
»الُحَسـین)ع(َیْجَمُعـَنا«

حجت االسالم حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین:

تشریح فرآیند انتخاب و کارکردهای
شعار اربعین ۹۷

با حضور وزیر کشور از پوستر شعار اربعین 97 رونمایی شد

 وزیر کشور: اصل موضوع اربعین، بعد فرهنگی و معنوی آن است
●● یازدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی با حضور دکتر 
رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز در محل ساختمان وزارت 
کشور برگزار شد. در این جلسه از پوستر شعار امسال رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری های مختلف، عبدالرضا رحمانی فضلی 
در یازدهمین نشست ستاد مرکزی اربعین در وزارت کشور وزیر 
کشور با اشاره به اهمیت موضوع آموزش عمومی برنامه اربعین، 
معنوی  و  فرهنگی  بعد  اربعین  موضوع  اصل  کرد:  خاطرنشان 

است، آداب و مناسک، عبادت و اخالق زایران ایرانی که به عراق 
سفر می کنند، باید در شأن و منزلت زایر امام حسین )ع( باشد.

رحمانی فضلی گفت: امسال دیگر نباید شاهد اتفاقاتی که در سال 
های اول مراسم در حوزه سیاسی و فرهنگی و حتی خدماتی رخ 
داد باشیم و با اقدامات فرهنگی که انجام شد در سال گذشته این 

اتفاقات دیگر مشاهده نشد.
وزیر کشور تاکید کرد: آموزش باید هم در جهت رعایت قواعد و 

مقررات دستورالعمل های کشور میزبان درحوزه های ترافیک، 
بهداشت، خدمات و حمل و نقل باشد و هم در حوزه مناسک 
و عبادات و آداب زیارت باید انجام شود که نتیجه اصلی آن بعد 

فرهنگی و معنوی مراسم اربعین است.
رحمانی فضلی بر نقش صدا و سیما در حوزه آموزش فرهنگ 
اربعین تاکید کرد و افزود: گویندگان در »رادیو اربعین « باید متن 

ادامه در صفحه 3 داشته باشند.   

●● ایام به سرعت سپری می شود و ماه محرم به انتهای خویش که 
زین  حضرت  عاشورا،  شهادت های  شاهد  شهادت  با  است  مصادف 
جانشان،  عمه  همراه  به  که،  همان  شود.  می  نزدیک  العابدین)ع( 
حضرت زینب کبری)س( پیام آوران عاشورا بودند و از نخستین زائران 

اربعین حسینی. 
با  تا  نشسته اند  شماره  به  را  روزها  سجاد)ع(  حضرت  کاروان  پیروان 
شرکت در اجتماع بزرگ اربعین حسینی از سویي عالقه شدید وفاداری 
صریح خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا )ع( اعالم کنند، 
و از سویي دیگر با مانور و رژه این چنین عظیم، از اقدامات ضدبشری 
تکفیری ها و دشمنان اهل بیت )علیهم السالم( تبری جویند و آمادگی 
خود را برای مبارزه با ایشان اعالم نمایند. در این میان، زیارت امام 
حسین )ع( در طول تاریخ همواره با مخاطراتی همراه بوده که به طور 
طبیعی می بایست فرد زائر را در میان حالتی از شوق زیارت و واهمه 
با  از احوال ایشان و چه مواجهه  از سفر )چه ترک خانواده و نگرانی 
مخاطرات مسیر راه( قرار دهد؛ لکن در مورد زائر امام حسین )ع( این 

حالت وجود ندارد. 
 تجمع خیل عظیمی از مؤمنان حول محور امام حسین علیه السالم، 
اختالف،  و  تفرقه  چالش  که   حاضر  قرن  در  که  است  ای  پدیده 
مهمترین تهدید جوامع است بیشتر به معجزه می ماند. عشق به سید 
گشته  گوناگون  مذاهب  و  اقوام  میان  وحدت  محور  آنچنان  الشهداء 
است که بسیاری از اندیشکده های جهان در پی حل معما و کشف رمز 
چیستی، چرایي و چگونگی »الحسین یجمعنا« می باشند. میزبانی 
مردم شریف عراق و بخشایش گری المتنهی آنها در ارائه خدمت به این 
حجم عظیم تنوع سلیقه ها و ذائقه ها جهت ایجاد رفاه برای زائران 
مراسم اربعین، یکی از عوامل حیرت آور این اجتماع و وحدت خارق 
اباعبدالله  به زائران  ارائه شده  العاده است. در شگفتی نوع خدمات 
الحسین علیه السالم همین بس که در مسیر اربعین، میزبانان به تمام 
و خوراک گرفته  مانند خواب  اولیه  نیازهای  از  نیازمندی های بشری 
تا نیازهای کمتر ضروری نظیر شارژ تلفن همراه و... توجه کرده اند و 
از آن مهمتر اینکه در شرایط طبیعی هر نیازی با ابراز آن نیاز برطرف 
می شود. ولی در این مسیر گواه آنیم که بدون اینکه خواسته ای مطرح 
شود، میزبانان مهربان بدون هیچ چشم داشتی آن را برآورد کرده و در 

جهت برطرف نمودن آن پافشاری می ورزند. 
و چه زیبا موالی متقیان حضرت علی علیه السالم چنین مردمانی را 

توصیف نموده که :
»اّن الله اختارنا واختار لنا شیعه ینصروننا و یفرحون لفرحنا و یحزنون 
همانا  الینا«  و  مّنا  اولئک  فینا  أنفسهم  و  أموالهم  یبذلون  و  لحزننا 
خداوند ما را برگزید و گروهی را برای ما برگزید تا یاریمان کنند و به 
و  باشند  اندوهگین  ما  حزن  خاطر  به  و  باشند  شاد  ما  شادی  سبب 
ما  به سوی  و  ما  از  آنان  کنند.  بذل  ما  راه  در  را  جان هایشان  و  اموال 

هستند)بحاراالنوار،ج44، 287(

●● به گزارش االربعین حجت االسالم حمید احمدی، 
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در گفتگو با خبرنگار 
یجمعنا؛  "الحسین  شعار  انتخاب  به  اشاره  با  االربعین؛ 
حسین ما را با هم متحد می کند"، گفت: در نشست شورای 
راهبردی اربعین حسینی به ریاست دکتر ذوالفقاری پس از 
بحث و بررسی جامع، »الحسین یجمعنا« به عنوان شعار 

مراسم امسال اربعین حسینی علیه السالم انتخاب شد.
وی با تبیین فرایند انتخاب شعار اربعین گفت: با 
توجه به میزبانی مردم شریف عراق، مشورت و رایزنی 
با برادران و دوستان بزرگوار عراقی در طیف و سطوح 

مختلف، از اصول اساسی این فرایند بوده است.
 او همچنین جهانی بودن حرکت بزرگ فرهنگی 
اربعین  و شرایط خاص منطقه و جهان اسالم را از 

دیگر اصول در انتخاب شعار اربعین ۹۷ بر شمرد.
انتخاب  دالیل  بیان  با  احمدی  االسالم  حجت 
دشمنان  تالش های  کرد:  اظهار  اربعین  شعار 
اسالم و بدخواهان این حرکت بزرگ مردمی که 
همگرایی و همدلی را بیش از گذشته در بین امت 
اسالمی ضروری ساخته است،  با توجه به  اصول 
مزبور و با توجه به  فرا ملی،  فرا قومی و فرا مذهبی 
و حتی فرا دینی بودن این پدیده الهی بی نظیر  
که آن را به اجتماع بی بدیلی برای همه دلدادگان 
حقیقت متعالی و جویندگان زالل معرفت قلوب 
پاک و عاشق نیکی ها و زیبایی ها  در زیر بیرق  و 
بر محور اسوه خوبی ها و منجی و تندیس  فضایل 
با  و کرامتی انسان متعالی میلیون ها انسان را  
جاذبه های روحانی خود جمع می کند، در یک 
از  فارغ  را  همه  روحانی   شعف  و  معنوی  شور 
متوجه  موقعیت  و  طریقت  مذهب،  نژاد،  رنگ، 

یک کانون نورانی می کند.
او ادامه داد: راه و طریقت حسین علیه السالم نیاز 
امروز دنیای مستغرق در تفرعن مادیت مدرن و 
متحیر در ظلم جاهلیت  و جهان اسالم است که 
همه بر محور مغناطیس جاذبه حسینی  تجمع 
تعینات حقیقی، حقوقی،  از همه  فارغ  و  کنیم 
ملی، مذهبی و گروهی فقط به عشق و حب بلکه 
باالتر خود" حسین "حرکت کنیم و گرد آییم و صدا 

به رسا بلند کنیم که " الحسین یجمعنا " .
رییس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در پایان 
اعالم کرد: همه پیشنهادات از عراق، ایران و لبنان 
شخصیت ها،  فعاالن،  از  جمعی  برای  و  دریافت 
گروه ها، موسسه و نهادهای عضو ستاد در ایران و 
عراق ارسال شد. در نهایت همه نظرات جمع بندی 
و  دو شعار که با اصول مزبور سازگارتر و با بیشترین 
نظر همراه بود در ستاد فرهنگی و کمیته فرهنگی 
وآموزشی اربعین بررسی شد که شعار " الحسین 

یجمعنا " .با تایید نهایی در شورای راهبردی ستاد 
مرکزی اربعین مورد تایید قرار گرفت.

حجت االسالم احمدی همچنین رنگ قرمز را که 
مصوب ستاد فرهنگی اربعین سال قبل بوده است 

را رنگ منتخب اعالم کرد.
 حسین ما را متحد می کند

با  گفت:  اربعین،  شعار  کارکرد  خصوص  در  وی 
با  شعار  این  جاری  سال  خاص  شرایط  به  توجه 
هدف نزدیکی بیشتر و مقابله با تفرقه  افکنی ها بین 
دو ملت ایران و عراق انتخاب و جهت گیری های 
صورت  شعار  همین  محوریت  با  فرهنگی 
خواهد گرفت. همچنین امسال به سمت توسعه 
موکب های مشترک با موکب داران عراقی خواهیم 
اساس همین  بر  اجتماعی  رفت، در شبکه های 
موسیقی،  تولیدات  و  ایجاد  هشتک هایی  شعار 
ترویج  محور  با  نیز  فرهنگی  محصوالت  و  نوحه 

همین شعار خواهد بود.

حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر تاکید کرد؛

لزوم معرفت افزایی نسبت به
امام حسین)ع( در اربعین

●● نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت با بیان این که باید ابعاد فرهنگی 
تبیین  مردم  برای  اربعین  سیاسی  و 
شود، بر ضرورت توجه به بعد معنوی 
و بین المللی کنگره بزرگ اربعین تأکید 

کرد.
پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
حجت  حج،  رسانی  اطالع 
علی  سید  والمسلمین  االسالم 
ولی  نماینده  قاضی عسکر 

فقیه در امور حج و زیارت در گردهمایی یک روزه مسئوالن کمیته های 
فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی در استانها ؛ با بیان آثارو برکات مراسم 
است،  اربعین هدایت گری  فلسفه  اظهارداشت:  برای جهان،  اربعین 
چرا که در زیارت اربعین  نیز هدف قیام امام حسین )ع( نجات مردم از 
سردرگمی و گمراهی عنوان شده است " َو َبَذَل ُمْهَجَتُه ِفیَک ِلَیْسَتْنِقَذ 

اَلَلِة ". ِعَباَدَک ِمَن اْلَجَهاَلِة َو َحْیَرِة الَضّ
وی افزود: با توجه به آن چه در روایات یا زیارت نامه ها بیان شده هدف از 
بسیاری از فرایض دینی هدایت گری و ظلم ستیزی بوده است لذا باید 
به این هدف مهم در مراسم عاشورا و بویژه اربعین توجه ویژه ای داشته 

باشیم.
را  زیارت  ازاهداف مهم  یکی  والمسلمین قاضی عسکر  حجت االسالم 
معرفت افزایی نسبت به ائمه دانست و با تاکید براینکه اسالم به دنبال 
کار احساسی بی ثمرنیست ، گفت: اربعین موج عظیمی درجامعه و 
در سطح بین المللی ایجاد کرده و در روح و جان مردم تاثیرگذار است و 

انشاءالله شعاع نورانی آن  سراسر جهان را در خواهد گرفت.
وی پرهیز از مسائل تکراری را در سخنرانی های اربعین ضروری دانست 
و تصریح کرد: مبلغان باید به دنبال بیان مسائل کاربردی درسخنرانی ها 
باشند و ضمن دعوت به قناعت در سفر ، بر آموزش آداب زیارت اهتمام 

ورزند.
وی با تأکید براین که مراسم اربعین متعلق به همه عالقمندان به اهل 
بیت )علیهم السالم( است، خاطرنشان کرد: در این راهپیمایی عظیم 
عالوه بر سیل عظیم شیعیان و محبان اهل بیت )ع(، اهل تسنن و حتی 

مسیحیان نیز شرکت دارند و کم کم این فراگیری رو به افزایش است.
وی افزود: در شبکه های مجازی امسال اهتمام زیادی به عزاداری محرم 
آنها آیین های عزاداری را در سراسر جهان منعکس  از  شد و بسیاری 

کردند.
 ، لندن  در  عزاداری  های  دسته  کرد:  عنوان  ایرانی  حجاج  سرپرست 
نیویورک ، زوریخ و دیگر کشورها امسال بهتر از سال های گذشته راه افتاد 
و به همین دلیل دشمنان می خواهند اهداف اربعین را منحرف کنند و 
به موازات کارهای دردست انجام عده ای به دنبال منحرف کردن و بی اثر 

کردن جریان اربعین هستند.
ادامه در صفحه 2

●● رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد: سامانه ساماندهی مشتاقان ایام حضور در 
عتبات مقدسه )سماح( برای ثبت نام زائرین اربعین حسینی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری های مختلف، حمید محمدی در نشست سراسری 
مدیران حج و زیارت افزود: رسالت سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از 
کمیته های ستاد مرکزی اربعین، ثبت نام زائران است که در این رابطه نیز 

تجارب خوبی از سال های گذشته به دست آورده است.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ثبت نام در سامانه سماح انجام 
می گیرد، گفت: این سامانه ارتقا یافته است و از نخستین ساعات ثبت نام 
اربعین تا آخرین لحظه در خدمت متقاضیان عزیمت به اربعین خواهد بود.
اربعین  روادید  اربعین، هزینه  اینکه طبق اعالم ستاد مرکزی  بیان  با  وی 
امسال برابر با 40 دالر تعیین شده است، افزود: با هماهنگی و مساعدت 
بانک مرکزی، زائران معادل ریالی هزینه روادید را با نرخ بازار ثانویه پرداخت 

می کنند.
محمدی تاکید کرد: آمادگی دفاتر کارگزاری باید به گونه ای باشد تا خدمات 
الزم در تمام استان ها، شهرستان ها و حتی روستاها نیز به متقاضیان داده 

شود.
وی تصریح کرد: روستاییان نباید برای ثبت نام اربعین به شهرها مراجعه 
کنند بلکه دفاتر موقت زیارتی باید به طور کامل خدمات نام نویسی را انجام 

دهند.
محمدی با بیان اینکه اطالع رسانی دقیق به مردم در خصوص قیمت ویزای 
اربعین باید صورت گیرد، گفت: مردم باید بدانند که مبلغ پرداختی بابت 
ثبت نام را به صورت ریالی پرداخت خواهند کرد و به هیچ وجه، پولی به 
صورت دالر از آنان دریافت نمی شود؛ بنابراین باید مراقب باشند در دام 

افراد سودجو گرفتار شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: مردم فقط باید مبلغ ریالی ارز تعیین 
شده برای ویزای اربعین را پرداخت کنند و قیمت ویزا برای زائران نیز با نرخ 

بازار ثانویه محاسبه می شود.
مرتضی آقایی دبیرکل نظارت بر امور زیارت سازمان حج نیز امروز در گفت 
و گو با ایرنا هزینه اخذ روادید زائران برای شرکت در مراسم اربعین به همراه 

پوشش بیمه ای و درمانی را 377 هزار و 700 تومان اعالم کرد.

یادداشت اول

سال سوم/ شماره 20
سه شنبه / 10 مهــر/ 1397

22 محرم 1440
اهمیت اربعین در آن است که با
تدبیر الهی در این روز خاندان پیغمبر و یاد 
نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد.

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

سید محمدرضا خوشرو

رئیس سازمان حج و زیارت:

سامانه سماح برای ثبت نام
زائرین اربعین فعال شد
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سیدمحمدرضا خوشرو
مدیرکل فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه:

معاونت فرهنگی قوه قضاییه محتوای 
حقوقی زائران اربعین را آماده می کند

عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور:

از ترددهای غیرمجاز در مرزها
جلوگیری خواهد شد

حجت االسالم اباذری
رایزن فرهنگی ایران در عراق:

احترام به میزبانی کشور و مردم عراق 
بسیار مهم است

زئران اربعین حسینی تابع مقررات 
دستگاه های عراقی باشند

بررسی اجرای برنامه های کمیته 
فرهنگی و آموزشی اربعین ۹۷ 
توسط شورای برنامه ریزی ستاد 
فرهنگی اربعین

ششمین جلسه کمیته فرهنگی و 
آموزشی اربعین برگزار شد

در پیاده روی اربعین حسینی 
امسال، هر زائر نائب شهیدی 
خواهد بود

 تولید 150 محصول
 آموزشی و پژوهشی در
کمیته فرهنگی اربعین

آغاز ثبت نام پزشکان و پرستاران 
اعزامی به اربعین

یازدهمین جلسه ستاد مرکزی 
اربعین حسینی برگزار شد

اعزام مبلغان متخصص برای 
پوشش تبلیغی مراسم اربعین

جلسه شورای راهبری فعالیتهای 
بانوان برگزار شد

جلسات کمیته فرهنگی و آموزشی 
اربعین در استان ها

خــــــط خبــــــر

صفحه 2 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 5

صفحه  5 و 6

●●  به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، سید محمد رضا خوشرو، معاون رسانه ای کمیته  
فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین ضمن اعالم برگزاری دومین گردهمایی یاوران رسانه ای 
اربعین بیان کرد: در این گردهمایی که در تاریخ 18 مهرماه مصادف با سی ام ماه محرم برگزار 
می شود، ضمن تبیین سیاست ها و راهبردهای کالن مرتبط با مراسم اربعین توسط مسئوالن 

کشور، اقتضائات فعالیت رسانه ای پیرامون مراسم اربعین حسینی تشریح خواهد شد.
خبرنگاری،  عکاسی،  آموزشی  کارگاه   4 همایش،  این  در   : افزود  وی 
مستندسازی و فعالیت در فضای مجازی اختصاصا در مورد پوشش مراسم 
اربعین برگزار خواهد شد و اساتید مجرب این حوزه، نکات الزم جهت اقدامات 
رسانه ای مرتبط با اربعین را در مقاطع زمانی پیش از موسم، حین موسم و پس 

از موسم اربعین به شرکت کنندگان ارائه خواهند کرد.
مرکزی  ستاد  اهتمام  و  تصمیم  با  کرد:  امیدواری  ابزار  همچنین  خوشرو،  
اربعین کشور، کمیته فرهنگی-آموزشی اربعین درصدد است عالوه بر صدور 

گواهینامه آموزشی برای شرکت کنندگان، برای آن دسته از اصحاب رسانه که 
در این کارگاه های آموزشی شرکت کرده اند و تصمیم دارند در مراسم اربعین 

نیز حضور داشته باشند، ویزای رایگان تأمین نماید.
الزم به ذکر است دومین گردهمایی یاوران رسانه ای با محوریت ستاد مرکزی 
اربعین کشور و همکاری کمیته فرهنگی-آموزشی و کمیته اطالع رسانی و مستند 
سازی اربعین و مشارکت اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسالمی در روز 
چهارشنبه 18 مهرماه در محل سالن همایش های وزارت کشور برگزار خواهد شد.
عالقمندان می توانند با مراجعه به ادرس resaneh.alarbaeen.ir  از 
ساعت 14 روز 7 مهرماه 97 اقدام به ثبت نام درخواست خود برای شرکت در 
این گردهمایی را داشته باشند و متناسب با ظرفیت موجود و اولویت بندی، 

دعوتنامه برای آنان صادر خواهد شد.

معاون رسانه ای کمیته  فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین:

دومین گردهمایی یاوران رسانه ای اربعین، هجدهم مهرماه برگزار می شود



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

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

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

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

چـون سـفر آن هـا اشـکال دارد

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

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

نیسـت.

●●  به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی حج، حجت 
االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی 
فقیه در امور حج و زیارت در گردهمایی یک روزه مسئوالن 
کمیته های فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی در استانها 
با اشاره به اینکه با توجه به فراگیری اربعین  برنامه های 
فرهنگی اربعین نیز باید همه طبقات جامعه را در برگیرد، 
اظهار داشت: امروز اربعین وجهه بین المللی پیدا کرده و 
این نشان می دهد که کارهای فرهنگی تاثیرگذار است و می 

تواند در کشورهای مختلف ثمربخش باشد.
وی گفت: درگذشته در خاک ایران موکبی نداشتیم 
حدی  به  مردم  فکری  سطح  و  بینش  امروز  ولی 
باالرفته که هم موکب ها زیاد شده و هم فرهنگ 

صحیح عزاداری گسترش پیدا کرده است.
تاکید  قاضی عسکر  والمسلمین  االسالم  حجت 
رهبر معظم انقالب مبنی بر دولتی نشدن مراسم 
اربعین را یادآور شد و این سخن را کالمی پخته و 
جامع ارزیابی کرد و افزود: اگر این مراسم دولتی 
شود از اثردهی خواهد افتاد ولی اگر مردمی شد 
همین موجی که در شهرهای مرزی ما با عراق به 
وجود آمده در شهرهای دیگر نیز اتفاق می افتد، 
هدف هم همین است که مراسم اربعین آرام آرام 
به موج بزرگی تبدیل شود که جهان را تحت تأثیر 

قراردهد.
وی به اقدام متوکل عباسی در تخریب قبر امام 
حسین )ع( و مخالفت صدام با زیارت آن حضرت 
در اربعین اشاره کرد و اظهار داشت : این بارگاه 
نورانی پایگاهی برای پیروان اسالم راستین شده و 
ظالمان می دانند هرچه بیشتر این پایگاه تقویت 
شود برای آنها اتفاقاتی ناخوشایند رخ خواهد داد. 

باید جلوی تحریف اربعین گرفته شود
با اشاره  نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 

حسین)ع(  امام  عزاداری  و  اربعین  اینکه  به 
امروزدرجهان مطرح و شناخته شده است ، تاکید 
کرد:  نباید اجازه دهیم این واقعه بزرگ تحریف 
شود و افرادی روی این موج سوار شده و از آن بهره 

برداری منفی کنند هرچند هنوز موفق نشده اند.
اخیر در حوزه  این که در چند سال  بیان  با  وی 
اربعین کارهای خوبی صورت گرفته است، گفت: 
کمیته فرهنگی اربعین که مجموعه ای از نهادها 
و ارگان ها و سازمان های انقالبی کشورهستند 
کارهای خوبی انجام داده اند، از جمله بعثه مقام 
تبلیغات  سازمان  سیما،  و  صدا   ، رهبری  معظم 
انقالبی  مراکز  دیگر  و  سپاه  و  بسیج   ، اسالمی 
کارهای ارزشمند و خدمات شایسته ای داشته اند.

از کارهای شعاری فاصله بگیریم
برلزوم  قاضی عسکر  والمسلمین  االسالم  حجت 
پرهیز از کارهای شعاری و حرکت در مسیرکارهای 
اصیل و عملی تاکید کرد و گفت: امام حسین)ع( 
درشعارهای عاشورا خط مشی را مشخص کرده اند 
به عنوان مثال یکی از محورهای عاشورا و اربعین 
ظلم ستیزی است ولی کمتر در مجالس و محافل 
مذهبی به بیان قبح ظلم و لزوم توجه به ابعاد آن و 

پرهیز جدی از ستم و ستمگری پرداخته می شود.
وی افزود: باید محورفعالیت ها از کارهای تکراری 
و احساسی به امورعقالنی و عملی منتقل شود، 
 « فرمایند:  می  باقر)ع(  محمد  امام  همچنانکه 
پدرم امام سجاد)ع( درهنگام شهادت مرا به سینه 
چسبانده و فرمودند  بترسید از ستم کردن به کسی 

که هیچ یار و یاوری به جز خدا ندارد «.
قاضی عسکراضافه  والمسلمین  االسالم  حجت 
کرد: این مسائل می تواند در تربیت دینی مردم 
مؤثر باشد تا زمانی که از سفر اربعین بازمی گردند 
تحقق  بدنبال  و  ببینند  خود  در  را  سفر  نورانیت 

اهداف اربعین برآیند.
اربعین نباید تشریفاتی شود

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر 
اینکه نباید مراسم اربعین تشریفاتی شود، اظهار 
و غبار  با چهره گرد  روایات داریم که  داشت: در 
گرفته و غمبار وارد کربال شوید چون حضرت امام 
شهادت  به  درکربال  گونه  همین  نیز  حسین)ع( 

رسید. 
سرپرست حجاج ایرانی عنوان کرد: مراسم اربعین 
باید به گونه ای برای مردم ترسیم شود که نمایشگر 
یاران ایشان باشد، به  حاالت امام حسین )ع( و 
همین جهت در حوزه های هنری ازجمله فیلم و 
عکس و امثال آن باید کارهای جدی تری صورت 

بگیرد و از کارهای تشریفاتی پرهیز شود.
از  ها  عراقی  میزبانی  نگذاریم  کرد:  تصریح  وی 
وجود  با  اربعین  حوزه  در  آنها  چون  برود  دست 
شرایطی که دارند میزبانی بسیار خوبی داشته و 

موفق بوده اند و نباید خالف این رویه عمل کرد.

●●  در نشست مسئوالن کمیته های فرهنگی و آموزشی 
اربعین حسینی استان های کشور بر لزوم تبعیت از مقررات 

دستگاه های عراقی توسط زئران اربعین تأکید شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی االربعین، نشست 
مسئوالن کمیته های فرهنگی و آموزشی اربعین 
حسینی استان های کشور با حضور حجت االسالم  
نماینده  عسکر  قاضی  علی  سید  والمسلمین 
ولی فقیه در امور حج و زیارت در سالن جلسات 

بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار شد.
در این نشست نماینده بعثه مقام معظم رهبری 
در عراق با بیان روایاتی در ارتباط با ثواب زیارت 
امام حسین)ع( اظهار داشت: زیارت آن حضرت 
از  که  انسانی  برای  حتی  که  دارد  ثواب  آن قدر 
شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیست هم تأکید 
و سفارش شده است و گفته  شده حتی در شرایط 

اقتصادی و ناامنی هم باید به این زیارت رفت.
حجت االسالم  والمسلمین نجف نجفی روحانی 
با تأکید بر لزوم معرفت افزایی در مراسم اربعین 
افزود: مبلغان باید توجه داشته باشند که توقعات 
زائران را در این سفر باال نبرند بلکه مشکالت سفر 

نیز برای آن ها بیان شود.
شـکنی  قانـون  از  حسـینی  اربعیـن  زائـران 

بپرهیزنـد
گفت:  زائران  قانون شکنی  عدم  بر  تأکید  با  وی 
به منظور همگرایی بیشتر میان مردم ایران و عراق 
الزم است که تابع مقررات دستگاه های عراقی در 

ایام اربعین بوده و از قانون شکنی بپرهیزیم.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین نیز 
در این نشست، با ارائه آمار زائران ایرانی به عراق 
در سال گذشته گفت: در چند سال اخیر اقدامات 
صورت  الزم  زیرساخت های  با  ارتباط  در  خوبی 
گرفته و ایجاد زیرساخت ها جزو اولویت های ستاد 

اربعین بوده است.
حجت االسالم  حمید احمدی با بیان اینکه زمان 
روز  اربعین حدود 6  ایام  در  ایرانی  زائران  اقامت 
است، افزود: 18 دستگاه عضو کمیته فرهنگی و 
آموزشی هستند و اجرای برنامه های فرهنگی در 

این کمیته جزو اولویت ها است.
وی حضور بانوان را در مراسم اربعین بسیار پررنگ 
دانست و گفت: حدود یک  چهارم زائران اربعین 
بانوان بوده و بر همین اساس، در سال جاری نیز 

اعزام بانوان مبلغه در دستور کار است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین بر 
لزوم آگاهی و هوشیاری زوار اربعین حسینی تأکید 
کرد و ابراز کرد: دشمن به دنبال ایجاد تنش در 
مراسم اربعین بوده و انجام این کار جزو برنامه های 

دشمن در موسم اربعین است بنابراین الزم است 
زوار حسینی هوشیاری الزم را داشته باشند.

احمدی تقویت مرز مهران را اولویت ستاد اربعین 
دانست و تصریح کرد: پیش بینی می شود در سال 
جاری افزایش تردد زائران اربعین از مهران را داشته 

باشیم.
به  آستان قدس رضوی  توسط  اهدای هدایا  

موکب های عراقی
وی از اهدای هدایایی توسط آستان قدس رضوی 
افزود: سیاست  و  به موکب های عراقی خبر داد 
ستاد اربعین در سال جاری، این بوده که به صورت 
گروهی زوار را اعزام کند، و درواقع کار ستاد اربعین 

حسینی ساماندهی است.
در  ولی فقیه  نماینده  نشست،  این  در  همچنین 
امور حج و زیارت با اشاره به کارهای انجام شده 
در فضای مجازی درباره مراسم اربعین ابراز کرد: 
رهبر  تأکید  مورد  همواره  مراسم،  نشدن  دولتی 
معظم انقالب بوده و در صورت گسترش و توسعه 
فرهنگ مراسم اربعین سبب تأثیرگذاری بیشتر آن 

می شود.
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر با بیان 
در  گذشته  سال های  در  عراق  میزبانی  اینکه 
بوده  موفقیت آمیز  بسیار  اربعین  مراسم  برگزاری 
است، افزود: در گذشته صدام اجازه برگزاری این 
مراسم را نمی داد، چرا که از گسترش فلسفه قیام 
عاشورا بیمناک بود، جلوگیری و مقابله با عزاداری 

مردم در نیجریه هم به همین مسئله برمی گردد.

●●  ششمین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با موضوع بررسی 
شعارهای پیشنهادی و تعیین شعار اربعین97 برگزار شد.

به گزارش خبرنگار االربعین، ششمین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 
مرکزی اربعین، با موضوع شعارهای پیشنهادی و تعیین شعار اربعین97 در 

محل حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد.
براساس این گزارش، در این جلسه افزون بر تعیین شعار اربعین 97، گزارشی 
از فعالیت ها و اقدامات سازمان ها و نهادها، معاونت ها و کارگروه های حوزه 

فرهنگی و آموزشی اربعین ارائه شد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید احمدی در این نشست ضمن قدردانی 
از حضور فعال همه نهادهای فعال در حوزه اربعین، گزارشی از برنامه ها و 
فعالیت های ستاد مرکزی اربعین ارائه کرد و خواستار همکاری و هم افزایی 

بیشتر در این زمینه شد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین از ارائه بیش از سی شعار 
پیشنهادی برای مراسم اربعین امسال خبر داد و گفت: این شعارها به زودی در 
شورای راهبردی اربعین تصویب و به صورت رسمی اعالم خواهد شد تا همه 

نهادها از این شعار به صورت مشترک استفاده کنند.
وی از امضای تفاهم نامه میان ایران و عراق برای اعزام زائران ایرانی به عراق در 
مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم که در این زمینه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع ویزا بود که قرار شد مبلغ هزینه ویزا به 

صورت ریالی پرداخت شود؛ اما مقدار آن به زودی مشخص و اعالم می شود.
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی خاطر نشان کرد: هم اینک  برای اعزام 
زائران با مرزها هماهنگی های الزم صورت گرفته است، همه بخش های برای 

اجرای برنامه های فرهنگی در موکب ها اعالم آمادگی کرده اند.هنگ باشیم.
همچنین در این جلسه امیر مرادی مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین بر اهمیت 
کار فرهنگی در اربعین تاکید کرد و گفت: موضوعات فرهنگی از اصلی ترین 

موضوعات در ستاد مرکزی اربعین است و در الویت قرار دارد.
وی ادامه داد: همه دستگاه های فرهنگی باید با کمیته فرهنگی و آموزشی 
ستاد مرکزی اربعین همکاری داشته باشند تا بتوانیم با هم افزایی و برنامه ریزی 

کارهای فرهنگی را به خوبی پیش ببریم.
مرادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امکانات زیرساخت ها را در مرزها فراهم 

کرده ایم، ولی باید همه مجموعه ها با هم هماهنگ باشند.
در ادامه این جلسه هر یک از سازمان ها و نهادها، معاونت ها و کارگروه های 

حوزه فرهنگی و آموزشی اربعین فعالیت ها و اقدامات خود را ارائه کردند.
  در این جلسه افرادی به نمایندگانی از سازمان بسیج، سازمان اوقاف و امور 
خیریه، مرکز مدیریت حوز ه های علمیه، مسجد مقدس جمکران، بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد 
مرکزی اربعین، کمیته اطالع رسانی و مستند سازی ستاد مرکزی اربعین، 
مذهبی  تشکل های  وزیارت،  حج  سازمان  عالیات،  عتبات  بازسازی  ستاد 
سازمان تبلیغات اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بنیاد فرهنگی 
هیأت  مرکزی  ستاد  دانشجویی،  بسیج  نور  قرارگاه  خاتم االوصیاء،  قرارگاه 

رزمندگان اسالم و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری حضور داشتند

●●   رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 
مرکزی اربعین و معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان  در  جلسه ای  طی  اوقاف  سازمان 
همکاریهای  پیرامون  خیریه  امور  و  اوقاف 

مشترک برای اربعین حسینی گفتگو کردند

به گزارش االربعین حجت االسالم غالمرضا عادل؛ معاون فرهنگی و اجتماعی 
و  فرهنگی  کمیته  رئیس  احمدی؛  حمید  حجت االسالم  و  اوقاف  سازمان 
آموزشی ستاد مرکزی اربعین طی جلسه ای در سازمان اوقاف و امور خیریه 
پیرامون همکاریهای مشترک برای هرچه بهتر برگزار شدن راه پیمایی عظیم 

اربعین حسینی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر تاکید کرد؛

باید جلوی تحریف در مراسم اربعین گرفته شود

در نشست مسئوالن کمیته های فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی استان های کشور مطرح شد:

زئران اربعین حسینی تابع مقررات دستگاه های عراقی باشند

ششمین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برگزار شد

دیدار رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

●●  ایـن شـورا آخریـن وضعیـت پیشـرفت برنامـه هـای 
فرهنگـی و آموزشـی و تبلیغـی و پژوهشـی اربعیـن را بـا 
حضور مسـوالن گروهها و بخشـهایی مختلف مورد برسی 

قـرار داد.

بنـا بر گـزارش خبرنـگار االربعین در این نشسـت 
کـه در بعثـه مقـام معظـم رهبـری در تهـران برگزار 
شـد حجـج اسـالم و المسـلمین ابـاذری رییـس 
سـتاد فرهنگـی اربعیـن و سـید حمیـد حسـینی 
رییـس موسسـه نجـف اشـرف و رییـس اتحادیـه 
رادیـو و تلویزیـون هـای عـراق و احمـدی رییـس 
کمیتـه فرهنگـی و آموزشـی اربعیـن  و  آقایـان 
کمیته هـای  دبیـران  معصومـی  و  غضنفـری 
فرهنگـی ایـران و عـراق  حضـور داشـتند آقایـان 
مداحـی  و  مجـازی   فضـای  مسـول  خوراکیـان 

هماهنگـی    مسـول  آبفـروش  و  مراسـم  مسـول 
موکبهای مردمی،  شـریف تبـار معاون هماهنگی 
و امـور اسـتانها و محمـد زاده از گـروه هنـری و 
شـریفیان از گروه پشـتیبانی  موکبهـای فرهنگی  
و .. از گروه تبلیغات محیطی و اسـتقامت مسـول 
گـروه تبلیـغ و نمـاز بـه ارایـه گـزارش هـا یـی از  
فراینـد اجـرای برنامه هـا و میـزان پیشـرفت آنهـا و 

مشـکالت موجـود پرداختنـد و در خصـوص هـر 
یک از مباحث شـورا  تصمیم های مقتضی اتخاذ 

کرد.
در ایـن نشسـت یـک روزه سـخنران و مداحـان 
مراسـم که از سوی شـورای مراسم ستاد  پیشنهاد 
گردید به تصویب رسـید.  همچنین اجرای حدود 
از سـوی گروه هـای  آیینـی  نمایـش هـای   ۱۵۰
تئاتـر و تعزیـه و گروه هـای نمایشـی  در موسـم 
اربعیـن در مسـیر راهپیمایـی اربعیـن در عـراق به 
زبانهایـی فارسـی، عربـی. آذری  و اردو بـه اجر در 
میآیـد ودر روز اربعیـن  در همه اسـتانها گروههای 
نمایـش مردمـی  بـه اجـرای نمایـش هـای آیینی  

می پردازنـد.

●●  اربعین امسال طرح نیابت شهداء را با توزیع 
به  مختلف،  کشورهای  شهداء  نیابت  های  کارت 
با  ، اردو و فارسی و  ، انگلیسی  چهار زبان عربی 
نیابت  طرح  اختصاصی  غرفه  و  موکب  برپایی6 
و  حسینی  اربعین  روی  پیاده  مسیر  در  شهداء 
برنامه های مختلف  و اجرای  خروجی های مرزی 

فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت، انجام می شود.

به گزارش االربعین، حسین عامریان، رئیس 
کارگروه شاهد کمیته فرهنگی وآموزشی ستاد مرکزی اربعین اظهارداشت: 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط کارگروه شاهد کمیته فرهنگی ستاد 
مرکزی اربعین، امسال طرح پیاده روی اربعین به نیابت از شهداء، گسترده تر 

از سال های قبل اجرا خواهد شد.
 وی تصریح کرد: تالش این طرح بر این موضوع معطوف است که گفتمان 
نیابت شهداء در میان مردم و اقشار مختلف نهادینه شده و به نحوی گسترش 
یابد که هر زائری که تصمیم می گیرد به پیاده روی اربعین حسینی بیاید، 
نیت نماید که نائب شهیدی باشد و پیاده روی و زیارت خود را متبرک به نام و 

یاد شهیدی نماید.
ها  استان  اربعین  فرهنگی ستاد  از کمیته های  افزود:  ادامه  در  عامریان   

خواسته شده است که برای فرهنگ سازی و ترویج این طرح تالش نموده 
و برنامه هایی را با استفاده از تمام ظرفیتی که در اختیار دارند، اجرا نمایند.

مدیرعامل کانون همبستگی فرزندان شاهد همچنین اظهار داشت: تشکل 
های فرزندان شاهد عضو این کانون که در شهرها و استان های مختلف 
در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در حال فعالیت هستند، مسئولیت 
کارگروه شاهد استان ها را برعهده داشته و از آنها نیز خواسته شده است که 
مشابه سال های قبل تمام تالش خود را بکارگیرند و به رسالت زینبی فرزندان 

شهداء در ادامه راه شهداء و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عمل کنند.
رئیس کارگروه شاهد کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین مهمترین مشکل در 
مسیر اجرای شایسته این طرح را ضعف منابع و امکانات و عدم همراهی مؤثر 
نهادهای مسئول دانست و تصریح کرد: این طرح از مؤثرترین و ارزشمندترین 
طرح های فرهنگی در حوزه اریعین است که مورد استقبال چشمگیر و زائد 
الوصف زوار اربعین حسینی قرار گرفته است. لذا انتظار می رود نهادهای 
مسئول و دارای بودجه و امکانات با یاری این طرح، به وظایف خود نسبت 
به شهداء و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که پیام اصلی مسیر زینبی اربعین 
حسینی است و مورد درخواست و استقبال خیل عظیم زائران نیز می باشد، 

به نحو شایسته ای عمل نمایند.

کمیته  محتوای  تولید  و  آموزش  معاون    ●●
فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین کشور از 
در  پژوهشی  و  آموزشی  موضوع   150 حدود  تولید 

کمیته فرهنگی اربعین خبر داد.
دکتر حمید مروجی در گفتگو با االربعین، 
به گزارشی از برنامه و تولیدات ستاد مرکزی 
اربعین پرداخت و گفت: در کمیته فرهنگی 
بر  متنوعی  محصوالت  اربعین  آموزشی  و 
مخاطبان  نیازسنجی های  و  نیازها  اساس 

تولید و منتشر شده است.
وی پوسترهای آموزشی، تبلیغی، فرهنگی، بروشورها، کارت های دعا، کتاب ها 
و نرم افزارهای موبایلی، محصوالت چند رسانه ای و تحت وب، تولیدات رادیویی، 
موشن گرافی، نواها و سرودهای حماسی با موضوع اربعین و امام حسین )ع( و 
کتاب های صوتی را از جمله تولیداتی دانست که در کمیته فرهنگی و آموزشی 

ستاد مرکزی اربعین تولیده شده است.
معاون آموزش و تولید محتوای کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین 
کشور، تصریح کرد: با توجه به تفاوت ذائقه های مخاطبان و تنوع مختلف در 
حوزه اربعین، تولیدات آموزشی نیز بر همین اساس تهیه و در اختیار زائران 

اربعین حسینی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه کودکان، جوانان، افراد مسن، بانوان و آقایان، بی سواد و 
کم سواد، حوزویان و دانشگاهیان و فرهیختگان در تولیدات اربعین لحاظ شده 
است، ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط کشور که زائر مقیم و غیرایرانی 

وجود دارد، به همین منظور در تولیدات، محصوالت اربعین را به زبان ها و 
قالب های مختلف تهیه کرده ایم.

پوستر  مورد  کتاب، 30  عنوان  اربعین سال گذشته 50  در  افزود:  مروجی 
فرهنگی و تبلیغی، 30 مورد اینفوگرافی و پوسترهای آموزشی،نرم افزارهای 

موبایلی سه مورد و 6 مورد حمایت از نرم افزارهای موبایلی را داشتیم.
وی گفت: در بخش تولیدات رادیویی بیش از 20 موضوع برای رادیو اربعین و 
صدا و سیما تهیه کردیم و امسال در 30 موضوع در دست تهیه هستیم که این 

محصوالت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی تولید می شوند.
معاون آموزش و تولید محتوای کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین 
خاطرنشان کرد: فیلم های آموزشی و موشن گرافی 25 مورد در سال گذشته 
داشتیم که امسال حدود 10 مورد در دست تولید است و در این تولیدات 
موضوعات بخش امنیت، سفر امن، بهداشت و سالمت، آگاهی عمومی، آداب 

و رسوم فرهنگ دو ملت را در نظر گرفته ایم.
وی افزود: همه این موارد اعالم شده به صورت رایگان برای استفاده زائران 
اربعین حسینی در پرتال االربعین بخش محصوالت بارگذاری شده است، در 

کانال های ویژه و شبکه های اجتماعی نیز این محصوالت منتشر می شوند.
مروجی با بیان اینکه این محصوالت سه حوزه معارف، دانشی و روشی را در بر 
می گیرد که برای هر مخاطب خاصی در نظر گرفته شده است، افزود: در بخش 
آموزش، کتاب جامع آموزش برای مخاطبان مختلف و موضوعات گوناگون را 
در نظر گرفته ایم که در طول سال به نتیجه خوبی رسیده است و جمع بندی 

خوبی صورت گرفت و بر اساس همان موضوع در اختیار زائران قرار می گیرد.

بررسی اجرای برنامه های کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ۹۷
توسط شورای برنامه ریزی ستاد فرهنگی اربعین

حسین عامریان، رئیس کارگروه شاهد کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین:

در پیاده روی اربعین حسینی امسال، هر زائر نائب شهیدی خواهد بود

معاون آموزش و تولید محتوای کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین خبر داد:

تولید 150 محصول آموزشی و پژوهشی به زبان ها و قالب های مختلف

ویژہ نامہ هفتگے
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فتـوای آیت الله العظمی سیسـتانی درباره سـفر 
غیرقانونی بـه کربا در ایـام اربعین :

سـفر غیرقانونـی بـه کربـا در ایـام اربعیـن جایـز 
. نیست

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

طبق مقررات نظام اسامی باید عمل شود.

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

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

نیسـت. 

●●  به گزارش خبرگزاری های مختلف، عبدالرضا 
اربعین  ستاد  جلسه  کشوردر  وزیر  رحمانی فضلی 
حسینی که در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره 
به هزینه شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی 
جمله  از  قبل  سال  به  نسبت  هزینه ها  کرد:  تصریح 
به   ... و  کشور  از  خروج  عوارض  بیمه،  هزینه های 
دیگر  سوی  از  اما  کرده،  پیدا  کاهش  مطلق  صورت 
با افزایش نرخ ارز مواجه شده ایم که دولت و بانک 
مرکزی تالش زیادی داشتند که نرخ ارز را برای ُزوار 
متعادل کنند که این کار صورت گرفته و نرخ ارز برای 
صدور روادید با نرخ متعادل تری پیش بینی شده است.

وی از تمام کمیته های ستاد مرکزی اربعین حسینی خواست در این ایام ضمن 
نظارت بر قیمت حمل ونقل زمینی و ایرالین ها )هوایی( از افزایش قیمت ها 

به طور جد جلوگیری کنند.
وزیر کشور تاکید کرد: اگر مردم سئوال یا ابهامی در مورد هر یک از مراحل 
برگزاری مراسم اربعین حسینی دارند، باید پاسخ های قانع کننده به آن ها دهیم 

و مسئوالن به این امر توجه جدی داشته باشند.
رحمانی فضلی گفت: برخالف تبلیغات منفی که در سال های گذشته وجود 
داشته، حتی یک ریال از هزینه های مراسم اربعین حسینی که زوار پرداخت 
می کنند، به جیب دولت نمی رود و قوه مجریه و سایر دستگاه ها هر چه امکانات 
و توان دارند برای سهولت در برگزاری این مراسم باشکوه فرهنگی پای کار 

می آورند.
رئیس شورای امنیت کشور با بیان این که با تمهیدات انتظامی خوبی که در 
سال گذشته صورت گرفت از تردد های غیرمجاز در مرز ها جلوگیری شد، افزود: 
باید در سال جاری نیز تدابیری اندیشیده شود که از تردد های غیرمجاز از مبدا 
جلوگیری شود. همچنین در صورت لزوم امکاناتی در مرز ها فراهم شود تا افراد 

غیرمجاز مراجعه کننده در اسرع وقت به شهر های خود بازگردانده شوند.
وزیر کشور با اشاره به استقبال مردم افغانستان و پاکستان برای شرکت در مراسم 
اربعین تصریح کرد: در مرز های شرقی مراقبت های الزم صورت بگیرد تا افرادی 

که مدارک الزم را ندارند وارد کشور نشوند و افرادی که دارای مدارک قانونی 
هستند با پرداخت هزینه های الزم توسط امکانات حمل ونقلی که پیش بینی 

شده، به مرز های غربی کشور منتقل شوند.
رحمانی فضلی با بیان این که همکاری خوبی بین ایران و دولت عراق وجود 
دارد، افزود: تفاهم نامه ای در این رابطه امضاء کردیم که متناسب با آن شرایطی 

که داریم موضوعات در حال اجراء است.
داشت:  اظهار  زائرین  تردد  جهت  مشخص شده  مرز های  درباره  کشور  وزیر 
مرز هایی که در سال گذشته برای تردد زائرین پیش بینی شده بود، امسال هم 
همان مرز ها فعال هستند و امکانات خوبی هم در آنجا تعبیه شده است. اما 
در سال جاری مناطق مرزی جدیدی در استان های کرمانشاه و ایالم پیشنهاد 
داده ایم و در تفاهم نامه اخیر نیز طرف عراقی با بازگشایی مرز خسروی در 
کرمانشاه موافقت کرده، اما یک سری مباحث امنیتی در آنجا وجود دارد که 
موضوع به دولت عراق ارجاع شده است. البته دوستان ما در سفارت عراق و 
نیروی قدس دارند تمام تالش خودشان را انجام می دهند که شرایط بازگشایی 

این مرز هم فراهم شود.
وزیر کشور با بیان این که هر خدمتی که صورت می گیرد ۱۰ درصد کار است 
و ۹۰ درصد امور بر عهده مردم خواهد بود، تصریح کرد: سال گذشته نیز ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین )ع( رفتند که 
هماهنگ کردن حمل ونقل، خدمت رسانی و تامین امنیت این تعداد جمعیت 

بسیار دشوار است و فقط با همکاری مردم امکان پذیر است.
رحمانی فضلی ادامه داد: همکاری مردم در چند سال اخیر در برگزاری مراسم 
اربعین بسیار خوب بوده و امیدواریم شاهد این همکاری ها در سال جاری هم 
باشیم به ویژه در داخل عراق که به عنوان مهمان به آنجا می رویم که باید قوانین، 
مقررات و شرایط آن ها را کامل رعایت کنیم. چراکه حامل فرهنگ غنی شیعه 
هستیم و داریم این فرهنگ را در منصه ظهور و نمایش قرار می دهیم. ان شاءالله 
با این کار وحدت دنیای اسالم را تقویت کنیم و به خوبی این نهضت را متعالی 

و ارزشمند نگه داریم.

یازدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین    ●●
وزیر  فضلی  رحمانی  دکتر  حضور  با  حسینی 
کشور عصر امروز در محل ساختمان وزارت 
کشور برگزار شد. در این جلسه از پوستر شعار 

امسال رونمایی شد.
بـه گـزارش االربعین بـه نقـل از پایگاه 
اطـالع رسـانی وزارت کشـور؛ در ایـن 
جلسـه ضمن مرور مجموعـه اقدامات 
اربعیـن،  مرکـزی  سـتاد  دبیرخانـه 
کمیتـه هـای اعـزام در خصـوص بیمه 

و وضعیـت روادیـد و همچنین کمیتـه امنیتی و انتظامـی در خصوص طرح 
کنتـرل مرزهـا گزارشـهای خـود را ارائـه کردنـد. همچنیـن در ایـن جلسـه 

امـکان بازگشـایی مـرز خسـروی بررسـی شـد.
دکتـر حسـین ذوالفقـاری رئیس سـتاد مرکزی اربعیـن در این جلسـه اعالم 
کـرد: از فـردا ثبـت نـام روادیـد اربعین به صـورت رسـمی آغاز خواهد شـد و 
بـا هماهنگـی هایـی بـا دولـت عراق صـورت گرفتـه اسـت، 20 دفتـر موقت 
بـرای صـدور روادیـد در کشـور فعال می شـوند که با 4کنسـولگری عـراق در 

کشـورمان ایـن مراکـز به تعـداد 24 مرکـز افزایش یافته اسـت.
رئیس سـتاد مرکزی اربعین خاطرنشـان کرد: سـال گذشـته افرادی که نیاز 
بـه تعویـض گذرنامـه و دریافـت گذرنامـه جدید داشـتند، نگران این مسـئله 
بودنـد کـه نمـی تواننـد بـه موقـع بـرای دریافـت روادیـد اربعین اقـدام کنند 
و ایـن نگرانـی در مـردم موجـب ازدحام جمعیـت در مراکز پلیس +10 شـده 
بود اما امسـال با تدابیر سـتاد مرکزی اربعین این امکان فراهم شـده اسـت 
کـه  همزمـان بـا درخواسـت صـدور گذرنامـه در دفاتـر پلیـس +10 تهـران، 
مـدارک روادیـد اربعین نیز تحویل داده می شـود و گذرنامه بـا روادید اربعین 
بـه درب منـزل متقاضیان ارسـال خواهد شـد؛ البته این طرح فعال در شـهر 

تهـران اجرا می شـود.
وی افـزود: رسـالت سـتاد اربعیـن ایـن اسـت کـه هزینه مراسـم اربعیـن را تا 
حـد امـکان کاهـش دهـد، بر همیـن اسـاس امسـال هزینـه بیمـه 20 هزار 
تومـان تعییـن شـده اسـت کـه شـامل خدمـات درمانـی، درمـان سـرپایی، 
بیمارسـتانی و سـوانح و حـوادث جـاده ای و امنیتـی اسـت کـه در مجمـوع 
نسـبت بـه سـال گذشـته خدمـات افزایـش و در مقابـل هزینه بیمـه کاهش 

اسـت. یافته 
وی تاکیـد کـرد: زائریـن هزینـه روادید را به صـورت ریالـی پرداخت خواهند 

کـرد و نیـازی به تهیـه دیگر ارزها نیسـت.
ذوالفقـاری دربـاره مباحـث امنیتـی نیـز گفـت: تامیـن امنیـت در ایـران 
تـا مرزهـا بـر عهـده نیروهـای ایرانـی اسـت کـه ماننـد سـال گذشـته تمـام 
مسـیرهای منتهـی بـه مرزهـا و  نقـاط مـرزی بـه خوبـی تحت پوشـش قوی 
قـرار خواهـد گرفـت. در عراق نیـز تامین امنیت بـر عهده دولت عراق اسـت 
کـه البتـه کمیتـه امنیتـی و انتظامـی سـتاد اربعیـن در عـراق بـا مسـئوالن 
عراقـی همـکاری دارنـد و اهتمام زیـادی برای برقراری امنیت همانند سـال 

گذشـته وجـود دارد.
همچنیـن شـهریار حیدری دبیر سـتاد مرکـزی اربعین درخصـوص مباحث 
مطـرح شـده در جلسـه یازدهـم ایـن سـتاد گفـت: جمـع بنـدی از عملکرد 
کمیتـه هـای سـتاد اربعیـن و بازنگـری آخرین مباحـث، وضعیـت و آمادگی 
بـرای برگـزاری اربعیـن 97 از جملـه مباحث مطرح شـده در این جلسـه بود 

کـه 13کمیتـه سـتاد مطابـق با شـرح 
وظایـف و کارکردهایشـان بـه خوبی به 
وظایـف محولـه خـود عمل کـرده اند.
فـاز  وارد  افـزود: در حـال حاضـر  وی 
اربعیـن  مراسـم  اجرایـی  و  عملیاتـی 
شـده ایم که روز گذشـته هیات عراقی 
وارد ایـران شـدند و آمـوزش هـای الزم 
را دیـده انـد. از فـردا در بیسـت نقطـه 
کشـور آغـاز بـه کار خواهنـد کـرد و بـه 
مـرور بـا دریافـت مـدارک زائـران، روادیـد اربعیـن را صـادر می کننـد. ضمن 
اینکـه 4 کنسـولگری عـراق در ایـران نیـز از 10 روز پیـش برنامـه هـای خود 

را آغـاز کـرده انـد.
حیـدری گفـت: نسـبت بـه سـال گذشـته در حـوزه زیرسـاخت، خدمـات، 
بهداشـت و درمان و همه موارد الزم برای خدمات رسـانی به زائران پیشـرفت 
چشـمگیری داشـته اسـت و امیدواریـم بـا برنامه ریـزی های صـورت گرفته 
امسـال بهتـر از سـالهای قبل بدون به خوبی مراسـم اربعیـن را برگزار کنیم.
وی در خصـوص بازگشـایی مـرز خسـروی نیـز تاکید کـرد: مرزهـای زمینی 
شـلمچه، مهـران، چزابـه و خسـروی مرزهـای مواصالتـی مـا با کشـور عراق 
اسـت کـه سـه مـرز اصلـی بـاز بـوده و موضـوع بازگشـایی مـرز خسـروی در 
جلسـه امـروز سـتاد مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در حـال حاضـر یـک هیات 
عراقـی در حـال بررسـی میدانـی ایـن مـرز اسـت کـه ماحصـل بررسـی هـا 
در دولـت عـراق مطـرح و در صـورت موافقـت ایـن دولـت مـرز بـاز خواهـد 
شـد، ضمـن اینکـه ایـن مـرز اکنـون بـاز بـوده و ترانزیـت کاال و عبـور و مـرور 
مسـافران جریـان دارد و مشـکل خاصـی ندارد. مـا امیدواریم کـه با موافقت 
دولـت عـراق ایـن مرز با تمـام امکانات موجود مـورد بهره برداری قـرار گیرد. 
مرزهـای هوایی و دریایی نیز آماده هسـتند. امسـال شـرکت ریلـی عراق نیز 
آمادگـی خـود را بـرای انتقـال زائـران از بصـره بـه کربـال و نجف اعـالم کرده 
اسـت کـه زائران از خرمشـهر بـا اتوبوس به بصـره منتقل می شـوند و از آنجا 

بـا قطـار بـه سـمت نجـف و کربال اعـزام می شـوند.    
دبیـر سـتاد مرکـزی اربعیـن تاکیـد کـرد: سـال گذشـته 12دفتـر موقـت 
صـدور روادیـد در دوازده نقطـه کشـور داشـتیم کـه امسـال بـه 20 نقطـه 
افزایـش یافتـه اسـت، 4کنسـولگری ثابت هـم وجـود دارند کـه در مجموع 
در 24مرکـز روادیـد صـادر خواهـد شـد. همچنیـن قریـب بـه 2600 دفاتـر 
شـرکت خدماتـی زیارتـی مربـوط بـه سـازمان حـج و زیـارت به عـالوه 140 
دفتـر در تهـران بـرای اولیـن بـار اقـدام بـه پیگیـری صـدور روادیـد خواهند 
کـرد کـه بـا توجـه بـه اینکـه در سـطح وسـیع و گسـتره تمـام کشـور دفاتـر 
پیگیـری صـدور روادیـد وجـود دارد، شـاهد ازدحـام جمعیـت نخواهیم بود 
و مـردم ان شـاءا... یـک روز پـس از تحویـل مـدارک و ثبـت نـام مـی تواننـد 

روادیـد خـود را دریافـت نماینـد.
وی خاطرنشـان کـرد: زائـران بایـد بـرای دریافـت روادیـد، مدیریـت زمـان 
داشـته باشـند روادید امسـال بـرای دومـاه اعتبـار دارد و مهر ویـزای اربعین 
نخواهـد داشـت، ایـن روادیـد عـادی بـوده که بـه مدت دومـاه مـی توانند از 

آن اسـتفاده کنند.
گفتنی اسـت در پایان این جلسـه از پوستر شعار امسـال راهپیمایی اربعین 

با عنوان "الحسـین یجمعنا" رونمایی شـد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور:

از ترددهای غیرمجاز در مرزها جلوگیری خواهد شد

یازدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی برگزار شد

سیدمحمدرضا خوشرو، مدیرکل فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه:

معاونت فرهنگی قوه قضاییه محتوای حقوقی
زائران اربعین را آماده می کند

حجت االسالم اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق:

احترام به میزبانی کشور و مردم عراق بسیار مهم است

سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر خبرداد:

آغاز ثبت نام پزشکان و پرستاران اعزامی به اربعین

قوه  فرهنگی  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به    ●●
قضاییه، سیدمحمدرضا خوشرو مدیرکل فرهنگ عمومی 
معاونت فرهنگی قوه قضاییه در این نشست که در محل 
مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  شد  برگزار  معاونت  این 
زائران اربعین اظهار داشت: متاسفانه برگزاری این دوره از 
مراسم اربعین به دلیل فعالیت دشمنان ایران در خصوص 
دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی از حساسیت ویژه 
ای برخوردار است که باید در این زمینه نسبت به سال های 

گذشته با دقت بیشتری برنامه ها تنظیم و بررسی شود.
قوه  فرهنگی  معاونت  عمومی  فرهنگ  مدیرکل 
قضاییه افزود: با توجه به مشکالت عدیده ای که 
بویژه  اربعین  زائرین  برای  گذشته  های  سال  در 
در خصوص موضوعات حقوقی و قضایی بوجود 
این  به  نسبت  تا  کردیم  امسال سعی  بود،  آمده 
موضوعات با جدیت بیشتری وارد شویم تا انشالله 
این مراسم با کمترین مشکالت و بصورت مطلوب 

برگزار شود.
پخش  داد:  ادامه  عمومی  فرهنگ  مدیرکل 
زیرنویس های حقوقی از شبکه های صدا و سیما، 
پخش پیام های صوتی از شبکه رادیو و آموزش 
مباحث  خصوص  در  مبلغین  و  داران  موکب 
بویژه  و همچنین درج مطالب حقوقی  حقوقی 
قوانین حقوقی و قضایی کشور عراق در کتابچه 
همراه زائر از جمله اقدامات معاونت فرهنگی قوه 
حقوقی  های  آگاهی  ارتقای  جهت  در  قضاییه 

زائران خواهد بود.
پلیس  اجتماعی  اداره  رئیس  امینی  سرهنگ 
به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  کشور  آگاهی 

های  سال  در  اربعین  مراسم  با  مرتبط  جرائم 
قاپی، جعل  بری، کیف  گذشته، سرقت، جیب 
ویزا، قاچاق و کالهبرداری را از جمله این جرائم 
دانست و افزود: متاسفانه بسیاری از زائران پس 
از دستگیری سارقین و دریافت حق و حقوق خود 
به جهت طوالنی بود روند دادرسی و کمبود وقت 
که  کنند  می  نظر  صرف  شکایت  طرح  از  الزم، 
دستگاه قضایی باید در خصوص استقرار قضات 
در گذرگاه های مرزی عراق بصورت شبانه روزی 

به تسهیل این فرآیند کمک نماید.
سوی  از  انتظامی  و  پلیسی  نکات  آموزش  وی 
مبلغین را از دیگر موارد کمک به افزایش آگاهی 
ایام  در  جرائم  وقوع  از  پیشگیری  و  زائرین  های 
اربعین ذکر کرد و خواستار همکاری دیگر دستگاه 

های مرتبط در این زمینه شد.
االسالم  "حجت  نشست،  این  ادامه  در 
والمسلمین دکتر سیدطاها مرقاتی" مدیرعامل 
موسسه مشعر نیز با اشاره به اینکه اگر مردم به 

حقوق خود و قوانین مربوطه آگاه باشند قطعا 
این مشکالت پیش نمی آید اظهار داشت: ارائه 
آموزش های حقوقی به زائرین و اطالع رسانی 
جهت  قضایی  های  مجازات  خصوص  در  الزم 
بازدارندگی متهمان از ارتکاب به جرائم در مراسم 
که  است  اقداماتی  مهمترین  از  امسال  اربعین 
می توان با همکاری و همفکری دستگاه های 

مربوطه انجام داد.

تاکید معاون طرح و برنامه معاونت راهبردی 
قوه قضاییه بر تهیه پیوست فرهنگی اربعین

بودجه  و  برنامه  طرح،  معاون  عزیزی"  "ابراهیم 
معاونت راهبردی قوه قضاییه هم در این نشست 
در  اساسی  قانون  سوم  اصل  تاکید  به  اشاره  با 
تصریح  عمومی  های  آگاهی  افزایش  خصوص 
پیوست  تهیه  بر  بارها  رهبری  معظم  مقام  کرد: 
فرهنگی برنامه ها تاکید داشتند که یکی از این 
ارتقای  و  افزایش  بحث  فرهنگی،  های  پیوست 
دانش حقوقی افراد بویژه زائرین در ایام اربعین 

است.
وی اصل پیشگیری را مقدم بر برخورد با جرائم 
دانست و افزود: بهتر است در این زمینه تمامی 
دستگاه های مسئول با ستاد مرکزی اربعین در 
جهت رفاه حال زائرین هماهنگ باشند تا انشالله 
مراسم امسال نیز باشکوهتر از مراسم سال های 

گذشته برگزار شود.

چهارمحال  استان  اربعین  داران  موکب  همایش    ●●
وبختیاری با حضور حجت االسالم اباذری رایزن فرهنگی 
و  استان  اربعین  های  کمیته  مسئولین   ، عراق  در  ایران 

عوامل موکب های استان در شهرکرد برگزار شد.
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین اباذری با 
تاکید بر مردمی بودن حرکت عظیم اربعین و جهت 
دهی آن توسط نهاد ها افزود: در مراسم اربعین 
مهمترین مسئله همان پیاده روی است و افزودن 
مسائل تبلیغی و حاشیه ای در این حرکت لزوما 
مثبت نیست و رعایت حق و احترام به میزبانی 

کشور و مردم عراق بسیار مهم است.
ستاد  مسئول  موسوی  جعفر  سید  ادامه  در 
بازسازی عتبات استان گفت: طبق برنامه ریزی 
از 6 هزار  انجام گرفته امسال مردم استان  های 
زائر اربعین حسینی در سه موکب در مرز شلمچه، 

کربال و نجف پذیرایی می کنند.
حسینی  اربعین  مراسم  در  افزود:  ادامه  در  وی 
امسال تمام شهرستان ها، بخش ها و روستاهای 

استان همکاری دارند.
در ادامه حجت االسالم اسماعیلی مسئول کمیته 
بیان  با  استان  اربعین  آموزشی ستاد  و  فرهنگی 

اینکه در اربعین حسینی حقایق بسیاری نهفته 
است، خاطرنشان کرد: باید در این حرکت عظیم 
چند میلیونی ظرفیت های مردمی به نحو شایسته 

ای مورد استفاده قرار گیرد.
حجت االسالم اسماعیلی در ادامه افزود، کمیته 
فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی 
با همکاری کمیته مشارکت های مردمی ، اسکان 
و تغذیه برنامه های فرهنگی را تهیه نموده تا هر 
قرارگاه  یک  به  امکانات  و  فضا  تناسب  به  موکب 
فرهنگی در جهت تقویت شور و شعور حسینی 

بدل گردد.
چهارچوب  و  اصول  تبیین  ضمن  ادامه  در  وی 
فعالیت های فرهنگی، اقدام ها و فعالیت های تبلیغی 

جهت اجرا در موکب های استان را تشریح نمود.

●●  رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر از آغاز 
ثبت نام داوطلبان اعزام به اربعین حسینی خبر داد و گفت: 
پزشکان  با  پزشکی  اعزامی  گروه های  در  اعزام  اولویت 

عمومی و پرستاران است.
به گزارش خبرگزاری های مختلف،  سید علی 
مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل 
احمر؛ با اشاره به آغاز ثبت نام گروه های درمانی 
داوطلب برای خدمت در مراسم اربعین حسینی، 
گفت: افراد با ورود به سایت می توانند برای اعزام 

در اربعین درخواست خود را ارسال کنند.
وی اعالم کرد: اکنون در حال چیدمان نیروها در 
پایگاه های درمانی پیاده روی اربعین و مشخص 
کردن تعداد پایگاه های درمانی در کربال، نجف، 
و  کاظمین  سامرا،  نجف،  تا  کربال  مسیر  بین 

مکان های مورد نیاز هستیم.
مرعشی افزود: از استان های مختلف نیز خواسته 
شده که نیروهای اعزامی خود را مشخص کنند. 
امسال تعداد کادر درمانی اعزامی به اربعین همانند 
سال گذشته هزار و ۵۰۰ نیروی درمانی خواهد بود و 
هماهنگی های الزم نیز با مسئوالن هالل احمر عراق 

انجام شده تا اقدامات و مجوزهای الزم صادر شود.
NGOها بخشی از نیازهای درمانی اربعین را 

انجام می دهند
وی در خصوص تأمین داروهای مورد نیاز اربعین 

گفت: در حال برآورد میزان داروهای موجود در 
مراکز درمانی ایران در عراق هستیم تا مشخص 
داروهایی  چه  و  موجود  داروهایی  چه  شود 
در  همکارانمان  با  شود.  خریداری  تا  است  نیاز 
سال های  که  خیریه  و  مردم نهاد  سازمان های 
کمک  ما  به  درمانی  خدمات  ارائه  در  گذشته 
می کردند نیز نشست های کاری برگزار کردیم و 
این NGOها بخشی از اقالم مورد نیاز و اقدامات 

الزم را انجام خواهند داد.
به  پاسخ  در  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس 
آیا  افزایش قیمت دارو  به  با توجه  این سؤال که 
محدودیت خرید و تهیه دارو برای اربعین وجود 
شده  انتخاب  داروهای  نوع  خیر؛  گفت:  دارد؟ 
است.  گذشته  سال های  همانند  ارسال  برای 
سال  اربعین  در  هوا  گرمای  به  توجه  با  البته 

جاری به احتمال زیاد با افزایش مسمومیت  ها، 
گرمازدگی ها و اسهال و استفراغ مواجه خواهیم  
باید  و  نیاز دارند  را  شد که داروهای خاص خود 

تهیه شوند.
وی ادامه داد: این داروها عمومی است و افرادی 
باید داروی  دارند  نیاز  داروهای تخصصی  به  که 
خود را همراه ببرند. ما صرفًا داروهایی برای درمان 
می افتد  اتفاق  اربعین  در  که  عمومی  مشکالت 
از  مشکالتی  و  زخم ها  سرماخوردگی ها،  مثل 
این دست و نیز موارد اورژانسی را تهیه می کنیم. 
البته به طور کلی داروها حتی داروهای عادی و 
عمومی گران شده است اما برای تأمین آن ها با 

مشکل مواجه نیستیم.
مرعشی از ارائه خدمات پزشکی از هشتم صفر 
تا پایان ماه صفر خبر داد و گفت: زائران اربعین 
ایران زود عازم مراسم اربعین می شوند و دیر باز 
گروه های  مجبوریم  دلیل  همین  به  می گردند 
پزشکی را طوالنیمدت در اربعین نگه داریم. اگر 
حضور کادر درمانی را کوتاه کنیم نیاز است که دو 
تیم اعزام کنیم که این مسئله هزینه ها را به شدت 
افزایش می دهد و امکان این اقدام وجود ندارد. 
وی در پایان گفت: اولویت اعزام به اربعین ۹۷ با 

پزشکان عمومی و پرستاران است.

ویژہ نامہ هفتگے
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●● اربعین فرصتی 
تا  است  نظیر  بی  
شیفته  های  انسان  
و انسانیت   عدالت، 
 آزادگی با هر مذهب،
زبان  رنگ،  دین، 
خود  بتوانند  نژاد  و 
بخشی  نزدیک  از 
در  که  را  تشیع  و  اسالم  حقانیت  و  حقیقت  از 
و  شهیدان  ساالر  و  سرور  مظلومانه  شهادت 
یارانش تجلی یافته شاهد باشند و روزهایی چند 
همزیستی مسالمت آمیز و سراسرصلح ،برادری 
،ایثار،انسانیت و نوعدوستی را در نهایت بی رنگی 
بصیرت  حاصل  که  اجتماع  این  و  کنند  تجربه 
بخشی بانویی تربیت شده در مکتب وحی چون 
زینب کبری.س. است نمونه ای از وحدت در عین 
کثرت است و بعید و دور از انتظار نیست چراکه 
صلح و امنیت و آرامش از مسائلی است که انسان 

ها فطرتا بدان گرایش دارند. 
روز  هر  که  بریم  می  بسر  جهانی  در  حال  این  با 
اخباری از جنگ و خونریزی و خشونت از جای 
جای آن به گوش می رسد. رهبران سیاسی جهان 
خود  جویانه  سلطه  های  برنامه  اجرای  برای  نیز 
اقتصادی و سیاسی  به مقاصد  برای دستیابی  و 
خویش با بهره گیری از امکانات رسانه ای گسترده 
و پیشرفته، پیوسته مخالفان خود بویژه مسلمانان 
و به طور خاص شیعیان را به عنوان تهدیدی بزرگ 
برای صلح و امنیت جهان معرفی می کنند و به 
همین بهانه آتش جنگ و ناامنی را در بالد آنان 

شعله ور می سازند. حال آن که بخوبی می دانند 
که بیش از آن که اسالم و مسلمانان برای سلطه 
جویی و دستیابی به اهداف استکباریشان تهدید 
باشند آگاهی از حقیقت است که بزرگترین تهدید 
و خطر برای آنان به شمار می آید که اگر ملتها بدان 
دست یابند نقشه های آنان نقش برآب خواهدشد 
وحضور هرساله میلیونها انسان شیفته آزادگی در 
واژگون  پرده حقائق  تواند  اربعین می  پیاده روی 
جلوه داده شده و تحریفاتی که از سوی دشمنان 
بر تاریخ اسالم وارد شده را کنار زده آنرابه عرضه گاه 
جلوه های زیبای حقیقت انسانیت، اسالم و تشیع 

بدل سازند. 
مهارت  کالس  و  دانشگاه  حقیقت  در  اربعین 
آموزی و کسب حقائق است .اربعین تجلی نگاه 
بشردوستانه علی)ع( است که به مالک می فرماید 
"فانهم صنفان امااخ لك في الدین واما نظیر لك في 
الخلق " آنها)مردم(دو گروهند یا برادر دینی تواند و 

یا شبیه تو در خلقت )نهج البالغه ، نامه ۵۳( 
بشریت  معلم  بزرگ  آن،  آموزگار  که  کالسی 
حسین بن علی )ع( است و مرکب آن خون پاک 
سیدالشهداء و یارانش و اشک مظلومیت کودکان 
وسوگوارانشان است که بر صحیفه تاریخ نگاشته 

شده است. کالسی که
درس جانفشانی، پایداری و ایثار بهترین بندگان 
جهانیان  به  را  األشقیاء  اشقی  برابر  در  خداوند 

می آموزد.
و  مبانی  قابیلیان.  با  هابیلیان  مقابله  کالس   
ناگسستنی  های  آموزه  اما  کالس  این  منابع 
یردا  حتی  یفترقا  "لن  که  است  وعترت)ع(  قرآن 

علی الحوض" تا آن که کنار حوض )کوثر( برمن 
جدا  یکدیگر  از  هرگز  واردشوند  )پیامبر.ص.( 

نخواهند شد.)الکافی، ج ۲، ص ۴۱۴(
همان آموزه هایی که متناسب با فطرت انسانها می 
باشد فطرتی که خداوند وی را برآن آفرید "فطرت 

الله التي فطر الناس علیها ")روم /۳۰(
فرا می  آرامش  و  به سوی صلح  را  او  که   فطرتی 
الهی می  و صبغه  رنگ  او  به  که  خواند؛ فطرتی 
مومن  بودن"  مهیمن  عین  در  که  خدایی  دهد؛ 
تا به انسان  "و"سالم" است. و پیامبران آمده اند 
میثاق فطرتش را که از عهد الست آن را پذیرفته بود 
یادآور شوند و اربعین میثاق و بیعت انسانها با انسان 
کامل و مصداق بارز خلیفه الله است. اربعین پژواک 
پیام سیدالشهداست که چهارده قرن را درنوردیده 
یا  و  مسلمانان  حتی  و  شیعیان  تنها  نه  امروز  تا 
موحدان بلکه تمامی انسانهای آزاده از هر دین و 
آیین آن را با گوش جان بشنوند "یاشیعة آل ابی 
التخافون  وکنتم  دین  لکم  یکن  لم  ان  سفیان! 
آل  پیروان  "ای  دنیاکم.  في  أحرارا  فکونوا  المعاد 
ابی سفیان اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید 

دردنیاتان آزاده باشید. )لهوف /۱۲۰( 
بن  حسین  و  است  قران  آیات  به  عمل  اربعین 
الهی  آیات  وتجسیم  ناطق  قرآن  خود،  علی.ع. 

است. بنابراین آشنایی با جایگاه جنگ وصلح در 
آیات قرآن آشنایی با هدف نهضت سیدالشهداء 
که  گونه  آن  عاشورا  دیگر  صورت  این  در  و  است 
جنگ  و  خشونت  نماد  شود  می  تبلیغ  آن  علیه 
طلبی نیست بلکه عمل به آیه شریفه "اشداء علی 
الکفار رحماء بینهم "برکفار سخت گیرند و در میان 

خویش مهربان )فتح/۲۹(
 و اوج و نهایت ایستادگی در برابر دشمنان بشریت 
برای  آرامش  و  صلح  امنیت،  ایجاد  منظور  به 

انسانهاست و اربعین آغاز آگاهی بخشی است.
اربعین الگویی برای دولت جهانی قرآن و تمرینی 
برای دولت عدل و صلح مهدوی است "لیبدلنهم 
من بعد خوفهم امنا ")نور )۵۵( دولت ایمنی بخش 
وعدالت گستری که گمشده و مطالبه و مورد آرزوی 
بشر است و گردهم آمدن میلیونها انسان از هر رنگ 
و نژاد و...در ظرف زمانی و مکانی محدود اربعین و 
کربال امکان دستیابی بشر به صلح جهانی را قوی 
تر وعینی تر می سازد. صلحی عادالنه و عزتمندانه 
لوازم آن در قرآن و سیره  و  و هدفمند که شرائط 
معصومین.ع. مشاهده می شود. صلحی به دور از 
ذلت که محور آن پیام حسینی "هیهات منا الذله "و 
پیام قرآنی "التظلمون والتظلمون "نه ستم کنید ونه 

ستم بینید.)بقره ۲۷۹( باشد. 

قرآن کریم اما از موضوع صلح گاه با استفاده از 
واژه صلح و مشتقات آن در ساختارهای گوناگون 
"الصلح"، "مصلحون"و غیره یاد می کند و گاه از 
مترادفات آن نظیر "ِسلم"، "َسَلم"و"َسلم" استفاده 
کرده است. زمانی با توصیف بهشتیان و بهشت 
بر روایی ومطلوبیت صلح صحه می گذارد و گاه 
با توصیف اولیاء الهی به دور بودن از ترس، خوف 
به  ناامنی تلویحا به محبوبیت و ضرورت صلح  و 
عنوان خواسته بشر اشاره می کند "اال ان اولیاء الله 
الخوف علیهم وال هم یحزنون ")یونس )۶۲( عالوه 
برآن قرآن کریم در قالبهای گوناگون عمال به ایجاد 
وحدت و همگرایی ، صلح و مسالمت میان انسانها 
و جامعه بشری می پردازد. بر روی هم اسالم و قرآن 
و به تبع آن سیره معصومین ع. وحدت، صلح و 
همگرایی را در سه قالب ومحور کالن و در سه گام 

مطرح می سازند
 گام اول: وحدت و ایجاد صلح وهمگرایی در میان 

جامعه مسلمین مانند:
الذین  ایها  "یا  متعدد  خطابات    -1

را  ایمانی  جامعه  تمام  که  آمنوا" 
شامل می شود و بویژه دعوت 

آنان به سلم وصلح همگانی 
آمنوا  الذین  ایها  "یا 

ادخلوا في السلم کافه ")بقره /۲۰۸(
آن  از  استفاده  و  ایمانی  برادری  ایجاد   -۲  
مانند  ایمانی  جامعه  میان  صلح  برقراری  برای 
اخویکم  بین  فاصلحوا  اخوه  المومنون  :"انما 

")حجرات/۱۰( .
 ۳- تاکید بر خدای واحد و پیامبر و قبله وکتاب 

واحد به عنوان محور وحدت و همگرایی
از  پرهیز  و  الله  حبل  به  اعتصام  به  دستور   -۴  
تفرقه و پراکندگی "واعتصموا بحبل الله جمیعا وال 

تفرقوا")ال عمران /۱۰۳( 
۵- دعوت به در صف منسجم و واحد 

الله  "أن  دشمنان  علیه  گرفتن  قرار 
یحب الذین الذین یقاتلون في سبیله 

صفا...")صف/۴( 
و سنت  منوال در سیره  به همین 
بسیار  موارد  معصومین.ع. 

مشاهده می گردد. مانند:
"دست  الجماعه  مع  الله  "ید   

یاری خداوند باجماعت است.
)نهج البالغه ، خطبه ۱۲۷(

●● آنچه پس از سال ها گذشت قیام امام 
حسین )ع( آن را زنده نگه داشته آثار متعدد 
ما  زندگی  در  که  است  فردی  و  اجتماعی 
شیعیان ماندگار و موثر بوده است. با واقعه 
عاشورا و موضوع کربال مواجهه های متعدی 
از بعد عاطفی، حماسی و انسانی شده و این واقعه همه این ظرفیت ها را 
دارد. یکی از دستاوردهای بی بدیل عاشورا پیاده روی اربعین است که ارزش 
و اعتبار خاصی داشته و به این امر سفارش های موکدی شده است. مطابق 
آمارهای رسمی )خبرگزاری فارس( تعداد زائرین در اربعین ۲۰۱۳ حدود ۲۶ 
میلیون بوده که بعبارتی بزرگترین تجمع بشری است از ۵۰ کشور جهان که 
در یک مناسک نمادین و صلح طلبانه در جهت باززنده سازی و یادآوری پیام 
شهدای کربال که اثرات عظیم فردی و اجتماعی و منطقه ای و فرامنطقه ای 
دارد انجام می پذیرد. آثار این گونه واقعیت ها به نحویست که گاهی عقل قادر 
به تبیین آن نیست . از جمله آثار پیاده روی اربعین تبلیغ ارزش هائی چون 
گذشت، مظلومیت، خدامحوری، روحیه جمعی و وحدت آفرینی در مجموعه 
ارتباطات انسانی است در ضمن اینکه نباید پیام امام حسین )ع( و فرهنگ 
علوی و عاشورائی هیچگاه فراموش شود لیکن آثار درمان بخش معنوی آن 
از دیدگاه روانشناسی نیز قابل بررسی است. در نگاه روانشناسی انگیزه های 
بشری به دو گروه مخرب و سودمند دسته بندی شده که یکی از انگیزه های 
سودمند، انگیزه عالقمندی اجتماعی )Social interest( نامگذارده میشود 
که نمونه بارز آن در پیاده روی اربعین به شکل بارزی مشهود است. همچنین 
توجه به معنویت و مذهب به عنوان مولفه های درمان بخش در زمره اولویت 
های اصلی روان درمانی های معاصر قرار گرفته است و هر کدام در زیست 
بوم )Ecosystem( فرهنگی اجتماعی همان مکان و زمان در پی کاهش آالم 
روانی و رشد انسانها تعریف شده اند. از سویی دیگر بسیاری از این دیدگاهها، 
شخصیت افراد را تحت تاثیر نیروهای اجتماعی و فرهنگی میدانند و فعالیت 
روانشناختی  سالمت  ارتقاء  جهت  در  را  متعددی  گروهی  و  جمعی  های 
ی  پوسته  از  گذر  با  اند.  کرده  طراحی  انسانها   )Psychological health(
ظاهری حادثه سترگ پیاده روی اربعین، با یک بستر رشدی مواجه می شویم 
که می توان آن را اجتماع درمانی عظیمی دانست که نفرات آن محدود نبوده و 
به عنوان سرمایه ای معنوی در فرهنگ اسالمی ایرانی می توان آن را تحلیل و 

سودمندی عمل آن را در جامعه تبیین کرد.

این نوع گروه )یا اجتماع معنوی( مکانی است که همه از دیگران کمک می 
گیرند و یا به دیگران کمک می کنند. وحدت در عین کثرت است به نحوی 
که هر فرد احساس می کند قطره ای از دریای عظیم انسانی است و از جمله 
عوامل درمانبخش این اجتماع درمانی؛ القای امید، عمومیت، ایثار )نوع 
دوستی(، همبستگی گروهی، تخلیه هیجانی و یادگیری بین فردی و بین 
فرهنگی است. هر یک از زائرینی که در این سفر معنوی شرکت کرده اند 
روایت های )Narrative( منحصر به فردی را تعریف می کنند که بازتاب فضای 
معنوی حاکم در این رویداد تاریخی است. بدون شک با مطالعه بیشتر آن به 
امتیازات این سفر معنوی که بذرهای شخصیتی و وجودی زائران را بارور می 
سازد پی خواهیم برد. مقدمه بدون شک آنچه پس از ۱۳۷۸ سال از گذشت 
قیام امام حسین )ع( آن را زنده نگه داشته است آثار متعدد درمان بخشی است 
که در زندگی اجتماعی و فردی ما شیعیان ماندگار شده و این قدرت شگرف 
نیاز به تحلیل و تبیین از جوانب مختلف دارد. با خود واقعه عاشورا در طول 
سال های مواجهه های متعددی صورت گرفته است. پر سابقه ترین مواجهه 
و تلقی این است که به عاشورا از بعد عاطفی نگاه شده و غمها و مصیبت 
ها و اندوه هایی در آن بروز کرده است، مواجهه و تلقی دیگر بعد حماسی 
عاشوراست که مبارزه با ستم و آزادی از گزاره های این نوع مواجهه است به 
نحوی که برای همه حرکت های آزادی خواهانه، امام حسین مظهر مبارزه با 
ستم و آزادی بوده است اما مواجهه اخیر مواجهه انسانی با حادثه عاشوراست 
که به کرامت انسان، حقوق شهروندی، محیط زیست و این دست مفاهیم که 
برای متفکرین دنیا مسئله است، و واقعه عاشورا همه این ظرفیت ها را دارد و 
محدود کردن عاشورا به یکی از این تلقیها در واقع نگاه ناتمام به این حادثه 
عظیم است. در میان شیعیان اربعین و پیاده روی اربعین امام حسین )ع( از 
ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و با پای پیاده زیارت کردن بزرگداشت 
و سنت حسنه ای است که در تاریخ بارها تکرار شده و محدود به زمان حال 
نیست و به این امر سفارش بسیار شده است. مطابق آمارهای رسمی )منابع 
خبری تعداد زائران مراسم زیارت اربعین به ۲۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ می 
رسد؛ به عبارتی بزرگترین تجمع بشریت که هر سال خیل عظیمی از پیروان 
از ۵۰ کشور جهان و حتی س ایر ادیان از جمله مسیحیت به همراه هیئت 
های عزاداری وارد کربال می ش وند )درودیان و شفیعی، ۱۳۹۶( و نوعی 
همگرائی و اشتراک هدف در میان آنان ایجاد می کند. پیاده روی اربعین 
یک اقدام نمادین و تاریخی است که در جهت باززنده سازی و یادآوری پیام 
شهدای کربال همه ساله در ایام اربعین شهادت حسین )ع( به سوی کربال 
صورت می گیرد و جمعیتی غیرهمسان در فضائی نه چندان ایمن هرساله با 
نیتی معنوی و هدفی یکسان مسیر عشق را می پیمایند. در واقع این مناسک 
پدیده ای صلح طلبانه است که اثرات عظیم اجتماعی-سیاسی- اقتصادی 
در سطح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای را در پی دارد و در سایه اتحاد و 
همدلی زمینه را برای رشد اخالقیات، روحیه جمعی و تقارب فرهنگی فراهم 
می آورد )بدوهمایون، ۱۳۹۴(. آثار این پدیده به نحوی است که گاهی عقل 
قادر به تبیین آن نیست چرا که عقل گرائی به نوعی محدود کردن زاویه دید 
ماست و هریک تظاهر می کنیم که تمام پاسخ ها را می دانیم! در صورتی 
که هنوز بسیاری از چیزها کشف خواهد شد که دیدگاه محدود امروز آنها را 
به عنوان محال کنار نهاده است. خرد مرزها را برای ما بسیار بسیار تنگ می 
کند و ما را وامیدارد که فقط و آنهم به شکل محدود بپذیریم و در چاچوب 

شناخته شده زندگی کنیم این در الیست که هر چه خرد نقاد مسلط تر میشود 
زندگی ما بی مایه تر می شود اما اگر بتوانیم قسمت بیشتری از ناخودآگاه و 
اسطوره را به آگاهی بیاوریم قسمت، بیشتری از زندگی را به خود افزوده ایم 
و ناخودآگاه تنها زمانی در محدوده فهم ما قرار می گیرد که بگذاریم احکام 
آن مفصال خودشان را بیان کنند )یونگ، ۱۳۷۱(. در مواجهه با پدیده پیاده 
روی اربعین ممکن است در احساس متضاد بیدار شوند؛ آنچه از سختی راه 
و مصائب آن مشاهده می شود و آنچه در الیه عمیق و درون آن می گذرد. . 
از جمله آثار پیاده روی اربعین بازسازی یک روایت تاریخی و ارزشمند است 
که در آن ارزشهائی چون گذشت، مظلومیت و خدامحوری تبلیغ می شود؛ 
همنوائی،  جمعی،  روحیه  فرامذهبی،  تجمع  معنوی،  رشد  برای  بستری 
وحدت آفرینی و حرکت به سمت یک هدف، سفری ساده و بی پیرایه، بدور از 
زیبائی های ظاهری، نمادی از عاشقی هد راه با سختی هایش، و از دیدگاه 
ارتباطات اجتماعی این رویداد منظومه نسبتا کاملی از انواع ارتباطات انسانی 
است ارتباطاتی که تک تک مشارکت کنندگان با کانون اصلی پیام عاشورای 
حسینی دارند و طبیعی است کیفیت این ارتباط از شخصی به شخص دیگر 
متفاوت باشد و اگر گستره مشارکت کنندگان در این اجتماع عظیم را محدود 
به زائران حاضر در این مراسم ندانیم بلکه همه افرادی که به شکلی با این 
پیام ارتباط برقرار می کنند شکوه این اجتماع را شایسته تر نشان میدهد 

)اسماعیلی، ۱۳۹۴(.
لذا ضمن اینکه نباید پیام امام حسین )ع( و فرهنگ علوی و عاشورائی را 
هیچگاه فراموش کنیم، آثار درمان بخش معنی آن از دیدگاه روانشناسی 
قابل بحث است. انگیزه های مخرب بشری ممکن است ریشه در انتقام 
گیری، توجه طلبی، عزلت گزینی یا قدرت طلبی است به نحوی که هر چند 
این رفتارها در جای خود و به اندازه خود برای ادامه زندگی کاربرد دارد اما 
اگر وجه قالب انگیزه فرد شود نتایج مصیبت باری به بار می آورد چنانکه 
انگیزه انتقام گیری در گروههای تکفیری و انگیزه قدرت طلبی در برخی 
گروه های سیاسی شکل افراطی به خود گرفته و مصیبت جهانی شده است 
اما انگیزه سودمند پنجمی بنام عالقه اجتماعی وجود دارد که می تواند 
منشاء رفتارهای سازنده و میل به سرنوشت احسن بشریت باشد که در پیاده 
روی اربعین به شکل بارزی مشهود است. تمامی دیدگاه های نظری روان 
درمانی در پی کاهش آالم روانی و ایجاد زمینه رشد و ارتقاء انسانها هستند. 
اما هر کدام از یک چشم انداز به تغییر و رشد نگاه می کنند و آنچه مسلم 
است در سال های اخیر توجه به معونیت و مذهب در زمره اولویت های روان 
درمان گری قرار گرفته است و این پیشرفت مرهون رشد آگاهی نسبت به 
اهمیت معنویت در زندگی مردم و جهان و تأثیر آن در سالمت روانی و پیشبرد 
ادبیات  در  زیادی  امروزه درمان گری های معنوی  روان درمانگری است. 
( این درمان ها  روان شناسی قابل پیشرفت ) کوئیلی و همکاران ۲۰۱۵ 
برخی معطوف به مذهب خاص هستند و برخی بیشتر براساس تجربه های 
معنوی شکل گرفته اند ) جان بزرگی و غروی ۱۳۹۵ (. البته باید این نکته را 
متذکر شد که تعریف مفهوم ) معنی ( از نگاه نظریاتی که پشتوانه اسالمی 
دارد کشف کردنی است به عبارتی در این دیدگاه همه چیز مقدر خداوند 
باری تعالی است اما در نظریات روان درمانی " معنی " ایجاد شدنی است. 
انجمن معنویت ، اخالق و ارزش های مذهبی در مشاوره معنویت را اینگونه 
نیروی حیات بخش که بوسیله تصوراتی مانند دمیدن،  تعریف می کند: 

نیروزایی و شجاعت دادن وانمود پیدا می کند و آن را ظرفیت و تمایل ذاتی 
را  انسانها  تواند  می  نیز  معنوی  تمایل  این  حتی  داند.  می  انسانها  همه 
بدست دانش، عشق، معنا، صلح، تعالی، وصال، شفقت و دلرحمی، نیکی 
و یکپارچگی سوق دهد و نظام ارزشی را برای فرد تدارک ببیند اما مراد ما 
از این نوشته توجه به پتانسیل عظیم اجتماع حسینی است که برخاسته 
از متن مناسک ارزشمند دین و ائمه است. اگر چه برای رسیدن به هدف 
روان درمانی که کاهش آالم روانی و رشد انسانهاست، دیدگاهها و نظرات 
متعددی در کانتکست فرهنگی - اجتماعی خود مطرح شده است. بسیاری 
از این دیدگاهها شخصیت افراد را تحت تأثیر نیروهای اجتماعی و فرهنگی 
میدانند و به دو شیوه اجرای فردی و گروهی قائل هستند و گروههای متنوع 
و متعددی مثل روان نمایش گری، گروه های کاهش حساسیت، گروههای 
فضای  در  راحتی  به  که  اند  کرده  گذاری  پایه  را  مارتن  گروههای  و  رشد 
فرهنگی و اجتماعی کشور ما قابل اجرا نیست. هرچند گروهها فرصتی 
برای خودیابی است و چارچوب منحصر به فردی برای رشد و مکاشفه بین 
فردی ارائه می دهند اما اینکه به چه تعداد با چه محتوایی و در چه مدت می 
تواند آثار خود را نشان دهد ذهن ما را متوجه سرمایه های معنوی فرهنگ 
اسالمی - ایرانی خود می کند. در تاریخ روان درمانی گروهی هم ابتدا واژه 
اجتماع درمانی مطرح شده بود و کدام اجتماع خودجوشی و عظیمی بهتر 
از حج و پیاده روی اربعین می توانیم داشته باشیم که آثار روان دروان گری 
معنوی نیز در آن به وضوح دیده شود. گروه ) اجتماع ( مکانیست که همه 
از دیگران کمک می گیرند و به دیگران کمک می کنند. اجتماع وحدت در 
عین کثرت است و برای افراد میزانی از گمنامی و ناشناختگی تأمین می 
کند که احساس کند قطره ای از دریاست و این عوامل درمان بخشی که 
در گروه درمانی که توسط پالوم مطرح شده است را نیز دارد. - القای امید 
)Instillation of hope( و پیشگیری از یاس: به عبارتی به شرکت کنندگان 
اطمینان میدهد که حضورشان مؤثر است. - عمومیت )Universality(: در 
تجربه حضور اعضا می آمد و نه که تنها نیستند و چنین دانشی باعث ایجاد 
آرامش در افراد می شود. . - ایثار )Altruism( ) نوع دوستی(: مشارکت 
کنندگان در این اجتماع عظیم در دنیای هم شریک میشوند تجارب و افکار 
خود را با دیگران برای هدف مشترکی که در بیش گرفته اند در میان می 
اجتماع  این  در   :)Group cohesiveness(گروهی همبستگی   - گذراند. 
درمان بخش به معنای ما بودن دو دوری از خودمحوری و پیوند با دیگران 
مکانیست  اجتماع  این   :)Catharsis(هیجانی تخلیه   - شود.  می  تعبیر 
امن برای تجربه احساسات عمیق معنوی و وصل شدن به چشمه جوشان 
شور حسینی - یادگیری بین فردی: این اجتماع به نوعی ارائه اطالعات، 
پیشنهادات و تقارب آراء نیز هست.. در هر حال اکثر قریب به اتفاق زائرینی 
که در این سفر معنوی شرکت کرده اند روایت های منحصر به فردی را روایت 
بازتاب فرهنگ غالبی است که هر یک در قالب  می کنند. این روایت ها 
عوامل درمان بخش آن را تجربه کرده اند. آنچه مسلم است گمشده انسان 
امروزی نه قدرت طلبی و نه پاسخ به نیازهای سطوح پائین زندگیست بلکه 
گمشده او خال های وجودیست که انسان را بر آن می دارد بدنبال معنی 
زندگی خود باشد. بدون شک با مطالعه بیشتر پی خواهیم برد که امتیازات 
این سفر معنوی در زمینه مذهبی اجتماعی ما می تواند بذرهای معنوی 

وجودمان را بارور سازد.

پیاده روی اربعین:
روایت درمان بخش

اربعین، همگرایی و صلح جهانی
)با تاکید بر آموزه های قرآن وعترت(

حسین سلیمی بجستانی
استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی

الله افتخاری
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

)چکیده مقاله ارسالی به دومین همایش بین المللی اربعین 
دانشگاه کربال – اربعین 96(

)چکیده مقاله ارسالی به دومین همایش بین المللی اربعین 
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●●  تبیین ظرفیت های مراسم اربعین در 
مفاهیم  ذیل  سیاسی  رفتار  و  اجتماعی  بعد 
و  »شوری«،  البّر«،  علی  »تعاون  قرآنی 

»برادری مؤمنان« 
نشست های  سلسله  از  نشست  نخستین 
»بررسی  عنوان  با  اربعین«  اندیشی  »هم 
حضور  با  اربعین«  مراسم  سیاسی  ابعاد 
منصور  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
میراحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی، و حجت االسالم و المسلمین دکتر 
غالمرضا بهروزلک عضو هیأت علمی دانشگاه 

باقرالعلوم قم برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، دکتر بهروزلک با اشاره به نقش قیام حسینی در جهان، 
خاطر نشان کردند که کشتی نجات حسینی، استعاره از رهایی از بحران هایی 
است که در جهان متالطم امروز ما می تواند نجات بخش و حیات بخش 
بشریت باشد. همچنین، چراغ هدایت حسینی نیز در هنگامی بهتر فهمیده 
می شود که ظلمت های پیش روی بشریت درک گردد و دقیقًا در این زمانه، 
ما با چنین ابهامات و ظلمت هایی مواجه هستیم و باید با سوار شدن بر این 

کشتی، خود را از مهلکه های پر خطر نجات دهیم.
این استاد دانشگاه در فراز دیگری از سخنانش، به پیوستگی قیام آخرالزمانی 
به قیام حسینی اشاره کرد و از این زاویه، بحث آینده پژوهی و ارتباط آن با قیام 
امام حسین علیه السالم را مطرح نمود. با نگاه به آینده و برنامه ریزی برای 
آن می توان به اصالح بهتر جامعه و به ترویج ارزش ها پرداخت و با تأکید بر 

مؤلفه های ایثار و فداکاری در قیام حسینی برای نجات جامعه اقدام کرد.
در ادامه، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم، فرصت های پیش آمده در 
مراسم اربعین به منظور ترویج و بیان دیدگاه اسالم پیرامون زندگی سیاسی 
و اجتماعی، اندیشه سیاسی اسالمی، و احیای اندیشه سیاسی ناب قرآنی را 
تشریح کردند. همچنین، ایشان ظرفیت های مراسم اربعین در بعد اجتماعی 
و رفتار سیاسی را به لحاظ انسجام درونی جامعه اسالمی ذیل مفاهیم قرآنی 

»تعاون علی البّر«، »شوری«، و »برادری مؤمنان« بیان فرمودند.
دیپلماسی زیارت و دیپلماسی اربعین، آخرین فراز از سخنان حجت االسالم 
سیاست  در  اربعین  نقش  زمینه،  این  در  که  برمی گرفت  در  را  لک  بهروز 
خارجی، روابط بین المللی، و منطقه ای ایران بررسی گردید و ظرفیت های 

مراسم اربعین در جهت تمدن سازی اسالمی به بحث گذاشته شد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر میراحمدی به بیان دیدگاه های خویش 
پرداختند. به اعتقاد ایشان، تحلیل علمی و سیاسی مراسم اربعین باید در 
سه سطح بررسی شود. سطح نخست، در جهان تشیع و در فضای فرهنگی 

شیعی شکل می گیرد. در این سطح، 
بهترین و مهم ترین نقش مراسم اربعین 
آن  تقویت  و  اجتماعی«  »سرمایه  در 
خود را نشان می دهد. دو مؤلفه سرمایه 
اجتماعی، ایجاد »انسجام« و »اعتماد« 
در جوامعی است که اکثریتی شیعی 
دارند. این مراسم می تواند در شیعیان 
آن،  اساس  بر  و  کند  ایجاد  انسجام 
از  فارغ  اسالمی  کشورهای  شیعیان 
اعتماد  به  فکری  اختالفات  و  ملیت 
علمی  هیأت  عضو  برسند.  وحدت  به  طریق  این  از  و  یابند  دست  متقابل 
دانشگاه شهید بهشتی، تقویت و تعمیق اعتماد شیعیان از سطح فکری و 
اندیشه ای به سطح اعتماد مردم به اندیشه سیاسی اسالمی و اعتماد به نظام 

سیاسی، و حکومت اسالمی را از تأثیرات دیگر مراسم اربعین برشمردند.
حجت االسالم میراحمدی، در سطح دوم به نقش مراسم اربعین و تأثیر آن 
در جهان اسالم اشاره کردند. به نظر ایشان، مراسم اربعین در سطح جهان 
اسالم می تواند نقشی اساسی در تقویت وحدت ایفا کند. در این راستا، اگر 
این مراسم به نحوی برگزار شود که نوعی رابطه معنوی و عاطفی تحت عنوان 
»محب اهل بیت بودن« با برادران اهل سنت برقرار شود؛ این موضوع احتمااًل 
مشکل تفرقه و افتراق را تا حدودی حل کرده و به عالوه، تصویری از مذهب 

تشیع ارائه خواهد داد که به هیچ وجه نگاه رادیکالی ندارد.
در سطح سوم)سطح نظام بین الملل(، برپایی مراسم اربعین؛ نقش بازیگری 
تشیع در معادالت بین المللی را پررنگ تر خواهد کرد و به قدرت-های جهانی 
و منطقه ای نشان خواهد داد که مناسبات بین المللی بدون در نظر گرفتن 
قدرت تشیع قابل حل و فصل نخواهد بود. در این راستا، به نظر می رسد که 
توجه نظام بین الملل به این عامل بیشتر شده و همین امر باعث گردیده تا 
گروه های پژوهشی خارجی، تحقیقات میدانی و پیمایشی خاصی را برای 

شناخت بهتر پدیده اربعین انجام دهند.
این استاد دانشگاه در فراز پایانی سخنانش، مشکالت اجرایی و عملیاتی 
برگزاری مراسم اربعین را بیان فرمودند. ایشان با توجه به تجربه حضور خود 
در این مراسم، دو نکته را مطرح نمودند. نکته اول، حفظ میزبانی مردم عراق و 
دخالت نکردن در سبک ساده میزبانی آنان به ویژه در اطعام زائران است. نکته 
دوم، این که نمادها و شعارهای ایرانی نباید به طرز چشم گیری در مراسم 
اربعین جلوه نمایی کند و بیشتر باید بر نمادهای شیعی تأکید شود تا از این 

طریق وحدت جهان تشیع بیشتر حفظ گردد. 

●●  چهارمین جلسه کمیته فرهنگی ستاد 
اربعین حسینی در سال 97 به ریاست حجت 
االسالم و المسلمین عسکری علویه مسئول 
رهبری  معظم  مقام  بعثه  نمایندگی  دفتر 
درمنطقه قم در محل دفتر و با حضور اعضاء 
محترم و نمایندگان دستگاههای عضو کمیته 

برگزار گردید.

به گزراش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی 
جلسه  چهارمین  قم،  در  االربعین 
کمیته فرهنگی ستاد اربعین حسینی 
در سال 97 به ریاست حجت االسالم 

و المسلمین عسکری علویه مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری 
درمنطقه قم در محل دفتر و با حضور اعضاء محترم و نمایندگان دستگاههای 

عضو کمیته برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا حجت االسالم عسکری علویه با ذکر روایاتی از پیامبر 
گرامی اسالم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم در خصوص اهمیت خدمت 
رسانی به زائرین اربعین حسینی )ع( مطالبی ایراد فرمودند. ایشان به ویژه در 

سال جاری با توجه به وضعیت خاص 
کشور و شیطنت های آشکار دشمنان 
اهل بیت علیهم السالم برای کم رنگ 
حرکت  این  در  زائرین  حضور  کردن 
وظایف همه دوست  فرهنگی،  عظیم 
داران خاندان عصمت و طهارت علیهم 
السالم را سنگین تر از گذشته دانست.
ستاد  اخیر  مصوبه  به  توجه  با  ایشان 
تأکید  و  قم  استان  حسینی  اربعین 
جانشین محترم ستاد اربعین استان، 
دستور این جلسه را بحث تبلیغ و آموزش قرار داده و مطالبی در خصوص 

اهمیت آموزش مبلغین و زائرین عزیز در اربعین حسینی بیان نمودند.
سپس حجت االسالم شریفی نماینده محترم مدیریت حوزه های علمیه در 
خصوص دستور جلسه و آمادگی معاونت آموزش و تبلیغ حوزه علمیه قم برای 
برگزاری کالسهای آموزشی و توجیه مبلغین و طالب اعزامی به سفر زیارتی 

اربعین حسینی مطالبی را ایراد نمودند.

●●  جلسه کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان 
کرمانشاه ، با حضور اعضاء کمیته در سالن جلسات 

اداره کل تبلیغات اسالمی استان برگزار شد

فرهنگی  کمیته  اعضاء  هماهنگی  حسب 
، جلسه  کرمانشاه  استان  اربعین  آموزشی 
ای با حضور اعضاء کمیته در سالن جلسات 
اداره کل تبلیغات اسالمی استان برگزار شد.
فرهنگی  کمیته  اعضاء  که  جلسه  این  در 
داشتند  حضور  استان  اربعین  آموزشی 
استان  های  موکب  همه  در  شد  مصوب 

مبلغین و مبلغات دینی جهت پاسخگویی به 
سواالت شرعی زائرین مستقر شوند و طرح 
استان  از شهداء  نیابت  به  نیز  نایب شهید 
همچون سال گذشته اجرا شود ، همچنین 
مصوب شد شهرداری نسبت به فضاسازی 
سطح شهر و مسیرهای راه کربال اقدامات 
الزم را انجام داده و بنرهای اربعین در همه 
مسیرهای استان نصب شود ، در پایان مقرر 
در  کافی  اندازه  به  تراکت  و  پوستر  گردید 

اختیار همه موکب ها قرار گیرد.

فرهنگی،  کمیته  جلسه  دومین    ●●
آموزشی ستاد اربعین خراسان شمالی در روز 
چهارشنبه مصادف با بیست و یکم شهریور 
ماه سالجاری با حضور اکثریت اعضای این 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  محل  در  کمیته 

اسالمی استان تشکیل شد

اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
شمالی،  خراسن  از  االربعین  رسانی 
رئیس  ابوالفضلی،  االسالم  حجت 
ستاد   آموزشی  فرهنگی،  کمیته 

ایام  تسلیت  ضمن عرض  جلسه  این  ابتدای  در  خراسان شمالی  اربعین 
سوگواری سید وساالر شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین )ع(  در این 
جلسه افزود: همه ما می بایست نسبت به اربعین احساس وظیفه کنیم 
و  برای اجرای برنامه های این ایام برنامه ریزی درست  و منسجم داشته 

باشیم.
وی با توجه به دستورالعمل ابالغی کمیته فرهنگی اربعین کشور مبنی بر 
تشکیل کارگروه تبلیغ، نماز و قرآن، کارگروه بانوان و نائب الشهید مسئولین 
کارگرو ه ها را معرفی نمودند و در پایان مسئول بسیج رسانه استان را نیز 

بعنوان مسئول کارگروه فضای مجازی در این جلسه معرفی نمودند.

سپس دبیر کمیته فرهنگی، آموزشی 
اربعین خراسان شمالی در این جلسه 
با بیان اینکه اربعین از گفتمان های  
و  اسالمی  فرهنگ  حوزه  در  مهم 
افزود:  شود،  می  محسوب  ما  دینی 
و  مقدس  دفاع  محرم،  گفتمان  این 
موجب  که  است  رمضان  مبارک  ماه 
یک  در  مردم  همبستگی  و  وحدت 

فضای زیست فرهنگی آرام می شود.
حسین فرخنده اضافه کرد: اربعین الگوی مناسبی برای فرهنگ سازی 
است که ریشه در عمق دارد و برخاسته از باور عمیق مردم و  یک ظرفیت 

عظیم فرهنگی در سایر عرصه های اجتماعی است.
فرخنده خاطرنشان کرد: مردم با این گفتمان ها زندگی می کنند و حرکت 

ها، تالش ها و اقدامات آنها برپایه و محور آن می باشد.
وی در خاتمه به کمیته های 15 گانه ستاد بزرگداشت اربعین در استان 
خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین 
یکی از کمیته های 15 گانه ای است که به دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان برنامه ریزی و تشکیل می شود.

نخستین نشست از سلسله نشست های »هم اندیشی اربعین« با عنوان

»بررسی ابعاد سیاسی مراسم اربعین«

●●  امام جمعه شیراز، مراسم پیاده روی اربعین 
حسینی را گنجینه معنوی بی نظیر برای ملت  های 
مسلمان خواند و بر لزوم خدمت رسانی هرچه بیشتر 

به زوار حسینی تاکید کرد
آیت  مختلف،  های  خبرگزاری  گزارش  به 
فقیه  ولی  نماینده  دژکام،  الله  لطف  الله 
موکب  هماهنگی  جلسه  در  فارس  در 
»احمد بن موسی )ع(«،  مراسم پیاده روی 
اربعین حسینی را گنجینه معنوی بی نظیر 
لزوم  بر  و  خواند  مسلمان  های  ملت   برای 

خدمت رسانی هرچه بیشتر به زوار حسینی تاکید کرد.
رئیس هیئت امنای موکب »احمد بن موسی )ع(« در ادامه خاطرنشان کرد: 
ایام پیاده روی اربعین حسینی، فرصتی مغتنم است که باید از آن در راستای 

ارتباط گیری و شبکه سازی با مسلمانان دیگر کشورها بهره گرفت.

وی در ادامه افزود: در ایام اربعین حسینی، از بیش از 30 کشور اسالمی شاهد 
حضور و اجتماع میلیونی مسلمانان و شیعیان در مراسم پیاده روی هستیم که 
باید قدر این فرصت را بدانیم و برای بهره گیری و ارتباط مستمر و مناسب با 

مسلمانان دیگر کشورها برنامه ریزی کنیم.
نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس تاکید کرد: عالوه بر این موکب، 
باید از ظرفیت دیگر موکب هایی که از استان فارس در مسیر شهر مقدس کربال 
در خاک ایران و یا عراق برپا می شوند هم بهره گرفت و برای خدمات رسانی و 
ارائه محتوای مطلوب فرهنگی به زوار حسینی، تالش و برنامه ریزی مطلوبی 

انجام شود.
خاطرنشان می شود، موکب »احمد بن موسی )ع(«، امسال هم همانند سال 
های گذشته در ایام اربعین حسینی، در شهر مقدس کربال میزبان زائران 
حضرت اباعبدالله الحسین )ع( خواهد بود و تمامی هزینه های این موکب از 

محل نذورات و هدایای مردمی تامین می شود.
●●  جلسه هیئت اندیشه ورز معاونت بانوان 
حضور  با  اربعین  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته 
صاحب نظران و شخصیت های علمی حوزوی 

و دانشگاهی برگزار شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز معاونت بانوان 
با  اربعین  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته 
حضور صاحب نظران و شخصیت های 
علمی حوزوی و دانشگاهی برگزار شد. 
در  اندیشی  هم  ضمن  جلسه  این  در 
مورد راهکارهای تعمیق فرهنگ اربعین 
نخبگان  از  استفاده  و  سازی  وعلمی 

اصلی  عنوان  که  شد  مقرر  جهان، 
نشست های علمی - تخصصی و پیش 
همایشهای بین المللی اربعین با عنوان 
"پیام های جهانی اربعین" در حوزه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
قرآنی، خانواده و... انتخاب شود که از 
سوی دستگاهها، سازمان ها، نهادها، 
شخصیت های  و  علمیه  حوزه های 
مختلف پیش نشستهایی را تحت این 

محور اصلی برگزار شود

●●  جلسه ای جهت هماهنگی و یکپارچگی برنامه های مرتبط با اربعین حسینی ما بین 
دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری استان گلستان و مسئول بانوان ستاد مردمی اربعین 

حسینی استان برگزار شد
محترم  ریاست  دستور  و  اربعین  فرهنگی  های  برنامه  اهمیت  به  توجه  با 
بانوان  کارگروه  فعالیت  و  اندازی  راه  در خصوص  اربعین  فرهنگی  کمیته 
جلسه ای به این منظور با حضور مسئول کارگروه بانوان استان سرکار خانم 
 ابراهیمی و یکی از مبلغه های توانمند استان در حوزه اربعین در محل دفتر

نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری  استان گلستان برگزار شد. در این جلسه 
مقرر شد کارگروه بانوان استان ضمن برگزاری جلسات مستمر کارگروه به 
صورت هفته ای برگزارو برنامه های قبل و حین سفر نیز تهیه و اجرا شود . 
ضمنا مقرر شد با هماهنگی ستاد اربعین استان در موکب هایی که اسکان 
های  برنامه  اجرای  جهت  نیز  بانوان  کارگروه  اعضاء  از  دارند  را  خواهران 

فرهنگی اربعین استفاده شود. 

مراسم پیاده روی اربعین حسینی،
گنجینه معنوی بی نظیر ملت  های مسلمان دنیاست

جلسه هماهنگی کارگروه بانوان استان گلستان برگزار شد

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی استان قم

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی استان کرمانشاه برگزار شد

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین خراسان شمالی

تشکیل جلسه هیئت اندیشه ورز معاونت بانوان
کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین

●●  به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی 
العمل  دستور  اساس  بر  یزد،  از  االربعین 
آموزشی  فرهنگی  مرکزی  کمیته  از  ارسالی 
معنوی  یاوران  کارگروه  جلسه  اولین  اربعین، 
اربعین در استان یزد با حضور اعضاء در محل 

ساختمان حج و زیارت استان تشکیل گردید.

در آستانه اربعین حسینی و بر اساس 
اولین  به استان،  شرح وظیفه ابالغی 
اربعین  معنوی  یاوران  کارگروه  جلسه 
حج  ساختمان  محل  در  یزد  استان 
در  گردید.  تشکیل  استان  زیارت  و 

این جلسه پس از تالوت قرآن، مسئول دفتر بعثه استان ضمن خیر مقدم به 
اعضاء در مورد اهمیت این سفر و لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت مساجد 
، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات در راستای اطالع رسانی و تشویق مردم 
به حضور در این راهپیمایی سیاسی معنوی نکاتی را مطرح نمود و در ادامه 

اعضای کارگروه نظرات خود را مطرح و 
در پایان مصوباتی برای اجرا و پیگیری 

به تصویب رسید.
همچنین اولین جلسه کارگروه تبلیغ، 
نماز  اقامه  در محل ستاد  قرآن  و  نماز 
تشکیل  اعضاء  حضور  با  و  یزد  استان 
تالوت  از  پس  جلسه  این  در  گردید. 
قرآن، مسئول دفتر بعثه استان ضمن 
اهمیت  مورد  در  اعضاء  به  مقدم  خیر 
این سفر و لزوم استفاده حداکثری از 
ظرفیت مساجد ، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، وبرنامه ریزی برای استفاده 
از وجود روحانیون در موکب ها برای برگزاری نماز جماعت و پاسخگویی به 
سواالت مردم  نکاتی را مطرح نمود و در ادامه اعضای کارگروه نظرات خود را 

مطرح و در پایان مصوباتی برای اجرا و پیگیری به تصویب رسید.

کارگروه یاوران معنوی و تبلیغ و نماز
کمیته فرهنگی اربعین استان یزد تشکیل شد

●●  مسئول کارگروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی 
متخصص  مبلغان  اعزام  از  اربعین  مرکزی  ستاد 
برای پوشش تبلیغی مراسم اربعین امسال خبر داد.

حجت االسالم مرتضی استقامت در گفتگو 
گروه  معارف  و  فرهنگ  حوزه  خبرنگار  با 
فرهنگی خبرگزاری آنا به برنامه های فرهنگی 
و تبلیغی مبلغان در مراسم اربعین امسال 
اشاره کرد و گفت: امسال همچون سال های 
گذشته سعی می کنیم، روحانیت به عنوان 

مبلغ در مراسم اربعین حسینی حضور فعال، پویا و تاثیرگذاری داشته باشند.
وی افزود: برنامه ریزی های مختلفی در زمینه اعزام مبلغان صورت گرفته و 
جلسات هم فکری میان گروه های گوناگون تبلیغی همچون سازمان تبلیغات 
اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، سازمان اوقاف و امور خیریه، 

مجمع جهانی اهل بیت و جامعه المصطفی را داشتیم.
مسئول کارگروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین، تصریح 
کرد: یکی از سیاست های امسال گروه های تبلیغی در اربعین تمرکز طالب در 
استان های مختلف است که این موضوع از طریق شوراهای فرهنگی استان ها 

پیگیری و همچنین از طریق گروه های مردمی دنبال می شود.
وی به حضور فعال مبلغان مرز مهران اشاره کرد و گفت: مبلغان در این شهر به 
دلیل فراوانی جمعیت که از این مرز عبور می کنند، کار جدی در عرصه تبلیغ و 
نماز را انجام می دهند که از بدو ورود شهر تا پایانه و نقطه صفر مرزی و همچنین 

شهر حله این موضوع پیگیری می شود.
استقامت از حضور مبلغان تخصصی در اربعین امسال خبر داد و افزود: در 
همین زمینه با مرکز تخصصی نماز، مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، 
موسسه سیره شهدا و بنیاد امامت رایزنی کردیم و هماهنگی های الزم جهت 
اعزام مبلغان تخصصی انجام گرفته است. همچنین در اربعین امسال برخی 
از مبلغان که در امر مشاوره دینی تخصص دارند، 50 مبلغ متخصص در این 

زمینه انتخاب شدند.
وی ادامه داد: در بخش گروه کودک و نوجوان نیز مبلغان متخصص از سوی 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم اعزام خواهند شد، همچنین راویان 
خواهند  پررنگی  حضور  حسینی  اربعین  مراسم  در  عاشورا  واقعه  روایت گر 
که  دارند  فعالی  حضور  نجف اشرف  و  کربال  شهرهای  در  مبلغان  داشت. 
مسجد کوفه، مسجد سهله، وادی السالم و صحن حضرت زهرا)س( به عنوان 

اولویت های تبلیغی در نظر گرفته شده است.

●●  جلسه شورای راهبری فعالیتهای بانوان 
حضور  با  اربعین  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته 
کشوری  های  دستگاه  بانوان  امور  مسئولین 

برگزار شد. 
فعالیتهـای  راهبـری  شـورای  جلسـه 
آموزشـی  و  فرهنگـی  کمیتـه  بانـوان 
اربعین با حضور مسـئولین امور بانوان 
دسـتگاه های کشـوری برگزار شـد. در 
این جلسـه گزارشـی از اقدامـات انجام 
شـده از سوی مسئول شـورای راهبری 
و  فرهنگـی  کمیتـه  بانـوان  معـاون  و 

آموزشـی اربعیـن ارائه گردید. همچنین اعضای شـورا گزارشـی از فعالیتهای 
انجـام شـده جهت برگـزاری راهپیمایی عظیـم اربعین و سیاسـتهای اجرایی 
در این زمینه ارائه نمودند. در این جلسـه مقرر شـد که از سـوی وزارت کشـور 

نهـاد،  آن  بانـوان  امـور  پـی گیـری  بـا 
تسـهیالت مقرراتـی جهـت اسـاتید و 
دانشـجویان در سـفر اربعیـن، اطـالع 
رسـانی و پوشـش خبـری برنامـه هـای 
بانـوان و نـکات مهـم در زمینـه سـفر 
بانـوان و برگـزاری جلسـات توجیهـی 
وسـیما،  صـدا  ازطریـق  اربعیـن  در 
دسترسـی بـه سـایت کوثرنـت جهـت 
پـی  بـا  اربعیـن  آموزشـی  محتواهـای 
هـای  حـوزه  بانـوان  مسـئول  گیـری 
علمیـه، در اختیـار گذاشـتن مشـخصات موکبهـای مربـوط به بانـوان جهت 
هماهنگـی و برنامـه ریـزی بیشـتر و شناسـایی ظرفیـت های اسـتانها جهت 
هماهنگی میان فعالیتهای بانـوان در خصوص فرهنگ اربعین صورت گیرد.

جلسه شورای راهبری فعالیتهای بانوان برگزار شد حجت االسالم مرتضی استقامت، مسئول کارگروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین:

اعزام مبلغان متخصص برای پوشش تبلیغی مراسم اربعین

ویژہ نامہ هفتگے
7 محرم ۱۴۴۰ | سه شنبه ۲7 شهریور ۱۳۹۷ | شماره ۱۹ | سال سوم      5کمیتہ فرهنگے و آموزشے ستاد مرکزی اربعین



خوزستان  استان  از  االربعین  رسانی  اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
هفته  در  اربعین  مرکزی  ستاد  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته  های  فعالیت 

گذشته به شرح ذیل گزارش شده است.

برگزاری جلسه هماهنگی مسئوالن کمیته فرهنگی و اعزام ستاد 
اربعین استان خوزستان

●● جلسه هماهنگی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین خوزستان با کمیته اعزام 
حج و زیارت خوزستان برگزارگردید.

و  فرهنگی  زمینه  در  همکاری  بر  زیارت  و  مدیرحج  جلسه  ابتدای  در 
فرهنگی  کمیته  هماهنگی  با  شد  مقرر  و  کرد  آمادگی  اعالم  آموزشی 
آموزشی اربعین خوزستان نصب پالکاردهای آموزشی ،آموزش کارگزاران 

و مسائلی از این دست مذاکره و به توافقات خوبی دست پیداشد.

معاون  با  خوزستان  اربعین  آموزشی  فرهنگی  کمیته  هماهنگی 
فرهنگی اجتماعی شهردار کالنشهر اهواز

اجتماعی  فرهنگی  معاون  با  خوزستان  اربعین  آموزشی  فرهنگی  کمیته  جلسه   ●●
شهردار اهواز در خصوص فضا سازی مناسب مسیر پیاده روی زائران اربعین

در راستای برنامه های کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی )ع(97 

جلسه ای با حضور مسئول کمیته فرهنگی اموزشی اربعین حسینی )ع( 
برگزار  اهواز  کالنشهر  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون  و  خوزستان 
فضای  ایجاد  ضرورت  به  زاده  حسن  االسالم  حجه  جلسه  این  شد.در 
و خواستار  پرداخت  اربعین  در  زائران  معنوی در کل طول مسیر حرکت 
مشارکت شهرداری در این زمینه شد.در ادامه آقای مهندس سراج معاون 
فرهنگی شهردار اهواز از امادگی این معاونت جهت همکاری و همفکری 
در زمینه آماده سازی فضای معنوی مرکز استان و مسیر تردد زائران در 
جلسه  این  در  الزم  های  هماهنگی  و  داد  خبر  چذابه  و  شلمچه  مرز  دو 

صورت پذیرفت.

از مرزچذابه  اربعین خوزستان  آموزشی  و  مسئول کمیته فرهنگی 
بازدید کرد

مرز  از  همراه  هیات  و  خوزستان  اربعین  آموزشی  فرهنگی  کمیته  مسئول  بازدید   ●●
چذابه جهت هماهنگی امور فرهنگی و اجرایی درمرز چذابه

اجرایی جهت  و  آموزشی  فرهنگی  زیر ساخت های  برقراری  راستای  در 
در سال 97 جناب  اربعین حسینی)ع(  مراسم  برگزار کردن  بهتر  هرچه 
فرهنگی  کمیته  مسئول  زاده  حسن  آقای  والمسلمین  االسالم  حجه 
معاونت  زاده  حسین  دکتر  آقای  همراه  به  خوزستان  اربعین  آموزشی 
ترابری  و  راه  اداره  خوزستان،نماینده  استانداری  اجتماعی  سیاسی 
بازسازی  ستاد  ،مسئول  استانداری  عمرانی  معاونت  استان،نماینده 
عتبات عالیات استان ،شهردار معنوی چذابه و نماینده نیروی انتظامی 
مرز  از  ،بازدیدی  مسئولین  از  دیگر  تعدادی  و  آزادگان  دشت  ،فرماندار 
چذابه صورت گرفت که قرار بر این شد که جاده منتهی به پایانه تا قبل 
قرار  محل  شود.همچنین  )ع(آسفالت  حسینی  اربعین  مراسم  شروع  از 
برگزاری  ازمحل  ضمنا  گردید.  تایید  خدمتگذاری  جهت  مواکب  گرفتن 
نماز جماعت زائران در سالن های بزرگ که در حال آماده شدن می باشد 

بازدیدی به عمل آمدو نکات الزم گوشزد گردید.

●●  در جلسه کارگروه تخصصی تبلیغ و اقامه نماز، پیرامون آموزش زائران، روحانیون زائر 
و مبلغین بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ و مقرر گردید دوره های آموزش 

روحانیون به صورت عام و خاص برگزار شود

به گزارش االربعین جلسه تخصصی کارگروه تبلیغ و اقامه نماز با حضور حجت 
االسالم و المسلمین عسکری علویه مسئول بعثه مقام معظم رهبری منطقه 
قم و مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان قم، مسئول ستاد بازسازی عتبات 
عالیات حجت االسالم و المسلمین احمدی و حجج اسالم: شریفی، مالعلی، 

کریمی و جلیلی در محل بعثه مقام معظم رهبری منطقه قم تشکیل شد.

در این جلسه پیرامون آموزش زائران، روحانیون زائر و مبلغین بحث و تبادل نظر 
شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ و مقرر گردید دوره های آموزش روحانیون به 

صورت عام و خاص برگزار شود.
آموزش عام، ویژه روحانیون و مبلغین که به عنوان زائر تصمیم دارند به زیارت 
عتبات عالیات و پیاده روی اربعین شرکت کنند از هفته جاری در مدرسه 
دارالشفاء، فیضیه و جامعه الزهرا شروع می شود و آموزش توجیهی روحانیون 
مستقر در موکبها که در ساختمان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و 

زیارت استان قم طبق برنامه پیش بینی شده انجام خواهد شد.
گفتنی است استان قم در ایام اربعین دارای 49 موکب است که در مکانهای 

ذیل مستقر می گردند:
5 موکب در مرز مهران

8 موکب در نجف اشرف
20 موکب در کربالی معلی

13 موکب بین راه نجف و کربال
2 موکب در کاظمین
یک موکب در سامراء

و در تمامی موکبهای قمی یک نفر روحانی در هیئت امناء حضور دارد.

زنجان،  استان  اربعین  ستاد  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته  دبیرخانه  گزارش  به    ●●
حجت االسالم مسعود صفی یاری در جلسه کارگروه ویژه بانوان کیمته فرهنگی و آموزشی 
ستاد اربعین استان گفت: پیاده روی اربعین جلوه از جنگ نرم اهل بیتی، معرفی فرهنگ 

انقالب اسالمی و نفوذ فرهنگ عاشورایی در جهان است.
وی ادامه داد: اربعین امسال از دو منظر از اهمیت ویژه ای نسبت به سال 
های گذشته برخوردار است. اول آنکه اربعین امسال با چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی مصادف شده و دوم آنکه اربعین حاوی پیام هایی است که به 

سرعت در حال انتشار در طول کره خاکی است.
رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان زنجان با بیان اینکه جاذبه 
مغناطیسی حسین)ع( در روز اربعین همه را به سمت خود میکشد، افزود: 
آنچه که مردم را از سراسر دنیا به یک نقطه خاص فرامیخواند حالوت عشق به 

امام حسین )ع( و حقانیت راه ایشان است.

حجت االسالم صفی یاری با اشاره به اهمیت فعالیت در حوزه اربعین اظهار 
داشت: با توجه به اهمیت پیاده روی اربعین فعالیت و آماده سازی این حرکت 
بزرگ نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید حساب شده وارد کار شد تا 

بیشترین تاثیر گذاری را داشت.
وی ضمن تشریح نقشه شوم دشمن برای تضعیف پیاده روی عظیم اربعین 
گفت: وظیفه ستاد اربعین مقابله با این نقشه ها و ساماندهی این حرکت 

مذهبی، معنوی و حماسی است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزش ستاد اربعین بیان داشت: آموزش زوار اربعین 
باید از مبداء یعنی قبل از اعزام صورت بگیرد. محرم و عزاداری این شب ها 
بهترین فرصت برای انتقال برخی اطالعات، توصیه ها و پیام ها به افرادی است 

که قصد حضور در پیاده روی اربعین دارند.
حجت االسالم صفی یاری با بیان اینکه دشمن اشرافیت کامل بر هیئت های 
مذهبی و نهاد های مذهبی ما دارد گفت: تشیع انگلیسی برای نابودی باور ها 
و اعتقادات تک تک هیئت ها و به بیراهه کشاندن آنها برنامه ریزی کرده است.

در پایان هر یک از بانوان به بیان دیدگاه ها نظرات خود پرداختند.
زنجان شکل گرفته که  استان  با ۱۴ کمیته در  اربعین  گفتنی است ستاد 
مدیریت کمیته فرهنگی و آموزشی آن به اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
واگذار شده است. ذیل کمیته فرهنگی نیز ۳ کارگروه با عنوان، کارگروه بانوان، 

کارگروه یاوران معنوی و کارگروه نماز، تبلیغ و قرآن شکل گرفته است.

برنامه های ویژه  برنامه ریزی الزم درجهت تهیه وتنظیم  به منظور هماهنگی و    ●●
اربعین و پخش از صداوسیمای مرکز اصفهان جلسه ای با حضور مسئول کمیته فرهنگی 

آموزشی اربعین اصفهان ومعاونت سیمای مرکز این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین از اصفهان، در این جلسه 
مهدی گرجی مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان نقش صدا 
وسیما را بعنوان کمیته اطالع رسانی در اربعین بسیار مهم وحائز اهمیت 

اربعین سالهای گذشته  این کمیته در مراسم  از عملکرد خوب  و  دانسته 
تقدیروتشکرنمود.

ایشان همچنین از تشکیل کمیته ای جهت تبلیغ و عرضه مطالب مفید 
اطالع رسانی  و کمیته  آموزشی  فرهنگی  با همکاری کمیته  اربعین  ویژه 
اربعین استان خبر داده  که شامل برنامه های متنوع ومفید از جمله تنظیم 
وتهیه کلیپهای کوتاه برای استفاده در میان برنامه های صدا وسیما قبل 

وبعد از مراسم اربعین می باشد.
در ادامه معصوم زاده معاونت سیمای مرکز اصفهان ضمن تشکراز همکاری 
کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان همکاری بین این دو کمیته را بسیار 
اربعین  از عملکرد کمیته اطالع رسانی  و گزارشی  مهم ومطلوب دانسته 
استان و مجموعه اقداماتی که تاکنون انجام گرفته را بیان نمود.ایشان از 
برگزاری جشنواره فیلم وعکس در آینده ای نزدیک و همچنین ایجاد کانال 

اطالع رسانی ویژه امور اربعین در شبکه مجازی خبر داد.

در جلسه کارگروه تبلیغ و اقامه نماز کمیته فرهنگی اربعین استان قم مطرح شد:

آموزش روحانیون و مبلغین اربعین حسینی برگزار می شود

در جلسه کارگروه بانوان کیمته فرهنگی اربعین استان زنجان مطرح شد:

پیاده روی اربعین جلوه ای از جنگ نرم اهل بیتی است

مسئول کارگروه بانوان ستاد اربعین استان قزوین:

نقش زنان در انتقال نهضت عاشورا غیرقابل انکار است

●●  مسـئول کارگـروه بانـوان کمیتـه فرهنگی، آموزشـی 
سـتاد اربعین اسـتان قزوین گفـت: حضور زنـان در به ثمر 

رسـیدن و انتقـال نهضت عاشـورا بی بدیل اسـت.
اولیـن  مختلـف،  هـای  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 

کارگـروه بانـوان کمیته فرهنگی، آموزشـی سـتاد 
اربعیـن اسـتان قزویـن بـا حضـور حجت االسـالم 
و  فرهنگـی  کمیتـه  رئیـس  الهـی  نعمـت  علـی 
آموزشـی سـتاد اربعین اسـتان در سـالن جلسات 
تبلیغـات اسـالمی قزوین برگزار شـد. بتول نظری 
پـور در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: نقـش بانـوان در 
پیروزی انقالب اسـالمی و جنگ تحمیلی بسـیار 

چشـمگیر و غیرقابـل انـکار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نقـش زنـان در انتقـال نهضـت 
عاشـورا بـی بدیـل اسـت، افـزود: در آن دوران و بـا 
توجـه بـه ارتباطـات و امکانـات هرگز پیام عاشـورا 

بـه بیـرون از کربـال منتقـل نمـی شـد و ایـن زنـان 
بودنـد که در انتقـال نهضت عاشـورا نقش مفید و 

برجسـته ای را ایفـا کردند.
نظـری پـور بیـان کـرد: نقـش سـازنده زنـان در 
شـکل گیـری ایـن نهضـت را نباید نادیـده گرفت 
و بایـد بـا رعایـت اصول شـرعی در انتقال درسـت 
عاشـورا به نسـل جـوان و نوجـوان گام برداشـت.

خدیجه تقـی پور رئیس جمعیت بانوان فرهیخته 
از  اسـتفاده  ضـرورت  بـر  نیـز  قزویـن  اسـتان 
اربعیـن  زوار  مسـیر  در  فرهنگـی  ظرفیت هـای 

حسـینی تاکیـد کـرد.

را  خود  مبلغین  روحانی  کنون  تا  که  هایی  موکب   ●●
انتخاب کرده اند باید جهت تایید و سپس آموزش های 
الزم پیش از اعزام به اداره کل تبلیغات اسالمی استان 

زنجان معرفی کنند.

ستاد  آموزشی  فرهنگی  کمیته  گزارش  به 
مسعود  حجت االسالم  زنجان،  استان  اربعین 
اربعین  فرهنگی  کمیته  جلسه  در  یاری  صفی 
بخشی  انسجام  جهت  گفت:  زنجان  استان 
تنها مرجع رسمی اعزام  تبلیغ  و  امور اعزام  به 
استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  روحانی 

زنجان است.
به  داران  موکب  توجه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
پیوست فرهنگی موکب ها در مسیر پیاده روی 
اربعین گفت: موکب هایی که تا کنون روحانی 

جهت  باید  اند  کرده  انتخاب  را  خود  مبلغین 
از اعزام  تایید و سپس آموزش های الزم پیش 
زنجان  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  به 

معرفی کنند.
اربعین  ستاد  آموزشی  فرهنگی  کمیته  رئیس 
ریزی  برنامه  طبق  داد:  ادامه  زنجان  استان 
قاریان  و  مادحین  مبلغین،  شده  انجام  های 
از اعزام در  اعزامی به پیاده روی اربعین پیش 
کارگاه های آموزشی شرکت کرده و بسته های 

فرهنگی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان زنجان

فعالیت های کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان خوزستان
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امام صادق علیه  السام:
ال َتَدع زیاَرَة الُحَسیِن بِن َعلّی علیه السام و 
ُمر َاصحاَبَك ِبذاِلَك، َیُمدُّ الّله فی ُعمِرَك و َیزیُد 
الّله فی ِرزِقَك و ُیحییَك الّله َسعیدا و الَتموُت 

ِااّل َسعیدا و َیکُتبَك َسعیدا؛
و  نکن  رها  را  السالم  علیه  حسین  امام  زیارت 
دوستان خود را هم به آن سفارش کن، که در این 
را  ات  روزی  و  طوالنی  را  عمرت  خداوند  صورت، 
زیاد می کند و زندگی ات را همراه با سعادت می 
کند و جز سعادتمند نمی میری و نام تو را در شمار 

سعادتمندان، ثبت می کند.
کامل الزیارات ص ۱۵۲

ویژہ نامہ هفتگے
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