
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت :

راهپیمایی اربعین،
جبهه ای بین المللی در برابر ظلم و ستم اربعین  مراسم  بین المللی  های  رسانه  برخی  و  ناظران  تعبیر  به    ●●

حسینی بزرگ ترین اجتماع بشری است که به صورت ساالنه برگزار می 
شود. چراکه کومبامال که با جمعیتی بیش از مراسم اربعین برپا می شود 
در حدود 12 سال یک بار برگزار می شود. رویداد باشکوه اربعین حسینی 
که دارای ارزش های متعدد خبری می باشد، با سه نوع راهبرد مواجهه 
رسانه های خارجی مواجه است که مهمترین آن، بایکوت رسانه ای و 
عدم پوشش این مراسم است. راهبرد دیگر، تخفیف و تقلیل این مراسم 
به رویدادی کم اهمیت است و راهبرد سوم، تحریف این مراسم به انواع 
دیگر رویدادهای کذب، اعم از مواجهه و لشکر کشی شیعیان علیه دیگر 
مذاهب و ادیان است که برای آگاهان و مطلعان فرادینی بودن و فرا مذهبی 
بودن این مراسم عیان است. از این رو، اي مراسم بیش از هر رویداد دیگری 
پوشش  ضمن  تا  است  آموزشی-فرهنگی  هدف گذاری های  نیازمند 
صحیح رسانه ای این مراسم، سفر زیارتی و معنوی با کیفیتی برای زائران و 

مخاطبان رسانه ها فراهم آید. 
بر این اساس کمیته های فرهنگی ایران و عراق جلسات مشترکی را برگزار 
می کنند تا بتوانند اهدافی یک پارچه و هم سو در حوزه موضوعات فرهنگی 
تدوین نمایند. از جمله اهداف فرهنگی مصوب امسال، زنده نگاه داشتن 
فرهنگ شهادت و رشادت در مقابل طوفان تبلیغات دشمن علیه جهان 
اسالم است؛ چرا که دشمنان اسالم در راستای ایجاد موج جدید اسالم 
هراسی، با بازنمایی دروغین مصادیق جهاد و شهادت کوشیده اند، این 
ایجاد وحدت  را تخریب کنند.  رکن اساسی گفتمان مقاومت اسالمی 
اسالمی بین ایران و عراق، همچنین دیگر کشورها و ملت های اسالمی از 
دیگر اهداف فرهنگی مراسم اربعین است که این گردهمآیی را به مجالی 
برای تحقق آرمان همیشگی تشکیل امت واحده اسالمی مبدل می سازد 
که نمود آن در شعار انتخابی امسال )الحسین)ع( یجمعنا( هویدا است. 
همچنین باید کوشید تا این گزاره بازنمایی شود که مراسم اربعین نمونه 
یک تعامل انسانی و اسالمی است که از طریق گسترش محبت و مودت 
اسالمی و تالیف قلوب مسلمانان و غیر مسلمانان حاضر در این مراسم 

محقق شده است. 
جهت نیل به اهداف ذکر شده فوق، مجموعه اصول و سیاست هایی نیز 
تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: مردمی بودن مراسم اربعین 
حسینی، احترام و تقویت حس میزبانی مردم عراق، توجه به وحدت-آفرین 
بودن اربعین حسینی و پرهیز از هرگونه اختالف، قانون گرایي و رعایت 
مقررات کامل دو کشور عراق و ایران، تالش برای بهره برداری معنوی از این 
مراسم، تکریم و رعایت حرمت مرجعیت، علما، مسئوالن، احزاب، نخبگان 

و مردم عراق از هر گروه، طایفه و مذهبی که هستند. 
امید است در پرتو الطاف بی کران الهی و عنایات ویژه حضرات معصومین 
علیهم السالم مراسم اربعین حسینی)ع( امسال باشکوه تر و غنی تر از 
هرسال برگزار شود تا دشمنان اسالم بدانند کانون محبت و والیت اهل 
بیت پیامبر)ص(، همه مسلمانان و آزادگان جهان را حول خویش متحد 

خواهد ساخت. 

●●  نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه هدف گذاری درپیام های 
و زیارت  ، عاشورا  اربعین  اربعین حسینی است، تصریح کرد:  پیام های  عاشورا همان 
حسینی می خواهد تمام کسانی را که آزادیخواه و در صدد دفاع از مظلوم هستند و با ظلم و 

ستم می جنگند گردهم آورد و یک جبهه بین المللی در برابر ظلم ایجاد کند.

بـه گـزارش االربعین ، حجت االسـالم و المسـلمین سـیدعلی قاضی عسـکر 
نماینـده ولـی فقیـه در امـور حـج و زیـارت، در مراسـم افتتـاح رسـمی رادیـو 
اربعیـن در سـخنانی نظـام خلقـت را هدفمنـد و برنامـه هـای دینـی را هـدف 
گـذاری شـده توصیـف کـرد و گفـت: نگاهـی بـه مجموعـه ای از آمـوزه هـای 
دینـی همچـون اقامـه نمازهای یومیه، جمعـه، برپایی کنگره حـج و اربعین و 
نظایـر آن حاکی اسـت کـه برنامه های دینی بـا اهداف  بلندی بـه مرحله اجرا 

در می آینـد کـه بایـد بـه آنها توجـه کنیم.
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر با اشاره به اینکه خداوند برای اقامه 
افزود:  ثواب بسیار زیادی در نظر گرفته است،  به جماعت  یومیه  نمازهای 
خداوند هر هفته  نمازجمعه را قرار داده و با حذف دو رکعت از آن دو خطبه 
جایگزین کرده است تا مردم در شعاع وسیع تری نسبت به مسایل زمان خود 

آگاهی پیدا کنند. 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: ساالنه شاهد برپایی کنگره 
بین المللی حج درکنارخانه خدا هستیم و مسلمانان از گوشه و کنار دنیا گرد هم 
می آیند، همین مسئله در مورد اربعین نیز وجود دارد و آنچه در روایات نسبت 
به این زیارت تشریق شده است و مردم را به گریه و عزاداری اباعبدالله الحسین 

)ع( ترغیب کردند اهداف بلندی پشت آن نهفته است. 
وی ادامه داد: امام حسین )ع( جان خود را دراین مسیرفدا کرد تا مردم از 
گمراهی و جهالت نجات پیدا کنند و این یک هدف بسیار مهم در حوزه زیارت 

و زیارت امام حسین )ع( و بویژه اربعین است. 
سرپرست حجاج ایرانی افزود: روایات به ما می فهماند که هدف از زیارت و 
پیاده روی این نیست که جمعیتی را جایی ببرند و یک مقدار پیاده حرکت کنند 
و برگردند، بلکه هدف گذاری که درپیام های عاشورا وجود دارد همان پیام های 

اربعین حسینی است.
ة " یکی ازشعارهای عاشورا است، اظهار  لَّ ا الذِّ وی با اشاره به اینکه شعار ”َهْیَهاَت ِمنَّ
داشت: آزادگی ، مقابله با ظلم وستم ، آگاه ساختن مردم برای جبهه گیری در برابر 
ظلم وستم ، فرهنگ شهادت و جانبازی ازشعارها و پیام های عاشوراست و ویژگی 

اربعین و زیارت امام حسین )ع( این است که راه را برکسی نمی بندد.
وی گفت: نگاه به مراسم اربعین در چند سال گذشته گویای آن است که 
شیعیان، برادران اهل سنت، مسیحیان وارامنه وحتی کسانی که ممکن است 
به دین خاصی اعتقاد نداشته باشند اما پیام های حسینی را دریافت کرده اند 

دراین مراسم حضور می یابند.
وی افزود: اربعین ، عاشورا و زیارت حسینی می خواهد تمام کسانی را که 
آزادیخواه و در صدد دفاع از مظلوم هستند و با ظلم و ستم می جنگند گردهم 

آورد و یک جبهه بین المللی در برابر ظلم ایجاد کند. 
وی گفت: در دوره صدام نیز نمی گذاشتند کسی به زیارت اربعین بیاید چرا 
که هرفردی با حسین بن علی )ع( و شعارهای عاشورا آشنا شود با گرفتن پیام 
حسینی به یک عنصر ضد ظلم تبدیل می شود و راه برای نابودی ظلم در 

سطح جهان فراهم خواهد شد. 
نماینده ولی فقیه افزود: شاهد هستیم که درمراسم عاشورا در نیویورک ، لندن 

، زوریخ و بسیاری از کشورهای اروپایی محبین اهل بیت که بسیاری از اهل 
سنت نیز در میان آنان بودند با دادن گل و بروشور به مردم دنیا، امام حسین 

را معرفی کردند.
همه  شود  معرفی   ، هست  که  آنگونه  اگر  حسین  امام  کرد:  اضافه  وی 
آزادیخواهان جهان کنار او اجتماع خواهند کرد و می شود این نهضت ضد 

ظلم را در پرتو اربعین ایجاد کرد.
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه در زیارت به چند نکته مهم از جمله 
اعتقاد به امامت و معرفت نسبت به امام توجه شده است ، اظهار داشت: 
شناخت امام در زیارت نقش اساسی دارد و در روایات داریم گرسنه ، گرد و غبار 

روی چهره نشسته و عطشان به زیارت امام حسین بروید.
وی با اشاره به اینکه امام حسین گرسنه و با لبان تشنه شهید شد، افزود: با 
این کار می خواهند صحنه در ذهن ما تداعی کند تا شور بیافرینند و ما با تمام 
وجودمان معرفت پیدا کنیم و برگردیم واین جبهه ضد ظلم را توسعه دهیم واین 

دارد اتفاق می افتد.
وی عزاداری هایی را که در برخی کشورهای آفریقایی درمحرم برگزار می شود 
یادآور شد و با اشاره به اینکه محبین حضرت امام حسین از گوشه و کنار دنیا 
در مراسم اربعین حضور می یابند ، تصریح کرد: باید مراقب باشیم این مراسم 
به کانونی برای اختالف تبدیل نشود و تالش کنیم همه حتی غیر مسلمان ها 

دراین مراسم جمع شوند و روی اهداف مورد نظرتکیه کنیم.
وی افزود: رهبر معظم انقالب نسبت به این مسایل کامال آگاه و هوشیارند و 
چند سال پیش به من فرمودند در راهپیمایی اربعین توصیه کنید جنبه مردمی 
مراسم اربعین حفظ شود و در آن از تصاویر من استفاده نگردد تا دراین مراسم 

فقط اهداف حسینی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه همچنین از تالش های صدا و سیما ، معاونت صدا و مدیر و دست 
اندرکاران رادیو اربعین درانعکاس صحنه های زیبای زیارت بزرگ اربعین تقدیر و ابراز 
امیدواری کرد این جلوه ها که درهیچ کجای دیگر نمونه ندارد به برادری بیشتر دو 

ملت ایران و عراق و توسعه فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت کمک کند .
وی در پایان ازعراقی ها ، ایرانی ها و بویژه مرزنشینان کشورمان که به برپایی 
هرچه باشکوه تر مراسم اربعین کمک می کنند تقدیر و تاکید کرد: با تکیه 
بر این محورها مطمئنا آن حرکت شورآفرینی که ائمه ما مورد نظر داشته اند 

محقق خواهد شد.

رادیو اربعین افتتاح شد
●●  آیین افتتاح رادیو اربعین با حضور 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
معاونت صدا درساختمان رادیو برگزار 

شد.

به گزارش االربعین، مراسم افتتاح 
با  اربعین  رادیویی  شبکه  رسمی 
امور  در  فقیه  ولی  حضورنماینده 
حج و زیارت ، معاونت صدا ، رئیس 
مدیران  زیارت،  و  حج  سازمان 
اربعین  گانه  دوازده  ستادهای 

حسینی و جمعی از مسئوالن فرهنگی ، کشوری و لشکری و خانواده های 
شهدا در ساختمان شهدای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار 

شد.
در مراسم افتتاح رادیو اربعین پیام آیت الله نوری همدانی درباره اهمیت و 

جایگاه آئین ملکوتی اربعین قرائت شد.
عالمه  دارالقرآن  مدیر  قدسی  نجفی  مرتضی  توسط  که  پیام  این  در 
در  اندیشی  چاره  به  را  مسئوالن  نوری  آیت الله  شد  قرائت  طباطبایی 
زیارت   : گفت  و  کرد  دعوت  اربعین  سفر  هزینه های  کاهش  خصوص 
اربعین حسینی از اولین اربعین که اهل بیت )ع( در بازگشت از سفر شام 
در سال ۶۱ هجری قمری به کربال رسیدند و سرهای مطهر شهداء را در 
کنار پیکرهای مطهر آنان دفن کردند و از طرفی اولین زائر حسینی یعنی 
جابر بن عبدالله انصاری از صحابی پیامبر اکرم )ص( از مدینه به همراه 
عطیه کوفی هم به کربال آمدند، تاکنون ادامه داشته است و خداوند در این 
جنبش و شور و شوق حسینی فوایدی را برای عالم اسالم قرار داده است 

که قابل شمارش نیست.
آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از این پیام اظهار داشت : بیم 
آن می رود که بسیاری از ضعفا که فقط ازهمین اربعین ها به علت کمی 
هزینه ها سفر کربال برایشان میسر می شد، دیگر نتوانند با این هزینه های 
سنگین خود را به کربال برسانند و مسئوالن باید برای حل این موضوع 

چاره اندیشی کنند.
درادامه این مراسم حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی با اشاره به 
اینکه رادیو اربعین از امروز تا دو روز پس از پایان اربعین به پخش برنامه 
های خود ادامه خواهد داد، اظهار داشت: آئین ملکوتی اربعین نمادی 
از قیام امام حسین )ع( و نقطه عطفی برای رساندن پیام عاشورا است که 
در این ارتباط تعامل، همراهی و همدلی دو ملت ایران و عراق چشمگیر و 

قابل توجه است. 
وی با بیان اینکه رویکرد فرهنگ سازی از ویژگی های رادیو اربعین است، 
خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه حساس آئین معنوی اربعین، 
دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه هستند، در حالی که مراسم اربعین اسباب 

مودت دو کشور است. 
برپایه این گزارش ، دراین مراسم با اهدای شال نمادین انجمن خادمان 
شهدای حرم به حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولی 
آبادی معاون صدای رسانه ملی  ، شاه  ایرانی  و سرپرست حجاج  فقیه 
و شریعتی استاندار خوزستان از تالش های آنان در راه اعتالی زیارت 

اربعین تقدیر بعمل آمد.
گفتنی است زائران حسینی می توانند از این پس صدای رادیو اربعین را در 
کربالی معلی روی موج اف ام ردیف 90/9 مگاهرتز و درشهر نجف اشرف 

روی موج اف ام ردیف 91/9 و 95/5 مگاهرتز دریافت کنند.

یادداشت اول
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10 صفر 1440
اهمیت اربعین در آن است كه با
تدبیر الهی در این روز خاندان پیغمبر و یاد 
نهضت حسینی براى همیشه جاودانه شد.

آموزشـــی و  فرهنگی  كمیتـــه  ویژه نامـــه 
ستــــــــــــاد مركـــــــــــزى اربعیــــــــــــن
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دكتر حسین ذوالفقارى،
رئیس ستاد مركزى اربعین:

اربعین را مردم اداره می کنند؛
ستاد صرفا سازماندهی کننده است

حضرت آیت الله العظمی
نورى همدانی:

اربعین، مانور بزرگ
در برابر عرصه باطل است

حجت االسالم والمسلمین
علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه:

اقدام حضرت زینب )س(
پس از واقعه عاشورا
یک فعالیت رسانه ای بود

برگزاری ۳۰۰ محفل انس با قرآن 
در مسیر نجف به کربال

5 موکب مجری طرح »نیابت 
از شهدا« در پیاده روی اربعین 
حسینی

 برکزاری جلسه شورای
 راهبری فعالیت های بانوان
کمیته فرهنگی اربعین

 زائران اربعین اطالعات
مورد نیاز را از رسانه های معتبر 
دریافت کنند

حضور جمعی از نمایندگان 
فراکسیون حج و زیارت مجلس 
در جلسه ستاد مرکزی اربعین

تشریح جزئیات خدمات 
بهداشتی و درمانی در اربعین

 توصیه های سرکنسول ایران
در کربال برای اربعین

۶ ماه حبس برای سفر غیر قانونی 
به عراق

پیاده روی اربعین از دیدگاه 
رسانه  های خارجی

جلسات کمیته فرهنگی و آموزشی 
اربعین در استان ها

خــــــط خبــــــر

صفحه 2 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه  5

صفحه  5 و 6

دومین گردهمایی یاوران رسانه ای
اربعین برگزار شــد

●●  دومین گردهمایی یاوران رسانه ای اربعین در سالن همایش های 
وزرات کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد

به گزارش االربعین، 18 مهرماه در سالن همایش های وزارت 
کشور دومین گردهمایی یاوران رسانه ای اربعین برگزار شد.

در این همایش بیش از 500 نفر از خبرنگاران ، عکاسان، 
مستندسازان و فعاالن فضای مجازی حضور داشتند.

گفتنی است در این همایش حجت السالم احمدی رئیس 
کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، حجت االسالم 

کریمیان رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای 
اسالمی، دکتر ذوالفقاری رئیس ستاد اربعین، دکتر شهریار 
حیدری دبیر ستاد اربعین، حجت السالم پناهیان دکتر 
خوشرو معاون رسانه ای کمیته فرهنگی اربعین دکتر محمد 

زاده رئیس شبکه قرآن و معارف به سخنرانی پرداختند.
پس از این همایش 4 کارگاه آموزشی با موضوع »انتقال 
تجربیات و اقتضائات، خبرنگاری، عکاسی، مستند سازی و 

شبکه های اجتماعی« برگزار شد.

●●  با پیشنهاد همتی به رئیس جمهور هزینه ویزای اربعین ۳۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش االربعین، عبدالناصر همتی طی نامه ای با اشاره به اهمیت 
حماسه اربعین و حضور میلیونی اقشار مختلف مردم در این همایش 
عاشقان حسینی پیشنهاد داد در محاسبه نرخ ارز زوار اربعین ٣5 درصد 

تخفیف اعمال شود.  
بنابه این گزارش روحانی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت حماسه 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  پیشنهاد  با  )ع(  حسین  امام  عاشقان  حضور 

موافقت کرد.
براین اساس هزینه ویزای زوار اربعین حدود 107هزار تومان کاهش پیدا 

می کند.
گفتنی است پیش از این و به دلیل کاهش قیمت ارز قیمت ویزای اربعین 
نیز کاهش یافته و از ٣86 هزار تومان به ٣72 هزار تومان رسیده بود. 
بنابراین با تصمیم جدید دولت قیمت ویزای اربعین با 107 هزار تومان 

کاهش نسبت به ٣72 هزار تومان صادر خواهد شد

ویزای اربعین ۱۰۷ هزار 
تومان کاهش یافت

عکس: حسین حاجی الری



از  اربعین  فرهنگی  کمیته  قرآنی  شورای  مسئول   ●●
برگزاری ۳۰۰ محفل انس با قرآن باحضور اعضای کاروان 
قرآنی، در مسیر نجف به کربال در ایام اربعین حسینی خبر 

داد. 

مسیر  در  قرآن  با  انس  محفل  برگزارى 3۰۰ 
نجف به كربال

به گزارش سایت االربعین؛ نشست خبری اعالم 
برنامه های کاروان قرآنی اعزامی به مراسم اربعین 
حسینی با حضور حسن محمدی مسئول کارگروه 

قرآنی اربعین برگزار شد.
در این نشست محمدی با اشاره به ضرورت ترویج 
فرهنگ قرآن کریم در ایام اربعین، گفت: اتحادیه 
با  گذشته  سال های  عترت  و  قرآن  تشکل های 
توجه به ظرفیت عظیم اربعین برای ترویج فرهنگ 
قرآن اقدام به اعزام کاروان نور به مراسم پیاده روی 
اربعین کرد و در این راستا سال ۹۳، پنج قاری به 
عراق اعزام شدند اما این کاروان طی چند سال 
و  گرفت  قرار  قرآنی  فعاالن  استقبال  مورد  اخیر 
امسال شاهد بودیم که ۲۵۰ نفر برای حضور در 

کاروان نام نویسی کردند.

 اعزام 3۰ قارى و گروه تواشیح در قالب كاروان 
نور به مراسم پیاده روى اربعین

محمدی ادامه داد: پس از گزینش های مختلف 
که با کمک کمیته اعزام انجام شد نهایتًا ۳۰ نفر 
برای اعزام به مراسم اربعین انتخاب شدند که از 
میان آنها نام چهره هایی چون احمد ابوالقاسمی، 
سیدمصطفی  موسوی،  سیدکریم  فردی،  جعفر 
چشم  به  دیگر  چهره های  بسیاری  و  حسینی 

می خورد. 
وی مسیر نجف به کربال را محور اصلی برنامه های 
برنامه های  امسال  گفت:  و  دانست  نور  کاروان 
پیاده روی  مسیر  و  کربال  نجف،  شهرهای  در  ما 
خواهد بود اما برنامه های اصلی پیش بینی شده 
در موکب های مسیر حرکت زائران از نجف به کربال 

است.

 پیش بینی اجراى 3۰۰ برنامه قرآنی در مراسم 
پیاده روى اربعین

محمدی از برگزاری ۳۰۰ محفل در ایام اربعین خبر 
داد و گفت: برنامه هایی که در این راستا پیش بینی 
کرده ایم برگزاری بیش از ۳۰۰ محفل انس با قرآن 
است که برای این ایام هماهنگ شده است. البته 
با توجه به ظرفیت عظیم موکب ها و حضور زائران 
در مسیر پیش بینی ما این است که تعداد محافل 
سال  که  اتفاقی  شود،  رقم  این  از  بیشتر  بسیار 
گذشته هم رخ داد و با وجود اینکه ۳۰۰ محفل 
ایام  در  محفل  هزار  حدود  بود  شده  برنامه ریزی 
اربعین برپا شد. همچنین هماهنگی هایی انجام 
داده ایم که محافلی هم با حضور قاریان ایرانی و 

عراقی در راستای وحدت دو ملت برگزار شود. 
از  عترت  و  قرآن  تشکل های  اتحادیه  مدیرعامل 
برنامه های  پوشش  برای  قرآن  شبکه  تیم  حضور 
کاروان قرآنی در مسیر نجف به کربال خبر داد و 
گفت: این تیم در عمود ۱۰۸۰ و در موکب حضرت 
معصومه )س( مستقر هستند و برنامه های کاروان 
قرآنی را پوشش می دهند همچنین طرح ۱۴۵۲ 
هم در قالب حفظ جزء ۳۰ در مسیر اجرا و جوایزی 

هم به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

 توزیع ۵ هزار جلد قرآن در موكب هاى مسیر 
نجف به كربال

مسئول کارگروه قرآنی اربعین از توزیع ۵ هزار جلد 
قرآن در بین موکب های مسیر نجف به کربال خبر 
داد و گفت: امسال طی هماهنگی با مرکز طبع و 
نشر قرآن کریم و سازمان اوقاف و امور خیریه قرار 

است ۵ هزار مصحف شریف به موکب هایی که به 
قرآن و رحل نیازمندند اهدا شود. همچنین ارائه 
تصحیح  شبهات،  به  پاسخ  قرآنی،  مشاوره های 
قرائت نماز و قرآن و اجرای برنامه برای کودکان از 

دیگر فعالیت های کاروان خواهد بود.

دریافت  نور  كاروان  اعزام  براى  كمکی  هیچ 
نکرده ایم

وی اعزام کاروان قرآنی را کاماًل مردمی دانست و 
گفت: طبق تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی 
بر مردمی بودن برنامه های اربعین این کاروان هم 
از سوی هیچ نهاد و سازمانی حمایت نمی شود و 
اتحادیه تشکل های مردمی قرآن و عترت مستقاًل 
کاروان قرآنی را اعزام خواهد کرد. ما در این اعزام 
هیچ کمک مالی از هیچ نهادی دریافت نکرده ایم 
و برای ادامه کار کسری بودجه هم داریم، البته 
با  است  تشکیل شده  زمینه  این  در  که  شورایی 
حضور بسیج، بعثه مقام معظم رهبری و شورای 
و  همفکری  برای  شورا  این  اما  است  قرآن  عالی 
مشورت تشکیل شده و قرار نیست کمک مالی در 

این زمینه صورت بگیرد.

خیران به كمک كاروان بیایند
محمدی با دعوت از خیران برای کمک به اعزام 
هر چه بهتر کاروان قرآنی به اربعین، گفت: قاریان 
به  بدون هیچ چشم داشتی  تواشیح  و گروه های 
این سفر می آیند اما ایاب و ذهاب و حضور آنها در 
کشور عراق هزینه هایی دارد که امیدواریم با کمک 
خیران این هزینه ها را تأمین کنیم همچنین در این 
راستا حسابی با نام خیران قرآنی کشور به شماره 
تا خیران  ایجاد شده  تجارت  بانک  نزد   ۱۴۱۱۴
عزیز بتوانند کمک های خودشان را به کاروان نور 

اهدا کنند.
 مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت در 
پایان از برگزاری همایش تجلیل از کاروان قرآنی 

سال گذشته تا پایان هفته جاری خبر داد.

●● مدیرعامل کانون همبستگی فرزندان شاهد کشور از 
اجرای طرح »نیابت از شهدا« در پیاده روی اربعین حسینی 
خبر داد و گفت: پنج موکب مجری این طرح در اربعین 

امسال هستند.
حسین عامریان در گفت وگو با خبرگزاری ها اظهار 
کرد: طرح نیابت از شهدا برای سومین سال است 
کربال  تا  نجف  از  اربعین  پیاده روی  مسیر  در  که 
توسط کانون همبستگی فرزندان شهدا و همکاری 

کمیته فرهنگی اربعین اجرایی می شود.
عضو کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور هدف 
از اجرای این برنامه را استفاده از ظرفیت شهدا 
از  تا  داریم  نظر  در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
فرصت تجمع اربعین استفاده کنیم و با اجرای این 

اقدام باعث همبستگی بیشتر امت شیعه شویم.
طرح  این  اجرای  در  ما  تالش  کرد:  تصریح  وی 
این  آن است که شهدای کشورهای مختلف در 
طرح تکریم شوند که شهدای محور مقاومت در 

کشورهای گوناگون است.
عامریان پس از بیان اینکه وقتی عزیزان یک امت 
محترم و عزیز دانسته می شوند، یعنی اینکه مردم 
آن کشور را تکریم کرده ایم، افزود: این تکریم باعث 
ایجاد مودت می شود و اگر فضا و سیل خروشان 
اربعین به سمت این فرهنگ حرکت داده شوند 

استفاده بهینه و مناسبی شده است.
مدیرعامل کانون همبستگی فرزندان شاهد کل 
کشور بیان کرد: متاسفانه طی سالیان مختلف از 
ظرفیت رود خروشان پیاده روی اربعین در کشور 
عراق صحبت های گوناگونی می شود، ولی اینکه 
از این ظرفیت مناسبی صورت گیرد، هنوز اجرایی 

نشده است.
عضو کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور اظهار 
داشت: همانند سال های گذشته کارت شهدای 
کشورهای گوناگون به چهار زبان فارسی، عربی، 
انگلیسی و اردو چاپ کرده و در طول مسیر اربعین 
طرح  خادمین  توسط  مشخص  زمان های  در 

نائب الشهید در اختیار عالقه مندان به شهدا قرار 
می دهیم.

وی تصریح کرد: هر زمان و مناسبتی در اعتقادات 
ما اعمالی دارد و اربعین نیز که مسیر زینبی و ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت است و اعمال اربعین در 
واقع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و با حضور 
و اجرای طرح نائب الشهید همگان می توانند در 
جهت فرهنگ حسینی و زینبی اعمال اربعین را 

به جا آورند.
عامریان خاطرنشان کرد: سال گذشته طرح نائب 
الشهید در هفت موکب از نجف تا کربال اجرایی 
کارگروه های  که  فعالیتی  به  توجه  با  و  بود  شده 
شاهد استان ها و نمایندگی های کانون همبستگی 
داشتند، حدود یک  استان ها  در  فرزندان شهدا 
میلیون کارت نیابت از طرف شهدا در بین زائران 

اربعین توزیع شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی ما گفتمان سازی 
است و مهم نیست که در قالب این طرح باشد 
یا اقدامات دیگر گفت: برای اینکه زیارت مردم و 
کاروان های مختلف مورد قبول خداوند متعال قرار 
گیرد، نائب یک شهید باشند تا با این کار جنبه های 
گوناگون اجرای این طرح را در نظر گرفته و اجرایی 

کرده باشیم.

مدیرعامل کانون همبستگی فرزندان شاهد کل 
کشور اظهار داشت: در سال جدید نیز در قالب 
امام  فرودگاه  میرجاوه،  مرز  شامل  موکب  پنج 
خمینی )ره( و همچنین سه موکب در طول مسیر 

نجف تا کربال اجرایی خواهد شد.
دلیل  به  امسال  اینکه  بیان  از  پس  عامریان 
گسترده  فعالیت های  توان  مالی  معذوریت های 
متاسفانه  کرد:  بیان  نداریم،  را  قبل  سال  مانند 
و  بوده  کم  فرهنگی  زمینه های  در  کرد  هزینه 
دستگاه های مختلف که هزینه های فرهنگی در 
اختیار دارند، به جای اینکه رسالت فرهنگی خود 
را اجرایی کنند به دنبال آن هستند که فعالیت های 
خود را به اطعام و پذیرایی محدود کنند و همین 

مسأله کار ما سخت شده است.
وی تصریح کرد: تمام تالش خود را می کنیم تا با 
کمترین مشکالت خدمت رسانی به زائران را انجام 
دهیم هر چند که از نظر مالی مشکالتی برای ما به 

وجود آمده است.
عضو کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور با بیان 
به  طرح  تا  می کنیم  را  خود  تالش  تمام  اینکه 
کرد:  اظهار  اجرایی شود،  بهترین شکل ممکن 
بیش از 40 درصد از بانک اطالعاتی ما در خصوص 
مشخصات شهدای کشور افزایش پیدا کرده است 
عدم  دلیل  به  ما  اطالعاتی  بانک  همچنان  ولی 
همکاری مناسب بنیاد شهید با ما در خصوص در 

اختیار قرار دادن تصویر شهدا، نواقصی دارد.
وی ادامه داد: یک سوم از شهدای کشور عزیزمان 
نائب  طرح  اطالعاتی  بانک  در  نتوانسته ایم  را 
الشهید قرار دهیم و مردم ایران اسالمی می توانند 
از طریق سایت  را  تصاویر شهدای خانواده خود 
نائب الشهید بارگذاری کنند و همچنین شهدای 
از  را می توانند  نیز تصاویر شهدا  را  و شهر  محل 
طریق لوح فشرده در اختیار همکاران ما قرار دهند 

تا در بانک اطالعاتی قرار گیرد.

اسـتاد  پناهیـان  علیرضـا  حجت االسـالم   ●●
حـوزه و دانشـگاه، در همایـش یـاوران رسـانه ای 
اربعین اظهار داشـت: حضرت سیدالشـهدا )ع( با 
شـهادت پیام اسـالم را رسـانه ای کرد، زیرا کربال 

و عاشـورا از جنـس رسـانه اسـت.
االسـالم  حجـت  االربعیـن  گـزارش  بـه 
پناهیان با بیان اینکـه اقدام حضرت زینب 
یک فعالیـت  عاشـورا  واقعـه  پـس از  )س( 
رسـانه ای بـود ، گفـت: امـروز اهالی رسـانه 
وظیفـه خطیـری دارنـد؛ چـرا که بایـد پیام 

اجنمـاع بـزرگ پیـاده روی اربعیـن را بـه جهانیـان  منعکـس  کننـد.
این اسـتاد  حوزه و  دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: غریب ترین پدیـده بزرگ عالم 
عاشـورا و  هم اکنون این غربت در اربعین اسـت. حماسـه اربعین هنوز انتقال 
پیـدا نکـرده و بهتریـن اقدامـات مـا در ادبیـات بـوده اسـت کـه البتـه هنـوز 

جهانی نشـده است.
حجت االسـالم پناهیـان بـا اشـاره بـه نحـوه انعـکاس اربعیـن گفـت: جهان 
غرب تشـنه شـنیدن داستان اربعین اسـت، اما متاسـفانه این امر هنوز برای 
بسـیاری از مسـؤوالن کشـور هم شـناخته شـده نیسـت؛ چه برسـد به مردم 
کشـورهای غربـی. متأسـفانه دیـن مـا به خوبـی معرفی نشـده اسـت. اگر ما 

طلبه هـا درسـت وظیفه خود را انجـام داده 
بودیـم تلقی افـراد از عزاداری امام حسـین 
)ع( فعالیت و  عزاداری در شـأن آن حضرت 

بود.
اینکـه دیـن  مـا دیـن اشـاره  بیـان  بـا  وی 
اسـت، افـزود: هر قدم پیاده روی به سـمت 
امام حسـین)ع( ثـواب حـج را دارد. برخی 
منتظرنـد اربعیـن شـرعا واجـب شـود کـه 
بایـد گفـت ایـن افـراد دیـن  و اصـل دیـن را 

نفهمیده انـد. زیـارت امـام حسـین )ع( از واجبـات اسـت.
حجت االسـالم پناهیـان بـه لـزوم هزینه کـرد بـرای ترویـج دیـن اشـاره کـرد و 
گفـت: دولـت باید برای توسـعه دیـن و  معنویت هزینـه کند. مـا  نباید طوری 
عمـل کنیم کـه قوانین خودسـاخته و عقب مانده غـرب در پیـاده روی اربعین 

پیـاده شـود، بلکـه باید  به  فکـر نوآوری باشـیم.
 وی بـه افزایـش هزینـه اربعیـن اشـاره کـرد و افـزود: امـام صـادق )ع( درباره 
زیـارت امـام حسـین )ع( می فرمایند: اگـر  مردم بدانند چقدر خیـر در زیارت 
اربعیـن اسـت با شمشـیر جنگ  می کننـد برای رفتـن به زیارت امام حسـین 

)ع(، و امـوال خـود را می فروشـند تـا بـه این زیارت مشـرف شـوند

●●  جمعی از مسوالن کمیته فرهنگی و آموزشی 
سـتاد مرکـزی اربعیـن حسـینی بـا آیـه اللـه نـوری 

همدانـی دیـدار کردند.

و  فرهنگـی  کمیتـه  مسـوالن  از  جمعـی 
آموزشـی سـتاد مرکـزی اربعیـن حسـینی 
بـا آیه اللـه نـوری همدانـی از مراجـع عظام 
در بیـت معظـم لـه در قـم دیـدار کردنـد. در 
ایـن دیـدار حجت االسـالم احمـدی رییس 
کمیته فرهنگی و آموزشـی اربعین گزارشی 

از اهـم فعالیـت هـا و اقدامـات انجام گرفتـه و برنامه های فرهنگی و آموزشـی 
اربعیـن ۹۷ را ارایـه دادنـد.

آیـه اللـه نـوری همدانـی بـا تشـکر از اقـدام هـای انجـام گرفتـه و برنامه هـا ی 
تـدارک شـده اند عنـوان داشـتند:

اربعین در فرهنگ اسـالمی دارای جایگاه واالیی اسـتوار در جریان عاشـورا و 
در اسـارت اهـل بیـت علیهم السـالم حضـرت زینب سـالم الله علیها بـا ایراد 
خطبـه هـای روشـنگری رغـم خواسـت دشـمن کـه در صـدد محـو جریـان و 
مکتـب اهـل بیت بـود به بیداری جامعه و زنده نگه داشـتن  حماسـه عاشـورا 

هـدف و فرهنـگ اهـل بیت  ماندگار شـد. 
لـذا اهل بیـت جایگاه ویـژه و عظمتی واال 
بـرای شناسـاندن اهـل بیـت پیـدا کـرد و 
شـما کـه در این مانـور بزرگ و گسـترده به 
این ام توجه داشـته باشـید کـه اربعین آن 
را مانـور بزرگـی در مقابـل ظلم و اسـتکبار 
و صهیونیسـم قـرار  اسـت و حرکت شـما، 
یـک  میلیونـی  اجتمـاع  و  خـروش شـما 
عرصـه حـق در برابـر عرصه باطل اسـت از 
ایـن رو  اربعیـن یـه عنوان یک مانور  قویتر و قدرتمندتر با شـکوه تر و با وحدت 

بیشـتر برگزار شود.
آیـه اللـه نـوری همدانـی افزودند: دنیـا باید بفهمـد که حضرت سیدالشـهدا 
علیـه السـالم جـه اهدافـی را تعقیب مـی کردند و باید با شـعارها و پیـام های 
آن حضـرت کـه "هیهـات من الذلـه"  و "الموت اولـی من رکود العاری"  اسـت 
آشـنا شـوند. این مرجع تقلید گفتند اربعین درس و مکتب جهاد و شـهادت 
و مقاومـت اسـت و تقویـت کننـده جبهه حـق و در مقابل جبهه باطـل و ظلم 

اسـت و امیـدواری بـا عظمت و بـه خوبی برگزار شـود.

ستاد  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته  رئیس     ●●
نقش  رسانه  براینکه  تاکید  با  اربعین  مرکزی 
بزرگی در ثبت حماسه اربعین دارد، اظهار کرد: 
باید از رسانه برای آگاهی مردم نسبت به اربعین 

استفاده شود.
االسالم  حجت  االربعین،  گزارش  به 
احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی 
همایش  دومین  در  اربعین  مرکزی  ستاد 
اظهار  حسینی  اربعین  ای  رسانه  یاوران 

کرد:کارکرد های بی بدیل اربعین ایجاب می کند که ما برای آن برنامه 
محبان  توجه  مورد  تنها  نه  گستردگی  این  با  حرکت  این  باشیم،  داشته 
اهل بیت است بلکه قطعا مورد توجه دشمنان نیز خواهد بود، پس ما در 

اربعین حسینی هم با فرصت و هم با چالش رو به رو هستیم.
و  فعال  حضور  نیازمند  عظیم  فرصت  این  از  مناسب  افزود:استفاده  وی 
همکاری کسانی است که به عنوان پیشگامان فرهنگی جامعه اسالمی 
محسوب می شوند، اگر ما بخواهیم با چالش های رو به رو مقابله کنیم 
این  از  ها  رسانه  توسط  ملت  طلبد  کنند،می  کمک  باید  رسانه  اهالی 
امکان اطالع رسانی صحیح  چالش ها مطلع شوند،بدون حضور رسانه 

و اگاهی دادن نسبت به آسیب ها وجود 
ندارد.

مرکزی  ستاد  فرهنگی  کمیته  مدیر 
کرد:به  عنوان  کشور  وزارت  اربعین 
اربعین  مرکزی  ستاد  منظور  همین 
از  را  این سفر  دارد عالقه مندان  تالش 
سفر  این  سازد،  آگاه  سفر  این  زوایای 
است  مختلف  های  ملیت  از  متشکل 
که کار جدی برای ایجاد تعامالت را می طلبد،باید توجه کنیم که رسانه 
بیشترین سهم را در این خصوص دارد،نقش رسانه در این خصوص بی 

بدیل است.
احمدی گفت:باید این حماسه بزرگ را ثبت کنیم، باید از رسانه استفاده 
شود و مردم نسبت به اربعین آگاه شوند،ما راهی نداریم غیر از این که 
یا  دارند  سعی  دشمنان  بسپاریم،  مردم  دست  به  را  سفر  این  مدیریت 
یا اگر برگزار می شود کمرنگ برگزار شود،  اربعین برگزار نشود و  مراسم 
این حرکت بزرگ سیدالشهدا ادامه دارد و این شما اهالی رسانه هستید 

که این حرکت را ادامه می دهید.

بانوان  معاونت  راهبری  شورای  جلسه    ●●
اربعین  مرکزی  ستاد  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته 
اعضای  حضور  با  رهبری  معظم  مقام  بعثه  در 

محترم شوراء تشکیل شد.

بانوان  معاونت  راهبری  شورای  جلسه 
مرکزی  ستاد  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته 
با  رهبری  معظم  مقام  بعثه  در  اربعین 
تشکیل  شوراء  محترم  اعضای  حضور 

شد. در این جلسه  اعضا گزارشی از فعالیت های انجام شده در ارگانهای 
مختلف خود و نیز اقدامات انجام شده در فاصله دو جلسه اخیر در جهت 
شورای  مسئول  سوی  از   ۱۳۹۷ اربعین  کردن  برگزار  باشکوهتر  هرچه 
راهبری معاونت بانوان کمیته فرهنگی آموزشی اربعین ارائه دادند. مقرر 

شد در حوزه  همایش ها نظرات در این 
جلسه اعالم شود و همایش بزرگ بانوان 
الهام  جمیال"  اال  رایت  "ما  عنوان  با 
در  زینب)س(  حضرت  پیام  از  گرفته 
کسانی  حضور  با  مختلف،  های  استان 
که برای پیاده روی اربعین عازم خواهند 
می  آنها  بدرقه  به  که  کسانی  نیز  و  بود 
روند، با هدف تبیین نقش بانوان با الگو 
گرفتن از حضرت زینب)س( و الهام گرفتن از اقتدار زینبی در جهت دفاع 
از والیت در نظام اسالمی و از کیان نظام خانواده برگزار شود. همچنین 
مقرر شد که اعضاء اقدامات الزم  در جهت توزیع محصوالت فرهنگی و 

بصیرت بخشی به زائران و غیر زائران فراهم نمایند. 

در جلسه شوراى قرانی كمیته فرهنگی و آموزشی اربعین مطرح شد:

برگزاری ۳۰۰ محفل انس با قرآن در مسیر نجف به کربال
حضرت آیت الله العظمی نورى همدانی:

اربعین، مانور بزرگ در برابر عرصه باطل است

مسئول كارگروه نائب الشهید كمیته فرهنگی خبر داد:

5 موکب مجری طرح »نیابت از شهدا«
در پیاده روی اربعین حسینی

اقدام حضرت زینب )س( پس از واقعه عاشورا
یک فعالیت رسانه ای بود

رسانه نقش بزرگی در ثبت حماسه اربعین دارد

برکزاری جلسه شورای راهبری فعالیت های بانوان
کمیته فرهنگی اربعین

مدظله العالـی(  رهبـری)  معظـم  مقـام  فتـوای 
درباره سـفر غیرقانونی به کربـال در ایام اربعین:

دولـت در خصـوص خـروج از کشـور مقرراتي 
و  شـود  مراعـات  بایـد  حتمـًا  کـه  کـرده  معیـن 
حرکـت خـارج از ایـن ضوابط مطلوب نیسـت.

فتوای آیت اللـه العظمی مکارم شـیرازی درباره 
سـفر غیرقانونی به کربال در ایـام اربعین :

زائـران نبایـد بـدون گذرنامـه از کشـور خـارج 
شـوند چـرا کـه کار نادرسـتی بـوده و در ایـن 
صـورت نمی تواننـد نمـاز را شکسـته بخواننـد 

چـون سـفر آن هـا اشـکال دارد

فتـوای آیت الله العظمی شـبیری زنجانی درباره 
سـفر غیرقانونی به کربـال در ایام اربعین:

رعایـت نکـردن قوانیـن ایـران و عـراق، ماننـد 
اخـذ ویـزا و پرداخـت خروجـی و... از سـوی 
بی نظمـی  موجـب  بعضـًا  کـه  زائـران  از  بعضـی 
مـی شـود و دارای تبعـات امنیتـی اسـت، جایـز 

نیسـت.

ویژہ نامہ هفتگے
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●●  مهندس سید رضا غالمی، مسئول برنامه بهداشت 
ارایه  جزییات  تشریح  به  بهداشت  وزارت  اربعین  محیط 

خدمات بهداشتی درمانی در مراسم اربعین پرداخت.

مهندس سید رضا غالمی در حاشیه مراسم بدرقه 
تعداد  اربعین حسینی درباره  و درمان  بهداشت 
نیروهای بهداشتی اعزامی برای اربعین حسینی 
 ۳۵ و  بالگرد   ۱۰ آمبوالنس،   ۹۰۰ تعداد  گفت: 

اتوبوس آمبوالنس برای اربعین اعزام می شوند.
 ۲۴ صحرایی،  بیمارستان   ۹ داد:  ادامه  وی 
بیمارستان حلقه اول و ۶۹ بیمارستان حلقه دوم 
اربعین  زائران  به  رسانی  خدمت  آماده  و  مستقر 
در  بیمارستانی  تخت  همچنین ۳۲۸  هستند.  
برای  سرپایی  درمانگاه   ۵۶ و  مرزی  شهرهای 

خدمت رسانی آماده هستند.
بهداشت  کارشناس   ۳۳ اینکه  بیان  با  غالمی 

محیط و ۹ کارشناس کنترل و مبارزه با بیماری ها 
برای مراسم اربعین اعزام شده اند، افزود: در مرز 
علوم  دانشگاه های  محیط  بهداشت  بازرسین 
پزشکی کرمانشاه، ایالم و خوزستان و آبادان در 
پایگاه های مستقر در جاده های مواصالتی منتهی 

به مسیرهای زائران استقرار دارند. 
وزارت  اربعین  محیط  بهداشت  برنامه  مسئول 
علوم  دانشگاه های  ضمن  در  گفت:  بهداشت 
چهارمحال  و  لرستان  مرکزی،  همدان،  پزشکی 
را  مرز  به  ورود  از  قبل  تردد  مسیرهای  بختیاری 

پوشش می دهند.
غالمی با اشاره به اقدامات کارشناسان بهداشت 
کرد:  اظهار  حسینی  اربعین  مراسم  در  محیط 
کارشناسان کنترل آب مواد غذایی مراکز استقرار 
موقت زائران را بر عهده دارند. همچنین موکب ها 

در عراق و مسیرها و به ویژه آنهایی که در مرز مستقر 
هستند از سوی بازرسان بهداشت محیط کنترل 

می شوند.
شده  انجام  هماهنگی های  طبق  افزود:  وی 
مراکز  از  موکب ها  همه  بود  این  درخواست مان 
بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی محل شان 
تا ۷۵  تاکنون ۷۰  بگیرند که خوشبختانه  مجوز 

درصد موکب ها مجوز بهداشتی دریافت کرده اند.
وزارت  اربعین  محیط  بهداشت  برنامه  مسئول 
آبادان و  ایالم،  این موکب ها در  بهداشت گفت: 
اهواز جانمایی شده اند.  در عین حال تیم های 
بهداشت محیط وزارت بهداشت از چند هفته قبل 
در این مناطق حضور یافته اند و از یک هفته قبل 
از اربعین تا پنج روز بعد از این مراسم ۲۴ ساعته 

مستقر خواهند بود.

●●  رئیس ستاد بازسازی عتبات نجف اشرف با اشاره به لزوم همراه دشتن دینار برای 
زائران اربعین حسینی، کرایه های مسیرهای مختلف در خاک عراق برای زائران اربعین ۹۷ 

را اعالم کرد.

با  گفت وگو  در  اشرف  نجف  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  فداکار  علیرضا 
خبرنگاران با اشاره به آمادگی عراق برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی، 
باشند،  نداشته  تغذیه  و  اسکان  برای  زائران هیچ دغدغه ای  اظهار داشت: 
شهر نجف و صحن حضرت زهرا )س( حرم حضرت امیرالمؤمنین )ع(  آماده 

میزبانی از عاشقان حسینی است.
وی با اشاره به هزینه های حمل و نقل در عراق، افزود: در عراق با توجه به 
زائران  به  کمک  منظور  به  مردمی  کمپین های  ما،  ملی  پول  ارزش  کاهش 
ایرانی راه افتاده است، به طوری که رانندگان اتوبوس و ون های شخصی اعالم 
آمادگی کرده اند تا به صورت صلواتی به زائران خدمات رسانی کنند اما با توجه 
به حجم انبوه زائران توصیه می شود، زائران ایرانی هزینه حمل و نقل خود را 

محاسبه و دینار کافی به همراه داشته باشند.
فداکار با بیان اینکه زائران اربعین در سال گذشته می توانستند با پرداخت ۵۰ 
هزار تومان )پول ایرانی( از مرز مهران به نجف مشرف شوند، خاطر نشان کرد: 
امسال با توجه به کاهش ارزش ریال در برابر دینار عراق، عراقی ها چندان 
تمایلی به گرفتن ریال ندارند، بنابراین بهتر است زائران پیش از سفر به عتبات، 

دینار تهیه کنند.
نقل  و  حمل  هزینه های  درباره  اشرف  نجف  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس 
امسال در مرز عراق، گفت: کرایه ماشین ون از مرز مهران تا شهر مقدس نجف 
۱۷ دینار است که به پول ما حدود ۲۲۰ هزار تومان محاسبه می شود؛ البته 
ممکن است در مرز دینار به قیمت بیشتری عرضه شود، به همین دلیل توصیه 

می کنیم که زائران به ویژه افرادی که قصد زیارت سامرا و کاظمین را دارند، در 
ایران ارز مورد نیاز خود یعنی دینار را تهیه و به همراه داشته باشند. 

فداکار با بیان اینکه کرایه ون از مهران تا نجف ۱۷ هزار دینار و کرایه سواری 
چهار نفره برای هر نفر ۲۵ هزار دینار است که از مرز مهران تا کربال نیز همین 
میزان کرایه پیش بینی شده است، افزود: از شهر نجف تا کربال که عمدتا پیاده 
مشرف می شوند، کرایه اتوبوس و ون ۳ هزار و ۵۰۰ دینار و سواری چهار نفره، 

برای هر نفر ۶ هزار دینار است. 
وی با اشاره به هزینه های حمل و نقل از نجف به کاظمین، خاطر نشان کرد: 
هزینه کرایه ها از نجف تا کاظمین با ون و اتوبوس ها ۹ هزار دینار و با سواری 
چهار نفره برای هر نفر ۱۴ هزار دینار می شود. همچنین از کربال تا کاظمین 
با اتوبوس های حرم امام حسین )ع( رفت و برگشت به همراه زیارت دو طفالن 

مسلم ۷ هزار دینار و با سواری چهار نفره فقط رفت ۱۰ هزار دینار است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات نجف اشرف با بیان اینکه عراقی ها هزینه کرایه ها 
را افزایش نداده اند بلکه ارزش پولی ملی ما کاهش یافته است، افزود: هزینه 
کرایه ها از کربال به سامرا با اتوبوس های حرم امام حسین )ع( رفت و برگشت 
همرا با زیارت کاظمین و طفالن مسلم ۱۲ هزار دینار و از کاظمین به سامرا با 
سواری چهار نفره برای هر نفر ۱۰ هزار دینار است. همچنین از کربال به مدائن 
مرقد سلمان فارسی با اتوبوس های حرم امام حسین )ع( رفت و برگشت ۸ هزار 

دینار تخمین زده شده است.
وی با اشاره به هزینه های بازگشت به مرز مهران نیز، گفت: از شهر مقدس 
کربال تا مهران با اتوبوس های حرم امام حسین )ع( ۱۵ هزار دینار است که 
تمامی مبالغ کرایه ها بر اساس دینار، با توجه به افزایش دالر و دینار عراقی به 
نرخ امروز شنبه ۲۱ مهرماه به ازای هر ۱۰۰۰ دینار برابر با ۱۳ هزار تومان است.

حسینی  اربعین  راهبردی  شورای  جلسه    ●●
اعضای  حضور  با  و  ذوالفقاری  دکتر  ریاست  به 
فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی 
به منظور تببین اقدامات ستاد مرکزی اربعین و ارائه 

گزارشی از اقدامات این ستاد برگزار شد.
و  رییس  االربعین،  خبرنگار  گزارش  به 
جمعی از  اعضای فراکسیون حج و زیارت 
به منظور اگاهی  مجلس شورای اسالمی 
اربعین  مرکزی  ستاد  فعالیت های  روند  از 
حسینی و اقدامات انجام گرفته. عصر روز 

سه شنبه هفدهم مهر ماه با حضور در وزارت کشور در جلسه شورای راهبردی 
رییس  ذوالفقاری  دکتر  دیدار  این  در  کردند.  شرکت  اربعین  مرکزی  ستاد 
ستاد اربعین  با خیر مقدم به نمایندگان از اهتمام و همکاری مجلس شورا ی 
اسالمی با ستاد مرکزی اربعین تقدیر کرد و گزارشی از ساختار ستاد اربعین 
و ماموریت های آن ارایه داد وی  از اربعین به عنوان حرکت بزرگی یاد کرد که 
باعث خیر و برکت برای امت اسالم و پیوند مردم ایران و عراق شدلذا دشمن 
در صدد مقابله  با آن است، ریس ستاد مرکزی اربعین بیان داشت اساس این 
جمع عالقه و ارادت قلبی اعضا به ساحت حضرت سیدالشهدا علیه السالم 
و بر صمیمیت و یک عمل عبادی بنا شده است بع همین دلیل برای همه ما 

لذت بخش ترین  کار است،
دکتر ذوالفقاری از تعامالت خوب با دولت عراق و همکاری صمیمانه مسوالن 
عراق در همه سطوح خبر داد و گفت خوشبختانه ما همه مسایل فیمابین را با 
رایزنی در محیط دوستانه حل و فصل یکیم از امضا تفاهم نامه همکاری جامع 

اربعین به عنوان یک اقدام الزم و ارزشمند 
یاد کرد

دبیر  قاسمی  اقای  دیدار  این  ادامه  در 
اهم  از  گزارشی  اربعین  راهبردی  شورای 
اقدامات صورت گرفته برای اربعین ۹۷ در 
حوزهای زیرساخت، فرهنگی. بهداشت و 
سالمت،  امنیتی و انتظامی و پشتیبانی 
 ۹۰۰ از  بیش  تشکیل  وی  دادند،  ارایه 
و  تخصصی  هیچ  کمیته  ستاد،  جلسه 
شوراها و کارگروههای ویژه را جهت ارزیابی، آسیب شناسی،  و تدوین سیاست 
ها و راهبردها و برنامه ها نشانگر حجم باالی فعالیت ها ذکر کرد و از تشکیل 
ستادی اربعین در بیشاپ ۴۵۰ شهرستان را اقدامی جدید در ساماندهی 

مراسم بزرگ اربعین دانست
در این نشست  حجت االسالم والمسلمین آزاد یخواه رییس فراکسیون حج 
و زیارت  ضمن تشکر از اقدامات و فعالیت های  ستاد از پیچیدگی کار در 
ستاد،  گفت ما به حسب وظیفه جهت عرض خدا قوت به اعضا از هییت 
رییسه فراکسیون حج وزیارت در ستاد حاضر شدیم، ایشان گفت که همه 
تالش کنیم تا سفری قانونمند  و آسانترین برای زایران رقم بخورد و انشاءالله 

امسال شاهد اربعینی با شکوه باشیم
آبادی،  امیر  آقایان  اربعین  مرکزی  ستاد  از  نمایندگان  از  جمعی  دیدار  در 
کریمی، دکتر جاسمی و حجةاالسالم و المسلمین حسینی هم با تشکر از 

زحمات اعضای ستاد به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

●●  دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: ستاد مرکزی 
اربعین با کمیته های تخصصی همراه با ستادهای 
استانی ۱۰ماه فعالیت مستمر داشتند که حجم این 
اقدامات را نمی توان در زمانی محدود تشریح کرد 
اما اهالی رسانه می توانند با قلم خود به خوبی این 

اقدامات را اطالع رسانی کنند.

به گزارش االربعین، شهریار حیدری دبیر 
اربعین حسینی در همایش  ستاد مرکزی 
یاوران رسانه ای اربعین که در محل وزارت 
کشور برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات 
اهالی رسانه در پوشش اخبار مربوط به اربعین گفت: آنچه در مورد اربعین 

نیاز به اطالع رسانی بوده از طریق شما اهالی رسانه به مردم رسیده است.
وی افزود: نقش قلم در دین و آیین ما بسیار مشخص است و چه جهتی 
برای قلم بهتر از این که در مسیر امام حسین و برای خدمت به زائران امام 

حسین)ع( باشد.
حیدری گفت: شما امروز در برابر هجمه ای از دشمنان اربعین قرار گرفته اید 
و به لطف خداوند، مانند سالهای گذشته در این میدان قلم و اندیشه پیروز 

خواهید بود.
وی افزود: در سالهای گذشته در مسیر اربعین برخی افراد و گروه ها حرکت 
می کردند و به دنبال یافتن ضعفها و کاستی ها و ایجاد تفرقه و تنش بودند 
اما شما با با اندیشه و قلمتان پیروز این میدان شدید و نگذاشتید این افراد 

به مقصود برسند.

حیدری خاطرنشان کرد: ستاد مرکزی اربعین با کمیته های تخصصی همراه 
با ستادهای استانی،۱۰ماه فعالیت مستمر داشتند که حجم این اقدامات را 
نمی توان در زمانی محدود تشریح کرد اما شما می توانید با قلمتان به خوبی 

این اقدامات را اطالع رسانی کنید.
وی با بیان اینکه اهالی رسانه در مراسم اربعین نقش بسیار مهمی ایفا می 
کنند، افزود: اربعین امسال متفاوت از سالهای قبل است. چراکه سالهای 
گذشته دشمنان شاید به اهمیت اربعین و تاثیر آن بر جهان اسالم و تشیع  و 
حتی در نظام سیاسی جهان آگاه نبودند اما اکنون این اهمیت را دریافته اند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: من معتقدم اربعین امسال نسبت به سالهای 
گذشته روان تر و بهتر برگزار خواهد شد و در این میان شما نقش کلیدی در 

پوشش این جریان دارید.
وی اظهار کرد: من بارها اعالم کرده ام که زائران اربعین در تمام مراحل از 
جمله ثبت نام تا شرکت در راهپیمایی و برگشت ، اطالعات مورد نیاز خود را 
از رسانه های معتبر دریافت کنند. بعالوه اعتقاد داریم شما می توانید نقش 
کلیدی را نیز در فضای مجازی برای آسان سازی تشخیص اخبار درست و 

نادرست در این فضا ایفا کنید.
و کارکرد  ابعاد نقش  از  بروز یکی  امروز شما،  تاکید کرد: اجتماع  حیدری 
کمیته فرهنگی ستاد اربعین است و این کمیته در موضوعات زیاد دیگری 
نیز فعالیت می کند، بعالوه موضوعات عدیده دیگری نیز در سیزده کمیته 
این ستاد دنبال می شود و فعالیتهای تمام این کمیته ها در اندیشه و قلم شما 

جاری و منتشر می شود.

تشریح جزئیات خدمات بهداشتی و درمانی در اربعین

کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق اعالم شد

حضور جمعی از نمایندگان فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای 
اسالمی در جلسه ستاد مرکزی اربعین

●●  رییـس سـتاد مرکـزی اربعیـن خـط محـوری رسـانه 
را  جریـان  ایـن  ای  منطقـه  ایـادی  و  سـلطه  نظـام  هـای 
بایکـوت خبـری اربعیـن، تقلیـل و تخفیـف ایـن آییـن و در 
نهایـت تحریـف آن برشـمرد و گفت: برنامه ریزی دشـمن 
از چنـد دهـه قبـل بر این بوده اسـت که ابتدا میان شـیعه و 
سـنی، بعد میان شـیعیان باهم و از جمله بین ملت ایران و 

عـراق دشـمنی و اختـالف بیاندازند

بـه گـزارش االربعیـن؛ دکتـر حسـین ذوالفقـاری 
در همایـش یـاوران رسـانه ای اربعین کـه در وزارت 
کشـور برگزار شـد، گفت: حال و هـوای این روزها 
دارد اربعینی می شـود. امیدواریم این مساله تاثیر 
عمیقـی در زندگـی اجتماعـی، فـردی و اخـالق و 
رفتـار همه مـا در زندگـی شـخصی و اجتماعی ما 

در همـه عرصه هـا بـه صورت پایـدار ایجـاد کند.
وی گفـت: مـا در ارتبـاط بـا اربعیـن از سـال ۹۴ 
رشـد چندبرابـری زائـران روبـرو شـدیم. در سـال 
۹۵، بعـد از مراسـم اربعین تمامـی یافته ها، نقاط 
ضعـف و قـوت، فرصـت و تهدیـد را جمـع  آوری 
و بررسـی کردیـم و ایـن مبنـای سیاسـتگذاری  و 
برنامـه ریـزی مـا برای سـالهای بعـد، قـرار گرفت. 
سـال گذشـته هم با کمک همه دسـت انـدرکاران 
کشـور و تمامـی اقشـار مرتبـط،کار جلـو رفـت و 
نسـبت بـه سـنوات گذشـته سـاماندهی و نظـم 
بهتـری اتفـاق افتـاد اما بـاز رونـد ارزیابـی را انجام 
دادیـم و تعـداد قابل توجهی از اشـکاالت را احصا 
کردیـم. این موارد در جلسـات متعدد با نخبگان و 
دسـت اندرکاران بررسـی شد تا چه سیاستهایی را 

بـرای حـل آن در پیـش بگیریـم.
رئیـس سـتاد مرکـزی اربعین بـا بیان اینکه سـتاد 
اربعیـن سـه سـطح از جلسـات و هماهنگـی را 
شـورای  جلسـات  گفـت:  اسـت،  کـرده  دنبـال 
راهبـردی در سـطح نخبـگان موضـوع و جلسـه 
سـتاد مرکزی اربعین در سطح همه دستگاههای 
دسـت انـدرکار کـه کار برنامه ریـزی و اجرایـی را 
انجـام مـی دهـد و نشسـت هـای همایـش بیـن 
المللـی اربعیـن کـه در مسـیر برنامـه ریـزی قـرار 
کارهـای  هـم  اربعیـن  سـتاد  کمیته هـای  دارد. 
گسـترده ای انجام دادند همچنین سـتاد اربعین 
مسـتقر در عـراق هـم فعالیتهـای زیـادی داشـت 
کـه یکـی از موضوعـات پایه ای که بایـد انجام می 
شـد تنطیم سـند قانونی با دولت عراق بـود. ما در 
گذشـته هیچ سـندی برای چگونگی همکاری ها 
بـا دولـت عـراق در زمینه اربعیـن نداشـتیم، اما با 
تالشـهای انجام شـده سـال گذشـته تفاهـم نامه 
موقتـی میـان دو کشـور امضـاء شـد و در ادامـه 
بـا شـش مـاه گفـت و گـو بـا دولـت عـراق، نهایتـا 
تفاهـم نامه ای تدوین شـد که تمـام الزامات بحث 
اربعیـن بیـن مـا و کشـور عـراق در آن آورده شـده 
اسـت و حـدود یـک مـاه قبـل ایـن تفاهم نامـه در 
بغـداد، امضای وزرای کشـور  ایران و عراق رسـید.
ذوالفقـاری بـا اشـاره بـه اینکـه گامهـای بزرگی در 
مسـائل زیرساختی در یک سـال گذشته برداشته 
شـده اسـت، تصریـح کرد: بسـیاری از مشـکالت 
مسـیرهای منتهـی بـه مرزهـا حـل شـده اسـت. 
توافقنامـه ای هـم دیـروز میـان وزارت ارتباطـات 
ایـران و عـراق در زمینـه امکانات تماس امضا شـد 
و حتی وسـایلی که سـال گذشـته به دلیل برخی 
مسـائل در عـراق توقیـف شـده بـود، آزاد شـد. در 
زمینـه امنیـت، خدمـات، درمـان و بهداشـت نیـز 

کارهـای زیـادی انجـام شـده بود.
وی بـا بیـان اینکـه سـتاد مرکـزی اربعیـن، سـتاد 
کشـور اسـت افزود: همه دستگاهها و سازمانهای 

مرتبـط بـا ایـن سـتاد بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه 
ایـن  کاری انجـام دهنـد و هیـچ دسـتگاهی در 
سـتاد منافعـی نـدارد و همـه مـا مدافـع و متولـی 

زائـران هسـتیم.

و  بیشـتر  چـه  هـر  تسـهیل گرى  مـا  هـدف 
اسـت هزینه هـا  كاهـش 

ذوالفقـاری بـا بیـان اینکه هـدف ما تسـهیل گری 
هرچـه بیشـتر و کاهـش هزینه های سـفر اسـت، 
تاکیـد کـرد: در زمینه روادیـد ما همـواره خواهان 
لغـو ویـزا بـوده و هسـتیم و در تمـام دیدارهـا بـا 
مقامـات عراقـی یکی از مسـائل جـدی که مطرح 
شـده اسـت، موضـوع لغـو روادیـد بـود امـا تـا این 
لحظـه عـراق بـه دالیلی کـه بـرای خـود دارد، این 

موضـوع را نپذیرفته اسـت.
رییـس سـتاد مرکـزی اربعیـن ادامـه داد: یکـی از 
مسـئوالن عراقـی به من گفـت با لغـو روادید چند 
میلیـون نفـر از ایـران به عـراق می آینـد؟ اگر پنج، 
زیرسـاخت های  آیـا  آمدنـد،  نفـر  شـش میلیـون 
مـا جـواب مـی دهـد ؟ آیـا ایـن موضـوع موجـب 
زیـر سـوال رود؟ در  زائـران  نمی شـودکه کرامـت 
مجمـوع  به صراحت می گویـم هیچ کس تردیدی 
دسـتگاههای  مجموعـه  در  کـه  باشـد  نداشـته 
مرتبط ایران احدی نیسـت که طرفـدار لغو روادید 
نباشـد اما این مسـئله منوط به پذیـرش در طرف 

اسـت. عراق 
ذوالفقـاری ادامـه داد:بـه منظـور تسـهیل رونـد 
صـدور روادیـد عـالوه بر چهـار کنسـولگری عراق 
در ایـران، ۲۰ دفتـر موقـت نیز فعال شـده اسـت. 
بـدون  دلسـوزی  روی  از  برخـی  متاسـفانه  امـا 
داشـتن اطالعـات دقیـق حرف مـی زدنـد که ای 
کاش روزی همـه مـا یـاد بگیریـم در هـر زمینه ای 
کـه مـی خواهیم حـرف بزنیم مطمئن باشـیم که 

درسـت اسـت.
اربعیـن حسـینی )ع( در  رئیـس سـتاد مرکـزی 
خصـوص هزینـه هـا نیـز خاطرنشـان کـرد: تمام 
تـالش مـا این بـود کـه بتوانیـم تسـهیالتی ایجاد 
کنیـم کـه زائران راحت برونـد و برگردند و دیگر این 

کـه بتواننـد هزینـه کمتـری پرداخـت کنند.
وی ادامـه داد: دربـاره ارز از بیـن گزینـه هـای ارز 
آزاد و ارز ثانویـه خوشـبختانه موفـق شـدیم نظـر 
بانـک مرکزی را بـرای دریافت یکبـاره کل ارز مورد 

نیـاز بـر مبنـای ارز ثانویه جلـب کنیم.
وی افزود: سـال پیش دو میلیـون و ۳۵۰ هزار ویزا 
صـادر شـد ولـی فقـط یـک میلیـون و ۱۰۰ هـزار 
نفـر بیمـه پرداخت کردنـد که باعث شـد هم بیمه 
گـذار و هم کسـانی کـه خدمات سـرپایی دریافت 
کردنـد دچـار مشـکالتی شـوند. امـا امسـال همه 
شـرکت ها را متصـل بـه سـامانه سـماح کردیـم که 
کسـی بدون بیمه به مراسـم نرود. چرا که دو سـال 
قبـل کـه ۶۰ زائـر ایرانـی در عملیـات تروریسـتی 
کـه  نبودنـد  بیمـه  آنهـا  نفـر  شـهید شـدند، ۵۵ 

خانـواده هـای آنهـا دچار مشـکالتی شـدند.
ذوالفقـاری افـزود: کل بیمـه خدمـات درمانـی، 
هزینـه های درمان سـرپایی، حـوادث و تصادفات 
رانندگـی با خدمـات باال و با دیه کامـل را برخالف 
تـورم و گرانـی بـه 200 هـزار تومـان تقلیـل دادیم 
و از طـرف دیگـر، سـطح ارائـه خدمـات را افزایش 

داده ایم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه همـه دسـتگاه های مرتبط 
بـا اربعیـن هزینه کننـده هسـتند و نـه درآمـدزا، 
افزود:هزینـه هـای کارگـزاری و بیمـه نسـبت بـه 
شـرایط عادی یک سـوم شده اسـت. هالل احمر 
در شـرایط عـادی 16 هـزار تومـان بـرای خدمـات 
سـرپایی دریافـت مـی کنـد کـه ایـن میـزان بـه 5 
هـزار تومـان کاهـش یافتـه اسـت. ایـن درحالـی 
اسـت کـه افـرادی کـه هزینـه بیمـه را نپرداختنـد 
هزینـه هـای بسـیار زیـادی بـه هـالل احمـر وارد 

کرده انـد.
ذوالفقـاری اعـالم کـرد: 7 محـور و جهـت کلـی 
بـرای اربعیـن مدنظـر قـرار گرفتـه شـده اسـت که 
اولـی ترویـج فرهنگـی اربعیـن اسـت کـه تمـام 
کارهایـی کـه انجام می دهیم برای ایـن هدف واال 
اسـت. برقـراری نظـم و امنیـت، رعایـت و احتـرام 
بـه سـنتها و قوانیـن دولـت و مـردم عـراق، مـردم 
محـوری بـه معنـای واقعـی چراکـه اداره کارهـای 
اربعیـن بـا مـردم اسـت و مـا تنهـا سـامان دهنـده 
هسـتیم، تسـهیل گری و مدیریت انتظارات مردم 
و هماهنگـی محورهـا و اصـول مهـم و کلـی مـا 

است.
وی اشـاره کـرد: در اربعیـن بیـش از 90 درصـد 
غذاهـای توزیعـی در موکبها از سـوی مردم اسـت 
و تنهـا 10 درصـد ایـن میـزان را نهادهـای خـاص 

دارند. برعهـده 
وی افـزود: افتخـار میزبانـی اربعیـن متعلـق بـه 
مـردم اربعیـن اسـت و مـن بارهـا تاکیـد کـرده ام 
کـه هرجایـی که نیـاز به حضـور موکبهـای ایرانی 
نیسـت، این موکبها برپا نشـود و رسانه ها نیز باید 
برایـن موضـوع توجـه داشـته باشـند کـه نبایـد بر 
تفـاوت و عراقی یـا ایرانی بودن موکبها تاکید کرد.

دشـمنان به دنبـال ایجاد اختـالف میان مردم 
ایران و عراق اسـت

رییـس سـتاد اربعیـن خـط محـوری رسـانه های 
نظـام سـلطه و ایـادی منطقـه ای ایـن جریـان را 
بایکـوت خبـری اربعیـن، تقلیـل و تخفیـف ایـن 
آییـن و در نهایـت تحریـف آن برشـمرد و گفـت: 
امسـال بـا پدیـده عجیبـی روبـرو بودیـم. فضـای 
عجیبـی در ایـران علیـه زوار عراقـی ایجـاد شـد و 
برخـی بـه آن دامـن زدنـد و یـک ذهنیـت منفـی 
علیـه زائـران عراقـی سـاخته شـد. در آن طـرف 
هـم اتفاقاتـی در بصـره رخ داد. متاسـفانه برخی 
از سـر دلسـوزی امـا ناآگاهـی کارهایـی می کنند 
که خواسـته دشـمنان دو ملت اسـت. ایـن ایجاد 
صهیونیسـت ها  و  داعـش  را  دشـمنی  و  تفرقـه 
می خواهنـد. ایـن فضـا در اربعیـن بایـد ترمیـم 
شـود. لـذا جهـت گیـری، آموزشـها بـه مـردم و 
مراقبـت هـا باید به سـمتی باشـد که جلـوی این 
مسـائل گرفتـه شـود چراکـه از سـالهای گذشـته 
برنامـه ریزی دشـمن بر این اسـت که ابتـدا میان 
شـیعه و سـنی، بعد میان شیعیان باهم و از جمله 
اختـالف  و  دشـمنی  عـراق  و  ایـران  ملـت  بیـن 

بیاندازنـد.

دكتر حسین ذوالفقارى، رئیس ستاد مركزى اربعین:

اربعین را مردم اداره می کنند؛ ستاد صرفا سازماندهی کننده است

فتـوای آیت الله العظمی سیسـتانی درباره سـفر 
غیرقانونی بـه کربال در ایـام اربعین :

سـفر غیرقانونـی بـه کربـال در ایـام اربعیـن جایـز 
. نیست

فتـوای آیت الله العظمی نوری همدانـی درباره 
سـفر غیرقانونی به کربـال در ایام اربعین:

طبق مقررات نظام اسالمی باید عمل شود.

خراسـانی  وحیـد  العظمـی  آیت اللـه  فتـوای 
درباره سـفر غیرقانونی به کربـال در ایام اربعین :

شـرع  خـالف  صورتی کـه  در  دولتـی  قوانیـن 
نبـوده و مخالفـت بـا آنهـا موجب هـرج و مرج 
شـود بایـد رعایـت شـود و تخّلـف از آن جایـز 

نیسـت. 

زائران اربعین اطالعات مورد نیاز را
از رسانه های معتبر دریافت کنند

ویژہ نامہ هفتگے
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زوار  درصد   ۵۰ تردد  از  اربعین  مرکزی  ستاد  دبیر    ●●
اربعین از مرز مهران به کربال طی ایام اربعین خبر داد.

اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  حیدری  شهریار 
شرکت   ۴۰۰ و  هزار  دو  گذشته  سال  داشت: 
زیارتی از سازمان حج و زیارت مجوز دریافت کرده 
بودند، به اضافه ۴ شرکت کارگزاری که با سفارت 

عراق همکار بودند.
وی افزود: امسال این شرکت ها به دو هزار و ۵۰۰ 
شرکت زیارتی افزایش پیدا کرده در واقع متناسب 
با این شرکت ها قاعدتا باید عراق نسبت به استقرار 

دفاتر موقت اقدام می کرد.
وی تصریح کرد: سال گذشته مجموعا ۱۲ دفتر 
صدور موقت روادید از ۱۲ نقطه کشور فعال بود 
و ۴  روادید موقت  دفتر صدور  به ۲۰  امسال  که 
کنسولگری در استان های مختلف کشور یعنی 
در ۲۴ نقطه اقدام به صدور روادید می کنند که 
این تناسب منطقی و معقولی بین شرکت های 

زیارتی در حوزه ثبت نام است.
حیـدری عنـوان کـرد: کارکـرد مـرز مهـران طـی 
۴ سـال گذشـته همـواره ایـن بـوده کـه نزدیـک 
بـه ۵۰ درصـد از حجـم زائریـن از ایـن مـرز تـردد 
مـرز  ایـن  کـه  بـه شـرایطی  توجـه  بـا  داشـتند، 
سراسـر  در  کـه  تقاضاهایـی  همچنیـن  و  دارد 
کشـور بـرای ایـن مـرز اسـت زائـران ۱۴ اسـتان 
از جملـه، تهـران، البـرز، قزویـن، قـم، مرکـزی، 
گیالن، مازندران، گلسـتان، سـمنان، اصفهان، 

لرسـتان، خراسـان رضـوی و خراسـان شـمالی و 
خـود ایـالم از ایـن مـرز عبـور مـی کننـد.

كنسولگرى  یک  داشتن  براى  ایالم  استان 
مستقر شرایط الزم را دارد

وی ادامه داد: ضمن این که برخی از این استان 
ها مانند خراسان شمالی می توانند از مرز شلمچه 
هم استفاده کنند مضاف بر این که استان های 
شمال غرب برای مرز دیگری ما تعریف کردیم که 
اگر از آن مرز استفاده نشد از مرز مهران استفاده 

خواهد شد.
دبیر ستاد مرکزی اربعین بیان داشت: مجوز مرز 
چیالت از دهلران و همچنین مرز چنگوله شهابی 
در حوزه مهران به عنوان بازارچه مرزی از دولت 

گرفته شده و به استان ابالغ شد.
به  نیز  خارجه  وزارت  طریق  از  کرد:  عنوان  وی 
دولت عراق منعکس کردیم که از این دو مرز هم 
استفاده کنند، طبق پیگیری ها با طرف عراقی 
نیز مذاکره شد ضمن این که برای اربعین ما تقاضا 

کردیم از دولت عراق در شرایط الزم و در صورت 
ضرورت از مرز چیالت هم استفاده کنند.

یک  داشتن  برای  ایالم  استان  افزود:  حیدری 
با وزارت  را دارد  کنسولگری مستقر شرایط الزم 
شده  صحبت  خصوص  این  در  نیز  خارجه 
امیدوار  هستند  کار  این  پیگیر  استان  مسئوالن 
هستیم بعد از اربعین جدی تر دولت عراق به این 

خواسته ما توجه کند.
که  شرایطی  به  توجه  با  قطعا  داشت:  بیان  وی 
استان دارد از جمله حجم ترافیکی استان و حجم 
زائرین که از کشور عراق از این مرز عبور می کند، 
قاعدتا استان شرایط الزم برای داشتن کنسولی 
نیز  عراق  زیادی کشور  تا حدود  دارد  را  مستقل 
پذیرفته اما آمادگی الزم برای این موضوع تا چند 
وقت پیش که به ما اعالم کردند را نداشتند امیدوار 
هستیم بعد از اربعین با تمرکز بیشتری این کار 

پیگیری شود.
وی گفت: برای زائرین خارجی دو مرز شلمچه 
کرمانشاه  استان  در  خسروی  مرز  و  جنوب  از 
سال گذشته پیش بینی شده بود ولی با توجه به 
عدم بازگشایی مرز خسروی برای زائران در سال 
گذشته بخشی از حجم ترافیک زائرین خارجی 
ریزی  برنامه  امسال  تردد داشتند  مرز مهران  از 
شده که اگر به همان شکل گذشته باشد حتما 
استفاده  خارجی  زائرین  برای  هم  مهران  مرز 

خواهد شد.

●●  رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: افراد غیرمجاز 
که بدون روادید و گذرنامه غیرقانونی به مرز بروند به ۶ ماه 
 در سامانه سماح 

ً
حبس محکوم خواهند شد و زائران حتما

ثبت نام کنند. 
حسین  مختلف،  های  خبرگزاری  گزارش  به 
برنامه های  ذوالفقاری در نشست خبری تشریح 
جلسات  سالن  در  که  امسال  حسینی  اربعین 
وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه تفاهم نامه ای 
مراسم  این  برای  عراق  و  ایران  دولت  بین 
منعقدشده است، افزود: در این سند تفاهم نامه 
تمام موضوع ها به صورت شفاف مشخص شده و 
موضوعاتی مانند ثبت روادید و ارسال تجهیزات 

گنجانده شده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین به کمک های شهرداری 
تهران به مراسم اربعین حسینی نیز اشاره کرد و 
گفت: شورای شهر تهران امروز برای کمک به ستاد 

اربعین حسینی جلسه ای برگزار خواهد کرد.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون 
۸۴ کیلومتر محورهای مواصالتی استان ایالم در 
اضافه شده اند  ترافیک  بار  به  مرز مهران  نزدیکی 
زیادی  حدود  تا  نیز  محورها  ایمنی  مشکالت  و 
مهران،  مرز  سه  در  کرد:  عنوان  شده،  برطرف 
چذابه و شلمچه ۲۰۰ گیت مرزی و مرز خسروی 
نیز ۶۰ گیت آماده شده و سایت های مسافربری 
میزبانی  برای  کامل  آمادگی  و خسروی  شلمچه 
برای  هکتار   ۴۰۰ همچنین  رادارند.  زائران  از 
نظر  در  مرز  چهار  این  در  پارکینگ  تخصیص 
گرفته ایم و برای تأمین آب آشامیدنی زائران روزانه 

۴۰۰ هزار بسته آب معدنی توزیع می شود.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه هزار و ۹۴۵ موکب 
شناسنامه دار در ایران و عراق ثبت نام کردند، اعالم 

کرد: زائران توجه کنند که اسکان و تغذیه موکب 
خواهد  صورت  صفر   ۲۳ تا   ۱۰ تاریخ  از  داران 

گرفت.
 ۴ و  دفتر   ۲۰ در  روادید  صدور  به  اشاره  با  وی 
تصریح  حسینی،  زائران  برای  عراق  کنسولگری 
کرد: صدور روادید در شهرهای تهران، کرمانشاه، 
یزد،  کرمان،  همدان  اصفهان،  اهواز،  مشهد، 
بندرعباس، قم، بوشهر، شیراز، ایالم، سوسنگرد، 
و  کرج  تبریز،  گرگان،  بیرجند،  اردبیل،  آبادان، 
ساری به صورت انفرادی صادر می شود. ۵۵۰ هزار 
نفر تاکنون برای پیاده روی  اربعین حسینی ثبت نام 

کره اند که ۴۶۴ هزار روادید صادرشده است.
ذوالفقاری ادامه داد: با مکاتباتی که ستاد اربعین 
با رئیس جمهور و بانک مرکزی انجام داده است و 
با توجه به دغدغه های مردم و نمایندگان مجلس 
هزینه روادید اربعین حسینی ۴۱ دالر بوده و مدت 
روادید دو ماه در نظر گرفته شده که زائران اربعین 

می توانند در عراق اسکان یابند.
هزینه ۱۲  امسال  اربعین  برای  کرد:  اضافه  وی 
هزار و ۵۰۰ تومانی خروج از کشور حذف و هزینه 
کارگزاری که در شرایط عادی سفر به عراق ۱۰۰ 
کاهش یافته  تومان  هزار   ۱۵ به  بود  تومان  هزار 
خدمات  و  حوادث  درمانی،  بیمه  هزینه  است. 

درمانی سرپایی در اربعین نیز به ۲۰ هزار تومان 
کاهش یافته است.

رئیس ستاد اربعین حسینی به سفر زائران خارجی 
در اربعین حسینی نیز اشاره کرد و از چاپ دفترچه 
برای اتباع افغانستانی خبر داد و گفت: در مرزهای 
همکاری  با  بیله سوار  و  جلفا  میرجاوه،  بازرگان، 
بسیج مراسم استقبال برای آن ها در نظر گرفته 

می شود.
گرفته  صورت  که  بررسی  در  اینکه  اعالم  با  وی 
تروریست ها در سال ۹۵ اقدامات تروریستی خود 
در  گفت:  داده اند،  صورت  اربعین  بعد  و  قبل  را 
داخل ایران و مرزهای مجاز عبور زائران کمربند 
مرز  دیگر  طرفی  از  است.  تعبیه شده  امنیتی 
دهلران به دلیل عدم آمادگی دولت عراق بازگشایی 
نمی شود و امکانات و تجهیزات برای مرز خسروی 
از سمت ایران آماده است و منتظر  جواب دولت 
عراق هستیم و تا زمانی که دولت عراق مسئولیت 
این موضوع را بر عهده نگیرد، این مرز بازگشایی 

نخواهد سد.
به هیچ عنوان   مردم  اینکه  بر  تأکید  با  ذوالفقاری 
بدون روادید و گذرنامه اقدام به عزیمت برای سفر 
بدون  که  غیرمجاز  افراد  گفت:  نکنند،  اربعین 
روادید و گذرنامه غیرقانونی به مرز بروند به ۶ ماه 
در  حتمًا   زائران  و  شد  خواهند  محکوم  حبس 

سامانه سماح ثبت نام کنند.
تهران  شهر  ساکن  زائران  اینکه  اعالم  با  وی 
می توانند با حضور در دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به 
دریافت گذرنامه و روادید اقدام کنند، تأکید کرد: 
گذرنامه روادید ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت برای زائران 

صادر خواهد شد.

پلیس  به گزارش خبرگزاری های مختلف: رئیس    ●●
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از آغاز طرح سراسری 

ویژه اربعین از 28 مهرماه خبر داد.

سردار تقی مهری در جلسه "کمیته طرح های ویژه 
ترافیکی اربعین" که پیش از ظهر امروز با حضور 
نمایندگان دستگاه های مختلف در شهرک آزمایش 
برگزار شد، اظهار کرد: چند سالیست که موضوع 
اربعین سبب مطرح شدن موضوع عاشورای امام 
حسین )ع( در سطح جهان شده و امیدوارم که 
سبب شود تا آگاهی جهانیان در این زمینه افزایش 

یابد.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه ها برای برگزاری 
بهتر طرح اربعین در آماده باش کامل هستند، 
از  حسینی  اربعین  برای  پلیس  طرح  گفت: 
برابر  نیز  از 28 مهرماه  و  آغاز شده  ماه  مهر   19
شکل  به  طرح  شده  انجام  هماهنگی های 
سراسری و با مشارکت و آماده باش تمام دستگاه ها 

اجرایی خواهد شد.

مهری با بیان اینکه در حال حاضر سه مرز شلمچه، 
چذابه و مهران برای تردد زمینی زائران اربعین پیش 
بینی شده است گفت: اما در صورت بازگشایی مرز 
خسروی، پلیس این آمادگی را دارد که نسبت به 
ارائه خدمات و تسهیالت ترافیکی به زائران در این 

مرز نیز اقدام کند.
و  راهنمایی  پلیس  در  تنها  اینکه  بیان  با  وی 
رانندگی بیش از 5000 نیرو در قالب 1400 تیم 
مخصوص در استان ها فعالیت می کنند ، اظهار 
کرد: خوشبختانه امسال با اقداماتی که از سوی 
بهسازی  و  تعریض  در  دستگاه ها  دیگر  و  دولت 

جاده ها انجام شده پیش بینی ما این است که 
وضعیت ترافیکی بهتری نسبت به سال های قبل 
داشته  مرزی  پایانه  به سه  منتهی  در محورهای 

باشیم.
مهری اضافه کرد: همچنین آمادگی های الزم برای 
اعمال محدودیت های ترافیکی در جاده ها به ویژه 
مسیر ایالم به مهران وجود داشته و در صورت لزوم 
و بنا به تشخیص فرمانده نسبت به یک طرفه شدن 

این مسیرها اقدام خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با 
تاکید بر اینکه پلیس بر رفتار رانندگان ناوگان حمل 
داشت،  خواهد  ویژه ای  نظارت  عمومی  نقل  و 
خاطر نشان کرد: توصیه ما به همه رانندگان این 
خستگی  حالت  در  رانندگی  از  حتما  که  است 
با سرعت مطمئنه  پرهیز کنند  آلودگی  و خواب 
دارد  وجود  بارش  احتمال  اینکه  و  کرده  حرکت 
حتما با خودروی مجهز رانندگی کرده و پیش بینی 

این موارد را نیز بکنند.

●●  سرکنسول ایران در کربال گفت: مراسم پیاده 
وحدت  افزایش  و  حفظ  راستای  در  اربعین  روی 
میان شیعیان و دو ملت عراق و ایران است و شکوه 
 بیشتر از سال 

ً
حضور مردم در مراسم امسال حتما

گذشته خواهد بود.
با  مختلف،  های  خبرگزاری  گزارش  به 
نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، قطعا 
ما  روی  پیش  اتفاقات  ترین  مهم  از  یکی 
مراسم پیاده روی اربعین است که میلیون ها 
نفر را از ایران و جهان راهی عراق می کند و 

بزرگترین اجتماع جهانی بار دیگر به عنوان نمادی از وحدت و یکپارچگی میان 
شیعیان و مسلمانان به ُرخ جهان کشیده می شود.

بنابراین آگاهی از شرایط ثبت نام و چگونگی آغاز سفر، اقدامات صورت گرفته 
کنسولی پیش و در حین سفر به عراق از سوی وزارت امور خارجه، بایدها و 
نبایدهایی که در طول این سفر برای انجام هرچه بهتر مراسم بهتر است انجام 
شود، ارزشمند و الزم است و بدین منظور با »میرمسعود حسینیان« سرکنسول 

ایران در کربال به گفتگو پرداختیم.
حسینیان، اظهارداشت: توطئه دشمنان اسالم که تالش دارند تا با ایجاد 
تفرقه میان دو ملت شیعه ایران و عراق، روابط این دو کشور را با هم تحت تأثیر 
قرار دهند، برخی مسائل داخلی در ایران و برخی اتفاقاتی که در عراق از جمله 
در بصره به تازگی رخ داد، مراسم اربعین امسال را با سال های دیگر متفاوت 

کرده که همت بیشتر مسئولین دو کشور را در این برهه حساس می طلبد.
وی گفت: وظیفه اصلی کنسولگری ما در کربال موضوعاتی از جمله مسائل 
اداری مربوط به مفقودان، گمشدگان و کلیه امور کنسولی و اداری که برای هر 

یک از زائران ایرانی پیش می آید، خواهد بود.
کنسول ایران در کربال افزود:  امسال هم بار دیگر اعالم شد که اگر کسی بدون 
ویزا به عراق وارد شود حتمًا با او برخورد جدی می شود و حداقل سه سال 

زندانی خواهد داشت.
حسینیان تصریح کرد: ما درخواست می کنیم که حتما کسانی که احتمال مفقود 
شدن آنها می رود، یک گردنبند با مشخصات کامل شناسایی، احتماال بیماری 

خاصی که دارند و دیگر نکاتی که می تواند الزم باشد را به همراه داشته باشند.

وی گفت: بهتر است خواهران زائر پس 
صورت  به  سماح  سامانه  در  نام  ثبت  از 
یا  و  خانواده  با  گروهی  و  جمعی  دسته 
دوستان خود در این مراسم شرکت کنند 
به  ها  خانم  که  است  این  ما  خواهش  و 
حاضر  مراسم  این  در  مجردی  صورت 
نشوند. همچنین هیچ ضرورتی برای به 
و  نیست  و جواهرات  همراه داشتن طال 
اگر به هر دلیلی الزم می بینند برخی زیور 
آالت را به همراه خود داشته باشند ضرورتی برای به نمایش گذاشتن آنها 

طی مسیر نیست.
کنسول ایران در کربال بیان کرد: جمعیت حاضر در مراسم اربعین امسال که 
ممکن است بیشتر از سال های گذشته هم باشد، با توجه به برخی مسائل 
سیاسی که در منطقه ما وجود دارد و تالش گسترده دشمنان جهت تخریب 
روابط ملت های مسلمان و شیعه با یکدیگر به نظر من در کل شکوه حضور 

مردم در مراسم امسال حتمًا بیشتر از سال گذشته خواهد بود.
حسینیان در خصوص موضوع لغو ویزای میان عراق و ایران افزود: مسئله ویزا 
موضوعی نیست که بتوان به راحتی در خصوص آن صحبت کرد، در زمینه ویزا 
ما بارها اعالم کرده ایم که ایران هر زمانی که از طرف عراق، اراده ای مبنی بر 
لغو روادید دو طرفه باشد ما حاضر به انجام آن خواهیم بود و هیچ ارتباطی به 

بحث اربعین ندارد.
وی ادامه داد: عراق در شرایطی است که نیاز به هزینه های ویزا از سوی زائران 
دارد و لذا در شرایط فعلی از سوی عراقی ها، امکان لغو روادید میان دو کشور 

وجود ندارد.
کنسول ایران در کربال در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من مراسم اربعین 
یکی از اساسی ترین و باشکوه ترین تجمعات بشری است که در طول تاریخ 
بشریت بی نظیر است و امروز هم بسیار مورد هجوم نیروهای استکباری و 
دشمنان قرار گرفته و آنها با تمام تالش خود در پی تضعیف این مراسم هستند 
اما شاهدیم که هر ساله با میزبانی ملت و دولت عراق، زائرانی از بیش از ۵۰ 

کشور جهان در این مراسم شرکت می کنند.

اسـتانی  و  کشـوری  مسـئوالن  حضـور  بـا    ●●
قـرارگاه رسـانه ای اربعیـن در پایانـه مـرزی مهـران 

افتتـاح شـد.

مختلـف،   هـای  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
قـرارگاه رسـانه ای اربعیـن صـدا و سـیمای 
مرکز ایالم با حضور سـردار اشـتری فرمانده 
انتظامـی و دارابـی معاون امور اسـتان های 
رسـانه ملـی ظهـر امـروز در در پاینـه مـرزی 

مهـران افتتاح شـد.
علیرضـا شـیروی مدیرکل صداوسـیمای مرکـز ایالم بـا اعالم اینکـه این مرکز 
بـا برگـزاری جلسـات مختلف آمـاده انعکاس حماسـه اربعین در شـبکه های 
ملـی و فراملـی اسـت، تاکید کـرد: بـا حمایت و همراهی مسـئوالن اسـتان و 
بسـیج امکانـات شـرایط برای حضـور پررنگ ایالم در شـبکه های سراسـری و 

بیـن المللی فراهم اسـت.
وی تصریح کرد: بر اسـاس فرمایش رهبر معظم انقالب اربعین حرکت عشـق 

و عالقـه بـه حضرت سـید الشـهدا)س( و 
اهل بیت)ع( اسـت.

همچـون  امسـال  داشـت:  اظهـار  وی 
سـالهای گذشـته رسـانه اسـتانی بـا تهیه 
و تاولیـد گـزارش و مسـتند از راهپیمایـی 
عظیـم اربعین و عشـق و عالقه مـردم را به 

امـام حسـین )ع( نشـان مـی دهـد.
شـیروی عنـوان کـرد: ۱۱۳ کیلومتر فیبر 
نوری و اسـتفاده از تجهیـزات فنی و به روز 

بـرای انعـکاس این حماسـه بـزرگ پیش بینی و طراحی شـده اسـت.
وی گفـت: سـال گذشـته ۱۵۰ سـاعت پخـش زنـده از تـردد زائـران اربعیـن و 

حماسـه بـزرگ اربعین داشـتیم.
مدیـر کل صدا و سـیمای ایالم اظهار داشـت: امسـال نیز اقدامـات خوبی در 
بخـش فضـای مجـازی و صـدا بـرای انعکاس این حماسـه بـزرگ انجام شـده 

است.

دبیر ستاد مركزى اربعین خبر داد:

تردد ۵۰ درصد زوار اربعین از مرزمهران

رئیس ستاد مركزى اربعین گفت:

۶ ماه حبس برای سفر غیر قانونی به عراق

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروى انتظامی خبر داد:

اجرای طرح سراسری اربعین از ۲۸ مهرماه

توصیه های سرکنسول ایران در کربال برای اربعین

قرارگاه رسانه ای اربعین در پایانه مرزی مهران افتتاح شد

درباره  سمنان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل   ●●
اهمیت رفتار زائران ایرانی در ایام اربعین، گفت: 
زائران ایرانی، سفیران فرهنگی جمهوری  اسالمی 

ایران در پیاده روی اربعین هستند . 

به گزارش االربعین از سمنان، حجت االسالم 
علی شکری در جلسه برنامه ریزی اربعین 
سال ۹۷ استان به میزبانی مجتمع والیت 
سمنان ضمن بیان اینکه زائران ایرانی الگو 
و سفیران فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

اربعین دو وظیفه اصلی،  تأکید کرد: کمیته فرهنگی  محسوب می شوند، 
آموزش زائران در مبدأ و تهیه پیوست فرهنگی برای موکب های اربعین را بر 

عهده دارد.
وی با اشاره به تهیه بسته های آموزشی ویژه زائران اربعین، گفت: عالوه بر این 
بسته هایی را نیز برای موکب های اربعین در نظر گرفته ایم، همچنین مبلغان، 
مادحین و قاریان اعزامی به عراق پیش از اعزام آموزش های الزم را خواهند دید.
مدیرکل تبلیغات اسالمی سمنان بابیان اینکه اشرافیت کامل اطالعاتی بر 
فضای فرهنگی اربعین راداریم، افزود: هرساله تحلیل های دقیقی از وضعیت 

به  زائرین  و  اربعین  موکب های  فرهنگی 
دست می آوریم و بر اساس این داده های 
را  آموزشی  و  فرهنگی  برنامه  اطالعاتی 

سامان می دهیم.
شکری با اشاره به تالش های دشمن برای 
اربعین  پیاده روی  مسیر  در  تفرقه افکنی 
اظهار داشت: دشمن تنها راه چاره و زیر 
حسینی  عظیم  حرکت  این  بردن  سؤال 
را تفرقه افکنی بین زائران ایرانی و عراقی 
می داند ازاین رو از هیچ تالشی برای تحقق افکار شوم و پلید خود فروگزاری 

نخواهد کرد.
وی بیان داشت: ما باید حق میزبان بودن عراقی ها را رعایت و موکب داران 
اربعین باید با هوشیاری اجازه ندهند دشمن به موضوع اختالفات بین شیعه و 

سنی، ایرانی و عراقی دامن بزنند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان احترام به حاکمیت عراق را اصل 
مهمی دانست و عنوان کرد: موکب داران اربعین باید به این اصل مهم یعنی 

احترام به حاکمیت عراق و تقویت مرجعیت توجه ای ویژه ای داشته باشند.

●●  با حضور عضو کمیته فرهنگی آموزشی ستاد 
طالیه  آموزشی  فرهنگی  همایش  کشور،  اربعین 

داران اربعین حسینی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش االربعین، همایش فرهنگی آموزشی 
طالیه داران اربعین حسینی استان بوشهر ۱۷ 
مهر ۹۷ با حضور آیت الله غالمعلی صفایی 
بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه بوشهر، حجت االسالم مسعود حاجی 

ابراهیمی عضو کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین کشور، مجید خورشیدی، 
معاون سیاسی امنیتی استاندار، حجت االسالم عبدالرضا سروستانی، مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان بوشهر و سایر مقامات استانی و موکب داران اربعین در 

سالن اجتماعات مجتمع شهدای خلیج فارس بوشهر برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این همایش با تشریح ابهاد 
و زوایای حرکت عظیم زیارت اربعین اظهار داشت: اساس حرکت حضرت امام 

حسین )ع( صبغه ی فرهنگی دارد.
آیت الله غالمعلی صفایی بوشهری در ادامه سخنان خود افزود: جهان آینده 
به نام امام حسین )ع( رقم خواهد خورد و مانایی نام آن حضرت به همین دلیل 
است که تنها راه سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت راه امام حسین )ع( است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیاده روی اربعین حسینی را به عنوان یکی 
از بزرگترین ابعاد منظومه هدایت حسینی عنوان کرد و هر حرکت کوچکی را 

هم در این مسیر دارای اجر و قرب فراوان الهی دانست.

عضو  همایش  این  از  دیگری  بخش  در 
اربعین  ستاد  آموزشی  فرهنگی  کمیته 
کشور به تشریح سیاست ها و اهداف این 
کمیته در راستای اجرای بهینه و مطبول 
و  زائران  توسط  حسینی  اربعین  زیارت 

ارتقاء معلومات آنان پرداخت.
ابراهیمی  حاجی  مسعود  حجت االسالم 
احترام به تمامیت ارضی عراق، احترام به 
مرجعیت شیعه و پرهیز از هرگونه حرکت اختالف برانگیز را به عنوان مسائلی 
یاد کرد که می تواند کمک شایانی به برگزاری کیفی این همایش جهانی کند.

در بخش دیگری از این همایش مجید خورشیدی، معاون سیاسی امنیتی 
استاندار با ارائه اخرین نکات امنیتی به زائران حسینی خواستار حفظ وحدت 

اسالمی از طرف آنان شد.
حجت االسالم عبدالرضا سروستانی، مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر و 
رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان در ابتدای این همایش در 

سخنانی ضمن خیر مقدم به حضار به تبیین اهداف همایش پرداخت.
تالوت قرآن کریم، اجرای سرود جمهوری اسالمی، مداحی حاج حسن توزی 
از مداحان برجسته اهل بیت عصمت و طهارت استان و پخش کلیپ هایی در 
خصوص بایسته های اربعین حسینی از دیگر بخش های این همایش بودند.

گفتنی است، در خاتمه این همایش نماز جماعت ظهر و عصر به امامت 
حجت االسالم مصلح، امام جمعه برازجان اقامه شد.

با  بلوچستان  و  اربعین سیستان  ●● قرارگاه رسانه ای 
فرهنگی  کمیته  مسئول  فقیهی  االسالم  حجت  حضور 

اربعین افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه خبری اربعین، 
و  سیستان  استان  اربعین  ای  رسانه  قرارگاه 
بلوچستان در محل پایانه مرزی میرجاوه افتتاح شد.

در این آیین که با حضور مسئولین استان و سران 
طوایف سیستانی و بلوچ برگزار شد قرارگاه رسانه 
ای اربعین توسط فرزند شهید گمشادزهی افتتاح 

شد.
استان سیستان و بلوچستان هرسال میزبان چند 

ده هزار زائر پاکستانی اربعین حسینی است که 
این موضوع استعداد افتتاح قرارگاه رسانه ای را 
ایجاد کرده است. با استقرار این قرارگاه برنامه ورود 
زوار پاکستانی اربعین به صورت زنده از شبکه های 

سراسری پوشش داده خواهد شد.

زائران اربعین سفیران فرهنگی ایران هستند

همایش فرهنگی آموزشی طالیه داران اربعین حسینی
استان بوشهر برگزار شد

افتتاح قرارگاه رسانه ای صداوسیمای سیستان و بلوچستان

ویژہ نامہ هفتگے
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●●  در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی مراسم و برنامه 
ریزی  برنامه  حال  در  یا  و  گردد  می  برگزار  مختلفی  های 
برای عملیاتی شدن هستند . از جمله این برنامه ها "کنگره 
شهدای راه کربال " است  که از سوی کارگروه مقاومت 
برگزار می  اربعین  اربعین ستاد مرکزی  کمیته فرهنگی 
گردد. در این مجال پای صحبت های مسئول برگزاری 

این کنگره حجت االسالم علی کاظمی می نشینیم. 

در مورد هدف از برگزارى این كنگره توضیح 
بفرمایید؟

کنگره شهدای راه کربال در واقع پاس داشت 
شهدای راه زیارت عتبات عالیات ومدافعین 
حرم است . مردم باید متوجه شوند که در 
عصر ما هم مثل قدیم برای زنده ماندن 
شیعیان  )ع(  بیت  اهل  راه  ادامه  و 
هنوز هم حاضرند از مال و جان 

خودشان دریغ نکنند.
است  اول  سال  امسال   
کامل  ما  کار  قطعًا  و 
نظرم  به  بود  نخواهد 
چراغ  شهداء  این 
عظمت  پر  راه  این 
قصد  هستند. 
خانواده  از  داریم 

معظم این عزیزان یاد و تجلیل کنیم. همین که زائرین 
و مردم اطالع پیدا کنند که در راهی قدم می گذارند 
که در آن خون هموطنانشان ریخته شد قطعًا سفرشان 

را با نیات معنوی تری ادامه خواهند داد.
 

تا االن آمارى از این شهداء بدست آورده اید؟
تا این زمان بصورت مستند  هنوز آمار کاملی را بدست 
تا حدود ٣00 شهید داشته  احتمااًل  ایمولی  نیاورده 
باشیم که خب البته ایثارگران عزیزی هم هستند ولی 
عزیزان  از  که  هستیم  شناسایی  کار  مقدمات  در  ما 
کمیته فرهنگی اربعین در استان ها درخواست داریم 
با هماهنگی ارگان های مربوطه مثل ادارات کل بنیاد 
شهیدان  اطالعات  زیارت  و  حج  ادارات  یا  و  شهید 
عزیز استان ها را به ما اطالع رسانی نمایند البته آمار 
آن  به  باید  دیگر هم  و اطالعات شهدای کشور های 
اضافه گردد.همچنین شهدای مدافع حرم که در دفاع 
به فیض شهادت رسیدند در  از عتیات عالیات عراق 
این کنگره چراغ راه خواهند بود مثل شهیدان تقوی 

وذوالفقاری.

به طور خاص براى اربعین 97 چه برنامه اى دارید؟
با  این است که  اربعین امسال  برنامه در  ترین  اصلی 

تمامی  به  یجمعنا"  "الحسین  محوری  شعار  به  توجه 
مسامانان و شیعیان جهان این پیام برسد که ما باید 
در جهت مبارزه با دشمن مشترکی که داریم تمام توان 
خود را بگذاریم . دشمنی که برایش عراقی و ایرانی، 
سوری و یمنی فرقی ندارد . داعش از همه ملت ها و 
مردم همه این کشور ها انسان های زیادی را به خاک و 
خون کشیده و این نباید در تاریخ خاک بخورد. اربعین 
بهترین جایی است که می توان این مظلومیت را به 
تصویر کشاند. تجلیل از خانواده این شهدا و شروع به 
جمع آوری اطالعات و امار از برنامه های مهم ماست. 
نگاه ما نگاهی بلند مدت است  و در یک برنامه چند 

روزه خالصه نمی شود.
 

در كشور خودمان كدام استان ها بیشترین شهید 
را در این راه داه اند؟

بر مسیر زیارت کربال  الحمدله فضای امنیتی خوبی 
در  را  خود  تالش  تمام  امر  مسئولین  و  است  حاکم 
نباید  را  این شهدا  اند.و وجود  انجام داده  این زمینه 
حجم  بلکه  دانست  مربوط  زمینه  این  در  ضعفی  به 
تردد و شوق مردم آنقدر زیادو وصف ناشدنی است که 
بعضی وقت ها دشمنان  از فرصت های بسیار کم هم 
شهداء  ها  استان  تمامی  از  کنند.  می  استفاده  سوء 

 ، همدان  هرمزگان  خوزستان،  از  خصوصًا  هستند 
دیگر  های  استان  خیلی  و  اصفهان   ، تهران   ، فارس 
که انشاءالله  امار دقیق را در فرصت های بعدی اعالم 

خواهیم نمود.
 

كارهاى محتوایی در این زمنیه انجام شده است؟
بصورت  پراکنده  های  کار  شهداء  این  خصوص  در 
همایش  کنون،  تا  کار  بهترین  شاید  بوده  موردی 
سوختگان وصل بوده که توسط دفتر ادبیات مقاومت 
دانشگاه تهران در سال 96 برگزار شد. و حاصل  آن 
اشعار و داستان هایی زیبا بوده که در اینجا از زحمات 
حاج سعید حدادیان و سرکار خانم خانی زاد قدردانی 
می کنم که پاسداشت این شهداء مظلوم را در دستور 
کار خود قرار دادند . استان های مختلفی هم کارهایی 
کرده اند ولی سازماندهی خاصی ندارد. ان شاء الله 
در دستور کار این کنگره جمع آوری و تنظیم و آماده 
سازی محتوایی این شهداء  را هم برنامه ریزی کرده 
ایم. کتاب " 14/٣ به وقت عراق" نمونه کوچکی است 
 ، خاطرات  شهداء  این  از  میشود  هم  بهتر  خیلی  که 

سیره و معاشرات و زندگی نامه نوشت.

●●  این جلسه با حضور مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین خوزستان و با حضور 
همه اعضای کارگروه بانوان این کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه جناب حجه االسالم والمسلمین آقای حسن زاده بر لزوم آمادگی 
هر چه الزم و کامل بانوان در امر برگزاری اربعین حسینی تاکید کرد و ازهمه  
اعضاء خواستند  برنامه ها و پیشنهادات آموزشی و فرهنگی خود را در این 

خصوص ارائه دهند.
در ادامه خانم مجدیان مسئول کارگروه بانوان کمیته فرهنگی آموزشی اربعین 
خوزستان به توضیح وظایف ابالغی از سوی کمیته فرهنگی اموزشی بانوان 
ستادمرکزی اربعین پرداخت و شرح وظایف و مسئولیت ها را بین اعضاء تقسیم 

و تشریح نمودند.

●● بـه گـزارش االربعیـن، نشسـت تخصصـی کمیتـه 
فرهنگـی اربعین اسـتان قم با موضـوع اربعیـن، کارکردها 
و فعالیتهـای درون مرزی در دفتر نمایندگی بعثه منطقه قم 

برگزار شـد.
بـه گـزارش االربعیـن، نشسـت تخصصـی کمیته 
فرهنگـی اربعیـن اسـتان قم بـا موضـوع اربعین، 
دفتـر  در  مـرزی  درون  فعالیتهـای  و  کارکردهـا 

نمایندگـی بعثـه منطقـه قـم برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه کـه سـرگروه هـای کمیتـه اطـالع 
کمیتـه  محیطـی،  تبلیغـات  کمیتـه  رسـانی، 
روایتگـری و کمیته بانـوان حضور داشـتند، ابتدا 
حجـت االسـالم والمسـلمین عسـکری علویـه، 
مسـئول کمیتـه فرهنگـی سـتاد اربعیـن اسـتان 
قـم بـه قابلیـت و ظرفیـت قـرارگاه اربعین اسـتان 
قـم در زمینـه فعالیتهای موکب در سـطح اسـتان 
تـا مـرز مهـران پرداختنـد و سـپس  و در مسـیر 
نماینـدگان کمیته ها گزارشـی از فعالیـت خود را 

ارائـه کردنـد.
در این جلسه مقرر شد:

1. بیـن کمیتـه بانـوان و موکـب هـای مـرزی و 

قـرارگاه اربعیـن قـم تعامـل کامـل برقـرار و بانـوان 
در بخشـهای خادمـی و نمایشـگاهی و مدیریـت 

فرهنگـی فعـال شـوند.
2. بانـوان مجـرب و دارای پرونده تبلیغی و مدرک 
سـطح سـه حـوزه و آشـنا به زبـان خارجـی جهت 

همـکاری با قـرارگاه اربعین جذب شـوند.
٣. کمیته تبلیغات محیطی موظف شـد تا نسبت 
بـه تهیـه و توزیـع محصـوالت فرهنگـی و محیـط 
آرایـی اطـراف محل مصلی قدس، محل اسـتقرار 

قـرارگاه اربعین، اقـدام نماید.
4. کمیتـه روایتگـری هـم نسـبت بـه روایتگـری 
مصـور عاشـورا به 4 زبان انگلیسـی، اردو، فرانسـه 

و فارسـی فعـال شـود.

●● به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان 
بوشهر کارگروه بانوان این کمیته فضای مجازی و یاوران 

رسانه ای استان برگزار شد.

فرهنگی  کمیته  همت  به  االربعین،  گزارش  به 
آموزشی ستاد اربعین استان کارگروه بانوان این 
تبلیغات  کل  اداره  اجتماعات  سالن  در  کمیته 

اسالمی برگزار شد.
در این همایش مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر 

و کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان با 
تبیین ابعاد و فضیلت های زیارت اربعین حسینی، 
این مناسبت را از فرایض و عبادات گرانقدر عنوان 
به  ما  مردم  عالقه  و  عشق  داشت:  اظهار  و  کرد 
و  شیعیان  شده  بعث  )ع(  حسین  امام  حضرت 
شیفتگان آن حضرت در هر شرایطی خود را مکلف 

به برگزاری زیارت اربعین بدانند.
بخش  در  سروستانی  عبدالرضا  حجت االسالم 
دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش پررنگ 
بانوان در ترویج فرهنگ دینی و تقویت ارزش های 
اسالمی خواستار اهتمام بیشتر بانوان و بصیرت 
بخشی به زائران اربعین حسینی در سطح جامعه 

و همچنین در فضای مجازی شد.
جمعیت  رئیس  رضایی،  زهرا  مذکور  مراسم  در 
بانوان فرهیخته فرهنگی استان و رئیس کارگروه 

بانوان کمیته فرهنگی به تشریح فعالیت های این 
کارگروه مذکور  ریزی  برناه  از  و  پرداخت  کارگروه 
جهت اطالع رسانی دقیق و صحیح و مطلوب به 

بانوان زائر اربعین حسینی خبر داد.
حسین ادیبی، کارشناس تشکل های دینی اداره 
بخش  در  بوشهر  استان  اسالمی  تبلیغات  کل 
جهت  در  فعالیت  لزوم  بر  مراسم  این  از  دیگری 
برگزاری مطلوب و کیفی فریضه اربعین تاکید کرد و 
به تبیین نکاتی که بانوان باید در این زمینه رعایت 

کنند پرداخت.
دبیر  شهبازی،  محمد  مراسم  این  ابتدای  در 
کارگروه فضای مجازی و یاوران رسانه ای استان 
حساسیت  خصوص  در  مطالبی  ارائه  به  بوشهر 
های حضور بانوان در عراق و هوشیاری در مواجهه 

آن ها با رسانه های داخلی و خارجی پرداخت.

●●  همایـش تخصصـی بانـوان مبلغـه اربعیـن حسـینی 
اسـتان لرسـتان در شهرستان کوهدشت اسـتان لرستان 

برگزار شـد.

در ایـن همایـش سـرکار خانـم فالحـی مسـئول 
دبیرخانـه کارگروه بانـوان کمیته فرهنگی اربعین 

اسـتان لرسـتان و از اساتید حوزه علمیه خواهران 
کـه سـخنران ایـن جلسـه بـود یکـی از وظایـف 
و  عاشـورا  قیـام  فلسـفه  پیـام  رسـاندن  مبلغـات 
اربعیـن حسـینی  بـه عمـوم مـردم اسـت بطوری 
کـه مـردم با معرفـت و شـناخت بیشـتر در فریضه 
اربعیـن شـرکت کننـد و بـا حـب و معرفتـی کـه به 
امام حسـین علیـه السـالم دارند با والیـت پذیری 
و اتیـان حـق طاعـت ولـی و والیـت در وصـول این 
پیـام بـه آنسـوی مرزهـا لسـانا و عمـال بـه گـوش 
ظـرف  اسـالمی  ایـران  کـه  برسـانند  جهانیـان 
حکومـت الله اسـت کـه با پیـروی از والیـت فقیه و 
تربیـت جنـود رحمانی بـه آرمانهای سیدالشـهدا 

واقـف و زمینـه را بـرای ظهـور امـام عصـر ) عـج ( 
فراهـم مـی کنند و در این مسـیر ابایی از حکومت 
جنـود  و  اسـت  آمریـکا  آن  ظـرف  کـه  طاغـوت 
شـیطانی آن ندارد . ما باید صفحه سـفید و نورانی 
قیـام کربال کـه قهرمانی چـوم حسـین )ع( دارد و 
صفحـه تاریک ظلـم که فرمانش به دسـت ابلیس 
زمـان یعنـی یزیـد و یزیدان بـود را بصـورت عمیق 
یـادآوری کـرده و سـبیل و صـراط هر صفحـه را که 
اولی سـبیلش هدایت و غایتش سـعادت اسـت و 
دومیـن سـبیل گمراهی و غایتش شـقاوت اسـت 
را طـوری تبییـن کنیـم کـه نسـبت بـه عاشـورا و 

عاشـوراییان حـق مطلـب را ادا کـرده باشـیم .

●●  کارگاه آمـوزش خادمیـن و مسـئولین موکـب هـای 
مسـتقر در کشـور عـراق شهرسـتان بندرعبـاس توسـط 
کمیته فرهنگی و آموزشـی سـتاد اربعین اسـتان هرمزگان 

شـد. برگزار 

رسـانی  اطـالع  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
االربعیـن، در ایـن کارگاه آموزشـی کـه بـه همـت 
کمیته فرهنگی و آموزشـی و اسکان ستاد اربعین 
حسـینی)ع( اسـتان هرمـزگان جهـت بـاال بـردن 
سـطح آگاهـی مسـئولین و خادمیـن موکب های 
مسـتقر در کشـور عراق شهرسـتان بندرعباس در 
سـالن غدیـر فرمانـداری بندرعبـاس برگـزار شـد، 

در ابتـدا حجـت االسـالم والمسـلمین حاجبـی، 
مسـئول کمیته فرهنگی و آموزشـی ستاد اربعین 
اسـتان هرمـزگان در خصـوص اخـالق خادمـی و 
ثـواب بـاالی خدمـت بـه زوار امـام حسـین ) ع ( با 
ذکـر احادیـث و روایات از ائمه معصـوم ) ع (، ایراد 

سـخن کردند .
) ع  امـام سـجاد  فرمانـده سـپاه  ترابـی،  سـردار 
ایـن کارگاه  ( اسـتان هرمـزگان دیگـر سـخنران 
مهـم  بحـث  خصـوص  در  کـه  بودنـد  آموزشـی 
رعایت مسـائل امنیتی و آگاهـی الزم خادمین در 
خصـوص تبلیغـات سـوء دشـمن در ایجـاد تفرقه 

میـان دو ملـت ایـران و عـراق، مطالبـه مهمـی را 
بیـان نمودنـد .

در ادامـه ایـن کارگاه آموزشـی مباحـث مربـوط به 
امـداد و نجـات، شـیوه هـای نفـوذ بیو تروریسـم و 
نحـوه ارائـه خدمـات فرهنگی، توسـط اسـاتید به 
خادمیـن مواکـب ارائـه گردیـد  و در پایان مسـائل 
مربـوط به نحـوه اعـزام زائرین و ایجـاد هماهنگی 
الزم جهـت اسـتقرار موکـب هـا در کشـور عـراق 
توسـط مسـئولین کمیتـه هـای اعـزام و اسـکان 
سـتاد اربعیـن اسـتان هرمـزگان، جهـت آگاهـی 

بیشـتر شـرکت کننـدگان اطالع رسـانی شـد.

برگزاری جلسه کارگروه بانوان
کمیته فرهنگی آموزشی اربعین خوزستان

جذب بانوان مبلغه جهت همکاری با قرارگاه اربعین استان قم

کارگروه بانوان کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان بوشهر

برگزاری همایش تخصصی بانوان مبلغه اربعین استان لرستان

کارگاه آموزش خادمین موکب های شهرستان بندرعباس برگزار شد

گفتگو با حجت االسالم علی كاظمی ، مسئول كنگره " شهداى راه كربال":

شهداء چراغ این راه پر عظمت هستند

پیاده روی اربعین از
دیدگاه رسانه  های خارجی

●●  دبیر دومین همایش یاوران رسانه ای اربعین ضمن 
تشریح رویکردهای رسانه  ای خارجی در قبال اربعین گفت: 
بازنمایی های سوء گیرانه مراسم اربعین را باید در انزوا قرار 

دهیم.

همایش  دومین  دبیر  خوشرو،  سیدمحمدرضا 
به  ایکنا،  با  اربعین، در گفت وگو  یاوران رسانه ای 
تحلیل عملکرد رسانه ها در پوشش خبری مراسم 
پیاده روی اربعین پرداخت و گفت: این موضوع از 
دو منظر عملکرد رسانه های بین المللی و خارجی 

و عملکرد رسانه های داخلی قابل بررسی است.
در  خارجی  رسانه های  عملکرد  خصوص  در  وی 
پوشش خبری اربعین، گفت: این رسانه ها عمومًا 
چهار نوع واکنش خبری به این رویداد دارند. اقلیتی 
از رسانه های جهان به صورت عادالنه و حرفه ای این 
اتفاق را پوشش می دهند، اما عمدتًا علی رغم اینکه 
پیاده روی اربعین ارزش خبری بزرگ و شگفتی دارد 
و آن را پوشش نمی دهند در حالی که ۲۰ میلیون 
انجام  برای  محدود  زمانی  بازه  در  فعال  کنشگر 
یک عمل عبادی دور هم جمع می شوند که برای 

مخاطب عمومی جهان این خبر جذاب است.

بایکوت، راهبرد عمومی رسانه هاى جهان در 
قبال اربعین

عمومی  راهبرد  را  رسانه ای  بایکوت  خوشرو 
رسانه های جهان در قبال خبر پیاده روی اربعین 
بیان و اظهار کرد: راهبرد دیگری که رسانه های 
این  تخفیف  و  تقلیل  گرفته اند  پیش  در  جهان 
را  رویداد  این  می کنند  تالش  و  است  رویداد 
کوچک تر از آن چیزی که هست نشان دهند. مثاًل 
گزارش می کنند که »هزاران نفر برای زیارت امام 
سوم شیعیان پیاده روی کردند«. استفاده از عنوان 
محدود  برای  راهبردی  نیز  شیعیان«  سوم  »امام 
کردن و فرقه ای مطرح کردن این رویداد است تا 
این رویداد به عنوان اتفاقی درون مذهبی و حتی 

درون فرقه ای مطرح شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که تمام مذاهب 
اسالمی و پیروان سایر ادیان در این مراسم شرکت 
می کنند. راهبرد چهارم نیز تحریف مراسم اربعین 
است، به عنوان مثال از تعابیری نظیر لشکرکشی 
یا  می کنند  استفاده  سنت  اهل  علیه  شیعیان 
توسط  عراق  خاک  »اشغال  می کنند:  مطرح 
این  می کنند  سعی  یعنی  اسالمی«  جمهوری 

رخداد را به مسئله ای سیاسی تحریف کنند.

پوشش  رسانه ای  »سیاست های  کتاب  نویسنده 
مراسم اربعین حسینی)ع(« در ادامه به بیان نحوه 
عملکرد و وظایف رسانه های داخلی در خصوص 
رسانه ها  راهبرد  و گفت:  پرداخت  اربعین  مراسم 
باید خارج کردن این مراسم از بایکوت خبری باشد. 
وقتی فراوانی طرح این رخداد در رسانه ها زیاد شود 
جست وجو  موتورهای  در  رخداد  این  کلیدواژه  و 
این  از  تمکین  به  مجبور  رسانه ها  سایر  برود  باال 
روند رسانه ای می شوند و عدم پوشش این رخداد 

به عنوان اقدامی غیرحرفه ای قلمداد خواهد شد.

بازنمایی هاى سوء گیرانه مراسم اربعین را باید 
در انزوا قرار دهیم

وی راهبرد دوم رسانه های داخلی را پوشش خبری 
زیبایی های مراسم اربعین دانست و گفت: برخی 
از رسانه های غربی گوشه ای از مراسم مثل ذبح دام 
را بازنمایی می کنند در حالی که این مراسم مملو از 
زیبایی هاست و در چنین بازنمایی هایی مشخص 
است که سوء گیری و جبهه گیری وجود دارد. به 
هر حال باید به نحوی این زیبایی ها را به نمایش 
بگذاریم که اگر رسانه ای هم خواست جنبه دیگری 

را به این مراسم منتسب کند در انزوا قرار گیرد.

از  باشند/  هوشیار  باید  خبرنگاران  شهروند 
زائران خارجی بدون اجازه عکس نگیرید.

ستاد  آموزشی  فرهنگی  کمیته  رسانه ای  معاون 
فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  در  اربعین  مرکزی 
گفت:  اربعین،  مراسم  در  خبرنگار  شهروندان 
بسیاری از مردم عکس ها و مطالبی را از این رخداد 
اجتماعی  شبکه های  و  شخصی  صفحات  در 
منتشر می کنند اما در این کار باید مالحظاتی را 
در نظر بگیرند، به عنوان مثال بدون اجازه نباید از 
زائران سایر کشورها عکس گرفت چرا که مواردی 
پیش آمده که انتشار عکس یک زائر خارجی در 
مراسم اربعین هنگام بازگشت به کشورش برای 

وی مشکالتی ایجاد کرده است.
وی افزود: برخی از مسائل و عادات رفتاری مردم 
برای مثال برخی  نباید منتشر کرد.  نیز  را  عراق 
عادات بهداشتی آن ها از قبیل استفاده از لیوان 
مشترک، یا در مورد دختربچه های عراقی که در 
مسیر ارائه خدمت می کنند، عکس گرفتن از این 
بچه ها و انتشار تصاویر آن ها خوشایند مردم عراق 
نیست. بنابراین باید به ویژگی های فرهنگی مردم 

عراق احترام گذاشت.
عناوین سازمان ها و نهادهاى ایرانی را برجسته 

نکنیم
اربعین  رسانه ای  یاوران  گردهمایی  دومین  دبیر 
این  در  می خواهند  که  افرادی  و  رسانه ها  از 
مراسم عکس و فیلم تهیه کنند خواست عناوین 
سازمان ها و نهادهای ایرانی را که در این مراسم 
ارائه خدمت می کنند برجسته نکنند و گفت: کار 
این نهادها در مقابل خدمتی که مردم عراق انجام 
می دهند بسیار ناچیز است، اما وقتی در چارچوب 
رسانه ای قرار می گیرد این گونه برداشت می شود 
که اربعین را ایرانی ها برگزار می کنند در حالی که 

در مقابل اقدامات مردم عراق بسیار اندک است.

عکس سلبریتی ها را منتشر نکنیم
وی با اشاره به انتشار عکس برخی از سلبریتی ها 
در مراسم اربعین از سوی رسانه ها، گفت: برخی 
از این افراد ممکن است در حالت هایی در شأن 
جذابیت  دلیل  به  ولی  نباشند  اربعین  مراسم 
سوژه این عکس در رسانه ها منتشر شود. واقعیت 
مختلف  زمان های  در  افراد  همه  که  است  این 
حالت های مختلفی به خود می گیرند؛ می خندند، 
نیست  درست  پس   ... و  می خوابند  می خورند، 

چنین عکس هایی منتشر شود.
خوشرو با تأکید بر اینکه رسانه حرفه ای اخالق مدار 
موجب  حاضر  شرایط  در  که  را  مطالبی  نباید 
می شود  عراق  و  ایران  مردم  بین  اختالف افکنی 
مراسم  خبری  پوشش  در  گفت:  کند،  منتشر 
اربعین مباحثی از قبیل وحدت آفرینی، تأکید بر 
میزبانی مردم عراق و مردمی بودن مراسم اربعین 
باید مهم و از سیاست های کالن رسانه ای باشد. از 
سوی دیگر اهالی رسانه ای باید چالش های مراسم 
خصوص  در  فرهنگ سازی  به  و  بیان  را  اربعین 

اقدامات صحیح بپردازند.
وی مسئله اسراف را از مواردی برشمرد که در حال 
رخ دادن است و اصحاب رسانه می توانند با زاویه 
نگاه انتقادی آن را پوشش داده و به مسئوالن و 
مردم تذکر دهند و افزود: موکب داران عراقی مردم 
ثروتمندی نیستند، بلکه از اقشار کم درآمد هستند 
برای  سختی  و  صرفه جویی  با  سال  طول  در  که 
اربعین پس انداز می کنند. اصحاب رسانه با نگاه 
نقادانه به این موضوع می توانند تأثیر مثبتی بر این 

روند داشته باشند.
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قال ابومحمد الحسن العسکری)ع(:
اْلَخْمِسین،  َصالُة  خْمس:  الُمْؤِمِن  َعالماُت 
ُم ِفی اْلیِمیِن، َو َتعفیُر  َختُّ َو ِزیاَرُة اْلْرِبَعیِن َو التَّ

حیم؛ ْحمِن الرَّ اْلَجِبیِن َو اْلَجْهُر ِبْسِم اللِه الرَّ
امام حسن عسکرى)ع( فرمود: نشانه هاى مؤمن 
و  یومیه  )نماز  نماز  ركعت  پنجاه  است:  چیز  پنج 
نمازهاى نافله(، زیارت اربعین، انگشتر به دست 
راست كردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، 

بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن«.
وسایل الشیعه/ج۱۰/ص۳۷۵

●●  سومین جلسه هماهنگی و پیگیری برنامه های کمیته فرهنگی و آموزش اربعین استان 
گلستان برگزار شد .

در این جلسه که تمامی اعضاء کمیته حضور داشتند ضمن ارائه گزارش عملکرد 
برنامه های اجرائی فرهنگی نیز تقسیم کار گردید و مقرر گردید با توجه به نزدیک 
شدن اربعین برنامه ها بصورت جدی پیگیری و اجرا و گزارش آن به کمیته 
فرهنگی استان ارسال شود . در این جلسه مقرر شد برنامه همسفر آسمانی 
زیارت به نیابت شهدا نیز با همکاری سپاه پاسداران و اداره کل اوقاف و امور 
خیریه برگزار شود و برشورهای تهیه شده توسط سازمان تبلیغات اسالمی نیز 
در اختیار دفاتر زیارتی سطح استان جهت توزیع بین زائران قرار گیرد . مسئول 
کارگروه بانوان استان نیز گفت کارگروه بانوان نیز ضمن آماده سازی بسته های 
ویژه فرهنگی آمادگی اعزام مبلغه ها را در معیت موکب های استان که اسکان 
خواهر در عتبات را دارند . دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه نیز اعالم آمادگی خود 

جهت همکاری ائمه جمعه سطح استان را در حوزه تبلیغ اربعین اعالم نمود.. 

●●  دومین نشست کارگروه بانوان کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان چهارمحال 
وبختیاری روز گذشته در محل سالن جلسات مدیریت حج و زیارت استان با حضور اعضای 

این کارگروه برگزار شد.

و  راهبری  سازماندهی،  هدایت،  هدف  با  کارگروه  االربعین،این  گزارش  به 
پیگیری مستمر برنامه های فرهنگی اربعین بانوان استان و آسیب شناسی و 

ارائه راهکار های عملی برای رفع این آسیب ها تشکیل جلسه داد.
حجت االسالم اسماعیلی مسئول کمیته فرهنگی و آموزش ستاد اربعین استان 
ضمن تبیین اهداف و وظایف این کارگروه در خصوص نقش مهم بانوان در 
جامعه افزود: مقام معظم رهبری یکی از مهمترین عوامل پیروزی کشورمان در 
جنگ تحمیلی را حضور بانوان در عرصه های مختلف مبارزه با دشمن دانسته و 

همیشه بر نقش آفرینی موثر بانوان تاکید داشته اند.
اسماعیلی افزود: بانوان در پیاده روی اربعین با الگو گیری از سبک زندگی 
حضرت زینب )س( به عنوان سفیران جمهوری اسالمی از نهضت اربعین 
حفاظت می کنند. وی از مهمترین وظایف کارگروه بانوان اربعین را دعوت و 
تشویق به حضور پر شور بانوان در پیاده روی اربعین و حضور خانم ها به صورت 

گروهی و همراهی چند محرم در گروه برشمردند.
در ادامه این جلسه خانم صفوی مسئول کارگروه بانوان استان ضمن ارائه 
گزارشی از فعالیت ها و برنامه های در حال اجرای این کارگروه افزود: بسته های 

فرهنگی مختص بانوان جهت اجرا در موکب ها پیش بینی شده است

●●  پنجمین جلسه کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین استان اردبیل با حضور اعضای 
محترم کمیته ، در محل دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری استان تشکیل گردید.

ا... مجید، حجت  از کالم  آیاتی چند  از تالوت  این جلسه پس  ابتدای  در 
االسالم والمسلمین حاج آقای بیدار ، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم 
رهبری در استان و رییس کمیته فرهنگی ، آموزشی ستاد اربعین استان ضمن 

خیر مقدم به تمامی حاضرین و مدعوین و اعضای محترم کمیته ، با تاکید بر 
اهمیت و ارزش معنوی حماسه پیاده روی اربعین حسینی و نیز توجه و اهتمام 
به توصیه ها و تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر حفظ حق میزبانی مردم 
عراق در این مراسم و نیز رعایت احترام و تجلیل از مرجعیت دینی حوزه علمیه 
نجف ، در خصوص شرح وظایف اعضای کمیته و همچنین ارگانها و نهادها و 

سازمانهای مرتبط با این کمیته توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند.
در ادامه جلسه هریک از اعضای محترم کمیته به ایراد نکته نظرات خود در 
خصوص مراسم پیاده روی اربعین  پرداخته و در خصوص برگزاری همایش 
اربعین، تهیه  زائرین  الشهید در بین  نایب  ، اجرای طرح  اربعینیان استان 
هدایای مناسب فرهنگی برای جوانان و نوجوانان عراقی، طراحی و تولید 
انواع نرم افزارها و اپلیکیشن های موبایلی به چهار زبان عربی فارسی آذری و 
روسی بحث و تبادل نظر کردند و اعضای حاضر در جلسه، به همکاری کامل 
در خصوص پیش برد اهداف کمیته فرهنگی آموزشی اربعین اعالم آمادگی 

نمودند.

●●  سومین جلسه کمیته فرهنگی اربعین استان لرستان با حضور نمایندگان دستگاه 
های اجرایی و فرهنگی استان لرستان برگزار شد

با  همت و پیگیرهای مستمر دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری استان 
لرستان سومین جلسه شورای راهبردی بانوان کمیته فرهنگی آموزشی ستاد 
اربعین حسینی استان لرستان با حضور نمایندگان بانوان دستگاهای اجرایی 
استان ، مبلغات و فعالین اربعین حسینی در محل سال اجتماعات اداره کل 

تبلیغات اسالنی استان برگزار شد.
ابتدای جلسه خانم قاسمی مسئول کارگروه بانوان کمیته فرهنگی استان در 
حضور حجت االسالم دکتر مهدوی مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین 
استان لرستان گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در کارگروه بانوان به حضار 

ارائه داد.
سپس حجت االسالم دکتر مهدوی مسئول کمیته فرهنگی بعد از بیان گرامی 

داشت ایام دفاع مقدس افزود جوانان ایران با تاسی از آموزه های حسینی به 
دفاع از میهن به پا خواستند و امروز اربعین حینی غیر از فضای معنوی به 
صورت یک فضای سیاسی و یک نمایش سیاسی هم قرار گرفته است  ایشان  
ازمهمترین  وظایف کار گروه بانوان را تبلیع در زیر مجموعه خود عنوان کرد 
که تنها جریانی فرهنگی که جوانان را به خود جذب می کند بحث محرم و 
اربعین حسینی است و همچنین باید موانع را برطرف کنیم و اعضای کارگروه 
به عنوان مطالبه گر وارد عمل شود همچنین مسئول کمیته فرهنگی با بیان 
اینکه امسال در تمام مواکب سطح استان هم روحانی و هم مبلغه مستقر می 
شود افزود باید کاری کنیم تا خانواده ها هم در مواکب حضور پیدا کنند تا با 

فرهنگ اربعین آشنا شوند .
در ادامه حجت االسالم پادروند معاون اداره کل  اوقاف استان لرستان ضمن 
ارائه گزارشی از فعالیت های سال گذشته این اداره کل در موسم اربعین 
یکی از برنامه های این اداره کل  برپایی یک موکب در شهر سامرا و در تمام 
امامزاده های سطح استان هم موکب احداث خواهد شد. خانم فالحی دبیر 
کارگروه بانوان کمیته فرهنگی با بیان اینکه برای همچنان که برای خوراک 
زوار تدارک دیده می شود برای خوراک فکری زوار هم باید تدارک دید چرا 
که االن دشمن در حال تولید شبهات اعتقادی می باشد خانم بختیاری 
مسئول بسیج جامعه زنان استان نیز اعالم کرد بسیج زنان از ظرفیت خود 
در بخشهای درمانی،بهداشتی و فرهنگی برای اربعین وارد عمل خواهد شد. 
سپس اعضای کارگروه هر کدام به گزارشی از فعالیت های صورت گرفته 

ارشاره کردند.

●●  اولین نشست کمیته فرهنگی ،آموزشی استان البرز با حضور حجت االسالم سید 
عباس مسعودی ، مدیر کل تبلیغات اسالمی البرز برگزار شد.

به گزارش االربعین، اولین نشست کمیته فرهنگی ،آموزشی استان البرز با 
حضور حجت االسالم سید عباس مسعودی ، رییس محترم کمیته فرهنگی 

آموزشی ستاد اربعین استان البرز برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت االسالم سید عباس مسعودی ، مدیر کل تبلیغات 
اسالمی البرز ،طی گزارشی فعالیت های و برنامه های انجام شده توسط این 
ستاد در سال گذشته را ارائه داد و گفت:باید آسیب های را به خوبی رصد و 

اقدامات اساسی به منظور رفع این آسیب ها را در دستور کار خود قرار دهیم.

حجت االسالم مسعودی ،گفت:باید در هر موکب حداقل ٣ مبلغ  یا مبلغه 
حضور داشته باشند و برگزاری طرح نائب نیز از اموری است که امسال مورد 

توجه ستاد اربعین می باشد.
در ادامـه مواردی از قبیل تشـکیل کارگروه هـای اعزام مبلغ و مبلغه در حوزه 
هـای علمیـه بـراداران و خواهـران جهـت گزینـش ،جـذب و اعـزام ،ارسـال 
اسـامی و اطالعـات مبلغیـن جهـت صـدور ویـزا بـه سـتاد عتبـات عالیـات 
،ایجاد فضا سـازی مناسـب در صدا و سـیما با حضورسـخنرانان و سـخنرانی 
بـا موضـوع پیـاده روی اربعیـن ،زمان اعزام مبلـغ ها جمعا 10 روز می باشـد 
کـه ایـن ایـام بیـن سـه مبلـغ اعزامـی قابل تقسـیم است،تشـکیل جلسـه با 
حضـور مسـئولین محتـرم موکـب هـای اسـتان بـا محوریـت اهمیـت اعـزام 
مبلـغ )دبیـر کمیته(،تشـکیل کارگـروه اعـزام با عضویـت :سـازمان تبلیغات 
اسـالمی ،بسـیج طالب اسـتان و حوزه های علمیه برادران و خواهران )دبیر 
کمیتـه (تشـکیل کارگروه تهیـه محتوا باعضویت سـازمان تبلیغات اسـالمی 
،اداره فرهنگ ارشـاد اسالمی ،سـازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری )دبیر 
کمیته(،مقـرر گردیـد اداره فرهنـگ ارشـاد اسـالمی اسـتان نسـبت به چاپ 
بروشـور هـا و راهنمای زائر اقدامـات الزم را انجام دهد ،هماهنگـی با قرارگاه 
خاتـم االوصیـا جهـت برگـزاری همایـش اربعیـن حسـینی )دبیر کمیتـه( به 

عنـوان مصوبـات جلسـه به تصویب رسـید.

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی اربعین استان گلستان

نشست کارگروه بانوان کمیته فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین استان اردبیل

برگزاری جلسه شورای راهبری کمیته فرهنگی اربعین استان لرستان

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی اربعین استان البرز

●● از برنامه های قرارگاه اربعین استان قم، روایتگری 
مصور عاشورا به زبانهای فارسی، انگلیسی، اردو و فرانسه 
است و در مراسمات و محافل، متبرکات حرم مطهر حضرت 

معصومه سالم الله علیها نیز به زائران اهدا می گردد. 

به گزارش االربعین، جلسه ستاد اربعین استان قم 
با حضور آقای صادقی، استاندار قم در هتل شاهد 

شهر مقدس قم برگزار شد.
اعـزام،  کمیتـه  مسـئولین  کـه  جلسـه  ایـن  در 
کمیتـه اطالع رسـانی، کمیته اطالعـات، کمیته 
بهداشـت، درمـان و امـداد، کمیتـه فرهنگـی و 
آموزشـی، کمیتـه اجرایی، کمیته مشـارکت های 
مردمـی اسـکان و تغذیـه و دبیـر سـتاد اربعیـن و 
مدیـران موکبهـای اسـتان قـم حضـور داشـتند، 
حجـت االسـالم و المسـلمین عسـکری علویـه، 
مسـئول کمیتـه فرهنگی و آموزشـی اسـتان قم، 
گزارشـی از فعالیتهـای صـورت گرفتـه در زمینـه 
مسـائل فرهنگـی و آموزشـی در زمینـه اربعیـن 

حسـینی ارائـه داد.
حجت االسالم والمسلمین عسکری علویه با اشاره 
به حضور زائرین اربعین در شهر قم اظهار داشت: 
سال گذشته در ایام زیارت اربعین ده ها هزار زائر به 

این شهر آمدند و باید مردم قم وارد عرصه خدمت 
رسانی به زائرین در شهر قم شوند.

وی با بیان اینکه  سال گذشته 120 هزار نفر در 
قرارگاه اربعین قم اسکان پیدا کردند افزود :قرارگاه 
اربعین از پنجم ماه صفر در شهر قم فعال می شود 
و فعالیت این قرارگاه تا پایان ماه صفر ادامه پیدا 
می کند و پیش بینی می شود که این تعداد امسال 

به 140هزار نفر برسد.
همچنین افزود: قرارگاه اربعین به زائرین اربعین از 
کشورهای مختلف در شهر قم در مصلی قدس، 
حضرت  مطهر  حرم  و  جمکران  مقدس  مسجد 
فاطمه معصومه سالم الله علیها خدمت رسانی 
خدمات  پذیرایی،  و  اسکان  بر  عالوه  و  کند  می 
فرهنگی نیز با حضور 1٣0 نفر خواهر و برادر مبلغ 
و مبلغه و مسلط به زبانهای خارجی ارائه می گردد.
اضافه  قم  منطقه  بعثه  نمایندگی  دفتر  مسئول 
کرد: از دیگر برنامه ها روایتگری مصور عاشورا به 
است  فرانسه  و  اردو  انگلیسی،  فارسی،  زبانهای 
مطهر  حرم  متبرکات  محافل  و  مراسمات  در  و 
حضرت معصومه سالم الله علیها نیز به زائران اهدا 

می گردد. 
مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان قم 
افزود: دشمنان پول های زیادی هزینه می کنند تا 
بین زائرین ایرانی و زائرین عراقی در زیارت اربعین 
مواظب  کامال  باید  زائران  کنند،  ایجاد  اختالف 
باشند تا در زمین دشمن بازی نکنند و با تکریم 
زائران دیگر کشورها و مردم عراق و احترام به قوانین 

و مقررات کشور میزبان دشمن را مأیوس کنند.

موکب های  تشکیل  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
پیوست  با  عراقی  و  ایرانی   برادران  بین  تلفیقی 
زائران  به  رسانی  خدمت  در  مشترک  فرهنگی 
اربعین، بهترین راه مبارزه با توطئه دشمنان اهل 
بیت علیهم االسالم است و موفقترین موکبها هم 

همین موکبهای تلفیقی است.
بر پایه این گزارش، سید مهدی صادقی، استاندار 
قم در بخش پایانی جلسه شرایط کنونی را شرایط 
حساسی دانست و تصریح کرد: دشمنان به دنبال 
از بین بردن وحدت میان ملت ایران و ملت عراق 
توصیه های  به  باید  موکب ها  مدیران  هستند، 

امنیتی در زیارت اربعین دقت داشته باشند.
وی ادامه داد: بر عدم افزایش موکب های استان 
موکب های  داریم،  تاکید  اربعین  زیارت  در  قم 
استان در یکدیگر تلفیق شوند تا شاهد افزایش 
در  قم  موکب های  توسط  خدمات  ارائه  کیفیت 

زیارت اربعین باشیم.
استاندار قم خاطرنشان کرد: اگر مدیران استان 
کاری بتوانند برای موکب های قم انجام بدهند، 
قطعا انجام خواهند داد و از فعالیت این موکب ها 
صورت  به  حمایت  این  البته  می کنند،  حمایت 
مالی نخواهد بود، چون ردیف بودجه ای در این 

خصوص وجود ندارد.
گفتنی است که نمایشگاهی از کتب و محصوالت 
فرهنگی کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان قم در 
بخش جانبی این همایش جهت بازدید استاندار و 
اعضای ستاد اربعین استان قم بر پا شد که مورد 

استقبال مدعوین قرار گرفت.

●● به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان 

بوشهر کارگروه فضای مجازی و یاوران رسانه ای استان 
برگزار شد.

فرهنگی  کمیته  همت  به  االربعین،  گزارش  به 
فضای  کارگروه  استان  اربعین  ستاد  آموزشی 
مجازی و یاوران رسانه ای اربعین استان  در سالن 

اجتماعات اداره کل تبلیغات اسالمی برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر و کمیته فرهنگی 
همایش  این  در  استان  اربعین  ستاد  آموزشی 

اربعین حسینی را از فرایض و عبادات ارزشمند 
برشمرد و اظهار داشت امروز مردم پس از گذشت 
سالیان متمادی، با وجود همه مشکالت و تنگناها 
در تدارک این هستند که موسم فرا رسیدن اربعین 

حسینی در این همایش شرکت کنند.
این  گفت:  سروستانی  عبدالرضا  حجت االسالم 
شده  باعث  که  است  اربعین  اهمیت  و  عظمت 
دشمنان به فکر تفرقه افکنی و ایجاد اختالف در 
صفوف مسلمین و شیفتگان اهل بیت عصمت و 
طهارت )ع( بیفتند و از همین رو الزم است تمام 
تالش ها در جهت حفظ وحدت اسالمی انجام 

بگیرد.
در بخش دیگری از این جلسه حجت االسالم سید 
علی پناه محمودی نیا، معاون فرهنگی آموزشی 
و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسالمی بوشهر در 
سخنانی بر ضرورت حضور فعال و مطلوب اهالی 

رسانه در فضای مجازی در راستای جهت دهی و 
پوشش مناسب رویدادهای حماسه عظیم اربعین 

حسینی تاکید کرد.
جمعی  مجازی  فضای  فعاالن  مذکور  مراسم  در 
از فعاالن فضای مجازی حاضر در جلسه به بیان 
خصوص  در  خود  های  دیدگاه  و  نظرات  نقطه 
افزایش کیفی برنامه های ارائه شده ویژه اربعین 

حسینی پرداختند.
در ابتـدای ایـن مراسـم محمـد شـهبازی، دبیـر 
کارگـروه فضای مجازی و یاوران رسـانه ای اسـتان 
بوشـهر با ارائه مطالبی در قالب پاورپوینت رسالت 
هـا مأموریت هـا و اهداف کارگـروه را تشـریح کرد.
ادیبی،  حسین  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
تبلیغات  کل  اداره  دینی  تشکلهای  کارشناس 
اسالمی استان بوشهر بر لزوم فعالیت در جهت 

تکریم و تعظیم بیشتر فریضه اربعین تاکید کرد.

روایتگری مصور عاشورا با چهار زبان در قرارگاه اربعین استان قم

کارگروه فضای مجازی و یاوران رسانه ای اربعین حسینی
استان بوشهر برگزار شد

●● سـومین جلسـه کمیتـه فرهنگـی و آموزشـی سـتاد 
اربعیـن اسـتان چهارمحـال وبختیـاری روز گذشـته بـه 
ریاسـت فرماندار شـهرکرد در سالن جلسـات فرمانداری 

شهرسـتان شـهرکرد برگزار شـد.
بـه گـزارش االربعیـن، عبدالعلـی ارژنـگ در این 
جلسـه بـا بیـان اینکـه بحـث اربعیـن بـه دلیـل 
انعـکاس حرکـت اباعبدالله )ع( اهمیـت ویژه ای 
دارد، گفـت: کار امـام حسـین )ع( بایـد جهانی 
تـا زمینـه ظهـور حضـرت مهـدی )عـج(  شـود 

شـود. آماده 
حجت االسـالم و المسـلمین مسـلم اسماعیلی 
اربعیـن  آموزشـی  و  فرهنگـی  کمیتـه  مسـئول 
بـا بیـان اینکـه بحـث اربعیـن یکـی از مسـائل 
گفـت:  اسـت،  تشـیع  و  اسـالم  دنیـای  مهـم 
و  اسـت  حسـین)ع(  امـام  مخصـوص  اربعیـن 
ائمـه  فـرد دیگـری در دنیـا حتـی  بـرای هیـچ 

اطهـار نیـز چنیـن مراسـمی برگـزار نمی شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه در دنیای اسـالم بحث حج، 
نمـاز جمعـه، نمـاز عیـد فطـر و قربـان از جملـه 
مراسـماتی اسـت کـه بـه صـورت تجمـع انجـام 
آن  بـا  حـج  مراسـم  کـرد:  تصریـح  می شـود، 
عظمـت کـه ۳ میلیـون نفـر شـرکت می کننـد با 

می شـود. اداره  مشـقت 
اسـماعیلی ادامه داد: مراسـم اربعین با عظمت 
برگـزار می شـود امـا مسـتکبرین ماننـد آمریـکا و 
اتفـاق  ایـن  نمی خواهنـد  صعـودی  عربسـتان 
رخ دهـد و بـا حرکاتـی ماننـد اتفاقـات بصـره و 
تبلیغاتـی در فضای مجـازی می خواهند اربعین 

را تحـت تاثیـر قـرار دهند.
وی بـا بیـان اینکـه باید آحـاد مردم برای شـرکت 
شـوند،  دعـوت  و  تشـویق  اربعیـن  مراسـم  در 
خاطرنشـان کـرد: این مراسـم آسـیب هایی دارد 

کـه بایـد شناسـایی شـود و بـه حداقـل برسـد.
مدیـر  احمـدی  المسـلمین  و  حجت االسـالم 
اظهـار  بختیـاری  و  چهارمحـال  علمیـه  حـوزه 
کـرد: حرکـت اربعیـن توجـه عالمیـان را بـه خود 
جمـع می کنـد، دشـمنان از این موضـوع مطلع 
هسـتند و چـون نمی تواننـد جلـوی ایـن حرکت 

ایجـاد  بـا  بگیرنـد در تـالش هسـتند  را  عظیـم 
شـبهات فرهنگـی اربعیـن را بـه خطـر اندازنـد. 
تـا  )ع(  حسـین  امـام  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آخریـن لحظـه بحـث هدایـت را انجـام دادنـد، 
بیـان کـرد: توجـه بـه ابعـاد فرهنگـی اربعیـن از 
اهمیـت فوق العـاده ای برخـوردار اسـت، اجرای 
برنامه هایـی بـرای پاسـخ بـه شـبهات مـردم در 

بـاب اربعیـن الزم اسـت.
البـرز رئیسـی  ادامـه جلسـه حجت االسـالم  در 
بـا بیـان اینکـه زائـران حتمـا بایـد بـا گذرنامـه و 
ویـزا بـرای خـروج از کشـور اقـدام کننـد، گفت: 
ثبت نـام سـفر اربعیـن از طریـق حـج و زیـارت و 
دفاتـر مربوطـه انجـام می شـود. مسـؤول سـتاد 
عتبـات و امـور مسـاجدچهارمحال و بختیـاری 
تصریـح کـرد: همـه مـردم بـا داشـتن گذرنامـه 
قالـب  در  یـا  هیـأت  صـورت  بـه  می تواننـد 
گروه هـای مختلف در این مراسـم عظیم شـرکت 
کننـد. وی با اشـاره بـه اینکه موکب های اسـتان 
بـرای پذیرایـی از زائران از تاریـخ ۲۷ مهرماه تا ۸ 
آبـان مـاه برقرار هسـتند، گفت: موکـب ۲۸۵ در 
نجـف اشـرف و موکـب ۱۳۳۳ در کربـالی معلی 

آمـاده خدمـت بـه زائـران می باشـد.

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی استان چهارمحال و بختیاری
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