
..باز اين چه شورش است که در خلق عالم است
                 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين
                            بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

ــيد. باز صداي پاي کاروان کربال مي آيد. باز  باز محرم از راه رس
نداي «هل من ناصر ينصرني» به گوش مي رسد.

 اي ناله  غربتت به گوشم   اي بـار مصيبتت به دوشم
آغــاز محــّرمت رسيده    بايد ز غمت سيه بپوشم

ــود، عشق و آزادگي و ايثار رخ مي نمايد، و  محرم که آغاز مي ش
ــيني دلدادگان حسين عليه السالم رنگ خدا  شور و شعور حس
ــالم ناب محمدي و تداوم بخش  مي گيرد. محرم تولد دوباره اس
ــورا و حماسه  کربال عجين شده  ــت. محرم الحرام، با عاش آن اس
ــي محرم، بدون  ــت که گوي ــتني اس و اين پيوند، چنان ناگسس
ــين(ع) و کربال هيچ ندارد. نقطه عطف محرم، عاشوراست؛  حس
ــيري براي حق طلبي، عدالت خواهي، ظلم ستيزي و در يک  مس
ــتره تاريخ. عاشورا بايد مي بود  ــان به گس کلمه حيات طيبه انس
ــت،  ــود و تا حقيقت جو و آزاده اي در جهان هس تا دين احيا ش
ــمنان خدا مي خواستند با شهيد کردن امام  بايد باقي بماند. دش
ــال ٦١ نام، ياد و هدف سيدالشهدا  ــين(ع) در عاشوراي س حس
ــه خداوند تداوم نور خود را ضمانت  ــازند؛ غافل از آنک را نابود س
ِ بَِأْفَواِهِهْم َواهللاَُّ ُمِتمُّ ُنوِرِه  ــت: «ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللاَّ فرموده اس
َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن؛ مى  خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 
كنند و حال آنكه خدا گر چه كافران را ناخوش افتد، نور خود را 
كامل خواهد گردانيد». و کيست که نداند اربعين، اولين ميعادگاه 
ــين و نمادي است بر استمرار عاشورا. اربعين، رمز  عاشقان حس
بقا و ماندگاري عاشورا است، چرا که ياد و نام حسين(ع) و پيام 
آزادگي حسين(ع) باقي نمي ماند، اگر با اربعين پيوند نمي خورد  
ــا، کربال در کربال و عاشورا در عاشورا مي ماند اگر اربعين  چه بس

نبود... .
ــال، ماه پروردگار است، لکن ماه مبارک  اگرچه همه ماه هاي س
رمضان، ماهي است که ميزبان اختصاصي اش منسوب به خداوند 
ــرم الحرام را که  ــتا، آغاز ماه مح ــت و در همين راس متعال اس
ــوب به حضرت ثاراهللا عليه السالم است را مي توان ماه  ماه منس
ــت. و چه خوش ميزباني است  ميهماني ما خدمت ايشان دانس
ــم  حضرت اباعبداهللا که  اگرچه خود به ميهماني آمده بود و رس
ميزبانان منافق آن زمان، ميهمان کشي بود، لکن در اين ١٤٠٠ 
سال چنان درس ميزباني به همگان داده است که هر انساني را 

جرأت عرضه خويش بدين بيان کرده که : 
ــي َفِنْعَم َمِن  ــَنا ِضَياَفِت ــا َفَأِضيَفاِني َو َأْحِس ــا ِفيِه َضْيُفُكَم «َو أََن
اْسُتِضيَف بِِه أَْنُتَما َو أَنَا ِفيِه ِمْن ِجَواِرُكَما َفَأِجيَراِني َفإِنَُّكَما َمْأُموَراِن 
يِِّبيَن » (بخشي  َياَفِة َو اْإلَِجاَرِة َفَصلَّى اهللاَُّ َعَلْيُكَما َو آلُِكَما الطَّ بِالضِّ

از زيارت امام حسين در روز دوشنبه)
ــيد و  ــتم، پذيراى من باش ــما هس «و من در اين روز مهمان ش
نيكو پذيرايى كنيد، چه خوشبخت ميهمانى است آن كه شمار 
ميزبانش باشيد، و من در اين روز از پناهندگان به شمايم، پس 
ــور به پذيرايى  ــوى خدا مأم ــما از س مرا پناه دهيد، به يقين ش
نمودن و پناه دادنيد، خدا بر شما و خاندان پاكتان درود فرستد.»
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اھدت ىف سبیل اهللاَّ به وسیله ی رم، ماه تعلمي  ماه 
 برترین خالیق، حضرت اباعبداهللاَّ (علیه الّسالم) است.

 

ــه  جمع ــام  ام
ــود  وج ــرف،  نجف اش
حوزه علميه و مراجع تقليد 
در نجف و هم چنين پذيرايي 
ــران اربعين  ــي از زائ ميليون
ــاري براي  ــيني را افتخ حس

ملت عراق توصيف کرد.
ــيد  س ــالم  حجت االس
ــام  ــي ام ــن قبانچ صدرالدي
در  ــرف  اش ــف  نج ــه  جمع
سي ويکمين همايش مبلغان 
ــد،  ــف برگزار ش ــه در نج ک

ــئله مهدويت را با نهضت عاشورا مرتبط  مس
ــت و گفت: کامال روشن است اگر امت  دانس
ــئله امام  ــالمي به دين پاي بند بوده و مس اس

حسين (ع) را به صورت فعال پي گيري کنند، 
مقدمات بيداري جهاني جهت ظهور حضرت 

ولي عصر (عج) مهيا مي شود.

وي با اشاره به پذيرايي عراقي ها از زائران 
ميليوني اربعين حسيني افزود: هم بستگي 
ــبب معرفي  ــرت اباعبداهللا (ع) س با حض

کامل ملت عراق به جهانيان شده است.
ــان تصريح کرد: تبديل شدن ملت  ايش
ــر  ــه پايگاه ميزباني مردم سراس عراق ب
جهان در زيارت اربعين حسيني افتخار 
بزرگي به شمار مي آيد. عراق هم چنين 
ــه و مراجع  ــو حضور حوزه علمي در پرت
ــه پايگاه علمي  ــرف ب تقليد در نجف اش

پيروان اهل بيت (ع) مبدل شده است.
ــالم قبانچي در بخش پاياني  حجت االس
ــخنان خود اظهار داشت: حق داريم که از  س
اين نعمت الهي که برافراشتن پرچم حسيني 

است به خود بباليم.
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اثر: محمد امين محمدلو

حجت االسالم و المسلمين قاضي عسكر:

حسين ذوالفقاري
 رئيس ستاد مركزي 
اربعين تأكيد كرد:

مهدى جمران 
رييس شوراي 
شهر تهران: 

مجيد آقابابايي
 دبير ستاد مركزي
 اربعين حسيني:

زائران اربعين حسيني
 امسال بايد حتماً ويزا
 داشته باشند

ما درس و پيام مقاومت را 
از عاشورا آموختيم

لزوم هماهنگى بيشتر 
جهت هرچه باشكوه تر برگزار 
شدن مراسم اربعين حسينى

ــت شوراي برنامه  نماينده ولي فقيه درامور حج و زيارت درنشس
ريزي و هماهنگي بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت 
بر لزوم تالش همگاني براي برگزاري باشكوه پياده روي اربعين حسيني 

تاكيد كرد.
ــاني االربعين به نقل از روابط عمومي بعثه  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــنبه ٥ مهرماه به رياست  ــت كه دوش مقام معظم رهبري، در اين نشس
حجت االسالم و المسلمين قاضي عسكر تشكيل شد، آخرين وضعيت 
ــيني و اقدامات صورت گرفته در خصوص  ثبت نام از زائران اربعين حس
زائران اعزامي به مراسم روحبخش دعاي عرفه درعتبات عاليات بررسي 

شد.
ــه از موضوع اربعين  نماينده ولي فقيه درامور حج و زيارت دراين جلس
بعنوان موضوعي ملي ياد و تاكيدكرد: همه موظفند براي برگزاري هرچه 
ــي دريغ  ــكوه تر كنگره عظيم اربعين فعاليت كنند و از هيچ تالش باش

نورزند.
ــالم  االس ــت  حج
ــي  قاض ــلمين  والمس
ــات  اقدام ــه  ب ــكر  عس
ــزي هاي  ــه ري و برنام
ــورت گرفته در بعثه  ص
ــم رهبري و  مقام معظ
ــج وزيارت  ــازمان ح س
براي  ــته  گذش درسال 
برگزاري مراسم اربعين 
ــاره كرد و ازسازمان  اش
ــارت و كميته  حج وزي
ــي  ــي و فرهنگ آموزش
اربعين  مركزي  ــتاد  س
مسئوليت  كه  خواست 
ــود در بخش  ــاي خ ه

ــوط به اعزام را دنبال و  ــي و هماهنگي هاي مرب هاي فرهنگي ، آموزش
اطالع رساني الزم را انجام دهند.

ــازمان حج  ــعيد اوحدي رئيس س ــه آقاي مهندس س در ادامه اين جلس
وزيارت با اشاره به اينكه ستاد مركزي اربعين امسال سامانه سماح را براي 

ــت، گفت: تاكنون  ــيني راه اندازي كرده اس ثبت نام از زائران اربعين حس
ــامانه بيش ازدويست هزار زائر اربعين ثبت نام كرده اند و پيش  دراين س
ــيدن ماه محرم شاهد استقبال بيشتر  ــود با توجه به فرارس بيني مي ش

زائران باشيم.
رئيس سازمان حج وزيارت با توجه به اينكه حدود ٤٥ روز تا آغاز پياده 
ــيني باقيمانده است، لزوم سرعت بخشيدن به اجراي  روي اربعين حس
برنامه هاي پيش بيني شده براي خدمت رساني به زائران در حوزه هاي 
اسكان، تغذيه، حمل و نقل و برگزاري موكب هاي مردمي كه مسئوليت 
آن را كميته هاي ستاد مركزي اربعين عهده دار شده اند، خاطر نشان 

ساخت.
ــه معاون حج، عمره و عتبات و مديران  برپايه اين گزارش در اين جلس
كل حراست و عتبات عاليات سازمان حج وزيارت و نماينده اين سازمان 
ــئوليت خود درخصوص  ــراق از اقدامات صورت گرفته درحوزه مس درع
گزارش  اربعين  مراسم 
دادند و حجت االسالم 
ــلمين احمدي  و المس
مسئول كميته فرهنگي 
ــتاد  س ــي  آموزش و 
نيز  ــن  اربعي ــزي  مرك
فعاليت هاي اين كميته 
در استان هاي مختلف 
و تهران را تشريح كرد 
و اطالع رساني درحوزه 
هاي مختلف را ضروري 

خواند.
مسئول كميته فرهنگي 
مركزي  ستاد  آموزشي 
اربعين تاكيد كرد: براي 
فرهنگ سازي از طريق 
ــيما ، ائمه محترم جمعه و جماعات، سازمان تبليغات اسالمي  صدا وس
ــاي زيادي صورت گرفته و براي پخش  ــت هاي مذهبي تالش ه و هيئ
ــي و فرهنگي از راديو اربعين  ــه هزاردقيقه برنامه هاي آموزش حدود س

برنامه ريزي شده است.

اربعين، موضوعي ملي است و بايد  براى باشكوه تر برگزار شدن آن تالش كرد

زائران اربعين با رعايت كامل مقررات به مرور وارد مرزها شوند 
بازديد وزير كشور از روند تكميل پايانه مسافربرى شلمچه

فضلي  رحماني  ــا  عبدالرض
وزير کشور به منظور بازديد 
ــافربري  ــد تکميل پايانه مس از رون
شلمچه از طريق فرودگاه آبادان وارد 

استان شد.
وزير کشور و هيات همراه با حضور 
در خرمشهر از پايانه مرزي شلمچه 

بازديد کردند.
رحماني فضلي در ابتدا با حضور در يادمان شهداي شلمچه 

به مقام شامخ شهدا اداي احترام کرد.
ــتاد مرکزي اربعين حسيني و  دکتر ذوالفقاري رئيس س
کشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي از جمله همراهان 

دکتر رحماني فضلي در اين سفر هستند.
دکتر عبدالرضا رحماني فضلي گفت: پيش بيني مي شود 

ــيني  جمعيت زائران اربعين حس
در سال جاري در مقايسه با سال 
گذشته حدود ٥٠ درصد افزايش 

يابد.
ــت هماهنگي ستاد  وي  در نشس
مرکزي اربعين حسيني و بررسي 
مشکالت روند تردد زائران اربعين 
ــات گفت: با توجه  به عتبات عالي
ــم اربعين بدست آمده  ــاله اي که در مراس به تجربه دو س
است بايد خدمت رساني به زائران اربعين حسيني با کيفيت 

بهتري انجام شود.
رحماني فضلي با تاکيد بر لزوم اطالع رساني دقيق موارد 
ــتان  مربوط به پياده روي اربعين، صدور رواديد در شهرس
هاي مبداء زائران را از راهبردهاي کاهش تجمع زائران در 

مرزها و استان هاي خروجي بيان کرد.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور همچنين در حاشيه 
ــلمچه در گفت و گو با خبرنگاران  بازديد از پايانه مرزي ش
اظهار داشت: براي خدمت رساني ويژه به زائران در مرزهاي 
ــلمچه و چذابه برنامه ريزي شده و تحقق اين مهم نيز  ش

مستلزم تکميل برخي زيرساخت هاست.
ــگاه خودروها و جايگاه  رحماني فضلي با بيان اينکه توقف
مواکب براي ارائه خدمت بهتر به زائران اربعين فراهم است، 
گفت: پايانه مرزي مسافري نيز به پيشرفت ١٠٠ درصدي 

رسيده است و بزودي به بهره برداري مي رسد.
ــئوالن از زائران اربعين  رحماني فضلي گفت: تقاضاي مس
ــوند، به  ــرور وارد مرزها ش ــت که به م ــيني اين اس حس
ــدارها توجه کنند و بدون رواديد و  دستورالعمل ها و هش

گذرنامه به سمت مرزها حرکت نکنند.

توجه به نيازهاى 
ارتباطى زائران اربعين با داخل ايران 

الزم است

اربعين، اجتماع قلوب حسيني است

ارائه بسته متنوع آموزشى
 براى زايران و كارگزاران اربعين

گردهمايى روايتگران اربعين
 برگزار شد

با حضور آيت اهللا حسينى بوشهرى 
محصوالت فرهنگى ستاد اربعين رونمايى شد

ــم رونمايي از توليدات و محصوالت فرهنگي ستاد مرکزي  مراس
اربعين با حضور آيت اهللا حسيني بوشهري در قم برگزار شد.

ــم رونمايي از توليدات و محصوالت فرهنگي ستاد مرکزي اربعين  مراس
ــالن همايش هاي اداره  کل حج و زيارت استان قم برگزار شد. در  در س
ــهري عضو مجلس خبرگان رهبري،  ــم آيت اهللا حسيني بوش اين مراس
ــئول بعثه مقام معظم  ــلمين نجفي روحاني مس ــالم والمس حجت االس
ــؤول دبيرخانه  ــلمين نواب مس ــالم والمس رهبري در عراق، حجت االس
ــوراي عالي حوزه هاي علميه و عالي پور معاون امور هماهنگي زائرين  ش

استانداري قم حضور داشتند.
حجت االسالم والمسلمين سيدابوالحسن نواب در اين مراسم با اشاره به 
اهميت روايتگري اظهار کرد: نخستين راوي عاشورا خود خداوند است 
و از خدا روايت عاشورا به پيامبر(ص) نقل شد و ايشان هم اين روايت را 
براي ديگران نقل کردند، خداوند در قرآن کريم بيش از ٢٠٠ قصـــــه 

ــياري ديگر از  ــوره قصص و در بس را بيان کرده، قصه هاي قرآني در س
سوره هاي قرآني بيان شده است.

ــؤول دبيرخانه شوراي عالي حوزه هاي علميه ادامه داد: انسان اگر با  مس
ــد مي تواند روايتگر خوبي باشد، روايتگري  ــته باش قرآن کريم انس داش
الهي را ما در آيات مختلف قرآن مشاهده مي کنيم، خداوند وصف بهشت 
و جهنم و بهشتيان و جهنميان را به گونه اي بيان کرد که هر شنونده اي 
را به سوي خود جذب مي کند، روايتگران براي روايت بايد از شيوه هاي 

قرآني استفاده کنند.
ــهري هم در ادامه اين مراسم با اشاره  ــم حسيني بوش آيت اهللا سيدهاش
به واقعه عاشورا اظهار کرد: يکي از پرسش هاي جدي اين است که رمز 
ــورا چه چيزي بوده که براي اين سؤال پاسخ هاي  ماندگاري واقعه عاش
ــب موفقيت يک حرکت  ــت، آن چيزي که موج ــده اس زيادي بيان ش
ــد، آنچه که عاشورا را  ــود، اين است که رنگ حقيقت داشته باش مي ش

ماندگار کرد، حقيقت عاشورا بود.
عضو مجلس خبرگان رهبري در خصوص فلسفه قيام عاشورا تصريح کرد: 
ــان  ــين(ع) مبارزه با جهل و گمراهي بود، ايش هدف اصلي قيام امام حس
ــت و گمراهي بودند، کار اگر  ــود به دنبال نجات مردم از ضالل ــا قيام خ ب
براي خدا باشد، ماندگار مي شود، اخالص در جمالت امام حسين(ع) موج 

مي زند و اخالص يکي از رمزهاي ماندگاري نهضت امام حسين(ع) بود.
ــان زماني که در يک دو راهي قرار مي گيرد بايد راهي را که  وي افزود: انس

ــياري از افراد به امام حسين(ع)  ــود انتخاب کند، بس به آخرت ختم مي ش
ــورا را رقم زدند، يکي از داليل  ــان قيام عاش ــنهاداتي را دادند، اما ايش پيش
ــورا اين بود که اهل بيت(ع) اين واقعه را مدام تبليغ  ماندگاري واقعه عاش

کردند.
حجت االسالم والمسلمين مجتبي نجفي مدير کارگروه روايتگري هم در اين 
مراسم با اشاره به سابقه روايتگري در عراق اظهار کرد: حدود چهار سال پيش 
در راستاي گفتمان سازي عاشورا بحث روايتگري توسط بعثه مقام معظم 
رهبري در منطقه خيمه گاه کربال آغاز شد که اين حرکت طي سال هاي اخير 
مورد استقبال خواص و عوام مردم قرار گرفت، در اين راستا کميته فرهنگي 

اربعين سال گذشته کارگروهي را براي روايتگري تشکيل داد.
ــي،  ــه داد: پس از برگزاري دوره هاي آموزش ــر کارگروه روايتگري ادام مدي
روايتگران با تجهيزات الزم سال گذشته در ايام اربعين به عراق اعزام شدند 
ــتند که ٦٧٠ برنامه روايتگري را براي ٢١٠ هزار نفر برگزار کنند،  و توانس
روايتگري سال گذشته آسيب شناسي شد و امسال سند برنامه ريزي در اين 

خصوص به نگارش درآمد.
همچنين در بخش ديگري از اين مراسم از دو نفر از روايتگران برتر تقدير 

به عمل آمد.
پايان بخش اين مراسم رونمايي از پوستر اربعين با ذکراني احامي ابدا عن 
ديني و چند کتاب و نرم افزار توليد شده توسط ستاد مرکزي اربعين بود، از 
جمله اين محصوالت فرهنگي، نرم افزارهاي حماسه عاشورا، آستان خورشيد، 
آرام دجله و اپليکيشن تماس زائرين عتبات عاليات بود، همچنين در اين 
مراسم از کتاب هاي «تخليص لهوف»، اربعين در گذر زمان و راهنماي زائرين 

اربعين حسيني رونمايي به عمل آمد.

آيه اهللا سيد سعيد حكيم از مراجع عظام در نجف اشرف: 
زيارت اربعين به يك پديده تاريخى تبديل شده است

عراق به پايگاه علمى پيروان اهل بيت عليهم السالم مبدل شده است

 آيه اهللا سيد سعيد حکيم 
از مراجع تقليد در عراق در 
ديدار جمعي از زايران  و کارگزاران 
ــان کردند؛مومناني که  اربعين  بي
ــات عاليات  ــارت به عتب براي زي
ــوند بويژه زايران  ــرف مي ش مش
اربعين حسيني  بعد  واليي زيارت 

را حفظ کنند.
او تأکيد کرد: مراسم زيارت اربعين 
خالصانه و براي امام حسين (ع) و 
به دور از هرگونه مسئله و حاشيه 

باشد. اين زيارت به يک پديده تاريخي تبديل شده است و شيعيان در اين 
مراسم وحدت و محبت خود به يکديگر را ثابت کردند و تمامي شکاف ها و 

تفرقه هاي اجتماعي و اختالف بين خود را از بين بردند.
وي در پايان اظهار داشت: مسئوالن عتبات مقدسه تمامي هماهنگي الزم 
ــراي ارائه خدمات به هيئت هاي مذهبي و گروه هايي که عازم زيارت  را ب

عتبات مقدسه هستند داشته باشند.

حجت االسالم سيد صدرالدين قبانچى، امام جمعه نجف: 

صفحه 2
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صفحه 7
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سيد محمدرضا خوشرو

اِنّــي اُحـــامي اَبَداً َعْن ديني شعـــــــار    
 اربعيـن٩٥
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حسين يكتا از فعاالن جبهه فرهنگي انقالب اسالمي:

امام خمينى (ره):

با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداكارى آغاز شد.ماهى كه خون بر شمشير پيروز شد.ماهى كه قدرت حق، باطل را تا ابد محكوم  «و داغ باطله » بر جبهه ستمكاران و حكومتهاى 
شيطانى زد. ماهى كه به نسل ها در طول تاريخ ، راه پيروزى بر سر نيزه را آموخت.ماهى كه شكست ابر قدرتها را در مقابل كلمه حق، به ثبت رساند.ماهى كه امام مسلمين ، راه مبارزه با ستمكاران 
تاريخ را به ما آموخت. محرم ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياى خداست، كه با قيام خود در مقابل طاغوت، تعليم سازندگى و كوبندگى به بشر داد، وراه فناى ظالم و شكستن ستمكار 

را به فدايى دادن و فدايى شدن  دانست. واين خود سرلوحة تعليمات اسالم است براى ملتها تا آخر دهر.

کميته  رئيس 
هنگـــــي  فر
آموزشي ســـــــتاد 
ــن، با  ــزي اربعي مرک
هيچ  ــه  اين ک ــان  بي
ــي  گروه و  ــزب  ح
چنين  ــاد  ايج تصور 
ــذاري  اثرگ ــان  جري
گفت:  ــرد،  نمي ک را 
ــراي اربعين، به  ماج
ــه فرياد امت  موقع ب
ــالم رسيد و هيچ  اس

کار تبليغاتي، مانند ماجراي اربعين تأثيرگذار نيست.

ــي ستاد  ــالم حميد احمدي، رئيس کميته فرهنگي آموزش حجت االس
ــتين همايش «فعاالن دانشجويي اربعين» که  مرکزي اربعين، در نخس
ــجويي سراسر کشور در سازمان بسيج  با حضور فعاالن و نخبگان دانش
دانشجويي در مجموعه فرهنگي، دانشجويي ١٣ آبان برگزار شد، با بيان 
ــم راه پيمايي اربعين به يک اجتماع  ــن مطلب که امروزه جريان عظي اي
بزرگ فرهنگي تبديل شده است، گفت: اين جريان، درست در زماني که 
ــين (ع) با اين  ــد و امام حس نياز به چنين نورانيتي در عالم بود ايجاد ش

نورافشاني عالم را تحت تأثير قرار دادند.
رئيس کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي اربعين، با تأکيد بر اين که 
هيچ صحنه و کار تبليغاتي نمي توانست به اندازه ماجراي اربعين حسيني 
ــمنان به  ــن در زمان فتنه هاي دش ــد، اظهار کرد: اربعي ــذار باش تأثيرگ
ــت و  صورت هاي مختلف اتفاق افتاد و مربوط به هيچ فرد و دولتي نيس

نخواهد بود، چراکه دولت ها نمي توانند از پس آن برآيند.
حجت االسالم احمدي با بيان اين مطلب که هيچ حزب و گروهي تصور 
ــان کرد:  ــم و اثرگذاري را نمي کرد، خاطرنش ــاد چنين جريان عظي ايج
ماجراي اربعين حسيني، به موقع به فرياد امت اسالم رسيد و اين نشان 

از هنرنمايي امام به اذن الهي است و از هيچ کسي ديگر برنمي آيد.
اربعين: منشأ اقتدار معنوي امت اسالم 

ــان اين مطلب  وي با بي
ــأ اقتدار  که اربعين، منش
معنوي امت اسالم است 
و مقام معظم رهبري نيز 
ــن امر تأکيد  ــا بر اي باره
ــت: حال  ــته اند، گف داش
ــفره اي برايمان  چنين س
ــت، بايد از  پهن شده اس
اين فرصت استفاده کرد 
ــن بهره ها را برد،  و بهتري
ضمن  ــتا  راس همين  در 
ــروي از منويات مقام  پي
معظم رهبري در اين باره، نبايد کاري انجام دهيم که اساس اين جريان 

زير سؤال برود.
ــالم احمدي با اشاره به پيام مقام معظم رهبري براي حضور  حجت االس
ــکوه مند تر راه پيمايي  ــتگاه ها براي کمک به برگزاري هرچه ش تمام دس
ــه اصل  ــتند س اربعين اظهار کرد: رهبر انقالب، طي ابالغيه تأکيد داش
ــوان ميزبان، تقويت مرجعيت ديني در عراق و  تکريم مردم عراق به  عن

احترام به حاکميت دولت عراق انجام بپذيرد.
ــتفاده از  ــتار عدم اس ــتاني، خواس ــر معظم انقالب و آيت اهللا سيس رهب

تصاويرشان در مراسم اربعين هستند.
وي با بيان اين که مقام معظم رهبري و آيت  اهللا سيستاني خواستار عدم 
ــتفاده از تصاويرشان در اربعين هستند، تأکيد کرد: بايد توجه داشت  اس
ــم، کامًال حفظ شود و از مردم عراق به دليل  که مردمي بودن اين مراس
اين ميزباني تکريم کرد؛ هم چنين بايد بپذيريم که رعايت قوانين در سفر 
ــدم رعايت اين قوانين وجود  ــت و هيچ مجوزي براي ع امري الزامي اس

ندارد و نخواهد داشت.
رئيس کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي اربعين خاطرنشان کرد: در 
ــتاي فعاليت هاي فرهنگي و مفيد درباره راه پيمايي اربعين در ايران  راس
ــکل گرفت و امسال ١٤ کميته فرهنگي  و عراق کميته هايي تخصص ش
آموزشي در ايران و عراق ايجاد شد، اين در حالي است که سال گذشته 

١١ کميته ايجاد شده بود.

ــا از فعاالن  ــين يکت حس
انقالب  ــي  فرهنگ جبهه 
اسالمي با تأکيد بر لزوم جهاني 
ــه اربعين  ــتن به حماس نگريس
گفت: در فضاي اربعين، مسئله 
ــت.  ــوب مطرح اس ــاع قل اجتم
وقتي تمام مسلمين و مؤمنين 
جمع مي شوند و در يک مسير 
قدم برمي دارند، اتفاقات مهمي 

رخ مي دهد.
ــين يکتا از فعاالن جبهه   حس
ــالمي در  ــي انقالب اس فرهنگ

نخستين همايش «فعاالن دانشجويي اربعين» که صبح امروز با حضور 
فعاالن و نخبگان دانشجويي سراسر کشور در سازمان بسيج دانشجويي 
ــد، طي سخناني   ــجويي ١٣ آبان برگزار ش در مجموعه فرهنگي، دانش
ــت و  ــئله اجتماع قلوب مطرح اس ــرد: در فضاي اربعين، مس ــار ک اظه
ــلمين و مؤمنين مجتمع مي شوند و در يک مسير قدم  وقتي تمام مس

برمي دارند، اتفاقات مهمي رخ خواهد داد.
يکتا خاطرنشان کرد: ما در راه پيمايي اربعين صحنه هايي عجيب و زيبا 
ــاهديم؛ اين که خانواده ها از همان کودکي فرزندانشان را خادم زائر  را ش
ــان را در ايام اربعين با افتخار  ــين معرفي و دارايي يک سالش امام حس
ــم مي کنند. نوع رفتار و مهرباني آنان در مواجهه با زائران، همگي  تقدي

مصداق «بأبي انت و امي و نفسي لک الوقاء و الحمي» است.
 چالش هاي دشمن براي اربعين 

ــمنان در مهار تابش نور انقالب به اقصي  وي با بيان اين که تقالي دش
ــمن براي  ــت، گفت: هنوز چالش هاي دش ــاط جهان ناکام مانده اس نق
اربعين شروع نشده است؛ هرچند در يکي دو سال اخير حرکات ايذايي 

از خود نشان داده اند اما کار دست خداست.
ــرايطي که دشمناني  ــناس فرهنگي تصريح کرد: در چنين ش اين کارش

ــاي مختلف درصدد  به صورت ه
ــتند، سفينه النجاة  شيطنت هس
ــده  ــيني بار ديگر ظاهر ش حس
است؛ به عبارت ديگر ٢٠ ميليون 
ــت که  زائر، کمترين ميزاني اس
نشان مي دهد دنيا در حال بيدار 
شدن است؛ چراکه هنوز خيلي ها 
ــته اند و بايد  ــير نگذاش پا در مس
خود را براي مديريت بزرگ ترين 
گردهمايي انساني با حداقل ٢٠٠ 
ميليون زائر در راه پيمايي اربعين 

آماده کنيم.
وظيفه بسيج دانشجويي: انتقال خط گفتمان انقالب اسالمي

يکتا با بيان اين مطلب که قرار بي  قرار تمام دانشجويان بسيجي جهان 
ــجويي انتظار مي رود کار چهره  ــالم کربالست، گفت: از بسيج دانش اس
ــيج  ــه چهره و قلوب به قلوب انجام دهند، به عبارت ديگر وظيفه بس ب

دانشجويي انتقال خط گفتمان انقالب اسالمي است.
ــه ماجراي اربعين گفت: براي  ــتن ب وي با تأکيد بر لزوم جهاني نگريس
سامان دهي جريان اربعين، بايد در نحوه انتقال محتواي انقالب اسالمي 
ــالمي انقالبي عجيب را در عالم  ــالش کرد؛ چراکه ماجراي انقالب اس ت

به پا کرد.
ــا افزود: بايد در اين فضا به حکمت حضور در اربعين فکر کرد؛ زيرا  يکت
ــتقيم نجف تا کربال حکمتي عجيب دارد، بايد از  خادمي در صراط مس
معرفت هاي حداقلي عبور کرد و اوج گرفت، لذا در اين راستا بايد نيت-

هاي مهم و صحيحي داشته باشيم.
اين فعال جبهه فرهنگي انقالب اسالمي با بيان اينکه هر کسي بايد در 
ــن فضايي هر کاري مي تواند انجام دهد، تصريح کرد: ما کوچک تر  چني
ــود در فضاي اربعين را فهم کنيم و اين  ــتيم که معارف موج از آن هس
خود حضرات معصومين (عليهم السالم) هستند که بايد به ما بچشانند.

ــاوري اطالعات  ــي وزير ارتباطات و فن  محمود واعظ
ــلمين  ــالم و المس ــنبه پنجم مهر با حجت االس دوش
ــت حجاج ايراني  ــکر نماينده ولي فقيه و سرپرس قاضي عس
ــدار و درباره خدماتي  ــل بعثه مقام معظم رهبري دي در مح
ــه اين وزارتخانه به زائران حوزه حج و زيارت ارائه مي دهد  ک

گفت وگو کرد. 
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسکر در اين ديدار با توجه 
به تجمع ميليوني زائران اربعين حسيني و حرکت رو به رشد 
اين اجتماع ديني بشري و استقبال فراوان پيروان مکتب اهل 

بيت عليهم السالم براي حضور در اين مراسم شکوهمند، لزوم توجه به 
نيازهاي ارتباطي زائران اربعين با داخل کشور را خاطر نشان کرد.

وي از زحمات و تالش هاي مسئوالن و دست اندرکاران وزارت ارتباطات 
ــران حوزه هاي حج، عتبات  ــراي ارائه خدمات مختلف و متنوع به زائ ب

عاليات و پياده روي اربعين حسيني تقدير کرد.

 به منظور  بررسي برنامه ها و مراحل اجراي 
برنامه هاي فرهنگي و آموزشي اربعين در 
سال جاري، هشتمين جلسه کميته فرهنگي و 
آموزشي ستاد مرکزي اربعين حسيني کشور با 
حضور مسوالن کارگروههاي تخصصي در محل 

دبيرخانه کميته برگزار شد. 
ــلمين احمدي رئيس  ــالم و المس حجت االس
کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين، 
با اشاره به اينکه سياست اطالع رساني اربعين در 
سال پيش با مشکالتي مواجه بود، اظهار داشت: 

ــاي  راهنم ــه  دفترچ
ــران  که حاوي همه  زاي
نوع اطالعات مورد نياز  
زايران تهيه و  انشاءاهللا 
بين  حرکت  مبادي  در 
زايران توزيع خواهد شد.

ــا بيان اينکه  احمدي ب
ــکل ما بخش ثبت  مش
نام است، تاکيد کرد: تا 
ــروز ٢٠٠هزار نفر  به ام
ــاز به ثبت نام کردند  آغ
در  ناهماهنگي  مشکل 
ثبت نام خارج از سامانه 
ساماندهي  نظام  سماح 
زايران را مختل خواهد 

کرد انشاءاهللا تدبير خواهد شد تا از اين نابساماني 
جلوگيري  شود.

وي يادآور شد: کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي 
نيز تالش دارد که با پيام رساني سراسري کارهاي 
مربوط به اربعين را به اگاهي عموم مردم برساند، 
همچنين تريبون ائمه جماعات يک وسيله پيام 
ــاني خوب به مردم است، در همين راستا با  رس
ائمه جماعت جلساتي خوبي برگزار کرديم و اميد 
است که مسائل زيارت اربعين را به خوبي با مردم 

در ميان بگذارند.
در ادامه رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد 
اربعين از اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان 
تبليغات اسالمي، کانون مداحان و ديگر سازمان ها 

تشکر نمود.
سپس مهندس باقري دبير شوراي مراسم  با ارائه 
ــي از روند برنامه ريزي و اقدامات  گزارش تفصيل
براي برگزاري با شکوه  مراسم سخنراني و برنامه 
ــت ۳۰  نقطه در  ــاي متنوع ديگر   بيان داش ه
ــيرها ي راهپيمايي و شهرهاي   نوار مرزي و مس
ــرف و کربالي معال شناسايي و  مقدس نجف اش
مکان يابي شد وانشا.اهللا به اجرا در مي آيد.  وي 
ــخ گويي به سئواالت  اقامه نماز جماعت و  پاس
ــرعي با استقرار مبلغان  با همکاري کار گروه  ش
تبليغ و کرسي تالوت با همکاري شوراي راهبري 
فعاليت هاي قرآني از ديگر برنامه هاي  موکب هاي 
مراسم خواهد بود. آقاي باقري دعوت از سي مداح 
و سخنران برجسته کشوري براي برگزاري مراسم 
ــاره  اربعين از طريق بعثه مقام معظم رهبري اش
ــي و توجيهي  ــه آموزش کرد و گفت اولين جلس
کارگزاران موکب هاي مراسم از عاشورا در تهران 

برگزار مي شود.
در ادامه اين نشست آقاي محمدي دبير شوراي 
راهبري فعاليت هاي قرآني گزارشي از برنامه هاي 
ــي اربعين  را ارائه کرد  کميته فرهنگي و آموزش
ــاره به انسجام و همگرايي و هماهنگي  وي با اش
ــور و همچنين با  ــاي قرآني در داخل کش گروه
موسسات قرآني داخل عراق  جمع خواني بزرگ 
قرآني در روز ۱۷ صفر که بزرگترين جمع خواني 
قرآني خواهد بود،و حفظ سوره فجر،  ساماندهي 
و اعزام قاريان بزرگ وبين المللي،  برقراري کرسي 
تالوت،  و  تامين قاريان مورد نياز مراسم، اجراي 
متنوع تواشييح با استفاده از ظرفيت گروههايي 
مردمي و اعزام قاريان نوجوان واجراي ويژه برنامه 
ــا و برپايي خيمه ها ي  هاي قرآني باحضور آنه
قرآني را از  برنامه هاي مهم اين شورا بر شمردند. 
ــالم والمسلمين  ــت حجت االس در ادامه نشس
ــاره به  ــوي از کارگروه نماز و تبليغ به با اش موس
ــه ا کارگروه و ۱۵  ــش جلس برگزاري بيش از ش

ــوالن نهادها ي  ــروه با مس ــه رييس کارگ جلس
ــذب، آموزش و منابع و  تبليغي گفت، برنامه ج
ــده و مطابق جدول زمان  محتواي تبلغ تهيه ش
بندي انشاءاهللا به اجرا در ميآيد. جانشين رئيس 
کارگروه تبليغ با اشاره به اهميت نماز  بيان داشت 
کارگروه بحث اقامه نماز جماعت و ترويج فرهنگ 
نماز را از  اولويت ومحتواي اصلي برنامه تبليغي 
در دستور کار قرار داده و اقدام هاي عملي را انجام 

مي دهد
ــلمين  ــالم و المس ــت حجه االس در اين نشس

عبدالعلي ابراهيمي معاون امور استان هاي شوراي 
سياست گزاري ايمه جمعه با  توجه به ظرفيت 
ــتفاده از شاعران در  ــور اس هاي موجود در کش
موسم وقال آن  تاکيد کردند و از هماهنگي هاي 
خوب صورت گرفته با ايمه جمعه جهت تبيين 
ــفه و آداب زيارت و فرهنگ سازي مناسب   فلس

خبر داد.  
حجت االسالم والمسلمين شريفي معاون تبليغ 
ــتاد اربعين حوزه نيز  حوزه علميه قم و دبير س
ــا آرايه گزارش از اقدامها و برنامه هاي حوزه بر  ب
آموزش همه طالب و رو حاجيان اعزامي تاکيد 
ــي تدوين و  قبل  کرد وگفت برنامه هاي آموزش
ــون و طالب به اجرا در  ــزام براي کليه روحاني اع

مياد.   
ــرو مسئول  ــت، دکتر خوش در انتهاي اين نشس
کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي کميته فرهنگي 
و آموزشي با بيان اينکه تالش چند ماهه اعضاي 
ــانه ها و فضاي مجازي بر روي چند  کارگروه رس
حوزه متمرکز بوده است؛ افزود: در  کارگروه رسانه 
ــروه هاي تخصصي در  هاي کميته فرهنگي، گ
بخش شبکه هاي اجتماعي تلگرام و اينستاگرام 
تحت عنوان کانال رسمي آموزش اربعين تشکيل 
ــانه،  ــت و همچنين در ديگر انواع رس ــده اس ش
فعاليت در زمينه توليدات چند رسانه اي، پورتال 
االربعين، هفته نامه اربعين، راديو و تلويزيون رسانه 

ملي نيز در حال انجام است.
وي افزود: در بخش شبکه هاي اجتماعي در تلگرام 
ــش از ١٣٠ پيام در کانال تلگرامي با عنوان «  بي
آموزش و فرهنگي اربعين» (@alarbaen) در 
ــته بارگذاري شده است،  همچنين  دو ماه گذش
کانال هاي استاني جهت انعکاس مطلب مسئولين 
استاني کميته فرهنگي انجام شده است. ايشان 
افزود ما در کارگروه ايجاد گروه براي تبادل نظر 
اعضاي کارگروه ها و کميته ها را مورد توجه قرار 
ــار اين گروه ها يک گروه اطالع  مي دهيم، در کن
ــانه  ــاني فعاليت هاي کميته به اصحاب رس رس
ــده  با عضويت بيش از ٣٠خبرنگار راه اندازي ش
است. مسئوالن استاني کميته فرهنگي نيز گروه 
مجازي اي را جهت ارائه نظرات و گزارش هاشان 

دراختيار دارند.
ــرو با اشاره به شبکه اجتماعي اينستاگرام  خوش
گفت: اين شبکه اجتماعي با ١٣٤پست در صفحه 

اينستا اربعين
 (www.instagram.com/insta.arbaeen)

بارگزاري شده است.
ــاني االربعين  وي با بيان اينکه پايگاه اطالع رس
ــي، عربي و انگليسي در حال  ــه زبان فارس با س
خدمات رساني است ابراز داشت: اين پايگاه تالش 

دارد زبان اردو و آذري را به زبان هاي ديگر اضافه 
کند، اين پايگاه داراي بخش هاي چند رسانه اي، 

اخبار، ادبيات و پژوهش، اماکن مقدسه است.
مسئول رسانه و فضاي مجازي با اشاره به برنامه 
بخش اپراتورها و پايگاه هاي اطالع رساني گفت: در 
اين بخش مجموعه فعاليت  هايي توسط مسئول 
ــده که از جمله آنها مي توان به  مربوطه انجام ش
ــئولين نرم افزار  مذاکره و امضا تفاهم نامه با مس
جامع اربعين اشاره کرد. از سوي ديگر برگزاري 
ــئولين فني و تبليغات  ــه با مس بيش از ٧ جلس
اجراي  ــراي  ب اپراتورها 
ــترک در  طرح هاي مش
ــم اربعين از  ــام موس اي
قبيل راه اندازي شبکه 
کارگزاران  ــي  اختصاص
اربعين حسيني و ارائه 
ــژه با زائرين  خدمات وي
ــکاري در  اربعين و هم
حوزه تبليغات و اطالع 

نيز انجام شده است.
ــزاري  برگ ــزود:  اف وي 
ــا  ــدد ب ــات متع جلس
ــه  موسس ــئولين  مس
راه  ــان،  تبي ــي  فرهنگ
اندازي شبکه اجتماعي 
ــامانه جامع مشاوره  زائرين اربعين حسيني، س
ــم و ويدئو کميته  ــيس بخش فيل اربعين، تأس
فرهنگي اربعين از ديگر فعاليت هاي مربوط به 
ــت که در کنار آن، تبادل لينک و  اين بخش ا س
اطالع رساني مشترک با موسسه فرهنگي تبيان، 
موسسه ايران، سايت طنين ياس و... نيز صورت 

گرفته است.
 خوشرو با  اشاره به سامانه جامع مشاوره اربعين 
ــيني، گفت: در اين سامانه دريافت سواالت  حس
ــاي ثبت نام و ويزاي  ــاوره در زمينه ه و ارائه مش
اربعين، پياده روي اربعين، احکام مبتال به اطالع 
ــاني و آموزش، امور خواهران، حمل و نقل و  رس

اسکان تعبيه شده است.
ــت: هفته نامه اربعين نيز در ١٢  وي اظهار داش
شماره به همراه دو ويژه تامه تاکنون منتشر شده 
و مقرر است تا انتهاي ماه صفر به صورت هفتگي 
ــد، اين هفته نامه در صفحات خود  به چاپ برس
موضوعاتي شامل: خبرهاي کميته فرهنگي، ستاد 
ــري و ادبي،  ــه اي، هن مرکزي، معرفتي و انديش
ــتاني را  کارگروه هاي تخصصي و کميته هاي اس

مدنظر قرار داده است.
خوشرو در پايان گفت: توليدات چند رسانه اي در 
بخش هاي مختلف نيز انجام شده است. برخي از  
اين توليدات عبارتند از: توليد ٤٠دقيقه  مستند 
از جلسه هم انديشي کارشناسان اربعين، ساخت 
  ٦٠دقيقه فتو کليپ  از تصاوير و عکس هاي برتر 
اربعين، ساخت  ٢٠دقيقه فتو کليپ از تصاوير برتر 
ــگاه قرآن، طراحي تيزر لوگو  اربعين ويژه نمايش
کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين، 
تدوين کليپ گزارش فعاليت هاي کميته فرهنگي 
و آموزشي در اربعين ٩٤ ، توليد نماهنگ با صداي 

سيد حميدرضا برقعي و موارد ديگر بوده است.
ــند سياست هاي  وي ابراز اميدآوري کرد که س
ــي اربعين ٩٥  ــانه اي تحقق اهداف فرهنگ رس
ــتاد مرکزي اربعين  ــه زودي و پس از تأييد س ب
رونمايي خواهد شد و جهت جاري ساختن اين 
ــت ها، گردهمايي بزرگ ياوران رسانه اي  سياس

اربعين در دست برگزاري مي باشد. 
در پايان اقاي مولوي نماينده وزارت کشور بيان 
کرد همانند گذشته تاکيد داريم که کليه اقدامات 
ــي الزاما با هماهنگي کميته  فرهنگي و آموزش
فرهنگي و آموزشي اربعين انجام گيرد و از هر نوع 
ــود.   حرکت و فعاليت نا هماهنگ  جلوگيري ش
ــان با  تقدير از زحمات و برنامه هاي خوب  ايش
ــوي کميته فرهنگي و  ــده از س تدارک ديده ش
آموزشي. گفت ساير مسايل مربوط به حوزه هاي 
ديگر از طريق مسول کميته به دبير خانه ستاد 

منتقل شود تا پيگيري گردد.

خاموشي  و المسلمين  االسالم  حجت 
ــالمي  ــازمان تبليغات اس ــس س رئي
کشور در آيين افتتاحيه چهاردهمين 
نمايشگاه فرهنگي عطر سيب، ضمن 
ــران و اعضاي  ــهردار ته ــر از ش تقدي
ــهر براي پيشقدم شدن در  شوراي ش
اقدامات فرهنگي، اظهارکرد: اگر اسناد 
ــم اين حقيقت  ــي را ورق بزني تاريخ
ــين(ع)  ــه امام حس ــم ک را در مي يابي
مي توانست انسان دينداري باشد بدون 
ــه کند، اما مبارزه با  آنکه با ظلم مقابل

ــئوليت اجتماعي ايشان نشانگر معصوم بودن اين  ظلم و ايفاي نقش مس
انسان کامل بود.

ــياري در طول مسير مبارزه به امام(ره) پيشنهاد دادند که  وي افزود: بس
ــا آن را به زمان ديگري موکول کنند. مانند  ــارزه صرف نظر کنند ي از مب
ــد که چرا مقام معظم رهبري بر  ــه امروز رخ داده و برخي مي گوين آنچ
مقاومت تاکيد مي کند. اگر تاريخ اسالم مطالعه کنيم مي بينيم که برخي 
از صحنه ها در حال تکرارشدن هستند. امروز در برخي از نقاط، تکفيري ها 
با صراحت اعالم مي کنند که خاستگاه شان بني اميه و بني عباس است و 

شعار بازگشت به آن دوران را سر مي دهند.

ــازمان تبليغات اسالمي کشور با  رئيس س
بيان اينکه خط سير کاوران امام حسين(ع)

ــاز آن روز، همان خط  ــرزمين حج در س
ــيري است که تکفيري ها مي خواهند با  س
آن نقشه جهان را تغيير دهند، گفت: دين 
مبين اسالم با پيامبر (ص) شروع مي شود 
و با امام حسين(ع) ادامه مي يابد. به همين 
ــت که جريان  ــل تقاضاي من اين اس دلي
ــه طور جدي  ــورا  و اربعين ب ــي عاش واقع
پاس داشته شود. نبايد فراموش کنيم که 
ــن در حال حاضر در نظم  پياده روي اربعي

آينده جهاني بسيار تعيين کننده است .
خاموشي با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص ناهنجاري ها و 
آسيب هاي اجتماعي کشور، تصريح کرد: به اعتقاد من مردم بايد در برخورد 
ــند؛ به اين معني که با مشارکت و  ــيب هاي اجتماعي پيشگام باش با آس
نقش پذيري حيات مذهبي در مقابله با طالق، اعتياد، مفاسد اقتصادي و ... 

مي توانيم به تدريج شاهد کاهش اين معضالت در جامعه باشيم .
وي در پايان خاطرنشان کرد: پيام محرم و صفر، زندگي صحيح بر اساس 
وحي و در مسير اولياي الهي است. از اين رو، بايد براي رفع هر گونه آسيب 

اجتماعي اقدام کنيم و منتظر سازمان ها نباشيم .

حجت االسالم والمسلمين قاضى عسكرحجت االسالم حميد احمدي، مسئول كميته فرهنگي-آموزشي اربعين حسيني: 
هيچ صحنه و كار تبليغاتى نمى توانست مانند ماجراى اربعين تاثير گذار باشد در ديدار وزير ارتباطات و فناورى اطالعات:

اربعين، اجتماع قلوب حسيني است

توجه به نيازهاى ارتباطى زائران 
اربعين با داخل ايران الزم است

حجت االسالم و المسلمين خاموشي، رئيس سازمان تبليغات اسالمي:

پياده روي اربعين در نظم آينده جهاني بسيار تعيين كننده است

برگزاري جلسه مشترك كارگروه هاي تخصصي 
 و اعضاي كميته فرهنگي- آموزشي ستاد مركزي اربعين



3 ويژه نامه هفتگی
شماره ١٢   |    شنبه ١٠ مهر ١٣٩٥   |   ٢٩ ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

مقام معظم رهبرى(مدظله العالى):

درس از محرم فقط به معنى كشته شدن نيست.:در ايام محرم و صفر‚ ملت عزيز ما‚ بايد روح حماسه را‚ روح عاشورايى را‚ روح نترسيدن از دشمن را‚ روح توكل به خدا را‚ روح مجاهدت فداكارانه در راه 
خدا را‚ در خودشان تقويت كنند‚ و از امام حسين‚ عليه السالم‚ مدد بگيرند. مجالس عزادارى براى اين است كه دلهاى مارا با حسين بن على‚ عليه السالم‚ و اهداف آن بزرگوار نزديك و آشنا كند. يك عده 
ى كج فهم نگويند كه امام حسين‚ عليه السالم‚ شكست خورد. يك عده ى كج فهم نگويند كه راه امام حسين‚ عليه السالم‚ معنايش اين است كه همه ى ملت ايران كشته شوند. كدام انسان نادانى‚ چنين حرفى 

را ممكن است بزند.‚ يك ملت از حسين بن على‚ عليه السالم‚ بايد درس بگيرد. يعنى از دشمن نترسد‚ به خود متكى باشد‚ به خداى خود توكل كند‚

ــتاد مرکزي اربعين حسيني و سيد راجح  مجيد آقابابايي دبير س
ــفير عراق در تهران در نشستي که در وزارت کشور  الموسوي س
تشکيل شد، بر لزوم هماهنگي براي هرچه باشکوه تر برگزارشدن مراسم 

تاکيد  امسال  حسيني  اربعين 
کرد.

 به گزارش پايگاه اطالع رساني 
ــل از پايگاه  ــه نق ــن ب االربعي
ــور،  ــاني وزارت کش اطالع رس
ــتاد  س دبير  آقابابايي  ــد  مجي
مرکزي اربعين حسيني و سيد 
راجح الموسوي سفير عراق در 
تهران عصر شنبه سوم مهر در 
ــور بر  ــتي در وزارت کش نشس
لزوم هماهنگي براي برگزاري 
ــم  ــکوهتر مراس ــه باش هر چ
تاکيد  امسال  حسيني  اربعين 

کردند.
ــتاد مرکزي اربعين حسيني همچنين بر الزام دو طرف بر صدور  دبير س
ــط  ــتن گذرنامه و رواديد عراق توس بيمه نامه براي زائران و همراه داش

زائران عتبات عاليات تاکيد کرد.
آقابابايي افزود: با سفر هيئت ايراني به بغداد، توافق نهايي در جلسه آينده 

در عراق صورت خواهد گرفت.
سيد راجح الموسوي سفير عراق 
ــت با  در تهران نيز در اين نشس
ــاماندهي زائران در  ــاره به س اش
ــيار  ــل و روند بس ــال هاي قب س
ــور عراق  ــب تردد به کش مناس
ــال گذشته، اظهار  در اربعين س
ــئوليت  ــت: با توجه به مس داش
ــزام  ــران در اع ــور اي وزارت کش
زائران، پيش بيني مي شود امسال 
ــاس رعايت  ــران بر اس اعزام زائ
ــاماندهي  ــي و س ــرايط قانون ش
مناسب، موفق تر از سال هاي قبل 

باشد.
ــور خارجه و نيروي  ــور نمايندگان وزارت ام ــت که با حض در اين نشس
انتظامي برگزار شد، نحوه استقرار دفاتر موقت کنسولگري عراق در ١٢ 

شهر مورد نظر براي صدور رواديد مورد بررسي قرار گرفت.

ــه  ــن افتتاحي ــران در آيي ــدي چم مه
عطر  فرهنگي  ــگاه  نمايش چهاردهمين 
سيب گفت: نه تنها انقالب شکوهمند ما، بلکه 
کل دنياي اسالم مديون مکتب امام حسين(ع) 

است .
در آستانه ماه محرم و به منظور ارائه تسهيالت 
به هيئت هاي مذهبي، چهاردهمين نمايشگاه 
ــيب در بوستان بزرگ واليت در تهران  عطر س

افتتاح شد.
ــم دکتر قاليباف  ــن افتتاحيه اين مراس در آيي
شهردار تهران، مهندس مهدي چمران رئيس 
ــهر تهران و حجت االسالم  شوراي اسالمي ش
ــي رئيس سازمان  ــلمين دکتر خاموش والمس
ــالمي کشور و جمعي از مسئوالن  تبليغات اس

حضر داشتند. 
ــاون فرهنگي و اجتماعي با  دکتر عبدالهي مع
ــاره به اهداف و برنامه هاي اين نمايشگاه با  اش

ــترده شهرداري تهران در  اقدام هاي مهم و گس
ــيني گفت:  ارائه خدمات به زائران اربعين حس
ــهرداري تهران عالوه بر عضويت در کميته  ش
ــتاد، در اربعين ٩٤  هاي تخصصي مختلف س
ــاماندهي  ــدود ١٥٠٠٠ نيرو را در اربعين س ح
ــراي ارائه خدمات به کرزها و عتبات عاليات  وب

اعزام کرد.
مهندس مهدي چمران رئيس شوراي اسالمي 
ــم به نقش سازنده  ــهر تهران در اين مراس ش
محرم واربعين حسيني در کاهش آسيب هاي 
اجتماعي گفت: عاشورا هميشه براي مسلمانان 
ــان الهام دهنده بوده و ما درس  و آزادي خواه
ــورا اموختيم و نهضت  و پيام مقاومت را از عاش

اسالمي ما آغازش با محرم بوده  است.
ــخنان حضرت امام (ره)  چمران با اشاره به س
ــت  ــالم را حفظ کرده اس که محرم  و صفر اس
خاطرنشان کرد ما انقالب و پيروزي انقالب را 

از محرم داريم مقاومت لبنان و فلسطين هم هر 
چه دارند از نهضت عاشورا دارند.

ــهر تهران با ذکر  ــالمي ش ــووراي اس رئيس ش
ــر مصطفي چمران  ــهيد دکت خاطره اي از ش
گفت، ايشان بعد از ١٤ سال زندگي در آمريکا، 
مصر و الجزاير  و سوريه وقتي وارد لبنان شدند 
ــتند ان را با نام "خداي  اولين نامه اي که نوش
ــان آن در همان  ــين" آغاز کردند و در پاي حس
اولين نامه شان نوشتند من مطمئنم پيروزي 

شما در راه حسين است و بس.

ــفير جمهوري اسالمي ايران و  ــتاد اجرايي اربعين، با حضور س س
اعضاي ديگر، در سفارت ايران در بغداد برگزار شد.

ــه از تمام  ــاني االربعين، دانايي فر در اين جلس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــتند تا تمام امكانات خود را براي  ــئوالن مربوطه در كاظمين خواس مس
ــين (ع)  ــتقبال از زائرين اربعين به كار گيرند تا زائران اباعبداهللا الحس اس

بتوانند از اسكان و تغذيه مناسب در آن ايام بهره مند شوند.
در اين جلسه حجت االسالم والمسلمين غالم رضا اباذري، مسئول كميته 
ــت: در اربعين امسال بيش از صد  فرهنگي اربعين در عراق نيز اظهار داش
نفر روحاني در كاظمين و سامرا حضور دارند تا در تمام موكب ها و هيئات 
اقامه نماز جماعت مراسم سخنراني و معرفت افزايي و روايت گري در جمع 

زائرين انجام شود.
ــلمين احمد احساني، نماينده بعثه مقام  هم چنين حجت االسالم والمس
ــت: غير از حرم مطهر، چهار مكان  معظم رهبري در كاظمين اظهار داش

جمعيتي بزرگ داريم، كه در اين اماكن چادرهاي گروهي براي برپايي نماز 
جماعت و برگزاري مراسم عزاداري و سخنراني در نظر گرفته شده است .

ــخنرانان مطرح و راويان در راستاي  وي افزود: در اين مكان ها با حضور س
ــالم-  ــبت به ذوات مقدس ائمه معصومين -عليهم الس معرفت افزايي نس

فعاليت خواهند كردند .
ــي (ع) حد فاصل خيابان محيط تا  ــن را در خيابان امام عل ــن اماك وي اي
ــهيد  حرم مطهر، خيابان حضرت صاحب-الزمان (ع) حد فاصل ميدان ش
محراب و حرم مطهر، مسجد مقدس براثا و محلي نزديك ميدان جوادين 

–عليهما السالم- شارع محيط برشمرد .
ــكان زائرين، محل  ــدن اين فضا، عالوه بر اس ــد كرد: با آماده ش وي تأكي
مناسبي براي فعاليت هاي فرهنگي خواهد بود كه قطعا با استقرار روحانيون 
اعزامي درطول شبانه روز برنامه هاي مطلوب فرهنگي براي زائرين به اجرا 

گذاشته خواهد شد.

دوماه تا اربعين مانده و طبق آخرين اعالم 
ــت نام برای  ــج و زيارت،  ثب ــازمان ح س
ــاده روي اربعين از ٢٠٠هزار  حضور در آيين پي

نفر گذشت.
ــنا،  ــگاه خبري االربعين از ايس ــه گزارش پاي ب
ــازمان حج و زيارت،  ــعيد اوحدي، رئيس س س
در آيين گراميداشت نخستين سالگرد شهادت 
ــيبي» در بابلسر،  ــهيد منا حاج «ايمان مس ش
گفت: پيش بيني مي شود با نزديک شدن زمان 
اربعين حسيني، شمار مشتاقان به دوميليون نفر 

افزايش يابد.
او با اشاره به آخرين تمهيدات در نظر گرفته شده 
ــهيل در  براي اربعين ۹۵، اظهار کرد: براي تس
ــال ۱۲  ــروج دوميليون نفر زائر، امس ورود و خ

کنسولگري، در ۱۲ نقطه 
تا  مي شود  تأسيس  ايران 
زائران بدون مشکل رواديد 
خود را از ابتداي مهر براي 
ــور عراق  ــور در کش حض

دريافت کنند.
ــان اين که  ــدي با بي اوح
قابليت هاي مختلفي براي 
اعزام زائران در سامانه ملي 
ــماح» در نظر گرفته  «س

شده است، به شيفتگان امام حسين (ع) توصيه 
ــه روزهاي آخر موکول  ــي را ب کرد که نام نويس
ــازمان حج و زيارت با اشاره به  نکنند. رئيس س
ــراي حضور در راه پيمايي اربعين  اعزام زائران ب

حسيني از ٢٠ محرم 
اظهار  ــاه)  آبان م (اول 
ــرز خروجي و  کرد: م
تاريخ خروج از کشور، 
ــماح  س ــامانه  س در 
ــمند  ــورت هوش به ص
است؛  ــده  ش طراحي 
ــر  ــه اگ ــه اي ک به گون
کسي دير ثبت  نام کند 
ــرز مورد  و ظرفيت م
نظرش تکميل باشد، تاريخ جديدي را براي آن 
مرکز تعيين مي کند. اوحدي هم چنين گفت: از 
ابتداي محرم، در ۲۰ نقطه کشور شاهد صدور 

ويزاي عراق به مناسبت اربعين خواهيم بود.  

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: 
تاکنون فضايي با ظرفيت اسکان ٩٠٠ هزار 

نفر در اربعين حسيني در نظر گرفته شده است.
حسن پالرک رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات، 
ــتاد به عنوان کميته  ــاره به تمهيدات اين س با اش
اسکان، تغذيه و مشارکت هاي مردمي ستاد مرکزي 
ــت: در حال حاضر، براي ٩٠٠ هزار نفر  اربعين گف
فضاي اسکان ايجاد و ده ميليون پرس غذا براي هر 

سه وعده روزانه تدارک ديده شده است.
ــون ٢٠ موکب بزرگ در  ــه افزود: تاکن وي در ادام
ــهر کربال با  ــير نجف به کربال و خود ش نجف، مس

ظرفيت ١٠ هزار تا ٧٠ هزار نفر را در نظر گرفته ايم و هم چنين در سه مرز 
ــلمچه، چزابه و مهران موکب هايي با ظرفيت ٢٠ هزار تا ٣٠ هزار نفر را  ش
ــم؛ ضمن اينکه بيش از ٣٠٠ موکب با ظرفيت هزار تا دوهزار نفر برپا  داري

خواهد شد.
پالرک با بيان اينکه زمان خدمت رساني به زائران ما از پنجم تا بيست وپنجم 
ــت، گفت: فضاي در حال احداث صحن حضرت زهرا در نجف اشرف و  اس

صحن عقيله بني هاشم در کربالي معال هم در اختيار زائران قرار مي گيرد.
رئيس کميته اسکان، تغذيه و مشارکت هاي مردمي ستاد مرکزي اربعين 
تصريح کرد: تدبير ستاد مرکزي اربعين بر استان محوري است؛ به عبارت 
ديگر اعزام، تغذيه و اسکان زائران به عهده استان ها گذاشته شده، از اين رو 
ما هم تقسيم بندي استاني را شروع کرديم و فضا و توزيع جغرافيايي را براي 
هر استاني در چهار شهر مقدس کربال، نجف، کاظمين و سامرا ايجاد کرديم.

ــاس استان هاي معين تعيين شدند و مشخص  وي ادامه داد: بر همين اس
ــد هر استاني در کدام يک از شهرها، کدام استان در مسيرهاي منتهي  ش
به شهرها و کدام استان در مرزهاي ورودي به کشور عراق تغذيه و اسکان 

زائران را به عهده گيرد.
پالرک تأکيد کرد: همه اين امکانات با مشارکت مردم استان ها در نظر گرفته 

شده و به اين معني نيست که استانداران بخواهند از 
امکانات دولتي استفاده کنند، بلکه استان ها امکانات 

مردمي و خيرين را سازمان دهي مي-کنند.
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: از اين رو 
استان تهران به عنوان پايتخت، مسئوليت اسکان 
ــه زائران  ــرف و تغديه هم ــف اش ــران را در نج زائ
ــتگاه هاي  ــت. هم چنين دس را به عهده گرفته اس
مختلف ازجمله شهرداري، سپاه پاسداران، بسيج، 
ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و بنياد مستضعفان، 
امکانات خود را به صورت اماني در اختيار زائران قرار 
مي دهند. به اين ترتيب بيش از ٥٠ درصد ظرفيت 

ميزباني ها را اين مجموعه ها و ساير موارد را بقيه استان ها انجام مي دهند.
وي با بيان اين که سال گذشته دوميليون زائر ايراني در راه پيمايي اربعين 
شرکت کردند، گفت: پيش بيني مي شود به تناسب افزايش تعداد زائران در 
ــاهد افزايش٢٥ درصدي زائران ايراني در  سال هاي گذشته، امسال هم ش

اربعين باشيم.
ــتند و  پالرک با تأکيد بر اين که ميزبان اصلي زائران اربعين عراقي ها هس
ــت، يادآور شد: يکي از  همه امکانات ما به نوعي کمک به ميزباني آنان اس
کارهايي که امسال انجام داده ايم اين است که همه زائران کشورهاي اروپايي 
را در دو نقطه کربال و هم چنين نجف پذيرايي خواهيم کرد. به عبارت ديگر 
موکب هايي مخصوص آنان در نظر گرفته شده است تا ارتباط ما هم با آنان 

بيشتر شود.
رئيس کميته اسکان، تغذيه و مشارکت هاي مردمي ستاد مرکزي اربعين در 
پايان گفت: حساب ١٠٤٠ بانک هاي ملي، ملت و پست بانک و هم چنين 
ــاني  ــاني که قصد دارند در خدمت رس ــامانه *٧٨٠*١٠٤٠# براي کس س
ــده و در استان ها، اگر  ــارکت کنند در نظر گرفته ش به زائران اربعين مش
ــتانداران شماره اي را به اين منظور اعالم کردند، مي توانند از آن طريق  اس

کمک هاي خود را در اختيار ما بگذارند.

ــداهللا رازاني با اشاره به برگزاري مراسم  اس
اربعين حسيني افزود: دولت موافقت خود 

را براي اعزام زائر از مرز سومار اعالم کرد.
ــداهللا رازاني استاندار کرمانشاه اظهار داشت: با  اس
تشکيل ستاد اربعين در وزارت کشور، مصوب شد 
که با بازگشايي مرز سومار، مرزي جديد به سه مرز 

ــلمچه، چذابه و مهران اضافه شود تا در نهايت  ش
چهار نقطه براي ورود زوار به عراق داشته باشيم.

ــد: مرز سومار در  ــتاندار کرمانشاه يادآور ش اس
ــاه قرار دارد و طبق مصوبه ستاد  استان کرمانش
اربعين، قرار است زائرين استان هاي آذربايجان 
ــاه از مرز سومار به  ــتان و کرمانش غربي، کردس

عراق اعزام شوند.
ــال آينده،  ــک س ــرد: ظرف ي ــد ک ــي تأکي رازان
زيرساخت هاي اين مرز مهيا خواهد شد و قاعدتا 
در سال آينده تعداد استان هايي که زائرين آنها از 
ــومار به عراق مي روند از سه استان فعلي  مرز س

بيشتر خواهد بود. 

ــفالت کمربند جنوبي  ــران، از تکميل پروژه آس ــدار مه فرمان
منتهي به پايانه مرزي مهران خبر داد.

ــت: به دليل نداشتن کمربند جنوبي در شهر  مراد ناصري ظهار داش
مهران، احداث اين کمربندي در يک سال گذشته در دستور کار قرار 

گرفت و هم اکنون در حال آماده سازي و آسفالت است.
ــش ترافيک در ايام  ــن کمربندي، براي کاه ــه افزود: اي وي در ادام
ــيني و تمامي خودروهاي سواري عمومي، اتوبوس هاي  اربعين حس
ــهري و خودروهاي عمومي به منظور انتقال  برون شهري و درون ش

هرچه بهتر زائران احداث شده است.
فرماندار مهران در ادامه بيان کرد: در سال گذشته، طي ايام اربعين، 
ــال زائران را  ــد خودروهايي که کار انتق ــودن کمربندي باعث ش نب
ــهر خارج شوند.  ــهر به بيرون ش انجام مي دادند از داخل محدوده ش
ــده در طول يک سال گذشته، اين جاده  با پي گيري هاي انجام-ش
ــازي آن  که جاده بين مزارع بود به تملک درآمده و کار استانداردس

انجام شده است.
ــوان کرد: اين پروژه به طول ٧٥٠٠ متر و با اعتباري به مبلغ  وي عن
۶۰ ميليارد ريال، در هفته دفاع مقدس به بهره برداري خواهد رسيد.

ــکالتي که در  ــت تا مش فرماندار مهران اضافه کرد: تالش بر اين اس
اربعين سال ۹۴ داشتيم در اربعين سال ۹۵ نداشته باشيم.

معــــــــاون 
ــزي و  برنامه ري
حمل ونقل  ــاد  اقتص
وزير راه و شهرسازي 
ــت: ۱۳ کيلومتر  گف
ــير سوسنگرد  از مس
ــا قبل از  تا چزابه، ت
چهارخطه  ــن  اربعي

ــاله، ۴۰ کيلومتر از اين  ــود؛ به طوري که در بازه زماني يک س مي ش
محور چهارخطه شده است. 

امير اميني در مورد به سازي مسير سوسنگرد تا چزابه گفت: مسير 
اهواز- حميديه- سوسنگرد- بستان – چزابه يکي از محورهاي تردد 

زوار اربعين حسيني است و به سازي اين محور ضروري است.
وي افزود: تمام تالش خود را مي کنيم تا پيش از اربعين سامان دهي 

راه هاي اين مسير به اتمام برسد.
اميني ادامه داد: ١٣ کيلومتر از مسير سوسنگرد تا چزابه نيز، تا قبل 
ــود؛ به طوري که در بازه زماني يک ساله،  از اربعين چهارخطه مي ش

۴۰ کيلومتر از اين محور چهارخطه شده است.
وي اضافه کرد: دو کيلومتر ديگر از اين مسير نيز، به عنوان کمربندي 

سوسنگرد چهارخطه مي شود.
اميني گفت: از سوسنگرد به سمت هويزه نيز، به طول ١٠ کيلومتر 
ــت؛ در حالي که در سال هاي پيش به  ــدن اس در حال چهارخطه ش
ــزي و اقتصاد  ــت. معاون برنامه ري ــه کيفيت مطلوبي نداش هيچ وج
حمل ونقل وزير راه و شهرسازي ابراز اميدواري کرد با تأمين منابع تا 

پايان امسال اين ده کيلومتر به اتمام برسد.
اميني افزود: سعي مي کنيم در کنار راه سازي و ايمني حمل و نقل 
زوار اربعين حسيني، بتوانيم سرويس هاي جانبي را نيز انجام دهيم 

که ساخت پارکينگ ۴۰ هکتاري ازجمله آن است.

لزوم هماهنگى بيشتر جهت هرچه باشكوهتر برگزار شدن مراسم اربعين حسينى

مهدى جمران رييس شوراي شهر تهران: 
ما درس و پيام مقاومت را از عاشورا آموختيم

سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغداد، ميزبان جلسه ستاد اربعين

ثبت نام براي پياده روي اربعين از 200هزار نفر گذشت 
 سعيد اوحدي، رئيس سازمان حج و زيارت:

حسين پالرك، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات خبرداد : 
ايجاد فضاي اسكان براي 900 هزار زائر در اربعين حسيني

امير اميني، معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل ونقل
 وزير راه و شهرسازي بيان كرد: 

به سازي مسير سوسنگرد تا چزابه، پيش از اربعين

 ناصري، فرماندار مهران:
 پروژه آسفالت

 كمربند جنوبي پايانه مرزي مهران تكميل شد

اسداهللا رازاني، استاندار كرمانشاه خبر داد: 
موافقت دولت براي اعزام زائران از مرز سومار كرمانشاه

ــتاد مرکزي اربعين حسيني با  رئيس س
ــيني  ــد بر اين که زائران اربعين حس تأکي
ــال بايد حتمًا ويزا داشته باشند، گفت:  لغو  امس
رواديد اربعين، منوط به اراده مسئوالن دو کشور 
ــو رواديد تمايل  ــت و ما به طور حتم براي لغ اس

خواهيم داشت.
 حسين ذوالفقاري درباره چرايي عدم لغو رواديد 
براي زائران اربعين حسيني امسال، با وجود قول 
مساعد مقامات عراقي و تأکيد مسئوالن کشورمان 
اظهار کرد: بنابر مذاکرات انجام شده با طرف عراقي 
قطعًا رواديد (ويزا) براي زائران عتبات عاليات در 

مراسم اربعين حسيني امسال لغو نخواهد شد.
وي درباره با لغو رواديد (ويزا) براي سال هاي آينده 
تصريح کرد: هنوز برنامه اي براي لغو رواديد اربعين 
ــال هاي آينده اعالم نشده و اين  ــيني در س حس

موضوع بستگي به اراده مسئوالن دو کشور دارد.
رئيس ستاد مرکزي اربعين حسيني با بيان اين که 
کشورمان درخواست خود را براي لغو رواديد اعالم 
کرده است، گفت: ما به طور حتم براي لغو رواديد 

تمايل خواهيم داشت.
ذوالفقاري لغو رواديد را به منزله عدم کنترل زائران 
اربعين حسيني ندانست و خاطرنشان کرد: لغو 
رواديد به منزله اين نخواهد بود که هر شخصي 

بتواند از کشور خارج شود و داشتن گذرنامه و مهر 
خروج، به طور حتم الزامي است.

وي اضافه کرد: لغو رواديد، به معني حذف کنترل 
خروج و ورود زائران نيست و کنترل عبور و مرور 
در زمان لغو رواديد هم وجود دارد؛ اما فقط گرفتن 

ويزا از ميان برداشته خواهد شد.
ــيني تأکيد  ــزي اربعين حس ــتاد مرک رئيس س
ــده ميان دو کشور،  کرد: بنابر مذاکرات انجام ش
ــال انجام  لغو رواديد به هيچ وجه در اربعين امس
نمي گيرد و قيمت آن نيز ۴۰ دالر در نظر گرفته 

شده است.
ذوالفقاري به کساني که قصد خروج بدون رواديد 
از کشور را در ايام اربعين حسيني دارند، توصيه 
ــان براي دريافت  کرد تمامي موانع و کمبود زم
رواديد را از ميان برداشته ايم؛ امسال ۱۶ مرکز در 
کشور از مهر ماه به صدور رواديد اقدام مي کنند 
و اتباع خارجي داراي مجوز نيز مي توانند با ساز و 
کار انديشيده شده ويزاي سفر اربعين را دريافت 
ــد بود که  ــن هيچ بهانه اي نخواه ــد؛ بنابراي کنن
متقاضيان سفر اربعين کارهاي خود هم چون اخذ 

مدارک و رواديد را به دقايق آخر موکول کنند.
ــموالني که عالقمند به  وي درباره وضعيت مش
ــفر عتبات عاليات و شرکت در مراسم اربعين  س

حسيني هستند، گفت: به غير از سربازان غايب 
ــفر عزيمت کنند، ساير  که نمي توانند به اين س
افرادي که دانشجو يا مشمول هستند، مي توانند 
ــن و اجراي تعهدات درنظر  با بهره گيري از قواني

گرفته شده به اين سفر عازم شوند.
رئيس ستاد مرکزي اربعين حسيني، در رابطه 
ــال تجهيزاتي  ــالم آمادگي ايران براي ارس با اع
ــاير امکانات تأمين امنيت  هم چون بالگرد و س
زائران اربعين حسيني گفت: سفير ما در عراق، 
ــزات را اعالم  ــتاد براي تأمين تجهي آمادگي س
ــي اين  ــور عراق نيز در حال بررس کرده و کش
موضوع است و ما نيز منتظر نظر نهايي آنها در 

اين باره هستيم.
ــال گذشته نيز  ــان کرد: س ذوالفقاري خاطرنش
ــا انجام نگرفت و  ــوي م کمک هاي هوايي از س
بيشتر کمک هاي زميني در قالب امداد و نجات 

انجام گرفت .

حسين ذوالفقاري، رئيس ستاد مركزي اربعين تأكيد كرد:
دبير ستاد مركزى اربعين در ديدار سفير عراق در ايران تأكيد كرد: 

زائران اربعين حسيني
 امسال بايد حتماً ويزا داشته باشند
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اربعين در فرهنگ شيعه نقش و کارکرد مهمي دارد. از 
طرفي خاطرة کربال و عاشورا را بازآفريني و پيوند مردم 
ــة الهي مستحکم مي کند و از طرف ديگر، باب  را با آن حماس
جديدي از نحوة زيارت شهداي کربال به خصوص امام و ساالر 
شهيدان را باز مي کند که دنياي ديگري از ايمان ارادتمندان به 

پيشواي شهيدان را به آزموني سخت، اما شيرين فرامي خواند.
بسياري از ويژگي هاي و ارزش هاي ناب در راهپيمايي اربعين 
مشهود و ملموس است، مانند: هر قدم آن ثواب يک حج دارد، 
نشانة ايثار و فداکاري مؤمنان به يکديگر است، نمونه اي از رسم 
ميهمان نوازي و اخوت ديني است، فرصتي براي تزکيه اخالقي 
و وسيله اي براي تقرب الهي هرچه سريع تر و بهتر، و...است. اما 
برخي از نمادها و ارزش هايي، که ناشي از اين تجمع نادر است، 
به خوبي بازنمايي نمي شود و به داليلي کمتر مورد توجه قرار 

مي گيرد که در زير به آن ها اشاره شده است:

 1. ارزش ژئوپلتيكي تشيع
راهپيمايي اربعين نماد ارزش ژئوپلتيکي تشيع است. ژئوپلتيک 
ارزش هاي مبنايي قدرت در دولت ها است که از پيوند سه عنصر 
جغرافيا، سياست، قدرت و کنش و واکنش ميان آنها به وجود 
مي آيد. نتيجه و ارزش  اين ژئوپلتيک جديد در دنياي مبتني بر 
قدرت و زور، سرماية بزرگي است که هم بازدارنده و هم پيش 
برنده است. بازدارنده از تهاجمات سبعانه و براندازانة دشمنان و 
پيش برندة ارزش ها و موقعيت مرکز ژئوپلتيک- که به درستي، 

ام القراء مي خوانند- در ميانة حاشيه و در ديگر جوامع.
سه عاملي را که مقوم ژئوپلتيک اند مي توان در ژئوپلتيک شيعه 
ــي از آن را احساس کرد. اگر  ــاهده و قدرت ناش به وضوح مش
ــيعه فقط يک فرقة ديني منزوي و به دليل  قبل از انقالب، ش
ــتي در جهان اسالم متهم به خيانت  رابطه با رژيم صهيونيس
بود، - همين رابطه موجب ضعف سياسي آن در دنياي اسالم و 
جهان شده بود- امروز تشيع به داليل گوناگون ماهيت و ارزش 
ژئوپلتيکي يافته است و قدرتمندان جهان در تصميم گيري هاي 

خود نمي توانند از آن به سادگي بگذرند.
ــتين عامل جغرافياست. بايد ديد شيعيان که طبق آمار  نخس
منابع معتبر حدود ١٤٠ تا ١٥٠ ميليون نفرند، چه جغرافيايي 
دارند و چگونه در قلمروهاي خاص پراکنده شده اند. آيا قلمروي 
ــرزمين هاي  ــت؟ آيا س آنها يک چارچوب و فضاي خاص اس
ــف يا تقويت  ــي را براي تضعي ــين امکانات خاص ــيعه نش ش
ــيعيان  ــيعه در اختيار مي گذارد؟ آيا مناطق ش ــاي ش گروه ه
ــتگي جغرافيايي ـ سياسي است؟ يا به  واجد انسجام و پيوس

صورت جزيره هاي پراکنده و دور از هم در سطح 
ــده اند؟ نتيجه در هر يک از  کرة خاکي پخش ش
ــن دو حالت متفاوت خواهد بود. اما قلمروهاي  اي
شيعه نشين جهان از انسجام و پيوستگي خاصي 
ــيعة جهان در  ــتر جمعيت ش برخوردارند. بيش
ــارس زندگي مي کنند. (احمدي  منطقة خليج ف
١٣٩٠: ٦٨) يعني تقريبًا هفتاد درصد از جمعيت 
ــيعه اند. منطقه اي که سه چهارم از  کل منطقه ش
مرغوب ترين ذخاير نفتي دنيا در آن قرار دارد. اگر 
محدودة اين خط کمربندي شيعه را، که به دور 
ــيده شده است، وسيع تر کنيم،  خليج فارس کش
مالحظه خواهيم کرد که بيشتر جمعيت شيعه در 
کانو ن هاي مهم ژئوپلتيک متمرکز شده اند و منشأ 
ــال گذشته بوده اند.  تحوالت جهاني در پنجاه س
ــتر اين شيعيان به صورت  درست است که بيش
ــتند، اما در نقاط  اقليت هايي محروم بوده و هس
مهم و حساس جغرافيايي قرار دارند و مي  توانند 
ــند. بدون شک، اين  سرمنشأ تحوالت آيند باش
امکانات و استعدادهاي بالقوة مناطق شيعه نشين، 
ــي همراه  که امروز با خودآگاهي و بيداري سياس
شده، نويدبخش آينده اي بهتر براي آنان خواهد 

شد.
عنصر دوم سياست است. سياست را در دو بخش 
ــه و  ــريح کرد: يکي در مورد انديش مي توان تش
ــيع که از جنس سياست  اصول و آموزه هاي تش
ــت. ديگري نوع نگاه شيعيان و علماي شيعه  اس
ــيع نيز  ــت و قدرت در عصر حاضر. تش به سياس
مانند بسياري از مکاتب ديگر، صاحب يک نظرية 
ــت که کامل ترين و معروف ترين آن  سياسي اس
ــت که در ايران پس از انقالب  «واليت فقيه» اس

اسالمي اجرا شد.
ــت که کليد واژة اصلي در  عنصر سوم قدرت اس
ــي بر اين  ــت. گروه ــي دولت هاس موازنه سياس
ــالمي ايران، تشيع  باورند که تا قبل از انقالب اس
ــيدن به قدرت براي  محدود به يک مذهب و رس
پيروان آن بيشتر به يک آرمان شبيه بود. بنابراين، 

بدون عنصر سوم در عرصه بين الملل تا قبل از انقالب، تشيع 
ــده بود. تشيع پس از انقالب در ايران به قدرت  ژئوپلتيکي نش
ــپس به تدريج نقش آفريني بين المللي خود را آغاز  رسيد؛ س
ــيع به منزلة يک مذهب در صحنة  کرد. وقتي مي گوييم تش
بين المللي نقش آفريني مي کند يعني ماهيت ژئوپلتيکي پيدا 
کرده است. پس منظور از ژئوپلتيک شيعه اين است که از يک 
ــي خاص از يک مذهب ِصرف به قدرت منطقه اي  مقطع زمان
ــته و  ــده و در صحنه بين المللي نيز به صورت جس تبديل ش

گريخته خودش را نشان مي دهد. 

2. ايجاد يك مزيت رقابتي
ــي ايجاد يک مزيت رقابتي فوق  دومين ويژگي  اين راهپيماي
ــورهاي اسالمي است. به  ــلمانان و کش تصور براي قاطبة مس
خاطر دارم وقتي در اواخر دهة ١٣٧٠ شمسي کشور پاکستان 
نخستين سالح اتمي اش را آزمايش کرد، همة سياستمداران 
ــت هاي مشهور دنيا آن را «بمب اتمي اسالمي يا  و استراتژيس
ــالمي» ناميدند و نه بمب اتمي پاکستان براي  کشورهاي اس
ــورها. هرچند اين سالح اتمي براي  مقابله با هند يا ديگر کش
ــتان فقط يک مزيت و البته نه مزيتي رقابتي محسوب  پاکس
ــگاه اتمي  ــد، اما اعتبار آن را به عنوان عضو جديد باش مي ش
در سطح بين المللي افزايش داد. در ادبيات راهبردي، تعريف 
مزيت رقابتي، اگرچه انواع گوناگون دارد، مزيتي است که فقط 

شما از آن برخورداريد.
ــي را به منابع  ــردي، ويژگي هاي خاص ــات علوم راهب در ادبي

راهبردي نسبت مي دهند، مانند:
ــف) منبع بايد ارزش ايجاد کند، يعني يا هزينه ها را کاهش  ال

دهد يا قيمت کاال را در بازار افزايش دهد؛
ــته  ــي منبع: اگر تعدادي از رقبا منابع با ارزش را داش ب) ناياب

باشند، تقليد راهبري از رقبا به سهولت قابل انجام است؛

ج) تقليد ناپذيري: براي جلوگيري از تقليد 
رقبا و حفظ مزيت رقابتي منبع، موانعي 
بايد وجود داشته باشد. يک منبع يا نتايج 
آن زماني قابل تقليد است که رقبا بتوانند 
ــا از طريق  ــع را ايجاد کنند ي همن منب
ــخه برداري به دست آورند يا از طريق  نس
جايگزيني بازدة نهايي آن منبع را از طريق 

منابع ديگر توليد کنند. (کونگ ١٣٩٣)
ــن را مي توان  ــن رو، راهپيمايي اربعي از اي
مزيت رقابتي دنياي اسالم در برابر ديگر 
دنياها و امتياز دنياي اسالم در برابر نظام 
ــت. وجود انبوهي از  سلطة جهاني دانس
ــزه در دين و دفاع  ــردم معتقد و با انگي م
ــاي آن منبع قدرت  ــا و نماده از ارزش ه
ــت که امکان تقليد  منحصر به فردي اس
ندارد و نتايج آن مي تواند در جهت مصالح 
و سياست هاي پيش برندة دنياي اسالم به 
کار گرفته شود. بنابراين، اينکه دشمنان به 
هزار و يک ترفند و دسيسه آن را تضعيف 
و تخريب يا منحرف کنند و دوستان نادان 
ــمني آنها هيزم گذارند؛ دور  بر آتش دش
ــت. راهپيمايي اربعين نشانة  از ذهن نيس
مزيتي ممتاز و بيانگر قدرت بالقوه اي ميان 
شيعيان است که توان دفاع و تقابل با هر 
خطري را به وجود آورده است و مي تواند 
بيشتر خطرات بالقوه يا بالفعل را از گردونه 

خارج کند.

3. شكل گيري محيط سرشار از انتظار و آمادگي جهاد
سومين ويژگي  محيطي آکنده از انتظار و آمادگي جهاد است 
که گرچه آشکار است، به جهت شدت وضوح از چشم ها پنهان 
ــير راهپيمايي اربعين از  ــانه هاي مس مانده. همة نمادها و نش
کربال و شهداي آن يا از شهداي دورة صدام، يا دورة حاکميت 
امريکايي ها بر عراق، يا کينه توزي تکفيري ها بر اهل اسالم و 
شيعيان در اقصي نقاط عالم است. هر چند در طول سال هاي 
گذشته همواره انواع مخاطرات در کمين ساکنان عراق،  به ويژه 
ــيعيان بوده است و به مدد جاهليت مدرن عربي-امريکايي  ش
گستره و شدت بيشتري يافته است، در طول راهپيمايي اربعين 
هيچ کس دغدغه شهادت به دست تکفيري ها را ندارد. ناگفته 
نماند تهديدات آنها يکي دو ماه قبل از اربعين، سبب افزايش 
ــمار راهپيمايان از همه جا به خصوص ايران شد. گويي  بي ش
ــت. گاهي  ــن آمادگي براي جهاد پيش روس راهپيمايي تمري
ــت. گاهي به  حرکات راهپيمايان همچون هيئت عزاداري اس
ــعارهاي ضدامريکاييـ  اسرائيلي، در  راهپيمايي سياسي با ش
ــود و زماني  عين توجه به واقعة کربال و اربعين، تبديل مي ش
ــمنان  ــت تا اينکه دش ــب لطيف و ظريفي از هر دو اس ترکي
ــت تا هر زمان  ــب آمادگي اس بدانند اين راه پيمايي براي کس
ــي شيعه  ــد پا در رکاب نبرد بگذارند. نظام ارزش که الزم باش
مفاهيمي نظير استکبار ستيزي،  روحية ايثار، شهادت طلبي و 
عدالت خواهي را در بر مي گيرد. مجموعة اين مفاهيم، که با هم 
ــي تشيع را شکل  مي دهند، موجب بروز رفتارهاي  نظام ارزش
سياسي در شيعيان به شکل بيگانه ستيزي يا مخالفت با هيئت 

حاکمه ظاهر مي شوند.
 (احمدي ١٣٩٠: ٢٥٧).

4. غلبة اسالم سياسي و انقالبي
چهارمين ويژگي اين راهپيمايي غلبة اسالم سياسي و انقالبي 

بر اسالم محافظه کار و مرتجعانه يا به تعبير حضرت امام (ره) 
اسالم امريکايي است که البته امروزه بايد نمونة انگليسي اش را 
نيز به آن اضافه کرد. بيشتر جمعيت در راهپيمايي اربعين را 
جوانان تشيکل مي دهند که البته اقتضاي آن نيز چنين است، 
ــت کيلومتر راهپيمايي، انرژي جواني  زيرا روزانه بيش از بيس
ــاط زيادي مي طلبد. شايد يکي از داليل عمدة رويکرد  و نش
انقالبي و حسيني گونة پياده روي اربعين ناشي از همين نشاط 
ــير، در عين  ــر مس ــد. جوانان در سرتاس و خلوص جواني باش
خستگي، احساسات ديني ـ  انقالبي خود را نشان مي دهند. در 
مسير راهپيمايي، عالوه بر شعارهاي انقالبي افراد با مليت هاي 
ــعاري به زبان عربي يا  ــر دادن ش مختلف، گاهي يک نفر با س
فارسي به نحوي همراهي ساير راهپيمايان را مشاهده مي کند.

5. شكل گيري هويت جديد
ــد در  ــي» جدي ــکل گيري «هويت ــي ، ش ــن ويژگ پنجمي
ــت. هويت جويي و هويت يابي پديدة  مشارکت کنندگان اس
مهم و البته تعيين کنندة مسير زندگي است. هويت در پاسخ 
ــان مي دهد: من کيستم؟  ــش اساسي خود را نش به دو پرس
(روان شناختي) ما کيستيم؟ (جامعه شناختي). پاسخ به اين 
دو پرسش وضعيت و مسير زندگي فرد در جامعه را مشخص 

مي کند.
ــرکت کنندگان در راهپيمايي اربعين را به روشني  پاسخ  ش
ــا بعد از آن،  ــا چه حين راهپيمايي ي ــار و گفتار آنه در رفت
ــني مي توان ديد و شنيد. اين هويت جديد ناشي از  به روش
ــرکت در راهپيمايي اربعين و ماهيت مناسکي آن است.  ش
شايد نخستين و بديهي ترين دريافت هويتي، احساس قدرت 
با عمق راهبردي براي شرکت کنندگان در راهپيمايي است. 
ــي خود را ميان انبوه جمعيت بي شماري مي يابد که  هرکس
همراه و هم مسير و هم پيمان اند؛ هرچند هم زبان نيستند. 
آنها اين احساس را، همراه ساير تجربه هاي معنوي و اخالقي،  

در برگشت به ديگران و محيط زندگي تسري مي دهند. 

6. قدرت  تاريخ سازي
ــازي راهپيمايي اربعين  ــدرت تاريخ س ــمين ويژگي ، ق شش
است که نبايد به سادگي از آن گذشت. مراسم اربعين همة 
تصورات هويتي از شيعه را درون جوامع شيعي و بيرون از آن 
دگرگون مي کند و مسئوليت تاريخي را برعهدة آن مي گذارد 
ــئوليت از خالل اين حرکت ديني برآمده  که چون اين مس
است، نه تنها اعتبار ويژه اي دارد، بلکه معتقدان خود را ملزم 

به رعايت و به ثمر رساندن آن مي دانند.
ــاز بوده  ــواره محصول اين نگرش ها حرکت هاي تاريخ س هم
ــدش، جبهة مقاومت،  ــالمي ايران و فرزن ــت. انقالب اس اس
ــني از اتفاقات تاريخ سازي است که احساس  نمونه هاي روش

مسئوليت و اقدام توأمان بوده است.

7. آمادگي روحي و رواني شيعيان
ــيعيان براي  هفتمين ويژگي  ظهور و بروز آمادگي روحي ش
ــمني است  دفاع از دين و جامعه ديني در برابر هر گونه دش
ــت. بخش اعظمي  که از برکات پنهان راهپيمايي اربعين اس
ــارکت کنندگان راهپيمايي همچون اليه اي محافظت  از مش
ــياري  ــن را به طرق گوناگون برعهده دارند. امروزه بس از دي
ــبکه هاي اجتماعي را عوض  از آنها رنگ و بوي ارتباطات ش
ــان حرم حضرت  ــا نيز به مدافع ــي از آنه ــد و گروه کرده ان
ــاد و دفاع)  ــته اند. اين وجه  با ارزش (جه ــب(س) پيوس زين
مي تواند روز به روز جبهة مقاومت را، که امروزه نقش بديلي 
در جهت گيري ها و حرکت هاي راهبردي دنياي اسالم دارد،  

بيش از پيش تقويت کند.

اربعين، شيپور بيدار باش در گوش 
انسان هاي خفته در پوسته بي بصيرتي

با گذر از روز هشتم ذيحجه وحرکت امام حسين ع از مکه به سوي کربال صداي پاي عاشورا 
و اندک اندک اربعين مي آيد.

همان اربعيني که صداي" ان االرض يرثها عبادي الصالحون" است .اربعين اگرچه در مقطعي  از زمان 
اتفاق افتاد  آنگاه که ظاهرًا کفر برايمان پيروز شده بود اما نقطه عطفي است که بطن متن اربعين 
ــتمرار ثاراهللا و اولين خون خدا که علي ع بود در فرزند او استمرار يافت. آري در خون، حکمتي  اس
و اثري است که هر قلبي و قدمي در اين اربعين به خدمت در آيد به منزله لبيک به «الست بربکم 
ــت . اربعين مي آيد که خود رمزي است از رموز يک عدد که آن چهل  قالوا بلي » (اعراف/١٧٢)اس
است. اربعين نداي توحيد و حنفيت است در تقابل با کفر و شرک و نفاق . تکرار و زنده نگه داشتن 
اربعين ، اکسيژن ارض است براي جلوگيري از خفگي بشريت چرا که اربعين حاصل يک فرهنگ 
بلکه فرهنگ ساز است و فرهنگ به منزله اکسيژن است براي جامعه. اربعين  زائيده مجاورت پاکاني 
است که خود نورند و پاک:«اشهدانکم کنتم نورًا في االصالب الشامخه واالرحام المطهره» و نور است 

براي رحم هاي پاک و ستاره درخشان است براي مالئکة اهللا و حجت خداست در هر عصر و زمان.
اربعين تنها در مقطعي از تاريخ نيست بلکه در قلم است، در قدم ، در حضور و در شهود است. 

اربعين فرياد سکينه و رقيه است بر حراميان و صبر رباب است در سوگ همسر و در کنار گهواره 
خالي علي اصغرع.

اربعين همان زيبايي هايي است که زينب س ديد آنگاه که فرمود: (ما رأيت اال جميًال)؛ چرا که (( 
ــاء/٧٨)را ديده بود و براي ما جز روايت آن مشهود نباشد و تمامي زينبيان و  کٌل من عنداهللا)) (نس
حسينيان زمان تعبير و تأويل تاريخ  و مقدمات حضور را جريان سازند چرا که در اربعين حسيني، 
ــد. آري به فرمايش مقام معظم رهبري امام  ــته رنگ زينبي مي گيرن ــه مرد و زن بيش از گذش هم
خامنه اي رويش ها بيش از ريزش هاست اين رويش ها هم اکنون چنان استوار گام بر مي دارند که 
ــين مي نشينند و پشت حراميان و يزيديان  ــهدا در ملکوت اعال به تحس صالبت و اقتدار آنان را ش
سيلي خورده از عاشورا و اربعين به لرزه در مي آيد و شبهات نخ نما شده آنان در ساحت راهپيمايي 

و عظمت اربعين رنگ مي بازد؛
اينک که مزدوران استکبار جهاني و جرثومه هاي فساد و تباهي و جنود شيطان عليرغم تالش بسيار 
بهره-مندي از امکانات فراوان، در تمامي ارض و در کربال زمين گير شعارهاي الهي شده اند؛ اربعين 
مي آيد و اربعينيان مي آيند تا در کنار خواهران و برادران عراقي خود و بلکه ديگر مسلمانان و بهتر 
بگويم همه انسان هاي آزاده از هر نژاد و مذهب و دين و مليت که پيام آزادي بخش حسين بن علي 
ــنيده اند که ((ان لم يکن لکم دين و التخافون المعاد فکونوا احرارًا في  ــت تاريخ ش ع را از دور دس

دنياکم)): (اگردين نداريد و از معاد نمي ترسيد در دنيايتان آزاده باشند.)
آري همه دوش به دوش در راهپيمايي اربعين شرکت مي کنند تا به مدعيان حقوق بشر خون ريز 
ــته ايد اّما از اين حقيقت  ــينيان بس و مظلوم آزار و مهمان کش بگويند هرچند که حج را بر حس
ــورايي و کرباليي اتفاق افتد ديگر   ــيد که به فرمايش موال و مقتدايمان اگر اين بار  عاش غافل نباش
ــتي صورت خواهد گرفت  ــيطان پرس ــرک و ش موضوع برعکس خواهد بود و قتل و دفن کفر و ش
ديگر گلوي لطيف علي اصغر ع بريده نخواهد شد ،گوشواره اي از گوشي بيرون آورده نخواهد شد و 
زينبي به اسارت نخواهد رفت چرا که امروز حسين ع ، ۷۲ ياور ندارد بلکه ميليون ها انسان لبيک 
ــد و به آيه:« فأن حزب اهللا هم  ــه ياري او مي آيند وـ "هيهات منا الذلة"ـ  را تکرار مي کنن ــان ب گوي
الغالبون»(مائده/٥٦) اميد بسته اند؛ هر چند که فرياد «متي نصراهللا»  (بقره/٢١٤) فرزندان اسالم در 
منازل خود در عراق، لبنان، سوريه، يمن، بحرين، افغانستان و ميانمار بلند باشد اّما نصرت الهي هم 
نزديک است که «اال ان نصراهللا قريب»و«ان تنصرواهللا ينصرکم و يثبت اقدامکم»(محمد/٧). آري ما 
راست قامتان و ثابت قدمانيم که با بصيرت پا در راه نهاديم و جهت ما برگرفته از قرآن کريم است 
ــف/١٠٨) همچنان که کربال و اربعين روشن و  که «ادعوا الي اهللا علي بصيرة انا و من اتبعني»(يوس

روشنگر است و جهت ياب ، قرآن وحسين ع زمانـ  البصائر للناس وهدي للمومنينـ  اند.
ــت.  ــته بي بصيرتي اس ــان هاي خفته در پوس ــيپور بيدار باش در گوش انس اربعين و اربعين ها ش
پوسته هايي که به لطف الهي توسط خود دشمن يک به يک در حال شکسته شدن است. آري تاريخ 
تکرار مي شود که :«يخربون بيوتهم بأيديهم وايدي المؤمنين فأعتبروا يا اولي االبصار»(حشر/٢) .چرا 
که اگر با تمام امکانات مي خواستيم اسالم و دشمن خون ريز اسالم و بلکه انسانيت را معرفي کنيم تا 
اين حد امکان پذير نبود. لذا اسالم هراسي خود ، به اسالم خواهي تبديل شده است که هنر ثقلين 
همين است. هر چند که کشتار مظلومان و تخريب منازل و تحريم هاي به هم پيچيده ظاهرًا بسيار 
سخت است اّما باطن آن خير است چرا که «عسي ان تکرهوا شيئًا وهو خيرلکم»(بقره/٢١٦) آري 
اربعين و تکرار آن  اليه ها و تحريف ها و تخريب-هايي است که در طول تاريخ بر اسالم ناب محمدي 
ص رفته است. اربعين، اسالم مجسم است. اربعين، صراط مستقيم خداست از آن رو که قطب نماي 
اين جريان الهي قرآن ناطق بوده است و هر که قرآن و واليت را با هم داشته باشد او غني ترين انسان 
است  زيرا به وصيت پيامبراکرم ص عمل کرده است و هرگز گمراه نخواهد شد که «ما ان تمسکتم 

بهما لن تضلوا بعدي ابدا».
لذا اربعين تالقي کتاب اهللا و عترتي و بلکه همراهي و جدايي ناپذيري اين دو از يکديگر است که  
و اگويه آن، سرمبارکي است که بر روي ني هم قرآن تالوت کرد تا به سفارش پيامبرص عمل کند 
ــيره نبوي، علوي و مهدوي خون مي خواهد و  ــاند و بگويد که عمل به قرآن و س و آنرا به اثبات رس
رازهاي آن در خون خدا «ثاراهللا» نهفته است که فقط عاشقان و عارفان سالک الي اهللا  در صحنه 
نبرد آن را به تصوير کشيده اند. خيمه ابا عبداهللا الحسين ع يک صدا بيش نداشت «هيهات منا الذلة» 
ويک پيام بيشتر نفرمود که من براي امر به معروف و نهي از منکر و حرکت بر صراط مستقيم سيره 
ــت که  نبوي و دفاع از دين جدم قيام کرده ام که اين همان عبارت «اني احامي ابدًا عن ديني» اس
سردار سپاه حسين بن علي ع قمر بني هاشم فرمود. قربان، کعبه، نماز، جهاد و قرآن همه و همه 
يکي است چرا که مبدأ و مقصد يکي است که «انا هللا وانا اليه راجعون» هرکس با او همراه شد عزيز 
گشت و هر کس بر خالف او شد ذليل گرديد از اين روست که اربعين حج عشاق و اخذ ميثاق است. 
اربعين به مسلخ رفتن است. اربعين پذيرفتن  اربًا اربا و قطعه قطعه شدن خود و عزيزان و شهادت 
در راه معشوق است. اربعين بهشت سالکين الي اهللا وعارفين باهللا است. اربعين تجلي روح خدا در 
اولين مخلوق او يعني عقل است  که« اول ماخلق اهللا العقل» که عقل را مست الست نمود و ثاراهللا 
ــر اّما پر از ّسر و سر بي بدن  ــم بي س را در وجود آنان جاري کرد و فرياد آنها را در قلم و قدم و جس

اّما تالوت کننده قرآن قرارداد.
 آري اربعين عرفه است که اربعين شناسان  صداي عرفه ي امام حسين ع را در مسير راهپيماي با 
تمامي ذکرها مي شنوند که چگونه همه را به عرفان و معرفت الهي فرا مي خواند. پس اربعين يک 

اتفاق و يک شعار نيست بلکه حقيقتي ترکيب يافته از شور و شعور است.
اّما همين بس در تمام کربال و اربعين سر و ّسري  است که سبب شناخته شدن سره از ناسره خواهد 
شد. قطعا سري که با تجمالت دنيا گرايي و زينت هاي آن مسرور است هرگز مطلوب خدا نخواهد 
بود بلکه مورد نفرت اوست. که «ولکنه اخلد الي االرض واتبع هويه وکان امره فرطا»(اعراف/١٧٦) و 
سري که با خدمت به خلق خدا و حکم اهللا مرتبط است از پيکر جدا  اّما محبوب خدا است پس بايد 
از قيد و بند تن رها شد. آيا امامان معصوم  به مرگ طبيعي دنيا را  وداع گفته اند؟ پس اربعين را در 
يابيم تا مطلوب اهل بيت ع شويم چرا که آنان ما را از تن رها مي خواهند هرچند که با تن ها زندگي 
مي کنيم بايد  از  قيد تن ها جدا شويم تا با عاشقان هم خانه گرديم. امام حسين ع سر داد تا اسالم 
سر بلند بماند. باور کنيم که اربعين يک دوره درس دشمن شناسي و بلکه جهاد کبير است يعني 
ايستادگي  همراه با استقامت در برابر دشمنان و بستن راه هاي نفوذ آنان. اربعين را اگر از مقتل و نه 
بهتر بگويم پيش از آن ببيني مسير حرکت روشنگري و قيام، ابالغ و ترويج عملي و... همه را باهم 
شاهد خواهي بود آيا حقانيت جزء جزء حرکت امام حسين ع تا شهادت تا بيدارگري زينب وسجاد 

ع تا اربعين  و تکرار آن تاکنون، براي بشريت کافي نيست؟ 
آيا تاريخ با گذشت زمان حقيقت مظلوميت و حقانيت امام حسين ع را از زبان دشمنان او مطرح 
ــت؟ پس اربعين يعني ديد جزء و کل و قبل و بعد و همه چيز را ديدن. اربعين يعني به  نکرده اس
عمر خضر و عيسي و نوح  عليهم السالم نيازي نيست بلکه کافي است همچون حضرت زهرا س در 
يک عمر کوتاه و با طول اندک اما عرضي به وسعت تمام عالم وجود، امام زمان خود و پيام و دين را 
بشناسي تا نزد خدا و رسول  و ولي خدا  عزيز گردي. پس عشاق و رهروان زهرا س بايد از عشاق 
امام حسين ع  پيشي گيرند و زينب گونه در صحنه هاي مختلف چنان حضور يابند که بنيان هاي 
کاخ يزيد زمان را به لرزه در آورند و مسير و سرنوشت جامعه بشري را به گونه اي ديگر رقم زنند و 
ــتي آيا زينب هاي  طرحي نو در اندازند و ثابت کنند که کربال در کربال مي ماند اگر زينب نبود. راس
زمان را ديده ايد چگونه پس از اهداء فرزندان، همسران  و پدران و برادرانشان از اين که ديگر عزيزي 
ــرت زده اند و "ربنا تقبل منا هذا القليل" گويان، اين سنت  ــگاه الهي ندارند حس براي هديه  به پيش

الهي را پاس مي دارند.
پس نيک بنگريم و فرصت را غنيمت شماريم تا اربعين و اربعين ها مانده است.    

  "والعاقبه للمتقين"            

راهپيمايي اربعين 
مزيـت  مي تـوان  را 
اسـالم  دنيـاي  رقابتـي 
در برابـر ديگـر دنياها و 
امتيـاز دنياي اسـالم در 
برابر نظام سلطة جهاني 
دانسـت. وجود انبوهي 
بـا  و  معتقـد  مـردم  از 
انگيزه در ديـن و دفاع 
از ارزش هـا و نمادهاي 
آن منبع قدرت منحصر 
به فردي است كه امكان 
نتايـج  و  نـدارد  تقليـد 
آن مي توانـد در جهت 
مصالـح و سياسـت هاي 
پيش برندة دنياي اسالم 

به كار گرفته شود

 دكتر الله افتخاري

فرصت  هاي پنهان راهپيمايي اربعين
دكتر حسن خجسته
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هدف از ارسال فراخوان نگارگري اربعين 
چيست؟

ــوراي راهبري  ــت ش ــوان به هم ــن فراخ خب اي
فعاليتهاي فرهنگي آموزشي جوانان ستاد مرکزي 
ــد و يکي از اهداف اصلي  ــن برگزار خواهد ش اربعي
ــتفاده  آن جذب جوانان به عرصه ي اين هنر با اس
از ظرفيت عظيم اربعين است از جهتي با توجه به 
ــمي،  نقاشي ايراني  اينکه در بخش هنرهاي تجس
ــيوه داراي  ــويي اين ش جايگاه ويژه اي دارد و از س
ــي متأثر از مباني فکري  زيربنايي معنوي و اخالق
اسالمي است، به خوبي مي تواند به هنرمندان امکان 
خلق آثاري با مفاهيم اخالق گرايانه به خصوص در 
ــالمي و در  ــي اس ــالم، مباني ارزش حوزه تاريخ اس

نهايت هنر معنوي را بدهد.

جايگاه اربعين نزد هنرمندان و اهالي رسـانه 
كجاست؟

ــيني نه تنها نزد هنرمندان و  حماسه اربعين حس
ــانه جايگاه ويژه اي دارد، بلکه بين تمام  اهالي رس
شيعيان جهان از نقطه نظرهاي بسياري قابل اعتنا 
و داراي اهميت است. هنرمندان در مقاطع مختلف، 
ــود به اين مقوله  ــه و با ابزار هاي خاص خ متفکران
پرداخته اند. بسياري از اين فرهيختگان با ابزار قلم 
يا دست-نوشته هايشان ارادت ويژه خود را به مقوله 
ــالم، براي عموم قابل  ــيد الشهدا عليه الس قيام س
ــي ديگر از«ديدن»  ــر کرده اند و گاهي نوع لمس ت
ــان با قلم و  را به خاطر افراد متبادر کرده اند. نقاش
ــم و دوات و اهالي  ــان با قل رنگ و بوم، خوشنويس
ــورا را به  ــيقي به کمک نوا و صوت، پيام عاش موس

سمع جهانيان رسانده و  همچنان مي رسانند. 

رسالت هنرمندان در شناخت و تبيين اربعين 
چيست؟

هنرمندان وظيفه ويژه اي در قبال شناساندن صحيح 
ــين عليه  ــول، تفکر وآرمان هاي قيام امام حس اص
السالم به عموم مردم دارند. طوري که مي توان اين 
رسالت را از وظايف هنر و هنرمندان دانست. اصولي 
ــات و ديدگاه هاي ياران و اهل بيت امام  که در بيان
حسين عليه السالم به ويژه حضرت زينب سالم اهللا 
عليها و امام زين العابدين عليه السالم مستتر است. 
تمرکز بر اين موضوعات کمک بسياري به تبيين و 

شناخت بهتر اربعين و پيام هاي آن مي کند.

از نظر شما ويژگي هاي هنر اربعين چيست؟
هنر اربعين مانند همه هنرهاي معنوي و اخالق گرا 
ــوري، حقيقت، اخالق و  ــه اصولي مانند خدامح ب
معنويت پايبند است و سعي دارد که مخاطبان خود 
را به سوي فطرت اوليه و توجه به خداوند نزديکتر 
ــد. به معناي ديگر اين هنر به تبيين ارزش ها و  کن
پيام هايي مي پردازد که از حماسه عظيم حسيني به 

دست آمده است.

نـگاه يك هنرمنـد به موضوعـات اجتماعي، 
فرهنگي و... در اربعين چگونه بايد باشد؟

ــين عليه  ــه اربعين و قيام امام حس به دليل اينک
ــيار  ــالم ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي بس الس
ــري ما با  ــواه نا خواه اثر هن ــترده  اي دارد؛ خ گس
ــدت متأثر از اين  پرداختن به موضوع اربعين به ش
ــود. طوري که نمي توان هيچکدام از  فضا خواهد ب
پيام هاي عاشورا و اربعين حسيني را جدا از مسائل 
اجتماعي و سياسي امروز دانست. مفاهيمي که از 
اين واقعه عظيم و حواشي آن به دست مي  آيد، در 

ــر امروز قابل لمس است  تمام ابعاد زندگي بش
ــاص هنرمندان در بيان و  و ويژگي هاي خ

ارائه صحيح اين نکات، مي تواند  روشنگر 
مسير حيات پيش روي بشر باشد. 

بازتاب چـه موضوعاتي از اربعين 
حسيني اولويت دارد؟

اگر از قيام امام حسين عليه السالم 
ــت و عميقي داشته  ــناخت درس ش
باشيم به موضوعاتي خواهيم پرداخت 

ــرايط امروز اولويت بيشتري  که در ش
ــت در برابر ظلم، راد  دارند. مانند مقاوم

ــاي واالي  ــدي به ارزش-ه ــردي، پايبن م
ــجاعت و ... در  ــالمي و انساني، اخالق، ش اس

صدر اين موضوعات شعار امام حسين عليه السالم 
يعني «هيهات من الذله» و در کنار آن شعار امسال 
زائران اربعين حسيني «اني احامي ابدا عن ديني» 

از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.

توصيه شـما به هنرمنداني كه مي خواهند در 
اين عرصه فعاليت داشته باشند چيست؟

به نظر من در ابتدا شناخت مباني فکري و اصولي 
زندگي و قيام امام حسين عليه السالم از مهم ترين 
ــت که هنرمندان مي توانند با مطالعه  مواردي اس

ــت يابند تا به سوژه ها و نکات  به آن دس
ارزشمندي در خلق آثار هنري برسند.

ويژگي و تفاوت اين سـوگواره با 
ديگر جشنواره ها در چيست؟

ــا با توجه به اينکه تمرکز اين  طبيعت
سوگواره بر اربعين و قيام امام حسين 

ــت، تفاوت اصلي آن با  ــالم اس عليه الس
ديگر جشنواره ها موضوع آثار مي باشد. که 

مستقيما مربوط به اربعين است. 

ضوابط و شـرايط شركت در 
چگونه  سـوگواره  ايـن 

است؟
شرايط شرکت براي 
هنرمندان در سايت 
سوگواره قيد شده 
ــه  ــا ب ــت. ام اس

اجمال 
عرض  بايد 
موضوع  که  کنم 

نگارگري بايد درباره اربعين و آثار در بخش 
قيام امام حسين باشد. اما در بخش تذهيب و گل و 
مرغ موضوع آزاد است و آثار ارسالي در چند مرحله 
داوري مي شوند که ابتدا فقط تصوير ارسالي بررسي 
ــب تصوير،  ــد و در صورت کيفيت مناس خواهد ش
اصل آثار مورد داوري قرار خواهد گرفت. درنهايت 
در صورت تأييد هيئت داوران اصل آثار به نمايش 

در خواهد آمد.

از موج فتنه چشم جھان غريت مي است
وز تندباد حادثه پشت فلك خم است 
ص امید چون شب تاریك مظمل است
«باز این چه شورش است که در خلق عامل است»
حه و چه عزا و چه مامت است» «باز این چه 

نت و مردم به غم قرین شان  ھر جا 
افکن اند غلغله تا چرخ ھفتمني 
گردون فکن بس گره از درد بر جبني
یز عظمي است کز زمني» «باز این چه رس
خ صور خاسته تا عرش اعظم است» «ىب 

ش آرزو؟ از لوح سینه رفته چرا 
فریادھا شکسته ز اندوه در گلو
ان غم فرو خورشید برده سر به گر
ا کزو» ره باز دمید از  «این ص 
«اکر جھان و خلق جھان جخله در  است»

الب ھر جا به گوش ىم رسد آوای ا
خلىق به مامتند و جھاىن در اضطراب 
جان در تالطم آم دل را منان تاب
«گویا طلوع ىم کند از مغرب آفتاب»
«کآشوب در متاىم ذرات عامل است»

روشن به راه دید چراغ امید نیست
کس را ھوای شادی و گفت و شنید نیست 
ره اخرت شادی پدید نیست زین ابر 
«گر خوامنش قیامت دنیا بعید نیست»
رم است» یز عام که نامش  «این رس

شوری به سر فتاده که جای مقال نیست
یب مردم شوری حال نیست  جز غم 
باغ حیات را پس ازین اعتدال نیست
«در بارگاه قدس که جای مالل نیست»
ی غم است» «سرھای قدسیان مهه بر زا

حه ىم کنند ان  خلق جھان ز سوز 
حه ىم کنند ان  از دست داده تاب و 
حه ىم کنند ھر جا ز دی اشك فشان 
حه ىم کنند» «جن و ملك بر آدمیان 
«گویا عزای اشرف اوالد آدم است»

ار بدو رکده عاملني شاھی که اف
ر عني  بابش  و فاطمه را ھست 
انبد نريین از شرم روی او به 
ر مشرقني» «خورشید آمسان و زمني 
«پرورده ی کنار رسول خدا حسني»

عشقت مرا دوباره از این جاده ىم برد
ت است راه عشق وىل ساده ىم برد

پای پیاده آمدم و شوق وصل 
س افتاده، ىم برد من را اگر چه از 

ست دل ھای عاشقان جھان رکبالی 
نام  را ھر عاشق آزاده ىم برد
فریاد غربتت دل ما را متام عمر

با اکروان نیزه از این جاده ىم برد
این جاده دی قافله ی اشك و آه را
بر روی نیزه ھا سر خورشید و ماه را
دی ست در تالطم طوفان ىب کىس

یك اکروان نبفشه ی ىب سرپناه را
آن شب که ماند یاس سه ساله میان راه

اه را ه برنداشته از او ن یك 
انه ی حرم در آخرین وداع غر

اه را دی عبور خواھری از قتل
سه ھا  گرفت رش  آن جا که داغ از ج

سه ھا  گرفت اه َترش  گل زخم از ن
د وقىت رسید او که سر از دست رفته 

سه ھا  گرفت از زخم ھای شعله ورش 
سمي اما گذاشت بر دل او حسريت، 

سه ھا  گرفت از گیسوان مهسفرش 
ران کشی ای از راه دور دخرت 
سه ھا  گرفت ھر بار از لب پدرش 

در باغ نیست غري گل اشك و ارغوان
شان بر دل آالله ھا، خزان داغی 

د آن چھل غروب اما گذشت ھر چه که 
برگشته سوی رکب و بال باز اکروان
با اکروان غربت از این جاده آمدمي

ما را رسان قافله ی  به آمسان
رگاه جخعه است حاال رسی امي و 

ل  ظھورک یا صاحب الزمان» »

، کبوتر زمخی یاد پر ىم کشد و دامان سپید  ا ل ن امشـب از فراز 
ك ىم گريد و بر فـراز افق ھای  اکغـذی را کـه بر آن، سـرخ ىم گرمي بـه 

خونني به پرواز در ىم آورد.
امشـب، چـراغ عشـق، در پسـتوی واژه ھـامي یبتوتـه رکده اسـت و پروانـه 

شی است. خونرنگ حادثه، بال-ھایش را به قلب قلمم 
ـش تعزیـه را بازی   ، امشـب، واژه ھـامي  بـر چـکاد رفیع تریـن انـدوه محا

ویر معرکه عشق را به منایش  در ىم آورند. ىم کنند، و 
ـر سـوزترین خاطـرات شـگفت، حریـر سـپید  امشـب صاعقـه ای از ج
زابه اشك،  ان تار ىم کند. و  فل سرخ گون ن  دیدگان دفرتم را 

یز ترین شعر شامگاھی را در ابیات دل ھا ىم سراید! شوران
ی پلك ھـا را خواھد شکسـت و  ره ھای سـن امشـب، پویایـی پـرواز، پ
دود خاك، سر بر خواھند کشید و در  سروھای سرھای پاك، از سقف ھای 

ان را خواھند خواند. زیر طاق بلند ملکوت، مناز شام غر
ی  اویـر عطرناکـی سرشـار اسـت کـه مهـه  امشـب، دامـان ذھـ از 
ـی را در حاشـیه اندشـه ام ىم یب کـه در  ـّرم دارنـد. مثـال اسـب سـوار غر
کوچه ھـای کوفه، به دنبال امواج گمشـ آدم ھای ىم گـردد، و در خلوت 
وی پرچم ھای بیعت اسـت. ىم پرسـم: فرزند  خیابان ھای عشـق در جسـ
! و مـن خوشـنت را بـه دامـن غربتـش  عقیـل؟! مسـمل ىم  گویـد: آری، مـ

. ھای ھامي را بر دست ھایش جاری ىم ک که ىم گوید: برخیز! ىم افک
مویه باد، بید اندشه ام را تکان ىم دھد. چکاچاك مششـريھا و برق نیزه ھا 
مرا به نیمروزی کویری ىم کشاند. با شوری  ای پاکباخته، دست ىم د 
و مثـل دنبالـه یـك سـتاره، در پـی او روانـه ىم شـوم. او چـون آشـی بـه نیـزار 
خصـم ىم افتد و پیکرش اللـه زار زخم ىم گردد. من اّما مبھوت به سـوی 
خیمـه ای ىم دوم و فریـاد بـر ىم آورم کـه« زھـري بن قـني» چشـم ھایش را به با 

شت دوخت! غستان ھای 
ری، منی دامن چه چیزی از نبد نبد  شیھه اسىب، صدای س عزایی، صفري 
شـته ام ىم تـراود کـه در آفتـاب ىب رحـم رکانه فرات پھـن ىم شـوم، بر نای 
ر  ! با او در زیر باران  سه ىم زمن و بر باالی بلند قامت «حّر» پرواز ىم ک نینوا 
دمشن مالقات دارم. شري زخم دار، ھنوز ىم غّرد، اّما در ھزار گلبوسه زخم 

غرق است که آفتاب بر سرش ىم آید و ىم گوید:

«مادرت  را به اشتباه حّر ننامید. به خدا سوگند که در دنیا و آخرت، آزادی»
ر  طه اوجی دی ھنوز گرم متاشـای حّرم که قمل عنان دمل را ىم گريد و به 
ه»را ىم شـنوم کـه ىم گویـد: «اگر ما را سـالح  ىم بـرد. صدای «مسـمل بن عو
مي». و قامت پر فروغ«بریر بن خضري مهـداىن» در  نباشـد، با سـنگ ىم جن

ورظمل ىم ستیزد... شیند که با شب د قاب قلمب ىم  
ری مـالمي و حـرن آلـود از روزنه کالم بر من ىم تابد و در پناه آن، جسـد 
نـ  ـرم کـه دیـ بـر آمسـان دوختـه و ل ـب بـن مظاھـر»را ىم ن پـاك « حب

پريوزی بر لب دارد.
ـاه مشـکی پـر از  در اطـراف بزرگ تریـن روزمحاسـه قـدم ىم زمن کـه نا
ر،  ر را برخود دارد کـه از  آب، در ذھـ شـتك ىم زند! اسـىب پـاره ای از 
ھای  ر ىم یبـ کـه در دا فـراز ىم آیـد و گرگ ھایی چنـد، پی یکدی
شانـه ىم گذارند!  را، خطی بـه یادگار،  از خـون ىم رقصنـد و بر پیکره 
ر  نافع، شوذب، عابس، عون، وھب،... مهه و مهه صف کشی اند و بر خ
سم، قاسم بن حسن را در آغوش  سه ىم زنند! پیشرت ىم روم  اکرب را م 
ازش ىم کـ و به  مي، صد ھـا اللـه را  ىم کشـم، صدھـا شـقایق سـرخ را ىم 
چه ای پر پر را بر سینه ىم فشارد،  مدی ىم روم که غ دیدار یك گل سـرخ 

شسته است! وخورشیدی را ىم یب که در خون 
اندکی به خود ىم آمي. شب، لباس عزا بر تن دارد. از تکیه کلمامت صدای 
ی بر  حه خواىن ىم آید. واژه ھامي مهه سـیاه پوشـی اند. جخله ھامي جخل
شسته و  تشم اکشاىن روبرومي  سینه ىم کونبد و«حسني، حسني» ىم گویند. 

سد : در حاىل که اشك ىم بارد، با صدای بلند دارد ىم 
«باز این چه شورش است که در خلق عامل است...»

چکی دور  ت، مثل پ چشم ھای قلمم از گریه سرخ ش است. نیلوفر مصی
ري ىم زنند! ار ز اصره رکده است. مهه حرف ھامي ان خانه قلمب را 

از تـن اکغـذم، صـدای شـب رکبـال و روز عاشـورا ىم آیـد. احسـاس ىم کـ 
رم را کباب رکده است. قلمم  اندشه ام عطش دارد! آفتاب داغ غم، ج
ـاه کنید!  از حـال رفتـه اسـت. کمـی تربـت سـید الشـھدا بیاوریـد! آه... نه! ن

سد! آخرین کلماتش را زمزمه کنید: ر منی  دی
ـاب  سـني و ا سـني و اوالد ا سـني و  بـن ا السـالم  ا

سني... ا

از جمله  بخش هاى هنرى سوگواره عبرات، نگارگرى است كه فراخوان آن منتشر شده است. استاد 
محمد باقر آقاميرى دبير افتخارى و استاد امير طهماسبى دبير اجرايى اين بخش سوگواره هستند. 
براى آگاهى از اين سوگواره و تبيين جايگاه هنر و نقش هنرمندان در گردهمايى عظيم اربعين، 
با دبير اجرايى بخش نگاگرى سوگواره عبرات به گفت و گو نشستيم. گفت و گوى ما با استاد امير 
طهماسبى را در ادامه مى خوانيد.

رسول گلی زاده

سف رحیمی

مشفق اکشاىن

اگر از قيام امام حسين عليه السالم 
شناخت درست و عميقي داشته باشيم 
به موضوعاتي خواهيم پرداخت
 كه در شرايط امروز
 اولويت بيشتري دارند

هنرمندان وظيفه ويژه اي در قبال شناساندن 
صحيح اصول، تفكر وآرمان هاي قيام

 امام حسين عليه السالم به عموم مردم دارند. 
طوري كه مي توان اين رسالت را از وظايف 

هنر و هنرمندان دانست
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شماره ١٢   |    شنبه ١٠ مهر ١٣٩٥   |   ٢٩ ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

ــت که بحمداهللا با کوچک ترين يادآوري به زائران، اين اهداف  ايراني اس
قابل دسترسي است.

مروجي ادامه داد: طبيعي است هنگامي که زائران ايراني در ميان زائران 
ــه دليل تفاوت در  ــور ثالث قرار مي گيرند، ب ــورها در يک کش ديگر کش
ــود دارد، اما  ــا، امکان اختالف نظر وج ــا، ارزش ها و فرهنگ ه ديدگاه ه
ــريت حول محور امام  ــجام بش ــم که اربعين، فصل اتحاد و انس معتقدي
ــالم است؛ با اين ديدگاه سعي مي شود حساسيت هاي  حسين عليه الس
موجود در کشور عراق و اصول اخالقي انساني که دين اسالم بر آن تأکيد 
و تصريح بر اخوت مؤمنان کرده است، براي زائران تبيين و تشريح شود 
ــته مي شود که با چشم بستن بر اختالفات موجود ميان  و از آنان خواس

اقوام گوناگون، صلح و صميمت فضاي اربعين حسيني را تقويت کنند.

آداب و فرهنگ مردم عراق
 مورد توجه و رعايت مسئولين و زائرين قرار گيرد

مسئول کارگروه آموزش و توليدمحتواي کميته فرهنگي آموزشي ستاد 
ــراق در برگزاري اربعين  ــر ميزباني مردم ع ــزي اربعين، با تاکيد ب مرک
حسيني  و لزوم پايبندي به قوانين و مقررات کشور عراق، گفت: موسم 
اربعين در کشور عراق برگزار مي شود و مردم عراق از ساليان گذشته و 
حتي پيش از حکومت بعثي ها اين مراسم را اجرا مي کردند و اکنون نيز 
ــي را پذيرايي و مديريت مي کنند. پس الزم  اين تجمع عظيم و ميليون
است که آداب و فرهنگ آنها اطالع رساني شده و مورد عنايت، توجه و 

رعايت مسئولين و زائران قرار گيرد. 

تقويت روحيه دين مداري و واليت پذيري
 محور توليدات محتوايي و آموزشي است

ايشان با اشاره بر نقش مجموعه فعاليت هاي آموزشي 
در نظر گرفته شده در تحقق شعار امسال اربعين، 
خاطرنشان کرد: آنچه در شعار محوري اربعين 
ــده است، حمايت  ــيني بر آن تکيه ش حس
ــت. همه آنچه در  همه جانبه از دين اس
ــدات محتوايي و آموزش ها صورت  تولي
مي گيرد، تقويت روحيه دين مداري و 
ــاء اهللا به  ــت و ان ش واليت پذيري اس
ــالم  کمک حضرت اباالفضل عليه الس
که شعار امسال برآمده از کالم ايشان 
ــورا است، بتوانيم به نحو  در روز عاش

احسنت بر وظايف خود عمل نماييم.
مسئول کارگروه آموزش و توليدمحتوا 
ــمنان در ايجاد  ضمن تاکيد بر تالش دش
ــريت از  ــالم و دوري بش تفرقه در دنياي اس
ــه و آله،  ــاب محمدي صلي اهللا علي ــگ ن فرهن
ــالم محوريت  ــين عليه الس ــوان کرد: امام حس عن
ــت و در موسم  ــريت اس ــتگي و اتحاد جامعه بش همبس
اربعين حسيني، شاهد حضور اديان و مذاهب مختلف اسالمي در کربال 
ــاحت مقدس حضرت حسين بن علي عليه السالم  و اظهار ارادت به س
و خاندان مطهر ايشان و همچنين فرهنگي که ايشان در نهضت و قيام 

خود داشتند، هستيم.
ــخ بر پيش بيني از ميزان عملکرد و تاثير فعاليت هاي  مروجي در پاس
کارگروه آموزش و توليد محتوا در موسم اربعين امسال، گفت: مخاطبان 
ــويي و ناظران و ارزياب ها از سوي ديگر و مافوق همه آنها، خداوند  از س
متعال که ناظر همه فعاليت هاي است، بايد از ميزان اثرگذاري اقدامات 
ــم تا فعاليت هاي  ــت که تالش داري ــي خبر دهند. و بديهي اس آموزش
ــي و محتوايي، حداکثر تأثيرگذاري را در ميان مخاطبان داشته  آموزش

باشد ان شاءاهللا.

د،  مشر  رکبالىي است! رکبال به رفنت نیست  به شدن است؛  که اگر به رفنت 
سید شھیدان اھل قمل سید مرتضي آویين

ارائه بسته متنوع آموزشى
 براى زايران و كارگزاران اربعين 

ــئول کارگروه آموزش و توليد محتواي کميته  حميد مروجي مس
فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي اربعين در گفتگوي اختصاصي با 
ــترده و پرشور مردم در راهپيمايي اربعين  هفته نامه اربعين، حضور گس
حسيني را تجمع بي غل و غش  دوستداران امام حسين عليه السالم در 
کنار يکديگر، دانست و گفت: اين تجمع عظيم انساني به ياد و پاسداشت 
حرکت اهل بيت و کاروان اسراي کربال و بازگشت آنان به کربالي معلي 

و عزاداري براي حضرت حسين بن علي عليه السالم صورت مي گيرد.

ماهيت اربعين حسيني، اقدام و عمل در راستاي نيل به اهداف است
ــت: ماهيت اربعين  ــئول کارگروه آموزش و توليد محتوا اظهار داش مس
ــتاي نيل  ــدام و عمل در راس ــنگري، اق ــيني، احياي روحيه روش حس
ــط روحيه  ــالق محمدي صلي اهللا عليه و آله، بس ــاعه اخ به اهداف، اش
همگرايي، وحدت، يکدلي، يکرنگي و ايستادگي در مقابل دشمنان است.

ــن ظرفيت هاي تبليغي و  ــورا را از مهم تري وي انتقال درس هاي عاش
آموزشي موسم اربعين عنوان کرد و افزود: اربعين حسيني، سراسر درس 
است. تمامي مخاطبان در همه دوران ها و مکان ها، امکان درس گرفتن 
ــرت، مروت، بندگي  ــيني را دارند. مقاومت، آزادگي، غي ــت حس از نهض
ــر  ــد، عدم ظلم پذيري، امر به معروف و نهي از منکر و فرياد بر س خداون
ــت که امام حسين و امام  ــورا و اربعين اس ظالم از جمله درس هاي عاش
ــجاد و حضرت زينب عليهم السالم به بشريت آموختند و انتقال اين  س
ــت و فضيلت، از مهم ترين ظرفيت هاي  ــم به افراد جوياي حقيق مفاهي

تبليغي و آموزشي موسم اربعين به شمار مي رود.
مروجي عنوان کرد: هر برنامه و مراسمي، آدابي دارد و هر ميزباني داراي 
ــي  ــت؛ لذا يکي از ظرفيت هاي آموزش خلق و خو و رفتاري متفاوت اس
موسم اربعين، آموزش مواردي از جمله آداب زيارت، مديريت سفر، رسوم 
ــفر، مسايل بهداشتي و امدادي،  و فرهنگ ميزبانان، احکام مربوط به س
ــفر است و  ــايل مورد نياز در اين س ــفري امن و وس نکات مربوط به س
ارائه محتواي آموزشي مناسب، به برگزاري بهتر مراسم و داشتن سفري 

معنوي کمک خواهد کرد.
وي در پاسخ بر انواع بسترهاي حقيقي و مجازي پيش بيني شده براي 
ــراي امر آموزش به زايران در قبل, حين و بعد از برگزاري راهپيمايي  اج
ــاره کرد و گفت:  ــن، بر لزوم تاکيد و يادآوري مطالب بر زائران اش اربعي
ــت و ما  آموزش به زائران به معناي آموختن مطالب از ابتدا به آنان نيس

موظف بر تاکيد و يادآوري هستيم.

محورهاي آموزشي بصورت حضوري و غيرحضوري
 به كارگزاران و زائران ارائه مي شود

ــي، گفت:  مروجي در بيان ظرفيت هاي متعدد براي ارائه مطالب آموزش
ــوري و غير حضوري و براي  ــب در دو قالب کلي آموزش هاي حض مطال

زائران عمومي و کارگزاران فرهنگي و اجرايي ارائه مي گردد.
ــي،  ــان ادامه داد: در آموزش هاي حضوري از قالب  کالس هاي درس ايش

تجمعات و گردهمايي ها، همايش ها و کارگاه ها 
ــوري از قالب هاي  و در آموزش هاي غير حض
ــنيداري، ديداري و فضاي مجازي  مکتوب، ش
ــازي اعم از  ــاي مج ــود. فض ــتفاده مي ش اس
شبکه هاي اجتماعي، سامانه هاي اطالع رساني، 
شبکه هاي راديويي و تلويزيوني و نرم افزارهاي 
ــز کتاب ها و  ــت. قالب مکتوب ني موبايلي اس
جزوات، بروشورها و نشريات، پيامک ها و اخبار، 
ــب  ــا و قال ــي ها و روزنامه ديواري ه ديوارنويس
ديداري سخنراني ها و فيلم ها و مصاحبه ها را 

شامل مي شود.
مسئول کارگروه آموزش خاطرنشان 
ــاي الزم براي  کرد: ارائه آموزش ه
ــن از  هم  ــفر اربعي ايام پيش از س
اکنون آغاز شده و در حين سفر در 
قالب اطالع رساني و پس از سفر در 
قالب ارمغان معنوي ادامه مي يابد.

ــيار  وي جامعه مخاطب زائر را بس
گسترده برشمرد و گفت: با توجه به 
اينکه بسياري از کساني که به سفر 
اربعين مشرف خواهند شد، ممکن 
ــت از هم اکنون تصميم قطعي  اس
براي رفتن نداشته باشند، آموزش 
ــال عمومي براي  ــا به صورت کام ه
ــار و گروه هاي تحصيلي،  همه اقش
ــا فرهنگ هاي  ــني ب ــاي س رده ه
ــاوت، در نظر گرفته و اجرا مي  متف

شود.
مروجي افزود: در بخش کارگزاران، 
ــورت عمومي  ــا به دو ص آموزش ه
ــت.  ــال اجرا اس ــي در ح و تخصص
ــته اجرايي  کارگزاران نيز به دو دس
ــوند.  مي ش ــيم  تقس ــي  فرهنگ و 
ــه در ايران  ــزاران فرهنگي ک کارگ
ــران مواجه  ــتقيم با زائ به طور مس
ــي از آموزش  ــد و بخش خواهند ش

ــان انجام خواهد گرفت، تحت عنوان ياوران  حضوري زائران از طريق آن
معنوي اربعين به امر آموزش مي پردازند. 

ــان خاطرنشان کرد: کارگزاراني که در مرزها و کشور عراق با زائران  ايش
ــي اعم از مبلغان ويژه  ــل خواهند بود، گروه هاي مختلف تبليغ در تعام
کودکان و نوجوانان، روايتگران حماسه عاشورا و مبلغان عمومي هستند 

ــراي آنان در  ــه آموزش هاي تخصصي ب ک
ــت و تا پيش از محرم،  حال برگزاري اس

آموزش آنان ادامه خواهد داشت.

لزوم تبيين اخالق زيارت 
با بازنمايي سيره و فرهنگ اهل بيت 

عليهم السالم
مروجي در پاسخ بر اقدامات کارگروه 
ــراي نهادينه  ــوزش و توليدمحتوا ب آم

ــن مردم،  ــگ زيارت در بي کردن فرهن
ــيوه صحيح زيارت  ــت: ارائه ش اظهار داش

ــات و انحرافات، توصيه به  ــز از خراف و پرهي
ــا بازنمايي فرهنگ اهل  رعايت اخالق زيارت ب

بيت و سيره بزرگان و علما در اين خصوص، ترسيم 
ــالم، سفارش به  فضاي معنوي از زيارت اباعبداهللا عليه الس

حفظ حالت معنوي در طول سفر، تأکيد بر وجود ارمغان معنوي در سفر 
اربعين و حفظ دستاوردهاي آن در طول سال از جمله اقدامات کارگروه 
آموزش و توليد محتوا در راستاي تبيين فرهنگ زيارت است و اميدواريم 

به کمک و هدايت الهي به اين اهداف برسيم.

اربعين؛ فصل اتحاد و انسجام بشريت
 حول محور امام حسين عليه السالم 

ــي در تبيين نحوه تعامل صحيح و  ــان در خصوص اقدامات آموزش ايش
ــم راهپيمايي  ــلمان حاضر در مراس کارآمد با زائران غيرايراني و غيرمس
ــعي در تأکيد بر حفظ حرمت ها و رعايت  ــان کرد: س اربعين، خاطرنش
ــالميـ   ــالمي و همچنين تکيه بر فرهنگ غني اس ــئون و اخالق اس ش

حميد مروجي، مسئول كارگروه آموزش و توليدمحتوا كميته فرهنگى و  آموزشى اربعين حسينى :

ششمين جلسه شوراي 
ــري بانوان کميته  راهب
ــتاد  س ــي  آموزش ــي  فرهنگ
ــزي اربعين با حضور الله  مرک
ــوراي  ــئول ش ــاري مس افتخ
و  ــن  اربعي ــوان  بان ــري  راهب
اعضاي حقيقي و حقوقي شورا 

برگزار شد.

ــت برنامه ريزي  در اين نشس
ــه براي  ــورت گرفت ــاي ص ه
برگزاري دوره آموزشي مبلغان 

خانم در دهه دوم ماه محرم، توسط مسئول شوراي راهبري بانوان بيان 
ــي و اظهار نظر اعضا قرار گرفت. اين دوره ها که به صورت  و مورد بررس
ــارکت و  ــوزش هاي حضوري و غيرحضوري برگزار مي گردد، با مش آم
ــاتيد  ــان از ارگان ها و هيئات مختلف اعم از حوزويان، اس ــور مبلغ حض

دانشگاهي، زبان دانان و مبلغين بين المللي، همراه خواهد بود.
دوره هاي آموزشي مبلغان خواهر، براي حضور آنان در راهپيمايي اربعين 
ــتقرار در موکب ها براي تعامل و همراهي با زائرين خانم  حسيني و اس
ايراني و غيرايراني و همچنين تردد در مسير راهپيمايي، به منظور اگاهي 
ــترش فرهنگ  ــات و مباني مختلف و به منظور گس ــي در موضوع بخش

اربعين و رسالت حضرت زينب(س) صورت مي گيرد.

ساماندهي نهادها و ارگان هاي 
مربوطه براي برگزاري همايش 
واحد و سراسري ويژه بانوان، 
ــازي محتواي موکب  آماده س
هاي قرآني بانوان، بررسي امور 
ــتيباني و اعزام  مربوط به پش
زائران خانم و مسائل بهداشتي 
ــزاري  ــان، برگ ــي آن و درمان
ــي  ــاي هم انديش ــت ه نشس
علمي با موضوعات ويژه حوزه 
بانوان و بهره گيري از ظرفيت 
حوزه هاي علميه و دانشگاه ها 
در برگزاري اين نشست ها از جمله ديگر مباحث مطرح شده در ششمين 

جلسه شوراي راهبري بانوان اربعين بود.
ــال و به زبان هاي مختلف  ــه محصوالت فرهنگي بصورت ديجيت ترجم
براي بهره مندي زوار غيرايراني، استفاده از بردهاي اطالع رساني جهاني 
ــن المللي، امکان ترجمه کليپ ها و  ــايت هاي بي از جمله برخي وب س
ــانه ايي به زبان هاي زنده دنيا و برگزاري همايش هاي  توليدات چندرس
بين المللي در حوزه خاص بانوان با موضوعاتي مانند نقش زن و خانواده 
با توجه به بعد شخصيتي حضرت زينب(س)، از سوي نماينده امور بين 
ــوراي راهبري بانوان به عنوان برخي اقدامات اين حوزه عنوان  الملل ش

گرديد.

هـر برنامـه و مراسـمي، 
آدابي دارد و هر ميزباني 
و  خـو  و  خلـق  داراي 
اسـت؛  متفاوت  رفتاري 
لذا يكي از ظرفيت هاي 
اربعين،  موسم  آموزشي 
از  مـواردي  آمـوزش 
زيـارت،  آداب  جملـه 
مديريت سـفر، رسوم و 
فرهنگ ميزبانان، احكام 
مربوط به سـفر، مسـايل 
امـدادي،  و  بهداشـتي 
نكات مربوط به سـفري 
امن و وسـايل مورد نياز 
و  اسـت  سـفر  ايـن  در 
آموزشي  محتواي  ارائه 
مناسب، به برگزاري بهتر 
مراسـم و داشتن سفري 
خواهد  كمـك  معنوي 

كرد

در ششمين جلسه شوراى راهبرى فعاليت بانوان كميته فرهنگى و آموزشى اربعين مطرح شد:
دوره هاي آموزشي خواهران مبلغ در دهه دوم محرم برگزار مي شود

م  ــال س ال ا حجـــــــت 
ــلمين احمدي بيان کرد  والمس
که امسال گروه ياوران معنوي اربعين 
ــت که از ائمه جماعات  را خواهيم داش
تشکيل شده است؛ بحث فرهنگ سازي 
ــت و در کنار  کار مهم اين کارگروه اس
ــاره کرد  اين گروه بايد به اين نکته اش
ــداح و ائمه جماعات زياد  که اعتبار م
ــت و محرم فرصت طاليي است که  اس
ــازي از طريق آنها انجام  اين فرهنگ س

شود.
ــاني  اطالع رس ــگاه  پاي ــزارش  گ ــه  ب

ــلمين دکتر  ــالم و المس االربعين، حجت االس
ــئولين  ــت فصلي مس حميد احمدي در نشس
شوراي هيئت مذهبي استان ها که در سازمان 
تبليغات اسالمي برگزار شد، با اشاره به اين که 
ــه يک جنبه حيثيتي و مانور  اربعين تبديل ب
ــت اظهار کرد: براي  ــده اس قدرت معنوي ش
ــت در دوره اي که در اوج ظلم  ــروان اهل بي پي
ــط گروه هاي افراطي است، تنها  ــتم توس و س
ــان به  ــون اصحاب ايش ــهدا (ع) و خ سيدالش
کمک ما آمده است. در واقع اربعين به کمک 

دين اسالم آمد.
ــايه ما و  ــورهاي همس  وي ادامه داد: در کش
ــيايي، چنان  ــورهاي آس هم چنين ديگر کش
ــن به وجود  ــع به اربعي ــوده اي راج فضاي آل
ــود؛  ــموم ش ــده فضا مس ــده که باعث ش آم
ــت نيست ما در قبال اربعين که  بنابراين درس
ــت و همه با  ــک اجتماع کامال صلح آميز اس ي
دوستي و مودت با هم کار مي کنند فعاليت و 

فرهنگ سازي نداشته باشيم.
ــاي موجود در  ــان اين که فض ــدي با بي  احم
دنيا با مشکالتي از سوي دشمن مواجه است 
ــال حاضر،  ــرائيل در ح ــان کرد: اس خاطرنش
کارگاه  هايي تحت عنوان اربعين پژوهي به راه 
انداخته تا بتواند در روند اين مراسم کارشکني 
کند. اين يک تهديد جدي است. ما بايد براي 
ــبکه هاي  ــازي کنيم. ما ش اربعين فرهنگ س
ــي خوبي چون هيئت مذهبي داريم که  مذهب
ــته  مي توانيم از طريق آنها فعاليت الزم را داش
ــه رهبري فرمودند  ــيم، زيرا همان گونه ک باش
ــه اربعين بروند و با  ــور ب "اميدوارم مردم با ش
ــان از فهم اربعين و  شعور برگردند" دقيقا نش
ــائل پيرامون آن دارد و بايد در اين راستا  مس

حرکت کنيم.
 رئيس کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي 
اربعين با اشاره به اين که براي مراسم مذهبي 
ــکل  چون محرم و اربعين کميته  فرهنگي ش
ــت تصريح کرد: کميته فرهنگي با  گرفته اس

ــازمان تبليغات،  اجتماع ۱۵ ارگان ازجمله س
ــپاه،  اوقاف، عتبات و عاليات، بعثه رهبري، س
ــد. در کنار  ــازي عتبات و ... حضور دارن بازس
کميته فرهنگي سرويس حمل ونقل، سازمان 

امنيت و کنسولي در حال فعاليت هستند.
ــدي» با بيان اين که يکي از موضوعات    «احم
ــراف در اربعين است يادآور  مهم ما، بحث اس
ــال ۹۳ بر وي اين موضوع  شد: رهبري در س
ــاز داريم  ــن ترتيب ني ــتند. بدي ــد داش تأکي
ــه به  ــن زمين ــي الزم را در اي ــا آگاه هيئت ه
ــردم بدهند تا آنها با آگاهي کافي به اربعين  م
ــل و نقل نيز، بحث  ــد.  بحث ناوگان حم برون
ــد بدانند که  ــت که مردم باي مهم ديگري اس
ــکل حمل و نقل و جا را در  ــت مش ممکن اس
ــند. در سال ۹۳ مشکل آب  مسير داشته باش
ــته ايم. به مردم گفته شد که  در مسير را داش
به نيت شهداي کربال نذر آب را داشته باشند 
و شکرخدا، مشکل آب حل شد. پس مردم در 
ــکالت احتمالي آگاهي الزم را بايد  زمينه مش

پيدا کنند.
 رئيس کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي 
ــزوه راهنماي  ــاره به اين که ج ــن، با اش اربعي
ــرد: اين  ــم تأکيد ک ــه کرده اي ــران را تهي زائ
ــرار مي گيرد.  ــزوات در خدمت هيئت ها ق ج
ــده و در بين مردم توزيع  ــم چاپ ش اميدواري
ــدا کنند. در  ــود تا مردم آگاهي الزم را پي ش
ــش و وسايل  اين جزوه آداب زيارت، نوع پوش
مورد نياز و ... بيان شده است؛ هم چنين براي 
ــازمان هاي تبليغات يک جزوه ۲۳  رؤساي س
ــال شده است که در آن، نوع آداب  بندي ارس
زيارت، چگونگي شکل گيري اربعين، تاريخچه 
ــفه زيارت، سياست ما در  اربعين، اساس فلس
ــراق، تقويت مرجعيت ديني  قبال حکومت ع
عراق، مصالح کشور عراق چگونه رعايت شود 
ــده است؛ ما نبايد عراق را  و ... توضيح داده ش

ايرانيزه کنيم.
ــه فرمايش رهبري  ــه کرد: باتوجه ب  وي اضاف

ــته فرمودند "از عکس  ــال گذش که س
ــتفاده  ــاده روي اربعين اس ــن در پي م
ــود؛ محور  ــاد فرقه نش ــد، تا ايج نکني
ــد." کامال  ــهدا باش ــا بايد سيدالش تنه
نشان از آن داشت که ايشان به دنبال 
ــمني با برخي  تنش، فرقه گرايي و دش
اشخاص نيستند. پس هرگونه حرکت 
در موضوعات مختلف سياسي بايد در 
کشور خودمان اتفاق بيافتد و ما نبايد 
ــور عراق تنش ايجاد کنيم. به  در کش
همين منظور ما از هيئت خواستيم نام 
ــي را که در عراق ايجاد مي کنند  موکب
ــد که هم مورد  ــم امام رضا (ع) بگذارن به اس
ــد و هم اين که اسم هاي  پسنده عراقي ها باش

مختلف ايجاد اختالف و تنش نکند.
 

احمدي با بيان اينکه بخش توليدات محصوالت 
ــت افزود:  ــيار مهم اس فرهنگي در اربعين بس
ــري محصوالت فرهنگي  سال گذشته يک س
ــود آن که نيت  ــده خوب نبود، با وج توليدش
ــت. همان گونه که رهبري  افراد خير بوده اس
گفتند اربعين شبه  اعجاز است، بنابراين انتشار 
ــعارهاي فرهنگي کمتر مرتبط با اربعين در  ش

عراق مناسب نيست.
 رئيس کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي 
اربعين، با اشاره به اين که با نه گروه عراقي در 
زمينه کارهاي فرهنگي مذاکره کرده ايم اظهار 
کرد: نتيجه اين جلسات، به صورت مواردي در 
اختيار مسولين مربوطه قرار مي گيرد تا حول 
ــد؛ هم چنين کتابي  اين محورها فعاليت کنن
در همکاري با وزارت بهداشت تهيه نموده ايم 
ــائلي را بايد  ــه مردم قبل از زيارت، چه مس ک
رعايت کنند و چه وسايلي درماني و ملزوم را 

با خودشان ببرند.
 

ــده که  وي گفت: کتابي در باب مقتل تهيه ش
در داخل کشور روحانيون و مداحان بتوانند از 
آن استفاده کنند تا در کشور عراق نيز چنانچه 
ــد از مقاتل صحيح و  ــا آمد، بتوانن به کار آنه
ــتا امسال در  معتبر بهره ببرند. در همين راس
ــخنرانان  ۱۸ نقطه متمرکز، فضاهايي براي س
و مداحان در نظر گرفته شده است که هيئت 
ــده دارد. در  ــوليت آن را برعه رزمندگان مس
ضمن خواهشمنديم هر شهري يک سخنران 
ــا خود ببرد که فضاي معنوي خوبي  و مداح ب
را براي کاروانشان ايجاد کنند. همچنين يک 
ــاي مردم در تلگرام  کتاب از محتويات پيام ه
ــده که نکات مفيد براي  ــال پيش تهيه ش س

زائران در آن آمده است.

ــگاه  پاي ــزارش  گ ــه  ب
االربعين،  ــاني  اطالع رس
ــه،  ائمه جمع ــي  گردهماي
ــروي  ني و  ــپاه  س ــان  فرمانده
در  ــارس  ف ــتان  اس ــي  انتظام

استانداري برگزار گرديد.
شريفاني  دکتر  ــالم  حجت االس
بعثه  نمايندگي  دفتر  ــئول  مس
ــتان  مقام معظم رهبري در اس
فارس و مسئول کميته فرهنگي 
ــون  ــي را پيرام ــن، مطالب اربعي
ــکوه  باش ــزاري  برگ ــت  اهمي

پياده روي اربعين حسيني بيان کرد و بر لزوم تبليغ ائمه جمعه و جماعت 
استان، بر فرهنگ سازي و آموزش مسائل فرهنگي اربعين تأکيد کردند.

ــي  ــه فرهنگ ــئول کميت مس
ــتان فارس، شرايط  اربعين اس
ــراق و لزوم  ــي دولت ع ميزبان
ــي و  ــائل امنيت ــت مس رعاي
ــوي زائران و  ــتي از س بهداش
ــا مأموران  ــان ب ــکاري آن هم
ــد و  امنيتي عراق را يادآور ش
مطالبي را در اين باره به سمع 
حضار رساند و از آنها خواست 
تا در تريبون نماز جمعه آنها را 

به گوش مردم برسانند .
ــت تا با  ــران خواس  او از حاض
تأکيد بر ورود به عراق از طريق مراجع قانوني و پرهيز از ورود غيرقانوني 

به عراق، به زائران اربعين حسيني هشدار جدي داده شود .

سعي در تأكيد بر حفظ حرمت ها و رعايت شئون 
و اخـالق اسـالمي و همچنين تكيه بر فرهنگ غني 
اسالميـ  ايراني است كه بحمداهللا با كوچك ترين 
يـادآوري به زائـران، اين اهداف قابل دسترسـي 

است.

مسئول كميته فرهنگي-آموزشي اربعين حسيني بيان كرد: 

 بايد براي اربعين فرهنگ سازي كنيم

در گردهمايي ائمه جمعه، فرماندهان سپاه و نيروي انتظامي استان فارس تأكيد شد:
 ضرورت رعايت قوانين و مقررات مربوط به اربعين

 و پرهيز از ورود غيرقانوني زائران  به عراق
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       آموزش و فرهنگ اربعين
چرا به زيارت اربعين مي رويم؟

احمد حاج صادقيان

ــيعه همواره يکي از  زيارت حضرت اباعبداهللا در طول تاريخ ش
سنن مورد تاييد ائمه و بزرگان دين بوده است و از اين زيارت 

کارکردهاي مختلفي استفاده مي شده است.
ــک مهمترين کارکردهاي زيارت امام حسين عليه السالم در  بي ش
ــيعيان و محبان آن حضرت و تعالي  ــول تاريخ ارتقاي معنوي ش ط
روحي زائران بوده است. اين مطلب به وضوح از رواياتي که اهل بيت 
ــالم در باب زيارت امام حسين عليه السالم بيان فرموده  عليهم الس
ــوي در اولين قدم موجب  ــد برمي آيد. تعالي روحي وتقويت معن ان
آمرزش گناهان و رفع آثار سو گناه از زندگي فردي و اجتماعي امت 
اسالمي مي شود. بر زائر اربعيني امام حسين عليه السالم الزم است 
تا با مغتنم شمردن فرصت زيارت امام حسين عليه السالم با زمينه 
ــود از اين فرصت براي ارتقاي  ــازي هاي علمي و معنوي براي خ س
ــتفاده کرده و با زدودن غبار گناه از وجود خويش زمينه  معنوي اس

هرچه بيشتر حسيني شدن را در وجود خويش پديد آورد.
ــه در مورد زيارت همه اهل بيت  ــل ديگر زيارت اهل بيت ک از دالي

صادق است، معرفت امام است.
در ايام زيارت انسان با توجه به فراغ بالي که براي خود به وجود مي 
آورد و تمرکزي که بر زيارت شونده دارد مي تواند با تامل در زيارت 
نامه ها و نيز سيره عملي َمزور قدمهاي بسياري در راه معرفت امام 
بپيمايد و قدمهايي را در راه رسيدن به مقام شيعه واقعي اهل بيت 

بردارد.
از موارد فوق که از جمله کارکردهاي عام زيارت اهل بيت مي باشد 
ــالم در روز اربعين به طور  ــين عليه الس که بگذريم زيارت امام حس
ويژه اي مورد تاکيد ائمه بوده است تا جايي که امام حسن عسکري 
در روايتي زيارت اربعين را يکي از نشانه هاي ايمان بيان فرموده اند. 
سواي از بحث محتواي زيارت اربعين که مجموعه کاملي از اعتقادات 
شيعه مي باشد نفس زنده نگه داشتن نام و ياد حضرت سيد الشهدا 

در غير از ايام شهادت ايشان نيز بسيار مورد تاکيد است.
زيارت حضرت اباعبد اهللا الحسين در طول تاريخ تابلو و نماد تسليم 
ــيعه با ظلم، کفر و انحراف بوده است و جلوگيري برخي  ناپذيري ش
از مستکبران تاريخ از زيارت ايشان نشان از تاثير عميق اين حرکت 

در نفوس انسانها و جوامع دارد.
ــاني است که از قافله حق کربال به  زيارت اربعين در واقع لبيک کس
هر دليل جا مانده اند ولي مسير حرکت خود را در امتداد اين مسير 
ــاالر اين حرکت  ــد و دل در گرو آرمانهاي قافله س ــور قرار داده ان ن

الهي دارند.
در عصر حاضر زيارت اربعين با توجه به تغيير فضاي جوامع اسالمي 
و تاثير گذاري هاي منطقه اي و بين المللي آنان، ابعاد سياسي ، بين 

المللي و اجتماعي ديگري نيز يافته است.
ــده است که در صورت  زيارت اربعين تبديل به ظرفيت عظيمي ش
مديريت صحيح مي تواند بسياري از مشکالت جوامع اسالمي را بر 

طرف کند.
ــيار خوبي براي برداشته شدن  اين همايش عظيم معنوي زمينه بس
ــلمانان و تقويت برادري  مرزهاي قومي و نژادي و مذهبي ميان مس
ــفر، اين نکته بايد مد نظر زائر  ــد که در طول س ميان آنان مي باش
ــاخته قومي و نژادي در اين  ــد. تاکيد و تقويت مرزهاي خود س باش
ــفر مي تواند به اين حرکت عظيم خسارات جبران ناپذيري وارد  س

کند.
نيز اين سفر زمينه بسيار خوبي براي حساسيت و پيگيري اجتماعي 
ــکالت ديگر مردمان جهان و کمک و همفکري جهت  در مورد مش

رفع اين مشکالت مي باشد.
همايش اربعين امروزه به تابلويي تبديل شده است که فرهنگ ناب 
ــور  ــان مي دهد. عليرغم سانس و اصيل اهل بيت را به جهانيان نش
رسانه اي اين حرکت عظيم، جويندگان حق در تمامي نقاط جهان 
ــه اي از اسالم  ــاهده اين تابلوي عظيم و زيبا گوش مي توانند با مش
ــانه ها و افراد معاند به چشم خود  ناب محمدي را بدون تحريف رس

ببينند.
ــيعه تبديل شده است که هرچه  ــانه بزرگ ش اربعين امروزه به رس
ــکوه تر شدن آن مي تواند اين رسانه را هم در مقابل تحريف و  باش
هم سانسور مقاوم کرده و پيام عاشورا را آن گونه که هست به گوش 

جهانيان برساند.
موارد مذکور تنها گوشه اي از ظرفيت هاي اين سفر مبارک است و 
جا دراد که زائران با تدبر و انديشه در ابعاد مختلف معنوي معرفتي 
و اجتماعي اين سفر پر خير و برکت خود را براي بهره برداري هرچه 
بيشتر از اين خوان رحمت واسعه الهي و نيز تالش براي استفاده از 

اين نعمت بزرگ جهت بهبود شرايط جهان اسالم آماده کند.

جلسه هماهنگي برنامه هاي فرهنگي 
ــازمان تبليغات  ــل س ــن در مح اربعي
ــد. اعضا با بيان  ــتان برگزار ش ــالمي اس اس
برنامه ها و ديدگاه هاي خود در مورد تنظيم 
ــران همداني  ــي براي زائ ــاي آموزش محوره
عتبات عاليات، در مورد هماهنگي روحانيون 
به منظور تبليغ در موکب ها، تأسيس هيئت 
خادمان زائران اربعين، و هماهنگي اسکان و 
ــي از زائران اربعين بحث و تبادل نظر  پذيراي

کردند .
ــد که مبلغين در هفت موکبي که قرار است در  ــه مقرر ش  در اين جلس
کشور عراق به زائران خدمات رساني کند، حضور داشته باشند و به بيان 

اهميت و ارزش زنده نگه داشتن واقعه عاشورا و 
تبيين روز اربعين، واکاوي تاريخي و لزوم توجه 
هرچه بيشتر به حضور ميليوني در پياده روي 

اربعين حسيني بپردازند.
 هم چنين مصوب شد با شناسايي نقاط ضعف 
ــي، ضريب خطا  ــاي ايران ــوت در موکب ه و ق
ــراق را به حداقل  ــتقر در ع در موکب هاي مس
ــانيم و براي اين امر، احداث موکب ها در  برس

مناسبت هايي ديگر در استان پيشنهاد شد  .
با توجه به حضور خواهران در همايش عظيم 
ــت با هماهنگي نهادهاي مربوط از توانايي خواهران  اربعين، ضروري اس

مبلغ نيز در برخي موکب ها استفاده شود .

ــالم  حجت االس
ــــلمين  لمس و ا
ــتاني،  عبدالرضا سروس
مسئول کميته فرهنگي 
و آموزشي ستاد اربعين 
ــرکل  ــيني و مدي حس
تبليغات اسالمي استان 
ــن  دومي در  ــهر،  بوش
جلسه تخصصي کميته 
ــي  ــي و آموزش فرهنگ
ستاد اربعين اين استان 
گفت: مسئوليت کميته 
ــي  ــي و آموزش فرهنگ
حسيني،  اربعين  ستاد 
ــر بعثه  ــده دفات به عه
مقام معظم رهبري در 
اداره هاي حج و زيارت 

واگذار شده است و در استان هايي که دفتر بعثه نداشتند، اين مأموريت 
فرهنگي به سازمان تبليغات اسالمي واگذار شده است.

ــيني در استان  ــي ستاد اربعين حس ــئول کميته فرهنگي و آموزش مس
ــعار محوري اربعين امسال «اِّني ٱحامي اََبدًا  بوشهر، با اشاره به اينکه ش
ــت، افزود: ۲۴ مصوبه فرهنگي در مورد پياده روي اربعين  َعْن ديني» اس
ــتاي آداب زيارت زوار، اطالع رساني از قوانين داخلي و  ــيني در راس حس
بين المللي، توجه به مراسالت داخلي، احترام به مرجعيت ديني در عراق، 
رعايت نظافت اماکن عمومي توسط زائران عتبات عاليات و ... به سراسر 

استان ها ابالغ شده است.
وي در ادامه اين جلسه که با حضور مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات 

استان بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: 
ــي موکب ها و  ــيني، بايد تمام ــزي اربعين حس ــتاد مرک طبق ابالغ س
ــرف  ــير پياده روي اربعين از نجف اش ــتگاه هاي فرهنگي که در مس ايس
ــورمان به صورت خودجوش، مستقر  ــط مردم کش تا کربالي معال، توس
ــوي معاونت امور  ــود، پروانه و مجوز فعاليت خود را از س و برگزار مي ش
فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسالمي کشور دريافت کنند؛ هم چنين، 
ــي، هماهنگي و برنامه ريزي با  ــه آموزش ــوي اين کميته يک جلس از س

مسئوالن موکب ها به زودي برگزار مي شود.
ــالم سروستاني با تأکيد بر اين که سياست کميته فرهنگي و  حجت االس
آموزشي ستاد اربعين حسيني آموزش از مبدأ است، توضيح داد: به منظور 
بهره وري مناسب از توليدات محصوالت فرهنگي، براي بصيرت افزايي زوار 
ــيب ها و بدعت ها، و نيز اجراي طرح  ــدن در مقابل آس به جهت ايمن ش
ــيني» با حضور جوانان دانشجو و نيروهاي  «ياوران معنوي اربعين حس
جوان انقالبي و راه اندازي شبکه مجازي و موبايلي جهت اشاعه فرهنگ 

اهل بيتي و انتقام پيام عاشورا برشمرد.
وي اعزام مبلغ، قاريان قرآن، مداحان، اقامه نماز جماعت روزانه، برگزاري 
ــرعي و طراحي کانال  ــخ گويي به سئواالت ش محافل انس با قرآن، پاس
ــر برنامه هاي اين کميته فرهنگي و  ــورا را، از ديگ تلگرامي فرهنگ عاش

آموزشي عنوان کرد.
ــازي عتبات عاليات استان بوشهر،  عبدالرضا مطاف، مسئول ستاد بازس
ــيني توسط  ــير پياده روي اربعين حس ــت موکب در مس از برپايي هش

ــتان خبرداد  مردم اين اس
ــتاد  س ــرد:  ک ــار  اظه و 
ــازي عتبات عاليات،  بازس
ــاتي با  ــزاري جلس با برگ
ــئوالن موکب ها تمام  مس
تالش خود را پياده سازي 
فرهنگي  ــه  کميت اهداف 
ــتاد اربعين  و آموزشي س
ــتان بوشهر  ــيني اس حس
انجام خواهد داد و امسال 
ــب فرهنگي و  چهار موک
عتبات  زوار  جهت  رفاهي 
عاليات در مسير بين نجف 
تا کربال، يک موکب بزرگ 
ــک موکب نيمه بزرگ  و ي
در کربال، يک موکب ۲۰۰ 
ــک موکب هزار  نفري و ي
نفري، احيا و ايجاد خواهيم کرد؛ هم چنين در بحث امداد و نجات، يک 
موکب ۷۳۶ نفري را با ايجاد اورژانس با همکاري دانشگاه علوم پزشکي و 
سازمان بسيج پزشکان استان بوشهر، با امکانات تجهيزاتي از قبيل؛ دکتر، 

دارو، پرستار امدادگر به زودي مستقر و ايجاد مي کنيم.
وي با بيان اين که ستاد بازسازي عتبات عاليات کشور، از سه سال پيش، 
از سوي قوه مجريه به عنوان مجري عهده دار کارهاي فرهنگي در عتبات 
ــده است، ابراز کرد: مجوز دار شدن موکب ها و تحت پوشش  و عاليات ش

قرار دادن موکب ها را يک امر و اقدام شايسته دانست. 
ــکل هاي ديني اداره کل تبليغات اسالمي  حسين اديبي، کارشناس تش
ــتان بوشهر در ادامه از انتشار ويژه نامه-هاي اربعين حسيني با محور  اس
ــي اين ستاد  ــت گذاري کميته فرهنگي و آموزش اصول، اهداف و سياس
خبرداد و گفت: زوار عتبات عاليات در ايام اربعين حسيني، تنها ميهمان 
ــتيم، بلکه ميهمان فرهنگ مردم عراق نيز  سفره هاي موکب عراق نيس
هستيم. زائران پياده روي عظيم اربعين حسيني بايد از هرگونه عمل که 

موجب رنجش مراجع عراق بشود خودداري کنند.
ــند،  ــي با تأکيد بر اين که افراد موکب دار بايد مورد تأييد نظام باش  اديب
ــايت االربعين به نشاني  ــت مجوز موکب در س اظهار کرد: فرم درخواس
ــي، عربي، انگليسي و اردو  www.ALarbaeen.ir با چهار زبان فارس
قرار داده شده است و ديگر بخش هاي اين سامانه شامل «اخبار اربعين، 
کالم بزرگان، مقاالت، مصاحبه ها، دانلود محتواي فرهنگي، سخنراني ها، 
پاسخ گويي به شبهات، اشعار و مراثي و دل نوشته ها، نماهنگ هاي صوتي 
ــاري، گالري تصاوير، احاديث و  ــري، درج اخبار خبرنگاران افتخ و تصوي

ادعيه و زيارات، نقشه ها و معرفي اماکن مقدسه است. 
ــهر، در پايان با اشاره  ــين ويسه، جانشين حج و زيارت استان بوش حس
ــال گذشته بيش از  ــيني س ــم پياده روي اربعين حس به اين که در مراس
١٠٢٥٠ نفر بوشهري از طريق سامانه سماح اعزام شدند، گفت: تاکنون 
ــرکت در پياده روي اربعين حسيني، نزديک به هفت هزار نفر از  جهت ش
ــر ثابت و ۱۸ دفتر موقت در  ــامانه ثبت نام کردند و به ۲۲ دفت طريق س
استان مراجعه کرده اند. بيشترين آمار ثبت نام مربوط به شهرستان دشتي 
ــاني که ثبت نام کردند در ليست ۱۳۷۹ سرگروه  ــت. هم-چنين کس اس

قرار مي گيرند.

چهارمين نشست کارگروه ياوران معنوي اربعين، در محل سازمان 
تبليغات اسالمي شهرستان اردل، با حضور مسئول کميته فرهنگي 
آموزشي ستاد اربعين استان، مسئول سازمان تبليغات شهرستان اردل، 
ــتان برگزار  ــتان اردل و جمعي از روحانيون اين شهرس فرماندار شهرس
شد. در اين جلسه، حجت االسالم والمسلمين اسماعيلي، مسئول کميته 
فرهنگي آموزشي ستاد اربعين استان، ضمن تشريح برنامه ها و محورهاي 
آموزش عمومي زائران اربعين حسيني، نقش ائمه جمعه و روحانيون در 

ابالغ برنامه هاي آموزشي را باتوجه به نوع مخاطبان ارائه نمود.

جلسه کميته فرهنگي 
ــن  اربعي ــي  آموزش
ــيني ، با حضور نماينده  حس
ــي و انتظامي  اداره کل امنيت
ــت حج  ــتانداري، مديري اس
ــازمان  ــارت، نماينده س و زي
نماينده  ــالمي،  اس تبليغات 
ــور  ام و  ــاف  اوق کل  اداره 
ــده اداره کل  ــه، نماين خيري
ــالمي،  ــاد اس فرهنگ و ارش
رياست ستاد بازسازي عتبات 
ــوراي  ــت ش ــات، رياس عالي
ــه،  جمع ــه  ائم ــي  هماهنگ
ــي وزارت  ــئول نمايندگ مس
دفتر  ــده  نماين امورخارجه، 
ــي شهرداري  فرهنگي ورزش

ــت شوراي شهر، مسئول کانون مساجد، و  يزد، مديرحوزه علميه، رياس
دبير ستاد اقامه نماز استان، در محل دفتر مديريت حج و زيارت استان 

برگزار گرديد.
ــلمين ميررحيمي، مسئول کميته فرهنگي  ــالم والمس ابتدا حجت االس
اربعين حسيني در استان يزد ، هدف از تشکيل اين جلسه را چگونگي 

راهکار و بيان ديدگان اعضا درباره 
مسائل فرهنگي و آموزشي اربعين  
بيان داشت و از حاضرين خواست 
ــنهادات خود را  ــرات و پيش تا نظ
ــئولين  ــه نمايند. در ادامه مس ارائ
شرکت کننده، به بيان ديدگاه خود 
در اين باره پرداخته و اعالم آمادگي 
ــاني به  ــراي خدمت رس خود را ب
زائرين پياده اربعين اعالم داشتند.

ــلطاني،  ــپس حجت االسالم س س
ــي  رابط کميته فرهنگي و اموزش
ــائل  ــه، مس ــن در اين جلس اربعي
ــل ارائه  ــي و فرهنگي قاب آموزش
ــاده روي اربعين در  ــه زائرين پي ب
ــال ٩٥ را، به صورت کامل براي  س
ــه بيان  ــر در جلس ــاي حاض اعض
ــت. وي از اعزام ١٣٠٠ نفر مبلغ با همکاري اوقاف و امور خيريه، با  داش
ــته هاي  گروه هاي اعزامي به اربعين خبر داد و افزود در حال حاضر، بس
فرهنگي خام به صورت هماهنگ و کشوري، براي گروه ها در نظر گرفته 
شده است که مسئولين هيئت ها و کاروان هاي اعزامي مي توانند با طرح 
و آرم خود بر روي اين بسته ها براي توزيع به زائرين اعزامي اقدام نمايند.

حجت االسالم 
ــلمين  والمس
يعقوبي با تأکيد بر 
در  فرهنگي  اطعام 
کنار تغذيه جسمي 
محرم،  ــم  مراس در 
ــاني که  گفت: کس
ــزاري  برگ ــراي  ب
مراسم امام حسين 

(ع) نذر مي کنند، بهتر است تغذيه مادي و فرهنگي را در کنار هم ببينند.
حجت االسالم والمسلمين ابوالقاسم يعقوبي، نماينده ولي فقيه در استان 
خراسان شمالي و امام جمعه بجنورد، در دومين نشست کميته فرهنگي 
آموزشي ستاد اربعين خراسان شمالي، با تأکيد به برگزاري پرشور مراسم 
راهپيمايي عظيم اربعين و زيارت عتبات عاليات، اظهار کرد: زيارت مقدمه 
معرفت بوده و اگر زيارت اربعين با معرفت همراه باشد، بدون شک تأثير اين 

حرکت تا يک سال در جامعه ديني ما باقي خواهد ماند.
وي با اشاره به اهميت اطعام فرهنگي در مراسم سيدالشهدا(ع) همزمان با 
ُر في  اطعام جسماني، افزود: امام حسن(ع) مي فرمايد: «َعِجْبُت لَِمْن يَتَفکَّ
ُر في َمْعُقولِِه َفُيَجنُِّب َبْطَنُه ما ُيؤذيِه َو ُيوِدُع َصْدَرُه ما  َمْأُکولِِه کْيَف ال َيَتَفکَّ
ــگفتم از کسي که در چگونگي استفاده از خوراکي هاي خود  ُيْرديِه؛ در ش
مي انديشد، ولي درباره معقوالت خويش نمي انديشد. از آنچه معده اش را 
اذيت مي کند دوري مي  کند در حالي که سينه و روح خود را از پست ترين 

چيزها پر مي  کند».
حجت االسالم والمسلمين يعقوبي ادامه داد: خداوند در آيه ٢٣ سوره عبس 
مي فرمايد: «َفلَينُظَر االِنساُن الي َطعاِمِه» و تأکيد مي کند که آدمي بايد به 

قوت و غذاي خود به چشم خرد بينديشد.
وي اضافه کرد: در آيه فوق طعام به اين موضوع هم تعميم داده شده که 
بايد انسان ببيند از چه منابعي درس مي گيرد؛ زيرا طعام فرهنگي و جسمي 

هر دو مهم هستند.
رئيس شوراي استاني حوزه هاي علميه خراسان شمالي خاطرنشان کرد: 
ــاني که براي برگزاري مراسم امام حسين(ع) نذر مي کنند بهتر است  کس

تغذيه مادي و فرهنگي را در کنار هم داشته باشند.
به گفته حجت االسالم والمسلمين يعقوبي بايد تالش کنيم در کنار تغذيه 
مادي و نذر و نذورات مردمي در ايام محرم، اطعام فرهنگي و معنوي را هم 

مد نظر قرار داده و سازوکار آن را فراهم کنيم.
وي با بيان اينکه بدون شک عاشقاني که با پاي دل به کربالي معال مي روند 
آمادگي بيشتري براي دريافت مسائل معنوي دارند، خاطرنشان کرد: اين 
زائران زمينه هاي تأثيرپذيري بااليي دارند به همين دليل بايد با استفاده 
ــت اربعين هرقدر مي توانيم کار معنوي و فرهنگي کنيم که بدون  از فرص
شک در اين فرصت در فرهنگ سازي جامعه ديني نقش و تأثيري زيادي 

خواهيم داشت.
رئيس شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان شمالي اظهار کرد: با زيارت 
ــيني، معنويت اربعين  ــم راهپيمايي عظيم اربعين حس و حضور در مراس
ــود؛ به همين دليل بايد سازوکار  ــرريز مي ش به خانواده زائران و جامعه س
مناسبي براي استفاده از ظرفيت استثنايي اربعين داشته باشيم تا از اين 

فرصت نتيجه مطلوب و معنوي بگيريم.
حجت االسالم والمسلمين يعقوبي با اشاره به اينکه مي توان در اوقاتي که 
ــده را با کار  ــتگي و تغذيه زائران اربعين در نظر گرفته ش براي رفع خس
فرهنگي پر کنيم، افزود: مسؤوالن و متوليان امر بايد تالش کنند کاروان 
ــتگي مديريت و هدايت کرده و اطعام فرهنگي و  ــق و دل را به شايس عش

جسماني را در کنار هم مد نظر داشته باشند. 

هيئت هاي  ــئولين  مس ــش  درهماي
ــر برگزاري  ــتان كرمان ب مذهبي اس
ــم اربعين  ــكوه تركنگره عظي ــا ش هرچه ب

حسيني تاكيد شد.
دراين همايش كه درآستانه فرا رسيدن ماه 
محرم برگزارشد، حجت االسالم والمسلمين 
ــات  تبليغ كل  ــر  مدي ــور  عرب پ ــدي  مه
ــات صورت  ــاره اقدام ــالمي كرمان درب اس
ــطح اين استان براي ماه محرم  گرفته درس
وچگونگي برگزاري آيين هاي ويژه عزاداري 

حسيني توضيحاتي داد.
ــكري به نمايندگي از کميته  ــالم عس در ادامه اين همايش حجت االس

ــاره به  ــي اربعين با اش ــي و آموزش فرهنگ
برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي همايش 
ــئوالن  ــن از مس ــاده روي اربعي ــزرگ پي ب
ــتان كرمان خواست  هيئت هاي مذهبي اس
ــكوتر اين مراسم،  براي برگزاري هرچه با ش
ــيني را در اولويت قرار  توجيه عزاداران حس

دهند.
ــامانه هاي مجازي از  ــن معرفي س وي ضم
جمله سامانه «سماح»، «االربعين» و شبكه 
اجتماعي «آموزش و فرهنگ اربعين» اظهار 
ــت: مسئوالن هيئت ها مي توانند آخرين اطالعات و اخبار مربوط به  داش
كنگره عظيم اربعين را از اين طريق دريافت كرده و اطالع رساني كنند.

جلسه هماهنگي برنامه هاي فرهنگي اربعين استان همدان برگزار شد 

حجت االسالم و المسلمين سروستاني، در دومين نشست نشست كميته فرهنگي اربعين استان بوشهر مطرح كرد:
ضرورت عملياتي شدن 24 مصوبه فرهنگي در مورد پياده روي اربعين حسيني

نشست كارگروه ياوران معنوي اربعين
 استان چهارمحال و بختياري

برگزاري جلسه كميته فرهنگي آموزشي اربعين حسيني در يزد

نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي: 
فرهنگ سازي اطعام فرهنگي
 در مراسم محرم ضروري است

در آستانه محرم همايش مسئولين هيئت هاي مذهبي استان كرمان برگزارشد

ــي راويان با  گردهماي
حضور مسئولين حوزه 
علميه قم و جمع کثيري از 
راويان حوزه نمايندگي ولي 
ــج و زيارت   فقيه در امور ح
ــنبه در سالن  در روز سه ش
ــازمان حج و  ــان س همايش

زيارت برگزار گرديد.
ــي ضمن  ــن گردهماي در اي
رونمايي از برخي آثار کميته 
ــن و کارگروه  فرهنگي اربعي
از  ــي  گزارش ــري،  روايتگ
عملکرد اربعين سال گذشته، 
توضيحاتي پيرامون فعاليت 

ــال جاري و برنامه هاي پيش رو،  براي راويان و  هاي صورت گرفته در س
مدعوين گردهمايي پرداخته شد.

حجت االسالم مجتبي نجفي روحاني، مسئول کارگروه راويان اربعين نيز 
در اين گردهمايي گفت: سال گذشته کميته فرهنگي اربعين کارگروهي 
تشکيل داد و راويان انتخاب شدند، دوره هاي آموزشي برگزار و تجهيزات 

مورد نياز آن ها نيز براي روايتگري تأمين شد.
وي افزود: امسال کارگروه هاي فارسي زبان، عربي زبان، ترکي استامبولي 
و اردو و فرانسه و... تشکيل شده است و براي مخاطبان کشورهاي مختلف 
فعاليت مي کنند؛ جغرافياي اين طرح مناطق جنوبي و مناطق مرتبط به 

اربعين را تشکيل مي دهد.
ــتاد مرکزي  ــي س ــئول کارگروه روايتگري کميته فرهنگي و آموزش مس
اربعين افزود: ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان گفتمان سازي عاشورايي و 
روايتگري را به صورت اختصاصي براي دانشجويان در شهر کربال، نجف و 

کاظمين برگزار مي کند.
وي ادامه داد: خوشبختانه از اين برنامه استقبال پرشوري صورت گرفت به 

طوري که تجهيزات جوابگو نبود.

ــان کرد:  ــي روحاني بي نجف
ــند برنامه ريزي  ــال س امس
ــان طرح  با حضور کارشناس
ــد و ضرورت اين  تدوين ش
کار هم ارتقاء شور حسيني 

به شعور حسيني بود.
ــزود: هدف روايتگري  وي اف
ــت که بعد حماسي  اين اس
ــورا در کنار  ــي عاش و عقالن
عواطف و احساسات تقويت 

شود.
ــدات کارگروه  برخي از تولي
روايتگري مي توان به موارد 

ذيل اشاره کرد:
ــورا  که عالوه بر زبان فارسي به زبان هاي عربي و  ــه عاش  نرم افزار حماس

انگليسي توليد و رونمايي گرديد.
همچنين توليد فيلم و موشن گرافي روايتگري به پنج زبان فارسي عربي 

انگليسي اردو و فرانسه تدوين گرديده است.
کتاب مصور حماسه عاشورا نيز به سه زبان فارسي انگليسي و عربي ترجمه 

و تدوين گرديد که در اين گردهمايي توليد شد.
نرم افزارهاي روايتگري آرام دجله ويژه شهر کاظمين و پيراموش شخصيت 
شناسي امام موسي کاظم(ع) براي زائران اربعين حاضر در شهر کاظمين 
ــتان خورشيد ويژه شخصيت شناسي  و همچنين نرم افزار روايتگري آس

اميرالمومننين ويژه زائران اربعين حاضر در شهر نجف رونمايي گرديد.
همچنين حجت االسالم نصري در ادامه  گردهمايي، به اجراي روايتگري 
پرداخت و در پايان اين گردهمايي از چند تن راويان برگزيده سال گذشته 

تقدير به عمل آمد.
الزم به ذکر است، راويان اربعين در ماه محرم ضمن اجراي برنامه روايتگري 
در مناطق مختلف کشور به تقويت فرهنگ عمومي و گفتمان سازي اربعين 

خواهند پرداخت.

گردهمايى روايتگران اربعين برگزار شد
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يکي از عناصر اصلي در بررسي فرهنگ عاشورا  عزاداري 
است، چنان که نمي توان نقش مثبت آن را در تحوالت 

فرهنگي شيعه، ناديده گرفت.
ــهيدان و  ــاالر ش ــتن عزا براي س ــاس روايات، برپا داش بر اس
يارانش، مرثيه سرايي براي آنان و گريه بر مصائبي که بر ايشان 
ــت، به ويژه در دهه اول محرم و مخصوصا در روز  گذشته اس
عاشورا مورد تاکيد اهل بيت عليهم السالم بوده است. عزاداري 
ــار محبت به خاندان  ــهداء(ع) در حقيقت اظه براي سيدالش

ــرآن،  مودت  ــت که ق ــر خدا(ص) اس پيامب
ــت: «ُقل الَّ  ــا را واجب کرده اس آن ه

َة ِفي  َأْسَأُلُکْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودَّ
اْلُقْرَبى».

ــام  ام ــراي  ب ــزاداري  ع
ــار  اظه ــين(ع)  حس
ــراي   ب ــدردي  هم
ــن  ي تر گ  ر بز
مصيبتي است که 
ــل بيت  ــراي اه ب
عليهم السالم و در 
ــالم  واقع براي اس
است.  آمده  پيش 
از  صدوق،  ــيخ  ش
ــادق(ع)  ص ــام  ام

ــه  ــرده ک ــت ک رواي
اهللا  ــم  «رح ــود:  فرم

ــيعتنا و اهللا  ــيعتنا! ش ش
ــون! فقد و اهللا  ــم المؤمن ه

ــه بطول  ــرکونا في المصيب ش
الحزن و الحسرة؛ خداوند شيعيان ما 

را رحمت کند. آنان به خدا سوگندحقيقتا 
ــرتي مدام در  ــوگند آنان در اندوه و حس مؤمنند، به خدا س

عزاي ما سهيم اند».
و در روايات ديگري از ايشان نقل شده است که: «وارحم تلک 
االعين التي جرت دموعها رحمه لنا و ارحم تلک القلوب التي 
جزعت و احترقت لنا، و ارحم الصرحة التي کانت لنا؛ و بر آن 
چشم هايي که از سِر دل سوزي بر ما اشک هايشان روان شده، 
ــده و آتش  ــم کن و بر آن دل هايي که براي ما بي تاب ش رح
گرفته اند رحم نما، و بر شيون هايي که براي ما بلند گرييدند 

رحم آور».
ــعائر الهي و نشانه  ــت ش يکي از بزرگترين مصاديق بزرگداش
ــين(ع) است.  پروامندي دل ها، عزاداري براي ابا عبداهللا الحس
ــمه پر  ــيعه، برخورداري از چش يکي از مهم ترين امتيازات ش
ــت؛ اين چشمه جوشان از  ــور اس فيض، نوراني و معنوي عاش
نخستين روزي که يادآوري مصيبت سيدالشهداء(ع) و يارانش 
مطرح شد، جريان يافت و تا امروزه جاري است و پس از اين 

هم ادامه خواهد داشت.

ــتن خاطره  ــالم بر زنده نگاه داش توصيه اهل بيت عليهم الس
ــهداي کربال و تشويق  ــورا  با برپايي مجالس عزا براي ش عاش
ــرودن شعر درباره اين فاجعه بزرگ تاريخ اسالم، بشارت  به س
ــتن بر اين مصيبت و گراياندن  به پاداش هاي بزرگ در گريس
ديگران، به روشني بيانگر اين حقيقت است که عزاداري براي 
سيدالشهداء (ع) هدف بزرگي را دنبال مي کند که تا زماني که 
آن هدف تحقق نيافته است، سنت عزاداري ميان پيروان ائمه 

اطهار عليهم السالم بايد تداوم يابد.
بنابراين مسئله مهم اين است که: هدف و ضرورت 
ــهداء(ع)  ــراي سيدالش ــزاداري ب ــداوم ع ت

چيست؟

به نظر مي رسد که نخستين گام 
ــنت  در راه تامين اهداف بلند اين س

مهم و سرنوشت ساز پيروان اهل بيت(ع) 
شناخت داليل عزاداري براي امام حسين(ع) 

است. زيرا عزاداري بدون معرفت، نه تنها ارزشي ندارد؛ 
ــا به زيان اهداف اصلي اين حرکت ارزشمند نيز باشد.   چه بس
ــت:  ــام علي(ع) به کميل چنين آمده اس ــاي ام در رهنموده
ــا من حرکة اال و انت محتاج فيها الي معرفة؛ هيچ رفتار و  «م
حرکتي نيست، مگر اين که تو در آن به شناخت نيازمندي».

ــر امام  ــي عزاداري ب ــه علت چراي ــخ ب ــت در پاس ممکن اس
ــين(ع) و يارانش گفته شود که مطابق نص صريح قرآن  حس
ــت. بنابراين مي توان  ــر(ص) واجب اس محبت خاندان پيامب
گفت: حکمت گريه بر ابا عبداهللا الحسين(ع) و اقامه عزا براي 
ــر(ص) و اهل بيت آن  ــان، اظهار ارادت به پيامب مصائب ايش

بزرگوار است.
ــوگواري  ــد اظهار محبت به خاندان پيامبر(ص) با س بي تردي

براي ساالر شهيدان همانطور که اشاره شد  
ــتاي بزرگداشت شعائر  پسنديده و در راس
ــل در رواياتي که بر  ــت. ليکن تأم الهي اس
تداوم اقامه ماتم بر سيدالشهداء(ع) توصيه 
ــان مي دهد که عزاداري   و تاکيد دارند، نش
ــيار فراتر از اظهار محبت به اهل  دليلي بس
بيت عليهم السالم داشته باشد. از نگاه سيد 
بن طاووس،  اگر لزوم پيروي از فرمان قرآن 
ــنت نيز نبود، اظهار محبت به ائمه(ع)  و س
ــه دليل منزلت بااليي  ايجاب مي کرد که ب
ــين(ع) و يارانش با شهادت در  که امام حس
راه خدا  بدان دست يافتند، اظهار مسرت و 
ــادماني کنيم و مي نويسد: «اگر نبود که  ش
پوشيدن لباس سوگواري و مصيبت به خاطر 
ــانه هاي هدايت و تأسيس  از ميان رفتن نش
پايه هاي گمراهي و تاسف بر سعادتي که از 
ــوس بر چنين شهادتي  دست داديم و افس
ــنت است  پيروي کردن از فرمان قرآن و س
ــادي و  ما در برابر آن نعمت بزرگ لباس ش
خوشحالي مي پوشيديم و چون در بي تابي 
ــنودي صاحب روز معاد  ــوگواري خش و س
ــت و نيکان در آن غرضي دارند، ما  نيز هس
ــيدم و همواره اشک ريختيم  لباس عزا پوش
ــم هايمان گفتيم: همواره بگريد و  و به چش
به دل هايمان گفتيم: همانند زناِن جوان از 

دست داده ماتم بگيريد».
ــزاداري و گريه براي  ــت تاکيد بر ع ــن بايد ديد حکم بنابراي
ــالم چيست؟ حکمت شهادت حضرت امام  اباعبداهللا عليه الس
ــين(ع) هر چه باشد  در حکمت عزاداري براي ايشان نيز  حس
هست. اصلي ترين علت قيام و شهادت امام حسين(ع) مبارزه 
ــت. بر اساس آنچه که  بسياري از منابع معتبر در  با ناداني اس
ــان در دعا به  اين باره  از امام صادق(ع) گزارش کرده اند، ايش
ــتنفذ عبادک  درگاه خدا مي گويد: «و بذل مهجته فيک ليس
من الجهاله و خيره الضاللة؛ و خونش را به خاطر تو بذل کرد 

تا بندگانت را از ناداني و سرگرداني و گمراهي بيرون آورد».
آنچه که در تبيين هدف قيام و حکمت شهادت امام حسين(ع) 
بيان مي شود در تعبير «جهل زدايي» خالصه شده است؛ 
جهل زدايي نه تنها هدف قيام سيدالشهداء(ع) بلکه 
ــا(ص) و نزول  هدف بعثت خاتم االنبي
ــت «ِکَتاٌب أَنَزْلَناُه إَِلْيَک  قرآن اس
ُلَماِت  ــِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ لُِتْخ
إَِلى النُّوِر؛ کتابي است که 
ــوي تو فرو  آن را به س
فرستاده ايم تا مردم 
به  تاريکي ها  از  را 
ــوي روشنايي  س

بيرون آوري».
ــدف از بعثت  ه
ن  ا ــر مب پيا
ــز  ني ــين  پيش
ــي  ي ا د جهل ز
بوده است «َوَلَقْد 
ــى  ُموَس ــْلَنا  َأْرَس
ــِرْج  ــا َأْن َأْخ بِآَياِتَن
ُلَماِت  الظُّ ِمَن  َقْوَمَک 
ــي را  إَِلى النُّوِر؛ ما موس
به آيات خود فرو فرستاديم 
و به او دستور داديم که قومت 
ــوي نور بيرون  را از تاريکي ها به س

بياور».
ــه همه مصائب و مفاسد بشر است. بر  در حقيقت، جهل ريش
اين اساس اصلي ترين کار انبياء و اولياي الهي ريشه کن کردن 
ــت. زيرا تا اين بيماري عالج نشود،  بيماري جهل ازجامعه اس

ارزش هاي ديني بر جامعه حاکم نخواهد شد.
ــن آرمان بلند، خون پاک  ــين(ع) نيز براي تحقق اي امام حس
خود را در راه خدا اهدا کرد. از اين رو، اصلي ترين دليل پيروان 
اهل بيت عليهم السالم براي زنده نگه داشتن مکتب شهادت، 
با عزاداري براي امام حسين(ع)، نيز به جهل زدايي از جامعه 
اسالمي مي پردازند تا اين بيماري خطرناک اجتماعي درمان و 
ارزش هاي اسالمي در جامعه  حاکم شود . تداوم اين مکتب در 

جهان ضرورت دارد.

حكمت شهادت حضرت امام حسين(ع) 
هر چه باشد  در حكمت عزاداري براي 
ايشان نيز هست. اصلي ترين علت قيام 

و شهادت امام حسين(ع) مبارزه با 
ناداني است.

چآنچه که در تبيينچيست؟
بيان مي شود
جهل زد

عزاداري براي سيدالشهداء (ع) هدف 
بزرگي را دنبال مي كند كه تا زماني 

كه آن هدف تحقق نيافته است، سنت 
عزاداري ميان پيروان ائمه اطهار عليهم 

السالم بايد تداوم يابد.

يكى از اصلى ترين اهداف قيام امام حسين(ع) ، جهل زدايى است

اربعين؛ عرفات آخرين
ــور عاشورا الي االبد  ــين (ع) است، ش ــعائر الهي، ماندگاري اش را مديون حس اگر ش
ــعر  ــت. «کربال در کربال مي ماند اگر زينب نبود»، اگر چه ش بدهکار زينب (س) اس
ــت، سخن بسيار حکيمانه اي است. همان نسبتي که عاشورا با دين خدا دارد، اربعين با  اس
عاشورا دارد . اربعين يعني زينب (س). اربعين ۴۰ روز بعد از کربال باشد يا سال بعد آن، چه 
اهميتي دارد؟! اربعين، استعاره اي از صبر، استقامت و ايستادگي آن خانمي است که خودش 
به اسارت رفت، اما لحظه اي اجازه نداد، خون برادر، اسير دستگاه روسياه شام شود. تعريف  
زينب (س) از کربال به قدري دقيق و شجاعانه و حماسي و زيبا بود که براي هميشه مانع 
ــخن ما در جنگ رواني دشمن اين است: «ما رايت اال  ــد. هنوز هم س تحريف خون خدا ش
ــي از امام حسين (ع) آموخته  ايم و در اربعين، درسي از خانم  ــورا، درس جميال». ما در عاش

زينب (س).
ــته کربال را ، اربعين است… و آنکه گرم نگه داشته خون حسين  آري! آنچه گرم نگه داش
(ع) را ، زينب (س) است. در کربال زينب (س)  مادر شهيد شد و به اسارت شام رفت، اما 
هر جا سخن از زينب (س) مي رود، ياد  حسين (ع) است و والسالم! خواهري که پيامبري 
کرد پيام برادر را، آنقدر رسول خوبي براي خون برادر بود، که گاهي يادمان مي رود همين  
ــد در کربال… و به اسارت شام رفت. همان گونه زينب (س)  ــهيد ش زينب (س) ، مادر ش
ــهدا قرباني خدا شد. و پاداش اين خواهر و  ــين (ع) کرد، که سيدالش خودش را فداي حس

برادر را فقط خدا مي تواند بدهد.
اين هم براي خود روضه نابي است؛ گيرم با يک پاي زنجيربسته و رنجور، و زميني فراوان 
از خار مغيالن، اربعين پا به پاي عاشورا آمده در طول تاريخ. به برکت مردانگي عقيله بني 
هاشم، به يمن جوانمردي يک زن، دو وجه دارد آئين اربعين. نخست: ماندگار نگه داشتن 
عاشورا، و ديگر اينکه: اربعين براي عاشورا، فراتر از «سالله»، در حکم «کوثر» است. اينک 
دنيا به شرط اربعين، زنده نگه مي دارد عاشورا را. همچنان که دين را به شرط عاشورا احيا 

مي کند.
ــيني» ابعاد جهاني بخشيده.  ــال ها، پياده روي از نجف تا کربال، به «اربعين حس در اين س
ــاني که فکر کنند؛ ممکن است از صدقه سر خون  ــال ۶۱ هجري قمري بودند کس اگر س
ــي عظيم، خلق عالم را فرا بگيرد، اما هيچ کس فکر نمي کرد اربعين  ــهدا، شورش سيدالش
غريبانه اهل حرم اباعبداهللا نيز جهاني شود. ليکن شد! و  زينب (س) ثابت کرد پاي در غل 
و زنجير بهتر مي تواند رد پاي حرکت احرار عالم در آخرالزمان شود. حاال دنيا دقيقا از همان 
راهي به سعادت مي رود که زينب (س) مظلومانه رفت. بگذريم که اينک، خبري از سيلي 
ــت! راهپيمايان اربعين را نديده ايد که چه سان قدر مي بينند؟! گاه التماس  ــالق نيس و ش
مي شوند شسته شود پايشان! باورم هست؛ حتما اين روزها را مي ديد خواهر سيدالشهدا که 

فرمود؛ «ما رايت اال جميال»
ــا نگاهي به آينده نيز  ــود ندارد. اربعين، ام ــت به کربال، راهي جز اربعين وج ــراي بازگش ب
دارد. نگاه به آينده است که «ما رايت اال جميال» مي آفريند. عاشورا با «ظهور»، باشکوه تر 
مي شود، و اربعين با «مهدي موعود (عج)» زيباتر خواهد شد. از نجف تا کربال قريب ۱۰۰ 
کيلومتر است، اما از اربعين تا ظهور، از اين هم نزديک تر است. ان شاء اهللا. شايد ۴۰ روز، 
شايد يک سال، شايد چند سال، اما اربعين، ظهر ظهور را به بعد از ظهر عاشورا وصل خواهد 

کرد… که نيک اگر بنگري، هنوز شب نشده يوم العيار حسين (ع).
اربعين بر وزن دين است و قيام هم وزن انتقام. اگر در عرفه، آدم و حوا همديگر را شناختند، 
ــورا، چه ايامي بهتر از اربعين؟! اگر در صحراي عرفات، آدمي به  ــيدن ظهور به عاش براي رس
دعا مي نشيند، راهپيمايي اربعين، تجلي حرکت انسان آخرين است. اگر هروله  هاجر از پي 
ــماعيل بود، اربعين زينب از پي عدل و داد است براي اوالد آدم. اربعين، عرفه  آب براي اس
ــت معصوم مي گذارد. ما حوا گم نکرده ايم. هواي  ــت که باز هم دست آدم را در دس اي اس
ــرمان افتاده. هواي مردي با همان عطر، همان چشم، همان نگاه. هواي  ــين (ع) به س حس

مردي سرشار از مدينه.
اهل دل مي گويند؛ مهدي موعود (ع) در عرفات حج، بارها ديده شده. من اما بعيد مي دانم 
يوسف زهرا (س)، عمه خود را در اربعين تنها بگذارد. اربعين است ديگر! عرفات آخرين…
ــده است. ما همه بدهکار شما هستيم عمه  *اربعين اينک بزرگ ترين اجتماع منتظران ش

سادات… «باز اين چه شورش است که در خلق عالم است؟!»

آيت اهللا ري شهري: 

 حسين قدياني

فراخوان گردهمايى بزرگ
 ياوران رسـانه اى اربعين

مسئول کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي کميته فرهنگي آموزشي اربعين از گردهمايي بزرگ ياوران رسانه اي اربعين 
خبر داد.

سيد محمد رضا خوشرو با اعالم خبر انتشار فراخوان گردهمايي ياوران رسانه اي اربعين، از خبرنگاران و اصحاب رسانه، 
مستندسازان، عکاسان و فعاالن فضاي مجازي خواست تا با حضور در سامانه http://resaneh.alarbaeen.ir براي 

شرکت در اين گردهمايي و کارگاه هاي جنبي آن ثبت نام نمايند.
مسئول کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي، هدف از اين گردهمايي را شناسايي و تشکيل يک شبکه ارتباطي بين فعاالن 
رسانه هاي گوناگون و اطالع رسانی، هماهنگي و ايجاد همگرايي و ابالغ سياست هاي فرهنگي - رسانه اي ستاد مرکزي 

اربعين عنوان کرد.
ــانه اي اربعين در ٢٩ مهرماه در شهر مقدس قم  ــت تا گردهمايي يک روزه ياوران رس ــرو تالش اس به گفته دکتر خوش
ــم از حضور و منويات برخي حضرات مراجع عظام تقليد، نماينده محترم ولي فقيه در امور  ــود و در اين مراس برگزار ش
حج و زيارت، مسئوالن ستاد مرکزي اربعين بهره مند شويم. همچنين کارگروه مربوطه درصدد است تا با بهره مندی از 
اساتيد و صاحب نظران عرصه رسانه نظير حسن شمشادي، علي خامنه، سهيل کريمي، علي مظلومي، روح اهللا کرمي 
ــاهنگ و .... کارگاه هاي آموزشي را در چهاربخش: خبرنگاري اربعين، مستندسازي، عکاسي و  ــين پيش راد، محمد حس
فعاليت در فضاي مجازي، جهت ابالغ سياست ها، راهبردها و بايد و نبايدهاي رسانه اي اربعين سال ٩٥ خدمت فعاالن 

عرصه رسانه اي اربعين برگزار نمايد. 
الزم به ذکر است عالقه مندان به شرکت در گردهمايي ياوران رسانه اي اربعين تا ٢٥ مهرماه فرصت دارند با حضور در 

سامانهhttp://resaneh.alarbaeen.ir ثبت نام نمايند.
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 كاَن أيب إذا َدَخَل َشهُر الُْمَحرَِّم ال يُرى ضاِحكاً
چون ماه محرم فرا مى  رسيد، كىس پدرم را خندان منى  ديد.
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