
ــانی  ــهادت در ركاب ولی خدا، برای  كس همواره آرزوی ش
كه در عاشوراي سال٦١ حاضر نبوده  اند، آرزوی سعادت و 
عاقبت به خيري است. شهادت را رستگاری دانستن و آرزومندی 
ــين  ــير امام حس برای درك آن فيض، هم راهي با با آرمان و مس

عليه السالم محسوب مي شود.
ــهادت و در رکاب  ــه هاي مختلف مفهوم آرزوي ش در زيارت نام
حضرت بودن با عبارت هاي مختلف آمده است:  از جمله: «فزتم 
واهللا فليت  انی معكم فافوز فوزا عظيما» و «يا ليتنی كنت معكم 

فافوز فوزا عظيما»، «فيا ليتنی كنت  معكم فافوز معكم » و ...
ــن آرمان و ادعا  ــي، در بزنگاه هاي مختلف اي ــر عصر و زمان در ه
ــه عمری خطاب  ــود تا آنان ك ــته مي ش به ورطه آزمايش گذاش
ــه و بر غربت و تنهايی  ــان  «يا ليتنا كنا معكم...» گفت به مواليش
مظلوميت  حسين عليه السالم گريسته بودند، مجال اثبات عملي 
ــهداي کربال، امري است که براي هر  ــته باشند. غبطه به ش داش
ــعادتي غايت است و در کالم اهل بيت عليهم  ــان آرزومند س انس
ــت. به طور مثال امام رضا عليه  ــالم نيز بدان توصيه شده اس الس
ــالم خطاب به  ريان بن شبيب چنين بيان داشته اند که: «يا  الس
ريان! ان سرك ان يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع 
ــالم فقل متی ما ذكرته: يا ليتنی كنت معهم  ــين  عليه الس الحس

فافوز معهم فوزا عظيما»
ــت  داری كه ثواب شهيدان كربال را داشته باشى، هرگاه  اگر دوس
ــه ياد آن حادثه افتادی بگو: كاش من  نيز با آنان بودم و با آنان  ب

به رستگاری بزرگ مى رسيدم. 
مبرهن است که عبارت   «يا ليتنا...» هم اعالم موضع و جانبداری 
از برنامه و حركت عاشورايی شهدای كربالست، هم اعالم  آمادگی 

برای حضور در كربالهای مكرر تاريخ. 
حرکت عظيم اربعين حسيني در اين سال ها و درست در برحه اي 
ــالم، بيش از پيش  از زمان که قرائت هاي جعلي از دين مبين اس
ــطح جهان منجر شده است، يکي از اين  ــالم هراسي در س به اس
ــت  ــت. کنش فعال حدود بيس کربالها و بزنگاه هاي تاريخي اس
ــات اجتماعي جامعه  ــکي که حي ــان آزاده در مناس ميليون انس
ــيعي را از ديگر جوامع متمايز مي سازد، ويژگي هايي به عموم  ش
ــود که با تصاوير بازنمايي شده از هر  مردم جهان منعکس مي ش
ــالم انحرافي مورد حمايت دشمنان اسالم متفاوت است:  نوع اس
يکپارچگي در عين گستردگي، انسجام در عين ازدحام، رقابت در 
رفاقت و بخشندگي، مراقبت و حفاظت در عين از خودگذشتگي، 
صالبت و اقتدار در عين لطافت و عطوفت، تکريم ميزبان و تعظيم 

ميهمان و ... 
کربالي اربعين امروز در شرايطي است که ميليون ها مسلمان با 
ــالمي با محوريت عشق  راهپيمايي بزرگ خود در پي وحدت اس
ــمنان جوامع اسالمي درصددند تا با هر  به خاندان پيامبرند، دش
ــازند؛  ــري را تباه س ــزاري که مي توانند اين فرصت عظيم بش اب
فرصتي که مي تواند خيل عظيمي از مردم را از هر جنس، مذهب، 
ــازد که افراد  قوميت و ... گرد عاملي معنوي به گونه اي متحد س
فارغ از کنش و حرکت، از جان و مال خويش نيز مشفقانه بگذرند. 
لذا يا ليتناي امروزمان به نوعي با تحقق اهداف فرهنگي اين ايام 
عجين شده تا حربه هاي دشمنان خدا را در تضييع فرصت بزرگ 

فرهنگي پيش رو ناکام بگذاريم؛ ان شاءاهللا.
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ش عم یی از محاسه ی بزرگ ماندگار عاشورا
ب کربی(سالم اهللاَّ علیھا) است. ٦ متعلق به حضرت ز

۲

٦

ــور در راستاي رسالت  ــي ستاد مرکزي اربعين کش کميته فرهنگي آموزش
ــاعه فرهنگ اربعين حسيني کانال رسمي "آموزش و فرهنگ  خود براي اش
اربعين" را در مراسم اربعين گذشته راه اندازي نمود. در اين کانال مطالب در 

موضوعات متنوعي به شرح ذيل ارائه مي گردد.

http://telegram.me/alarbaen 
١   اطالع رساني در مورد ثبت 

نام، گذرنامه، ويزا و ...
٢  اخبار اربعين

٣   نکات بهداشتي و سالمت
ــد ها و نبايد ها در پياده  ٤   باي

روي اربعين
ــک هاي اوليه  ــداد و کم ٥   ام

در مسير
ــفر و وسايل مورد  ٦   نحوه س

نياز
٧   وسايل و راه هاي ارتباطي با 

ايران و همراهان در سفر
٨   برنامه ريزي زماني سفر

٩   معرفي و آشنايي با راه ها، مرزهاي خروجي و امکانات آن
١٠   آداب سفر و فضيلت زيارت

١١   احکام سفر و عزاداري
١٢   آشنايي با فرهنگ عراق 

١٣  آموزش لغات پرکاربرد و مکالمه عربي 
١٤  آشنايي با مبادالت ارزي در عراق

١٥    آشنايي با اماکن عراق
١٦   آشنايي با موکب هاي ايراني مستقر در مسير

١٧   ادعيه، زيارات، مداحي
١٨    پوستر و اينفوگرافي

١٩   نماهنگ، فيلم هاي کوتاه و موشن گرافيک

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

حجت االسالم و المسلمين قاضي عسکر: 

حجت االسالم والمسلمين 
نجفي روحاني، مسئول دفتر 
نمايندگي بعثه مقام معظم 
رهبرى در عتبات عاليات:

آيت اهللا اعرافي
 مدير حوزه هاي علميه 
سراسر كشور :

مهندس  سعيد اوحدى
رئيس سازمان حج و زيارت:

پيام عمده  شعار اربعين امسال، 
حمايت از دين خدا در همه 
زمان ها تا سرحد ايثار جان است

هرگونه سرمايه گذاري 
فرهنگي درحوزه اربعين بايد 
توسط مردم انجام شود

هشدار مهم
 سازمان حج و زيارت 
درباره تهيه ويزاي اربعين

با تدابير مناسب مي توان بايكوت خبري و رسانه اي اربعين را 
در جهان شكست

انعكاس راهپيمايي اربعين در رسانه ملي؛ پخش راديو اربعين از اول آبان ماه آغاز مي شود

حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور
 و رئيس ستاد مركزي اربعين كشور:

تصويب دستورالعمل نحوه تردد اتباع 
افغانستان به عراق در ايام اربعين
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ــه  ــاني االربعين، در هفدهمين جلس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــتاد مركزي اربعين حسيني كه در محل وزارت كشور برگزار  س
ــتان به عراق در ايام اربعين  ــد، دستورالعمل نحوه تردد اتباع افغانس ش

حسيني به تصويب رسيد.
ــين ذوالفقاري معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور و رئيس ستاد  حس
ــاس توافقات انجام شده  ــت: بر اس ــيني اظهار داش مركزي اربعين حس
ــتان در ايام  ــور افغانس با طرف عراقي در خصوص نحوه تردد اتباع كش
اربعين ١٣٩٥ و در چارچوب هماهنگي هاي بين دستگاه هاي ذيربط، 
ــتورالعمل مشخصي در اين زمينه تدوين شد كه در جلسه هفدهم  دس

ستاد به تصويب رسيد.

ششــــمين 
جلســــــه 
كميته اعزام اربعين 
ــيني با حضور  حس
ــالم  االس ــت  حج
سيد  ــلمين  والمس
عسكر،  قاضي  علي 
ــده ولي فقيه  نماين
و  ــج  ح ــور  ام در 
ــارت و مهندس  زي
ــدي  اوح ــعيد  س
رئيس سازمان حج 

و زيارت برگزارشد.
پايگاه  ــزارش  گ به 
ــاني  رس ــالع  اط

ــه كه رئيس سازمان حج  االربعين، در اين جلس
ــتاد مركزي اربعين، مسئوالن و  و زيارت، دبير س
مديران وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه، نيروي 
ــهرداري، پليس راهور، هالل احمر،  انتظامي، ش
صداوسيما، ستاد بازسازي عتبات عاليات، گمرك، 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، مديريت بحران 
كشور، پليس مهاجرت و گذرنامه شركت داشتند، 
آخرين اقدامات صورت گرفته و تسهيالت فراهم 
شده براي سفر قانونمند زائران اربعين حسيني به 

عراق بررسي شد.
ــج و زيارت در اين  ــده ولي فقيه در امور ح نماين
نشست با تاكيد بر اينكه سامانه سماح طبق مصوبه 
ستاد مركزي اربعين براي ثبت نام و صدور رواديد 
زائران اربعين است، لزوم برنامه ريزي مناسب براي 
خروج اتباع ايراني و خارجي از مرزهاي كشورمان 

را خاطر نشان ساخت.
حجت االسالم والمسلين قاضي عسكر از حاضران 
در جلسه خواست تالش كنند نواقص به حداقل 
ــد تا زائران اربعين با خاطري آسوده در اين  برس
ــم معنوي حضور يابند. نماينده ولي  كنگره عظي
ــده درباره  فقيه تاكيد كرد: تصميمات گرفته ش
اعزام زائران، بايد قاطعانه اجراشود و همه كمك 

كنند تا مراسم اربعين به خوبي برگزار شود.
ــدي رئيس  ــه مهندس اوح ــه اين جلس در ادام
ــازمان حج و زيارت اقدامات صورت گرفته در  س
حوزه اعزام را ارزشمند خواند و گفت: اعزام زائران 
از طريق سامانه سماح، از بروز معضالت سال هاي 
قبل در مرزها جلوگيري خواهد كرد و اين امكان 
را فراهم مي آورد تا خروج زوار در سه مرز مهران، 

چزابه و شلمچه مديريت شود.
دكتر آقابابايي دبيرستاد مركزي اربعين نيز در اين 

صورت  توافق هاي  ــه،  جلس
گرفته با وزارت كشور عراق 
در حوزه كاري مراسم اربعين 
را يادآور شد و اظهار داشت: 
ــاع خارجي  ــفر اتب براي س
ــه در ايام  مقيم و اتباعي ك
اربعين وارد ايران مي شوند 
تا به عراق بروند راهكارهاي 
ــده  ــبي پيش بيني ش مناس
ــت كه در روزهاي آينده  اس
ــد.  ــاني خواهد ش اطالع رس
ــد با  ــه مقررش دراين جلس
ــه بهتر  ــه ريزي هرچ برنام
تمامي زائراني كه  اطالعات 
ــد در ايام اربعين  قصد دارن
ــفر كنند در اختيار سازمان  حسيني به عراق س

حج و زيارت قرار گيرد.
نماينده ولي فقيه در اين جلسه با اشاره به احتمال 
ــوعا و عاشوراي  افزايش زائران ايراني در ايام تاس
حسيني و اربعين امسال نسبت به سال گذشته؛ 
توسعه فراگير راديو اربعين و افزايش فعاليت هاي 
ــانه ملي براي اطالع رساني به زائران اربعين،  رس
سرعت بخشيدن به اطالع رساني در بخش هاي 
مختلف را ضروري خواند و گفت: با تدابير مناسب 
ــانه اي اربعين را در  مي توان بايكوت خبري و رس
ــرايط امروز دنيا نيز استفاده  جهان شكست و ش

مطلوب از اين كنگره عظيم را مي طلبد.
ــم اربعين شور و  ــان كرد: در مراس وي خاطر نش
احساس بايد به شعور تبديل شود و مسائلي كه به 

وحدت لطمه مي زند، مطرح نشود. 

ــفير  ــن دانايي فر س به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، حس
جمعوري اسالمي ايران در عراق،  در ادامه پيگيري ها و سلسله 
نشست ها و جلسات با مقام هاي عراقي با هدف ارتقا و افزايش سطح 
ــهيالت در امور مربوط به زائران ايراني که قصد  خدمات و ايجاد تس
دارند اربعين امسال وارد عراق شوند، با عقيل الطريحي استاندار کربال 

گفت وگو کرد.
ــتانه و صميمي برگزار شد، استاندار  در اين ديدار که در فضايي دوس
کربال درخصوص هماهنگي ها و پيشبرد برنامه هاي نهادهاي ايراني 

قول مساعد داد.
وي ضمن اشاره به عظمت مراسم اربعين که با مشارکت ميليون ها 
نفر از مسلمانان و حتي غير مسلمانان برگزار مي شود، از هماهنگي 
هاي نهادهاي ايراني و دستگاه هاي اجرايي استان کربال ابراز رضايت 

کرد.
ــالش ها و برنامه  ــي درباره روند ت عقيل الطريحي همچنين گزارش
ريزي ها براي آماده سازي کربال براي پذيرايي از ميليون ها زائر که 
امسال پيش بيني مي شود از اوايل ماه صفر حرکت خود را به سمت 

کربالي معال آغاز کنند، ارائه کرد. 
ــود را براي بهبود  ــن همچنين نقطه نظرات خ ــن ديدار طرفي در اي
خدمات رساني به زائران و افزايش ظرفيت ها بررسي کردند و مسائل 
متنوع مرتبط به اين ايام را از جمله حمل و نقل، اسکان، تغذيه و نيز 

امور امنيتي و فرهنگي، مورد تبادل نظر قرار دادند.
ــر در اين ديدار ضمن تقدير از ميهمان نوازي دولت و ملت  دانايي ف
ــتاندار عقيل الطريحي،  ــتان کربال بويژه اس عراق و نيز مقام هاي اس
استقبال و پذيرايي عراقي ها از زائران غير عراقي را با توجه به شرايط 

خاص اين کشور نمونه و ممتاز توصيف کرد.
وي، ضمن تشکر از هماهنگي ها و تعامل سال گذشته استانداري و 
دستگاه هاي اجرايي اين استان براي خدمات رساني بيشتر به زائران 
ــتمرار اين همکاري ها و  ــي، بويژه زائران ايراني، بر ادامه و اس خارج

تقويت آن براي اربعين امسال تأکيد کرد. 
ــه از ٣ ماه پيش به  ــله پيگيري هايش ک ــي فر در جريان سلس داناي
ــرده کليد زده شده، روز يکشنبه با لوي الياسري استاندار  صورت فش

نجف نيز در اين شهر ديدار و گفت وگو کرده بود. 
ــت ستاد هماهنگي نهادهاي ايراني براي تسهيل زيارت اربعين  نشس
حسيني به رياست سفير ايران در عراق صبح دوشنبه در نجف اشرف 
برگزار شد که در آن نمايندگان و رؤساي نهادهاي ايراني مستقر در 
عراق گزارشي از آخرين اقدامات و نتايج فعاليت هاي خود را به اين 

ستاد ارائه کردند. 
ــود، مراسم اربعين امسال از اوايل ماه صفر با پياده روي  گفته مي ش

اهالي جنوب عراق به سمت کربالي معلي آغاز شود. 
ــته به گفته مقام هاي عراقي بيش از ٢٠ ميليون نفر در  ــال گذش س

مراسم زيارت اربعين شرکت کردند.

راهپيمايي اربعين حسيني امسال با شکوه تمام در 
شبکه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني رسانه ملي 

منعکس خواهد شد. 
ــاس  ــر اس ــف، ب ــاي مختل ــزاري ه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــال مسئوليت کميته  برنامه ريزي هاي صورت  گرفته، امس
ــازمان  ــازي اربعين به عهده س ــاني و مستندس اطالع رس

صدواسيما گذاشته شده است.
ــتاد مرکزي  ــاني س ــن کميته به عنوان بازوي اطالع رس اي
ــا برگزاري  ــال ب ــن، فعاليت هايش را از ابتداي امس اربعي
ــازماني و هماهنگي و  ــاتي با اعضاي درون و برون س جلس
هم انديشي با مسئوالن وزارت کشور به منظور برنامه ريزي 
ــت گذاري هدايت و حمايت توليد پااليش و  تبيين سياس

مبادله محتوا درباره راهپيمايي اربعين آغاز کرد.
ساختار کميته اطالع رساني و مستندسازي اربعين به عنوان 

يکي از کميته هاي چهارده گانه ستاد مرکزي اربعين در سال 
ــت تا مأموريت هاي  جاري در ١٢ کار گروه طراحي شده اس
مختلفش در قالب هاي محتوايي، فني، هماهنگي، اجرايي 

و پيگيري محقق شود.
ــت، برنامه هاي  ــا برگزاري بيش از ١٠ نشس اين کميته ب
ــم  ــکاس مطلوب تر و مؤثرتر مراس ــددي را براي انع متع
ــانه هاي داخلي و  ــيني در رس ــن حس ــي اربعي راهپيماي
ــت که از آن ها مي توان به  برون مرزي پيش بيني کرده اس

پخش ٢٤ ساعته راديو اربعين اشاره کرد.
ــه، راديو اربعين،  ــاس برنامه ريزي هاي صورت گرفت براس
ــاز مي کند و از  ــاي خود را از يکم آبان آغ ــش برنامه ه پخ
برنامه هايش مي توان به پخش گزارش هاي زنده از مراسم 
ــيني در مسير راهپيمايي مرزها و  راهپيمايي اربعين حس

شهرهاي مقدس نجف و کربال و... اشاره کرد.

همچنين اپليکيشن يا نرم افزار دريافت شبکه هاي صدا نيز 
ــت که بر روي گوشي هاي هوشمند تلفن  طراحي شده اس
همراه نصب مي شود و در مرزها، مسير راهپيمايي و کشور 

عراق قابل دريافت و شنيدن است.
ــازمان،  ــانه س ــعه و فناوري رس طبق اعالم معاونت توس
ــبکه راديويي اربعين بر خالف  ــال جاري ش برنامه هاي س
ــور و نيز در طول  ــر کش ــته تقريبًا در سراس ــال گذش س
ــود  ــور عراق پخش مي ش ــير راهپيمايي و داخل کش مس
ــراي دريافت اين راديو به  ــاي ٩١,٩ و ٩٠,٩ ب و فرکانس ه

ترتيب در نجف و کربال تعيين شده است.
ــبکه هاي  ــو اربعين و ديگر ش ــاي رادي ــواي برنامه ه محت
تلويزيوني و راديويي با رويکرد شعار مصوب«اني احامي ابدًا 
من ديني» (من همواره از دينم دفاع مي کنم) که سرلوحه 
ــانه ملي و ديگر رسانه هاست،  ــاني فعاليت هاي رس و پيش

توليد و پخش مي شود.
همچنين رسانه ملي با همکاري اتحاديه راديو تلويزيون هاي 
اسالمي، حدود ٥٠ دستگاه sng ، واحد سيار و فيبر نوري 
ــتقر  ــيرهاي راهپيمايي و داخل عراق مس در مرزها، مس
ــم  ــترده تر اين مراس خواهد کرد تا به انعکاس زنده و گس

بصيرت آفرين بپرادزد.
اعزام گروه هاي خبري، مستندسازان و گروه هاي توليدي 
شبکه هاي مختلف سيما، خبر و مراکز استان ها براي انعکاس 
شور و شعور شيفتگان حسيني، نمايش فعاليت هاي ستاد 
مرکزي اربعين در شبکه هاي تلويزيوني و راديويي استاني و 
سراسري، راه اندازي قرارگاه هاي رسانه اي براي اطالع رساني 
ــم در مرزها، تهيه مستندهايي از زائران اربعين  اين مراس
ــورها از جمله زائران غير مسلمان، اطالع رساني  ديگر کش
اقدامات مختلف کميته ها در قالب زير نويس در شبکه خبر 

ــبکه هاي تلويزيوني استاني و سراسري از ديگر  و ديگر ش
اقداماتي است که در اين ايام صورت مي گيرد.

رسانه ملي به منظور انعکاس مطلوب تر مراسم راهپيمايي 
ــن به عنوان پرونده  ــيني، راه اندازي بخش ويژه اربعي حس
مستقل در خبرگزاري صداوسيما، توليد و پخش بسته هاي 
ويژه خبري اربعين در شبکه هاي استاني و راه اندازي پايگاه 
اينترنتي اربعين صداوسيما را به همت روابط عمومي نيز در 

دستور کارش قرار داده است.
ــروش بر روي گوشي هاي  ــان س طراحي نرم افزار پيام رس

هوشمند از اقدامات امسال اداره کل روابط عمومي است.
ــت و به  ــي به اخبار اس اين نرم افزار بهترين ابزار دسترس
آن ها کمک مي کند فيلم ها و تصاوير خود را از طريق اين 
ــال کنند. همچنين پس از مراسم اربعين،  اپليکيشن ارس

مسابقه اي برگزار و از برگزيدگان قدرداني مي شود.

پيش بينى آغاز راهپيمايى اربعين 
از اول صفر در عراق از سوى استاندار كربال

۳

سيد محمدرضا خوشرو

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

همان مقدارى كه فداكارى حضرت ارزش پيش خداى تبارك و تعالى دارد و در پيشبرد نهضت حسين- سالم اهللاَّ عليه- كمك كرده است، خطبه  هاى حضرت سجاد و حضرت زينب هم به 
همان مقدار يا قريب آن مقدار تأثير داشته است.  آنها به ما فهماندند كه در مقابل جائر، در مقابل حكومت جور، نبايد زنها بترسند و نبايد مردها بترسند. در مقابل يزيد، حضرت زينب- سالم اهللاَّ 

عليها- ايستاد و آن را همچو تحقير كرد كه بنى اميه در عمرشان همچو تحقيرى نشنيده بودند .
صحيفه امام، ج 17، ص: 54

به  گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، به همت سازمان تبليغات 
اسالمي، دفتر تبليغات و دفتر نماينده محترم ولي فقيه گردهمايي 
ــتان  ــه داران تبليغ محرم الحرام ١٣٩٥اس ــان طالي ــون و مبلغ روحاني

سيستان و بلوچستان برگزار شد.
ــلمين حاجي ابراهيمي مسئول  ــالم و المس ــه حجت االس  در اين جلس
کارگروه ياوران اربعين کميته فرهنگي ستاد مرکزي اربعين، از اقدامات 
انجام گرفته در کميته مذکور به حاضرين گزارش دادند و گفتند: اربعين 
ــاخص دينداري است، موهبتي است که در اختيار شيعيان قرار داده  ش
ــده و ديگر فرق و مذاهب آن را ندارند. البته اين به اين معني نيست  ش
که ديگران  حق استفاده و حضور در اربعين را ندارند؛ بلکه اين اختصاص 
وظيفه ما را سنگين تر مي کند. اربعين از عالئم تشيع شمرده شده است. 

از اين رو، در دنيا و آخرت در قبال آن پاسخگو خواهيم بود.
وي در ادامه گفت: مراسم اربعين دو نکته  اساسي دارد: اول اينکه جريان 
اربعين براي ما يک فرصت است. فرصتي است تا آداب، اخالق و معارف 
زيارت را آموزش دهيم. اربعين فرصت آموزش همگاني است. اربعين يک 
سبک زندگي اسالمي قابل ارائه در دنياي مدرن امروزي است که در آن 

آداب ميهماني، ميزباني و رحمت و رافت اسالمي وجود دارد.
دوم اينکه جريان اربعين فرصتي براي دشمن ايجاد کرده است که بتواند 

از نقاط قوت ما سوء استفاده کند و فرقه هاي انحرافي و تفکرات التقاطي، 
ــبک هاي توليدي و القايي، اختالفات قومي، مليتي و مذهبي را ايجاد  س

يا به آنها دامن بزند.
ــتان و  ــتان سيس ــليماني نماينده ولي فقيه در اس در ادامه آيت اهللا س

بلوچستان در فضايل حماسه اربعين و معارف آن  سخنراني کردند.
ــران اربعين را به آداب زيارت توصيه کردند وگفتند: حرم حرمت  وي زائ
ــوم(ع) را تالي تلو قرآن  ــت. ما امامان معص دارد و احترام آن  واجب اس
ــم آنها را لمس کنيم اين  ــم؛ يعني نمي توانيم بدون طهارت اس مي داني
ــت و عظمت آنها دارد. ما بدون طهارت نماز نمي خوانيم  ــان از قداس نش
همان طوري که نماز را با آداب خاصي به جا مي آوريم براي تشرف هم 

بايد آداب زيارت و طهارت رعايت شود.
ــاجد  ــليماني محرم و صفر را بهترين زمان براي تبليغ و مس آيت اهللا س
ــتند و به مبلغان  را بهترين مکان براي بيان آداب زيارت و طهارت دانس

توصيه کردند که از اين از اين فرصت استفاد کنند.

خبرنگار  ــزارش  گ به 
ــن، در ابتداي  االربعي
ــي  ــم انديش ــن ه اي
و  ــالم  االس ــت  حج
موسوي،  ــلمين  المس
مطلب  اين  بيان  پس 
ــالمي  ــه معارف اس ک
ــته عقائد،  به سه دس
ــالق  اخ و  ــکام  اح
ــوند،  ــيم مي ش تقس
ــاي اخالقي  کارکرده
زيارت اربعين را بيان 
کارکردهاي  از  ــرد.  ک
ــت  ــه دس ــي ب اخالق
در  ــالص  اخ آوردن 

عمل هست که توجه به دستورات اخالقي که در مورد زيارت وارد شده 
ــود. ايشان همبستگي و الفت بين  ــان را به اخالص رهنمون مي ش انس
ــتفاده از آيات و  ــرد ديگر زيارت معرفي کردند و با اس ــن را کارک مؤمني

روايات اين مطلب را توضيح دادند. 
سپس حجت ااالسالم و المسلمين نور محمدپور مطالب خود را با عنوان 
ــفر زيارت اربعين  ــان س ــوا از آموزه هاي اربعين" توضيح دادند. ايش "تق
ــمارند.  ــي ويژه عنوان کرد که بايد زائران عزيز آن را مغتنم بش را فرصت
ــت تا کلمات و نظرات و اهداف  ــب اس وي افزود اين زمان فرصتي مناس
اباعبداهللا عليه اسالم را مطالعه کرده و بر آنها تأمل کنيم. چرا که اهداف 
ــين عليه السالم همان اهداف قرآنند و کالم ايشان برگرفته از  امام حس
آيات و آموزه هاي قرآني است. سپس با استفاده از روايتي که از اباعبداهللا 
ــاي اربعين بود، را  ــيده، بحث خود که تقوا از آموزه ه ــالم رس عليه الس

تبيين کرد.
ــالم و المسلمين نوروزي، سخنران بعدي بودند که بحثي با  حجت االس
موضوع "اخالق زيارت در سيره عملي علماي اسالم" را ارائه کردند. ايشان 
گفت: راهپيمايي ميليوني اربعين بهترين فرصت براي معرفي امام حسين 
ــالم به جهانيان است. به نظر مي رسد بهترين راه معرفي امام  عليه الس
ــين عليه السالم به دنيا از طريق اخالق اسالمي است. حضورعلما و  حس
فقهاي بزرگ شيعه در طول تاريخ برگ زريني در تاريخ اربعين حسيني 
است. با مطالعه سيره زيارتي اين بزرگان روشن مي شود که آنان زيارت 
را بهترين زمان براي تجلي اخالق اسالمي مي دانستند. علماء و فقهاي 
ــالمي در طول اين سفرها، عليرغم جايگاه واالي اجتماعي و کهولت  اس
سن تالش داشتند تا چهره حقيقي اخالق اسالمي را به نمايش بگذارند. 
ــورد مي توان خالصه  ــالم را در چند م ــيره اخالق زيارتي علماي اس س

ــت حقوق  ــود: رعاي نم
ــت حقوق  ــي، رعاي اله
ــفارش و تاکيد  امام، س
ــي بر اجتناب  علما مبن
ــل و بعد از  ــاه قب از گن
ــفر زيارتي،  توجه به  س
حقوق مردم و حالليت 
خواهي از آنان در سيره 
علما، زيارت زماني براي 
نشان دادن اتحاد ميان 

علما و مردم و ....
ــپس حجت االسالم  س
عليزاده  ــلمين  المس و 
موسوي به بيان "آموزه 
ــاي اخالقي اربعين و  ه
ــان اخالق اسالمي را در چهار حيطه تعريف کرد،  زيارت" پرداختند. ايش
ــود، رابطه فرد با جامعه و  ــرد با خداوند، رابطه فرد با خ ــه رابطه ف حيط
ــودش. و تحت هرکدام از اين  ــان ها، و رابطه فرد با محيط خ ديگر انس
حيطه هاي چهارگانه، مواردي را به عنوان آموزه هاي اخالقي اربعين يا 
آموزه هايي که اربعين در تقويت آن ها مؤثر است توضيح داد. ايشان ياد 
ــا را در حيطه ي ارتباط با خدا؛ تواضع، صبر، و  ــدا، توبه، و عبادت دع خ
خودسازي را در حيطه ارتباط با خود؛ خدمت به مردم، مهمان نوازي، و 
احترام به ديگران را در حيطه ارتباط با ديگران؛ و حفظ محيط زيست، 
ــيرها، و استفاده از مواد قابل بازيافت را در حيطه ارتباط با  پاکيزگي مس

محيط زيست از آموزه هاي اخالقي اربعين دانست.
ــخنران اين کنفرانس به  ــالم و المسلمين بحراني، ديگر س حجت االس
ــريح "بايسته هاي اخالقي زيارت اربعين" پرداخت. ايشان با استفاده  تش
از حديث امام حسن عسکري عليه السالم که از شيعيان درخواست مي 
فرمايند تا زينت اهل بيت عليهم السالم باشند، اين مطلب را بيان کرد 
ــت که مي توان زينت بودن خود را نشان  که اخالق مهمترين جايي اس
داد. پس از تبيين اين نکته، با توجه به روايات اهل بيت عليهم السالم به 
توضيح و تبيين بايسته هاي اخالقي که شايسته است زائران امام حسين 
ــالم به آن توجه داشته باشند، پرداخت. وي گفت: اخالص در  عليه الس
ــردن، ياد و ذکر خدا،  ــه حالل، همراه خوب، وصيت ک عمل، زاد و توش
نبردن شيريني جات و تنقالت با خود، زيارت را سفري تفريحي نديدن، 
ــنگي، خاک آلودگي،  ــنگي، تش رفتن به زيارت با ژوليدگي، حزن، گرس
احترام به ديگران به ويژه سالخوردگان، نماز به موقع، نيکو و به جماعت، 
پرهيز از اسراف و ... از بايسته هاي اخالقي هستند که در روايات زيارت 

امام حسين عليه السالم به آن ها تأکيد شده است.

ــگاه  پاي ــزارش  گ ــه  ب
ــاني االربعين،  اطالع رس
ــه  کميت ــه  جلس ــن  چهارمي
فرهنگي آموزشي ستاد اربعين 
حضور  ــا  ب ــدران  مازن ــتان  اس
ــلمين  والمس ــالم  االس حجت 
ــئول کميته  دکتر احمدي مس
ــور و  ــي کش ــي آموزش فرهنگ
مسئوالن استاني ستاد اربعين 
درحج و زيارت مازندران برگزار 

شد.
ــلمين  والمس ــالم  االس حجت 

دکتراحمدي مسئول کميته فرهنگي ستاد اربعين، مهمترين برنامه هاي 
ــتاد مرکزي اربعين حسيني (ع) و کميته فرهنگي آموزشي را  مصوب س

تشريح کردند.
سپس مسئول نمايندگي بعثه و رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد 
اربعين مازندران از برگزاري دوره هاي آموزشي و چگونگي اجراي فريضه 
پياده روي اربعين حسيني براي زائران در شهرستان هاي مختلف استان 

خبر داد.
حجت اسالم والمسلمين يوسف پور 
گفت: کتاب هاي آموزشي نيز براي 
ــه چاپ قرار  اين منظور در مرحل

دارد.
اربعين  ــتاق  مش ــاي  مازندراني ه
ــال نائب الزياره ١٠  حسيني امس
هزار و ٤٠٠ شهيد، به  ويژه شهداي 
مدافع حرم و منا مي شوند. استان 
مازندران ٣٣ شهيد مدافع حرم و 
ــهيد منا دارد. سال گذشته  ٤٨ ش
حدود ٣٠ هزار مشتاق در اربعين 

حسيني از مازندران به کربال عزيمت کردند.
مديرکل حج و زيارت مازندران نيز گفت: تا کنون بيش از ٩ هزار زائر براي 
ــامانه «سماح» ثبت نام کردند که  ــم اربعين حسيني در س اعزام به مراس
ويزاي آنان هم صادر شده است. از بيست و هفتم مهر کنسولگري موقت 
ــريع تر و راحت تر در استان  ــاري راه اندازي و ويزاي زائران س عراق در س

صادر مي شود.

ــزاري هاي  ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــت اهللا اعرافي در  ــف، آي مختل
ديدار جانشين ستاد اربعين استان قم، 
ضمن تشکر از دستگاه هاي عضو ستاد 
ــاي زيارتي و وجود  ــن، ويژگي ه اربعي
حوزه هاي علميه در قم را مورد توجه 
قرار داد و گفت: استان قم در بعد بين 
ــا مركز جامعه المصطفي  المللي نيز ب

العالميه تاثيرگذار است.
ــتگاه انقالب  وي با بيان اينكه قم خاس
ــت افزود: مجموعه ي اين  اسالمي اس
ــده اشتياق به قم در  عوامل موجب ش

منظرهاي مختلفي مورد توجه قرار گيرد.
مدير حوزه هاي علميه با تاكيد بر همبستگي 
ــتگاه هاي اجرايي درگردشگري مذهبي و  دس
ــود به  ــي افزود: اگر به اين مقوله توجه ش زيارت
راحتي مي توان بسياري از مسائل قم را مرتفع 

نمود.
آيت اهللا اعرافي با بيان اينكه با شرايط ايده آل 
فاصله بسياري داريم خاطرنشان كرد: رسيدن 
ــا نيازمند تالش  ــه کمال در همه ي جنبه ه ب

ــتگاههاي اجرايي  ــتانداري ،شهرداري، دس اس
ــتان وتوجه ويژه دولت به اعتبارات در نظر  اس

گرفته شده براي استان قم است.
ــاره به  ــاي علميه در ادامه با اش مدير حوزه ه
کارهاي صورت گرفته در مقوله اربعين، تصريح 
كرد: از قم انتظار مي رود عالوه برديگر خدمات، 

در ابعاد فرهنگي نيز الگو پذير باشد.
ــرمايه  آيت اهللا اعرافي تصريح كرد: هر گونه س
ــط  ــذاري فرهنگي درحوزه اربعين بايد توس گ

مردم انجام شود.

ــراي تحقق اين امر  ــه داد: ب وي ادام
ــي  ــرکات مردم ــتيباني از ح و پش
ــاي  ــکل از نهاده ــي متش کارگروه
ــوزه علميه  ــارکت ح فرهنگي بامش
ــه اهل بيت  ــرم مطهر كريم قم، ح
ــتانداري قم ،دفتر تبليغات  (س)،اس
ــاف و  ــارت، اوق ــج وزي ــالمي ،ح اس
امورخيريه و سازمان تبليغات تشکيل 
ــي دغدغه هاي  گردد تا ضمن بررس
ــاي تبليغي  ــيوه ه ــي ش الزم، بررس

برنامه ريزي الزم را انجام دهد.
يونس عالي پور معاون استاندار قم نيز 
در اين ديدار ضمن ارائه گزارش جلسات ستاد 
ــتان قم، به ظرفيت هاي  ــيني اس ار بعين حس
ــال جاري اشاره  ــتقرار موکب هاي قم درس اس
كرد و گفت: پيش بيني مي شود توسط هيات 
هاي مذهبي قم ٣٠موکب درمسير زائرين چه 
در نقطه مرزي و چه در داخل عراق ايجاد شود.

وي افزود: تاکنون استقرار ١٨موكب نهايي شده 
ــتان تفاهم نامه  ــازي عتبات اس و با ستادبازس

نهايي در اين زمينه منعقد گرديده است .

ــاني  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــه كه  ــن جلس ــن، در اي االربعي
ــازمان تبليغات ، جامعه  نمايندگان س
ــتگذاري  ــوراي سياس ــي، ش المصطف
ــتانداري، اداره كل  ــه، اس ــه جمع ائم
ــغ حوزه علميه  ــاف ، مديريت تبلي اوق
ــان رضوي و سپاه  ــهرداري خراس و ش
ــركت داشتند حجت  امام رضا (ع) ش
االسالم حاج ابراهيمي مسئول كارگروه 
ــر لزوم توليد محتوي  ياوران معنوي ب
ــزاري همايش هاي مختلف براي  و برگ
ــي كردن تصميمات  هماهنگي واجراي
ــه در حوزه هاي مختلف  صورت گرفت

بويژه اعزام تاكيد كرد.
ــهرداري  ــه نماينده ش ــن جلس در اي

ــزار «جاذبه  ــد نرم اف ــان رضوي ازتولي خراس
ــامل بيانات مقام معظم رهبري  حسيني» ش
ــي، لغات پركاربرد عربي،  و گلچين هاي مداح
انگليسي و فارسي و آداب و احكام زيارت خبر 
داد و گفت: ر موضوعات مختلف ازجمله احكام 

ــفر، خطبه حضرت زينب، زيارت  ، خاطرات س
ــارات نيز صدها  ــل الزي ــه و كام ناحيه مقدس
ــده  صفحه مطلب ويژه زائران اربعين تهيه ش

است.
ــتن برنامه براي توده مردم كه به  تاكيد برداش
صورت سنتي و ساده درمراسم اربعين شركت 

مي كنند و قانونمندي در خروج از كشور و 
ورود به عراق ازديگر محورهاي اين نشست 
ــن به توليد دو  ــتاد فرهنگي اربعي بود و س
ــه» براي فزايش  ــا عنوان«رهپوي كتابچه ب
توان تبليغي و معرفتي دراين مراسم اشاره 

كرد.
ــازمان تبليغات اسالمي خراسان رضوي  س
ــئولين  ــه با مس هم به برگزاري ٥٠ جلس
ــاني در موضوع  ــراي اطالع رس هيئت ها ب
ــن و برگزاري همايش بزرگ مبلغين  اربعي
ــاره كرد و ستاد فرهنگي اربعين، حوزه  اش
ــه و جامعه المصطفي ازاقدامات خود  علمي
ــازماندهي روحانيون و طالب براي  براي س

حضور در مراسم اربعين گزارش دادند.
ــه جامعه المصطفي همچنين  دراين جلس
ــت ٨٠ هزار  ــن محتوا و هداي ــري و تأمي راهب
زائر هندي و پاكستاني براي حضور در مراسم 
ــود ذكركرد و  ــن را از جمله اقدامات خ اربعي
ــراي ٣٠٠ مبلغ  ــد دوره روايتگري ب ــرر ش مق

اربعين برگزار شود.

ــاني  ــزارش پايگاه اطالع رس ــه گ ب
االربعين، حجت االسالم والمسلمين 
ــه فرهنگي و  ــئول كميت ــماعيلي مس اس
ــتاد اربعين استان چهارمحال  آموزشي س
ــت شناسايي ظرفيت  وبختياري در نشس
دستگاه ها و نهادها و برنامه-ريزي در حوزه 
اطالع رساني اربعين گفت: اجراي شايسته 
ــاني،  حركت مردمي اربعين به اطالع رس
هدايتگري و روشنگري زائران نياز دارد كه 

از وظايف مهم كميته هاي اربعين است.
ــد بر لزوم  ــماعيلي با تأكي ــالم اس حجت االس
حضور ضابطه مند و قانوني زائران در اين مراسم 
ــت: توجه به قوانين كشور عراق به  اظهار داش

عنوان ميزبان زائران حسيني مهم است.
مسئول كميته فرهنگي آموزشي استان با اشاره 
ــفر معنوي افزود:  ــه بركات و فيوضات اين س ب
ــتفاده مناسب و شايسته از ظرفيت معنوي  اس

زيارت اربعين در كربالي معال و ماندگاري 
آن بايد همواره مورد توجه زائران و متوليان 
برگزاري اين مراسم باشد. وي افزود: امسال 
طرح ياوران معنوي اربعين براي آموزش و 
اطالع  رساني فرهنگي با استفاده از ظرفيت 
طالب و مبلغان ديني در سراسر كشور اجرا 

مي شود.
ــلمين اسماعيلي با  حجت االسالم والمس
ــاره به اينكه زائران بايد از دشواري هاي  اش
سفر اربعين مطلع شوند، افزود: صدا و سيما 
و دستگاه هاي مختلف در كنار تشويق و ترغيب 
به حضور در اين مراسم بايد در اين زمينه نيز 

اطالع رساني كنند.

ــاي مختلف:  ــزارش خبرگزاري ه ــه گ ب
مديرکل اوقاف و امور خيريه ايالم گفت: 
ــور در ايام اربعين  ــتان کش ادارات اوقاف ۱۰ اس
در مرز بين المللي مهران مستقر و خدمات ارائه 

مي کنند.

حجت االسالم المسلمين حسن شهيدي، مدير 
کل اوقاف و امور خيريه استان ايالم اظهار کرد: 
ــتان براي  ــام اربعين ادارات اوقاف ۱۰ اس در اي
پذيرايي و اسکان زائران اربعين حسيني در مرز 

مهران مستقر و ارائه خدمات مي کنند. 

ــتان ايالم با  ــر کل اوقاف و امور خيريه اس مدي
بيان اينکه اين موکب ها به مدت ۱۰ روز در مرز 
مهران ارائه خدمات و پذيرايي مي کنند، افزود: در 
ايام اربعين مبلغين براي برگزاري نماز جماعت و 
پاسخگويي به شبهات عزاداران فعاليت مي کنند. 

ــزاري هاي  ــزارش خبرگ ــه گ ب
"حسن  االسالم  حجت  مختلف، 
ــه  ــي" امام جمعه بروجرد در جلس تراب
ــه در فرمانداري  ــي اربعين ک هماهنگ
ــت: برگزاري  ــد گف ــرد برگزار ش بروج
مراسمات مختلف عزاداري ايام محرم و 
صفر دشمنان را هراسان کرده چرا که 
برگزاري اين برنامه ها بسياري از توطئه 

هاي دشمنان را خنثي مي کند.
ــت  ــالي اس ــه کرد: چند س   وي اضاف

ــور و برخي از  ــيني در همه شهر هاي کش ــيرخوارگان حس ــم ش مراس
ــمنان از برگزاري اين مراسم  ــود که دش ــورهاي ديگر برگزار مي ش کش
احساس خطر کرده و مصوباتي را براي جلوگيري از برگزاري اين مراسم 

در نظر گرفته اند.
ــت سالها  ــين(ع) پس از گذش  به گفته وي واقعه کربال و قيام امام حس
ــين(ع) براي زنده نگه داشتن  ــده و نخواهد شد و امام حس فراموش نش

اسالم و احياي امر به معروف و نهي از منکر قيام کردند.
  امام جمعه بروجرد اظهار داشت: سالهاست به مناسبت اربعين حسيني 
اجتماع عظيمي از مسلمانان راهي کربال مي شوند که اين اجتماع قدرت 

هاي سلطه گر را وحشت زده کرده است.
  در ادامه "علي کوراني فر" فرماندار بروجرد 
ــورا و مکتب عاشورا درس هاي  گفت: عاش
ــهادت  ــراه دارد و ايثار و ش ــي به هم بزرگ
ــي است که امام حسين(ع)  مهمترين درس
ــتن  به همراه دارد که در راه زنده نگه داش

اسالم به شهادت رسيد.
ــال، قيام امام  ــرد: واقعه کرب ــه ک   وي اضاف
ــخنراني حضرت زينب(س) هر  حسين، س
ــتند و  کدام درس هايي بزرگ براي ما هس
ــي گرفتن از امام حسين(ع) و ياران باوفايش در راه ايثار  مي توان با تاس

و شهادت قدم برداشت.
  به گفته وي مراسم اربعين بايد هر سال بهتر و باشکوه تر از سال قبل 
ــود و با توجه به اين که زائران اربعين حسيني از بروجرد عبور  برگزار ش
مي کنند بايد از هم اکنون برنامه ريزي هاي الزم براي پذيرايي از زائران 

انجام شود.
ــاده روي اربعين در  ــه اين که ٩ کميته براي پي ــاره ب   کوراني فر با اش
بروجرد تشکيل شده اظهار داشت: بايد از همه ظرفيت ها و امکانات براي 

برگزاري هر چه بهتر مراسم اربعين استفاده کرد.

مسئول كارگروه ياوران معنوي اربعين در گردهمايي روحانيون و 
مبلغان استان سيستان و بلوچستان:

اربعين فرصتي است تا آداب، اخالق و 
معارف زيارت را آموزش دهيم.

با حضور كارشناسان حوزوي و دانشگاهي در سالن جلسات  سازمان حج و زيارت برگزار شد:
هم انديشي علمي - تخصصي اربعين  و اخالق اسالمي به زبان انگليسي

آيت اهللا اعرافي مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور :
هرگونه سرمايه گذاري فرهنگي درحوزه اربعين بايد توسط مردم انجام شود

حجت االسالم «حسن ترابي»  امام جمعه بروجرد در جلسه هماهنگي اربعين:
پياده روي اربعين پايه هاي قدرت سلطه گران را به وحشت انداخته است 

برگزاري جلسه كميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين استان مازندران
 با حضور مسئول كميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين كشور

ششمين نشست كميته فرهنگي اربعين خراسان رضوي برگزار شد

حجت االسالم اسماعيلي، مسئول كميته فرهنگي و آموزشي چهار محال و بختياري: 
اجراي شايسته حركت مردمي اربعين به اطالع رساني، هدايتگري 

و روشنگري زائران نياز دارد 

در اربعين امسال اوقاف 10 استان در مرز مهران مستقر مي شوند 



3 ويژه نامه هفتگی
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مراد ناصري، فرماندار مهران:

مراد ناصري، فرماندار مهران 
اظهار کرد: با احداث ترمينال 
ــي از ترافيک مهران  «برکت» بخش
ــد.  ــازي خواهد ش و پل زائر روان س
ــکالتي که در سال هاي  يکي از مش
گذشته در ايام اربعين به يک گره ترافيک تبديل شده بود، نبود ترمينال 
براي اتوبوس هاي برون شهري بود. امسال با احداث اين ترمينال روزانه 

نزديک به ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شهر مهران مي شوند.
ــاحت ۲۵ هکتار و با ۱۳۰  ــن ترمينال در زميني به مس ــزود: اي وي اف

سرويس بهداشتي و دوش حمام و با احداث ۳ سوله با زيربناي ۲۰۰۰ 
متر مربع براي رانندگان در حال احداث است و تا نيمه اول آبان سال 

جاري به بهره برداري خواهد رسيد.
ــداث اين پروژه و برنامه ريزي هاي  ــدار مهران با بيان اينکه با اح فرمان
صورت گرفته، هيچ اتوبوس برون شهري از داخل شهر مهران و مسير 
ــير تردد  ــردد نخواهند کرد، ادامه داد: مس ــا پايانه مرزي ت ــل زائر ت پ
ــود و بخشي از  ــهر مهران جدا مي ش ــه کيلومتري ش اتوبوس ها از س
جاده کمربندي جنوبي و بخشي از جاده اختصاصي به ترمينال برکت 

اجتصاص مي يابد. 

مقام معظم رهبري(مدظله العالي):

حماسه ى بزرگى كه عرض كرديم، حماسه ى زينب كبرى (سالم اهللا عليها) است كه مكّمل حماسه ى عاشورا است؛ بلكه به يك معنا حماسه اى كه بى بى زينب كبرى (سالم اهللا عليها) به وجود آورد، احياكننده 
و نگه دارنده ى حماسه ى عاشورا شد. عظمت كار زينب كبرى (عليهاالّسالم) را نميشود در مقايسه ى با بقّيه ى حوادث بزرگ تاريخ سنجيد؛ بايد آن را در مقايسه ى با خود حادثه ى عاشورا سنجيد؛ و انصافاً اين 
دو ِعدل يكديگرند. اين انسان باعظمت، اين بانوى بزرگ اسالم بلكه بشرّيت، توانست در مقابل كوه سنگين مصائب، قامت خود را استوار و برافراشته نگه دارد؛ حّتى لرزشى هم در صداى اين بانوى بزرگ از 
اين همه حادثه پديد نيامد؛ هم در مواجهه ى با دشمنان، هم در مواجهه ى با مصيبت و حوادث تلخ، مثل يك قّله ى سرافراز استوارى ايستاد؛ درس شد، الگو شد، پيشوا شد، پيشرو شد. در بازار كوفه، در حال 

ٍه اَنكاثاً» تا آخر؛ َّما َمَثُلُكم َكَمَثِل الِتى نََقَضت َغزلَها ِمن بَعِد ُقوَّ فَرُه اِن اسارت، آن خطبه ى شگفت آور را ايراد كرد: «يا اَهلَ الكوَفِه يا اَهَل الَختِل و الَغدِر اَ َتبكوَن، اَال َفال َرقأَِت الَعبَرُه َو الَهَدأَِت الزَّ
1392/8/29

ــه اينكه بر  ــاره ب ذوالفقاري با اش
اساس اين توافق، مقرر شده است 
ــاز و داراي اقامت قانوني  ــاع خارجي مج كه اتب
ــور عراق را در ايام  ــور اجازه تردد به كش در كش
ــته باشند،  ــلمچه داش اربعين منحصرًا از مرز ش
ــاني در اين خصوص و جزئيات  افزود: اطالع رس
ــتان در ايران كه داراي  ــوه تردد اتباع افغانس نح
كارت آمايش و يا گذرنامه هستند، از هفته آينده 

انجام خواهد شد.
ــومار- مندلي براي  عبور و مرور زائرين از مرز س

امسال منتفي است.
ــيني (ع)  ــزي اربعين حس ــتاد مرك ــس س رئي
ــومار- مندلي  ــتفاده از مرز س ــوص اس درخص
ــه اينكه دو  ــن گفت: با توجه ب ــراي ايام اربعي ب
ــاخت ها و تامين امنيت  طرف براي ايجاد زيرس

زائران، فرصت كافي براي ايجاد 
آمادگي هاي الزم را در اختيار 
نداشتند، بر اساس بررسي ها و 
ــتاد مركزي اربعين،  تصميم س
عبور و مرور از مرز سومار براي 

مراسم اربعين سال جاري منتفي است.
در جلسه هفدهم ستاد مركزي اربعين همچنين 
گزارش كميته زيرساخت اين ستاد در خصوص 
آخرين وضعيت آمادگي ها از جمله در خصوص 
ــت اقدام در راه هاي ارتباطي  اصالحات در دس
ــالم و همچنين  ــتان و اي ــاي خوزس ــتان ه اس
ــاخت هاي ارتباطي و خدماتي، ملزومات  زيرس
ساختماني و زير بنايي امداد و نجات و خدمات 

اضطراري ارائه و تصميمات الزم اتخاذ شد.
ذوالفقاري با تأكيد بر اينكه هدف ستاد مركزي 

ــال جاري، كاهش نسبي مشكالت  اربعين در س
ــت اضافه كرد:  ــال گذشته اس ــه با س در مقايس
ــويق و ترغيب مردم به  همچنان تأكيد ما بر تش
ــن از طريق ثبت نام در  ــم اربعي حضور در مراس
'سامانه سماح' (سامانه اعالم شده توسط سازمان 
ــر صورت اطالعات  ــت و در ه حج و زيارت) اس
همه زائرين عليرغم دريافت ويزاي عراق از طرق 
مختلف، مي بايست توسط زائرين يا شركت هاي 
دخيل در دريافت ويزاي عراق، در سامانه سماح 

وارد شود.

ــعيد اوحدي درباره رواديد  س
ــفر به  متقاضياني که قصد س
ــات عاليات در ايام محرم و صفر  عتب
به ويژه اربعين حسيني را دارند، اظهار 
ــبت به وعده هاي  کرد: مردم بايد نس
ــر غير مجاز و  ــي دفات دروغين برخ
جاعالن ويزا هوشيار باشند و تمامي 
ــود را از  ــفر زيارتي خ برنامه هاي س

مراکز قانوني انجام دهند.
ــه اي از  ــان کرد: نمون وي خاطرنش
ــي متقاضايان  فريب خوردگي برخ
ــفر به عتبات عاليات در روزهاي  س

ــت و بيش از ٨٠٠ نفر از  گذشته به وقوع پيوس
زائران اصفهاني و تهراني که ويزاي غير قانوني و 
جعلي را از طريق دفاتر غير مجاز دريافت کرده 
ــرگردان شده و اجازه خروج  بودند در مرزها س

پيدا نکردند.
ــازمان حج و زيارت تصريح کرد: دفاتر  رئيس س
غير قانوني و صادر کنندگان ويزاي جعلي به دنبال 
اين هستند تا در ماههاي محرم و صفر و به ويژه 
ايام اربعين حسيني از عشق و عالقه معنوي مردم 
سوء استفاده کنند که به طور حتم با اينگونه افراد 
و مراکز که قصد اخالل در برنامه هاي قانوني را 

دارند برخورد خواهد شد.
اوحدي با اشاره به تمهيدات انديشيده شده براي 
سفر زائران اربعين حسيني گفت: طبق مصوبه 
ستاد مرکزي اربعين، تمام روند نام نويسي بايد 
ــماح انجام گيرد و مراحل صدور  ــامانه س در س
ــز منوط به ثبت نام و گذراندن  ويزاي اربعين ني

مراحل قانوني است.

وي ادامه داد: سامانه سماح ضمن معرفي دفاتر 
ــاز، تاريخ ورود و خروج متقاضيان و  زيارتي مج
ــخص خواهد  مرز خروجي را نيز براي آنان مش
ــي و ساماندهي يکي از  کرد؛ بنابراين نظم بخش

اولويتهاي زائران اربعين حسيني است.
ــازمان حج و زيارت به فعاليت برخي  رئيس س
ــاره و تصريح کرد:  ــر قانوني و آزاد اش دفاتر غي
ــه هيچگونه  ــي از اين دفاتر ک ــفانه برخ متاس
ــب نکرده اند، ادعاي اخذ ويزاي  مجوزي را کس
اربعين و عتبات عاليات را دارند که اين اقدام آنها 
باعث اخالل در خدمات رساني به زائران اربعين 

حسيني خواهد شد.
ــماح خروج  ــامانه س ــدي تصريح کرد: س اوح
زائران اربعين حسيني در هر استان را بر اساس 
تقسيمات کشوري مشخص کرده و تاريخ خروج 
زائران نيز مشخص مي شود که در صورت وجود 
ويزاهاي غير قانوني، شاهد بي نظمي و شلوغي 

در مرزها خواهيم بود.
ــر ميزاني که ويزاي آزاد و  وي اضافه کرد: به ه

ــات در ايام اربعين  غير قانوني عتبات عالي
حسيني صادر شود بايد منتظر آشفتگي و 

ناهماهنگيها در مرزها باشيم.
ــازمان حج و زيارت با بيان اينکه  رئيس س
ــاي صدور ويزا با رقم  دفاتر غير قانوني ادع
پايين تر از قيمت تعيين شده را دارند، گفت: 
ــا تبليغات کذب به دنبال  اين مجموعه ها ب
سوءاستفاده از احساسات پاک مردم هستند.

اوحدي افزود: قيمت ويزاي اربعين حسيني 
ــوي دولت عراق ٤٠ دالر تعيين شده  از س
ــوان نمي توان با رقمي  بنابراين به هيچ عن
پايين تر از حد تعيين شده ويزا صادر شود و 

اين تبليغات دروغ پردازي و کذب است.
ــن  ــب اي ــد مراق ــردم باي ــرد: م ــد ک وي تاکي
مجموعه هاي غيرقانوني و مشکوک در همه ايام 
و به ويژه اربعين حسيني باشند چرا که آنها قصد 
ــکل آفريني در حرکت روان  کالهبرداري و مش

زائران حسيني را دارند.
ــازمان حج و زيارت با بيان اينکه سال  رئيس س
ــته هم ٣ هزار ويزاي غير قانوني و جعلي  گذش
صادر شد، اظهار کرد: با صادر کنندگان ويزاهاي 
جعلي برخورد شد و امسال نيز با دفاتر غيرقانوني 
ــند، برخورد  ــه دنبال بي نظمي و اختالل باش ک

بسيار جدي خواهد شد.
اوحدي درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه 
ــبي از سوي  ــماح نيز گفت: استقبال مناس س
متقاضيان سفر به عتبات در ايام اربعين حسيني 
ــورت گرفته و تاکنون بيش از ٢٥٠ هزار نفر  ص
ــانده اند که تعداد  ــود را به ثبت رس عزيمت خ

متقاضيان در ايام پيش رو افزايش مي يابد.

به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، در 
اين ديدار ساداتي فر سرکنسول ايران در 
نجف ، غالمرض اباذري رايزن فرهنگي 
در عراق ، کاظم آل صادق معاون سفير 
حضور داشتند ، سفير ايران از تعامل و 
مساعدت هاي استاندار نجف و نيز مردم 

و دولت عراق تشکر کرد.
ــن دانايي فر مراسم اربعين را نماد  حس
ــلمين دانست و تاکيد کرد  وحدت مس

اربعين باعث شده روابط بين ملتهاي منطقه بويژه 
دو ملت بزرگ ايران و عراق گسترش يابد. 

در اين ديدار الياسري استاندار نجف هم هماهنگي 
ــال  ــا ايراني و عراقي را در اربعين س هاي نهاده

گذشته ممتاز و عالي توصيف کرد.
ــته  وي از وجود آمادگي ها براي برگزاري شايس
اربعين امسال خبر داد و ابراز اطمينان کرد که اين 
تعامل و همکاري در اربعين پيش رو تقويت شود.

ــفير ايران سپس راهي حرم  دانايي فر س
موال متقيان علي (ع ) شد و ضمن زيارت 
ــم حبل المتين  ــارگاه امام با نزار هاش ب
ــدار و گفت و  رئيس عتبه علوي نيز دي

گو کرد.
ــوص  ــدار در خص ــن دي ــن در اي طرفي
مهمترين مسايل مربوط به زيارت اربعين 

امسال تبادل نظر کردند.
سفير ايران در عراق کار هماهنگي ها در 
خصوص زيارت اربعين ٩٥ را از حدود ٣ ماه پيش 
با سلسله ديدارهايي با مقام هاي عالي اين کشور 
ــور و خارجه و نيز  از حمله وزارت خانه هاي کش

علما در کربال آغاز کرده است.

سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گفت: افرادي که در اربعين حسيني قصد 
ــات عاليات و کربالي معلي را دارند  زيارت عتب

بايد نسبت به اخذ ويزا اقدام کنند.
ــين  ــزارش خبرگزاري هاي مختلف، حس به گ
نوش آبادي افزود: با توجه به هماهنگي هاي به 
عمل آمده از سوي وزارت امور خارجه و سازمان 
حج و زيارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
چنانچه زائران بدون اخذ ويزا به سمت مرزهاي 

کشور بروند، از خروج و نيز ورود آنها به عراق جلوگيري خواهد شد.

ماموران عراقي افراد بدون ويزا را بازداشـت مي 
كنند

ــام اربعين در صورت  ــح کرد: زائران در اي وي تصري
ورود غيرمجاز به عراق و ارائه نکردن ويزا، با برخورد 
ــور مواجه و  ــوران امنيتي آن کش ــئوالن و مام مس

بازداشت خواهند شد. 
 پايانه هاي مرزي ويزا صادر نمي كنند

ــه داد: زائران ايراني در  ــوش آبادي همچنين ادام ن
انتظار روزهاي پاياني و ازدحام جمعيت و لغو ويزاي 

اربعين نباشند زيرا پايانه هاي مرزي به هيچوجه ويزا صادر نمي کنند.

ــيدعلي مرعشي با بيان اينكه  س
ــارت نكات  ــج و زي ــازمان ح س
ــاده روي  ــوص پي ــتي را در خص بهداش
ــار  ــورهايي در اختي ــن در بروش اربعي
ــت  زائرين قرار خواهد داد زيرا الزم اس
اطالع رساني گستره و مناسبي در اين 
ــزود: زائران  ــورت گيرد، اف خصوص ص
توجه داشته باشند كه به دليل گرماي 
هوا از مصرف مايعات زياد غفلت نكنند 
ــروب به چادر اقامت  و حتمًا نزديك غ

خود برگردند.
ــتفاده و از  ــب پياده روي اس ــه داد: زائران از كوله و كفش مناس وي ادام
ــند كه  ــته باش پياده روي با پاي برهنه پرهيز كنند. همچنين توجه داش
ــد زيرا در غير اين صورت  ــب باش مدت زمان پياده روي به اندازه و مناس
پا دچار زخم ها و تاول هاي زيادي شده و براي طي كردن ادامه مسير با 

مشكل مواجه مي شوند.
افزايش تعداد پزشكان براي پوشش امدادي مراسم اربعين امسال

رئيس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر با تاكيد بر اينكه 
ــون ديابت دارند حتما از كفش  ــرادي كه بيماري هاي زمينه اي همچ اف
ــبي استفاده كنند، يادآور شد: پارسال يك هزار و ٢٥٠  راهپيمايي مناس
ــك به مراسم اربعين اعزام شدند و امسال با توجه به افزايش تعداد  پزش

زائران تعداد پزشكان را نيز افزايش داده ايم.
ــال سعي كرده ايم نسبت به سال گذشته خدمات را با  به گفته وي، امس
ــكي  كيفيت بهتري ارائه دهيم به اين صورت كه تعداد چادرها تيم پزش

كم شده است اما از چادرها بزرگتر و خدمات 
باكيفيت تري استفاده مي كنيم.

مرعشي گفت: امسال بين نجف و كربال ١١ 
ــكي برپا مي شود همچنين امسال  چادر پزش
ــتاري،  ــب، عمومي، كادر پرس متخصص قل
امداد و نجات، خدمات آزمايشگاهي، نوار قلب 

و شوك الكترونيكي را خواهيم داشت.
ــادر متخصص  ــر چ ــرد: در ه ــالم ك وي اع
ــته ها، دستگاه الكتروشوك،  قلب و ديگر رش
ــتگاه آزمايشگاهي براي اخذ  نوار قلب و دس
آزمايش هاي اوليه ازكساني كه مشكل داشته 

يا دچار مي شوند وجود خواهد داشت.
انتقال 6 دستگاه اتوبوس آمبوالنس به داخل عراق

ــي با تأكيد بر اينكه امسال خدمات از كيفيت بيشتري نسبت به  مرعش
ــت، بيان كرد: ۶ اتوبوس آمبوالنس را به  سال هاي گذشته برخوردار اس
داخل عراق منتقل كرده و ارائه خدمات چادرهاي بهداشتي درماني بين 

راه نجف و كربال تخصصي تر خواهد بود.
ــاس ميزان مصرف دارو در اربعين سال گذشته و  وي عنوان كرد: بر اس
حضور بيشتر جمعيت در اربعين امسال، ميزان داروها تخمين زده شده، 

خريداري و مراحل اداري را براي انتقال به كشور عراق طي مي كند.
ــر در باره ارائه  ــج و زيارت جمعيت هالل احم ــكي ح رئيس مركز پزش
ــت: خدمات  ــاعته اظهارداش خدمات امدادي به زائران به صورت ٢٤ س
ــال برخالف سال گذشته به صورت ٢٤ ساعته ارائه شده و ارائه اين  امس

خدمات از دهم صفر آغاز مي شود.

ــه ميزباني  ــه که ب در اين جلس
وزارت کشور برگزار شد،آقابابائي 
ــيني  ــتاد مرکزي اربعين حس دبير س
ــي مذاکرات  ــرور توافقات و بررس به م
ــيد ناجح  ــي با «س ــت هاي قبل نشس
ــفير عراق در جمهوري  الموسوي» س
ــر اجراي  ــالمي ايران پرداخت و ب اس
ــل آمده در زمينه  ــق توافق به عم دقي
ــي بزرگ  ــات راهپيمائ ــن ملزوم تامي

اربعين حسيني تاکيد کرد.
ــتاد مرکزي اربعين حسيني، مذاکرات  دبير س
دو طرف در هفته هاي اخير را بسيار سازنده و 
اثربخش توصيف کرد و گفت: وفاداري به راه و 
رسم حضرت سيدالشهداء(ع) موجب شد اتباع 
ــيني و در کنار هم در  ــور حس ــور با ش دو کش

راهپيمائي بزرگ اربعين حسيني شرکت کنند 
و عظمت جهان اسالم را نشان دهند.

ــفير عراق در تهران نيز با اشاره به اينکه در  س
شرايطي به سر مي بريم که خون جوانان ايراني 
ــم تکفيري در  و عراقي در راه مبارزه با تروريس
ــدواري کرد:  ــود، اظهار امي هم آميخته مي ش

ــور و دو ملت  ــاي دو کش همکاري ه
افق هاي روشني را پيش روي منطقه 

بگشايد.
ــا قدرداني از  ــفير عراق در تهران ب س
ــالمي ايران براي  تالش جمهوري اس
تامين نيازهاي دفاتر صدور رواديد در 
شهرهاي تعيين شده گفت: اميدواريم 
ــي و هماهنگي تداوم يابد و  اين همدل
ــم در خدمت به زائران اباعبداهللا  بتواني

الحسين (ع) موفق عمل کنيم.
ــي از وزارت امور  ــه که نمايندگان در اين جلس
خارجه، نيروي انتظامي و امور حج و زيارت نيز 
حضور داشتند هر يک از اعضاي جلسه اقدامات 
انجام شده درخصوص چگونگي اعزام زائران به 

مراسم بزرگ اربعين حسيني را بيان کردند.

حميد محمدي در گفت 
ــا خبرگزاري هاي  و گو ب
ــون صدور  ــف گفت: اكن مختل
رواديد اربعين حسيني از طريق 
كنسولگري چهار استان تهران، 
ــهد و اهواز انجام  كرمانشاه، مش
ــروع فعاليت  مي گيرد كه با ش
ــر از روز  ــتان ديگ دفاتر ١٢ اس

شنبه اين تعداد به ١٦ دفتر خواهد رسيد.
ــون ٢٣٠٠ دفتر خدماتي  وي با بيان اينكه اكن
ــور امور مربوط به  ــر كش داراي مجوز در سراس
ــانند،  ــران عتبات عاليات را به انجام مي رس زائ
ــات عاليات به  ــفر به عتب ــت: متقاضيان س گف
خصوص زائران اربعين حسيني بايد با هوشياري، 
ــودجويان و كالهبرداران  ــب ترفندهاي س مراق

فرصت طلب باشند.
ــه به برنامه ريزي  محمدي تصريح كرد: با توج
ــورت گرفته و به منظور جلوگيري از هرگونه  ص
ــتفاده و كالهبرداري، از هيچ زائري وجه  سوءاس
نقد دريافت نخواهد شد و اين مهم فقط از طريق 
سيستم مجاز بانكي در سامانه «سماح»(سامانه 
ثبت نام زائران عتبات عاليات) به انجام مي رسد.

ــر اينكه تاكنون  ــا تاكيد ب وي ب
ــر براي  ــزار نف ــش از ٢٦٠ ه بي
حضور در آيين اربعين حسيني 
ــماح سازمان حج  در سامانه س
ــي كرده اند،  ــارت نام نويس و زي
ــودجو و فرصت  ــت: افراد س گف
ــن مختلف در  ــا عناوي ــب ب طل
قالب بيمه ارزان قيمت، بليت و 
امكانات بهتر با نرخ كمتر سعي در جذب اعتماد 
مشتريان خود داشته و به عناوين مختلف از آنان 

وجه دريافت مي كنند.
ــازمان حج و زيارت ادامه داد: فقط به  معاون س
ــيني كه در سامانه «سماح»  زائران اربعين حس
ــت نام و مراحل قانوني را طي كرده اند، اجازه  ثب

ورود به عراق داده خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، امسال نيز مرز شلمچه براي اتباع 
ــه براي زائران ايراني  غير ايراني و مهران و چزاب

براي تردد به عتبات در نظر گرفته شده است.
سال گذشته در حدود ٢ ميليون نفر زائر ايراني 
ــيني به عراق  براي حضور در آيين اربعين حس

عزيمت كردند.

به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، 
ــد  ــيد حمي ــالم  س ــت االس حج
الحسيني  با بيان اينکه براي براي پوشش 
رسانه اي مراسم اربعين جلسات متعدد با 
مسئوالن صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ــت، افزود: با دکتر  ــده اس ايران برگزار ش
ــگري رئيس صدا و سيماي جمهوري  عس
ــالمي و دکتر کريميان رئيس اتحاديه  اس
ــت  ــالمي نشس راديو و تلويزيون هاي اس
هاي مشترکي برگزار شده است تا بتوانيم 

ميزبان خوبي باري  خبرنگاران اعزامي باشيم.
ــوي رسانه ها براي  ــت هاي از س ــاره به حجم باالي درخواس وي با اش
ــش برنامه اربعين، ادامه داد: سال گذشته  حضور خبرنگاران  جهت پوش
ــگار را پذيرايي کرديم ولي  ــه پياده روي اربعين ۵۰۰ نفر خبرن در برنام
امسال درخواست حضور خبرنگار براي پوشش برنامه اربعين به هزار نفر 

افزايش يافته است.
الحسيني با بيان اينکه راهپيمايي اربعين 
در عراق  هزار کيلومتر است، افزود: مردم 
ــران تنها از ۸۰ کيلومتر اين راهپيمايي  اي
ــير  ــد و ۹۲۰ کيلومتر اين مس ــر دارن خب
ــر ندارند، به همين منظور  راهپيمايي خب
ــير  ــي در مس ــي ان ج ــتگاه س ۳۰ دس

راهپيمايي اربعين نصب شده است.
ــو و تلويزيون عراق  ــه رادي رئيس اتحادي
ــاده پذيرايي از همه  ــا تاکيد بر اينکه آم ب
ــتيم، افزود:  ــرکت کننده در برنامه پياده روي اربعين هس خبرنگاران ش
همه زيرساخت ها براي پوشش تصويري مطلوب پياده روي اربعين آماده 
ــت تا بتوانيم برنامه هاي پياده روي اربعين را به صورت مستقيم در  اس
ــيماي ايران و  شبکه هاي تلويزيوني جهان اسالم قرار  اختيار صدا و س

دهيم.

ــعيد اوحدي درباره آخرين وضع مرز  س
سومار براي تردد زائران اربعين افزود: با 
توجه به آخرين جلسه کميته کنسولي وزارت 
ــورت ٢ جانبه با حضور  امور خارجه که به ص
ــروي انتظامي  ــن وزارتخانه و ني ــئوالن اي مس
برگزار شد؛ زائران براي شرکت در مراسم پياده 

روي اربعين از مرز سومار اعزام نمي شوند. 
ــيما گفت وگو  ــا خبرگزاري صداوس ــه ب وي ک
ــاس و طبق جمع  ــر اين اس ــرد گفت: ب مي ک
ــازمان حج و زيارت  ــدي کميته اعزام در س بن
ــم مانند  ــال ه ــد که امس ــم بر آن ش تصمي
ــورمان از ٣ مرز  ــال هاي گذشته زائران کش س
مهران، چذابه و شلمچه به مراسم اربعين اعزام 

خواهند شد.
ــش از اين  ــج و زيارت پي ــازمان ح رئيس س
ــايي مرز سومار با  گفته بود در صورت بازگش
برنامه ريزي قبلي و اعمال تغييراتي در سايت 
ــماح، گروهي از زائران اربعين را از اين مرز  س

اعزام مي کنيم.

هشدار مهم سازمان حج و زيارت درباره تهيه ويزاي اربعين

رايزني هاي گسترده سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق در نجف براي اربعين

سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:
اخذ ويزا براي زائران اربعين كربال الزامي است 

سيدعلي مرعشي رئيس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر:
 ارائه خدمات 24 ساعته پزشكي به زائران پياده اربعين

در نشست سفير عراق در تهران با دبير ستاد مركزي اربعين حسيني مطرح شد:

 مهمترين مأموريت ما برگزاري موفق راهپيمايي بزرگ اربعين حسيني است

كاهش بار ترافيكي اربعين با بهره برداري از ترمينال بركت در مهران

حميد محمدي معاون سازمان حج و زيارت:
ويزاي اربعين حسيني در 16 استان صادر مي شود

رئيس سازمان حج و زيارت:
زائران اربعين به دليل فراهم 
نبودن زيرساخت الزم از مرز 

سومار اعزام نمي شوند
حجت االسالم  سيد حميد الحسيني، رئيس اتحاديه راديو و تلويزيون عراق:

حضور هزار نفر خبرنگار براي پوشش مراسم اربعين

حسين ذوالفقاري
 معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور و رئيس ستاد مركزي اربعين كشور:
تصويب دستورالعمل نحوه تردد
 اتباع افغانستان به عراق در ايام اربعين

۱
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ــخصيت و قيام امام حسين (ع) مجالس عزداري و مراسم هاي متعلق به  به تبع ش
ــان، ازجمله راه پيمايي عظم اربعين، از کارکردهاي اجتماعي و جهاني ويژه اي  ايش
برخوردار است که يکي از مهم   ترين آنها،  ايجاد همبستگي اجتماعي ميان امت اسالمي و 
حتي ايجاد وفاق عمومي در ميان همة آزادي خواهان جهان است. برخي ويژگي هاي مهم 
راه پيمايي عظيم اربعين که کارکرد همبستگي اجتماعي دارند،  از اين قرار است: اشتراک 
ــماره ١١ هفته  ــته؛ که در ش ــت، تقويت دين داري،  تبلور صفات اخالقي برجس در محب
نامه، توضيحات مربوط به سه مورد مذکور ارائه شد.  در اين شماره به موارد ديگر اعم از 
ــطح بينش اجتماعي و سياسي مسلمين، رسانة امت اسالمي،  آگاهي بخشي و ارتقاي س
ــالمي و هم زيستي مسالمت آميز و نمايش قدرت و عظمت امت اسالمي  تبلور وحدت اس

پرداخته خواهد شد. 

آگاهي بخشي و ارتقاي سطح بينش اجتماعي و سياسي مسلمين
ــالمي، علم و آگاهي مقدم بر عمل و کنش اجتماعي است، زيرا تصميم و  ــة اس در انديش
ــت. همچنين، هرچه شناخت افراد امت  ــب سطح آگاهي هاي آنهاس کنش افراد به تناس
ــالمي از يکديگر و از ظرفيت ها و تهديدهاي جامعه اسالمي بيشتر باشد، همبستگي  اس
اجتماعي قوي تر شکل مي گيرد. هرقدر افراد جامعه به تعلقات مشترک ميان خود بيشتر 
ــي را، که به مصالح عام آن ها  ــند، بهتر مي توانند تصميم هاي سياس ــته باش آگاهي داش
ــاس، گردهمايي بزرگ اربعين فرصت بسيار  ــت، تشخيص دهند. بر اين اس نزديک تر اس
مناسبي براي آگاهي بخشي به توده هاي مسلمان است. به خصوص آگاهي هايي از جنس 
نهضت امام حسين (ع) که به علل مختلف و وضعيت حاکمان سياسي کشورهاي مسلمان 
ــي دستگاه هاي تبليغاتي قدرت هاي استکباري کمتر امکان معرفي و انتقال را  و پرده پوش
دارند. اربعين فرصت مناسبي است تا اهداف قيام امام حسين (ع) و پيام هاي آن به خوبي 
ــناخت و آگاهي آنان روح حق طلبي، ظلم ستيزي و  ــريح شود و با باال بردن سطح ش تش
ــود. بدين جهت، محبت و عشق شورانگيز در مجالس  عدالت خواهي در ملت ها بيدار ش
امام حسين (ع) هرگز موجب غفلت از عقالنيت و آگاهي بخشي در اين حرکت ها نمي شود.

ــم هاي  ــالم) و فحواي زيارت اربعين، مراس ــفارش هاي اهل بيت (عليهم الس ــاس س براس
ــين (ع) «تجديد ميثاق» با آن امام بزرگوار و ارزش هاي  ــت و عزاداري امام حس بزرگداش
الهي است. ابراز وفاداري به ايشان و مذاکرة راه و مرامشان، ابراز عداوت و برائت به قاتالن 
ــاني در راه مقدس آنان، بيان  ــمنان آنان، تولي و تبري، اعالم آمادگي براي جان فش و دش
ــة زمان ها و مکان ها،  ــط نوراني اهل بيت پيامبر (ص) در هم ــتگي به خ مواضع و همبس
تبعيت، تسليم در برابر راه آنها و نصرت دادن به مظلومان، شناخت چهره هاي حق و باطل، 
ــهادت و ايثارگري در راه اعتالي مکتب و ارزش هاي  ــئله جهاد و درخواست ش تذکر مس
ــائلي است که در مجالس  ــتمگري همگي از موضوعات و مس الهي و فطري و مبارزه با س
ــم متعلق به امام حسين (ع) بايد تکرار شود تا زائر حسيني اين باورها  و زيارت ها و مراس
را از زبان به دل فراهم آورد. بنابراين، بايد از اين فرصت و ميدان عظيم به خوبي استفاده 
ــورا را که نياز  ــاترين پيام هاي عاش کرد و با آمادگي قبلي، موجزترين و پرمغزترين و رس
امروز جامعة اسالمي است،  منتشر کرد که به بيداري امت اسالمي در پرتو نهضت عاشورا 
ــلمان با عزت و اقتدار و فرهنگ جهاد و شهادت آشنا تر  بيانجامد. از اين طريق، ملت مس
ــي به امام حسين (ع)، اقتدار و عزت خود را بازمي يابند و از بند قدرت  ــوند و با تأس مي ش
مستکبران رها مي شوند. بنابراين، اربعين به وسيلة نزديک کردن دل ها، تبادل آگاهي ها و 
افشاي توطئه ها مي تو اند خطرناک ترين توطئه اي دشمنان عليه اسالم و مسلمين را خنثي 
ــالمي را با دشمنان اسالم روشن کند. امام خميني (ره) دربارة فلسفه  کند و مرز امت اس
بزرگداشت مجالس امام حسين (ع) و لعن دشمنان اهل بيت (عليهم السالم) در وصيت نامة 

الهي سياسي خود مي نويسد:
و با کمال ِجد و عجز از ملت هاي مسلمان مي خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سياسي، 
اجتماعي، اقتصادي، نظامي اين بزرگ راهنمايان عالم بشريت به طور شايسته و به جان و 
دل و جان فشاني و نثار عزيزان پيروي کنند. ]...[ و از آن جمله مراسم عزاداري ائمه اطهار 
و به ويژه سيد مظلومان و سرور شهيدان، حضرت ابي عبداهللا الحسينـ  صلوات وافر الهي 
ــي او بادـ  هيچ گاه غفلت نکنند. و بدانند  و انبيا و مالئکه اهللا و صلحا بر روح بزرگ حماس
آنچه دستور ائمه (عليهم السالم) براي بزرگداشت اين حماسة تاريخي اسالم است و آنچه 
ــتمگران آل بيت است، تمام فرياد قهرمانانة ملت هاست بر سردمداران  لعن و نفرين بر س
ستم پيشه در طول تاريخ الي االبد. و مي دانيد که لعن و نفرين و فرياد از بني-اميه (لعنه اهللا 
ــپار شده اند، فرياد بر سر ستمگران جهان و  عليهم) با آنکه آنان منقرض و به جهنم ره س
زنده  نگه داشتن اين فرياد ستم شکن است. و الزم است در نوحه ها و اشعار مرثيه و اشعار 
ثناي از ائمه حق  (عليهم السالم) به طور کوبنده فجايع و ستمگري هاي ستمگران هر عصر 
يادآوري شود، و در اين عصر که عصر مظلوميت جهان اسالم به دست امريکا و شوروي و 
ساير وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود،  اين خائنين به حرم بزرگ الهي (لعنه اهللا و 

مالئکه و رسله عليهم) است،  به طور کوبنده يادآوري و لعن و نفرين شود. 
(امام خميني، ١٣٨٥: ج ٢١: ٣٩٩ـ ٤٠٠)

مراسم اربعين نيز در ادامه اين حرکت بزرگ تاريخي و حامل اين پيام بزرگ به جهانيان 
ــت که گره مشکالت جهان در پرتوي مکتب فکري اهل بيت (عليهم السالم) و نهضت  اس
ــالمي اين پيام را مي رساند که امام  ــدن است و به امت اس ــين (ع) قابل حل ش امام حس
حسين (ع) نشان داد هويت امت اسالمي در پرتوي بازگشت به اسالم و زندگي در نظام 
ــالمي است و تنها مسيري که عزت و قدرت و همبستگي  ــالمي و زير ساية احکام اس اس
ــالمي  ــورداري از نعمت هاي بزرگ امنيت و اخالق و رفاه  را به امت اس ــي و برخ اجتماع

بازمي گرداند، بازگشت به «اسالم ناب محمدي» است.
ــوهاي  ــالمي در کش ــايد بتوان نبود اين عنصر مهم را، علت ضعف جريان بيداري اس ش
ــفانه يا دوباره به وضعيت پيش از بيداري بازگشتند  ــت که متأس مصر، تونس، ليبي دانس
ــالمي، که در چند سال  ــي و اجتماعي اند. اگر جريان بيداري اس يا دچار اضطراب سياس
ــکل گرفت، از فرهنگ عاشورا و بنيان هاي فکري اربعين  ــورهاي اسالمي ش اخير در کش
ــد. ترديدي نيست اگر پيام سيدالشهدا (ع)  مايه گرفته بود، اين گونه دچار ضعف نمي ش
ــالمي و مردم دنيا به درستي معرفي شود، عدالت خواهان  ــيني به امت اس و فرهنگ حس
ــتضعفان و  ــت و جنبش  هاي مقاوت از بين مس و حقيقت طلبان عالم به پا خواهند خاس
ــتکبران و مرتجعان را به زير خواهند  ــلطة مس آزادي خواهان جهان پا خواهد گرفت و س

کشيد.

رسانة امت اسالمي
ساليان سال است که در سطح بين المللي رسانه هاي غربي و امريکايي فعاليت ها و مخارج 
گسترده اي را صرف مخدوش کردن چهرة واقعي اسالم ناب محمدي مي کنند و با اتخاذ 
ــت هاي خبيثانه، اسالم واقعي را تخريب  مي کنند و در عوض با بزرگ کردن اسالم  سياس
ــراق، تصويري غلط از  ــتان و ع ــوريه، افغانس وهابي و حمايت از گروه هاي تفکيري در س
اسالم را منتشر مي کنند و نه تنها ذهن انسان هاي غيرمسلمان را منحرف مي کنند، بلکه 

جوانان مسلمان را نيز تحت تأثير قرار مي دهند تا از هويت و فرهنگ اسالمي جدا شوند 
ــبي است تا تصور غلطي که  ــم اربعين فرصت مناس و به فرهنگ غربي روي آورند. مراس
ــانه هاي غربي و مرتجعان منطقه از اسالم و تيغ ارائه مي دهند شکسته شود و تصوير  رس
صحيحي از امت اسالمي و تشيع به جهان مخابره کنند. فضاي اربعين، بستر مناسبي براي 
تعميم و اشتراک عقايد و ارزش هاي حسيني است. حضور ميليوني زائران امام حسين (ع) 
در اربعين مي تواند اسالم ناب محمدي را به درستي و جامعيت خود به جهانيان ارائه و از 

گسترش اسالم امريکاييـ  وهابي جلوگيري کند.
هم چنين، حضور ميليوني مسلمانان در اين مدت موجب ارتباطات چهره به چهره ميان 
ــتر، گفت وگو و ديالوگ فرهنگي و  ــود. در اين بس افراد از ملت هاي مختلف فراهم مي ش
ــتان، کويت، مصر، لبنان،  ــتان، هند، پاکس اجتماعي ميان نخبگان و مردم عراق، افغانس

بحرين، يمن و ايران به خوبي فراهم است.

تبلور وحدت اسالمي و همزيستي مسالمت آميز
ــورهاي سلطه گر را نگران  ــرايط کنوني جهان، آنچه بيش از همه چيز امريکا و کش در ش
مي کند اين است که امت اسالمي بر محور ارزش هاي اخالقي و شعارهاي عدالت طلبانه و 
حق خواهانه گرد هم آيند و در پرتو بيداري، اسالمي حقيقي اتخاذ کنند. براي آنها سخت 
است که مردم عراق، غزه، لبنان، سوريه، افغانستان، يمن، بحرين و مظلومان عربستان و 

انقالبيان مصر و ايران دور هم جمع شوند.
ــالمي و تضعيف  ــتعمار امت اس ــتکباري براي اس ــم و کارآمد قدرت هاي اس ــزار مه  از اب
فرهنگ و هويت آنان، دميدن در آتش اختالفات ميان مذاهب اسالمي و برجسته کردن 
ــکاف هاي اجتماعي ميان امت اسالمي است. راه پيمايي اربعين فرصتي بسيار مناسب  ش
ــلمين و اتحاد اسالمي است. اجتماع عظيم اربعين مربوط به  براي گردهمايي بزرگ مس
کل اسالم و در راه اعتالي اسالم است و مخصوص شيعه نيست؛ چون شخصيت حسين 
(ع)، شخصيت جهاني با شعارهاي جهاني است و اين تجمع، که برآمده از محبت به امام 
حسين (ع) و ارزش هاي فطري است، در واقع توليدکننده يک وحدت بي نظير در جهان 
ــالم است؛ وحدتي که مي تواند گره بسياري از مسائل را در جهان اسالم بگشايد. امام  اس
خميني (ره) پس از بيان فلسفة بزرگداشت قيام و شهادت امام حسين (ع) و لعن و نفرين 

دشمنان آن حضرت و پيروان ظالم آنها در اين عصر مي نويسد:
همه بايد بدانيم که آنچه موجب وحدت بين مسلمين است اين مراسم سياسي است که 

حافظ مليت مسلمين به ويژه شيعيان ائمه اثني عشرـ  عليهم صلوات اهللا و سلمـ  است.
 (امام خميني ١٣٨٥، ج٢١: ٤٠٠)

اربعين مي تواند فاصله ميان امت اسالمي را کم کند. به خصوص فاصله اي که حزب بعث 
ــالم به وجود آورده و باعث شده بود مردم عراق از  ــيعي از جهان اس عراق ميان بخش وس
مردم ايران و سوريه و گروه هاي جهادي، همچون حزب اهللا لبنان، دور شوند. سوءاستفاده 
غرب و ارتجاع منطقه از اين شکاف و گسستگي، ضررهاي خسارت باري براي جهان اسالم 
ــت. ترميم اين فاصله، و اين جراحت بزرگ بسيار مهم و ضروري است.  ــته اس در پي داش
ــان داده است که مردم مسلمان، پس از جنگ تحميلي حزب بعث بر  ــم اربعين نش مراس
ملت عراق و ملت ايران، توانسته اند امور اصلي را از فرعي تشخيص دهند و در کنار هم و 

با همبستگي اسالمي به اهداف بلند اسالمي بيانديشند.

جمع بندي
در انديشة حکماي مسلمان، همبستگي اجتماعي وقتي حاصل مي آيد که افراد جامعه بر 
محور امري معين به اتفاق اتحاد و انس طبيعي دست يابند. باورها، ارزش ها و احساسات 
مشترک در بين افراد جامعه محبت و احساس تعلق متقابل ايجاد مي کند. بر اين اساس، 
جامعه فاضله  مجموعه اي مرکب از انسان هايي است که اجزاي آن به سبب ايمان به باورها 
ــورده، محبت، يکپارچه گي و وحدتي تام  ــاي الهي و فطري با يکديگر پيوند خ و ارزش ه
يافته اند. بر اين اساس، افراد جامعه انساني همچون اعضاي يک پيکر مي شوند که چون بر 
روابط آنها محبت حاکم است، به هنگامة نياز به يکديگر وابسته اند و در امور اجتماعي به 
ــاس تعلق به خوبي شکل گرفت،  همگرايي و همکاري مي پردازند. اگر اين محبت و احس
 همبستگي اجتماعي شکل مي گيرد و تقويت مي شود و عوامل تهديد زا را تضعيف مي کند.

اجتماع عظيم عاشقان حسيني در اربعين و راه پيمايي بزرگ چند روزه در ايام منتهي به 
اربعين، شکوه همبستگي اسالمي و وفاق اجتماعي امت اسالمي است که بر پاية محبت 
ــين (ع) و ارزش هاي فطري همچون عدالت خواهي، ظلم ستيزي و  ــق به امام حس و عش
حق طلبي شکل گرفته است. اين اجتماع ميليوني مردم به عشق امام حسين (ع) خروش 
و رستاخيز مسلمانان عليه ستمگري،  استکبار و تحجر و قدرت نمايي ايمان فطري در برابر 
ــرارت و تروريسم است. زيارت اربعين و پياده روي زينب گونه به مثابة اعالم پيام  کفر و ش
و تجديد عهد با سيدالشهدا (ع) و شهيدان کربال و برافراشتن پرچم لبيک يا حسين (ع) 
ــتن واقعة کربال و انتقال پيام آن به عمق وجدان هاي بيدار انساني  و موجب زنده نگاه داش
ــتگي و انسجام امت اسالمي با  ــت. اين موج عظيم انساني، صحنه اي از شکوه همبس اس
ــت و مي تواند الهام بخش آزادي خواهان جهان و  ــق به خوبي هاس محوريت محبت و عش
ــتبداد و بي عدالتي باشد.  ــالمي و نهضت فراگير جهاني عليه ظلم و اس تقويت بيداري اس
مراسم اربعين نمونة رهايي از تعلقات و تمرين مشق ايثار و گذشت و ساير اصول اخالقي 
ــم اربعين، کليت فرهنگي است که در درون خود تکثر  ــت. مراس و ارزش هاي فطري اس
ــد و افراد مختلف را با هر خرده فرهنگ و لهجه دور هم،  ــمت مي شناس فرهنگي را به رس

ذيل پرچم واحد فطرت و ارزش هاي الهي، جمع مي کند.
بنابراين، اگر مراسم اربعين به درستي شناخته شود و ابعاد جهاني و بين المللي آن به ظهور 
ــد، مي تواند حرکتي به سمت تحقق ارزش هاي الهي و رسانة پيام هدايت زير پرچم  برس
سفينه النجاه عالم يعني امام حسين (ع) باشد. گردهمايي بزرگ مردم در اربعين حسيني 
ــه و شاخة آن از  ــت که ريش نه يک حادثه و رويداد زودگذر، بلکه يک تفکر و فرهنگ اس
متن اسالم ناب محمدي (ص) برخاسته است و ثمر آن همبستگي امت اسالمي در برابر 
تهديدهاي دشمنان خارجي و منطقه اي و رويش جوانه هاي اميد در قلب هاي مستضعفان 

جهان خواهد بود.
ــم پياده روي اربعين حسيني  ــازي مراس در يک تحليل نهايي، مي توان گفت با فرهنگ س
ــاي فطري و  ــتاري احياي ارزش ه ــي و خودجوش در رس ــک حرکت عقالن ــه منزلة ي ب
ــين (ع)، همبستگي اجتماعي در امت  ــتن مکتب عدالت خواهانة امام حس زنده نگه داش
ــتري برخوردار مي شود. در  ــالمي از عمق و استحکام بيش ــالمي تقويت و بيداري اس اس
نتيجه، شناخت بهتري از نهضت امام حسين (ع) به جهان مخابره خواهد شد که هم در 
ــر معارف و فرهنگ اسالم است و هم به افشاي  ــترش ارزش هاي فطري و نش امتداد گس
سياست هاي استکباري، ظالمانه و ضد انساني امريکا و هم پيمانانش در منطقة غرب آسيا 

خواهد انجاميد.
ــگاه فرهنگ و هنر اسالمي ،انتشارات سوره  ــتر اربعين، پژوهش منبع : مدنيت، عقالنيت، معنويت در بس

مهر(وابسته به حوزه هنري) چاپ اول ١٣٩٤ 

در عصر عباسيان که با سيطره اصحاب جبر به همراه حاکميت اقوامي که چندان با گذشته اسالمي 
ــختگيري بر اعمال شيعيان به صورت سازمانيافته و حکومتي ادامه يافت تا اينکه  ــنا نبودند، س آش

آلبويه به سال ٣٥٥ بر بغداد مسلط شدند. 
احمد معزالدوله ديلمي دستور داد تا ابتدا مراسم روز غدير را به جشن بنشينند و سپس در محرم آن سال 
فرمان داد تا اهالي بغداد از اول محرم شهر را تعطيل کنند و ظرفهاي بزرگ غذا فراهم سازند، لباس سياه 

بپوشند و در سوگ سيد شهيدان عالم حضرت ابا عبداهللا(ع)�به عزاداري بپردازند.
عصر آل بويه عصر تنفس براي شيعيان در احياي عزاداري براي امام حسين(ع) و استمرار جريان آييني 

عاشورا بود.
ــلجوقيان، دوباره سياست سرکوب ضدشيعي حاکم شد و تا روي کار آمدن مغوالن امتداد  با حاکميت س
پيدا کرد. در اين دوره تصويري از برگزاري مراسم اربعين در دست نيست، ولي اساسًا اين جريان برچيده 

نشد و همچنان به عنوان يک آيين صحيح شيعي حفظ شد.
در دوره عثماني، اگرچه شيعيان در آسايش نبودند، اما مخالفت شديدي با مسئله عزاداريها نبود، چه اينکه 
دولت ايران هم در شرايط مختلف به نفع شيعيان ورود ميکرد و در مجموع هجده قراردادارضي و مرزي که 
بين دولتهاي ايران و عثماني منعقد شد، يکي از موضوعاتي که در همه قراردادها مورد اشاره بوده، مسئله 

آزادي و آسايش عزاداران و زائران عتبات عاليات بوده است.

سنت پياده روي اربعين
ــين(ع) در روز اربعين توسط جابربن عبداهللا انصاري مرسوم شد، اما بنيانگذار  اگرچه زيارت قبر امام حس
پيادهروي دستهجمعي در اربعين حسيني، مرحوم شيخ انصاري متوفي سال ١٢٨١ هـ.ق بود که چنين 

حرکتي را به عنوان رسم و نمادي براي شيعيان معرفي کرد.
ــي سپرده شد، ولي مجددًا توسط محدث نوري احيا گرديد و به عنوان  ــم بعد از مدتي به فراموش اين رس
ــم و سنتي نيکو در ميان شيعيان رواج يافت اين عالم بزرگوار اولين بار در عيد قربان به پيادهروي از  رس
ــي نفر از دوستان و اطرافيانش وي را همراهي  ــه روز در راه بود و حدود س نجف تا کربال اقدام کرد که س
ميکردند. از آن زمان، محدث نوري تصميم گرفت هر سال اين کار را تکرار کند.ايشان آخرين بار در سال 

١٣١٩ هجري، با پاي پياده به حرم اباعبداهللا حسين(ع) مشرف شد.
ــقان اهل بيت(ع) گرديد و در راستاي انجام اين مراسم  ــياري از عاش ــاز پيادهروي بس اين اقدام، زمينهس
ــد. از جمله اين افراد ميرزا جوادآقا  ــي از علما و مراجع تقليد نيز با پاي پياده به کربال رفتن ــوي، برخ معن
ملکي تبريزي، يکي از مراجع عاليقدر جهان تشيع بود که چندين بار با پاي پياده از عتبه علوي رهسپار 

عتبه حسيني شد.
ايشان درباره مراقبه و بزرگداشت روز اربعين حسيني ميگويد: بر مراقبهکننده الزم است که بيستم صفر 
(روز اربعين) را براي خود، روز حزن و ماتم قرار داده، بکوشد که امام شهيد(ع) را در مزار حضرتش زيارت 

کند؛ هر چند تنها يکبار در تمام عمرش باشد.
با ظهور جريان وهابيت در نجد و حجاز، مزاحمت وهابيها با حمالت مختلف عليه شيعيان و حمله به کربال 
در سال ١٢٥٠ هـ.ق اتفاق افتاد و جمعي از زائران در نجف و کربال به شهادت رسيدند. يک سال بعد، چون 
با جمع طالب به رهبري شيخ جعفر نجفي کاشفالعظاء و مقاومت در برابر آدمکشان وهابي مواجه شدند، 

با سرکوب آنها در نجف، به جمعي از زائران ايراني حمله کردند و ٨٢ نفر از آنها را به شهادت رساندند.
سقوط دولت عثماني، منتهي به ظهور دولتهاي جديدي در خاورميانه شد. دولتهايي که به لحاظ سلوک 
مذهبي دچار آشفتگيهاي فکري مختلف بودند. طيفي آنگلوفيل و از جنگ جهاني دوم ناسيوناليستهاي 
ــيدند، لذا در عراق، ملک فيصل و نوري سعيد پاشا  ــالمگرايي به قدرت رس ــالم و اس افراطي معارض اس

(آنگلوفيلهاي حاکم بر عراق) در ظاهر، از طرف حوزههاي ديني مخالف نداشتند.
پس از کودتاي عبدالکريم قاسم، وي هم فرصت زيادي براي ايجاد محدوديتهاي ديني نيافت.او در مخالفت 
با امام علي(ع) در نجف سخنراني کرد و بعد از آن سخنراني، در جريان يک پرواز هوايي سقوط کرد و در 
ــحالي کف ميزدند که «صعدلحم و نزل فحم؛  ــوخت. به همين خاطر مردم نجف از خوش آتش هواپيما س

گوشتي پرواز کرد و ذغالي به زمين افتاد.»

ممنوعيت برگزاري اربعين در حكومت بعث
ــالم و اعالم فتواي آيت اهللا العظمي حکيم مبني بر خروج  با کودتاي بعثيها در عراق و ضديت آنها با اس

بعثيها از اسالم، سختگيريهاي حکومت بعث بر شيعيان تشديد شد.
سياست سرکوب و آدمکشي حکومت بعثي با گرايشهاي تند ناسيوناليسم عربي به همراه سياست تجاوز 

سرزميني و گسترش ارضي، عراق را به سمت يک فضاي شديدًا امنيتي سوق داد.
صدام حسين، به بهانههاي مختلف کساني را که تصور ميکرد با او هماهنگ نيستند يا مخالف هستند، سر 

به نيست مينمود و از هر رويهاي براي سرکوب استفاده ميکرد.
وجود جمع زيادي ايراني در عراق نيز به وخامت وضعيت امنيتي شيعيان بيشتر دامن ميزد. دولت عراق 
حسب عرف و سنت بر جاي مانده سالطين عثماني در مناطق مرزي ايران که سياست مداوم تجاوز ارضي 
ــت را پي گرفتند؛ لذا ايرانيها و به تبع آن شيعيان در اين ميانه، گرفتار  ــتند، همان سياس را در پيش داش

شرايط سختتري شدند.
ــدند.  ــختتر کرد و ايرانيهاي مقيم عراق اخراج ش ــرايط را س آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اين ش
الگوهاي مختلف عزاداري جامعه شيعيان نيز هدف دولت بعثي قرار گرفت، لذا مراسم اربعين که در اين 
دوره به صورت کمرمق و در حاشيهها برگزار ميشد و تجمع شيعيان در کربال در هر اربعين اتفاق ميافتاد، 
اينبار توسط صدام حسين به شدت مورد منع و مخالفت قرار گرفت و ارتش حزب بعث و سازمان اطالعاتي 

آن، شيعيان را در اين مسير شناسايي و سرکوب ميکردند.
ــال حکومت صدام؛ مراسم راهپيمايي اربعين به طور رسمي در عراق برگزار نشدو اگر  ــي س تقريبًا طي س
شيعياني اقدام کردند، از راههاي مخفي و خارج از ديد مأموران و از طريق روستاها و نخلستانها به سمت 

کربال حرکت ميکردند، بدون آن که تظاهري در اين جهت داشته باشند.
قتل عامهاي شيعيان توسط صدام، مخاطرهآميز بودن اين اعمال را بيش ازپيش کرد و انجام اعمال اربعين 
را در ظهور حداقلي و خشونت حداکثري تحميل کرد و تقريبًا برگزاري هرگونه مراسم اربعين تعطيل شد.

عظمت بازيافته
ــت، غوغايي در جان شيعيان به راه افتاده، باز نبض زمان با عاشوراي سال  هياهوي عظيمي در گرفته اس

٦١ هجري ميزند. 
زمان به لحظاتي بازگشته است که در آن بيش از داغ شهادت امام حسين(ع)، غم فراق زينب(س) ضربان 

شيعه را مينوازد.
از قضا، سراسيمگي زينب و ٦٢ اسير زن و کودک، همه شيعه را در اين روزها سراسيمه کرده است. اين 
دآلشوبي در قلوب شيعيان، همه را از جا ميَکَند. از اين ميانه، عدهاي از پس ارادهاي سخت به راه ميافتند، 

بهراه افتادني که براي همنفسي و همراهي با زينب است. 
عاشورا اگر چه تداوم راه پيامبر اسالم(ص) را با خون امام حسين(ع) قطعيت بخشيد ، اما    زينب(س) با 

تحمل رنج و زحمت فوق طاقت بشري، حقيقِت قياِم امامش را بر همگان آشکار کرد.
ــال را قياس يحييگونه و با حداکثر  ــپس از مکه به کرب ــين(ع) از مدينه به مکه و س اگر حرکت امام حس
ــورا با ايجاد حرکتي  ــد، بدانيم، قيام زينب(س) از عصر عاش ــري نخواهد گنجي ــداکاري که در عقل بش ف
اعتراضي به جنايت عظيم و بزرگ بشري در سراسر راه کربال تا کوفه و از کوفه تا شام و از شام تا مدينه 

و از مدينه تا شام تداوم پيدا کرد.
و اين گونه عاشورا و قيام امام حسين(ع) در کربال نماند و در کربال به فراموشي سپرده نشد و دست تطاول 
تحريف اموي و عباسي نتوانست آن را به فراموشي سپرد و آنچه مورخان امويگراي دورههاي بعد تالش 
کردند تا عاشورا را يک مخاصمه قومي و حکومتي و نکاحي و عشقي بنامند، از احمد بن حنبل و عبداهللا بن 
محمد عکبرايي تا ابنقتيبه در السياسة و االمامة، گرفته تا غزالي در احياءالعلوم و ابنتيميه در منهاجالسنة 
و محمد بن عبدالوهاب و آلوسي و ديگر نويسندگان و گويندگان ريز و درشت، از در دشمني در آمده و 
َعَلم مخالفت با عاشورا برداشتند و کتابها نوشتند وعوام، جشنها گرفتند و دولتها، جنايتها کردند تا ياد امام 

حسين(ع) و زينب(س) به فراموشي سپرده شود.
ــدا کرد و محور اصلي تحليل  ــنفکران راه پي ــر جديدتر هم، ترجمان ادبيات وهابي در متون روش در عص
روشنفکران در نقد اسالم و امام حسين(ع)، همان نقدها و ايرادهاي وهابيت بوده و اين واقعيتي است که 

کمتر به آن پرداخته شده و سخن کمتر گفته شده است.
ــيد گشت و دور خودش، يادآور زخمهاي پاي زينب(س) عميقتر و دقيقتر  اما هرچه زمين به دور خورش
شد، هر چه دولتها جنگيدند تا جنگ حق و باطل عاشورا را فيصلهيافته اعالم کنند، اما اين مقابله با عاشورا 

هر روز دشمنانش را مغلوبتر کرده است.
اربعين اگرچه در تاريخ تشيع در عراق و ايران ريشهاي عميق داشته و دارد، پس از سالها سرکوب شديد 
در عصر حکومت بعث که اجازه برگزاري اربعين را نميداد و عمليات سرکوبي به بيرحمانهترين شکل انجام 
ــقوط آن حکومت سفاک که بيشترين صدمه را به پيروان امام حسين(ع) در  ميگرفت،اکنون و پس از س
ــراق زد، دوباره عزاداري اربعين، با حرکت مردم از اطراف و اکناف به اميد همراهي و همدلي با  ــران و ع اي

حضرت زينب(س) در عزاي سيدالشهدا به راه ميافتند.

منبع: کتابچه اربعين در گذر زمان؛ دکتر يعقوب توکلي، کميته فرهنگي-آموزشي ستاد مرکزي اربعين

اربعين حسيني، شكوه همبستگي و بينش اجتماعي مسلمانان
سيد مهدي موسوي

اربعين در گذر تاريخ
دكتر يعقوب توكلي
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در خم مي را کمي وا کنید
مرا مست فرزند زھرا کنید

سرم را به ضربت مداوا کنید
ت را ز غم اربًا اربا کنید

به فرمان سقا به فرمان پري
امريي حسٌني و نعم االمري

وید مبان اگر رقص گیسو ب
وید مبان اشارات ابرو ب

وید مبان ازین  سو و آن سو ب
وید مبان مبامن اگر او ب
وید مبري مبريم اگر او ب

امريي حسٌني و نعم االمري 

اال خسرو دل! اال شاه دین!
اال  پیکر! اال مه جبني!

شت حزین! اال جنت غم، 
ني یل ھامشي، پوِر ام الب

ري ابا الفضل دست مرا  ب
امريي حسٌني و نعم االمري

م مهدم زلف آشفته ات
رم زلف آشفته ات م 

بیافشان مهه زلف آشفته ات
به چنگ غم زلف آشفته ات

اسريم اسريم اسريم اسري
امريي حسٌني و نعم االمري 

و یا حسني اگر اوج ماھي ب
و یا حسني اگر قعر چاھي ب
و یا حسني اگر پر گناھي ب
و یا حسني اگر يب پناھي ب
خالئق غالمش صغري و کبري

امريي حسٌني و نعم االمري

يب کسيب مود حب

در سرم گر چه به جز شور حرم رفنت نیست              
این کـه يب معرفـِت او بروم، رفنت نیست

حرم آیینـه  عشـق است؛ ولیکن به خـدا               
کـربالىي شـدِن مـا بـه حـرم رفنت نیست

مي تـوان بـا مني از اشـِك روان زائـر شـد              
زائـري، بسته به این چند قدم رفنت نیست

مهـه آداب حـرم معرفـت و اخالص اسـت               
ر به بسیار و به مک رفنت نیست شك نکن 

ض اسـت در آییين که-                مـرگ زیبـاىي 
شنه به پیکار ستـم رفنت نیست  ترسي از 

و طوفـان را              ح حسني است، ب کشتي 
  تا حسني است نیازي بـه بمل رفنت نیست

چ انعـامي-              به گدایان بنـوسید کـه ھ
 بـرتـر از در پِي اربـاب کـرم رفتـن نیست

با خط خون نبوسید به جز راه حسني               
 ھر کـه راھي برود جز به عدم رفنت نیست

 باز  کوچه پر از روضـه  عبـاس شـ                
 باز  چاره به جز مست َعَمل رفنت نیست

قاسم باي

ا کوله اش را با ذرک یا زھرا برداشت، انداخت بروي شانه اش… از پله ھا آرام پایني آمد، آماده سفر  رفت به مست خیابان شارع السور، خیابان بعدي که رسید گنبد امرياملومنني رو دید، از مها
ردم… دند، رو رکد به یکي از دوستانش و گفت االن برمی د…  اکرواين ھایش درحال آماده شدن 

چید، باورش مني شود، او… روبروي گنبد… پشت سرش جاده رکبال… اذن از پدر گرفت براي زیارت فرزند… لبیك یا  یيب در ھواي احساسش پ  سالم رکد و براي سفر مدد گرفت… بغض 
… لبیك…

ش  که لبیك یا  زمزمه مي رکد… از کنار وادي السالم عبور  سب د به زمني و راه مي رفت، در ذرک  برگشت کنار مهکارواين ھایش… چفیه اش را بروي سرش کشید، چشمش دوخته ش 
ھماند… و حاال … ه اي استاد… از خدا خواست که درک این راه را به او  ني ترین راه پر بغض…  رکد و قدم به جاده رکبال گذاشت… وارد عظمي ترین جاده دنیا شد، سن

ف و آرامش رسیدن به رکبال… آرامش… رکب و بال… تي دل کندن از  بسم اهللا الرمحن الرحمي… ِانَّ َمَع اْلُعْسِر ُْسرا، 
چه مي شود که به فکر این آرامش افتاد خودش  مني داند…

ــد و از  ــود را معرفي کني ــرام لطفا خ ــالم و احت ــن س ضم
ــته ايد، برايمان  ــيني داش ــاي که در اربعين حس فعاليت ه

بگوييد.
بنده روح اهللا کرمي راد هستم. دو سال بعد از سقوط صدام، يعني 
ــتين بار در مسير نجف  ــال ١٣٨٤ در نيمه شعبان براي نخس س
ــدم که براي زيارت  ــه کربال با جمعيت انبوه پياده اي روبه رو ش ب
ــده بود و از  راهي کربال بودند. موکب هاي کوچکي با چادر برپا ش
زائران پذيرايي مي کردد. اينکه چطور ملت عراق در مدت کوتاهي 
ــين عليه السالم متحد شده بودند و اينچنين  زير پرچم امام حس
ــند،  ــران پذيرايي مي کردند، بدون اينکه همديگر را بشناس از زائ
ــت و مواجبي براي ما  بدون توجه به مليت ها، بدون هيچ درخواس
بسيار جديد و جذاب بود. همين باعث شد که از آن سال به بعد، 

زمان سفر کاروان هايي را که مديريت 
ــعبانيه و اربعين  مي کرديم در ايام ش

قرار دهيم. 
ــرف  ــن اربعيني که پياده به مش اولي
ــدم  ــا صحنه هايي مواجه ش ــدم ب ش
ــت.  ــان از وصف آن نتوان اس ــه زب ک
ــال هاي اول تعداد ايراني ها  بسيار  س
کم بود و براي ما عجيب بود که يک 
ــکل گيري  اتفاق بي بديلي در حال ش
ــتر هموطنان ايراني  ــت، اما بيش اس
ــان از آن غافل  ــيعيان جه و حتي ش
ــن صحنه هاي  ــا ديدن اي ــتند. ب هس
ــي و عقلي، تصميم گرفتيم که  عاطف
ــفر اربعين با چند  ــال دوم س براي س
ــتان پژوهشگر با  امکانات  تن از دوس
حداقلي مثل دوربين عکاسي به اين 

سفر برويم. 
ــيعيان  حرکت عظيم و خودجوش ش
ــوان بزرگترين اجتماع  ــان به عن جه
ــود و در  ــاق افتاده ب ــري دنيا اتف بش
ــديد رسانه  اي قرار  سانسور بسيار ش
ــت خالي از اقصي  داشت. زوار با دس
ــور عراق به سمت کربال راه  نقاط کش
ــد و صحنه هاي بي بديلي  افتاده بودن
ــرده بودند. با توجه به حديث  خلق ک
ــن عسکري عليه السالم که  امام حس
ــانه هاي مومن، زيارت  فرمودند از نش
ــت، مومنان با همه آبرو و  اربعين اس
ــود در راه کربال بودند  جان و مال خ
و هر کس با توجه وسع خود در حال 
ــيني بود.  ــاندن به زوار حس ياري رس
ــت که  ــوع ما را بر آن داش اين موض
ــروه فرهنگي و تبليغي اربعين  يک گ
ــکيل دهيم و راهبردهاي کالن،  تش
سياست ها و اهدافي براي آن در نظر 

بگريم.

فعاليت هاي رسـانه اي در طول اين سال ها چه تاثيري داشته 
است؟

اگر سال هاي ابتدايي شکل گيري پياده روي اربعين، کلمه اربعين 
ــا تصاويري از قمه زني  و  ــت و جو مي کرديد، ب را در اينترنت جس
ــديد، اما در طول اين  ــن مواجه مي ش ــواردي با تصاوير خش در م
سال ها با تالش و کوشش بسياري از فعاالن و خادمان رسانه اي، 
ــه اربعين به چشم مي آيد. ما براي نشان دادن  زيبايي هاي حماس
ــفرنامه نويسي از  ــتره اربعين در توليدات چندرسانه اي و س گس
مسيرهاي مختلف به سمت کربال حرکت مي کرديم و به شهرهاي 
ــهر بزرگ و کوچک عراق را پشت  مختلف عراق مي رفتيم. ٢٥ ش
ــهرهايي مثل بصره حله، قاسم، دراجي، سماوه،  ــتيم؛ ش سرگذاش
ديوانيه، حمزه، دبله و... ازآنها گزارش هاي مکتوب و چند رسانه اي 

توليد کرديم.
ــال فعاليت مجازي در سايت جامع اربعين دات نت،  بعد از چندس
ــاهللا به همين زودي ها، سايت به صورت سه زبانه بروز رساني  انش
خواهد شد. عالوه برآن گالري اي جداگانه از عکس هاي اربعين به 
آدرس www.arbeen.me  راه اندازي کرديم و عکس هاي اين 
سال ها به صورت دسته بندي شده با موضوعات مختلف بارگذاري 
شده است. اين اتفاق مهمي  در نشان دادن حرکت عظيم اربعين 
به زبان تصوير است. در شبکه هاي اجتماعي تحت وب و موبايلي 
ــترده اي و به خصوص صفحات اينستاگرام و  نيز فعاليت هاي گس

ــرام داريم و لحظه به لحظه اخبار و اطالعات مرتبط با اربعين  تلگ
اطالع رساني مي شود.

ساخت مسـتند از اربعين و اتفاقت پيرامون آن چه تفاوتي با 
ديگر مستندها دارد؟

ــتندها همچون  ــاير مس ــازي از اربعين با س تفاوتي که مستندس
مستندهاي اجتماعي، سياسي، تاريخي و حتي مستندهاي مذهبي 
ــترده مردم و زائران و خادمان اين حرکت  ِصرف دارد، حضور گس
ــتند اربعين، يک مستند مذهبي، اجتماعي و  ــت. در واقع مس اس
فرهنگي است. اين اتفاق چون به خودي خود بي بديل است و در 
هيج جاي دنيا مانند ندارد، مستندساز بايد بتواند کاري انجام دهد 
ــان دهد که اين شوق  ــور و عظمت اربعين را به گونه اي نش که ش

ــده ايجاد کند تا بتواند خودش را زائر امام بداند و حتي  را در بينن
تصميم به حضور در اين حرکت بگيرد. سال گذشته شاهد زائراني 
ــتاق  ــورهاي مختلف بوديم که با ديدن همين تصاوير مش از کش

زيارت اربعين شده و قدم در اين مسير نهاده بودند. 

كـدام اتفاقـات ويژه اي اسـت كه فقـط در سـفر اربعين رخ 
مي دهد؟

مستندسازي که با تصاويرش مردم عادي و حتي غيرمسلمانان را 
به بزرگ ترين اجتماع بشري ترغيب مي کند، بايد بتواند جنبه هاي 
ــان دهد؛ بايد با هنر خود و  ــي اربعين را هم به مخاطب نش عقالن
ابزاري که در اختيار دارد، به مخاطب بفهماند که زائران و خادمان 
در اين مسير يکديگر را هم افزايي عقالني، شعوري، مهني، اخالقي 
و... . مي کنند. همان طور که بصيرت و تقوا همديگر را هم افزايي 
مي کنند. شما رشد معنوي و معرفتي خادمان اربعين را به خوبي 
ــران را هديه اي از طرف امام  ــاهده مي کنيد. خدام اربعين، زائ مش
ــد و ارتقاي معنوي و مادي آنان مي شوند  مي دانند که موجب رش
ــت و از  ــلوک آن ها، در خدمت به زائران اس ــير س و به نوعي مس
طرف ديگر زائران با ديدن اين خدمت و محبت بي مزد، خضوع و 
ــت دروني پيدا مي کنند و اين شکسته شدن موجب رهايي  شکس

از تعلقات مي شود. 
ــاز بايد اينگونه به اين مسائل اجتماعي و فرهنگي نگاه  مستندس

ــفري که به زيارت  ــد و همين را به مخاطب القا کند. ما در س کن
ــت و به همراه  ــديم که يک پا نداش ــتيم با خانمي  روبه رو ش داش
پدرش عصازنان به سختي حرکت مي کرد. وقتي با آنان مصاحبه 
کرديم متوجه شديم که از بصره آمده اند و بعد از ١٣ روز به کربال 
ــين آمده اند؟ پدرش جواب داد  ــيدند. سوال کرديم: آيا با ماش رس
همه مسير را پياده آمده ايم. بعد متوجه شديم که پيرمرد در زمان 
صدام به جرم حضور در پياده روي اربعين دستگير  و به خاطر اين 
ــود. بعد از سقوط صدام از  ــال محکوم به زندان مي ش جرم ١٦ س
ــود و در اربعين با دختر کوچکش براي زيارت به  زندان آزاد مي ش
سمت کربال حرکت مي کند و در منطقه طويريج با انفجار ماشين، 
ــال ها زيارت  ــود و باز هم در همه اين س پاي دخترش قطع مي ش
ــق را چگونه بايد نشان داد؟ يک  اربعين را ترک نمي کند. اين عش
ــاز بايد بتواند چنين عشقي را به تصوير  مستندس
بکشد و اين مهم ترين تفاوت مستندسازي اربعين 

با ديگر مستندهاست.

نـگاه يك مستندسـاز بـه مسـايلي از قبيل 
مسـائل اجتماعـي، فرهنگـي و... در اربعيـن 

چگونه است؟

مستندساز در اين مسير نبايد تصاويري که خداي 
نکرده موجب وهن شيعه مي شود را نشان دهد. يا 
ــور  صرفا نبايد به صحنه هايي  بپردازد که فقط ش
و هيجان زائران را نشان مي دهد و بايد زاويه ديد 
کالن داشته باشد و بين المللي نگاه کند. بايد بداند 
ــود، بلکه بايد اين  ــير نبايد ايراني ش که اين مس
حرکت مردمي  و بومي بماند. يک مستندساز بايد 
همه جوانب را در نظر بگيرد و بايد مسائل سياسي 
و تاريخي عراق را به خوبي بشناسد و از مناسبات 
ــد. پياده روي  ــي و مذهبي آنان مطلع باش فرهنگ
ــن قبل و بعد از حمله داعش به عراق کامال  اربعي
ــت و مي بينيد که بعد از ورود داعش  متفاوت اس
ــتيزي و روحيه جهاد و دفاع  به عراق، استکبارس
ــاز  ــير موج مي زند. مستندس از حرم در طول مس
ــاني کند و آينده اين  نيز بايد خودش را بروز رس
حرکت را پيش بيني کند و براي بيننده با نگاه به 

آينده خوراک فکري و محتوايي آماده کند.

سختي ها و شـيريني اي مستندسازي اربعين 
چيست؟

ــيرين است. بنده  ــختي هاي اين مسير هم ش س
تاکنون در مسير با هيچ سختي اي روبه رو نشدم 
و جز شيريني چيزي براي ما نداشته است. سال 
ــور و  ــير بوديم و اين ش ــته ١٩ روز در مس گذش
ــيار  ــان مردم –ايراني و عراقي- براي ما بس هيج
شيرين و جذاب بود.  سبک زندگي اربعين، اتفاق 
ويژه اي است و اخالق و ايثار و گذشت به معناي 

واقعي کلمه موج مي زند.
ــل ايران  ــه داخ ــتر ب ــفانه بيش ــختي ها متاس س
برمي گردد. کارهاي مذهبي که در ايران ساخته مي شود واقعا اذيت 
ــت. مستندساز اربعين هيچ جايگاهي در صدا و سيماي  کننده اس
ــد، حتي براي پخش  ــه تنها هيچ حمايتي از ما نمي کنن ندارد. ن

فيلم ها، ماه ها و حتي نزديک به دو سال ما را معطل مي کنند.

شما خاطرات جذاب بي شماري از سفر اربعين در ذهن داريد. 
لطفا يكي از آن ها را براي ما بگوييد.

خاطرات جالب و تعجب برانگيزي از اين سفر در سال هاي مختلف 
ــت و هيچگاه از ياد نمي برم. براي مثال يک  در ذهن من مانده اس
بار نوجوان ١٣ ساله اي را ديدم که به علت سرطان يک پاي خود 
ــت داده بود. اين پسر اهل کرکوک بود و عالوه بر عربي،  را از دس
ــي هم مي دانست.  کردي، ترکي و چون مادرش ايراني بود، فارس
تکفيري ها خانه شان را به جرم شيعه بودن منفجر کرده بودند و 
ــرايط عجيبي قرار داشت. با اين حال به پدر و ماردش  واقعا در ش
ــي مي کند. پياده  گفته بود که اگر اربعين به زيارت نرود خودکش
ــش مي کردند  با عصا راه افتاده بود و هر چه پدر و مادرش التماس
که حداقل روي ويلچر بنشيند گوش نمي کرد و با عصا به سختي 
راه مي رفت و فقط چند دقيقه يک بار براي استراحت روي ويلچر 
مي نشست. اين صحنه و رفتار اين نوجوان کروکي براي من خيلي 

عجيب بود و هيچ وقت فراموش نمي کنم.

مستندساز اربعين عشق را به تصوير مي كشد
روحاهللا كرميراد از پيشگامانو فعاالنفرهنگي رسانه اي اربعين است. او در سال هايي كه اينحركت عظيماوجگرفت در پوشش هنري اينحركت با پژوهشهاي ميداني، فعاليت هاي مختلف رسانه اي 
همچون مستندسازي، عكاسي، يادداشت و سفرنامه نويسي و مديريت پايگاه اربعين دات نت تالش كرده است. در اين شماره از هفته نامه اربعين گفت وگويي كوتاه با ايشان داشته باشيم كه ذيل مي آيد.

پاي پياده تا آسمان
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• مقـام معظم رهبري از اربعين به عنوان حركت عظيم فرهنگي 
يـاد مي كنند، به نظر شـما اربعين چه ويژگي هايـي دارد كه به 

عنوان حركت عظيم فرهنگي قلمداد مي شود؟
ــيني است پيوندي بين  ــوراي حس اربعين بازخواني وتداوم نهضت عاش
غدير و انتظارفرج است؛   حضور بسيار گسترده زائرين اربعيني آن را به 
بزرگترين گردهماي ومانور محبين اهل بيت در آورده است، بستر بسيار 
ــين عليه السالم  ــيعي براي تبيين اهداف و جريان فکري امام حس وس
ــيار مناسبي براي تبيين  ــت. اربعين واقعًا فرصت بس به وجود آمده اس
پيام هاي جريان عاشوراست ظرفيت اربعين در عرصه فرهنگي، اخالقي 
ــت که اگر با برنامه ريزي  ــي و اجتماعي آنقدر عظيم اس تربيتي، سياس
جامع، کامل و هدفمند برگزار گردد، اقتدار و عزت مکتب اهل بيت(ع) 
را براي جهانيان به نمايش خواهد گذاشت موجب تحول در جامه بشري 

خواهد شد.

• به نظر شما مهمترين مسائلي در اين حركت عظيم اربعين بايد مورد 
توجه قرارگيرد چيست؟

در مراسم اربعين به دو مؤلفه بايد توجه شود، يکي جنبه عاطفي، شور، 
ــق و محبت زائرين به حضرت اباعبداهللا (ع) است؛ مؤلفه دوم جنبه  عش
معرفتي و بصيرتي زيارت است براي ماندگاري و عمق بخشي به اين شور 
بايد آن را با شناخت، معرفت و بصيرت همراه ساخت. رسالت  مسئولين 
ــق در اين حرکت عظيم  را به  ــور و عش ــت که  اين ش فرهنگي اين اس

معرفت افزايي و بصيرت زايي سوق دهند.
ــيره امام  رعايت آداب ظاهري وباطني زيارت، توجه به روش و منش وس
ــي و  ــين (ع) در عرصه گوناگون فردي واجتماعي، اخالقي، سياس حس
ــائل مهم اربعين است زائرين بايد در  ــطح جهاني از مس اعتقادي در س
ــفه قيام امام  ــداوم مکتب فکري حرکت کنند و از هرکاري که با فلس ت
ــها وعبرتهاي عاشورا  ــين (ع) منافات دارد خودداري نمايند با درس حس

دراربعين آشنا شوند.

• همه حركت هاي مردمي ممكن اسـت چالش هايي داشته باشند، به 
نظر شـما مهمترين چالشـي كه مي تواند اين حركـت بزرگ را تهديد 

كند چيست؟
ــال از جهات گوناگون بهترين  ــعار اريعين در امس ــت ش بايد توجه داش
ــت. گوينده آن  حضرت ابوالفضل العباس سرآمد دينداران،  ــعار هاس ش
ــت که در سخت ترين شرايط فرمود:«  واليت مداران، بصيرت داران اس
ــي» از جهت موضوع جامعترين، عميق ترين و  ــي احامي ابدا عن دين ان
کارآمدترين موضوع براي  نياز امروز جهان اسالم است، دشمنان اسالم 
با ترفندهاي پيچيده خود به دنبال ايجاد چالش در دنياي اسالم هستند 
از وجود افراد  ناآگاه سوء استفاده مي کنند.  بين امت اسالمي مخصوصًا 
ــيوه هاي مختلف و  ــراق با ترفندهاي پيچيده و ش ــن ملت ايران و ع بي
مرموزانه با اهرم زر و زور وتزوير به دنبال ايجاد اختالف بين عرب وعجم 
ــيعه و سني و قوميتها بوده وخواهند بود جنگ مذهب عليه مذهب  ، ش
ــه هاي آنان را نقش  ــياري کامل  نقش راه مي اندازند؛ زائرين بايد با هش
برآب کنند و از هرگونه گفتار و رفتار تنش زا  جدًا خود داري نمايند.   

ديگر آن که زائرين در برخورد با مشکالت صبور، قانع و کم توقع باشند 
ــرايط سخت امنيتي و  ــده که در ش ــين(ع)تاکيد ش در زيارت امام حس
اقتصادي هم مردم زيارت آن حضرت را ترک نکنند ولي همه بايد بدانند 
اين سفر يک سفر تفريحي نيست که همه امکانات موجود باشد.  يقينا 
سختي و مشکالتي را به همراه خواهد داشت که بايد تحمل کنند. بنابر 
ــفر سختي داشته باشد،  اجر و پاداش آن   روايات وارده هر مقدار  اين س

نيز مضاعف  مي گردد.

• حضرتعالي به شعار امسال مراسم اربعين اشاره كرديد وآن را بهترين 
شعارها برشمرديد اگر ممكن است بيشتر توضيح دهيد.

ــعار اربعين امسال که ِ«اني ُاحامي اََبدًا َعن ديني» است بسيار زيبا و   ش
ــت چون دشمنان به اشکال گوناگون  پرمحتوا و مورد نياز عصر حاضراس

٢٠ توصيه مسئول بعثه مقام معظم رهبري در 
عراق به زائران اربعين حسيني

ــلمين نجفي روحاني،  ــالم و المس حجت االس
ــام معظم رهبري  ــئول نمايندگي بعثه مق مس
ــراق در گفتگو با هفته نامه اربعين، نکات  در ع
حائز اهميتي را درباره مراسم اربعين حسيني 

به شرح ذيل بيان داشتند: 

جهان اسالم ودين خدا راهدف گرفته اند يک نمونه 
ــتي  ــدازي جريان گروهک تکفيري تروريس آن راه ان
داعش به منظور اسالم هراسي واسالم گريزي  است. 
مي خواهند چهره اسالم را خشن وغير انساني مطرح 
ــورد نکات و پيامهاي  ــد. کنکاش وتحقيق  در م کنن
اين شعار زيبا و پرمعني ومتناسب با عصر حاضر کار 

پسنديده اي است.
ــورا در شرايط سخت  حضرت عباس(ع) در روز عاش
ــوگند اگر دست راستم را هم قطع  فرمود به خدا س
ــت.  ــت برنخواهم داش كنيد، هرگز از ياري دينم دس
ــرت ابوالفضل العباس عنوان مي کند  ديني که حض
ــجاعت انسانها را  هدايت، عزت، کرامت، حريت و ش
ــود حيات طيبه  درپي دارد. اگر به اين دين عمل ش
نصيب بشر مي گردد. پيام عمده  اين شعار حمايت 
از دين خدا در همه زمان ها تا سرحد ايثار جان است. 
ديني که مي تواند جهان را در همه اعصار اداره کند 
و پاسخگو و اداره کننده نياز هاي بشر در عرصه هاي 
گوناکون باشد. در حقيقت نهضت عاشورا  در اربعين 
در ابعاد وسيعي بازخواني مي شود و به طور گسترده 
به نداهاي امام حسين(ع) در روز عاشورا پاسخ مثبت 
داده مي شود. نهضت  يک جريان فکري  الهي مستمر 
ــاز و تا هنگام ظهور حجت خدا ادامه  که از غدير آغ
ــيند.  ــان به طور کامل به بار مي نش دارد و در ان زم
امروزه کارآمدي  اين شعار با محوريت ورهنمودهاي 
مرجعيت ديني امکان پذير است. برنامه هاي زائرين 

بايد براساس رهنمودهاي مرجعيت ديني باشد  .

• حضرت عالي مهمترين مسـئوليت روحانيون حاضـر در راهپيمايي 

عظيم اربعين را چه مي دانيد؟ 
 در اربعين هرکس به اندازه ظرفيت و شعاع وجودي 
ــون با توجه  ــد.  روحاني ــش مي کن ــود ايفاي نق خ
ــن و مذهب و  ــا در عرصه دي ــودن آنه ــناس ب کارش
زيارت، رسالت خطيري را در مراسم اربعين برعهده 
دارند. همانگونه که بعد از واقعه عاشورا اهل بيت امام 
حسين عليه السالم رسالت پيام خون شهيداي کربال 
را به دوش کشيدند تا آن جا که يزيد و لشگريانش را 
رسوا کردند.  روحانيون نيز بايد ادامه دهنده راه آنان 
باشند پيام هاي عاشورا را متناسب با مخاطبان بيان 
نمايند و مساله معرفت افزايي را  براي زائران تبيين 
ــج کنند. اموري که  موجب وهن دين وديانت   و تروي
ــت را به زائرين گوشزد نمايند.  قبل از سفر براي  اس
ــائل مورد ابتالزائرين خود را مجهز  ــخگويي مس پاس
ــفر را بدانند و رعايت  ــد و نبايد هاي س ــد.  باي نماين
کنند شرايط و حساسيت هاي کشور عراق را در نظر 
بگيرند.  مراسم اربعين را يک حرکت وحدت آفرين  
بسازند در  مراسم اربعين  مردم عراق سخاوت مندانه 
با عشق واخالص در حدوسع خود از زائرين پذيرايي 
ــدر دان آنها بود نبايد انتظار وتوقع  مي کنند بايد  ق

بي جاداشت.

• درمورد اسراف هم اگر نكته اي داريد براي زائرين  
بيان كنيد

ــه در زندگي و در همه موارد مذموم  ــراف هميش  اس
ــرعي دارد و با روح سفر  ــت وحرمت ش وناپسند اس

ــارت مذمت آن مضاعف  ــت و هرکار ناروايي در زي ــازگار اس زيارتي ناس
ــت دارد  در حد وسع  ــود. همه مردم عراق هرکس به نوعي دوس مي ش

خود در ميزباني زائرين شريک باشد که بسيار صفت 
ــنديده و ارزشمندي است که جاي تقدير دارد و  پس
الگوي خوبي براي ساير ملت هاست.  ولي  ميهمانان 
بايد به گونه اي رفتار کنند که چيزي ضايع و اسراف 
ــد روحيه ايثار ، عزت نفس مناعت طبع  نگردد.  باي
ــين (ع)  را به نمايش بگذارند.  به  اصحاب امام حس
ــکل عزادار به خود بگيرند، قدر اين  تأسي نمايند ش
ــت آورد و  ــتثناي را بدانند به دنبال دس فرصت اس

ارمغان هاي معنوي سفر باشند.

• در ايـن چند سـال كه در مراسـم اربعين  حضور 
داشتيد چه تغييراتي رخ داده است؟

ــه در کربالي معلي  ــت ک ــومين اربعيني اس اين  س
ــامان بخشي و برنامه ريزي   حضور دارم و  شاهد س
ــوده ام در  ــال هاي قبل ب ــي و اجرايي در س فرهنگ
مقايسه سال جاري با سال هاي گذشته، روند خيلي 
بهتري پيدا کرده است. مخصوصا در بخش فرهنگي 
ــلمين  ــالم  والمس که با همت  وتالش حجت االس
ــئول کميته فرهنگي اربعين در  دکتر احمدي، مس
ــلمين اباذري،  رايزن  ــالم  والمس ايران وحجت االس
فرهنگي جمهوري اسالمي درعراق وهمکارانشان با 
تشکيل جلسات متعدد وتعيين کميته هاي گوناگون 
ــاي فرهنگي ومتنوع  ــارکت دادن همه نهاد ه و مش
ــب با  مخاطبين در سطوح  ــاختن برنامه متناس س
ــه ريزهاي خيلي خوب  صورت گرفته  مختلف برنام
ــترده اي انجام شده وهنوز  است.  آموزش هاي گس
ــاري از نظر کميت و  ــال  ج ــائل فرهنگي درس تداوم دارد . حقيقتًا مس
ــته خيلي بهتر پيش بيني شده است بسياري از آسيب  کيفيت از گذش
ــته  برطرف گرديده است.  ظرفيت هاي جديدي  ــال هاي گذش هاي س
ــئولين و دست  ــهم خود از همه مس ــته است. من به س ــايي گش شناس
ــوص کميته فرهنگي-  ــن در ايران وعراق  به خص ــدرکاران امر اربعي ان

آموزشي اربعين، تشکر وقدرداني مي کنم.

• شـما با توجه به حضور چندسـاله در اين مراسم 
چه توصيه اي به مردم داريد كه از اين مراسم بهره 

كافي ببرند؟
ــکوه تر شدن و نقش آفريني هرچه بيشتر  براي با ش
مراسم اربعين و بهره مندي از فيوضات اربعين نکات 
ــه ٢٠ نکته آن به طور تيتر  ــت که فعال ب فراواني اس
وار اشاره مي شود توضيح آنها مجال بيشتري را مي 
طلبد. آنها عبارتند از  ١ـ  رعايت  نظم و انضباط ٢ـ  
توجه هر چه بيشتر به رعايت  آداب  زيارت ٣ـ پرهيز 
از امور تنش زا وتفرقه انگيز ٤ـ   ارتباط  دوستانه  با 
مردم عراق  ٥ـ توجه  به رهنمودهاي مرجعيت ديني 
ــريف عراق    ــراق ٦ـ  تقدير از ميزباني مردم ش در ع
ــودن ازمردم عراق  ٧ـ   ــاکربودن  وبي توقع ب ٦ ـ ش
صبور بودن در برخورد مشکالت ٨ـ احترام به قوانين 
ــور عراق ٩ـ خوش برخوردي با زائرين  ومقررات کش
ــورها ١٠ـ   ــاير کش ديگر مخصوصا با مردم عراق وس
ــالمندان ١١ـ   ــاالن و س کمک  به ضعيفان و خردس
ــي وآمادگي کامل براي تحمل کمبودها و  پيش بين
ــکالت احتمالي ١٢ـ به همراه داشتن نيازمندي  مش
هاي خود در سفر ١٣ـ استفاده حداکثري از برنامه و 
مراسمات ديني اربعين ١٤ـ خويشتن داري  و دوري 
از غضب وعصبانيت  ١٥ـ رعايت شئون زائرحسيني 
ــوزش هاي پيش از  ــتفاده کامل از آم بودن ١٦ـ اس
ــئولين   ــه جدي به توصيه هاي مس ــفر ١٧ـ توج س
مراسم اربعين ١٨ـ محبت و کمک  به موکب داران 
ــي١٩ـ   با توجه جمعيت عظيم زائرين کمتر در کربال ماندن ٢٠ـ   عراق

حفظ روحيه معنوي  وياد خدا و انس با قرآن

حجت االسالم والمسلمين نجفي روحاني مسئول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبرى در عتبات عاليات:

پيام عمده  شعار اربعين امسال، حمايت از دين خدا در همه زمان ها تا سرحد ايثار جان است

اربعين واقعاً فرصت بسيار 
مناسبى براى تبيين پيام 
هاى جريان عاشوراست 
در  اربعيـن  ظرفيـت 
عرصه فرهنگى، اخالقى 
و  سياسـى  تربيتـى، 
اجتماعـى آنقدر عظيم 
اسـت كه اگر بـا برنامه 
ريـزى جامـع، كامـل و 
گردد،  برگـزار  هدفمند 
اقتدار و عزت مكتب اهل 
بيت(ع) را براى جهانيان 
خواهـد  نمايـش  بـه 
گذاشت موجب تحول در 
جامه بشرى خواهد شد.

در مراسـم اربعين به دو 
مؤلفه بايد توجه شـود، 
يكى جنبه عاطفى، شور، 
عشق و محبت زائرين به 
(ع)  اباعبـداهللا  حضرت 
اسـت؛ مؤلفه دوم جنبه 
معرفتى و بصيرتى زيارت 
اسـت براى ماندگارى و 
عمق بخشى به اين شور 
بايـد آن را با شـناخت، 
معرفت و بصيرت همراه 

ساخت

ــامانه اينترنتي ثبت  ــاي مختلف: س ــزارش خبرگزاري ه به گ
ــالب و کارکنان  ــژه ط ــيني(ع) وي ــن حس ــارت اربعي ــام زي ن

جامعةالمصطفي العالميه، راه اندازي شد.
ــالم والمسلمين مهدوي مهر جانشين  به گزارش قم نيوز، حجت االس
رئيس جامعه المصطفي، در مراسم افتتاح اين سامانه، ضمن تقدير از 
زحمات کميته برگزاري مراسم زيارت اربعين المصطفي، خاطرنشان 
کرد: از خداوند متعال مي خواهيم ثبت نام در زيارت اربعين حضرت 
ــين(ع)، به عنوان ثبت نام در ليست ياران آن حضرت  اباعبداهللا الحس
تلقي گردد و به جمله «يا ليتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظيما» که ذکر 

همه ساليان عمر ما  بوده است، رنگ حقيقت بخشد.
 گفتني است، طالب و فضالي غيرايراني و کارکنان جامعةالمصطفي، 
ــم زيارت اربعين حسيني مي توانند با مراجعه  براي شرکت در مراس
ــيhttp://arbaeen.miu.ac.ir، ثبت نام به عمل  به پايگاه اينترنت

آورند.
ــايان ذکر است: در ابتداي اين جلسه، مراسم نوحه خواني و پرچم  ش

گرداني بيرق متبرک گنبد حرم امام حسين(ع) برگزار گرديد.

 به گزارش خبرگزاري هاي 
ــن نظافتي  مختلف، محس
ــازمان حج و  ــرکل عتبات س مدي
زيارت با اشاره به تمهيدات اربعين 
گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي 
انجام شده شرايط براي عبور زائران 
ــادان در ايام اربعين  از مرز آبي آب
همچون ساير روزهاي سال فراهم 

شده است.
وي در ادامه افزود: بر همين اساس روزانه ٧٠٠ زائر در ايام اربعين با عبور 

از اين مرز از طريق کشتي وارد بصره مي شوند.
نظافتي در خصوص روند صدور رواديد تاکيد کرد: در حال حاضر صدور 
ــفارت و ٣ کنسولگري عراق در ايران در حال انجام است و  رواديد در س
ــر کشور براي صدور رواديد فعال  از چهاردهم محرم ١٢ نقطه در سراس

مي شوند.
ــازمان حج و زيارت يادآور شد: تاکنون بيش از ٢٦٠  مدير کل عتبات س
ــامانه سماح که مختص متقاضيان شرکت در راهپيمايي  هزار نفر در س

اربعين است، ثبت نام کرده اند.
نظافتي يادآور شد: متقاضيان دريافت رواديد الزم نيست به سفارت عراق 
مراجعه کنند، بلکه ٢ هزار و ٢٠٠ دفتر زيارتي مجاز آماده دريافت مدارک 

و انجام اقدامات مربوطه براي صدور رواديد هستند.

به گزارش خبرگزاري هاي مختلف: جالل ميرزايي، با اشاره به 
تردد ساالنه زائران اربعين حسيني (ع) از مرز مهران به کشور 
ــت: با توجه به بازديدي که هفته گذشته به همراه  عراق، اظهار داش
استاندار ايالم از پايانه مرزي مهران داشتيم، به نظر مي رسد اقدامات 
ــده و اقداماتي نيز در دست انجام  ــير انجام ش تمهيداتي در اين مس

است.
وي افزود: به طور مشخص در مسيري که از شهر ايالم تا مهران و مرز 

خروجي وجود دارد، بايد از جهت ايمني راه اقداماتي صورت بگيرد.
نماينده مردم ايالم، ايوان و مهران در مجلس ادامه داد: وزارتخانه هاي 
راه و کشور به عنوان مسئول ستاد اجرايي اربعين بايد بودجه اي براي 
ــت ايالم به مهران اختصاص دهند و با  ــير رفت و برگش تفکيک مس
توجه به زمان کم باقي مانده و اينکه راه عرض کافي دارد، بهتر است 
از بلوک هاي پيش ساخته براي تفکيک مسير استفاده کرد تا احتمال 

خطر و تصادف کاهش يابد.
ــرکل راه و  ــي که مدي ــاس گزارش ــان کرد: بر اس ميرزايي خاطرنش
شهرسازي استان به ما ارائه کرده است، اگر ۲۰ کيلومتر از اين مسير 

بلوک گذاري شود، رفت و آمد بهينه تر مي شود.
ــهر مهران در هنگام  ــن درباره اقدامات الزم در داخل ش وي همچني
انتظار زائران براي خروج از مرز با توجه به ازدحام ايام اربعين، اظهار 
ــهرداري تهران به عهده  ــي از اين اقدامات رفاهي را ش داشت: بخش
گرفته و بخشي را نيز استانداري و دستگاه هاي محلي عهده دار شده اند 
ــت همه دستگاه ها کمک کنند تا اين ميزباني به بهترين  اما الزم اس

شکل انجام شود.
ــالمي با بيان اينکه پايانه  ــوراي اس نماينده مردم ايالم در مجلس ش
ــيني دارد،  مرزي مهران ظرفيت خوبي براي تردد زائران اربعين حس
ــان کرد: عالوه بر ۲۰ گيتي که در گذشته وجود داشته، در  خاطرنش
ــده و با تالش  حال حاضر نيز حدود ۶۰ گيت خروجي پيش بيني ش
ــت رفت و آمد در ايام اربعين به صورت  ــتاني قرار اس ــئوالن اس مس

شبانه روزي از مرز انجام شود.
ميرزايي با بيان اينکه در مرز دهلران هنوز زيرساخت هاي کافي براي 
ــاس بهتر است  تردد زائران اربعين وجود ندارد، تأکيد کرد: بر اين اس
ــران، مرز مهران از جهت امکانات رفاهي و  تا قبل از تجهيز مرز دهل

تسهيالت ترددي تقويت شود.

ــزاري هاي  ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــرج حريرچي گفت:  مختلف، اي
ــيم بندي وظايف براي پياده روي  تقس
ــت و آمادگي  اربعين صورت گرفته اس
ــراي برگزاري هرچه بهتر اين  الزم را ب
مراسم در داخل و خارج از کشور داريم.
ــري و  ــاي مج ــتان ه ــت: اس وي گف
پشتيبان در اين خصوص نيز مشخص 
شده اند و همچنين آموزش هاي الزم 
به نيروهاي درماني مستقر در اين پياده 

ــت، البته عزاداران حسيني در پياده روي اربعين بايد  روي آغاز شده اس
پيشگيري هاي الزم را انجام دهند و به آن توجه داشته باشند. 

ــبختانه پارسال عليرغم سردي هوا و حجم  حريرچي با بيان اينکه خوش
انبوه مسافران، مشکالت در حوزه ارائه خدمات بهداشتي و درماني بسيار 
ــاهد  ــال نيز با برنامه ريزي هاي صورت گرفته ش ــدک بود افزود: امس ان
اقدامات موثري خواهيم بود و از تمام کساني که در آن ايام به توزيع غذا 

مي پردازند خواسته ايم آزمايش هاي 
ــالمت محصوالت غذايي  الزم براي س

صورت گيرد.
ــط  ــت بيماران توس ــاره ويزي وي درب
رزيدنت ها در مراکز آموزشي گفت: در 
بيمارستان هاي آموزشي سيستم ارائه 
خدمات طوري طراحي شده است که 
ــت هاي مربوطه اقدامات الزم را  رزيدن
در سطوح مختلف براي بيماران انجام 
ــکلي  ــردر اين زمينه  مش ــد و اگ دهن

مطرح باشد با اساتيد مطرح شود.
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: البته در تمام دنيا الگوي بيمارستان هاي 
آموزشي به همين صورت است، اما در مراکز خصوصي مکانيزم ها متفاوت 
ــي که به متخصص مراجعه مي کند اگر دستيار پزشک يا  ــت و کس اس
پزشک غير اصلي بيمار را ويزيت کند مورد قبول نيست و تخلف صورت 

گرفته است.

راه اندازي سامانه اينترنتي ثبت نام 
زيارت اربعين ويژه طالب المصطفي

جالل ميرزايي نماينده مردم ايالم و مهران در مجلس شوراي اسالمي:

 تشريح آخرين وضعيت مرز مهران 
ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:

براي مراسم اربعين آمادگي كامل داريم 

محسن نظافتي مديركل عتبات سازمان حج و زيارت :
شرايط براي عبور روزانه 700 زائر از مرز
 آبي آبادان در ايام اربعين فراهم شد

گنجينه معارف زينبي:

ــع تاريخي و  ــرح وقاي ــرا : ش #با_کاروان_اس
ــين(ع) در حرکت  بيانات بازماندگان امام حس

کاوران اسرا
#فضايل_و_مناقب_حضرت_زينب

#سيره_حضرت_زينب
#شرح_خطبه_حضرت_زينب

#حضرت_زينب_در_کالم_ائمه
#حضرت_زينب_در_کالم_بزرگان

#اشعار_زينبي
#زنان_عاشورا : معرفي زنان و دختران کاروان 
امام حسين(ع) و ويژگي هاي شخصيتي آنان

ــي هاي زن  ــي ويژگ ــورايي: معرف #زن_عاش

عاشورايي امروزين
#داستان_کوتاه_صوتي

#معرفي_کتاب
#مقاالت

اطالع رساني خاص حوزه بانوان:
#اخبار_بانوان_اربعين
#ملزومات_سفر_بانوان

#امنيت_سفر
#احکام_ويژه_بانوان_زائر

#توصيه_بهداشتي
#راديو_اربعين

ــير_پياده_روي_اربعين : اطالع رساني  #مس
ــا و خدمات خاص بانوان و مبلغان  از موکب ه

خواهر
ــواالت و پاسخ  ــاوره_اربعين: س #سامانه_مش

واحد خواهران سامانه

اطالع رسـاني عمومي(از كانـال فرهنگ و 
آموزش اربعين):

#اخبار_کميته_فرهنگي_آموزشي
#مديريت_سفر_اربعين

#آداب_زيارت
#احاديث_زيارت

#مسير_سفر
#آموزش_زبان_عربي
#اخالق_سفر_اربعين

و...

فعاليت هاى شوراى راهبرى بانوان 
كميته فرهنگى- آموزشى اربعين درفضاى مجازى

بخش فضاي مجازي شـوراي راهبري فعاليت هاي بانوان كميته فرهنگي و آموزشـي ستاد مركزي اربعين حسيني، 
همزمان با روز عاشورا و آغاز رسالت حضرت زينب(سالم اهللا عليها) و ديگر بازماندگان از خانواده امام حسين(عليه 
السالم)در ادامه نهضت ايشان، عالوه بر اطالع رساني اخبار و فعاليت هاي شوراي راهبري بانوان، مجموعه عناوين 
محتوايي ذيل را در بسترهاي رسانه ايي خود از جمله وب سايت، كانال تلگرام، اينستاگرام، صفحه شبكه اجتماعي 

در تبيان و .... منتشر مي نمايد.
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احمدرضا عامري با تاکيد بر اين که 
ــمت مرز  ــک آنچناني به س ترافي
نداريم، تصريح کرد: مهم ترين دغدغه ما 
ــيني است که البته اين  ايام اربعين حس
زمان هر چه نياز به اتوبوس داشته باشيم 

را تامين مي کنيم.
ــا بيان يان که نگران کمبود اتوبوس  وي ب
ــتيم، افزود:   ــيني نيس براي اربعين حس

ــازي بايد براي سفرهاي مردم به عتبات عاليات برنامه ريزي کنند تا زائران  وزارت راه و شهرس
حسيني با آرامش خاطر و با برنامه سفر کنند.

ــافري کشور با بيان اين که برنامه ريزي وزارت راه باعث مي شود  رئيس اتحاديه تعاوني هاي مس
ــت زائران مشخص باشد و ما بتوانيم براي انتقال آنها خدمات دهي  که زمان هاي رفت و برگش
مناسبي داشته باشيم، گفت: در اينصورت اتوبوس ها در زمان مشخصي زائران را به مرز منتقل 

کرده و در زمان هاي مشخص نيز نسبت به جابجايي آنها به داخل کشور اقدام مي کنند.
ــته نرخ بليت اتوبوس در ايام اربعين  ــش که آيا مانند سال گذش ــخ به اين پرس عامري در پاس
ــود چراکه  ــخص مي ش ــيني افزايش مي يابد، افزود: ميزان افزايش نرخ در همان ايام مش حس
ــر خالي  ــران را به مرز منتقل کرده و يک س ــردد مي کنند يا زائ ــر خالي ت ــا يک س اتوبوس ه
برمي گردند يا اين که براي جابجايي زائران يک سر خالي به مرز مي روند که در اين صورت بايد 

مشمول افزايش نرخ بليت شوند.
وي همچنين در خصوص اقالم مصرفي گفت: خوشبختانه قيمت ها در اين بخش تقريبا تثبيت 

شده است.

       آموزش و فرهنگ اربعين
 لوازم مورد نياز براى سفر اربعين

مسافران اربعين حسيني که سالياني است در اين مسير گام نهاده اند، به خوبي از ملزومات 
سفر آگاهي دارند. اما از آنجا که تذکر و يادآوري براي همگان سودمند خواهد بود، در اين 
ــايل مورد نياز سفر اربعين خصوصا براي سه روز پياده روي مراسم  متن، بر برخي از لوازم و وس

اربعين مرور مي شود:

كوله پشتي
راحت ترين نوع حمل بار در مسافت هاي طوالني، استفاده از کوله پشتي سبک است. 

مواد غذايي
ــير راهپيمايي، خصوصًا در مسير نجف به کربال مواد غذايي به مقدار کافي توسط  در طول مس
موکب ها تهيه شده و به صورت رايگان در اختيار زائران قرار خواهد گرفت، ولي بهتر است حتما 
مقداري غذاي فاسد نشدني و بادوام و خشکبار مانند خرما، بادام، انجير و آب (خصوصا در هنگام 

بازگشت) همراه زائر باشد. 

راديو جيبي
ــيني، بهتر است زائران راديو جيبي  ــدن راديو اربعين در موسم اربعين حس با توجه به فعال ش
همراه خود داشته باشند تا ضمن استفاده از برنامه هاي متنوع آن، از اطالع رساني هايي که انجام 
مي گيرد، مطلع شوند. همچنين در صورتي که امکان استفاده از اينترنت براي زائران فراهم باشد، 
مي توانند با نصب نرم افزار راديو اربعين بر روي گوشي همراه خود از اين امکان استفاده  نمايند.

لباس مناسب
ــت زائران، براي جلوگيري از سرماخوردگي، لباس هاي مناسب به همراه داشته باشند:  الزم اس
جوراب، دستکش، کاله، پوشش گوش، کاپشن سبک و... از اين گونه لباس هاست. معموالً  ابتداي 
ــرد است و به تدريج، گرم مي شود. بهتر است به جاي کاپشن و پالتوهاي بزرگ و  صبح، هوا س
حجيم، از لباس هاي متوسط و کاپشن سبک استفاده شود تا در طول روز و گرم شدن هوا،  به 

تدريج لباس ها کم شود.

كيسه خواب
يکي از بهترين لوازمي که براي خواب مي توان همراه داشت، کيسه خواب است؛ چرا که ممکن 
ــود از کيسه خواب نظامي  ــبي براي اسکان و اقامت پيدا نشود. توصيه مي ش ــت جاي مناس اس

استفاده شود که داراي حجم کم و کارآيي مناسبي است.

كفش مناسب
کفش، يکي از لوازم اساسي پياده روي محسوب مي شود. کفش عالوه بر سبک بودن و برخورداري 
از کفي مناسب، نبايد بسيار بزرگ باشد، به نحوي که پا در آن، رها باشد و به گونه اي هم کوچک 

نباشد که پا، تحت فشار قرار گيرد.
توصيه مي شود کفش هاي داراي بند پوشيده نشود، بلکه بهتر است کفش مناسب و آزاد تهيه 
ــتراحت يا وضوگرفتن، ناگزير به درآوردن کفش  ــير، دائمًا براي اس ــود؛ چرا که در طول مس ش

هستند.
ــت از کفش چرمي که مدتي استفاده شده و نه خيلي گشاد و نه خيلي چسبان است،  بهتر اس

براي اين مسير استفاده کنيد. 

روانداز و بالش
با توجه به محدوديت وسايل استراحت، مناسب است پتوي سبک و بالش کوچک همراه زائران 

باشد.
بهترين گزينه، پتوهاي سفري است تا در صورت لزوم از آن براي گرم کردن استفاده شود. البته 

همراه داشتن کيسه خواب مناسب، زائر را از پتو بي نياز مي کند.
الزم است ملحفه سبک و تميز، همراه باشد.

چفيه
چفيه براي پوشاندن سر و گردن، خشک کردن دست و صورت و موارد ديگر کاربرد دارد.

عينك آفتابي
ــوختگي چشم و پوست صورت، بهتر است عينک آفتابي مناسب و  براي جلوگيري از آفتاب س

کاله نقاب دار استفاده شود. 
همچنين در صورت استفاده از عينک طبي، بهتر است يک عينک اضافه نيز همراه باشد.

گوشي تلفن، شارژر و سيم كارت
ــبي ندارد و اين مشکل به ويژه در ايام اربعين، به  آنتن دهي تلفن همراه در عراق کيفيت مناس
ــود، البته در هر صورت بايد آمادگي قطعي تماس ها  ــبب حجم باالي کاربران تشديد مي ش س

وجود داشته باشد و اين آمادگي به خانواده هاي آنان در ايران نيز انتقال يابد.
براي خريد سيم کارت هاي عراقي، در کشور عراق اقدام کنيد که امکان آزمايش سالم و معتبر 

بودن سيم کارت وجود داشته باشد. 
اگر از سيم کارت هاي ايراني (اعم از اعتباري و دائمي) استفاده مي شود، هنگام دريافت تماس از 

ايران، طبق تعرفه، براي زائر هم هزينه دارد.
در مسير پياده روي و در بعضي موکب ها، برق و انواع شارژرها موجود است، اما بهتر است شارژر 

و باطري اضافي همراه باشد.

پول
ــيرها و خريد برخي ضروريات نياز به صرف هزينه است، بنابراين الزم  گاهي براي تردد در مس

است به مقدار کافي پول و ارز همراه زائر باشد.

ساير لوازم مورد نياز
ــود که در صورت امکان بهتر است زائر آنها را  ــايل ممکن است در طول سفر نياز ش برخي وس
ــايل: مهر و جانماز، کتاب هاي زيارت و ادعيه (مانند  ــد؛ از جمله اين وس ــته باش به همراه داش
رهپويه زيارت)، حوله، ماسک يک بار مصرف، دستمال کاغذي، دستمال مرطوب، ليوان کوچک 
ــفري، صابون مايع، شامپوي کوچک، پماد سوختگي  ــته دار، قاشق، چنگال، خميردندان س دس

کوچک، چسب زخم و باند استريل است.
بايد توجه داشت که حمل کوله و بار سبک در پياده روي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، 

اما به همراه داشتن تجهيزات کامل  نيز الزم مي نمايد.
ــت همراه داشتن برخي وسايل همچون چاقو در سفرهاي هوايي و بردن آنها به  بايد توجه داش

داخل هواپيما ممنوع است.

راه هاي كسب اطالعات
ــي و اجرايي  ــب اطالعات در حوزه هاي فرهنگي، آموزش ــي در صورت نياز به کس ــران گرام زائ

مي توانند از راه هاي ذيل اطالعات مورد نياز خود را به دست آورند:
سامانه ثبت نام

ــامانه سماح مي توانند از خدماتي همچون تسهيل در امر صدور رواديد،  زائران با ثبت نام در س
پرداخت هزينه رواديد به صورت ريالي و بيمه کامل زائران بهره مند شوند.

https://samah.haj.ir

سامانه هاي اطالع رساني
زائران و مشتاقان زيارت اربعين مي توانند با مراجعه به سامانه ها و شبکه هاي اجتماعي ذيل از 

اطالعات اجرايي، فرهنگي و آموزشي بهره مند شوند.
http://sema.moi.ir
http://alarbaeen.ir

telegram.me/sema١٣٩٥
telegram.me/alarbaen

ــله جلسات و نشست هاي  در ادامه سلس
ــهيل زيارت  ــتاد ايراني تس هماهنگي س
ــات به  ــيني، يکي ديگر از اين جلس اربعين حس
رياست سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق در 

شهر نجف اشرف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، در اين جلسه 
که با حضور نمايندگان و مسووالن نهادهاي ايراني 
ــتقر در عراق از جمله سازمان حج و زيارت،  مس
ــازمان شمسا، رايزني فرهنگي و  هالل احمر، س
ساير نهادهاي ايراني برگزار شد، آخرين نتايج و 

تصميمات جلسات گذشته مرور و بررسي شد.
در اين نشست آخرين تالش ها و هماهنگي ها 
به ويژه در زمينه حمل و نقل، تغذيه و همچنين 
امور فرهنگي در ايام اربعين حسيني مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
ــيني' نماينده مقام  آيت اهللا 'سيد مجتبي حس
ــت از روند  معظم رهبري در عراق در اين نشس
ــات که با هدف تسهيل امور  برگزاري اين جلس

ــود، ابراز  ــران ايراني در اربعين برگزار مي ش زاي
خرسندي و تقدير کرد.

'حسن دانايي فر' سفير ايران در عراق نيز هدف از 
اين جلسات را هماهنگي به منظور ارائه خدمات 
بهتر و تسهيل امور زايران در ايام اربعين حسيني 

ذکر کرد.
وي تاکيد کرد که تمام تالش ها و نشست ها با 
طرف هاي عراقي به منظور باال بردن ظرفيت ها 
در زمينه خدمات دهي و پذيرايي مناسب در ايام 

اربعين حسيني است.
در اين نشست که در جوار حرم مطهر اميرمومنان 
علي (ع) برگزار شد، با قرائت قرآن و ذکر مصيبت 
ــارت (ع) و مداحي و  ــت و طه ــل بيت عصم اه
عزاداري براي ساالر شهيدان حسين بن علي (ع) 

همراه بود.
ــتاد ايراني هماهنگي اربعين حسيني  پيشتر س
ــابهي در بغداد و کربال برگزار  ــت هاي مش نشس

کرده بود.

ــاي مختلف؛  ــزارش خبرگزاري ه به گ
ــازمان حج و  ــدي رئيس س ــعيد اوح س
ــدات اربعين گفت:  ــاره به تمهي ــارت، با اش زي
ــيني براي ايام اربعين  صدور رواديد زائران حس

از دوازدهم محرم آغاز مي شود.
ــاله صدور رواديد از   وي در ادامه افزود: همه س
اول صفر شروع مي شد اما امسال با برنامه ريزي 
ــده اين کار زودتر آغاز مي شود تا  هاي انجام ش
ــته زائران براي  ــکالتي که سال هاي گذش مش

دريافت رواديد داشته اند حل شود.
 اوحدي يادآور شد: نيازي به مراجعه مستقيم 
ــفارت عراق براي دريافت رواديد نيست و  به س

٢هزار و ٢٠٠ دفتر زيارتي مجاز سازمان حج و 
ــارت مدارک متقاضيان را دريافت و اقدامات  زي

الزم در اين خصوص را انجام مي دهند.
ــارت تصريح کرد:   ــج و زي ــازمان ح  رئيس س
ــد براي هر  ــراي صدور روادي ــت مصوب ب قيم
شخص ٤٠دالر است که قبال ستاد اربعين اعالم 

کرده است.
ــفانه برخي   اوحدي در پايان تاکيد کرد: متاس
از سودجويان با اعالم اينکه رواديد را با ٣٠دالر 
ــه کالهبرداري از زائران  صادر مي کنند اقدام ب
ــا اين دفاتر  ــد که به زودي ب ــيني کرده ان حس

متخلف برخورد مي شود.

آذري  ــواد  محمدج
مديرعامل  ــي،  جهرم
زيرساخت  ارتباطات  شرکت 
ــت  ــه رقاب ــاره ب ــن اش ضم
ــن  ــام اربعي ــا در اي اپراتوره
ــدازي  راه ان از  ــيني،  حس
ــي مورد  ــاخت هاي فن زيرس
نياز براي ارائه اينترنت نسل 
ــه زائرين  ــارم ب ــوم و چه س
ــيني در طول  ــن حس اربعي
مسير حرکت به سمت شهر 

ــگاه  ــر داد. وي همچنين از دانش ــال خب کرب
ايالم خواست تا در زمينه اپليکيشن  هاي روز 

موبايل فعال تر شود.
ــايي  معاون وزير ارتباطات با تاکيد بر شناس
ــيرهاي کور در جاده ها و سعي در جبران  مس
اين نقاط عنوان کرد: «سرعت اينترنت موبايل 
را ارزيابي مي کنيم و سه اپراتور تا فرارسيدن 
ــايت نسل سه و چهار در شهر  آن ايام ٢٢ س
مهران نصب مي کنند. الزم است نقاط محروم 
ــد از اربعين  ــتان ايالم نيز بع ــتايي اس روس
ــود. تصميم بر اين است تا  ــش داده ش پوش
ــي هزينه اين ارتباطات را  ايران و طرف عراق

به حداقل برسانند.»
ــزارش خبرگزاري هاي  به گ
ــي  جهرم آذري  ــف،  مختل
ــه موقع،  ــاني ب بر اطالع رس
و  ــب  مناس ــزي  برنامه ري
ــرويس دهي به زوار تاکيد  س
ــجويان  گفت: «دانش و  کرد 
ــد  ــالم مي توانن ــگاه اي دانش
ــود را در زمينه  ايده هاي خ
ــن  اربعي ــن هاي  اپليکيش
ــايت ايرانسل  حسيني در س
ثبت کنند و ما نيز از آنها که خدماتي مناسب 

براي زوار باشد، حمايت مي کنيم».
گفتني است در هفته ها و روزهاي منتهي به 
اربعين حسيني (ع) جمعيت ميليوني از زائران 
ــلمچه و  با عبور از مرزهاي زميني مهران، ش
ــوي کربال حرکت  ــه به پاي پياده به س چزاب
مي کنند و همين مسير را برمي گردند. امکان 
ــتفاده از اينترنت و ديگر وسايل ارتباطي  اس
ــاني به جميعت حاضر در  مي تواند اطالع رس
ــکوه تري  ــاده تر کرد و جلوه باش اربعين را س
ــاع عظيم مذهبي را روي فضاي  از اين اجتم

مجازي بازتاب دهد. 

نشست هماهنگي ستاد ايراني تسهيل 
زيارت اربعين در نجف اشرف برگزار شد

احمدرضا عامري، رئيس اتحاديه تعاوني هاي مسافري كشور 
 نگران كمبود اتوبوس در اربعين حسيني نيستيم

محمدجواد آذري جهرمي، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت : 
زائرين اربعين حسيني در طول مسيرتا كربال از اينترنت برخوردار مي شوند

رئيس سازمان حج و زيارت گفت: 
آغاز صدور رواديد اربعين از دوازدهم محرم
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عطش و عشق
مرمي سقالطوين

محمد رضا 
مرادي مهرآبادي

سوگواره عبرات/٩٤

کربال عميق ترين زخمي است که بر پيکر جهل زمينيان نشسته است. 
رساترين فريادي است که در دهليز تاريخ پيچيده است و اگر عاشورا 
صحنه نمايش فراگير و فشرده کارزار خوبي و بدي بود؛ اربعين تولد دوباره 
حيات آدميت و حماسه جاودان عشق و تجلي زيباي توحيد است. عاشورا 
ــان بر سپاه ابليس بود و اربعين قرارگاه عشق و پناهگاه  اثبات پيروزي انس
عاشقان حسيني است. کيست که از اين معبر عبور کند و قرار و پناه نگيرد. 
ــي از حق که بر انديشه ها تجسم کرد و  ــورا انفجاري از نور بود و تابش عاش

اربعين تداوم رسالت انسان در پهنه خلقت است.
سر بريده امام حسين(ع) بر نيزه، همچون بيعت با پيکر تير باران شده امام 
حسن(ع) بود که براي حفظ و حراست از دين خدا بر روي نيزه  رفت. از اين 
روست که الگو و اسطوره همه آزادگان و مستضعفان عالم حسين(ع) است. 
حرکت امام حسين(ع) فقط يک واقعه تاريخي نيست؛ بلکه الگويي براي زندگي 
شرافت-مندانه و دين مدار است؛ چرا که امام حسين(ع) به خوبي مي دانست 
که هيچ راهي براي حفظ اسالم و اعالم انحراف دين خدا باقي نمانده است 

جز با ريختن خونش، 
خوني که فرهنگ و 
آبروي شيعه در طول 
ــد، خوني  ــخ ش تاري
که احيا کننده همه 
ــتيز  قيام هاي ظلم س
ــال بود و  ــس از کرب پ
اربعين صداي عدالت، 
صداقت و شاخه هاي 
ــي  آزادگ ــت  درخ
ــه از خاک  ــت ک اس
ــنه کربال روييده  تش
روزها  ــاي  ژرف ــا  ت و 
ــه  ريش روزگاران  و 

دوانيده است.
ــال۶۱  س ــن  اربعي
ــت.  اس ــري  هج
غريبانه ترين غروب در 
گمنام ترين زمين و در 
عطشناک ترين لحظه، 
خاک کربال را رنگين 
مي کند و در آوندهاي 
زمين جاري مي شود 
ــاي خاک را  و رگ ه
به جنبش و جوشش 
مي-خواند.  رويش  و 
ــت تا  زينب آمده اس
ــد. او  صبر تاريخ باش
بر  کربالست  پيام آور 
ــتقيمش،  صراط مس

زينب مي داند اگر عاشورا روز عشق بازي شهدا در محضر حق با سرهاي بريده 
و بدن هاي متالشي شده بود؛ اين روزها روزهاي مصيبت، تنهايي و اسارت 
ــت. اين روزها، روزهاي دل بي قرار زينب است. زينب آمده  زن ها و بچه هاس
است تا بعد از چهل روز، عطر برادرش را استشمام کند و استوارتر از پيش 

خطبه هايش را با تمام وجود فرياد بزند.
عاشورا تا اربعين نقطه اوج عشق حسيني است و در اين چهل روز، حسين 
ــت تا در طول عمر انسان بهانه اي براي بيداري  ــخن محافل اس (ع) تنها س
ــتيزي باشد. اربعين حسيني جويبار هميشه جاري عاشورا و روز  و ظلم  س
ــت. اربعين روز زيارت مرقد عاشورا سازان است.  ــهادت حماسه سازان اس ش
ــين (ع) در عاشورا و پژواک اين فرياد ظلم شکن  اربعين خروش خون حس

است.
ــتگي با عاشوراست. هر اربعين حسيني،  اربعين فرصتي براي اعالم همبس
ــه اي ماندگار، پيامدار استعالي ايمان، نشانه اي از شکوه عشق  قاصد حماس
ــرخ شهادت است. امام حسين  ــه سبزي بر درخت هماره س و برگ هميش
عليه السالم در روز عاشورا خونش را به آستان الهي هديه داد تا بندگان را از 

ظلمت جهل و ناداني و حيرت گمراهي رهايي بخشد.
تکريم اربعين حسيني رمز تداوم عاشورا است و تعظيم شعاير ديني نشانه 
پويايي هميشگي نهضت پربار حسيني و اعالم پاي  بندي به مکتب سرخ 
ــت که آب از گلوي زينب پايين نرفته، غم  ــب اس ــت. چهل ش عاشوراس
ــد که چهل سال  ــارتي را نفس مي کش بر تارک دلش مي وزد و هواي اس
ــت؛ دل زينب (س) ديگر از داغ علي اصغر مرده  ــته  ترش کرده اس شکس
ــد دوباره زمين لبخند بزند؟  ــت. حاال چگونه اين دل مي تواند در تول اس
کدام تولد؟ کدام زندگي؟ کدام اميد؟ اصال مگر مي شود بعد از حسين به 
زندگي ادامه داد؟ در اين چهل روز زينب و امام سجاد (ع) و تمام مريدان 
راه امام حسين در سوگ ابرمردي نشسته اند که حيات اسالم مديون بدن 
تکه پاره اوست. اينک قريب چهل روز از غروب غم انگيز شهادت شقايق ها 
مي گذرد. اسارت، عطش، غربت، زنجير و بيدارگري سهم خاندان اهل بيت 

پيامبر بوده است. 
حماسه عاشورا شورانگيز ترين حماسه تاريخ بشري است که نيرومندترين 

احساسات ميليون ها انسان را برانگيخته و از مرزهاي جغرافيايي و اعتقادي 
نيز در گذشته و شگفت که قداست خويش را در ميان ساير اديان نيز حفظ 
کرده است. هيچ نمونه اي از شجاعت بهتر از شجاعتي که امام حسين (ع) از 

لحاظ فداکاري و شهامت نشان داد در عالم پيدا نمي شود.
قيام امام حسين(ع) و پيام نهضت حسيني محتواي عالي و بلندي دارد که آن 
بازگشت به اسالم، سيره نبوي، امر به معروف و نهي از منکر و برکنار کردن 

حاکمان ستمگر و ظالمان است.
قيام امام حسين (ع) تفسير بعثت و ترجمان نبوت و معناي امامت است و 
عاشورا نقطه اوج امانت اداي انسان بود. اربعين امام حسين(ع) آينه اي است 
که تمام مفاهيم انساني را با ابعاد حقيقي اش در خود متجلي ساخته است. 
اگر عاشورا روز هجرت آگاهانه و جانبازي عاشقانه در راه دوست بود؛ اربعين 
روز يادگيري رسم دين- داري و آيين وفاداري اوست و عاشورا رستاخيزي بود 
که پرده از چهره همه زشتي ها  کشيد و پليدان را رسوا ساخت. اربعين مشعل 
فروزاِن معرفت است که فرا روي انسان ها قرار گرفته است. آري از آن زماني که 
فرياد سرخ خون از گلوي 
عاشورا برخاست، پژواکي 
در قله هاي بلند اعصار و 
ــاد که تا آن  قرون در افت
سوي مرز ابديت طنين 
افکند و در سينه  سوزان 
عاشقان ايثار و شهادت در 
اربعين هاي زمان جاودانه 

شد.
زندگي ما بعد از حسين 
ــت  ــن محکومي (ع) عي
از  کاش  اي  ــت.  اس
ــديم  مي ش آب  خجالت 
ــياه ما  تا هيچ گاه روي س
ــگاه مادرش حضرت  بر ن
زهرا (س) نيفتد. آخر در 
هيچ جاي دنيا اين رسم 
هيچ  نيست.  امانت داري 
ــم  ــاي جهان اين رس ج
ــت.  ارباب و بندگي نيس
بياييد به تمام دنيا فخر 
داشتن  براي  ــيم  بفروش
آن  بياييد  اربابي.  چنين 
ــد لطفش را  طور که باي
ــم و حرمتش  پاس داري
ــگاه داريم. کربال اين  را ن
ــک و بي آب،  بيابان خش
ــانيت و کمال  درياي انس
است؛ اقيانوس بي کرانه اي 
ــه در آن گوهر  ــت ک اس

همه عظمت ها و خوبي ها به رنگ مظلوميت يافتني است. 
يا ابا عبداهللا تو در عاشورا عشق را معنى کردي. قيام تو اسالم را زنده ساخت. 
شهادت تو حضور هميشگى در همه زمان ها و و مکان  هاست. يا حسين کربال 
خون تو را، خون خدا را همواره بر چهره افق مى پاشد و غروب هنگام سرخى، 
آسمان مغرب را به شهادت مى گيرد تا آن جنايت هولناک را هر چه آشکارتر 
نمايد و چشم تاريخ را بر اين صحنه هميشه خونين بدوزد و گوش زمان را از 
آن فريادهاي تندر گونه آن عاشوراى دوران-ساز پر کند. اى حسين! اى شراره 
ــاني که چنان در ُبعد  ايمان! تو با نامردان تبهکار، مردانه در آويختى؛ با کس
حيوانيت فرو رفته بودند که چون کران و کوران نور خداوند را در برابرشان 

نديدند و نداي قرآن ناطق را نشنيدند يا خود را به کوري و کري زده بودند.
يا حسين! روز عاشورا آن درفش آزادگى که در دست تو بود؛ کالس فشرده 
تاريخى اى بود براي همه نسل ها تا ابديت، حسين! کربالى تو مصاف نبود، 

منظومه بزرگ هستى بود. 
ــگون اگر قيام قامتت در خون نشست، اما  ــرخ و روز آتش در آن صحراى س
پيام نهضتت در اربعين برخاست. يا حسين! اى پرچم خونين حق بر دوش، 
تو در طول عمر انسان مظهر شديدترين حاالت احساسى انسان هستي، يا 
حسين! تو مظهر آيات خدايى و اين صفت ميراث پدر و جد توست. عباس 
درس مردانگى به عالم آموخت. على اصغر طفل شش ماهه ات اگر بر مرگ 
تبسم نکند، پس چه کند؟ يا حسين! اگر در کربال بى کس و ياور شدي؛ اينک 
چشم بگشا و ببين که خلق جهان مريد و ياور توست. عاشوراى تو انفجارى 
از نور و تابشى از حق بود که بر انديشه ها تجلى کرد و شکوفا شد. يا حسين! 
ــرودن حماسه هاى زيباى  تو تاريخ را به حرکت آوردى و زبان زمان را به س
ايثار، جهاد و شهادت گشودى و لحظه لحظه تاريخ را، عاشورا ساختى و جاى 

جاى زمين  را کربال کردي.
عزاداران سيدالشهدا، دوستداران جگر گوشه رسول خدا بشتابيد، بشتابيد 
همگام با اهل بيت رسول خدا(ص) همگام با عزاداران و دلسوختگان حسيني 
با پاي پياده به کربالي معلي برويم و همنوا با امام زمان ارواحنا فداه با ذکر 
لبيک يا حسين، به زيارت اربعين سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا 

الحسين عليه السالم نائل شويم.

اربعني ، تنھا داستان پیاده روي نیست...داستان پا و تاول 
شتان ورم رکده... و زخم...داستان ان

اربعني داستان بلند ھزاران دست و بريق و روضه و 
سیطره است...
سیطره اشك و آه و ناله...

در داستان دنباله دار اربعني ھزاران ھزار واژه 
ش آفریين مي کنند...
چاي ھا وآب ھا
یه مادر است... و آب ...

اربعني 
حکایت آب است...
آيب که شرمن لب ھاي ترک خورده شريخواره شد
آيب که شرمن مشك عموعباس شد...
شنه حسني نرسید... آيب که به لب ھاي 
السالم علیك یا ذب العطشان

اربعني حکایت آيب است که اسب ھاي لشکر یزید را 
سرياب رکد
چد... حه باد مي پ ....صداي 
ي فرات را با خود آورده است... باد 
ي بريقي که بر فراز گنبد برافراشته است...
ي حیات مي دھد... باد 
ٍد ََمّ ُ َّمٍد َو آِل  ُ ْیا  َ ْیاَی  َ ُھَمّ اْجَعْل  الَلّ
و حسني سرچشمه آب حیات است
و متام جھان با نام مبارکش زن است...
و قرن ھاست در مطاف مزار عباس...

مان  ضیافت آب اند...آيب که ھر  و اینك اکروان اربعني 
جرعه اش  آتش ارادت به حسني را افروخته مي-کند...
و چاي ھا...
و چاي ھاي نذري مسري...
طعم گریه ھاي کوداکنه مي دھد...
طعم نغمه ھاي نامتام ين...
و چاي ھا...
عطر روضه ھاي اصغر است...
و چاي ھا...
لذت شنیدن زیارت  اکرب است...
باز اربعني... دوباره ازدحام در صف فرشته ھاست...
ر علقمه... ازدحام در مسري دجله... در مسري 

ا دستي آب تعارف مي کند به نیت دست ھاي  ای
... بری
ب... و دستي چاي... به نیت داغ ھاي مکرر ز
ا شریعه است... ای
و يب روضه اشك ھا روانند...
ا آب روضه خوان است... ای
حه مي آید... صداي 

   اربعين مشعل فروزان معرفت فرا روي انسان ها
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    با ايب انت و امي یا حسني.

مسئول کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي کميته فرهنگي 
آموزشي اربعين از تمديد زمان ثبت نام گردهمايي بزرگ 
ــانه اي اربعين و همچنين فراهم شدن امکان  ياوران رس

اسکان در شب پيش از مراسم خبر داد.
سيد محمد رضا خوشرو با اعالم اين خبر، از خبرنگاران 
و اصحاب رسانه، مستندسازان، عکاسان و فعاالن فضاي 
http://resaneh.  مجازي خواست تا با حضور در سامانه

alarbaeen.ir براي شرکت در اين گردهمايي و کارگاه 
هاي جنبي آن ثبت نام نمايند.

ــانه ها و فضاي مجازي عنوان کرد:  مسوول کارگروه رس
ــي اربعين با هدف شناسايي و  کميته فرهنگي و آموزش
ــبکه ارتباطي بين فعاالن رسانه هاي  ــکيل يک ش تش
ــاني، هماهنگي، ايجاد همگرايي و  گوناگون و اطالع رس
ــانه اي ستاد مرکزي  ــت هاي فرهنگي و رس ابالغ سياس
ــانه اي  ــن اقدام به برگزاري گردهمايي "ياوران رس اربعي

اربعين" نموده است.
خوشرو گفت تالش است تا گردهمايي يک روزه ياوران 
رسانه اي اربعين در ٦ آبان ماه در شهر مقدس قم برگزار 
شود و در اين مراسم از حضور و منويات برخي حضرات 
مراجع عظام تقليد، نماينده محترم ولي فقيه در امور حج 
و زيارت، مسئوالن ستاد مرکزي اربعين بهره مند شويم. 
همچنين کميته فرهنگي و آموزشي اربعين درصدد است 
تا با بهره از حضور اساتيدي نظير حسن شمشادي، علي 
خامنه، سهيل کريمي، علي مظلومي، روح اهللا کرمي راد، 
محمد حسين پيشاهنگ و .... کارگاه هاي آموزشي را در 
چهاربخش: خبرنگاري، مستندسازي، عکاسي و شبکه 
ــت ها، راهبردها و بايد  هاي اجتماعي، جهت ابالغ سياس
و نبايدهاي رسانه اي اربعين سال ٩٥ ويژه فعاالن عرصه 

رسانه اي اربعين برگزار نمايد.
ــتقبال عالقه مندان به  ــت با توجه به اس الزم به ذکر اس
ــرکت در گردهمايي ياوران رسانه اي اربعين ثبت نام  ش
resaneh.alarbaeen. تا ۳۰ مهرماه از طريق سامانه

ir  امکان پذير مي باشد. همچنين با توجه به فراهم بودن 
اسکان براي شب پيش از مراسم توسط کميته فرهنگي 
و آموزشي، متقاضيان مي توانند جهت ارايه درخواست به 

سامانه ثبت نام مراجعه نمايند.

گردهمــــايي بزرگ
 ياوران رسانه اي اربعين
مهلت ثبت نام تا 30 مهرماه تمديد شد
امكان اسكان در شب پيش از مراسم فراهم شد
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َا َمَثلُكُْم كََمَثِل الَِّتی نََقَضْت َغزْلَها ِمْن بَْعِد ُقوٍَّة أَنْكاثاً. ا بَْعُد یَا أَْهَل الْكُوَفِة یَا أَْهَل الَْخْتِل َو الَْغْدِر َو الَْخْذِل أََال َفَال رََقأَِت الَْعْربَُة َو َال َهَدأَِت الزَّْفرَُة إمِنَّ أَمَّ
«اّما بعد، ای مردم كوفه، ای مردم خیانتکار و پیامن شکن و بی غیرت، اشكتان خشك نشود و ناله هایتان آرام نگیرد، مثل شام هامنند آن زنی 
است که رشته خود را پس از محکم تابیدن از هم باز کرد...»

حرضت زینب سالم الله علیها در خطبه ای به مردم کوفه فرمودند:

اللهوف، سید بن طاووس، ص ۱۴۶

انـــي احامــي ابداً عـــن دينـــي
صاحب امتياز:
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