیدن ماه  فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین همزمان 
محرم و صفر و عزاداری سرور و ساالر شهیدان، با حضور علی اکبر 
مداحی، معاون مراسمات کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین حسینی 

، در سالن آمفی تئاتر باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.

ملی  سرود  پخش  و  کریم  قرآن  از  آیاتی  تالوت  از  پس 
معاونت  ریزی  برنامه  درباره  مداحی  سردار  کشورمان، 
اربعین امسال  پیاده روی  مراسمات کمیته فرهنگی برای 
ایرانی  موکب های  همکاری  با  گذشته  سال  دو  در  گفت: 
بر  بالغ  موکب ها  این  کردیم.  برپا  را  موکب  چهل  عراقی  و 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زائر ایرانی در سال ۹۵ و یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر در سال ۹۶ را شامل می شدند. 
موکب های ما در کربال، نجف، کاظمین، سامرا و مسیرهای 
آن تقسیم شده اند و امسال، ۱۰۰ موکب فعال در مراسم 

اربعین حسینی پذیرای زوار امام حسین )ع( خواهند بود.
پیاده روی اربعین برکات بسیاری برای جوانان دارد

وی افزود: در برنامه های اربعین، روند تعامل و ارتباط بین 
برادران ایرانی و عراقی بیشتر شود؛ چرا که به فرموده مقام 
باید  و  نیستیم  میزبان  و  هستیم  مهمان  ما  رهبری  معظم 
به عنوان یک مهمان به برگزاری پیاده روی عظیم اربعین 
شد  این  بر  قرار  اخیر،  ریزی های  برنامه  در  کنیم.  کمک 
که هرکدام از شهرها و هیئت ها، یک اتوبوس از جوانان و 
اربعین  نوجوانان خود را برای حضور در مسیر پیاده روی 
حدود ۱۰۰  مسیر  این  طی  که  چرا  کنند؛  همراه  خود  با 
همه  از  ما  دارد.  جوانان  برای  را  بسیاری  برکات  کیلومتر، 

خواستیم که جوانان را با خود همراه کنند.
مداحی اظهار کرد: حدود ۵۰ تن از سخنرانان و مداحان، 
در این همایش همراه ما هستند و تعدادی دیگر از شاعران 

و مداحان خودشان به موکب ها می آیند و تا یک هفته در 
کنار ما هستند. در این رابطه نیز هیچ صله و هزینه ای را از 
ما دریافت نمی کنند. اسکان و بلیت رفت و برگشت آن ها 

نیز برعهده ماست.
نهادها  دیگر  مشارکت  و  همراهی  خصوص  در  مداحی 
گفت: بسیج شهرداری تهران، آستان قدس رضوی و حرم 
حضرت معصومه )س( و هیئات مختلف کشوری در مسیر 

موکب دارند و از ما درخواست مداح و واعظ داشتند.
دولتی  نهادهای  َلنگ  حسین)ع(  امام  دستگاه 

نمی ماند
مراسم  برگزاری  برای  بودجه  درباره تخصیص  ادامه  در  وی 
میلیون   ۶۰۰ حدود  گذشته  سال  گفت:  حسینی  اربعین 
تومان از کمک های مردمی جمع آوری شده بود، اما امسال 
تصمیم داریم وارد موکب داری نشویم و بیشتر در بحث اعزام 
مداحان و سخنرانان ورود می کنیم. آنچه مهم است که همه 

بدانند این است که ما از بودجه دولتی استفاده نکردیم.
البته مسئوالن قول همکاری دادند  مداحی تصریح کرد: 
و امید داریم که به قولشان عمل کنند. پیش بینی ما این 
است که مراسم اربعین امسال پرشورتر برگزار خواهد شد و 
یک حماسه حسینی خواهیم داشت. دستگاه امام حسین 

لنگ نهادهای دولتی نمی ماند. وقتی حرف از سیدالشهدا 
کمک  و  می آیند  میان  به  ارگان ها  همه  بیاید،  میان  به 
می کنند. مطمئن هستیم که پولی که در دو سال گذشته 
از مسئوالن گالیه  اما  بیشتر می شود.  امسال  تامین شد، 
داریم که با این هزینه ها و تأمین ارز و مشکالت، نه فقط به 

موکب داران که به مردم نیز سخت خواهد گذشت.
همکاری حجج اسالم و مداحان برجسته در برگزاری 

مراسم اربعین حسینی
وی در ادامه درباره حضور کارشناسان و مداحان برجسته 
پناهیان،  اسالم  حجج  گفت:  حسینی  اربعین  مراسم  در 
واعظانی  از  تهرانی  علوی  عالی،  ثمری،  علی  میرباقری، 
مداحانی،  همچنین  بود.  خواهند  ما  کنار  در  که  هستند 
چون محمدرضا طاهری، مهدی رسولی، ابوذر بیوکافی و 
صادق آهنگران در حماسه پیاده روی اربعین حسینی مرثیه 

سرایی می کنند.
پخش زنده دعای ندبه و کمیل از کربال در ایام اربعین 

حسینی
آموزشی ستاد مرکزی  و  معاون مراسمات کمیته فرهنگی 
اربعین درباره پخش زنده دعای کمیل و ندبه در ایام اربعین 
حسینی گفت: ما در دو سال گذشته، گروه هایی را از صدا 

و سیما برای نشر و انعکاس خبری مراسم اربعین بردیم. 
در دو سال گذشته پخش دعای کمیل و ندبه را داشتیم 
و امسال نیز در مسیر نجف تا کربال قرائت این دو دعا، 
پخش زنده دعای کمیل و ندبه از کربال و زیارت اربعین را 

از محل خیمه گاه خواهیم داشت.
در  درمانی  خدمات  و  پزشکان  حضور  درباره  وی 

پیاده روی اربعین امسال گفت: سال های 
پزشکان  حضور  شاهد  نیز  گذشته 

کمیته  بودیم.  درمان  بحث  در 
روی  پیاده  درمانی  خدمات 

صورت  به  حسینی  اربعین 
جداگانه برگزار می شود؛ اما 

پزشکان  از  خیلی  هنوز 
برپایی  برای  ما  از 

موکب هایشان 
کمک 

می خواهند. 

اینکه  ابه  با اشاره  اربعین  تا  از غدیر  ●●  دبیر علمی سومین همایش ملی 
راهپیمایی اربعین انسانها را وارد فضایی آسمانی می کند، به بررسی مکانیزمی 

تربیتی در اربعین حسینی براساس آیات قرآن پرداخت.
به گزارش خبرگزاری های مختلف، حجت االسالم سعید اصفهانیان 
دبیر علمی سومین همایش ملی از غدیر تا اربعین امروز در آئین 
افتتاحیه این همایش اظهار داشت: از زمان حضرت آدم)ع( تا امروز 
جامعه متدین و خوبان از مسیحیان، یهودیان و مسلمانان عمدتا در 
پی کسب ثواب بودند. این منطق در کالم حضرت علی)ع( با عنوان 

عبادت تجار مطرح می شود.
وی افزود: در این میان انبیاء و رسوالن)ع( منطق دیگری داشتند 
و اهل تجارت نبودند و حضرت علی)ع( از این رفتار آنان با عنوان 

عبادت احرار یاد می کند.
دبیر علمی سومین همایش ملی از غدیر تا اربعین با بیان اینکه 
خود  در  را  شگرف  اتفاق  امروز  به  تا   91 سال  از  اربعین  جریان 
مشاهده می کند اظهار کرد: در زمانی که جامعه بشری سیر سقوط 
را در پیش گرفته جریان اربعین حسینی به سوی باال و ارتفاعات در 
حال حرکت است. این بیانگر فضایی عجیب و شگرف در عالم است 

و می باید نخبگان در این عرصه ورود جدی تری داشته باشند.
فرمود  عسل  زنبور  به  خدا  اینکه  کرد:  خاطرنشان  اصفهانیان 
و  هنرمندان  که  معناست  بدین  شد  ساکن  کوه ها  و  ارتفاعات  در 
دانشمندان باید به این موضوع توجه کنند و با آثار خود مخاطب را از 
سطح و عمق به سوی باال بکشند که البته الزم است خود هنرمندان 

و اندیشمندان نیز در ارتفاعات باشند تا محصولشان اثرگذار باشد.
وی افزود:  اربعین حسینی یک مکانیزم صفر تا صد است وقتی وارد 
ارتفاعات هستیم،  اربعین می شویم احساس می کنیم در  فضای 
احساس می کنیم در ارتفاعات و به معنای حقیقی در حال تنفس 

هستیم.
دبیر علمی سومین همایش ملی از غدیر تا اربعین با بیان اینکه 
اربعین ما را وارد فضای آسمانی می کند گفت: با ورود به فضای 
حیات،  حفظ  ایثار،  محبت،  از  اعم  زیبایی های  شاهد  اربعین 

جهت دهی به زندگی و... هستیم.
 اصفهانیان گفت: در اربعین حس می کنیم راه حرکت به سوی خدا 
باز است و کسانی که از اربعین برمی گردند نیز حس می کنند که 
دیگر نمی توانند آرام باشند و باید کاری انجام دهند تا اربعین در 

طول سال برایشان تسری پیدا کند.

سومین همایش ملی
 از غدیر تا اربعین 

در مشهد آغاز به کار کرد 

گفتگو با علی اکبر مداحی، معاون مراسمات کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین حسینی:

۱۰۰ موکب فعال در مراسم اربعین حسینی

زارعی، مسئول امور هنری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین

تئاتر مردمی اربعین،  گفتمانی در ابعاد جهانی است
تئاتر مردمی  ●●  کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری: همایش 
از  بسیاری  تعداد  که  چرا  است؛  جهانی  ابعاد  در  اجتماعی  و  فرهنگی  گفتمان  اربعین 
کشورهای جهان برای برگزاری این اجتماع عظیم مردمی در عراق و در مسیر پیاده روی 

حضور می یابند. 
پس از انتصاب کوروش زارعی به عنوان مسئول امور هنری کمیته فرهنگی و 
آموزشی ستاد مرکزی اربعین توسط رئیس کمیته، نشست تبیین برنامه های 

همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین برگزار شد.
همایش  سومین  برنامه های  االربعین،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین »روایت راهیان« با حضور کوروش 
زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و محراب محمد زاده دبیر 
هنری این دوره از همایش در پایگاه خبری حوزه هنری تشریح شد. زارعی 
در این نشست نخست به زمان بندی اولیه این همایش پرداخت و گفت: 
28مهرماه سال جاری همایش تئاتر مردمی اربعین کار خود را آغاز خواهد 
کرد. از این تاریخ به مدت 3روز متوالی در مرز شلمچه و چذابه اجرای نمایش 
با گونه های متفاوت خواهیم داشت. پس از اجرای این سوه روز وارد خاک 
عراق می شویم و اجراهای برون مرزی همایش آغاز خواهد شد. به این ترتیب 
یک هفته در عراق با هنرمندان نمایش های آیینی کشور اجرا خواهیم داشت.
زارعی: درخصوص همکاران اجرایی این جشنواره در حوزه هنری گفت: 
محراب محمدزاده که سال گذشته به عنوان دبیر اجرایی این جشنواره ما 
را همراهی می کرد امسال دبیری هنری جشنواره را به عهده دارد. همچنین 
آرش ساربان که سال گذشته با گروه خود فعالیت های خوبی را ارائه دادند 
امسال به عنوان دبیر اجرایی سومین همایش مردمی تئاتر اربعین ما را یاری 

می کنند.
وی با اشاره به تصمیمات ویژه برای برگزاری این دوره از همایش افزود: در 
نظر داریم تا اجرای نمایش های سومین همایش بین المللی تئاتر اربعین با 
پنج زبان گوناگون میزبان زوار پیاده روی ایام اربعین باشد. زبان های فارسی، 
عربی، اردو، ترکی و انگلیسی در دستور کار برگزاری این دوره از همایش 
تئاتر مردمی اربعین قرار دارد. سال گذشته ما تنها به دو زبان فارسی و عربی 
کشورهای  از  زوار  وسیع  طیف  به  توجه  با  امسال  اما  کردیم.  اجرا  نمایش 
مختلف با زبان ها و گویش های گوناگون تصمیم گرفتیم تا در فراخوان این 

رویداد زبان هایی عالوه بر عربی و فارسی را نیز وارد کنیم.
گفت:  همایش  این  برپایی  در  مرکز  نظر  مورد  موضوعات  مورد  در  زارعی 
روایت ها و داستان های تاریخی و معاصر در رابطه با پیاده روی اربعین، وقایع 
تاریخی مربوط به محرم الحرام ۶۱ هجری، شخصیت امام حسین )ع( و یاران 
باوفایش، قیام عاشورا و مدافعان حرم و فرهنگ عاشورا و انقالب اسالمی 
موضوعات مورد نظر ما برای آثار انتخاب شده در این دوره است. همچنین 
قالب های اجرایی باید موکبی یا همان مسجدی، خیابانی، تعزیه، نقالی، 

پرده خوانی و مقتل خوانی باشد.

موقعیتهای  تمام  از  زارعی: 
استفاده  اربعین  پیاده روی 

شود
همایش  افزود:  همچنبن 
اربعین  مردمی  تئاتر 
و  فرهنگی  گفتمان 
ابعاد  در  اجتماعی 
چرا  است؛  جهانی 
از  بسیاری  تعداد  که 

جهان  کشورهای 

برای برگزاری این اجتماع عظیم مردمی در عراق و در مسیر پیاده روی حضور 
هنرهای  همانند  خود  توانایی های  و  ظرفیت ها  از  باید  ما  پس  می یابند. 
نمایشی جهت افزایش تعامل هرچه بیشتر میان هنرمندان مرکز هنرهای 
نمایشی حوزه هنری با زوار این رویداد مهم بهره ببریم. تئاتر نیز هنر گفتمان 
است. چون بر پایه و اساس گفت وگو پیش می رود و شکل می گیرد. ما باید از 
این موقعیت اجتماعی مسلمانان در ایام اربعین برای بیان مفاهیم امروزی 
نمایشی  توانایی های هنرهای  با  پیرامون مسلمانان  رویدادهای  و  بشریت 
استفاده کنیم. به این ترتیب باید از ظرفیت های تئاتر و هنرهای نمایشی در 

راستای وحدت مذهبی میان مسلمانان بهره برداری کنیم.
حج  همچنان که  گفت:  اربعین  پیاده روی  و  حج  مراسم  مقایسه  با  زارعی 
نمایش بزرگ مسلمانان جهان است، پیاده روی اربعین نیز گسترده و عظیم 
است. پس باید از تمامی موقعیت هایی که این پیاده روی به عنوان بزرگ ترین 

پیاده روی مسلمانان به ما می دهد بیشترین استفاده را داشته باشیم.
وی در مورد همکاری  نهادهای مربوطه در برپایی سومین همایش بین المللی 
تئاتر مردمی پیاده روی اربعین »روایت راهیان« گفت: برگزاری همایش تئاتر 
مردمی اربعین در سومین دوره خود با همکاری کمیته فرهنگی ستاد اربعین 
فرهنگی  کمیته  امسال  می شود.  برگزار  ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن  و 
اربعین به مدیریت حجت االسالم والمسلمین احمدی با توجه به سوابق موفق 
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در پیاده روی اربعین از ما دعوت کرده و 
همکاری های گسترده و ارزنده ای را با ما در این همایش دارد. ما با این کمیته 
چند جلسه سازنده و بسیار مهم داشتیم که به تصمیمات مهمی منجر شد. 
همچنین قرار شد تا این کمیته فراخوان همایش را در سایت خود نیز قرار دهد 

تا به نوعی تبلیغی برای ما باشد.

زارعی: تئاتر مردمی پیاده روی اربعین کامال مردمی و نذر فرهنگی است
وی افزود: سال گذشته 120 هنرمند را در قالب 12 گروه نمایشی به عراق 
و مسیر پیاده روی اعزام کردیم. امسال نیز می خواهیم با گسترش اجراهای 
خود این تعداد را به 150 نفر افزایش دهیم. در اعزام این هنرمندان به عراق 

کمیته فرهنگی اربعین نیز قول همکاری به ما داده است.
زارعی با تاکید بر مردمی بودن این همایش گفت: اسکان هنرمندان اعزامی 
به عراق برای سومین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین کامال 
مردمی و نذر فرهنگی است؛ چرا که هنرمندان ما برای استراحت و اوقات 
بیکاری در موکب ها میان مردم به سر می برند. همچنین به هر شکل ممکن 
در این مسیر عالوه بر فعالیت های هنری خود، فعالیت های دیگر نیز بنا به 
خواسته های خود انجام می دهند. این گونه است که تئاتر مردمی به شکل 

تماما واقعی محقق می شود.
وی درخصوص اعضای هیئت انتخاب نمایش های دریافتی دبیرخانه برای 
شرکت در سومین همایش مردمی تئاتر اربعین افزود: هیئت انتخاب آثار 
دریافتی دبیرخانه سومین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین 

را توحید معصومی، آرش ساربان و محراب محمدزاده تشکیل می دهند.
بازیگر سریال های تلویزیونی »آنام« و »کیمیا« در ادامه افزود: نمایش هایی 
که به زبان های عربی، انگلیسی، ترکی و اردو تولید شده باشند برای اجرا 

در عراق به شرط کیفیت الزم اولویت دارند.
این مدیر فرهنگی و هنری در پایان گفت: مرکز هنرهای نمایشی حوزه 
هنری در ایام محرم ویژه برنامه هایی از جمله اجرای نقالی و پرده خوانی 

به زبان عربی و فارسی در خوزستان خواهد داشت.

در  سوم  همایش  نمایش های  اجرای  محمد زاده: 
موکب حوزه هنری

محراب محمد زاده، دبیر هنری سومین 
مردمی  تئاتر  بین المللی  همایش 
راهیان«  »روایت  اربعین  پیاده روی 
مورد  در  مهم  نکات  از  گفت:  یکی 
سوی  از  نمایشی  گروه های  اعزام 
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
اهداف  با  اربعین  پیاده روی  به 
مسیر،  این  در  نمایش  اجرای 
چرا  است؛  معنوی  دستاوردهای 
که بیش از 70درصد هنرمندانی 
که ما طی دو سال گذشته به این 
تاکنون  کرده ایم  دعوت  همایش 
نجف و کربال نرفته بودند. برخی 

از آن ها معتقدند حتی تصور نمی کردند روزی روبه روی حرم امیرالمومنین)ع( 
اجرای نمایش آیینی داشته باشند.

 وی درخصوص برنامه های اجرایی همایش در داخل کشور که در مرز شلمچه 
و یا چذابه با عراق برگزاری می شود، گفت: 28 الی 30 مهرماه نمایش های 
مرزی همایش مردمی تئاتر اربعین کار خود را آغاز می کند. زبان آثار حاضر 
در این بخش صرفا فارسی و عربی باید باشد. این نمایش ها در موکبی که با 
نام حوزه هنری در مرز شلمچه و یا چذابه برپا می شود نمایش های خود را 

اجرا می کنند.
محمد زاده افزود: نمایش های این بخش عالوه بر اجرا در منطقه مشخص 
شده، در استان خود نیز مصادف با روز اربعین حسینی به تناسب شرایط و 
امکان، اجرای عموم دارند. به این ترتیب نمایش های این بخش از همایش از 
کشور خارج نمی شوند و پس از اجراهای خود در مرز، برای اجرای عموم به 

شهرهای مبدا خود باز خواهند گشت.
دبیر هنری همایش تئاتر مردمی پیاده روی اربعین در معرفی بخش برون مرزی 
این همایش گفت: نمایش هایی که برای اجرا به عراق اعزام می شوند در 
نجف، مسیر پیاده روی و کربال اجرا خواهند داشت. زبان آثار حاضر در این 

بخش فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی و اردو است.
وی افزود: گروه های حاضر در این بخش حداکثر باید متشکل از 7 تن باشند. 
شایان ذکر است که ستاد از پذیرش بانوان هنرمند به دلیل مشکالت موجود 
اسکان و سختی و دشواری های موجود در این مسیر معذور است.همچنین 
ستاد برگزاری جشنواره هزینه ویزا و ایاب و ذهاب تمامی گروه ها را به صورت 
کامل پرداخت می کند.مدت زمان هر اثر حداقل 15 دقیقه و حداکثر 25 

دقیقه باشد.

 ۵مهر آخرین مهلت ارسال آثار
محمدزاده در مورد مهلت اراسال آثار و اعالم نتایج گفت: دبیرخانه سومین 
همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین تا 5مهرماه سال جاری 
آماده دریافت فیلم آثار داوطلبان شرکت در این رویداد است. همچنین نتایج 

پذیرفته  شدگان تا 10 مهرماه اعالم خواهد شد.
بازگشت  با  همایش  این  پایانی  آیین  گفت:  پایان  در  فرهنگی  فعال  این 
از  همایش  اختتامیه  در  برگزاری  ستاد  و  برگزار  عراق  از  اعزامی  گروه های 

هنرمندان حاضر تقدیر به عمل می آورد.
اربعین  پیاده روی  تئاتر مردمی  گفتنی است، سومین همایش بین المللی 
»روایت راهیان« 28 مهرماه الی 8 آبان ماه سال جاری هم زمان با پیاده روی 

عظیم اربعین حسینی برگزار می شود.
مردمی  تئاتر  بین المللی  همایش  سومین  دبیرخانه   می شود  خاطرنشان 
پیاده روی اربعین روایت راهیان در ساختمان مرکزی حوزه هنری به نشانی 
خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، 
طبقه ۴، مرکز هنرهای نمایشی، دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد واقع 
است. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 

۸۸۸۹۵۰۵۳- ۸۸۸۰۴۰۷۲ تماس بگیرند.

●●  اثر جدید غالمعلی حدادعادل درباره سفر اربعین و پیاده روی نمادین این رخداد 
بزرگ اسالمی با عنوان »به صحرا 
بود...«  باریده  عشق  شدم، 

منتشر شد.
تنها  اربعین  راهپیمایی 
نیست،  جغرافیا  در  سفری 
تاریخ  در  حرکتی  بلکه 
گذشته  به  نه  هم  آن  است 
این  به  آنچه  آینده،  به  بلکه 
و  عمق  جغرافیایی  سفر 
بخشیده  تاریخی  معنایی 
بصیرت  در  که  ست  تحولی 
راهپیمایان پدیدآمده است و.
حدادعادل کتاب جدید خود 
را به برادر شهیدش )مجید( 

تقدیم کرده است.

معــــرفــــی کتــــاب
به صحرا شدم، عشق باریده بود

ویژہ نامہ هفتگے
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●●  جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی استان 
کارگروه  های  مسئولیت  و  وظایف  موضوع  با  قم 
علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  در  استان  بانوان 

خواهران برگزار شد
رئیس  این جلسه سرکار خانم ظهیری  در 
کارگروه اربعین بانوان استان ضمن تشکر 
و  نهادها  نمایندگان  حضور  از  قدردانی  و 
عظیم  حرکت  اهمیت  بیان  به  سازمان ها 
تأکید  و  پرداختند  بانوان  نقش  و  اربعین 

کردند با فرصت سازی، حسن استفاده از این مسئله را داشته باشیم.
در ادامه به سه مسئله مهم اشاره نمودند: اولین مسئله این است که اربعین 
نماد وحدت جهان اسالم است فلذا در این کارگروه برنامه ریزی ها در راستای 
حفظ وحدت جهان اسالم باشد. دومین مسئله اینکه بنا به فرموده مقام معظم 
رهبری )حفظه الله( جریان اربعین را نباید از عراقی ها گرفت و آنها باید متولی 
این امر باشند و سومین مسئله که باید مد نظر باشد مردمی بودن جریان 

اربعین است .
ایشان افزودند: در جریان اربعین به دلیل جمعیت زیاد و شرایط خاص از 
حضور بانوان دعوت نمی  کنیم ولی تعداد زائران بانوان به قدری زیاد است که 
می طلبد ما کمیته بانوان استان را راه اندازی و از ظرفیت طالب مستعد در 

راستای کارهای فرهنگی و تبلیغی در این جریان عظیم استفاده کنیم .
سپس مدیر کل امور فرهنگی تبلیغی به بیان وظایف و مسئولیت کارگروه بانوان 
استان پرداختند و از تمامی نمایندگان حاضر در جلسه درخواست کردند در 

مورد این وظایف اعالم نظر کنند .

●●  آیت الله سید احمد خاتمی در همایش طالئیه داران تبلیغ در مسجد جامع تبریز اظهار 
کرد: مجلس امروز یک مجلس فاخر و ستودنی است چراکه سفیران نور، معنویت در آستانه 
ماه محرم گردهم آمدند تا هم افزایی داشته و هم گرایی برای استفاده هر چه بهتر از فرصت 

نورانی تبلیغ این دو ماه داشته باشند

وی با بیان اینکه از مصادیق بارز دین، تبلیغ ماه محرم است، افزود: طبق 
فرموده امام رضوان الله مبنی بر اینکه محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه 

داشته است، این به راستی یک حقیقت است.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: انقالب اسالمی ایران مدیون ماه محرم و 
صفر است به طوریکه ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ نشانگر شور حسینی)ع( بود و 

بذر انقالب را نشاند.
وی با اشاره به اینکه امام راحل در محرم سال ۱۳۵۷ فرمودند که این سال طنین 
عاشورایی را در جان ها دمید، افزود: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است و 

این شاید یک جمله بود ولی خون سیدالشهدا)ع( را در رگ ها جاری کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تاکید به اینکه دهه محرم، دهه 
ترویج فرهنگ "هیهات من الذله" است، تصریح کرد: ما در شرایطی هستیم که 

به شدت به این فرهنگ احتیاج داریم.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ هیهات من الذله یعنی تفسیر درست زندگی با راه 
سیدالشهدا)ع( که امروز خروجی این فرهنگ سازش ناپذیری با جریان سلطه 

و استکبار است.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه دهه محرم، دهه مقاومت است، توضیح داد: 
از آخرین سخنان سیدالشهدا)ع( همین مقاومت است که ایشان در آخرین 
لحظات یاران خود را به مقاومت دعوت کرده و فرموده بودند که مقاومت داشته 

باشید که من پل صراط شما هستم.
وی ابراز کرد: عنصری که یک ضرورت حتمی زمانه ماست همین مقاومت 
است چراکه دشمن می خواهد بر بی حوصلگی ما بدمد تا به فرموده رهبری 

ما را عصبی کند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: طبق آیات شریفه قرآن، خداوند فرموده 

است که اگر صبر و تقوا داشته باشید قطعًا آسیب نخواهید دید.
دشمن،  تا  داشت  مقاومت  باید  خدا  وعده  طبق  اینکه  به  تاکید  با  وی 
عقب نشینی کند، افزود: محرم دهه تسلیم نشدن در برابر دشمن است و باید 

همانند امام حسین)ع( اهل سازش و تسلیم با دشمن دین نبود.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: دهه محرم، دهه اعتالی 
فرهنگ تسلیم ناپذیری در برابر دشمن است و این دهه، همان دهه تبیین 

فرهنگ شهادت بوده و هست.
وی با بیان اینکه در دهه محرم امام حسین)ع( فرمودند که هر کسی با ما باشد 
و بماند به شهادت می رسد، تصریح کرد: نهضت سیدالشهدا)ع(مثلثی است 

که در رأس این مثلث ساالر شهیدان قرار دارد.
آیت الله خاتمی اذعان داشت: یاران امام حسین)ع( از جمله افرادی بودند که 

به استقبال شهادت رفتند و با یاری ایشان جاودانه شدند.
وی با تاکید به اینکه راه و تفکر نهضت سیدالشهدا)ع( همچنان ساری و جاری 
است، تصریح کرد: در حال حاضر یاران و پیروان این مکتب وجود عینی دارند 

ولی در مقابل آن دشمنان نیز هستند و با انواع دسیسه ها در فعالیت اند. 
حضور  با  سیدالشهدا)ع(  یاران  کرد:  خاطرنشان  تهران  موقت  جمعه  امام 
قدرتمندانه در میدان نبرد و رویارویی با سپاه باطل، ضمن رجزخوانی قدرت 

اسالم را به رخ دشمن کشیدند.
وی با اشاره به اینکه رجزخوانی گویای دو نکته است، ادامه داد: رجزخوانی 
گویای شجاعت بوده و نشان می دهد که مرد میدان هستند و دومین نکته 

رجزخوانی، نشان دادن هدف داری رزم و مبارزه است.
که  است  سال  کرد: ۴۰  بیان  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
دشمنان انقالب اسالمی ایران با توطئه به میدان آمده اند ولی در طول این 

مدت، با فرهنگ شهادت توانستیم از خطرات مصون بمانیم.
وی، دهه محرم را دهه فرهنگ ایثار در راه دین نامید و گفت: دهه عاشورا دهه 
ترویج فرهنگ شجاعت و شهامت است و ترس در قاموس مومن راه ندارد و در 

بین عاشورائیان فرهنگ شهامت و شجاعت غوغا کرده و می کند.
آیت الله خاتمی متذکر شد: ما طلبه ها افتخار می کنیم که دهه ما، همین دهه 
محرم است و مناسبت ما مناسبت اربعین، فاطمیه و رمضان است و هرگاه مردم 
می خواهند با ائمه اطهار)ع( نزدیک تر شوند سراغ طلبه ها می آیند که این امر 

مایه مباهات ماست.
وی بیان کرد: در فرهنگ آیات و روایات، مرادف روحانیت نداریم و اطالعی از 
اینکه از چه زمانی به این قشر خدمتگزار روحانی گفته اند هم موجود نیست 

ولی قرآن کریم نام این قشر خدمتگزار را عالم گذاشته است.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: علما باید نقش انبیا)ع( را بازی کنند چراکه 

وارث انبیا بوده و نقش امین پیامبران را داشته اند.
وی، واژه فقیه در قرآن کریم را مورد اشاره قرار داد و گفت: این واژه ای را قرآن 

کریم در وصف علما به کار برده است. 
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز هم به فضل 
خدا عالمان همین نقش را دارند که دهه محرم و صفر زمینه ایفای این نقش 
را هموارتر می کند، تصریح کرد: پاسداری از فرهنگ دینی مدیون عالمان 
دینی است و امروز با افتخار سرمان را باال گرفته و می گوییم که دین توان اداره 
حکومت را دارد که مصداق  این حرف با پشتوانه ۵۰۰ جلد کتاب عالمه حللی 

است.

استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیرکل  مرتضوی  والمسلمین  االسالم  حجت    ●●
چهارمحال وبختیاری در گردهمایی مبلغان این استان با عنوان »طالیه داران تبلیغ« ضمن 
تشریح ارکان شکل دهنده ی جریان تبلیغ ، مهم ترین هدف روحانیون و مبلغین در پیاده روی 

اربعین را بنیانگذاری فرهنگ زیارت برشمردند.
حجت االسالم مرتضوی در گردهمایی مبلغان این استان با عنوان »طالیه 
داران تبلیغ« ، بزرگ  ترین تجمع دینی در دنیا را تجمع اربعین دانست و اظهار 
کرد: اربعین مراسم فرامذهبی و فراملی است که موجب اقتدار و همبستگی 
پیروان اهل بیت)ع( شده و این فرصت ارزشمند بهترین زمان برای اجرای 

برنامه های تبلیغی و آموزشی توسط روحانیون و مبلغین است.
وی در ادامه با تاکید بر رعایت وحدت و همگرایی با سایر زائران ،برگزاری پیاده 
روی اربعین را نوعی مقابله با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی دانست و گفت: 
این گردهمایی عظیم نشانه ای از قدرت و وحدت تشیع است که دشمنان به 
ویژه تفکر وهابیت هزینه زیادی در خصوص کم رنگ کردن آن انجام داده است 

اما این حرکت و اردوی عظیم و میلیونی هر سال با شکوه تر انجام می شود.

●●  مسؤول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین در استان سیستان و بلوچستان گفت: دشمن 
تالش میکند تا از طریق ابزارهای مختلف شور و حال حسینی را در بین جوانان کم رنگ 

جلوه دهد.
مسؤول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین در استان سیستان و بلوچستان گفت: 
دشمن تالش میکند تا از طریق ابزارهای مختلف شور و حال حسینی را در بین 

جوانان کم رنگ جلوه دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری های مختلف، حجت االسالم والمسلمین علی 
فقیهی امروز در همایش طالیه داران تبلیغ در زاهدان اظهار کرد: مبلغین و 
مسووالن فرهنگی به عنوان افسران جنگ سرد در جبهه اسالم هستند و یکی 
از بهترین روش های تبلیغ ، تبلیغ چهره به چهره هست که این نعمت عظما را 

خداوند روزی من و شما کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط امروز جامعه باید به گونه فعال تر در صحنه باشیم 

و فرامین مقام معظم رهبری را در جامعه نهادینه کنیم.
ادامه داد: مقام معظم رهبری هم اخیرا در جمع اعضای مجلس  فقیهی 
خبرگان فرمودند قطعا ما باید در صحنه باشیم در این صورت دشمن عقب 

نشینی خواهد کرد و این وعده الهی است به شرطی که ما در صحنه باشیم.
وی گفت: این انقالب را محرم و صفر بوجود آورده و محرم و صفر انشاالله حفظ 

خواهد کرد و استمرار خواهد بخشید.
فقیهی بیان کرد: باید از این فرصت طالیی که در اختیارمان گذاشته شده 
سعی کنیم امید را در بین مردم تقویت کنیم  چرا که دشمن تمام تالشش را 
می کند مردم مایوس شوند در فضاهای مجازی و رسانه ای تبلیغ ناامیدی 

می کنند و ما نباید بگذاریم مردم ناامید شوند.
وی ادامه داد: باید تالش کنیم مردم امیدوار شوند و این وظیفه را به نحو 
احسن انجام دهیم  امروز دشمن مراسم اربعین را مورد هدف قرار داده چرا که 
بزرگ ترین همایش جهانی است و هزینه میکنند مراسم را کم رنگ جلوه بدهند 

که باید ما متولیان فرهنگی حواسمان باشد.
مسوول کمیته فرهنگی اربعین در استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: 
چندین سال است که صهیونیست ها به کمک آل سعود  تالش می کنند بین 
دو ملت را شکرآب کند و میگویند که ایرانی هایی که برای مراسم اربعین و 
بالعکس عراقی هایی که برای زیارت به مشهد و قم می آیند به دنبال نوامیس 
هم هستند  در حالی که ۹۷ درصد عراقی ها با خانواده خودشان سفر می کنند 
و این دشمنان با مطرح کردن این مباحث فقط هدفشان برهم زدن اتحاد بین 

دو کشور است.

آیت الله سید احمد خاتمی در همایش طالیه داران تبلیغ در مسجد جامع تبریز گفت:

دهه محرم، دهه اعتالی فرهنگ تسلیم ناپذیری
در برابر دشمن است

در گردهمایی »طالیه داران تبلیغ« استان چهارمحال وبختیاری؛

اربعین، مانور اقتدار و 
همبستگی پیروان اهل بیت)ع(

در همایش »طالیه داران تبلیغ« در زاهدان مطرح شد:

تالش دشمن کمرنگ جلوه دادن 
شور و حال حسینی در محرم است

●● جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین 
استان هرمزگان با حضور اعضاء در محل سالن اداره کل 

استاندارد، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین 
االسالم  حجت  ریاست  به  که  جلسه  این  در   ،
مقام  بعثه  دفتر  مسئول   ، حاجبی  والمسلمین 
معظم رهبری  استان هرمزگان و با هدف پیگیری 
راهپیمایی عظیم  زائرین  امورات فرهنگی  انجام 
اربعین حسینی ) ع ( برگزار شد ، مسئول کمیته 
فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین هرمزگان با بیان 
اربعین ، کار فرهنگی  اینکه مهمترین بعد سفر 

است ، تمامی مسئولین عضو کمیته را به انجام 
کتاب  اساس  بر   ، شده  تعیین  های  مسئولیت 
راهنما ویژه کمیته های فرهنگی و آموزشی استانها 
که از سوی ستاد مرکزی تهیه و تصویب شده است 

، دعوت نمودند .
والمسلمین  این جلسه حجت االسالم  ادامه  در 
خاتم  فرهنگی  بنیاد  مسئول  الری  معصومی 
االوصیاء ) عج ( و اتحادیه تشکل های قرآنی استان 
هرمزگان ، با تاکید بر تقویت فرهنگ موکب داری 
در کشور ایران , دهه محرم را بهترین فرصت برای 
مراسم  امورات  انجام  در  مردمی  مشارکت  تبلیغ 

اربعین حسینی ) ع ( دانستند .
شورای  مسئول   ، میرزائی  االسالم  حجت 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان هرمزگان دیگر 
سخنران این جلسه بودند که با بیان اینکه مراسم 
پیاده روی اربعین فرصتی تاثیرگذار و حرکتی مهم 
در جهان اسالم است و کوتاهی کردن در آن جائی 
ندارد ، با تاکید بر عدم موازی کاری و تمرکز فعالیت 

های فرهنگی در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 
اربعین ، در خصوص جذب مشارکتهای مردمی 
نهاد  این  توسط  استان  اجرائی  های  دستگاه  و 

انقالبی ، اعالم آمادگی کردند .
مسئول   ، برزگرپور  والمسلمین  االسالم  حجت 
بسیج طالب استان هرمزگان نیز یکی از مهم ترین 
کارهای فرهنگی در مراسم اربعین امسال را برنامه 
ریزی جهت حضور مدیران روحانی دستگاه های 
اجرائی استان ، در موکب های مسیر حرکت زائرین 
اربعین به سمت جنوب غرب کشور جهت نزدیکی 
بیشتر میان مسئولین و مردم عنوان کردند و از 
ساماندهی طالب بسیجی خواهر و برادر جهت 
انجام کارهای فرهنگی و دینی با اسقرار در موکب 

ها خبر دادند .
عملکرد  گزارش  ارائه  از  پس  جلسه  پایان  در 
مسئولین کارگروه های طرح نائب الشهید ، بانوان 
و تبلیغ ، دیگر اعضای حاضر در جلسه به بیان 

دیدگاه های خود پرداختند

●● اولین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی 
نمایندگی  دفتر  همت  به  گیالن  استان  حسینی  اربعین 

بعثه مقام معظم رهبری در گیالن برگزار شد

نمایندگی  دفتر  مسئول  فروتن  االسالم  حجت 
بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان، 
در اولین جلسه از هماهنگی کمیته اربعین استان 
گیالن اظهار داشت: تبیین آرمان های انقالب 

اسالمی ، بصیرت افزایی و اتحاد بین مذاهب از 
و سیاست های کمیته  اهداف  جمله مهمترین 

فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین می باشد.
اربعین  آموزشی ستاد  و  فرهنگی  رئیس کمیته 
به شعائر الله اشاره کرد : عزاداری سیدالشهدا 
می  محسوب  بزرگ  شعائر  از  یک  اصحابش  و 
شود چون در این عزاداری دلها اقشار مختلف 
مخصوصًا جوانان را بیاد خدا و اقامه نماز ، روزه 

، زکات ، حج ، عتبات عالیات و ... می اندازد.
وی ادامه داد :آنچه که در این چهل سال، انقالب 
ما را حفظ کرده است نهضت امام حسین )ع( 
می باشد. و اگر امام حسین نداشتیم انقالب هم 

نداشتیم .
وی با اینکه دشمنان و رسانه های غربی از طریق 

ماهواره ها فضای مجازی و ... سعی کرده اند 
با  اختالف افکنی، ترویج اختالفات مذهبی و 
قومی و قبیله ای و شبه پراکنی جهت تضعیف 
مهمترین  اند،که  آورده  روی  اربعین  روی  پیاده 
وظایف کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین 
با  مقابله  و  دشمن  تحرکات  شناسایی  و  رصد 

آنهاست .
در پایان حجت االسالم فروتن در مورد کارگروه 
توضیح  مختصری  آنها  وظایف  و  اربعین  های 
و  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته  مورد  در  و  دادند 
تالش  و  استانی  کمیته  اعضای  با  هماهنگی 
و  آموزش  و  زائران  بین  وحدت  توسعه  برای 
استفاده از سفیران و مبلغان ، مادحین فرهنگی  

در پیاده روی اربعین مورد توجه باشد.     

باحضور  لرستان  استان  فرهنگی  کمیته  جلسه   ●●
کمیته  واعضای  لرستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تبلیغات  کل  مدیر  ریاست  به  استان  وآموزشی  فرهنگی 
وامور  هماهنگی  معاون  باشرکت  و  استان  اسالمی 

استانهای کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، جلسه 
کمیته فرهنگی استان لرستان با حضور نماینده 
کمیته  اعضای  و  لرستان  استان  در  فقیه  ولی 
مدیر  ریاست  به  استان  آموزشی  و  فرهنگی 
االسالم  حجت  استان  اسالمی  تبلیغات  کل 

والمسلمین سعید مهدوی امین و باشرکت معاون 
و  امور استان های کمیته فرهنگی  و  هماهنگی 

آموزشی ستاد مرکزی اربعین، برگزارشد.
والمسلمین  االسالم  حجت  جلسه  این  در 
میرعمادی )زیدعزه ( نماینده محترم ولی فقیه 
آباد ضمن  امام جمعه خرم  و  در استان لرستان 
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری این حرکت 
دانستند.  کیفی  و  کمی  جهت  از  بی بدیل  را 
راهبری   و  هدایت  راستای  در  ادامه  در  ایشان 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی اربعین و ایفای 
نقش دستگاه ها و نهادهای مختلف سخنانی رو 

ایراد فرمودند .
در این جلسه حجت االسالم شریف تبار معاون 
و  فرهنگی  کمیته  استان های  وامور  هماهنگی 
آموزشی ستادمرکزی اربعین حسینی)ع( ضمن 
کمیته های  مسوولیت های  و  وظایف  تبیین 
استانی و نقش و جایگاه مردم در حماسه اربعین، 

خواستار ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و توجه 
محرم  عزاداری  فرصت  در  آموزش  به  اهتمام  و 
شد که یکی از لوازم این امر ساماندهی مناسب 
فعاالن فرهنگی و برنامه ریزی جهت بهره مندی 
و  مذهبی  و  دینی  پایگاه های  و  روحانیون  از 

رسانه های عمومی دانستند.
مهدوی  سعید  والمسلمین  االسالم  حجت 
لرستان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  امین 
اشاره  ضمن  استان  فرهنگی  کمیته  ریاست  و 
در  آموزشی  و  فرهنگی  فعالیت های  گزارش  به 
سال های گذشته  به تبیین وظایف و نقش نهادها 
سازمانی و مردمی در این حرکت عظیم فرهنگی 

پرداختند .
کارهای  و  ساز  جلسه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
هم افزائی و ارائه خدمات به زائران استان به ویژه 
مرزهای  سمت  به  استان  این  از  عبوری  زائران 

خروجی، تصمیماتی اتخاذ گردید.

●● جلسه کمیته فرهنگی، آموزشی و کارگروه یاوران 
در  قزوین  استان  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  معنوی 

سالن کنفرانس تبلیغات اسالمی قزوین برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، حجت 
االسالم علی نعمت الهی در این جلسه بیان کرد: 
اربعین حسینی یک برند شیعی است و در جهان 
نظیر ندارد و باید بتوانیم از این فرصت برای نشان 

دادن اقتدار و وحدت شیعیان استفاده کنیم.
امام  به  ای  ویژه  ارادت  ادیان  همه  گفت:  وی 
حسین)ع( دارند در حرکت اربعین حضور می یابند 

تا عشق و محبت خود را به حضرت نشان دهند لذا 
باید با برنامه ریزی مناسب و هماهنگ بتوانیم این 

مراسم را به زیباترین شکل ممکن اجرا نماییم.
اظهار  قزوین  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
کرد: سال قبل برنامه های اربعین بخوبی انجام 
شد و ما در میان استانهای برتر کشور قرار داشتیم 
اما باید ضمن آسیب شناسی بتوانیم نواقص دوره 

قبل را برطرف کنیم.
دست  همه  است  الزم  کرد:  عنوان  الهی  نعمت 
حرکت  این  استقبال  به  و  دهیم  هم  بدست 
آسیبهای  باید  البته  برویم  معنوی  و  فرهنگی 

گذشته را کمتر کنیم.
وی اضافه کرد: در برگزاری موکب ها در اربعین 
سال قبل ضعف هایی داشتیم که امسال باید این 

نقص را برطرف کنیم.
نعمت الهی یادآورشد: برخی موکبهای استانها و 
شهرهای مختلف کشور در اربعین واقعا نمونه بود 

و همه نیازها را تامین کروه بودند که باید از آنها 
الگو بگیریم و بهترین موکب را امسال برپا کنیم.

وی اضافه کرد: باید خوراک فرهنگی مورد نیاز 
زائران و نیز موکب های برپا شده را تامین کنیم و 
این کار نیازمند برنامه ریزی، هماهنگی و استفاده 

از ایده های افراد خوش فکر است.
اظهارداشت:  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
موکب ها در کنار پذیرایی باید بسته های فرهنگی 
تا ره آورد پیاده روی ارزشمند  هم داشته باشند 
باشد لذا بهتر است از هم فکری یکدیگر استفاده 
کنیم تا موکبی برپا شود که سبقه دینی، مذهبی 

قزوین را نشان دهد.
قوی  موکب  یک  حداقل  است  بهتر  افزود:  وی 
در نجف و یک موکب شاخص در کربال از طرف 
قزوین برپا کنیم و کار فرهنگی را هم در آنها جدی 
بگیریم و با خالقیت و نوآوری فعالیتی ماندگار را 

انجام دهیم.

در  کرمان  استان  بانوان  اربعین  کارگروه  جلسه   ●●
راستای هماهنگی و هم افزائی با حضور نمایندگان فرهنگی 
دستگاهها و نهادهای دولتی مردمی این استان برگزار شد.

پایگاه اطالع رسانی االربعین، حجت  به گزارش 
االسالم والمسلمین حسین سازندگی مسئول دفتر 
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری  استان کرمان، در 
نخستین کارگروه استانی معاونت و شورای راهبردی 
آموزشی  و  فرهنگی  کمیته  بانوان  فعالیت های 
اربعین حسینی)ع( اعالم کرد: این کارگروه برای 

نخستین بار در استان ها شکل می گیرد.
اربعین  زائران  اعظم  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
معمواًل بانوان هستتد که با عشق و ذوق و عالقه 

شرکت می کنند؛ افزود: آن استفاده ای که باید از 
حضور آنان در این مراسم شود؛ اتفاق نمی افتد 
لذا تشکیل این کارگروه برای آن است  از فرصت 
حضور بانوان در اربعین استفاده شود. تعدادی از 
بانوان دستگاه های اداری استان عضو این کارگروه 
به عنوان مسئول کارگروه  باید  نفر  هستند ویک 

انتخاب وفعالیت های این کارگروه را پیگیری کند .
سازندگی ضمن تشریح وظایف مسئول کارگروه، 
برنامه های کارگروه، شرح وظایف مبلغه ها در قبل 
و حین و پس از مراسم اربعین یادآور شد: فرصت 
ها مانند ابر می گذرد از این رو باید فرصت اربعین 

را مغتنم شمرد.
ایشان ادامه داد: قضیه حساس و فرصت مناسبی 
برای تبلیغ زینب گونه است، زیرا انقالب عاشورا دو 
قسمت دارد؛ شهادت امام حسین)ع( و تبلیغات 
حضرت زینب)س( که باعث شد،  امام علیه السالم 

و کربال و اسالم اینگونه پابرجا بماند به همین جهت 
کربال، زنده ماندن نام امام حسین)ع(، حیات دین 

اسالم و شیعه و ایران معجزه است.
وی با اشاره به حدیث معروف ان الحسین مصباح 
امام  کرد:  خاطرنشان  سفینةالنجاه  و  الهدی 
معنوی-  تاریکی  در  چراغ  و  مصباح  حسین)ع( 
و کربال یک معیار و  و کفر و شرک- است  جهل 
الگو است تا هر کس نسبت خود را با آن بسنجد 
و انتخاب کند زیرا در کربال عده ای با سکوت خود 
باعث شهادت امام شدند، یک عده پول گرفتند، 
دیگر  ای  دسته  رسیدند،  ریاست  به  ای  عده 
وعده گرفتند و بعضی هم کورکورانه، جاه طلب 
و عافیت طلبی بودند و یک عده هم پیرو واقعی 
نظرات  کارگروه  اعضای  درپایان  بودند.  حضرت 
وپیشنهادات خود را برای حضور هرچه بهتر بانوان 

درمراسم اربعین بیان کردند.

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان هرمزگان

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان گیالن

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان لرستان

جلسه کارگروه بانوان کمیته 
فرهنگی استان قم برگزار شد

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان قزوین

جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی اربعین استان کرمان برگزار شد

ویژہ نامہ هفتگے
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با سالم به امام حسین علیه السالم شروع مي کنیم. سالم به شهید  ●● بحثمان را 
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بحث ما نگاهي به زیارت عاشورا است.

اصال چرا ما زیارت مي کنیم؟ 
چه از نزدیک)امام رضا علیه السالم( و چه از دور)امام حسین علیه السالم(.

آثار و برکات زیارت
1.  قرب به خدا

بًا« )بحاراألنوار، ج 97، ص 221(.  ِه ُمَتَقرِّ »َو ِبِزَیاَرِتُکْم ِإَلی اللَّ
زیارات ما باید براي نزدیک شدن به خدا باشد. احترام ولي خدا احترام به خدا 

است.
اطاعت رسول خدا)صلي الله علیه و آله( اطاعت از خداست: 

ُسوُل َفُخُذوُه« حشر/7  َه« نساء/80، »َو ما آتاُکُم الرَّ طاَع اللَّ
َ
ُسوَل َفَقْد أ »َمْن ُیِطِع الرَّ

هر چه پیغمبر)صلي الله علیه و آله( فرموده گوش بده.
2.  الگوگیري

انسان  مي آورد.  در  را  پدر  اداي  بچه  باشد.  کسي  مثل  دارد  دوست  انسان 
غریزه اي به نام قهرمان پرستي در وجودش وجود دارد. ما وقتي کماالت ائمه 
معصومین علیهم السالم را ذکر مي کنیم یعني دوست داریم مثل آنها باشیم. 
اَلَة«)کافي، ج 4، ص 574(  َقْمَت الصَّ

َ
َك َقْد أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
پس باید مثل امام باشیم. »أ

حسین جان سي تا تیر رها شد اما نمازت را اول وقت خواندي! یعني ما هم 
باید مثل او باشیم. )مغازه را رها کنم(. ابا الفضل وقتي دید دیگران تشنه اند 
خودش هم آب نخورد. )یعني از خود گذشتگي(. علي اصغر جلوي پدرش 
شهید شد. یعني براي دین حتي اگر فرزندت را از دست بدهي مهم نیست. 
زینب کبري علیها السالم شب یازدهم نماز شب را رها نکرد. )یعني هر حادثه 

تلخ و شیریني براي تو اتفاق افتاد دست از نماز بر ندار.(

3.  شفاعت و توسل
از برکات زیارت، شفاعت است. حدیث داریم که پیغمبر)صلي الله علیه و آله(، 
فرمودند: هر کس در مدینه مرا زیارت کند قطعا از او شفاعت مي کنم. داریم 
که: هر کس زیارت امام رضا علیه السالم برود، حضرت در لحظه جان دادن در 

بالین او حاضر مي شود. اعالم موضع
ي ِسْلٌم ِلَمْن  آدم باید بداند جزء کدام دسته است. باید اعالم موضوع کرد. »ِإنِّ
َساَلَمُکْم َو َحْرٌب ِلَمْن َحاَرَبُکْم ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة«)البلداألمین، ص 269( من هرچه 
را شما قبول دارید همان را قبول دارم. با هر که شما با او خوبید من هم خوب 

هستم. با هر که شما با او بدید من هم بد هستم.
4.  اعالم برائت

ُکْم  ِه ُثمَّ ِإَلْیُکْم ِبُمَوااَلِتُکْم َو ُمَوااَلِة َوِلیِّ ُب ِإَلی اللَّ َتَقرَّ
َ
ِه َو ِإَلْیُکْم ِمْنُهْم َو أ »َبِرْئُت ِإَلی اللَّ

اِصِبیَن َلُکُم اْلَحْرَب«)البلداألمین، ص 269( مرگ بر آنها  ْعَداِئُکْم َو النَّ
َ
َو ِباْلَبَراَءِة ِمْن أ

که علیه شما جنگ بپا کردند و شما را به شهادت رسانیدند. من از آنها بیزار و 
متنفرم.

سالم به امام حسین علیه السالم و. . . : 
اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن  ِه السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسوِل اللَّ ِه السَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ »السَّ

یَن«)البلداألمین، ص 269(. ِد اْلَوِصیِّ ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َو اْبَن َسیِّ
َ
أ

مي دانید اولین کسي که سالم مي کند، کیست؟ !
خود خدا اول سالم مي کند. زیارت نامه خدا: »َسالٌم َعلی  ُنوٍح ِفي اْلعاَلمیَن« 
صافات/79، »َسالٌم َعلی  ُموسی  َو هاُروَن« صافات/120، »َسالٌم َعلی  ِإْبراهیَم« 
ا« مریم/33.  ْبَعُث َحیًّ

ُ
ُموُت َو َیْوَم أ

َ
الُم َعَليَّ َیْوَم ُوِلْدُت َو َیْوَم أ صافات/109، »َو السَّ

اولین کسي که به اولیاي خدا سالم مي کند خود خداست. در نمازمان باید 
ِه َو َبَرَکاُتُه« این سالم یک  ِبيُّ َو َرْحَمُة اللَّ َها النَّ یُّ

َ
اَلُم َعَلْیَك أ سالم کنیم: »السَّ

سنت الهي است. یک فرقه بد اندیش کج اندیش منحرف بي سواد به نام » 
وهابي« ها هستند. انصافا بي سواد هستند. یک پیشنماز احمقي بود که 

مي گفت: من افتخار مي کنم که چهل سال است که در مدینه هستم و به 
پیغمبر سالم نکرده ام! ! ! اینها مثل همان نسلي هستند که روي سینه پسر 

پیغمبر با اسب راه رفتند. بابا قرآن سالم مي کند.
سالم نشانه ادب و احترام است. اصال داریم: اگر کسي وارد شد و سالم نکرد به 
او سالم نکنید. ولي چه خوب است که مردم را به سالم وادار کنیم. سالم نشانه 
هم خطي و هم فکري است. سالم نشانه صلح و مسالمت است. سالم نشانه 
تواضع و فروتني است. سالم یک شعار سیاسي است. شعارها را باید تکریم 
ِه« حج/32. هرچه گوشت و روغن گران  ْم َشعاِئَر اللَّ و تعظیم کرد: »َو َمْن ُیَعظِّ
مي شود، یک دیگ از دیگهاي عاشورا کم نمي شود. مردم از همه چیزشان 
مي گذرند ولي از دینشان نمي گذرند. و این عشق الهي است. در زیارت عاشورا 

310 مرتبه سالم داریم. لعن هم داریم.
کمي هم راجع به لعنت صحبت مي کنم: لعنت یعني دور شدن از لطف خدا. 
وقتي مي گوییم: لعنت خدا بر تو باد یعني خداوند لطفش را از سر تو بردارد. 
اصال در قرآن لعنت داریم یا نه؟ ! بله داریم. قرآن به گروهي لعنت کرده. من 
ِه َعَلی اْلکاِفریَن« بقره/89،  فقط آیات را مي خوانم و ترجمه نمي کنم: »َفَلْعَنُة اللَّ
َلُهُم  ولِئَك 

ُ
أ ْرِض 

َ
اأْل ِفي  ُیْفِسُدوَن  »َو  اِلمیَن« هود/18،  الظَّ َعَلی  ِه  اللَّ َلْعَنُة  ال 

َ
»أ

ولِئَك 
ُ
ْعَنُة« رعد/25، کساني که حق را کتمان مي کنند، قرآن مي فرماید: »أ اللَّ

ُه« بقره/159. افرادي که عقاید باطل دارند و مي گویند: »َو قاَلِت  َیْلَعُنُهُم اللَّ
ْیدیِهْم َو ُلِعُنوا ِبما قاُلوا« مائده/64 قرآن مي فرماید: 

َ
ْت أ ِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّ اْلَیُهوُد َیُد اللَّ

»ُلِعُنوا«. کساني که فریب مي دهند، به یهودیها خداوند فرمود که: شنبه ماهي 
نگیرید. شنبه حوض درست کردند، و روز شنبه ماهیها را از راه دریا به داخل 
حوض ریختند و یکشنبه آنها را جمع کردند. و گفتند: ما شنبه ماهي نگرفتیم. 
ْبِت« نساء/47. پیمان شکن ها مورد لعنت  ْصحاَب السَّ

َ
ا أ قرآن مي فرماید: »َلَعنَّ

خدا هستند. کساني که پیغمبر)صلي الله علیه و آله( را اذیت مي کردند مورد 
ْنیا َو الِْخَرِة  ُه ِفي الدُّ َه َو َرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَّ ذیَن ُیْؤُذوَن اللَّ لعنت خدا هستند: »ِإنَّ الَّ
َعدَّ َلُهْم َعذابًا ُمهینًا« احزاب/57 پس لعنت در قرآن هست. مثال داریم: »َو 

َ
َو أ

عبدالله  ابی  قیام  فلسفه   ●●
الحسین ) علیه السالم ( را در 
آغاز  در  حضرت  آن  سخنان 
حرکت از مدینه و موضع گیری های ایشان در برابر حوادثی که در منزلگاه 

های میان راه روی داده است می توان یافت.

قصر بنی ُمقاِتل 
 زمان : اول محرم 61 الحرام هجری 

گروهی از اهل کوفه در این منزلگاه خیمه زده بودند، حضرت 
از آنها پرسید : آیا به یاری من می آیید ؟ بعضی گفتند دل ما 
رضایت به مرگ نمی دهد وبعضی گفتند : ما زنان وفرزندان 
از  وخبر  ماست  نزد  مردم  از  بسیاری  مال  داریم،  زیادی 

سرنوشت این جنگ نداریم، لذا از یاری تو معذوریم.
حضرت به جوانان امر کرد که آب بردارند وشبانه حرکت کنند. 
عبیدالله جعفی جنین  به  منزل  این  در   ) )ع  حسین  امام 

فرمود: 
پس اگر ما را یاری نمی کنی خدای را بپرهیز واز اینکه جزو 
کسانی باشی که با ما می جنگند. سوگند به خدا اگر کسی 
فریاد ما رابشنود وما را یاری نکند،او را به رو در آتش می افکند. 

نینوا ) و کربال( 
 زمان : دوم محرم الحرام 61 هجری 

نینوا جایی است که حر دستور یافت حضرت را در بیابانی 
بی آب وعلف وبی دژ وقلعه فرود آورد. امام )ع ( برای اقامت 
در محل مناسبتری، به حرکت خود ادامه داد تا به سرزمینی 
رسید. اسم آنجا را سوال فرمود ؛ تا نام کربال را شنید، پس 
گریست وفرمود : پیاده شوید، اینجا محل ریختن خون ما 
ومحل قبور ماست، وهمین جا قبور ما زیارت خواهد شد، 

وجدم رسول خدا چنین وعده داد.
عبیدالله بن زیادنامه ای بدین مضمون برای حضرت نوشت : 
خبر ورود تو به کربال رسید. من از جانب یزید بن معاویه مأمورم 
سر بر بالین ننهم تا تو را بکشم ویا بحکم من وحکم یزید بن 
معاویه باز آیی ! والسالم. امام )ع( فرمود : این نامه را جوابی 

نیست ! زیرا بر عبیدالله عذاب الهی الزم وثابت است.

امام حسین )ع( چون نامه ابن زیاد را خواند، فرمود :
ال َافَلَح َقوٌم اشَتَروا َمرضاِت الَمخلُوِق ِبَسَخِط الخاِلق رستگار 
پروردگار  با غضب  را  نشوند آن گروهی که خشنودی مردم 

خریدند. )خشنودی مردم را بر غضب خدا مقدم داشتند ( 

کربال 
 زمان : سوم محرم الحرام 61 هجری 

عمر بن سعد با لشکری چهار هزار نفره از اهل کوفه وارد کربال 
شد. 

سخن امام حسین )ع( هنگام ورود به کربال : 
نیاَوالّدیُن َلِعٌق َعلی َالِسَنِتِهم َیحُوُطوَنُه ما....  َالّناُس ُعبیُد الدُّ
زبانشان  سخن  جز  آنها  ودین  هستند  دنیا  مردم،بندگان 
نیست. تا آنگاه کا زندگیشان بچرخد، دنبال دین می روند. 
وهرگاه بنای امتحان وآزمایش پیش آید، دینداری بسیار اندک 

می شود. 

کربال 
 زمان : چهارم محرم الحرام 61 هجری 

عبیدالله بن زیاد در مسجد مردم را چنین خطاب کرد:» ای 
که می  را چنان  وآنها  آزمودید  را  ابوسفیان  ! خاندان  مردم 
خواستید یافتید !! ویزید را می شناسید که دارای رفتار وروشی 
نیکوست که به زیر دستان احسان می کند وبخششهای او 
بجاست ! اکنون یزید دستور داده تا بین شما پولی را تقسیم 

نمایم وشما را به جنگ با دشمنش حسین بفرستم.« 
شمر بن ذی الجوشن با چهار هزار جنگجو 

یزید بن رکاب با دو هزار جنگجو 
حصین بن نمیر با چهار هزار جنگجو 

مضایر بن رهیه با سه هزار جنگجو 
نصر بن حرشه با دو هزار جنگجو برای جنگ با حسین )ع( 

اعالم آمادگی کرده وحرکت بسوی کربال را آغاز کردند.
امام )ع( در پاسخ » قیس بن اشعث « که سفارش به بیعت با 

یزید می کرد، فرمود : 
نه، به خدا سوگند، دست ذلت در دست آنان نمی گذارم، 

مانند بردگان از صحنه جنگ با آنان فرار نمی کنم. 

کربال 
 زمان : پنجم محرم الحرام 61 هجری 

نیروهای پراکنده در سطح شهر کوفه کم کم جمع شده وبه 
لشکر عمربن سعد می پیوندند. 

عبیدالله عده ای را مأموریت داد تا در مسیر به سوی کربال 
بایستند واز حرکت کسانی که به قصد یاری امام حسین )ع( از 

کوفه خارج می شوند، جلوگیری کنند.
چون گروهی از مردم می دانستند جنگ با امام حسین )ع( 
در حکم جنگ با خدا و پیامبر است در اثنای راه از لشکر 

دشمن جدا شده وفرار می کردند.
از سخنان امام حسین )ع( با لشکر دشمن : 

هیهات ما به ذلت تن نخواهیم داد. خدا ورسول او ومؤمنان 
را  ما  که  پاکی  دامنهای  نپسندیدند،  را  ذلت  ما  برای  هرگز 
طاعت  هرگز  غیرتمند  مردان  و  شور  پر  وسرهای  پروریده، 

فرومایگان را برکشته شدن مردانه ترجیح ندهند. 

کربال 
 زمان : ششم محرم الحرام 61 هجری 

که  دارد  می  دریافت  عبیدالله  از  را  ای  نامه  سعد  بن  عمر 
مضمون آن چنین است : من از لشکر سواره و پیاده چیزی را 
از تو فرو گذار نکردم، وتوجه داشته باش که مأمورانی سپرده ام 

هرروز وضعیت را به من گزارش کنند.
حبیب بن مظاهر از حضرت اجازه می گیرد تا نزد طایفه 
ای از بنی اسد _ که در آن نزدیکی ها زندگی می کردند 
دادند.  اجازه  فر خواند، حضرت  یاری  به  را  وآنان  رفته   _
حبیب نزد آنها رفت وگفت : » امروز از من فرمان برید و به 
یاری حسین بشتابید تا شرف دنیا وآخرت از آِن شما باشد 
« تعداد 90 نفر بپاخواستند وحرکت کردند، اما در میان راه 
با لشکر عمر بن سعد برخورد کردند وچون تاب مقاومت 
نداشتند، پراکنده شده وبرگشتند. حبیب به نزد حضرت 
رسید وجریان را تعریف نمود حسین )ع ( گفت :» ال َحوَل 

َة ِااّل ِباللِه « َوال ُقوَّ
نامه امام حسین )ع( از کربال به برادرش محمد بن حنفّیه 

وبنی هاشم : 

... مثل اینکه دنیا اصاًل وجود نداشته ) این گونه دنیا بی ارزش 
ونابود شدنی است ( وآخرت همیشگی ودائم بوده وهست. 

کربال 
 زمان : هفتم محرم الحرام 61 هجری 

تعداد نظامیانی که لباس وسالح جنگی وحقوق از حکومت 
غاصب بنی امیه گرفته وبه جنگ امام حسین )ع( آمده بودند 

را، بالغ بر 30 هزار جنگجو نوشته اند. 
عمر بن سعد نامه ای بدین مضمون از عبیدالله دریافت کرد 
وآب  واصحابش  )ع(  امام حسین  بین  : سپاهیان خود  که 
فرات فاصله بینداز به طوری که حتی قطره ای آب به امام 
از دادن آب به عثمان بن عّفان  )ع( نرسد، همان گونه که 
خودداری شد! عمر بن سعد 500 سوار را در کنار شریعه فرات 
مستقر کرد. یکی از آنها فریاد زد یا حسین !.... به خدا سوگند 
که قطره ای از این آب را نخواهی آشامید تا از عطش جان 
دهی ! حضرت فرمود : » خدایا ! او را از تشنگی هالک کن 
وهرگز او را مشمول رحمتت قرار مده « حمید بن مسلم می 

گوید به چشم خود دیدم که نفرین امام )ع( عملی گشت.
امام حسین )ع( سپاه دشمن را اینچنین نفرین کرد : 

با خدایا ! باران آسمان را از اینان دریغ کن، وبر ایشان تنگی 
وقحطی ) همچون سالهای قحطی یوسف در مصر ( پدید آور، 
وآن غالم ثقی ) حجاج بن یوسف ( را بر ایشان بگمار تا جام 
زهر به ایشان بچشاند زیرا آنها به ما دروغ گفتند وما را خوار 
ساختند وخداوند ) به توسط آن غالم( انتقام من واصحاب 

واهل بیت وشیعیان مرا از اینان بگیرد. 

کربال 
 زمان : هشتم محرم الحرام 61 هجری 

هر لحظه تب عطش در خیمه ها افزون می شد، امام )ع( 
برادرش عباس را به همراه عداه ای شبانه حرکت داد. آنها با 
یک برنامه حساب شده، صفوف دشمن را شکسته ومشکها را 

پر از آب کردند وبه خیمه ها برگشتند.
مالقات امام )ع( با عمر بن سعد : 

حضرت فرمود :» ای پسر سعد ! آیا با من مقاتله می کنی واز 
خدا هراسی نداری ؟ « ابن 
سعد گفت : » اگر از این 
گروه جدا شوم خانه ام را 
خراب واموالم را از من می 
افراد  بر حال  و من  گیرند 
ابن  خشم  ار  ام  خانواده 
حضرت   » بیمناکم  زیاد 
فرمود : » تو را چه می شود 
؟ خدا جان تو را به زودی 
در بستر بگیرد وتو را در روز 
گمان  نیامرزد....  قیامت 
حکومت  به  که  کنی  می 
ری و گرگان خواهی رسید 
؟ به خدا چنین نیست وبه 

آرزویت نخواهی رسید. « 
سخن امام حسین )ع( با 

یارانش : 
صبر   ! زادگان  بزرگ  ای 
مرگ  که  کنید  پیشه 
شما  که  نیست  پلی  جر 

ونعمتهای  پهناور  به بهشت  و  از سختی ورنج عبور داده  را 
همیشگی آن می رساند. 

کربال 
 زمان : نهم محرم الحرام 61 هجری 

کردن  صدا  ضمن  رسانده،  )ع(  امام  خیام  به  را  خود  شمر 
حضرت عباس ودیگر فرزندان ام البنین، می گوید : » برای 
شما از عبیدالله امان نامه گرفتم « آنها متفقًا گفتند : » خدا تو 
را وامان نامه تو را لعنت کند، ما امان داشته باشیم و پسر دختر 

پیامبر امان نداشته باشد ؟« 
امام حسین )ع( توسط حضرت عباس از دشمن یک شب را 

برای نماز،رازونیاز با خدا وتالوت قرآن مهلت می گیرد.
حفر خندق در اطراف خیام برای مقابله با شبیخون دشمن 
وقطع کردن راه ارتباطی دشمن با خیام از سه طرف- که فقط 
از یک قسمت ارتباط برقرار باشد – ویاران امام در آنجا مستقر 
بودند. این تدبیر امام )ع( برای اصحاب بسیار سودمند بود، 

گروهی از لشکر عمر بن سعد به سپاه امام )ع( می پیوندند.
سخن امام )ع( خطاب به دشمن :

وای بر شما ! چه زیانی می برید اگر صدای مرا بشنوید ؟! من 
شما را به یک راه راست می خوانم، اما شما از همه فرامین من 
سرباز می زنید، چرا که شکمهای شما از مال حرام پر شده وبر 

دلهای شما مهر شقاوت زده شده است. 

کربال 
 زمان : دهم محرم الحرام 61 هجری 

امام (ع( با یارانش نماز صبح را به جماعت خواند وسپس با آنها 
چنین سخن گفت : »... خدا به شهادت من وشما فرمان داده 

است. بر شما باد که صبر وشکیبایی را پیشه خود سازید. « 
حضرت )ع( زهیر بن قیس را فرمانده راست سپاه، وحبیب بن 
مظاهر را فرمانده چپ سپاه گمارد و پرچم را به دست برادرش 
عباس سپرد.گرچه سپاه دشمن به خیمه ها نزدیک می شد، 
ولی حضرت تیری نینداخت چون می فرمود : دوست ندارم 

که آغازگر جنگ با این گروه باشم « 
عمر بن سعد تیر را بر کمان نهاده و به سوی یاران امام انداخت 
وگفت : گواه باشید که اول کسی بودم که به سوی لشکر 

حسین تیر انداختم !
سپس سپاهیان عمر بن سعد تیر بر کمان نهاده واز هر طرف 
یاران حسین )ع( را نشانه رفتند. امام )ع( فرمود : » یاران 
من ! بپاخیزید وبه سوی مرگ )شهادت( بشتابید، خدا شما 

رابیامرزد « 
در حمله اول بالغ بر چهار تن شهید شدند و سپس یاران باقی 
مانده هر کدام به نوبت به تنهایی به میدان رزم شتافته وبه 
شهادت می رسیدند و بعد از آنها نوبت به خاندان بنی هاشم 

رسید وآنها نیز شربت شهادت را نوشیدند.
امام حسین )ع( که یکه وتنها مانده بود، نگاهی به اجساد 
مطهر شهدا کرده وآنها را صدا می کرد. حضرت )ع( برای 
وداع آخرین به سوی خیام آمد، آنگاه در حالی که شمشیرش 
را از غالف بیرون آورده بود در برابر دشمن قرار گرفت وجنگ 
نمایانی کرد. دشمن از هر طرف وی را محاصره نمود،ناگاه 
تیری سه شعبه به قلب مبارکش اصابت کرد ودر حالی که 
یکصد وچند نشانه تیرونیزه بر پیکرش بود، نقش بر زمین 
شیون  اما  پیوست.  اعلی  ملکوت  به  مبارکش  وروح  گشت 

زنان،کودکان وحتی فرشتگان الهی بلند شد.
ذیَن َظَلموا َایَّ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن وَسَیعَلُم الَّ

نگاهی به
زیارت عاشورا

همراه با سیدالشهداء)علیه السالم( 
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امام رضا علیه  السالم:
ِم ال ُیری ضاِحکًا کاَن أبي إذا َدَخَل َشهُر اْلُمَحرَّ

چون ماه محرم فرا می  رسید، کسی پدرم را خندان نمی  دید.
بحار االنوار)ط-بیروت( ج44 ، ص284

ُه« نساء/52 کساني که قطع  ذیَن َلَعَنُهُم اللَّ ولِئَك الَّ
ُ
ْرحاَمُکْم« محمد/22، »أ

َ
ُعوا أ ُتَقطِّ

رحم کنند مورد لعنت خدا هستند. انسان هاي لجباز را خدا لعنت مي کند. 
شایعه پراکنان، پیروي کنندگان از طاغوت مورد لعنت خدا هستند.

پس لعنت ریشه قرآني دارد. لعنت نشانه برائت، نهي از منکر، بغض، اعالم 
َساَس 

َ
َسْت أ سَّ

َ
ًة أ مَّ

ُ
ُه أ موضع، . . . است. در زیارت عاشورا مي خوانیم: »فَلَعَن اللَّ

ْهَل اْلَبْیِت«)البلداألمین، ص 269( لعنت بر آن پیشتازان. دو 
َ
ْلِم َو اْلَجْوِر َعَلْیُکْم أ الظُّ

ولِئَك 
ُ
اِبُقوَن أ اِبُقوَن السَّ پیشتاز در قرآن داریم. یکي پیشتازان در حق: »َو السَّ

َساَس 
َ
َسْت أ سَّ

َ
ًة أ مَّ

ُ
ُه أ ُبوَن« واقعه/11-10. اما پیشتازان در باطل: »فَلَعَن اللَّ اْلُمَقرَّ

ْهَل اْلَبْیِت« لعنت خدا بر کسي که ریشه ظلم را به وجود 
َ
ْلِم َو اْلَجْوِر َعَلْیُکْم أ الظُّ

آورد. در غدیر خم پیغمبر)صلي الله علیه و آله( دست علي علیه السالم را باال 
برد و فرمود: بعد از من رهبرتان علي علیه السالم است. حرف پیغمبر)صلي 
الله علیه و آله( را گوش ندادند و فرزند آنها هرمله)خرمله( شد که حضرت 
علي اصغر 6 ماهه را به شهادت رسانید. مواظب باشیم که از خط رهبري جدا 
نشویم. رهبر مي گوید: قمه نزنید. درست است که شما عشق امام حسین علیه 
السالم را دارید. ولي اروپایي ها فیلم قمه زدن شما را نگاه مي کنند و مي گویند: 
مسلمانها خود آزاري دارند. اینها وحشي هستند. براي جمهوري اسالمي بد 

است. آنها از عشق شما اطالع ندارند.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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