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اهميت اربعين در آن است كه با
تدبير الهى در اين روز خاندان پيغمبر و ياد
نهضت حسينى براى هميشه جاودانه شد.
قاسم االعرجی،
وزیر کشور عراق:

عراق ،خدمت به زائران اربعین
را افتخار میداند
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دیدار مسئوالن کمیته فرهنگی
و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با
آیت الله العظمی مکارم شیرازی
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شعار اربعین نشات گرفته از
وحدت است
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حماسه اربعین آزمون بزرگ
همه شیعیان است

گذرنامه و ویزا برای مراسم اربعین
الزامی است
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حمـاسـه بـزرگ اربعیــن
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سردار کرمی،
فرمانده یگان های ویژه ناجا:

ملت ایران و عراق در تدارک

دستگاههای اجرایی کشور
باید حمایت الزم را از
مراسم اربعین داشته باشند

تشکیل شورای علمی کمیته
فرهنگی و آموزشی اربعین

حجت االسالم والمسلمین
علیرضا پناهیان:

●● رهبر معظم انقالب در همایش خدمت بسیجیان گفتند:
حماسه اربعین یک پدیده فوق العاده ای است که به لطف و
فضل الهی در هنگامی که دنیای اسالمی نهایت نیاز را به این
چنین حماسه ای دارد بوجود آمده است.
به گزارش خبرگزاری های مختلف ،رهبر معظم انقالب در
همایش دهها هزارنفری "خدمت بسیجیان" در ورزشگاه آزادی
بیان کردند :ایام بسیار مهم بعداز عاشورا است؛ در واقع ایام
حماسه زینبی است.

ایشان بیان کردند :در چنین روزهایی مسیر کربال و کوفه و
شام و بعداز آن مدینه ،مسیر حرکت نورانی پرشکوه حماسی
زینب کبری و حضرت امام سجاد و بقیهی اسرای عاشورا است.
اینها که توانستند با این حرکت خود ماجرای عاشورا را ابدیت
ببخشند ،آن را دائمی و زوال ناپذیر کنند.
رهبر معظم انقالب ادامه دادند :ما هم امروز در چنین روزهایی
احساس ارتباط قلبی بیشتری با آن شهیدان عظیمالشأن
میکنیم ،اربعین هم در پیش است .ملت ما و ملت عراق و مردمان

زیادی از ملتهای دیگر در تدارک حماسهی بزرگ اربعین هستند.
ایشانتصریحکردند:حماسهیاربعینیکپدیدهیفوقالعادهای
است که به لطف و فضل الهی در هنگامی که دنیای اسالم نهایت
نیاز را به اینچنین حماسهای دارد ،به وجود آمده است.
رهبر معظم انقالب بیان کردند :یاد سرور شهیدان را در دلهای
خودمان در ذهن خودمان مغتنم میشماریم و عرض میکنیم:
ای صبا ای پیک دور افتادگان
اشک ما بر خاک پاک او رسان...

روایتگران عاشورا به مواکب
استانهای کشور اعزام می شوند
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یادداشت اول
●● اربعین فرصتی برای دشمنشناسی
مراسم عظیم اربعین حسینی به عنون یک فرصت مغتنم و بیبدیل برای
پیروان اهلبیت (ع) در معرفی معارف و انتقال پیام نهضت بزرگ عاشورا به
جهان است .پیام اساسی این نهضت الهی در فراز نخستین زیارت اربعین،
تحیر گمراهی است که این درد امروز جامعه جهانی
نجات بشریت از جهالت و ِ
نیز می-باشد .بهویژه آنکه دشمن همواره از جهل مسلمانان سود جسته و با
ایجاد تردید و یأس و معرفی اسالم-های بدلی و مذاهب ساختگی و جعلی،
مسلمانان را به بیراهه و گمراهی سوق داده است.
اربعین و نهضت عاشورا باید همه محبان اهلبیت (ع) و پیروان امت اسالمی را
هوشیار نماید که امروز عدهای از مزدوران و رسانههای جهان سلطه درصدند با
شکستی که از جبهه مقاومت و انقالب اسالمی متحمل شدند به ارائه اسالم
دروغین با ادبیات بهظاهر انقالبی و ضد سلطه رو آورند و گمراهان قدرت-
طلبی همانند حکام سعودی و رهبران جاهل وهابی و نادانان و مزدورانی
همانند رهبران گروههای تکفیری را با انواع و اقسام نام و رنگ و لعاب بهعنوان
مسلمانان واقعی در جهان اسالم و صفوف مسلمانان جا بزنند.
امروز باید رهاورد این حرکت عظیم فرهنگی ،بصیرت باشد .بصیرت به
شناخت دشمن و توطئههای او ،به طرحها و نقشههای خبیثانه آنان در
میان مسلمانان و غارت ذخایر و بیهویت ساختن مسلمانان با ایجاد سلطه
اقتصادی و فرهنگی بر جهان اسالم.
تمام تالش دشمن با همکاری رسانههای جهان سلطه و مزدوران پیدا و
پنهانش ،تغییر ذهنیت مسلمانان نسبت به دشمنان اسالم و مسلمانان و
نشاندن مزدوران ،جاهالن ،فریبخوردگان و منحرفان بهجای دشمن اصلی
است .لکن به بیان صریح حضرت امام (ره) و رهبری فرزانه انقالب اسالمی،
دشمن اصلی ،آمریکا و ولیده خبیثه آن ،رژیم صهیونیستی است و نباید
آل سعود مزدور و دستنشانده و داعش و گروههای تکفیری و یا گروههای
ً
فریبخورده و غافل و منحرف را دشمن اصلی فرض کرد و اساسا این عناصر
در حد و اندازهای نیستند که در مقابل جبهه مقاومت دشمن بهحساب آیند.
دشمن اصلی ،غدار و حیلهگر که همه فتنهها از او متأثر است ،هیچگاه در ذهن
و اندیشه پیروان حضرت اباعبدالله علیهالسالم ،جای خود را به کوتولههای
جاهل و خرد و فریبخورده نخواهد داد و مردم شریف و حسینی ما نیز فریب
لبخندهای چهره بزککرده دشمنان را نخواهند خورد و در داخل خود سراغ
دشمن نخواهند رفت و دشمن اصلی را جبهه استکبار به رهبری آمریکا و رژیم
صهیونیستی غاصب و کودککش و جنایتکار میدانند و مسئله اول و اصلی
جهان اسالم را فلسطین و قدس شریف میدانند و از همه حاشیهسازیهای
دشمن از این امر غفلت نخواهد ورزید .لذا انتظار میرود همه اهالی قلم،
تریبون ،منبر و همه منتقدان و نخبگان بهویژه فعاالن فرهنگی و رسانهای
این حرکت بزرگ اربعین حسینی ،تالش و هم خود را مصروف بصیرت افزایی
در شناخت توطئههای دشمن و مکر و کینه آنان به کاربندند و آمریکا و رژیم
صهیونیستی را بهعنوان دشمن جهان اسالم به شایستگی معرفی کنند
و مظلومیت مظلومان بحرین ،فلسطین ،افغانستان و عراق و یمن که زیر
چکمههای دژخیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی و مزدورانشان متحمل درد و
رنج و مصائب شدید هستند ،برمال و از این مظلومان که گناهشان بیاعتنایی
به مستکبراناست،حمایتنمایند.
سیدمحمدرضاخوشرو

نشست هماهنگی ستاد اربعین در
کربالی معلی برگزار شد
●● نشست هماهنگی ستاد اربعین با حضور سفیر ج.ا.ا
در عراق و حجت االسالم و المسلمین احمدی رییس
کمیتهفرهنگیآموزشیاربعینوحجتاالسالمولمسلمین
اباذری رایزن فرهنگی ج.ا.ا در بغداد و حجت االسالم و
المسلمین نجفی روحانی مسوول ِبعثه مقام معظم رهبری
در عراق با مسووالن نهادهای ایرانی و عراقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی
حج از کربالی معلی ،در این نشست که در
سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری در
هتل جواهر کربال با حضور مسجدی سفیر
جمهوری اسالمی ایران در عراق همراه هیئتی
از کنسولگری ها ،شوشتری و گودرزی از ستاد
بازسازی عتبات عالیات ،حجت االسالم و
المسلمین احمدی مسئول کمیته فرهنگی
آموزشی ستاد اربعین،حجت االسالم والمسلمین
اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق،مرادیان
رایزن نظامی،حجت االسالم والمسلمین نجفی
روحانی مسئول بعثه رهبری در عراق و مسئولین
بعثه ها در شهرهای کاظمین و نجف ،حسینی
مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت،سید
حمید حسینی کمیته رسانه دکتر رضای هالل
احمر،نمایندگان بانک های ملی و پاسارگاد و
توسعه اسالمی و نمایندگانی از سپاه پاسداران
انقالب اسالمی،نمایندگان صدا و سیما برگزار
شد ،راه های ارتقاء کمی و کیفی خدمات به زائرین
اربعین و برنامه های آن بررسی شد.
حجتاالسالموالمسلمیننجفیروحانیدرابتدا
ضمن خیر مقدم به میهمانان و مدعوین و سپاس
و اعتذار به نقاط قوت مراسم با شکوه اربعین سال
گذشته اشاره کرد و بر لزوم برنامه ریزی دقیق
و جامع برای اربعین امسال تاکید کرد و افزود
باعنایتحضرتسیدالشهدامراسماربعینامسال
با شکوهتر از سال گذشته برگزار خواهد شد وی
گفت سفره رحیمیت خداوند در این سفر معرفت

و معنویت است که انسان را در کشتی نجات امام
حسین (ع) سوار می کند.
حجت االسالم و المسلمین احمدی رییس کمیته
آموزشی و فرهنگی اربعین نیز در ادامه با ارائه
گزارشی از اربعین سال گذشته ،ترکیب کمیته
های  13گانه در جمهوری اسالمی ایران را برای
برپایی راهپیمایی اربعین تشریح کرد و در خصوص
وظایف اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین
سخن گفت .رییس کمیته آموزشی فرهنگی
اربعین با تاکید به عالقه مندی بسیار مردم
ایران برای مشارکت فعال در راهپیمایی اربعین،
هماهنگی دستگاههای عضو کمیته فرهنگی را
ضروری دانست .وی اولویت ستاد اربعین را تامین
امنیت زائران و تاکید بر میزبانی دولت و مردم عراق
دانست و گفت باید از برجسته کردن نمادها در
عراق خودداری شود.
حجت االسالم والمسلمین اباذری نیز حفظ
وحدت مسلمین در مراسم اربعین ،ممانعت از
تبلیغ سازمانها و نهادهای دولتی در ارائه خدمت
به زائرین در داخل کشور و عراق ،تاکید بر اجرای
اصل تعامل ،ترویج مدیریت جهادی ،رعایت
قوانین و مقررات و ایجاد زمینه های حضور

رئیس سازمان حج و زیارت:

صدور روادید اربعین آغاز شد
●● رئیس سازمان حج و زیارت ،از آغاز صدور روادید برای زائران اربعین حسینی از امروز
پانزدهم مهر ماه در سراسر کشور خبر داد.

حمید محمدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود :صدور روادید
اربعین حسینی از امروز در چهار کنسولگری ثابت و 19دفتر کنسولگری موقت
عراق در کشور آغاز شد و تا پایان روز شنبه پنجم آبان ماه ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت :کنسولگری های ثابت عراق در شهرهای
مشهد مقدس ،تهران ،کرمانشاهو اهواز مستقرهستند.الزم است زائران اربعین
پس از مراجعه به یکی از  2هزار و  500دفتر تحت پوشش سازمان حج و زیارت

قانونمند زائران در عراق و اولویت امور فرهنگی
و بهره گیری حداکثری از مراسم برای ترویج
معنویت را از جمله دیگر سیاست های فرهنگی
اربعین اعالم کرد.
مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق
با تأکید به لزوم پرهیز از تصدی گری بر اساس
دستور مقام معظم رهبری و ستاد اربعین گفت:
باید دستگاههای دولتی زمینه ساز حضور مردم
در راهپیمایی بزرگ اربعین باشند .وی گفت:
سازمان حج و زیارت اعزام را ساماندهی می
کند و اسکان و تغذیه با ستاد بازسازی عتبات و
نیروهای مردمی است وی همچنین به ضرورت
اطالع رسانی به زائران تاکید کرد وی با تاکید به
لزوم توجه جدی به آموزش مقوله ی اخذ روادید
از سازمان حج و زیارت ،ستاد بازسازی عتبات،
بخش پزشکی و امداد مستقر در عراق خواست با
توجه به شناخت کامل از محیط موارد را در موقع
مناسب اطالع رسانی کنند .شرکت کنندگان در
این نشست نیز در ادامه دیدگاههای خود را ارائه
کردند و توضیحاتی در خصوص اربعین گذشته
و راهکارهایی پیشنهادی برای اربعین آتی بیان
داشتند.

در سامانه سماح ثبت نام و پس از آن برای صدور روادید اقدام کنند.
محمدی تصریح کرد :با توجه به هماهنگی های به انجام رسیده ،زائران باید
مبلغ  372هزار تومان معادل  41دالر برای صدور روادید ،بهداشت و درمان و
بیمه عالوه بر هزینه نام نویسی دفاتر اعالم شده پرداخت کنند.
وی اظهار داشت :بر اساس هماهنگی های انجام گرفته با مسئوالن عراقی،
مدت اعتبار روادید زائران تا روز هفدهم آبان ماه (پایان ماه صفر) خواهد بود.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت :از زائران اربعین می خواهیم به هیچ عنوان
بدون مدارک قانونی و روادید برای حضور در آیین اربعین به مرزها مراجعه نکنند
زیرا هیچگونه امکان عبور غیرقانونی وجود نخواهد داشت.
براساساعالمقبلیمسئوالنسازمانحجوزیارتدرسالگذشتهبیشاز2میلیون
زائرایرانیبرایحضوردرآیینجهانیاربعینحسینیراهیعتباتعالیاتشدند.

ویژهنامـــه کمیتـــه فرهنگی و آموزشـــی
ستــــــــــــاد مرکـــــــــــزی اربعیــــــــــــن
www.alarbaeen.ir

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی :

باید به مردم عراق ،به عنوان
میزبان اربعین احترام گذاشت

●● حضرت آیت الله العظمی مکارم
شیرازی در دیدار دست اندرکاران
کمیته فرهنگی ستاد اربعین ،از عاشورا
و اربعین به عنوان رمز بقای شیعه
یاد کرده و گفتند :مذاهب دیگر چنین
سرمایه گرانسنگی در اختیار ندارند،
دشمنان ،معاندان و بدخواهان هر چه
تالش کنند نمی توانند جلوی عاشورا و
اربعینرابگیرند.

ایشان با تاکید بر استفاده
حداکثری و درست از این
ظرفیت ،توجه به جنبه های فرهنگی اربعین را مهم قلمداد کرده
و گفتند :باید فلسفه زیارت ائمه علیهم السالم را برای مردم تبیین
کرد؛ اربعین باید یک کالس معرفت افزایی باشد.
معظم له با بیان این که اربعین ظرفیت زیادی دارد و نباید به کارها و
برنامه هایی که در سالیان گذشته انجام شده ،بسنده کرد ،گفتند:
هر سال باید با خالقیت و ابتکارات جدید ،برنامه های بهتری برای
شرکت کنندگان در این مراسم باشکوه تدارک دید.
معظمله با تاکید بر این مطلب که فلسفه زیارت اربعین طی این
موسم باید برای مردم روشن شود ،افزود :استفاده از فرصت اربعین
برای پرداختن به نماز ،روزه و سایر عبادات مردم بسیار حائز اهمیت
است و کالسی عملی است که در کنار این اقدام بزرگ انجام میشود.
این کار میتواند اربعین را از یک زیارت خشک به یک زیارت با نشاط
مبدل کند.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سخنانش به ناراحتی
وهابیون از این حرکت بزرگ اشاره کردند و فرمودند :آنان از برپایی
این مراسم و زیارت قبور ائمه (ع) ناراحت هستند و همین موضوع
سبب شده است که شرکت کنندگان در این مراسم را تکفیر کنند.
باید این موضوع برای مردم تبیین شود که آنان اغراض سیاسی و
تعصبآمیز دارند .وی اضافه کردند :مسلمین جهان از قدیم به
قبور بزرگان احترام میگذاشتند .در بغداد نیز قبوری از بزرگان اهل
سنت وجود دارد که مورد احترام اهل تسنن هستند و بزرگ داشته
میشوند .چه شده است که پس از  1200سال ،وهابیون این گونه
مراسمها را باطل و کفر میدانند .این اقدامات خیال باطل است و
اغراض شومی است که آنها در سر میپرورانند که باید برای مردم
آشکار شود .اربعین فرصت خوبی برای پاسخ به این گونه اقدامات
دشمنان اسالم است.
آیتالله مکارم شیرازی بر لزوم رعایت احترام به مرجعیت و مردم عراق
تاکید و افزودند :باید با مردم این کشور همکاری کنیم و به عنوان
میزبان به آنان احترام بگذاریم .آنها نیز ما را یک مهمان میبینند .در
این راستا حتی از آنها برای زیارت امام رضا(ع) و سفر به ایران دعوت
کرد و مورد تکریم قرار گیرند.
ادامه در صفحه 2
دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی اعالم کرد:

هزینه ویزای اربعین کاهش یافت
●● دبیر ستاد مرکزی اربعین
حسینی از کاهش هزینه ویزای
اربعین خبر داد و گفت :مابهالتفاوت
کاهش قیمت ارز به زائران بازگردانده
میشود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی
االربعین ،شهریار حیدری ،دبیر
ستاد مرکزی اربعین حسینی
در گفتگو ها خبرگزاری های
مختلف ،در پاسخ به این سؤال
که کاهش قیمت دالر در بازار آزاد چه تأثیری بر قیمت ویزای اربعین
داشته است؟ گفت :به دلیل کاهش قیمت ارز قیمت ویزای اربعین
نیز کاهش یافته و از  ۳۸۶هزار تومان به  ۳۷۲هزار تومان رسیده
است.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت تداوم کاهش قیمت دالر آیا
قیمت ویزا دوباره کاهش خواهدیافت؟ گفت :مابهالتفاوت کاهش
قیمت ویزای اربعین از طریق سازمان حج و زیارت به زائران بازگردانده
میشود .اگر باز هم کاهشی رخ داد باز هم مردم متضرر نمیشوند و
مابهالتفاوت خود را پس میگیرند.
وی تأکید کرد که کاهش قیمت ارز خللی در ثبتنامها ایجاد نخواهدکرد
و هر قدر هم که قیمت دالر و متناسب با آن هزینه ویزای عراق کاهش
پیدا کند ،مابهالتفاوت به مردم بازگردانده میشود به همین دلیل مردم
منتظر ارزانتر شدن دالر نباشند و ثبتنامهای خود را انجام دهند.
حیدری با اشاره به موافقت دولت عراق با کاهش هزینه گردشگری
خاطر نشان کرد :با موافقت دولت عراق ،وزارت خارجه این کشور
اعالم کرده که به جای  10دالر هزینه گردشگری ،از زائران اربعین
حسینی یک دالر به عنوان هزینه گردشگری اخذ میکند که نامه آن
را نیز به سفارت عراق در تهران ابالغ کرده است و باید منتظر نتیجه
آن ماند.
همچنین ،عالقهمندان تا سه روز قبل از اربعین میتوانند با مراجعه به
سامانه سماح به آدرس  /https://samah.haj.irثبتنام کرده و ویزای
عراق را دریافت کنند.
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ویژہنامہهفتگے
کمیتہ فرهنگے و آموزشے ستاد مرکزی اربعین
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فتوای آیتاللـه العظمی مکارم شـیرازی درباره
سـفر غیرقانونی به کربال در ایـام اربعین :
زائـران نبایـد بـدون گذرنامـه از کشـور خـارج
شـوند چـرا کـه کار نادرسـتی بـوده و در ایـن
صـورت نمیتواننـد نمـاز را شکسـته بخواننـد
چـون سـفر آنهـا اشـکال دارد

فتـوای مقـام معظـم رهبـری( مدظلهالعالـی)
درباره سـفر غیرقانونی به کربلا در ایام اربعین:
دولـت در خصـوص خـروج از كشـور مقرراتي
ً
معيـن كـرده كـه حتمـا بايـد مراعـات شـود و
حركـت خـارج از ايـن ضوابط مطلوب نيسـت.

در هفتمین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین مطرح شد:

دستگاههای اجرایی کشور باید حمایت الزم را از
مراسم اربعین داشته باشند

●● حجت االسالم والمسلمین حمید احمدی در هفتمین
جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از کمکاری و
بیتوجهی برخی دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی
کشور درخصوص برپایی مراسم اربعین انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین،
هفتمین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد
مرکزی اربعین با حضور اعضای این کمیته و به
ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید
احمدی ،در ساختمان حوزه نمایندگی ولی فقیه
در امور حج وزیارت قم ،برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی در این
جلسه ضمن تشکر از حضور فعال اعضای کمیته
در جلسات ،از هماهنگیهای اولیه مراسم اربعین
درکشور عراق خبر داد و گفت :در سفری که
چند روز گذشته به این کشور داشتیم ،جلسات
مختلفی با مسئوالن مربوطه برگزار و مقدمات
برپایی مراسم اربعین فراهم شد.
وی افزود :رهبر معظم انقالب اسالمی بارها
از مراسم باشکوه اربعین حمایتهای الزم را
انجام دادهاند و در دیدار امروز با بسیجیان نیز
بر این موضوع تاکید فرمودند که«حماسه بزرگ
اربعین که با حضور ملت ایران ،ملت عراق و
مسلمانان دیگر کشورها هر سال تکرار میشود
پدیده فوقالعاده مهمی است که به فضل الهی

و در هنگام نیاز شدید دنیای اسالم شکل گرفته
است».
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی
اربعین تصریح کرد :این تعابیر به جا و به حق رهبر
معظم انقالب درباره اربعین حجت را برهمگان
تمام کرد ،این در حالی است که متاسفانه
برخی هنوز عظمت اربعین را درک نکردهاند؛
اما همه بدانیم که اربعین تاثیر بسزایی در عرصه
بینالمللی داشته و خواهد داشت.
وی ادامه داد :همان گونه که در سیاستهای
کلی نظام در خصوص برپایی مراسم اربعین به
صورت مردمی تأکید شده است ،اما از سوی دیگر
دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی مرتبط
موظفند از همه ظرفیتهای خود برای تسهیل
برگزاری مراسم اربعین اقدام کنند؛ متأسفانه
برخی نهادها ودستگاههای اجرایی کشور از

بخش دوم این سیاستها غفلت میکنند و تنها
به جنبه مردمی آن میپردازند در حالی که هر دو
بخش این سیاستها باید حفظ شود.
دکتر احمدی گفت :ما هم معتقدیم که مراسم
اربعین باید مردمی بماند و همین نگاه در
همه بخشهای نظام حاکم باشد؛ ولی نباید
از مسئولیت خود شانه خالی کنیم و نسبت به
برپایی و استفاده از ظرفیتهای داخلی نظام از
این حرکت عظیم جهانی غفلت شود.
به گزارش االربعین در این جلسه افرادی به
نمایندگانی از سازمان بسیج ،سازمان اوقاف
و امور خیریه ،مرکز مدیریت حو زههای علمیه،
مسجد مقدس جمکران ،بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،ستاد مرکزی اربعین ،کمیته اطالع
رسانی و مستند سازی ستاد مرکزی اربعین،
ستاد بازسازی عتبات عالیات ،سازمان حج
وزیارت ،تشکلهای مذهبی سازمان تبلیغات
اسالمی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بنیاد
فرهنگی قرارگاه خاتماالوصیاء ،قرارگاه نور بسیج
دانشجویی ،ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم
و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری حضور
داشتند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین :

شعار اربعین نشات گرفته از وحدت است
●● رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی
اربعین با اشاره به انتخاب شعار «الحسین یجمعنا» برای
اربعین امسال گفت :این شعار برای ایجاد وحدت در بین
امت اسالمی انتخاب شده است و همچنین انتخاب رنگ
قرمز به دلیل این است که رنگ قرمز نشان دهنده حماسه و
مقاومتی است که با عاشوار آمیخته شده است.

به گزارش االربعین حجتاالسالم المسلمین
حمید احمدی درگفتوگو با ایسنا ،با اشاره به این
مطلب بدخواهان و دشمنان همواره در منطقه و
عرصه بینالملل تالش زیادی میکنند تا بین امت
اسالمی و به ویژه ایران و عراق وحدت را از بین ببرند،
اظهار کرد :امسال شرایط منطقه شرایط خاصی
است و بدخواهان در تالش هستند این وحدت به
وجود آمده بین ایران و عراق را از بین ببرند و همواره
در صدد ایجاد شکاف و تفرقه هستند و امسال نیز
همچون سالهای گذشته به دنبال این موضوع
بوده و هستند.
الزمه اربعین آگاهی بخشی به مردم است
وی در ادامه تاکید کرد :مراسم پیادهروی اربعین
فراتر از مذهب و قومیت است .امام حسین (ع)
فراقومیتی و فراملی و فرامذهبی است و از سراسر
جهان همگی به دور این مکتب جمع میشوند و
ما برای حفظ این رویکرد ،باید از ایجاد شکافها
جلوگیری کنیم و از ضروریات الزم در پیادهروی
اربعین آگاهی بخشی برای مردم است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی
اربعین اظهار کرد :قومیتهای ملی و مذهبی در
این مراسم فقط به عشق و ارادت سیدالشهدا (ع)
شرکت میکنند و باید مرکزیت این کانون که امام
حسین (ع) است حفظ شود .برهمین اساس ما
امسالشعار«الحسینیجمعنا»راانتخابکردهایم

که این شعار برگرفته از وحدت بین امت اسالمی
است و با این شعار درصدد ایجاد ترویج وحدت
هستیم .رنگ قرمز نیز که نشاندهنده حماسه
و مقاومت است و این حماسه با نهضت عاشورا
آمیخته است .پس از مشورتهایی که انجام شد به
عنوان رنگ سال اربعین انتخاب کردیم و انشاالله
که سیدالشهدا کانون وحدت و پیادهرویها باقی
بماند.
فعالیت فرهنگی اربعین پررنگ از سالهای
گذشتهصورتمیگیرد
وی ادامه داد :موکبهای فرهنگی امسال همچون
سالهای گذشته در مسیر پیادهروی اربعین آماده
پذیرایی و اسکان خدماتدهی به زائران خواهند
بود و در این موکبها بحثهای قرآنی ،اقامه نماز
و قرائت قرآن مورد توجه است و درصدد هستیم که
از مبلغان استفاده بیشتری ببریم و با همکاری که
با ستاد بازسازی عتبات انجام شده است در این
موکبها که پیوست بهداشت و امنیت وجود دارد
پیوستفرهنگینیزگستردهترازسالهایگذشته
در این موکبها فعال است.
حضور بیش از  ۳۰۰۰هزار مبلغ در پیاده روی
اربعین
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی

اربعین خاطر نشان کرد :پیشبینی ما این است که
بالغ بر ۳۰۰۰مبلغ در این دوره از پیادهروی اربعین
حضور داشته باشند و با موکبها هماهنگی الزم
صورت گرفته است تا خدمات فرهنگی بیشتری
ارائه بدهند و این مراسم به صورت کامال مردمی و
با همکاری نهادها انجام شود .از دیگر برنامههای
موکبها حضور قاریان ممتاز است و جزء آخر قرآن
(جزء ) ۳۰مد نظر فعالیتهای قرآنی موکبها
است که مراسم قرائت قرآن توسط قاریان برجسته
به صورت جمعخوانی و انفرادی انجام میشود.
حضور  ۲۰گروه فرهنگی و اجرای تئاتر و تعزیه
در مراسم اربعین
احمدی اظهار کرد :با توجه به هماهنگیهایی
که با حوزه هنری ،فرهنگسراها و شهرداری تهران
صورت گرفته است ،امسال بالغ بر  ۲۰گروه
هنری ،تئاتر و تعزیه را در مسیر پیادهروی برنامه
اجرا خواهند کرد .همچنین در تمام شهرها در
روز اربعین این گروههای فرهنگی برنامه دارند و
نمایشهای آیینی را اجرا میکنند .امسال از
حضور بانوان مبلغه نیز در موکبها بهره میبریم
و از سخنرانان و پژوهشگران علمی و دینی در این
موکبهااستفادهمیکنیم.
وی گفت :فعالیت موکبها از ۱۰روز قبل از اربعین
تا  ۲۲ماه صفر ادامه دارد ،اما ممکن است موکبی
زودتر کار خود را آغاز کرده و این تعداد روزها کم و
زیاد شود ،همچنین امسال اجتماع خبرنگاران
و اصحاب رسانه را در  ۱۸مهرماه در سالن وزارت
کشور داریم و با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین
و اتحادیه رادیو و تلویزیون این مراسم جهت آگاه
سازیوهماهنگیبیشترانجاممیشود.

دیدار مسئوالن کمیته فرهنگی اربعین با امام جمعه بندرعباس

●● به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین از هرمزگان ،حجت االسالم
والمسلمینشریفتبار،معاونامورهماهنگیکمیتهفرهنگیوآموزشیستادمرکزیاربعین
و حجت االسالم والمسلمین حاجبی  ،مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان
هرمزگان با آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس
دیدار کردند.

در ابتـدای ایـن دیدارحجـت االسلام والمسـلمین شـریف تبـار ،معـاون امور

فتـوای آیتالله العظمی شـبیری زنجانی درباره
سـفر غیرقانونی به کربلا در ایام اربعین:
رعایـت نکـردن قوانیـن ایـران و عـراق ،ماننـد
اخـذ ویـزا و پرداخـت خروجـی و ...از سـوی
ً
بعضـی از زائـران کـه بعضـا موجـب بینظمـی
مـی شـود و دارای تبعـات امنیتـی اسـت ،جایـز
نیسـت.

هماهنگـی و اسـتانهای کمیتـه فرهنگـی و آموزشـی سـتاد مرکـزی اربعینی
حسـینی ( ع ) ضمـن بیـان دغدغـه هـای مقـام معظـم رهبـری در هـر چه با
شـکوه تـر برگـزار شـدن مراسـم پیـاده روی اربعین حسـینی(ع)  ،گزارشـی از
فعالیتهـای ایـن کمیتـه در جهـت ارائـه خدمـات مناسـب در حوزههـای
فرهنگـی و آموشـی بـه زائریـن این آیین بـزرگ جهان اسلام در کشـور ایران و
عـراق  ،خدمـت امـام جمعـه بندرعبـاس ارائـه کردند .
در ادامه پس از تشـریح فعالیتهای کمیته فرهنگی و آموزشـی ستاد اربعین
حسـینی(ع) اسـتان هرمزگان توسـط حجت االسلام والمسلمین حاجبی ،
مسـئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری اسـتان هرمزگان  ،آیت الله
نعیـم آبـادی  ،نماینده ولی فقیه در اسـتان هرمـزگان و امام جمعه بندرعباس
با بیان مهم خواندن مراسـم پیاده روی اربعین در سـطح جهان و کشـورهای
اسلامی  ،توجـه بـه وحـدت بین ملـت های اسلامی علی الخصوص کشـور
ایران و عراق  ،تبیین جایگاه زیارت در شـیعه وجهان اسلام را از موارد مهمی
دانسـتند کـه در این سـفر باید بـه صورت به ویـژه به آنها پرداخته شـود .

دیدار مسئوالن کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با
آیت الله العظمی مکارم شیرازی
●● به گزارش االربعین مسئوالن کمیته فرهنگی
و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با آیتالله العظمی
مکارم شیرازی دیدار کردند.

در این دیدار حجتاالسالم احمدی رئیس
کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین
گزارشی درباره فعالیتهای انجام شده
در مراسم اربعین بیان داشت ساماندهی
و اعزام سه هزار مبلغ ،برپایی جلسات
کرسی تالوت قرآن ،و اجرای برنامههای
برنامههای قرآنی ،برپایی هماندیشیهای اربعین طی سه روز در کربال ،با
حضور شخصیتهایی از جهان و تولید محصوالت متنوع آموزشی و فرهنگی و
توجی ه و آموزش عمومی از اهم فعالیتهای کمیته فرهنگی اربعین میباشد.
آقای احمدی با تأکید بر حفظ جنبه های مردمی اربعین ایجاد هماهنگی
بین دستگاههای فرهنگی و گروههای مردمی ،تقویت مرجعیت دینی عراقی،
تکریم ملت عراق به عنوان میزبان و احترام به حاکمیت دولت عراق از اصول
محوری فعالیتها میباشد .اعزام  40سخنران و مداح و از جمله مداحان و
سخنرانان برجسته کشوری از جمله این فعالیتهاست.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته ،نیز
با تاکید بر اینکه اقدامات یاد شده باید با دقت دنبال و پیگیری شود ،عنوان
کرد :نکته اول اینکه ،اربعین و عاشورا رمز بقای شیعه است .دشمن نمیتواند
مانع از برپایی موسم اربعین شود .این مراسم پیام خود را برای جهانیان
به همراه دارد .در روزگاری که ائمه معصومین(ع) بر زیارت اربعین تاکید
ً
میکردند ،قطعا آینده را میدیدند و این اقدام را به منظور بقای تشیع مورد
تاکید قرار میدادند.
وی گفت :رفتن به زیارت اباعبدالله (ع) حتی اگر کار دیگری در کنار آن انجام
نشود ،ارزنده و برترین کار است؛ در عین حال اربعین و عاشورا سرمایهای بزرگ
است که باید از آن استفاده بهینه کرد ،راهی که شما در کمیته فرهنگی به
این منظور انتخاب کردید نیز بهترین کار بوده که همان رویکرد فرهنگی است.

معظم له در ادامه بیان کردند :باید به
استفاده از ظرفیت اربعین و عاشورا توجه
شود .ظرفیت اربعین بسیار زیاد است.
بر این اساس باید با توجه به این موضوع،
هر سال برنامه ،حرکت و اقدام فرهنگی
جدیدی ایجاد شود .نباید به آنچه تاکنون
صورت گرفته است قناعت کرد.
ایشان تاکید کرد ،گالیه برخی از افراد از
تعدد موکبهایی است که در فاصله میان
نجف تا کربال برپا میشود :این موکبها در حالی که مردم در مرزها با مشکالت
زیادی روبرو هستند ،برگزار میشود .باید تعدادی از این موکبها را در مرزها
مستقر کرد و همان خدمات را به افرادی که در نهایت مشقت این راه را طی
میکنند ارائه کرد .باید به نحوی بین ارایه خدمات در مسیر کربال و نجف و
در داخل ،در مرزها تعادل را برقرار کرد که در یک سمت مرز ،وفور نعمت و در
سمت دیگر با مشقت و سختی برای زوار همراه نباشد.
.معظم له بر ضرورت پرهیز از اسراف در این پذیرایی ها اشاره و اظهار داشتند:
آنچه از خوراک را که بیش از حد نیاز زوار است  ،باید به شیعیان نیازمند
اختصاص داد و از اسراف جلوگیری شود .همچنین نباید اجازه داده شود که
شخصیت ها و یا گروه های مطرح تبلیغ شوند .ایشان با استقبال از انتخاب «
الحسین یجمعنا» به عنوان شعار اربعین امسال فرمودند :همه باید بر محور
امامحسین(ع)فعالیتکنیم.
حضرت آیه الله مکارم شیرازی در پایان فرمودند شعار درست و خوبی انتخاب
شد و لذا به همه توصیه کنید از طرح شخصیت ها ،جمیعت ها و گروهها در
این مراسم اجتناب شود تا منشا اختالف نگردد ،همه بر محور امام حسین
علیه السالم فعالیت و به آن توجه کنیم .ایشان یادآور شدند :قدرتهای
استکباری نمی خواهند دنیا با اربعین آشنا شود و امام حسین علیه السالم
را بشناسد ،انشاءالله خبرنگاران و رسانهها بتوانند پیام این حرکت بزرگ را به
جهانیانبرسانند.

تشکیل شورای علمی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین
●● شورای علمی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد
مرکزی اربعین با مشارکت مجموعه ای از اساتید
دانشگاهها و نماینده حوزه های علمیه تشکیل شد.

به گزارش االربعین ،در جلسه هم اندیشی
کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی
اربعین ،شورای علمی این کمیته با هدف
سیاستگذاری و راهبری پژوهشها،
نشست ها و مجامع علمی تشکیل شد.
این جلسه با حضورحجج االسالم غالمرضا
اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق ،حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و
آموزشی ستاد مرکزی اربعین و خانم الله افتخاری رئیس کمیته بانوان اربعین و
جمعی از اساتید و دست اندرکاران مراسم اربعین در دانشگاهها عصر امروز در
بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.
حجت االسالم اباذری دراین جلسه از برگزاری همایش مشترک بین
دانشگاههای ایران و عراق خبرداد و خواستار هماهنگی با کمیته فرهنگی و
آموزشی اربعین در برگزاری نشست های علمی با دانشگاههای عراق شد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین هماهنگی در برگزاری
همایش های داخلی و بین المللی درموضوع اربعین  ،همکاری های علمی
بین دانشگاهها و پشتیبانی از فعالیت های علمی و پژوهشی دردانشگاههای
ایران و عراق و برگزاری همایش های مشترک را از دیگر اهداف تشکیل شورای
علمی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین عنوان کرد.

حجت االسالم والمسلمین احمدی افزود:
در این شورا؛ اساتیدی از دانشگاههای
کوفه و کربال نیزحضور دارند وعالوه براین
دیگر دانشگاههای کشورمی توانند با آن
همکاریداشتهباشند.
شرکت کنندگان در این جلسه  ،بر لزوم
ارائه نظام موضوعات و جهت دهی در
تهیه مقاالت و پژوهش های علمی درحوزه
اربعین تاکید و از اعزام کاروان اساتید علوم
انسانی به مراسم اربعین حسینی استقبال کردند.
برپایه این گزارش  ،رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با تاکید براینکه
کنگره عظیم اربعین نباید به نوحه خوانی و سینه زنی منحصر شود ،تصریح
کرد :این ظرفیت عظیم فرهنگی و دینی باید حفظ و از آن بدرستی استفاده
شود.
وی افزود :برگزاری کنگره های علمی و فرهنگی با مشارکت اساتید و نخبگان
و فرهیختگان دو کشور با هدف حفظ و نشر ارزشهای معنوی و استفاده از
ظرفیت مردمی برای ترویج فرهنگ اربعین در دستور کار این کمیته قرار دارد.
در پایان این جلسه ،شرکت کنندگان با اشاره به چالش های موجود و توطئه
دشمن برای ایجاد تفرقه بین دو ملت ایران و عراق  ،برحضور باشکوه مردم در
پیاده روی اربعین تاکید کردند

روایتگران عاشورا به مواکب استانهای کشور اعزام می شوند
●● دبیر کار گروه روایتگری از اعزام راویان روایتگر عاشورا در ایام اربعین به مواکب
استانهای کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه های روایتگر ی از ارزش و اثر گذاری معنوی
بسیار باالیی برخوردار است ،افزود :تاکنون بیش از  60نفر از راویان آمادگی
خود را برای اعزام در ایام اربعین حسینی برای اجرای برنامه های روایتگر ی در
موکب های بزرگ استانها اعالم کرده اند.
به گفته وی؛ راویان اعزامی می توانند بر اساس برنامه زمانبندی شده از مبدا
حرکت تا پایان آیین ملکوتی و جهانی اربعین حسینی در عتبات عالیات یاری
رسان موکب ها باشند.
وی با اشاره به اینکه در حاشیه اجرای برنامه های روایتگر ی در موکب ها
مسایل تاریخی ،اخالقی و تربیتی نیز به زائران اربعین آموزش داده خواهد

شد ،تصریح کرد :مسووالن فرهنگی مواکب می توانند برای هماهنگی هرچه
بیشتر با شماره تلفن  09127800910تماس حاصل نمایند.

بازدید رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین
از نمایشگاه جامع نیازمندی های اربعین

●● رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین عصر دیروز از نمایشگاه جامع نیازمندیهای
اربعین بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین ،حجت السالم والمسلمین حمید احمدی
ی انقالباسالمی در عرصهاربعین
ن مردمی جبه ه فرهنگ 
در حاشیه گردهمایی فعاال 
(سومین همایش هیأتهای فعال در عرصه اربعین) که با حضور شخصیت های برجسته
فرهنگی جبهه فرهنگی انقالب در قم برگزار شد از نمایشگاه جامع نیازمندی های اربعین
بازید کرد.

ویژہنامہهفتگے
کمیتہ فرهنگے و آموزشے ستاد مرکزی اربعین
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فتـوای آیتالله العظمی سیسـتانی درباره سـفر
غیرقانونی بـه کربال در ایـام اربعین :
سـفر غیرقانونـی بـه کربلا در ایـام اربعیـن جایـز
نیست .

آغاز عملیات امداد و نجات در اربعین از  26مهر

●● دبیرکل جمعیت هاللاحمر در جلسه کمیته امداد و نجات ستاد اربعین که با حضور
نمایندگان مختلف دستگاههای متولی در ارائه خدمات به زائران در اربعین برگزار شد از آغاز
رسمی عملیات درمان وامداد و نجات از  26مهرماه در داخل کشور و عراق خبر داد.

دبیرکل جمعیت هاللاحمر در جلسه کمیته امداد و نجات ستاد اربعین که
با حضور نمایندگان مختلف دستگاههای متولی در ارائه خدمات به زائران در
اربعین برگزار شد از آغاز رسمی عملیات درمان وامداد و نجات از  26مهرماه در
داخل کشور و عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری های مختلف ،در این جلسه نمایندگان دستگاههای
وزارت کشور ،سازمان راهداری و حمل و نقل ،ناجا ،حج و زیارت ،ستاد
بازسازی عتبات عالیات ،وزارت اطالعات ،سازمان مدیریت بحران ،شهرداری
تهران ،اوقاف و امور خیریه ،معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری و ستاد
مرکزی اربعین حضور داشته و نظرات و پیشنهادات خود را برای ارائه خدمات
بهتر به زائران در اربعین سال جاری ارائه کردند.

فتـوای آیتاللـه العظمـی وحیـد خراسـانی
درباره سـفر غیرقانونی به کربلا در ایام اربعین :
قوانیـن دولتـی در صورتیکـه خلاف شـرع
موجب هـرج و مرج
نبـوده و مخالفـت بـا آنهـا
ّ
شـود بایـد رعایـت شـود و تخلـف از آن جایـز
نیسـت .

فتـوای آیتالله العظمی نوری همدانـی درباره
سـفر غیرقانونی به کربلا در ایام اربعین:
طبق مقررات نظام اسالمی باید عمل شود.

در جلسه کمیته امداد و نجات ستاد اربعین مطرح شد:

مهندس محمود محمدینسب به عنوان رئیس این کمیته با اعالم اینکه
عملیات کمیته درمان و امداد نجات اربعین از  26مهر ماه رسما آغاز خواهد
شد ،گفت :خدمات درمانی هاللاحمر ایران به زائران در اربعین در ایران و
عراق تا پایان ماه صفر ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزی برای ارائه خدمات درمانی و امداد و نجات به
زائران در اربعین از خرداد ماه آغاز شده است ،افزود :بر این اساس جمعیت
هاللاحمر همانند سالهای گذشته با بهکارگیری تمامی توان و امکانات خود
خدمات الزم را به زائران در داخل کشور و مسیر تردد زائران ،مسیر نجف به کربال
و در داخل عراق ارائه خواهد کرد.
دبیـرکل جمعیـت هاللاحمـر با اشـاره به تقویـت پایگاههـای هاللاحمر
در سیسـتان و بلوچسـتان بـرای ارائـه خدمـات بـه زائرانـی کـه از مـرز
میرجـاوه وارد کشـور میشـوند ،گفـت :مقـرر شـده اسـت تـا خدمـات
درمانـی الزم بـه زائرانـی کـه در اربعیـن از ایـن مسـیر از کشـور خـارج
میشـوند ،ارائـه شـود.
وی همچنین با درباره بهرهگیری از توان موکبهای دارای تیم درمانی در
اربعین ،توضیح داد :تعامل با موکبداران در ارائه خدمات درمانی بسیار مورد
پذیرش هاللاحمر است ،اما این امر نیازمند پروتکل های خاص خود بوده و
باید به ساز و کارهای الزم توجه جدی شود.
مهندس محمدینسب همچنین درباره ارائه خدمات درمانی به زائران امام
رضا(ع) همزمان با  ۲۸صفر ،گفت :به این منظور برای ارائه خدمات درمانی
مناسب به زائران ،پایگاههای هاللاحمر در مسیر حرکت زائران تقویت شده تا
خدمات مناسبی ارائه شود.

فرمانده یگان های ویژه ناجا:

گذرنامه و ویزا برای مراسم اربعین الزامی است

●● فرمانده یگان های ویژه ناجا با تاکید بر اینکه پلیس با
تمام توان و آمادگی کامل برای تسهیل تردد و تامین امنیت
کامل زوار اربعین حسینی ظاهر می شود،گفت :تردد زائران
اربعین بدون گذرنامه و ویزا ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری های مختلف ،سردار کرمی
در اولین جلسه قرارگاه ظفر اربعین حسینی (ع)
یگان های ویژه ناجا اظهار داشت :یگان ویژه با

عراق خدمت به زائران اربعین را افتخار می داند
●● 'قاسـم االعرجـی' وزیـر کشـور عـراق گفـت:
دولـت و ملـت عراق خدمـت به زائران اربعیـن را افتخار
مـی دانـد و از هرگونـه خدمـت رسـانی بـه زائـران اهـل
بیـت (ع) کوتاهـی نخواهـد کـرد.

بـه گـزارش خبرگزاری های مختلـف ،االعرجی
در جریـان دیـدار بـا 'ایـرج مسـجدی' سـفیر
جمهـوری اسلامی ایران در عـراق در خصوص
همـکاری و هماهنگی مراسـم اربعیـن گفتگو و
گزارشـی از آخریـن اقدامـات دولت عـراق برای
تسـهیل زیارت اربعیـن زائران امام حسـین (ع)
ارائه داد.

اینترنت مسیر اربعین تامین میشود
●● وزارت ارتباطات عراق از تامین خدمات مورد نیاز تلفن همراه و اینترنت در طول مسیر
راهپیمایی اربعین حسینی از نجف به کربال معروف به 'طریق یا حسین' خبر داد.

به گزارش خبرگزاری های مختلف ،وزارت ارتباطات عراق در بیانیه ای که رسانه
های عراقی منتشر کرده اند ،از آمادگی های الزم برای ارائه بهترین خدمات
ارتباطاتی طبق دستورات وزیر ارتباطات عراق با هدف برگزاری موفقیت آمیز
مراسم زیارت میلیونی اربعین حسینی خبر داد.
این وزارتخانه اعالم کرد که شرکت ملی ارتباطات با کمک یک تیم تخصصی و
از طریق دیدار هیاتی از این شرکت با مدیریت ارتباطات بابل و کربال ،به دنبال
برقراری نقاط ارتباطی الزم برای زائران در مسیر یا حسین است.
بیانیه همچنین بر هماهنگی با موکب های حسینی و با همکاری اداره های

در نظر گرفتن زیرساختها و تمهیدات الزم برای اربعین

مراحل اخذ مجوز خروج دانشجویان از کشور در ایام اربعین

●● دانشجویانی که میخواهند در ایام اربعین به خارج از کشور بروند باید ابتدا در سامانه
وظیفه عمومی  epolice.ir.wwwثبتنام و بعد از تأییدیه دانشگاه برای تضمین بازگشت ب ه
کشور از دو طریق اقدام کنند ،این افراد میتوانند وجه  ۳۰میلیون ریال را بهعنوان تضمین
بازگشت واریز کنند یا اینکه از طریق کد یونیک دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها بههمراه
واریز یک میلیون ریال در سامانه ثبت و مجوز خروج دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری های مختلف رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در
سخنانی آخرین وضعیت مراحل اخذ مجوز خروج دانشجویان از کشور در ایام
اربعین را تشریح کرد.
بنابراین گزارش ،دانشجویانی که میخواهند در ایام اربعین به خارج از کشور

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور اعالم کرد:

زائران اربعین امسال در مرزها کمبود پارکینگ ندارند
●● مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با
اشاره به پیشبینی زیرساختهای الزم به
منظور کاهش ازدحام جمعیت و ترافیک در
مرزها همزمان با اربعین حسینی ،از تدارک
پارکینگهایی با ظرفیت  ۲۶۰هزار خودروی
سبک و سنگین در مرزها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری های مختلف،
شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی
وزارت کشور با اشاره به آمادگی
مرزهای ایران و عراق برای تردد زائران
اربعین حسینی ،اظهار داشت :با آغاز نامنویسی پیادهروی اربعین حسینی در
سامانه سماح ،تمامی مرزهای پیشبینی شده برای تردد زائران حسینی در ایام
اربعین آماده شده است.
وی به پیشبینی زیرساختهای الزم به منظور کاهش ازدحام جمعیت در
مرزها همزمان با اربعین حسینی اشاره کرد و افزود :هر ساله در برخی مرزها
با نزدیک شدن به ایام اربعین شاهد ازدحام جمعیت هستیم که امسال تدابیر
الزم به منظور کاهش ازدحام جمعیت و ترافیک در مرزها اندیشیده شده است.

حیدری از تدارک  ۲۶۰هزار جای پارک ماشینهای سبک و سنگین خبر داد
و گفت :امسال برای استقرار ماشینهای سنگین و سبک پارکینگهایی با
ظرفیت ۲۶۰هزار خودرو پیشبینی شده است که این پارکینگها در چهار مرز
مهران ،خسروی ،چذابه و شلمچه قرار دارند.
مدیـرکل امـور مرزی وزارت کشـور به احتمال عدم بازگشـایی مرز خسـروی
نیـز اشـاره کـرد و افـزود :در صورتـی کـه دولـت عـراق بـا بازگشـایی مـرز
خسـروی موافقـت نکنـد ،زائـران اربعیـن حسـینی بـه سـایر مرزهـا هدایت
میشـوند امـا مـا زیرسـاختهای الزم بـرای بازگشـایی مـرز خسـروی را نیز
مهیـا میکنیـم.
وی با بیان اینکه هیچکسی بدون داشتن گذرنامه و ویزا نمیتواند از مرزها
خارج شود ،خاطر نشان کرد :امسال تدابیر امنیتی خوبی در مرزها پیشبینی
شده است ،به طوری که از مهران تا صفر مرزی یا بهرام آباد که با عراق مشترک
است ۱۱ ،کیلومتر فاصله است .ما در این فاصله گیتهایی قرار دادهایم که
مسافران در مهران پیاده شده و با اتوبوسهای شهری مستقر در آنجا جابجا
میشوند ،تا عالوه بر کاهش ازدحام جمعیت و کنترل ترافیک در مرز ،از
پذیرش افرادی که گذرنامه و ویزا ندارند جلوگیری کنیم.

در ایـن دیـدار سـفیر جمهـوری اسلامی ایران
در عـراق نیـز از مهمـان نـوازی دولـت و مـردم
عـراق از زوار امـام حسـین (ع)تقدیـر و تشـکر
کرد.
سـاالنه حـدود چهـار میلیـون زائـر ایرانـی بـه
شـهرهای مقـدس عـراق سـفر مـی کننـد کـه
بخـش عمـده آن مربـوط به ایـام زیـارت اربعین
اسـت .همچنیـن نزدیـک دو میلیـون زائـر و
گردشـگر سـیاحتی و پزشـکی از عراق بـه ایران
سـفر مـی کننـد.

رییس کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی:

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفتگو با رسانهها تشریح کرد؛

بروند باید ابتدا در سامانه وظیفه عمومی  epolice.ir.wwwثبتنام و بعد از
تأییدیه دانشگاه برای تضمین بازگشت ب ه کشور از دو طریق اقدام کنند ،این
افراد میتوانند وجه  ۳۰میلیون ریال را بهعنوان تضمین بازگشت واریز کنند یا
اینکه از طریق کد یونیک دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها بههمراه واریز یک
میلیون ریال در سامانه ثبت و مجوز خروج دریافت کنند.
با توجه به اینکه سال گذشته نخستین سالی بود که ثبت نام اینترنتی برای
خروج دانشجویان انجام میگرفت و مشکالتی نیز در این رابطه داشت ،امسال
سعی کردیم نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
بنابه گفته  ،دانشجویان میتوانند در سامانه  epolice.ir.wwwثبت نام کنند
و با توجه به سیستم اصالح شده در بخش ضمانت ،اگر متقاضیان دارای کد
یونیک شناخته شده از دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها باشند میتوانند با
پرداخت صدهزار تومان اقدام کنند و مجوز خروج بگیرند یا اینکه میتوانند
با پرداخت  ۳میلیون تومان ضمانت که بالفاصله بعد از بازگشت بهکشور ،این
وجه بهصورت اتوماتیک به حسابشان واریز میشود ،اقدام کنند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه دانشجویان میتوانند هماکنون نسبت
به ثبت نام در سامانه خروج اقدام کنند ،تأکید کرد :با توجه به اینکه بسیاری
از آنان گذرنامه ندارند بهتر است کارهای خود را به روزهای آخر موکول نکنند.

تمام توان ،آمادگی کامل ،روحیه جهادی و تجربه
ای که از سال های گذشته همزمان با برگزاری
راهپیمایی بزرگ اربعین دارد ،برای تسهیل تردد
و تامین امنیت کامل زوار خدمت رسانی می کند.
وی افزود :یکی از معضالت سال گذشته بحث
تجمع زائران بدون ویزا و گذرنامه در مرز مهران بوده
که امسال همچون سال گذشته پنج گیت کنترلی
ازپل زائر تا پایانه مرزی مهران برای جلوگیری از
ورود این افراد اندیشیده شده است.
فرمانده یگان های ویژه ناجا با تاکید بر لزوم
ت ها در حوزه های
آماد ه سازی و تقویت زیرساخ 
مختلف ،خاطرنشان کرد :ساالنه تغییرات خوبی
در روند تردد زائران صورت می پذیرد،که باید با
تبیین نقاط ضعف و تقویت قوت ها ،برنامه های
بهتر و دقیق تری برای تسهیل در تردد زائران

داشتهباشیم.
سـردار کرمـی در ادامـه همـراه داشـتن گذرنامـه
و ویـزا از سـوی زائـران بـرای شـرکت در مراسـم
اربعیـن را الزامـی دانسـت و تصریـح کـرد:
خـروج زائـران اربعیـن حسـینی بـدون گذرنامه
و ویـزا ممنـوع اسـت.
ایـن مقام ارشـد انتظامی بیان کـرد :مالحظات
امنیتـی و انتظامـی از اولویـت هـای یـگان ویژه
ناجـا در اربعیـن امسـال اسـت بـه نحـوی کـه
طـرح هـای ویـژه ای در همیـن راسـتا در رده
هـای مختلـف یـگان ویـژه تدویـن شـده کـه بـه
مرحلـه اجـرا در مـی آیـد.
فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت :کارکنان یگان
ویژه خدمت به زائران امام حسین علیه السالم را
مایه سرافرازی خود می دانند.

قاسم االعرجی وزیر کشور عراق:

وزارت ارتباطات عراق اعالم کرد:

فرعی واقع در مسیر راهپیمایی اربعین به منظور برپا کردن مراکز تماس ملی و
بین المللی در تمامی محور های کربال تاکید کرد.
ترافیک سنگین شبکه ،قطعی خطوط و بویژه قطعی یا کندی بسیار شدید
اینترنت یکی از مشکالت عمده زائران در ایام زیارت اربعین است.
طبق آمار رسمی سال گذشته  13.5میلیون نفر در مراسم بزرگ زیارت اربعین
شرکتکردند.
همچنین ساالنه حدود چهار میلیون زائر ایرانی به شهرهای مقدس عراق سفر
می کنند که بخش عمده آن مربوط به ایام زیارت اربعین است .همچنین
نزدیک دو میلیون زائر و گردشگر سیاحتی و پزشکی از عراق به ایران سفر می
کنند.
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●● معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی
وزیــر کشــور و رییــس کمیتــه زیرســاخت ســتاد مرکــزی
اربعیــن حســینی از زیرســاختهای اربعیــن در مــرز مهــران
بازدیــد کــرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری هــای مختلــف ،جمالــی
نــژاد بــه همــراه هیــات همــراه شــامل معــاون
عمرانــی و جمعــی از مدیــران کل اســتانداری
ایــام ،جمعــی از مســئوالن اســتانی و شــهری،
مجیــد عبدالهــی دبیــر کمیتــه زیرســاخت ســتاد
مرکزی اربعین و محســن مســلم خانی مدیرعامل
اتحادیه اتوبوسـرانی های شــهری کشــور از مســیر
مه ـران -ملکشــاهی و محــور ترشــابه محــور دوم
تــردد زائ ـران اربعیــن بازدیــد کــرد.
قطعــه اول محــور ترشــابه در محــور ملکشــاهی
بــه مهــران بــه طــول  2300مترســال گذشــته بــه

بهــره بــرداری رســید و آســفالت قطعــه دوم آن بــه
طــول  2500متــر هفتــه آتــی پایــان مــی یابــد
و ایــن مســیر امســال زیــر بــار ترافیــک قــرار مــی
گیــرد.
جمالــی نــژاد و هیــات همــراه همچنیــن از پایانــه
مــرزی مهــران بازدیــد کردنــد کــه شــامل بازدیــد
از  96گیــت ورود و خــروج و پارکینــگ برکــت بــود
کــه امســال بخــش هایــی از ان آســفالت شــده
و ســکوهای مخصــوص ســوار و پیــاده شــدن
مســافران ظــرف هفتــه آتــی بــه بهــره بــرداری
میرســد.
همچنیــن از ســایر تأسیســات شــامل ســرویس
های بهداشــتی ،حمام و اســتراحتگاه هــم بازدید
شــد کــه مشــکالت آنها بــا انجــام عملیــات تعمیر
و نگهــداری برطــرف شــده و آمــاده بهــره بــرداری
اســت.
در ادامــه جمالــی نــژاد در جلســه ســتاد اربعیــن
اســتان ایــام کــه در پایانــه مــرزی مهران تشــکیل
شــد ،شــرکت کــرد کــه در آن معــاون عمرانــی
و جمعــی از مدیــران کل اســتانداری ایــام،
نماینــدگان دســتگاههای مرتبــط نظیــر نیــروی
انتظامــی ،راه و شهرســازی و ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات حضــور داشــتند.
در ایــن جلســه پــس از بیــان گزارشهــای

نماینــدگان دســتگاهها دربــاره آخریــن اقدامــات
صــورت گرفتــه در مــرز مهــران ،جمالــی نــژاد طی
ســخنانی بــر تکمیــل پــروژه هــا در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن بــه منظــور رفــاه و خدمــات رســانی
بــه زائــران اربعیــن حســینی تأکیــد کــرد.
رییــس کمیتــه زیرســاخت ســتاد مرکــزی اربعیــن
حســینی ضمــن تقدیــر از اقداماتی کــه در بخش
زیرســاخت هــای اســتان ایــام بــرای اربعیــن
صــورت گرفتــه ،بر هماهنگــی حداکثــری تمامی
دســتگاههای مســئول در خدمــت رســانی بــه
زائــران و اجــرای دقیــق طــرح تفصیلــی پــروژه
هــای اربعیــن در مــرز مهــران تاکیــد کــرد.
جمالی نـژاد تاکید کرد :تمامی دسـت انـدرکاران
امـر خدمـت رسـانی بـه زائـران اربعیـن حسـینی
باید تمامی تالش خود را برای توسـعه زیرسـاخت
هـا و عمـران شـهری در راسـتای خدمات رسـانی
مطلـوب بـه زائـران اربعین بـکار گیرند.
وی همچنیــن بــر بهــره گیــری از ظرفیت ســرمایه
گــذاران برای توســعه زیرســاختها در اســتان ایالم
تاکیــد کــرد و گفــت :بــرای تکمیــل زیرســاختها
بایــد در طــول ســال و طبــق برنامههــای زمــان
بنــدی مشــخص فعالیــت کــرد و در ایــن صــورت
در ســال  98فعالیــت هــای عمرانــی مرتبــط بــا
ایــن حــوزه تکمیــل خواهــد شــد.

رئیس کمیته مشارکتهای مردمی ،اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین:

موکبها نباید هتل شوند

●● رئیس کمیته مشارکتهای مردمی ،اسکان و تغذیه
ستاد مرکزی اربعین :تمام تالش ما بر حفظ کرامت زائر
است اما مخالف تبدیل موکب به هتل و ایجاد موکبهای
فاخر و مجلل هستیم.

به گزارش خبرگزاری های مختلف ،حسن پالرک،
رئیسکمیتهمشارکتهایمردمی،اسکانوتغذیه
ستاد مرکزی اربعین ،درباره موکبهای مجلل در

مراسم اربعین حسینی برخالف توصیههای
ائمه(ع) گفت :امسال آموزشهایی برای
موکبداران در زمینههای مختلف از نوع برخورد
با زائران ،نوع خدماتدهی ،رعایت اخالق فردی و
جمعی و  ...ارائه کردیم و امیدواریم عملکردها سال
به سال بهتر شود.
او گفت :ایجاد موکبها دو جنبه دارد .یک
جنبه ارائه خدمات رفاهی و جنبه دیگر اقدامات
فرهنگی است که در حوزه فرهنگی موکبداران با
نصبپرچم،بیرقونمادهایدینیسعیمیکنند
موکب خود را زیباتر کنند .البته از نظر میزان
خدمات رفاهی موکبهای ایرانی با موکبهای
عراقی متفاوت هستند .موکبهای عراقی برای
چند روز ارائه خدمت میکنند و بعد از اربعین
میروند یعنی زائران برای استراحت یک یا دو شب
از این موکبها استفاده میکنند ،اما موکبهای

ایرانی حداقل  ۱۰شبانه روز فعالیت میکنند
و زائران ایرانی نیز سفر طوالنیتری دارند .به
همین دلیل باید خدمات موکبهای ایرانی از نظر
بهداشت و خدمات رفاهی بیشتر باشد تا زائران
دچارمشکلنشوند.
پالرک بیان کرد :موکبهایی که در مسیر نجف به
کربال داریم مانند موکبهای عراقی هستند ،اما
موکبهای استقراری در فضای ساختمانی ایجاد
میشوندوالبتهساختمانکاملدرمسیرکمداریم.
وی افزود :درست است که توصیه شده زائران
اربعین و امام حسین(ع) یاید سختی راه را تحمل
کنند تا اجر و ثواب زیارتشان بیشتر باشد ،اما
ما وظیفه داریم کرامت زائر را حفظ کنیم و همه
تالشمان تا آنجایی که میتوانیم بر حفظ کرامت
زائر است ،ولی مخالف تبدیل موکب به هتل و
ایجاد موکبهای فاخر و مجلل هستیم.
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دومین نشست از سلسله نشستهای
«هماندیشیاربعین»

بررسی ظرفیـتهای
اجتماعی اربعین
حجت االسالم دکتر کریم خان محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم قم

●●  اربعین یک نماد است
اربعین ضمن این که یک حقیقت تاریخی
است؛ یک نماد هم هست؛ نماد دینی و
نماد ایثار .خداوند برای بقای دین خاتم،
فیلمنامهای نوشته و نقش اول آن را امام
حسین علیهالسالم بازی کرده است .حادثه
عاشورا یک علم و نماد و پرچم است و تا روز
قیامت باید بماند تا از دین ،اسم و رسمی
باقی بماند .اربعین ،اعالن حضور و اعالم وجود است .پدیده اربعین و پیاده
روی اربعین ،نماد حمایت از عدالت و اعالم نپذیرفتن ظلم است .زیارت
حسین علیه السالم در اربعین یک زیارت سیاسی است.
●●  شروط کسب فضیلت زیارت امام حسین علیه السالم
احادیثی در فضیلت زیارت ایشان ذکر میگردد .برخی از این احادیث به طور
مطلق بر فضیلت زیارت امام حسین علیه-السالم تأکید دارند اما احادیثی
مقید کرده است .در روایتی از
نیز چنین روایات مطلقی را با ذکر شروطی
ِّ َ َ َ
َ َ ْ
الرضا ع قال َم ْن
«ع ْن أ ِبی ال َح َس ِن
رضا علیه-السالم چنین آمده است:
امام
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ
َّ َ
َ ِّ ْ ُ َ َ
ات ک َم ْن َز َار الل َه ف ْو َق َع ْر ِش ِه»؛ امام رضا علیه
زار قبر أ ِبی عب ِد الل ِه ع ِبشط الفر ِ
السالم فرمودند :هر کس اباعبدلله علیه السالم را کنار شط فرات زیارت کند،
ب
مانند کسی است که خداوند را در باالی عرش زیارت کرده است»(تهذی 
األحکام،ج ،6ص.)46
در روایت دیگری« ،قدامة بن مالک» از َامام صادق(ع) نقل میکند که حضرت
ً َ
ً َ
ًَ
ً
ْ
َمن َز َار ْال ُح َس َ
فرمودْ « :
ین ُم ْح َت ِسبا ل أ ِشرا َو ل َب ِطرا َو ل ُس ْم َعة ُم ِّح َصت َع ْن ُه

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

لزوم تجلی سازه
های معنایی عاشورا
در زائران اربعین
عباسعلی رهبر
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

●● اهمیت عاشورا نه در ظاهر ومقياس
عددی بلکه از حیث کیفی یعنی حرکت
در راه احقاق حق ،اصالح جامعه و مبارزه
با کج روی و انحراف در دین با تمسک به
سیره نبوی و علوی قابل بررسی می باشد.
عاشورا نشان داد که امام (ع) در راه نجات
انسانیت و اعتالی توحید جان خود و عزیزانش را در کمال اخالص فدا می
کند تا جلوی انحراف امت اسالمی را بگیرد نهضت سید الشهدا(ع) قضیه ایی
شخصی نیست بلکه یک جریان فکری تاریخی است که سنت الهی محسوب
می شود(رک جوادی آملی  ) ۱۳۸۱ ، ۸۳ ،و این سنت بودن ایجاب می کند
که حوادث عاشورا و مسایل مرتبط با آن از جمله اربعین با مبانی صحیح و
منطقی بازخوانی شود .اربعین یک روز و یک زمان گذرا نیست بلکه یک
حرکت بزرگ عاشقانه و عارفانه ای است که موجب آغاز شناخت قیام
امام حسین (ع) می باشد اربعین حسینی و حضور میلیونها شیعه
و مسلمان در این ایام نورانی ظرفیت عظیمی است که می تواند
ضمن کمک به تبیین اندیشه و اهداف رسالت و والیت  ،قلوب
را برای پذیرش معارف ناب حسینی آماده نماید زیارتی که با
نام خدا و یاد امام حسین (ع) در نجف شروع می گردد و
در خاتمه در کربال برای ظهور امام عصر(عج ) دعا می
شود چرا که امام شناسی مهمترین عنصر در
معارف حسینی است که جامعه را به صراط
مستقیم راهبری عالمانه  ،صادقانه و
داهیانهمینماید.
زیارت اربعین امام حسین (ع) صرف
رفتن  ،خسته شدن و آه و اشک
و مویه بدون معرفت و شناخت
نیست بلکه در کنار توجه

ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ِّ ُ ْ
ُذ ُن ُوب ُه َ
کما َیم َّض ُض َّ ْ ُ
یکت ُب ل ُه ِبکل خط َو ٍة
یه دنس و
الثوب ِ ٌفی الم ِاء فل یبقی عل ِ
ً
َّ
َ
َ
ٌ
َ
َح َّجة َو کل َما َرف َع قدما ُع ْم َرة».کسی که حسین علیه السالم را برای رضای خدا
زیارت کند ،نه برای خوش گذرانی و تفریح و نه به جهت کسب شهرت (و فخر
فروشی) ،گناهانش فرو میریزد ،همان طور که لباس در آب شسته شده (و
پاک میشود) و در نتیجه ،هیچ آلودگی بر او باقی نمی ماند و با هر گامی که
بر زمین میگذاردّ ،
حجی برایش نوشته میشود و با هر قدمی که برمی دارد،
عمرهای برایش ثبت میگردد.
پس با توجه به این دو روایت ،میتوان گفت زیارتی مقبول میافتد که از روی
خوش گذرانی و ریا نبوده ،و توریستی و به هدف دستیابی به احسان مجانی
ُ
و رایگان نباشد .روایت دیگری وجود دارد که باید به آن نیز توجه کرد« .دخلت
َ ُ ُ َ
َ
ُ
َ
زار ُه ُ
الناس َمن َیعر ُف هذا َ
الحسین قد َ
األمر و
یه فقلت ل ُه ُ :ج ِعلت ِفداك ّ ،إن
عل ِ
ُ
َ
َ
ُّ
َ َ ُِ ُ َ ُ
ِّ
َمن ُینك ُر ُه  ،و َرك َبت إلیه الن ُ
ساء  ،و َوق َع حال الش َ
قد انقبضت ِمنه ِلما رأیت
هر ِة ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ ََ َ
ُّ َ َ َ َ َ
راق ُّی ،إن
أقبل َعل َّی فقال  :یا ع
هر ِة .قال  :ف َمكث َم ِل ّیا ال ُی ِج ُیبنی ،ثم
ِمن الش
ّ
ِ ِ َ ِّ ّ
َ
َ
َ
َ
أنفس ُهم فال َت َ
َ
شه ْر أنت ن َ
َش َه ُروا َ
فسك َ ،
عارفا ِبحق ِه إال
آت
الحسین
ى
أت
ما
ِ
ه
الل
فو
ٍ
ِ
َ
َ َ ّ َ ََ
َ َّ
غف َر الله ُ ل ُه ما تق َّد َم ِمن ذ ِنب ِه و ما تأخ َر» خدمت امام كاظم علیه السالم رسیدم
و عرض كردم :فدایت شوم ! مردم ،چه آنهایى كه به این امر(امامت) معتقدند
و چه آنان كه منكرند ،به زیارت حسین علیه السالم مىروند و [حتى ]زنان،
سواره براى زیارت ،رهسپار مى شوند و حالت شهرت به وجود آمده است و
ّ
من به علت ترس از شهرت ،از رفتن به زیارت باز ایستادهام .حضرت لختى
درنگ كرد و جوابم را نداد .سپس رو به من كرد و فرمود :اى مرد عراقى! اگر
آنها خودشان را شهره مى كنند  ،تو خود را شهره مساز  .به خدا قسم هر كس
با شناخت و آگاهى به حق حسین ،به زیارت او رود  ،خداوند گناهان گذشته
و آینده او را ببخشد.
در جمع این روایات باید گفت که زیارت حسین علیه السالم به ویژه در اربعین
بسیار مهم است .هر چند زیارت اربعین دارای آسیبهایی نیز هست اما نباید
ترک شود .باید از این مراسم آسیب زدایی کرده ،خودمان را اصالح کنیم ،و
اخالص را رعایت نماییم و در عین حال در این مراسم شرکت کنیم.
●●  امتیازات و ویژگیهای مراسم اربعین
یک؛ نماد قدرت مداری تشیع :این واقعه ،به دلیل وسعت ،خودش خبر
ساز است .در سالهای گذشته ،اگر چه رسانههای جمعی استکباری تالش
میکردند تا این حادثه مهم را پوشش ندهند؛ اما به سبب عظیم بودن این
مراسم ،این رسانهها چاره-ای جز انعکاس آن نداشتند .معرفی حرکت بزرگ
حسینی باعث میشود تا تشیع به صورت مثبت به جهان معرفی شود.
دو؛ مراسم اربعین جزئی از «مناسک تقویت» است .ما دو نوع مناسک داریم؛

به مالحظات عاطفی( که بسیار مهم است) الزم است مالحظات شناختی و
رفتاری را نیز در منظومه نبوی و علوی در بر گیرد پیاده روی  ،حرکت ،اشک و
زیارت اربعین که از روی اندیشه و خرد باشد مانند چشمه زالل زمزم به انسان
نورانیت  ،صفای باطن ،بصیرت و شجاعت می بخشد که راه او را در مسیر
حیات طیبه به صورت جدی و قطعی روان و سهل می گرداند و چه شیوا امام
حسین (ع) فرموده است « :من أتانا لم يعدم خصله من اربع» ایه محكمه و
قضية عادلة و اخا مستفاداء مجالس العلما (بحار االنوار  ،جلد  ،۴۴ص )۱۹۵
یعنی کسی که به سوی ما بیاید از چهار فایده بهره مند می شود؛ اشنایی
با معارف توحیدی و آیات محکم الهی ،اموزش داستان های عدالت اموز ،
فراگیری آداب اجتماعی و برادری  ،هم نشینی با عالمان
طبق این فرمایش گهربار و نورانی زائر حسینی باید به مولفه های چهارگانه
فوق توجه کند و گرنه بهره این راهپیمایی ها از لحاظ پیوند با ساالر شهیدان
(ع)اندک خواهد بود (رک جوادی آملی  ) ۱۳۸۱ ، ۲۴۸ ،زیارت عارفانه،
حرکت عارفانه و اشک عارفانه است که اتش های جهل و هواپرستی را خاموش
می کند و به فرد و جامعه اسالمی در راه یک حرکت اصالحی موثر روشنایی و
طراوت می بخشد و این گونه است که گریه پیامبر اکرم (ص) شصت سال پیش
از حادثه عاشورا و حضرت علی (ع) بیست سال پیش از عاشورا از سنخ اندوه
عارفانه است نه گریه ذلیالنه
در روایت منقول از امام حسن عسگری (ع) به نشانه های پنج گانه مومن و
شیعه اشاره میفرمایند (اقامه نماز پنجاه و یک رکعت ،زیارت اربعین حسینی ،
انگشتر در دست راست کردن سجده بر خاک و بلند گفتن بسم الله الرحمن
الرحيم )(تهذيب  ،ج  ،۶ص  )۵۲در واقع زیارت اربعین در ردیف نمازهای
واجب و مستحب قرار گرفته است به عبارت دیگر نماز ستون شریعت و زیارت
ستون والیت می باشد.
امام حسین (ع) که از پیامبر (ص) است و صاحب والیت؛ حسین منی و انا من
حسین (بحاراالنوار ،ج ،۴۳ص  )۲۶۱مردم را در جهت علم و عدالت هدایت
نظری و عملی نموده است .ایشان هم مبارزه فرهنگی و اجتهادی داشت و هم
نبرد جهانی تا «ليستنقذ عبادک من الجهاله و حیرۂ الضالله»(زیارت اربعین،
مفاتیحالجنان).
الزم است زوار عزیز و دعوت شده اربعین حسینی با توجه جدی به سازه های
معنایی عاشورا و فهم صحیح اربعین با جهالت و گمراهی مبارزه جدی نمایند و
در این راه با نشان راه حق حسینی در مرکب صدق و صفا قدم بردارند .اربعین
حسینی خوانش دیگری از معارف عاشورا در چهارچوب نظریه رسالت-
والیت می باشد که می توان با استفاده از روش استنباطی منطبق بر اصول
و مفاهیم اولیه بهره مندی بیشتر زائران اربعین را از اقیانوس معرفت و
هدایت حسینی به دست آورد و در همین باب است که جمله «ان
الحسین مصباح الهدی و سفينة النجاة» معنا پیدا میکند که امام
حسین (ع) هم در فلسفه نظری عبودیت و هم در فلسفه
عملی هدایت صراط مستقیم می باشد صراطی که
در آن مغضوبین درگاه الهی و گمراهان راه
حقیقت بهره ای نخواهند داشت.
آموزه های معنایی

مناسک گذار و مناسک تقویت .مناسکی همچون ازدواج ،و عزاداری از جمله
مناسک گذار هستند .در مناسک تقویت ،هنجارها تقویت میشوند .در
مراسم اربعین ،انبوهی از مؤمنان در کنار یکدیگر جمع شده و دوباره با تمام
آموزههای شیعی و با امام حسین علیه السالم پیمان میبندند و شیعه را تقویت
مینمایند.
سه؛ در مناسک ،انسانها دگرگون میشوند .افراد حاضر در مراسم اربعین،
در این چند روز حالتی مؤمنانه و عرفانی پیدا کرده و دنیا را به گونهای دیگر
میبینند .در این حالت ،مراسم اربعین به تبلور خوبیها و فضایل اخالقی
انسانها کمک میکند .برخی فضایل اخالقی که در طول این مراسم در
وجود انسانها رشد میکنند عبارتند از :یکم) تواضع و خودشکنی اخالقی.
دوم) احترام و اعتماد ،و تمرین اعتماد اجتماعی :مراسم اربعین به یک سرمایه
اجتماعی تبدیل شده است .اعتماد و امنیت بین آحاد جامعه از مهمترین
مؤلفههای سرمایه اجتماعی هستند که هر دو در این مراسم دیده میشوند.
سوم) عطوفت و مهربانی و کمک به یکدیگر :در مراسم اربعین ،فضیلتها به
منصه ظهور میرسند .چهارم) اهتمام به نماز و نماز اول وقت .پنجم) اعتماد
به روحانیت .ششم) قلوب منکسر و آماده و نرم شدن دلها برای پذیرش حق.
هفتم) ریاضت و ورزش :پیاده روی خودش یک ریاضت و ورزش است.
هشتم) با توجه به گستردگی و وسعت مراسم اربعین ،آنجا نوعی گم گشتگی
برای انسان پیش میآید همانند مراسم حج .با کمک این گم گشتگی است
که یک «حوزه عمومی»( )public sphereشکل میگیرد و همه انسانها در
آن مکان و آن زمان برابر میشوند .در این حالت ،انسانها در وضعی ناشناخته
و برابر و یکسان به سمت حسین علیه السالم حرکت میکنند .چنین حالت
معنوی برای تقویت نفس بسیار حیاتی است .فضایل دیگر این مراسم عبارتند
از :شادابی روحی؛ قناعت و اکتفا به حداقل خوراک و حداقل مکان برای
استراحت؛ امانت و حفظ حریم دیگران.
●●  آسیبهای مراسم اربعین
همه زیباییها ،زشتیهایی نیز دارند .آسیب در ذات این عالم ناسوت است
و همه پدیدهها پس از مدتی گرایش به اندراس پیدا میکنند .دین اسالم نیز
گرایش به انحراف داشت که حسین علیهالسالم آن را اصالح فرمود .برخی از
آسیبهای مراسم اربعین عبارتند از :یکم) خودنمایی و معرکه گیری برخی از
افراد و جریانها :در این مراسم با شکوه ،عدهای حزب بازی میکنند و به ویژه
بعضی از گروههای مذهبی به طور مثال مرجع خود را به رخ دیگران میکشند.
عدهای نیز در خدماتی که ارائه میدهند به رقابت با دیگران میپردازند.
دوم) اختالفات مذهبی و حرکاتی که به تفرقه منجر میگردند .سوم) کارناوالی

شدن و بروز گرایشهای پوپولیستی در این مراسم .به طور مثال برخی از
حرکات و سنن جدید توسط افراد ناآگاه ایجاد شده و توسط دیگران تقلید و
ترویجمیگردد.
چهارم) اختالط زن و مرد .پنجم) افراط و رقابت در احسان و اکرام و تفاخر به
کریم بودن .ششم) حضور و فعالیت مدعیان دروغین مهدویت در طول مسیر
پیاده روی اربعین .هفتم) بروز تذلل و تواضع به نحوی که موجب وهن شیعه
میگردد .هشتم) لعن علنی و آشکار که با عنایت به حضور برادران اهل سنت
در پیاده روی اربعین باید برای آن راه حلی ارائه داد .نهم) تأکید بر گرایشهای
ملی و دوگانه عرب-عجم و ایرانی-عراقی .دهم) دولتی شدن مراسم اربعین؛
در برخی مواقع ،عراقیها احساس میکنند که ایرانیها در صدد هستند تا
میزبانی را ازآنها بگیرند .دولتی شدن مناسک سهم مهلکی است و دولت
فقط باید در زمینهها و زیرساختها کمک نماید اما در محتوا و فرهنگ دخالت
نکند .مراسم باید مردمی باشد نه دولتی و توسط خود مردم اداره شود .دولت
نباید در صدد یکسان سازی مراسم برآید و الگوی واحد ایجاد کند .یازدهم)
عدم امکان ارتباطات و تعامل بین نخبگان ایرانی و عراقی .دوازدهم) اسراف که
ریشه در تفاخر عربی و قوم مداری ایرانی دارد.
ً
سیزدهم) ایجاد مراسمهای موازی :معموال پدیدههای جمعی حالت
ً
اشاعهای دارند مثال مراسم پیاده روی در روز اربعین از حرم حضرت
معصومه(س) تا جمکران ،و یا از میدان امام حسین علیه السالم تهران تا حرم
عبدالعظیم حسنی(ع) .این گونه مناسک سازی مفید نبوده و منسک اصلی
را تضعیف میکند .بدترین راه تضعیف مراسم اربعین ،تولید جایگزین و نسخه
بدل برای آن است .دهه سازی نیز مخرب است .اگر این دهههای عزاداری
ً
زیاد شوند؛ از ابهت و تأثیر آنها کاسته میشود .معموال مناسک باید در یک
زمان خاص ،و در یک مکان خاص و با مختصات خاص برگزار شود .مراسم
اربعین مربوط به کشور عراق است و در کنار حرم حسین علیهالسالم معنا
دارد نه در جایی دیگر.
چهاردهم) ترویج خرافات آسیب دیگر این مراسم است .مناسک چون انسانها
را دگرگون میکند و احساسات آنها را به اوج میرساند؛ باعث میشود
تا پذیرندگی افراد زیاد شده و زمینه برای فهم و پذیرش خرافه زیاد گردد.
پانزدهم) عدم رعایت بهداشت در بعضی موقعیتها .شانزدهم) غلو و استفاده
ابزاری از عوام الناس و مبالغه در نشان دادن و کثرت زائران حسینی .هفدهم)
قوم مداری :در این مراسم دعاوی قومگرایانه نباید شکل بگیرد و در آن فضا
گفتمان عوض شده و همه باید یا زائر الحسین علیه السالمشوند و یا خادم
الحسین(ع).

گسترده ای را می توان از عاشورا و اربعین اموخت که هرچه با علم و عمل
بیشتر همراه باشد به مصباح هدایت و سفینه نجات نزدیکتر خواهیم بود
در این نوشتار به سازه های سه گانه عرفان  ،بصیرت و حماسه اشاره می نماییم
که البته هر کدام دارای شاخه های متعددی می باشد.

حسین(ع)درنامهخودبهکوفیانبابصیرتبخشیومعرفتافزاییمشروعیت
حاکمیت یزید را زیر سوال بردند و در باره شرایط امام و حاکم جامعه به مواردی
چون پیروی از کتاب خدا  ،رفتار همراه با راستی و عدالت ،داوری درست ،
وقف خدمت در راه خدا اشاره داشتند .با قوه بصیرت باید عبرت های عاشورا
را جدی گرفت و اگر از عبرت های عاشورا پند نگیریم عبرت دیگران خواهیم
شد.
از معصوم (ع )نقل است که خدا رحمت کند عمویم عباس را دارای بصیرت
عمیق بود .حضرت عباس (ع) با معرفت و بصیرت عمیق خود حق را از باطل
جدا نمود به گونه ای که استقامت آن حضرت در راه حق به گونه ای بود که
حتی امان نامه را قبول نکرد .جلوه های بصیرت حضرت عباس را می توان
در اطاعت از امام حق خود ،دشمن شناسی ایشان ،لحظه شناسی و اقدام
به موقع دانست .عاشورا به زائران می آموزد که اهل بصیرت نه یک گام جلو
و نه یک گام عقب از اهل بیت می افتند .باید دانست که در جبهه مقابل امام
(ع) افراد نماز خوان و قران خوان بودند که در بصر اهل دین و در بصیرت بی
دین بودند.

الف) عرفان عاشورایی و لزوم تجلی آن در زائران اربعین
حضرت علی (ع) میفرماید :عارف کسی است که حقیقت خودش را بشناسد
و آن را آزاد کند و از هرچه که اورا از حق دور می کند و هالک می گرداند تنزیه
و تطهیر نماید (شرح غرر الحكم  ،ج ،۲ص )۴۸و البته این خودشناسی مقدمه
خدا شناسی است (بحار االنوار  ،ج  ،۲ص  )۳۲و به همین جهت است که
بهره گیری از عرفان عاشورایی و نگرش و منش و روش های معرفتی امام
حسین (ع) و یارانش الگویی جامع برای وصول به عبودیت و بندگی خالص
می باشد این اوج عرفان امام است که به برادرش حضرت ابوالفضل (ع ) فرمود
شب عاشورا را مهلت بگیر خدا می داند که من نماز  ،مناجات و تالوت قرآن و
دعای فراوان و استغفار را دوست دارم (بحار االنوار  ،ج ،۴۴ص  )۳۲۹این بیان
روحانی امام است که می فرماید  :خداوندا خشیت خود را به گونه ای در من
قرار ده که انگار تو را می بینم و در جای دیگر نیز می فرماید  :دیده ای که تو را
نمی بیند هم اکنون کور است .اوج عرفان امام در موقع حمله دشمن به ایشان
ظاهر می شود که فرمودند :ال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم
از دیگر مصادیق ناب عاشورا می توان توجه به اقامه نماز  ،حرکت با اخالص و
توکل حقیقی بر خدا دانست که در روز عاشورا فرمودند خدایا در هر مصیبتی
تکیه گاه من هستی و در نهایت باید از تسلیم و صبر امام گفت که در آخرین
لحظات فرمود « :صبرا على قضائک یا رب....صبرا على حکمک»
ب) بصیرت عاشورایی و لزوم تجلی آن در زائران اربعین
استفاده و بکار گیری از نعمت عقل و تمسک به رفتار عقالنی و تحلیل درست
وقایع راه را برای هدایت انسان باز کرده و او را از جهالت و شبهات و بدعتها
نجات می دهد عقل به معنای منع است که در ساحت نظری راهنمای فکر
و در ساحت عملی راهنمای انگیزه می باشد (جوادی آملی )،۱۱۸،۱۳۸۱
امام علی(ع) نیز در اهمیت بصیرت اشاره دارند که پرچم خوارج را میتوان
با صبر و بصیرت سرنگون کرد در قران نیز ایات متفاوتی در باره اهمیت و
ضرورت بصیرت برای مومنین ذکر شده است .عاشورا و خوانش آن در اربعین
تجلیگاه بصیرت است و زائران حسینی الزم است بصیرت را از امام (ع) و
یارانش بیاموزند .بصیرت در خداشناسی بصیرت در امام شناسی،
بصیرت در دشمن شناسی و بصیرت
در جهاد با نفاق از مصادیق
مهمبصیرتعاشورایی
می باشد .امام

ج) حماسه عاشورا و لزوم تجلی آن بر زائران حسینی
واقعه عاشورا در واقع برایند و پیامد تحوالت عمیقی است که از فردای وفات
پیامبر (ص) در جامعه اسالمی در ابعاد گوناگون رخ داد .بازگشت سنن و
آداب پیش از اسالم و مناسبات قبیله ای اعراب ،بروز شکاف های اجتماعی
اقتصادی  ،فراموش شدن سنت نبوی و انحراف از معیار والیت باعث انحطاط
در دین اسالم گردید و در این میان اهل بیت پیامبر می کوشیدند با تاکید بر
اصل امر به معروف و نهی از منکر و تاکید بر مسولیت دینی سیاسی خود به
اصالح جامعه کمک کنند(اینه وند )۱۳۹۳،امام حسین (ع) یک شخصیت
حماسی است حماسه انسانیت و بشریت و البته این حماسه را نشناخته ایم
(مطهری .)۱۴۸ ،۱۳۹۳،
برخورد حماسی امام حسین (ع) را در جاهای مختلف می توان دید .به عنوان
مثال به حاکم مدینه فرمودند:مثل منی با مثل یزید بیعت نخواهد کرد (بحار
االنوار ،ج ،۴۴ص  )۳۲۰و همچنین در کربال فرمودند مرگ را جز سعادت و
حیات و زندگی با س تمگران را جز خواری نمی بینم (بحار االنوار ،ج ،۴۴ص
 )۳۸۱آری امام حسین (ع) با صالبت و شجاعت خویش با یزید که نماد واقعی
شیوه زندگی جاهلی بود و رفتارهای ضد اسالمی و فسق ظاهریش نفرت
مومنان را برانگیخته بود (مسعودی ،ج ،۳ص  )۷۷و (خوارزمی ،ج  ،۱ص
 )۱۸۰حاضر به بیعت نبودند.
بیعت امام حسین (ع ) یعنی مهر تایید بر خالفت غاصبانه و فاسقانه یزید
،بیعت یعنی نافي حق هر گونه اعتراض و قیام اصالحی (خضری ،۱۳۹۱،
 )۱۴۰لذا امام با حماسه خود و شجاعت اصحاب و دلیری خاندانش بر ضد
دستگاه فاسد اموی قیام کرد تا جامعه خاموش و غافل آن روز را به اصالح
و روی آوردن به سیره پیامبر و پدرشان بیدار نمایند شهادت قهرمانانه امام و
یارانش و اسارت خاندانش دوره ای نو برای تجدید حیات اسالم پدید آورد که
البته نقش روشنگر حضرت سجاد (ع) و حضرت زینب (س) با استفاده از
سازه های عرفان الهی ،بصیرت دینی و غیرت فاطمی بی
بدیل است.

ویژہنامہهفتگے
کمیتہ فرهنگے و آموزشے ستاد مرکزی اربعین
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میثم مطیعی مطرح کرد:

نو سروده حمیدرضا برقعی
برای امام سجاد(ع)

هنر ،یکی از
بهترین ابزارها برای نشر
فرهنگ اربعین است
●● مداح برجسته اهلبیت(ع) گفت :دشمنان با شیطنتهای خود به دنبال این هستند که از ارتباط
زائرین اربعین با یکدیگر جلوگیری کنند ،برای مقابله با این مساله باید به دنبال این باشیم که ارتباطات
زائرین اربعین را به صورت هدفمند تقویت کنیم،

به گزارش خبرگزاری های مختلف میثم مطیعی در گردهمایی فعاالن مردمی جبهه
فرهنگی انقالب اسالمی در عرصه اربعین در مسجد مقدس جمکران با اشاره به فراهم
بودن فضای تبلیغی اظهار کرد :اکنون در عرصه تبلیغی مرزها از بین رفته است و
محدودیتی در این عرصه وجود ندارد.
وی ادامـه داد :یکـی از بهتریـن ابـزار بـرای نشـر فرهنـگ دینـی ،ابـزار هنراسـت و
فعالیتهایـی کـه در کشـورمان انجام میشـود ،در مرزهـای ایران محـدود نمیماند،
در توسـعه فرهنـگ مذهبـی در جهـان ،جلسـات مذهبـی ایـران اثـر داشـتند و بـرای
اینکـه ایـن فرهنـگ را گسـترش بدهیـم ،باید بیشـتر از ایـن ظرفیت اسـتفاده کنیم.
این مداح اهلبیت(ع) موضوع اربعین را دارای ابعاد مختلف دانست و تصریح کرد:
باید بیش از پیش از ظرفیت دستگاه امام حسین(ع) برای نشر معارف اسالمی
استفاده کرد ،یکی از ابعاد مکتب اهلبیت(ع) موضوع زیارت است.
مطیعی با اشاره به لزوم پرداختن به ابعاد مختلف حماسه اربعین اظهار کرد :پرداختن به
موضوعاتیهمچونحضورکودکانوزناندراینحماسهاهمیتزیادیدارد،موضوعات
بسیاری در حماسه اربعین است که روی آن کار نشده است ،یکی از اشعار ماندگار ،شعر
تشکر زائران ایرانی از موکبهای عراقی بود که به یک نغمه فراگیر تبدیل شد.
وی ادامه داد :یکی از موضوعاتی که باید بیشتر به آن پرداخته شود ،بحث بدبین
کردن عراقیها به مردم ایران و بالعکس است ،با کارهای رسانه ای و فعالیتهای
بیشتر امکان از بین بردن فضای بدبینی و تبدیل این فضا به مهر و محبت وجود دارد،
●● دلنوشته عراقی ها

بدون زائران ایرانی
صفایی ندارد
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ایرانیها و عراقیها در حماسه اربعین باید به دنبال اجرای کارهای مشترک به صورت
واقعیباشند.
این مداح اهلبیت(ع) افزود :مداحی سیاسی به معنای بیان مطالب سطحی نیست،
بلکه کار کردن ویژه در عرصههای مهم به صورت کارشناسی ،مداحی در تراز خط
مقاومت است ،هیأتهای مذهبی نباید حتما به دنبال مداحان و سخنران مطرح
باشند ،بلکه آنها باید روی سرمایههای خودشان تکیه کرده از مداحان خوب حمایت
کنند.
مطیعی با اشاره به نقشه دشمن در خصوص اربعین اظهار کرد :ناامید کردن مردم
در عرصه اقتصادی ،سیاست دشمن است و به این مساله به صورت بیشتر در عرصه
زیارت اربعین دامن زده میشود.
وی ادامه داد :دشمنان با شیطنتهای خود به دنبال این هستند که از ارتباط زائرین
اربعین با یکدیگر جلوگیری کنند ،برای مقابله با این مساله باید به دنبال این باشیم که
ارتباطات زائرین اربعین را به صورت هدفمند تقویت کنیم ،اولویت در این زمینه باید
تقویت رابطه بین زائرین ایرانی و زائرین عراقی و وحدت دو ملت ایران و عراق باشد.
این مداح اهلبیت(ع) افزود :در راهپیمایی اربعین زائران غیرایرانی از کشورهای
مختلف حضور پیدا میکنند که باید با فعالیتهای هدفمند و تبلیغات به دنبال تامین
فرهنگی این زائران باشیم و حتی جلسات خودمان را در این ایام به شکل دو زبانه برگزار
کنیم ،اتفاقی که برای خود زائرین جذاب خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :اشعار و تولیدات ما برای حماسه اربعین نباید تنها به زبان فارسی
باشد ،بلکه باید برای شیعیان کشورهای دیگر هم اثر تولید کنیم.
در پدیده ای که نشان از عمق روابط بین دو ملت دوست و همسایه
دارد ،میزبانان سخاوتمند اربعین حسینی در عراق این روزها به تکاپو
افتاده اند تا همانند هرسال جمع پرشمارتری از زائران ایرانی را در
اربعین امسال به حضور بپذیرند.
این نشاط و فعالیت های خودجوش مردمی در عراق این روزها در
سطح شبکه های اجتماعی در پی انتشار شایعات و جوسازی هایی
مبنی بر اینکه احتماال بخش زیادی از زائران ایرانی به دالیل مسائل
و مشکالت اقتصادی و مادی نتوانند در مراسم اربعین امسال شرکت
کنند ،آغاز شده است.
برخی از عراقی ها با دلنوشته هایی که صادقانه ترین احساسات
برادری و محبت در آن نسبت به زائران ایرانی موج می زند،
خواهشمندانه به زائران ایرانی گفته اند' :اصال فکر مسائل مادی
نباشید در اینجا (عراق) همه چیز را رایگان در اختیارتان می گذاریم،
فقطبیایید'.
در یکی از این دلنوشته ها که بازتاب گسترده ای داشته است جمعی
از میزبانان سخاوتمند عراقی خطاب به زائرانی ایرانی گفته اند که
'قلب های ما قبل از سفره هایمان برای شما پهن شده است چون
اربعین بدون شما صفایی ندارد'.
در این پیام مردمی آمده است که هیچ نیاز نیست که پولی هزینه
کنید زیرا همه خانه ها و موکب های ما به روی شما باز است و حتی
الزم نیست یک ریال هزینه کنید ،بیایید که نان هایمان را با شما

●● ســیدحمیدرضابرقعی،
ســراینده مجموعههایــی
چــون «رقعــه»« ،قبلــه مایــل
بــه تــو» و «طوفــان واژههــا»
در تازهتریــن ســروده خــود،
از مصیبــت حضــرت ســجاد
(ع) در مشــاهدات غمانگیــز
ایشــان از واقعــه کربــا گفتــه
اســت.

همــان وقتــی که خنجر از تن خورشــید ســر میخواســت
امامــت از دل آتــش چنــان ققنــوس برمیخاســت
علــی باشــی و در میــدان نجنگــی ،داغ از ایــن بدتــر؟
خــدا او را بــه بــزم عشــق بــازی شــعلهور میخواســت
تیــر در حنجــر
علــی در
خــون خــود پرپــر علــی بــا ِ
ِ
علــی از شــعله ســوزانتر علــی بــودن هنــر میخواســت
نبایــد شــعله ایــن ماجــرا یــک لحظــه بنشــیند
عبایــش ســوخت در آتــش کــه آتش بــال و پر میخواســت
بــه پــای ایــن کبوتــر نامــهای از جنــس زنجیــر اســت
کــه فریــاد بلنــد تشــنگان پیغامبــر میخواســت
مصیبــت تــازه بعــد از کربــا آغــاز شــد یعنــی
ـون تن ،دشــمن از او خون جگر میخواســت
بــه غیــر از خـ ِ
خرابــه ،خیــزران ،خنیاگریهــا ،خارجــی خوانــدن
نمــک از زخمهایــش زخمهــای تازهتــر میخواســت
امامــت را زنــی بــا خــود بــه هــر جــان کندنــی میبــرد
کــه زینــب بــود ،اگــر او زیــر دســت و پــا ســپر میخواســت
پــدر لبتشــنه جــان داد و گذشــت امــا تمــام عمــر
صــدای گریــه بــاران چــه از جــان پســر میخواســت
غریــب اســت آنچنــان کعبــه میــان آشــنایانش
کــه اســتعالم حقانیتــش را از حجــر میخواســت

قسمت می کنیم ،بیایید که در انتظار پذیرایی از شما زائران اباعبدالله
الحسین(ع)هستیم.
یکی دیگر از حرکت های خودجوش جالب توجه مردمی اقدام
جمعی از موکبداران عراق به جمع آوری پول برای تامین هزینه های
خودروهای حمل و نقل زائران ایرانی در داخل خاک عراق است.
این عده از موکب داران که نوار ویدئو آن در شبکه های اجتماعی
منتشر شده ،خطاب به زائران ایرانی اربعین حسینی گفته اند' :اگر
دالر در ایران کمی باال رفته هیچ نگران نباشید ،ما شما را روی سرمان
جدا می دهیم و پول الزم را برای ایاب و ذهاب شما از لب مرز تا کربال
و بالعکس فراهم کرده ایم'.
یکی از فعالیت های جالب در این راستا ایجاد کمپین '#الحسین_
یجمعنا' (امام حسین ما را دور هم جمع می کند) است که شهروندان
عراقی و ایرانی در آن هر یک به زبان مادری خود بر وحدت دو ملت
تاکید کرده اند.
عالوه بر فعالیت های مردمی در سطح شبکه های اجتماعی ،بخشی
از این فعالیت ها واتاب عینی یافته که از جمله آن حضور جمعی از
شیوخ و سران عشایر جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق در
منطقه آزاد اروند در روزهای گذشته بوده است.
با توجه به این که بصره هرساله  20روز قبل از اربعین ،سرآغاز این
پیاده روی بزرگ مردمی به سمت کربالی معال است ،شیوخ و بزرگان
بصره به همین مناسبت و با هدف اعالم آمادگی برای پذیرایی از

زائران ایرانی ،همبستگی و همدلی خود را با مردم ایران در منطقه
آزاد اروند ابراز داشتند.
این هیات عراقی در همایش 'حب الحسین یجمعنا' که با حضور
سران و عشایر عرب استان خوزستان در مضیف 'دیراوی' برگزار شده
بود ،حضور پیدا کرد.
پیش از این نیز سران عشایر نجف با حضور در کنسولگری جمهوری
اسالمی ایران در نجف اشرف تاکید کردند که مراسم اربعین امسال
نیز عمق برادری بین دو ملت ایران و عراق را منعکس خواهد کرد.
آنها تاکید کردند که زائران عزیز ایرانی امسال نیز همانند سنوات
گذشته محبت و حسن پذیرایی عراقی ها را شاهد خواهند بود زیرا
دو ملت را عشق حسین به هم نزدیک کرده و هیچ چیز نمی تواند آنها
را از هم جدا کند.
در همین راستا شورای راهبردی اربعین حسینی در ایران امسال به
منظور تقویت هرچه بیشتر اخوت و همدلی بین دوملت ایران و عراق،
بر مراسم اربعین امسال شعار "الحسین (ع) یجمعنا" گذشته است.
همه شواهد و قرائن حاکیست که اربعین امسال برغم تداوم تالش
فتنه انگیزان برای تیره کردن فضای دوستی دو کشور ،همچنان و
بیش از گذشته انعکاسی از انسجام و همدلی بین دو ملت ایران و
عراق و همه ملت های حاضر در این مراسم عبادی باشکوه است که
تحت پرچم واحد حسین بن علی (ع) جمع خواهند شد و یکصدا
بانگ برخواهند برداشت که 'هیهات من الذله'.
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فعالیت های کمیته فرهنگی اربعین در استان کرمان
●● به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین از
استان کرمان فعالیت های کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد
مرکزی اربعین در این استان به شرح ذیل می باشد:

دیدار مسئول کمیته فرهنگی اربعین با
نماینده ولی فقیه وامام جمعه کرمان

حجتاالسالم حسین سازندگی مسئول کمیته
فرهنگی ستاد اربعین به همراه نماینده اوقاف
وامور خیریه با حجتاالسال م والمسلمین
علیدادیسلیمانی نماینده ولیفقیه در استان
و امام جمعه کرمان دیدار کردند .ایشان با ارائه
گزارشی از عملکرد این کمیته و اقدامات انجام
شده اظهار داشت :کمیته بانوان بسیار فعال بوده
و اقدامات خوب و موثری در این کمیته در دو
بخش برون مرزی و درون مرزی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش برون مرزی تهیه
کتاب داستانی به زبان عربی انجام شده است
گفت :هدف از تهیه این کتاب هدیهای برای
بچههای عراقی است و این کتاب در موکبی در
کنار حرم حضرت اباعبدالله(ع) به بچهها اهدا
میشود.
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری
در استان کرمان با اشاره به حمایت از تولید ملی
و اشتغالزایی در کشور افزود :با کمک زندانیان و
با استفاده از صنایع دستی داخلی هدایایی برای
کودکان عراقی تهیه میشود.
وی با بیان اشاره به اهداف اجرای این طرح در
استان کرمان گفت :به دنبال این هستیم تا مردم
کرمان و مردم کشور ما در سفر به عراق و در برابر
مهماننوازی مردم این کشور هدایای کوچکی را
برای قدردانی به کودکان عراقی تقدیم کنند.
حجتاالسالم سازندگی با اشاره به دیگر اقدامات
انجام شده در این کمیته بیان کرد :دفترچه
خاطرات چند منظوره با عکس شهدای استان
تهیه شده و بین زائران همایش بزرگ اربعین توزیع
میشود.
وی با بیان اینکه در این دفترچه بخشهای
مختلف و متفاوتی در نظر گرفته شده است گفت:
زیارت اربعین و فواید آن ،نامهای به امام زمان،
خاطرهنویسی از حضور در همایش بزرگ اربعین از
بخشهای مختلف این کتاب است.
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری
در استان کرمان بیان کرد :در پایان این سفر این
خاطرات جمعآوری شده و به بهترین آثار جوایزی
اهدا میشود.
وی با بیان اینکه استان کرمان امسال  37موکب
در کشور عراق دارد افزود :بنا داریم تا  37روحانی و
قاری در این موکبها داشته باشیم.
حجتاالسالم سازندگی با اشاره به اقدامات انجام
شده در بخش درون مرزی در کمیته فرهنگی
ستاد اربعین استان کرمان گفت :برای موکبهای
داخل استان هم برنامههای فرهنگی زیادی در
نظر گرفته شده است.
وی ارائه سیدیهای مداحی به مراجعین را از
جمله این برنامهها عنوان کرد و افزود :برگزاری

نمایشگاه ،برگزاری همایش اربعین و  ...از دیگر
برنامههای این کمیته است.
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در
استانکرمانورئیسکمیتهفرهنگیستاداربعین
استان کرمان افزود :همایش زائر مبلغ توسط
حوزههای علمیه برگزار میشود.
نماینده اوقاف وامور خیریه حجت االسالم
والمسلمین بساونداظهار داشت :استان کرمان،
خراسان جنوبی و همدان معین استان سیستان و
بلوچستان شدهاند تا برای ساماندهی موکبهای
مسیرتالشکنند.
وی با بیان اینکه شیعیان دیگر کشورها با عشق و
عالقه و تحمل سختیهای زیاد مسیر خود را به
همایشعظیمپیادهرویاربعینمیرسانندگفت:
هر چند که این افراد با توقع و با حداقلها تالش
میکنند تا خود را به این همایش برسانند اما ما
وظیفه خود میدانیم تا در طول مسیر به ویژه در
مسیر عبور از استان کرمان میزبان خوبی برای
زائران اربعین اباعبدالله باشیم.
وی با بیان اینکه این موکب با همکاری اوقاف و امور
خیریه استان کرمان و همچنین اوقاف شهرستان
سیرجان در سیرجان برپا میشود عنوان کرد :در
این موکب تالش شده تا میزبانی خوبی از زائران
اربعین انجام شود.
وی عنوان کرد :به دنبال استقرار دو طلبه مسلط
به زبان اردو و انگلیسی در این موکب برای راحتی
بیشترزائرانهستیم.
در این دیدار حجتاالسال م والمسلمین حسن
علیدادیسلیمانی نماینده ولیفقیه در استان و
امام جمعه کرمان با تاکید بر مردمی برگزار شدن
همایش بزرگ اربعین اظهار داشت :در برگزاری
این برنامهها ،استفاده از ظرفیت مردمی و حضور
مردم اثرگزاری بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده که دولتی برگزار
شدن مراسم باعث عدم حضور مردم و فاصله
گرفتن مردم میشود گفت :دولتی برگزار شدن
خوب نیست و باید از ظرفیت مردم و خیران در
هرچه بهتر برگزار شدن مراسم استفاده کرد.
برگزاری جلسه کارگروه تبلیغ ،قرآن و نماز

حجت االسالم والمسلمین علی جاللی ،مدیرکل
تبلیغات اسالمی استان ،در نشست کارگروه
تبلیغ ،قرآن و نماز کمیته فرهنگی آموزشی اربعین
استان با تسلیت ایام عزاداری سید الشهداء علیه
السالم بیان داشت :کار برای امام حسین علیه
السالم یک توفیق است و هر کسی در این مسیر
قدمی بردارد به خودش خدمت کرده است.
وی با ابراز این مطلب که بسی مایه افتخار است
که در کنار شما به زائران امام حسین علیه السالم
خدمتی انجامدهیم؛خاطرنشان کرد :اربعینیک
همایش بین المللی است و می توانیم با استفاده از
ظرفیت مبلغین اعزامی خدمتی ماندگار به زائرین
انجامبدهیم.
حجت االسالم جاللی گفت :سازمان تبلیغات

آمادگی کامل جهت هرگونه همکاری با کمیته
فرهنگی آموزشی اربعین را دارد البته بخشی از
کارهایکمیتهانجامشدهاستوتعداد37روحانی
برای 37موکب مستقر در عراق مشخص شده
است و یک بخش از کار کمیته هم مربوط به
آموزش روحانیون و مبلغین اعزامی به اربعین است
که با همکاری حوزه علمیه انجام خواهد شد.
حجت االسالم حسین سازندگی ،مسئول کمیته
فرهنگی آموزشی اربعین هم ضمن تشکر از
برگزاری جلسه کارگروه گفت :تمام کارهای
پشتیبانی اربعین مقدمه ای است برای کار
فرهنگی تا بتوانیم ذره ای از معارف دریای بیکران
ابی عبدالله علیه السالم را به زائر بشناسانیم.
وی به مسئله مهم استفاده از طلبه های زائر اشاره
کرد و افزود :ضمن شناسایی این افراد ،آموزش
الزم داده شود که بتوانند دراین همایش عظیم،
تأثیرگزارباشند.
برگزاری جلسه کارگروه فضای مجازی

حجت االسالم حسین سازندگی ،مسئول دفتر
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت
استان ،در دومین جلسه کارگروه فضای مجازی
کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان که در محل
بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد؛ ضمن اعالم
شعار اربعین امسال «الحسین یجمعنا» به این
نکته نیز اشاره کردند که
«قرمز» نیز رنگ منتخب مراسم اربعین سال ۹۷
تعیین و اعالم شده است وی با بیان اینکه دشمنان
اسالم به هر طریقی سعی می کنند اربعین امسال
را کمرنگ جلوه بدهند و از طریق تفرقه اندازی
بین دو ملت عراق و ایران و مطرح کردن شعارهایی
مانند عربی ایرانی و عربی عجمی می خواهند
صفوف وحدت دو ملت را برهم بزنند.
لذا باید برای مقابله با مکر و حیله آنان بسیار
هوشیار و سر زنده بود و از هرگونه حرکتی که
باعث از بین بردن اخوت میان دو کشور می شود،
پرهیز کرد.
در ادامه جلسه دکتر رحمان جاللی ،رییس
کارگروه فضای مجازی ضمن تشکر از پیگیری
های بعثه مقام معظم رهبری استان در خصوص
کارگروه فضای مجازی اربعین ،بیان کرد :بانک
محتوا آماده شده و از روز شنبه اتاق عملیات
اربعین استان کار را به صورت رسمی آغاز خواهد
کرد.
وی ادامه داد :تیم کارگروه فضای مجازی
در آژانس های زیارتی ،پایانه های مرزی و
فرودگاه استان مستقر خواهد شد و اخبار و
اطالعات اربعین و اخبار حضور مردم را به اطالع
همشهریان خواهد رساند؛ همچنین یک کافی
نت در عراق افتتاح خواهد شد تا خبرنگاران
بتوانند با استفاده از اینترنت پرسرعت اخبار را
انعکاس بدهند همچنین تیم توئیتری کارگروه
فضامجازی استان نزدیک به مراسم اربعین کار
خود را آغاز خواهد کرد.

فعالیت های کمیته فرهنگی اربعین در استان آذربایجان شرقی
●● به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین
از استان آذربایجان شرقی فعالیت های کمیته فرهنگی و
آموزشی ستاد مرکزی اربعین در این استان به شرح ذیل
می باشد:

حضور مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان
در نشست مسئوالن و روحانیون موکب ها

در ابتدای این نشست حجت االسالم و المسلمین
ایران نژاد مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین
حسینی ضمن عرض خیر مقدم به مسئولین و
روحانیون موکب ها ،از فعالیتهای صورت گرفته
در خصوص برنامه های کمیته فرهنگی آموزشی
استان گزارشی ارائه دادند.
وی در خطاب به موکب داران ،خدمت به زوار
اربعین را تقرب به خدا و اهل بیت(ع) دانست و
اظهار کرد خدمت کردن به زائرین هم کمتر از
زیارت نیست و این خدمت رسانی در موکب ها
قابل وصف نیست.
وی همچنین در خصوص ترویج اقامه نماز در
راهپیمایی اربعین حسینی گفت :اقامه نماز یکی
از مهمترین پیام های نهضت عاشوراست  .امام
حسین(ع)آخریننمازخودرااولوقت،بهجماعت
و در مقابل دیدگان همه اقامه نمودند و تمام این
اعمالنشاندهندهاهمیتاقامهنمازاست.
ایران نژاد ،رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان را
نیز مورد تأکید قرار داد و گفت :احترام به جایگاه
و منزلت مرجعیت و حفظ شئونات دولت و ملت
عراق از سوی شرکتکنندگان در مراسم اربعین
ضروری است.
مسئول کمیته فرهنگی آموزشی استان آذربایجان
شرقی مردممحوری را مشخصه اصلی مراسم
اربعین عنوان کرد و گفت :دولت در این زمینه
نقش هماهنگ کننده را بر عهده دارد و کار اصلی
باید توسط مردم انجام شود.
وی افزود :باید زمینه جلب مشارکتهای مادی و
معنوی و کمکهای داوطلبانه مردم در این مراسم
فراهم شود.
ایران نژاد خاطر نشان کرد :با مشارکت شهرداری
تبریز بسته های فرهنگی در خصوص مسائل
بهداشتی،امنیتی،بایدهاونبایدهایسفراربعین
تهیه گردیده و در بین زائرین اربعین حسینی توزیع
خواهد شد .همچنین با همکاری شرکت مخابرات
استان پیامک های کوتاهی برای زائرین اربعین
حسینی در این خصوص ارسال خواهد گردید.
در پایان نشست هر یک از مسئولین و روحانیون
موکب ها نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص
هر چه بهتر برگزار شدن مراسم بزرگ اربعین
حسینیارائهنمودند.
برگزاری جلسه کارگروه نائب الشهید
در این جلسه مسئول کمیته فرهنگی آموزشی
اربعین حسینی در استان آذربایجان شرقی با آقای

نویدی مسئول کارگروه شاهد استان درباره اجرای
طرح نایب الشهید در راهپیمایی اربعین گفتگو و
تبادل نظر کردند.
وی تاکید کرد :هدف از اجرای این طرح آنست که
فرهنگ ایثار و شهادت را به زندگی روزمره جامعه
اسالمی وارد کرده و شهدا را به الگوهایی کارآمد و
زنده تبدیل کنیم .و این زنده بودن زمانی احراز می
گردد که ما برنامه ای داشته باشیم و در مسیر شهدا
قدم برداریم.
در ادامه مسئول کارگروه شاهد استان قول داد
جهت اجرای این طرح به نحو گسترده و شایسته
در این رویداد بزرگ حماسی تالش و همکاری
کند.
سال گذشته حدود  46000زائر از استان
آذربایجان شرقی به زیارت اربعین مشرف شده
بودند.
دیدار مسئول کمیته فرهنگی با مدیر جامعه
المصطفیالعالمیه

در این دیدار مسئول کمیته فرهنگی آموزشی
اربعین حسینی با حجه االسالم و المسلمین
نیکبخت مدیر جامعه المصطفی العالمیه استان
آذربایجان شرقی پیرامون استفاده از طالب
زباندان و فرهیخته جهت ارائه خدمات به زائرین
خارجی پیاده روی اربعین حسینی گفتگو و تبادل
نظر کرد.
در ادامه حجه االسالم نیکبخت آمادگی جامعه
المصطفی العالمیه را جهت معرفی طالب زباندان
به کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی را
اعالم کرد تا از ظرفیت آنها در بزرگترین همایش
محباناهلبیتعلیهمالسالم،استفادهگردد.
دیدار مسئول کمیته فرهنگی با مدیر صداو
سیمایاستان

در این دیدار مسئول کمیته فرهنگی آموزشی

●● به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین از
استان مازندران فعالیت های کمیته فرهنگی و آموزشی
ستاد مرکزی اربعین در این استان به شرح ذیل می باشد:

برگزاری جلسه کارگروه تبلیغ ،قرآن و نماز

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالعرسانی االربعین
از مازندران ،در جلسه کارگروه تبلیغ ،قرآن و نماز
کمیتهفرهنگیآموزشیاربعیناستانکهباحضور
مسئول کمیته فرهنگی ،دبیر اجرائی کارگروه
تبلیغ ،قران و نماز ،مسئوالن و نمایندگان موکب
های استان برگزار شد .حجه االسالم والمسلمین
خانی ،مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان،
همت همه خادمین اربعین را عالوه بر ایجاد شور،
معطوف به باال بردن معرفت زائران دانست و شعار
"الحسین یجمعنا" را ،شعار امسال اربعین و وحدت
بخشبینهمگانومانعتفرقهبینامتهادانست.
وی به برگزاری نماز اول وقت در موکب ها تاکید
کرده و مسئوالن و زائران این سفر معنوی را به
رعایت آداب این سفر فراخواند.
در ادامه حجه االسالم والمسلمین روحانی نیا،
دبیر اجرائی کارگروه تبلیغ ،قرآن و نماز استان
با اشاره به حساسیت های بوجود آمده توسط
دشمنان اسالم که سعی در تخریب وجهه دو
ملت ایران و عراق دارند ،خواستار فعالیت بیشتر
قشرهای تاثیرگزار فرهنگی در جامعه شد و با

حجه االسالم والمسلمین خانی با حضور
در دفتر نماینده ولی فقیه در استان با حجه
االسالم انتظاری مسئول دفتر نمایندگی شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالعرسانی االربعین از
مازندران ،رییس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین
حسینی استان با مسئول دفتر نمایندگی شورای
سیاستگذاریائمهجمعهدیدارودرقالبموضوعات
فرهنگیوآموزشیاربعینحسینیوتشکیلکارگروه
یاورانمعنویاربعینواستفادهازظرفیتائمهجمعه
استانبهبحثوگفتوگوپرداخت.
در این دیدار بنا بر پیشنهاد حجه االسالم انتظاری
قرار شد جلسه ای با حضور ائمه جمعه در سه
منطقه شرق ،غرب و مرکز استان ،برگزار شود.

در ابتدای این جلسه حجه االسالم و المسلمین
ایران نژاد مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم
رهبری و مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین
استان با اشاره به اینکه همه اعضای کمیته باید در
فعالیت های فرهنگی چه در ایران و چه در عراق
طبق دستورالعملهای کمیته فرهنگی آموزشی
اربعین حسینی اقدام ،و در فعالیتهای خود
وحدت رویه داشته باشیم.
حجت االسالم و المسلمین ایران نژاد اظهار
کردند :سال گذشته بطور متوسط پنجاه درصد
موکب ها دارای مداح و روحانی بودند اما امسال
باید سعی کنیم صد در صد موکب ها روحانی و
مداح داشته باشند .و امسال سعی می شود یک
نفر به عنوان قاری در موکب ها مستقر و یک دوره
آموزشی توجیهی برای آنها برگزار کنیم.
ایشان در خصوص ویزای اربعین اظهار داشتند:
نمایندگی موقت سفارت عراق در استان مستقر
شده اند و از این هفته آماده صدور ویزا برای ثبت
نام کنندگان می باشند .وی با اشاره به برخی از
سوءاستفاده هایی که در سال گذشته برای صدور
ویزا صورت گرفت ،تصریح کرد :در سال جاری
باید دستگاه های امنیتی این مهم را رصد کنند
تا سوءاستفاده ها در این مورد به حداقل ممکن
رسد.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال اربعین گفت:
شعاری که برای اربعین امسال توسط ستاد
فرهنگیاربعینانتخابشده((الحسینیجمعنا))
و ((قرمز)) نیز رنگ منتخب مراسم اربعین سال
 97می باشد .و تمام موکب ها و اعضای کمیته ها
باید از این شعار استفاده کنند.
مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی
در استان با اشاره به لزوم تبعیت از قوانین کشور
عراق ،تاکید کردند باید در این سفر معنوی از
موارد اختالف برانگیز اجتناب کنیم و به مراجع
بزرگ دینی عراق و قوانین کشور میزبان احترام
بگذاریم.

اخبار مراسم عظیم اربعین لحظهبهلحظه به جهان مخابره شود

دیدار رئیس کمیته فرهنگی اربعین  با مدیر کل
تبلیغاتاسالمیاستان

رییس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی
مازندران با مدیر کل تبلیغات اسالمی استان دیدار
و در قالب موضوعات فرهنگی و آموزشی اربعین
حسینی به بحث و گفتو گو پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین خانی ،رییس کمیته
فرهنگی آموزشی اربعین حسینی مازندران با
تقدیر از مدیر کل تبلیغات اسالمی استان بعنوان
عضو فعال کمیته فرهنگی استان در سال های95
و ، 96خواستار همکاری های همه جانبه فرهنگی
و تبلیغی ایشان در مباحث مربوط به یاوران معنوی
اربعین و کارگروه تبلیغ ،نماز و قرآن گردید.
وی در ادامه معرفی حجت االسالم روحانی نیا
بعنوان دبیر اجرائی کارگروه تبلیغ ،نماز و قرآن
توسط آن اداره کل را ،سبب تسریع در اجرای
سیاست های ستاد اربعین دانست.
حجت االسالم شکریان ،مدیر کل تبلیغات
اسالمی استان نیز در این جلسه آمادگی خود را
جهت همکاری های الزم اعالم کرد.
در این دیدار دی وی دی محصوالت کمیته
فرهنگی اربعین و پیوست فرهنگی موکب ها
جهت بهره برداری ،تحویل مدیر کل اداره تبلیغات
اسالمی مازندران گردید.

برگزاری جلسه کارگروه تبلیغ و نماز

آیتالله سید محمد شاهچراغی نماینده ولیفقیه امام جمعه سمنان:

فعالیت های کمیته فرهنگی اربعین در استان مازندران
اشاره به فعالیت های انجام شده ،کارهای تیمی
و جمعی در کارگروه ها و موکب ها را دارای برکت و
محور فعالیت موکب ها را قرآن ،نماز و تبلیغ شمرد.
در ادامه جلسه ،نمایندگان موکب ها و مسئولین
حاضر ،توضیحاتی پیرامون فعالیت های فرهنگی
در دست اقدام و مشکالت و کمبودهائی که با آن
مواجه هستند ،ارائه کردند.
دیدار مسئول کمیته فرهنگی اربعین با
مسئولدفترنمایندگیشورایسیاستگذاری
ائمهجمعهاستان

اربعین حسینی با آقای صفری مدیر کل صدا و
سیمای استان آذربایجان شرقی پیرامون تولید
برنامه های تلویزیونی و رادیویی در خصوص
اربعین حسینی گفتگو و تبادل نظر کرد.
وی همچنین تعدادی از کارشناسان و خطبای
محترم استان را جهت حضور در مرکز صدا و
سیمای استان را معرفی کرد تا از ظرفیت آنها در
تولید برنامه ها استفاده گردد.
در ادامه آقای صفری قول همکاریهای مساعد را به
مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین در زمینه
ایجاد شور و شعور حسینی و تولید برنامه های
مناسب در خصوص این رویداد بزرگ داد.

●● نماینده ولیفقیه در استان سمنان بابیان اینکه دشمن میکوشد تا حرکت عظیم
اربعین را کمرنگ جلوه دهد ،گفت :رسانهها با پوشش لحظهبهلحظه این مراسم بهترین
اخبار را به جهان مخابره کنند.

به گزارش االربعین از سمنان ،آیتالله سید محمد شاهچراغی در آیین
رونمایی از سایت خبری موکبهای استان سمنان و آغاز به کار رسمی موکب
فرهنگی و رسانهای فجر به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه موکبهای اعزامی
به عراق برای مراسم اربعین دادرس زائران باشند ،ابراز داشت :خوشبختانه
استقبال عمومی از مراسم اربعین طی سنوات قبل بینظیر بود و امسال نیز
باید با ارائه خدمات شایسته توسط موکبها حضور پرشور اقشار مختلف جامعه
را شاهد باشیم.

وی بابیان اینکه دشمن برای مراسم اربعین برنامهریزی دارد و ما نیز باید خود را
مجهز کنیم ،افزود :این وظیفه خطیر بر عهده مسئوالن وجود دارد تا جوانان را
به مشارکت در موکبها تشویق کنند تا توطئههای دشمنان در فضای مجازی
علیه همایش اربعین خنثی شود.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان بابیان اینکه دشمن میکوشد تا حرکت
عظیم و مردمی اربعین را کمرنگ جلوه دهد ،ابراز داشت :این مسئولیت بر
عهده رسانهها خواهد بود تا با پوشش لحظهبهلحظه این مراسم بهترین اخبار
ً
را به جهان مخابره کند قطعا زمانی دشمن این شور و اشتیاق مردم را در این
همایش نظارهگر باشد نمیتواند خدشهای به این مراسم وارد کند.
آیتالله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد :با توجه به نقش و وظیفه خطیر
رسانهها در پوشش مراسم اربعین انتظار میرود مسئوالن موکبها از رسانهها
پشتیبانی الزم را داشته باشند و خدمات الزم را در اختیار آنها قرار دهند تا این
مخابره همایش میلیونی به بهترین شکل بهکل دنیا ارسال شود.
وی بابیان اینکه مردم دنیا باید درک واقعیتهای جهان اسالم را در این همایش
میلیونی نظارهگر باشند ،افزود :دشمن میکوشد تا با حربههای مختلف مانع
برگزاری همایش میلیونی اربعین شود که فراهم کردن زیرساختهای الزم
برای پوشش اخبار این حماسه بزرگ هجمههای فرهنگی دشمن را نقش بر
آب میکند.
در این مراسم با حضور محمدمهدی احمدی مشاور وزیر فرهنگ از سایت
خبری موکبهای استان سمنان رونمایی شد.

رویداد استارتاپی «نوآوری و اربعین؛ فرصت هایی با پای پیاده» برگزار میشود
●● به گزارش خبرگزاری های مختلف؛ این رویداد در بخش های ایده
پردازی ،فراخوان محصوالت و خدمات فرهنگی به همت مجموعه فرهنگی
شهدای انقالب اسالمی (سرچشمه) ،شتابدهنده فرهنگی -مذهبی و
قرآنی شفق ،اپلیکیشن «زائر» و با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران ،ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی جهاد
دانشگاهی ،کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین ،صندوق نوآوری
و شکوفایی ،فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران ،مجموعه ویراستاران با محورهای نوآوری اپلیکیشن
و نرم افزار ،کاال و تولیدات مذهبی و خدمات و برنامه های فرهنگی برگزار
خواهد شد.

گفتنی است جایزه ارزنده برای گروه اول  ۵میلیون تومان ،گروه دوم  ۳میلیون
تومان و برای گروه سوم نیز  ۲میلیون تومان اعالم شده و فرصت ارائه به سرمایه
گذاران ،مشاوره کارآفرینی و نوآوری ،پشتیبانی توسط ستاد اربعین و تبلیغات و
اطالع رسانی برای ایده های برتر از جمله تدابیری است که برای هر چه بهتر
برگزار شدن این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی در نظر گرفته شده است.
الزم به توضیح است این رویداد از ۱۸تا ۲۰مهر سال جاری در مجتمع شکوفایی
شرکت های دانش بنیان برپا شده و امکان اسکان به طور محدود برای شرکت
کنندگانخارجازتهراننیزمهیامیباشد.
عالقمندان به خدمت در اربعین حسینی و صاحبان ایده و محصول می توانند
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن تماس  ۰۹۲۰۱۳۰۰۱۷۰تماس
حاصل نموده و یا به نشانی سایت www.shafagh.irمراجعه نمایند.

ویژہنامہهفتگے
کمیتہ فرهنگے و آموزشے ستاد مرکزی اربعین
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فعالیتهای کمیته فرهنگی اربعین در استان بوشهر
●● به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین از
استان بوشهر فعالیت های کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد
مرکزی اربعین در این استان به شرح ذیل می باشد:

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی آموزشی با
حضورنمایندگیولیفقیهوامامجمعهبوشهر

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر ،مدیرکل تبلیغات اسالمی و سایر اعضای
کمیته ،جلسه کمیته فرهنگی آموزشی ستاد
اربعین استان در دفتر امام جمعه بوشهر برگزار شد.
جلسه کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین
استان با حضور آیت الله غالمعلی صفایی
بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر ،حجتاالسالم مهدی شریفیتبار معاون
هماهنگکننده کمیتههای استانی فرهنگی و
آموزشی بعثه مقام معظم رهبری ،حجتاالسالم
عبدالرضا سروستانی مدیرکل تبلیغات اسالمی
و سایر اعضای کمیته ،جلسه کمیته فرهنگی
آموزشی ستاد اربعین استان در دفتر امام جمعه
بوشهر برگزار شد.
آیتالله صفایی بوشهری در این جلسه اظهار کرد:
اسالم نبوی و اسالم انقالبی آثارش در جهان و به
خصوص در بین ادیان مؤثر است و در شرایط روز
باید از آرمانها و ارزشهای مکتب اسالم استفاده
بهینهشود.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه سفر اربعین
حسینی میبایست با ابعاد تربیت شخصیتی
و سلوک حسینی بر مدار ایمان ،تقوا و بصیرت
همراه باشد ،گفت :مراسم پیادهروی اربعین
حسینی یک حماسه و طلوع مجدد قیام کربال و
بیعت با امام حسین (ع) و اشاعه فرهنگ حسینی
در جهان است و دشمن همواره به دنبال خاموش
کردن این مشعل فروزان است.
حجتاالسالم مهدی شریفیتبار ،معاون
گ کننده کمیتههای استانی فرهنگی
هماهن 
و آموزشی بعثه مقام معظم رهبری در این آئین
با اظهار اینکه از سال  ۹۳مباحث سازماندهی
فرهنگی و آموزشی برنامههای مراسم پیادهروی
اربعین حسینی زیر نظر بعثه مقام معظم رهبری
تشکیل شد ،گفت :بیانات راهبردی رهبر معظم
انقالب اسالمی در بحث فرهنگی و اعتقادی ویژه
زائرین مراسم پیادهروی اربعین حسینی سرلوحه
کار بعثه است.
وی با بیان اینکه مراسم پیادهروی اربعین حسینی
یک میراث معنوی برای مسلمانان و سایر ادیان
مذهبی است ،افزود :حفظ مردمی بودن مراسم
اربعین در حین تسهیلگری دستگاههای
حکومتی امری مدبرانه و تعاملی است.
حجتاالسالم عبدالرضا سروستانی ،مسئول

کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی
و مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر در
این جلسه با اشاره به اینکه هدف این کمیته
بسترسازی کارهای فرهنگی ،قرآنی و معارف
حسینی جهت موکب های برون مرزی و زائران
عتبات عالیات است ،اظهار کرد ۸ :کارگروه ویژه
کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی
 ۹۷استان بوشهر تشکیل شده است.
حیدر ساجدی ،مدیر کل امنیتی و انتظامی
استانداری بوشهر عنوان کرد :ترویج فرهنگ
حسینی ،احترام به سنتها و باورهای مردم عراق و
جلوگیری از تفرقه بین شیعه و سنی از موارد مهمی
است که مسئوالن مواکب برونمرزی و زائران
اربعین حسینی باید توجه و رعایت کنند.
حجتاالسالم محمدرضا اسماعیلپور ،مدیرکل
اوقاف و امورخیریه استان بوشهر از آمادگی فازل
اول موکب زائر حسین ریزی و شهدای مدافع حرم
این اداره کل در مرز شلمچه شهر خرمشهر ویژه
پذیرایی و اسکان از زائرین ایام اربعین حسینی
خبرداد و گفت :مدیریت مجموعه ۱۱هکتاری زائر
سرای زائر حسین ریزی با همکاری اوقاف استان
های کهگیلویه و بویراحمد ،فارس و هرمزگان و
پشتیبانی میشود و روزانه با نهار ،شام و میان
وعده از  ۱۳هزار نفر زائرین پیادهروی اربعین در
مرز شلمچه پذیرایی به عمل میآید.
ابراهیم مرادی ،مدیرعامل اتحادیه موسسات و
تشکلهای قرآن و عترت استان بوشهر اعالم
کرد :محفل ختم و تالوت قرآن کریم مؤسسات
قرآنی بوشهر در ۳موکب فرهنگی مسیر پیاده روی
اربعین حسینی برپا و برقرار است.
برگزاری جلسه روسای کارگروه های هشتگانه
کمیتهفرهنگی
با حضور مدیرکل تبلیغات اسالمی جلسه روسای

کارگروه های هشتگانه کمیته فرهنگی آموزشی
ستاد اربعین استان بوشهر برگزار شد.
جلسه روسای کارگروه های هشتگانه کمیته
فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان در اداره کل
تبلیغات اسالمی بوشهر برگزار شد.
حجتاالسالم عبدالرضا سروستانی رئیس کمیته
فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان بوشهر در
این جلسه بر لزوم معرفت بخشی ،توجه به فرهنگ
قرآنی ترویج معارف حسینی ،و اجرای برنامه های
معرفتی در این همایش بزرگ اسالمی تاکید کرد.
در بخش دیگری از این جلسه حجتاالسالم
سیدعلی پناه محمودی نیا ،معاون فرهنگی،
پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسالمی
بوشهر ضمن تبیین شرح وظائف کارگروه های

 ۸گانه نقش جامعه تبلیغی و روحانیون بهعنوان
پیشگامان نهضت مردمی در برگزاری مطلوب
مراسم عزاداری اربعین را مهم ارزیابی کرد.
در این جلسه ،حجتاالسالم نعمت الله عظیمی
فرد مسئول کارگروه تبلیغ و نماز ،زهرا رضایی،
مسئول کارگروه امور بانوان ،محمد شهبازی
مسئول کارگروه فضای مجازی و یاوران رسانه ای
اربعین ،ابراهیم مرادی مسئول کارگروه قرآن،
نوشاد نوشادی مسئول کارگروه هیئات مذهبی و
محمد جواد فرامرزی مسئول کمیته نائب الشهید
به بیان نقطه نظرات خود پیرامون برگزاری بهینه
مراسماربعینامسالپرداختند.
برگزاری جلسه کارگروه قرانی و تصویب اجرای
طرح همگام با قرآن ،همراه با اربعین
کارگروه قرآن کمیته فرهنگی آموزشی اربعین
استان بوشهر طرح همگام با قرآن ،همراه با اربعین
را در موکب های زائرین اربعین حسینی اجرا
میکند.
مدیرعامل اتحادیه قرآنی مردمی و مسئول کارگروه
قرآنکمیتهفرهنگیآموزشیاربعیناستانبوشهر
از برگزاری طرح همگام با قرآن ،همراه با اربعین در
موکب های زائرین اربعین حسینی خبر داد.
ابراهیم مرادی اظهار داشت :این طرح به همت
اتحادیه موسسات و تشکل های قرآنی استان و
موکب بیت الزهرا شهرستان دیر در ایام اربعین در
کربال برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :طرح ها و برنامه های قابل اجرا در
این ایام متعاقبا اعالم خواهد شد .هر زائر هنگام
تشرف و رسیدن به موکب یک صفحه از قرآن ویژه
یک صفحه ای از قرآن کریم که از قبل آماده شده
ی کند.
را تالوت م 
برگزاری جلسه کارگروه برنامه ریزی کمیته
فرهنگیاستان
با حضور مدیرکل تبلیغات اسالمی جلسه کارگروه
برنامه ریزی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین
استان بوشهر برگزار شد.
جلسه کارگروه برنامه ریزی کمیته فرهنگی
آموزشی ستاد اربعین استان در اداره کل تبلیغات
اسالمی بوشهر برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر در این نشست
در خصوص کارکرد و رسالت های کمیته به
نکاتی اشاره کرد و خواستار هماهنگی مردمی
در جهت پر شور و شعور برگزار کردن پیاده روی
اربعین شد.
حجتاالسالم عبدالرضا سروستانی وجود
محتوای غنی و همچنین برنامه ریزی دقیق
در خصوص معرفت بخشی و آگاهی به زائران
حسینی توسط کارگروه ها را یادآور شد.
تعیین روسای کارگروه های کمیته فرهنگی
آموزشی ستاد اربعین استان و بحث و بررسی
پیرامون اولویت های ابالغی و دستورالعمل های
ارسالی از کمیته برگزاری فرهنگی آموزشی مرکز از
مواردی بودند که در این جلسه مورد بحث و بررسی
قرارگرفتند.

جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی اربعین استان اصفهان

●●دومینجلسههماندیشیکارگروهبانوانکمیتهفرهنگیآموزشیاربعیناصفهانکهبه
منظور ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی های الزم و پیگیری مصوبات جلسه قبل در استانداری با
حضورمسئولکمیتهفرهنگیآموزشیاربعیناستان،سرکارخانماثنیعشرمسئولکارگروه
بانوان اربعین استان و مسئولین امور بانوان ادرات و موسسه های استان برگزار شد.

به گزارش االربعین؛ در این جلسه مسئول کارگروه بانوان اربعین استان ضمن
خوشامدگویی به مدعوین پیگیری مصوبات جلسه قبل را در دستور کار این

جلسه بیان نمود.در ادامه خانم قاری پور یکی از اعضا جلسه به بیان تجارب
گذشته در راهپیمائی اربعین پرداخته و پیشنهاداتی را دراین زمینه عنوان کرد.
ایشانزیارتاربعینرابعنوانیکیازعالمتهایپنجگانهمومنینعنوانووظیفه
ً
کارگروه بانوان را صرفا معطوف به امور فرهنگی این حماسه بزرگ خواند.
مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان نیز ضمن قدردانی از اقدامات
خوب صورت گرفته در این کارگروه تالش برای امام حسین را موهبت الهی
دانستکهنصیبهرکسینمیشودواینکهماکاریهرچندکوچکدردستگاه
امامحسینانجامدهیمراافتخاریبسیارارزشمندوبزرگدانست.
حجه االسالم والمسلمین مهدی گرجی استقبال بانوان در پیاده روی سالهای
گذشته را قابل توجه دانست و عنوان کرد حدود یک چهارم از صد وبیست هزار
زائر در استان اصفهان در سال گذشته را بانوان به خود اختصاص داده بودند که
این خود تالش درارائه امور فرهنگی و آموزشی جهت این زائرین را می طلبد.
درپایان این جلسه مصوبات جلسه قبل پیگیری و هر یک از اعضا به بیان
موضوعاتواقداماتصورتگرفتهپرداختند.

در نشست خبری کارگروه رسانه و فضای مجازی اربعین سیستان و بلوچستان مطرح شد:

دشمن از دوستی ملت ایران و عراق ناراحت است

●● حجت االسالم فقیهی :تالش های دشمن در برهم زدن وحدت ناکام است و دشمن
از دوستی ملت ایران و عراق ناراحت است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اربعین ،نشست خبری کارگروه رسانه و فضای
مجازی اربعین سیستان و بلوچستان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد .در
این نشست سلطانی نژاد مسئول کارگروه با اشاره به اهمیت فضای مجازی

بر لزوم تالش هرچه بیشتر در زمینه تولید محتوا تاکید کرد و گفت" :شاهد
امپریالیزم فرهنگی در این مقوله هستیم دشمن و در راس آن امریکا با نفوذ در
دیگر کشورها به دنبال القای سبک زندگی و باورهای غربی به ما هستند ".وی
راهکار مقابله با این دشمنی را تالش در جهت تولید محتوا دانست.
معاون فرهنگی اداره کل ارشاد سیستان و بلوچستان حضور زوار پاکستانی
را یک رخداد مهم برای کشور ارزیابی کرد و آن را تجلی اتحاد مذاهب و ملتها
حول محور امام حسین(ع) دانست.
همچنین حجت االسالم و المسلمین علی فقیهی ضمن اشاره به تالش های
دشمن در برهم زدن اتحاد گفت" :دشمن از اتحاد و دوستی ملت های ایران و
عراق بسیار ناراحت است ".فقیهی در ادامه تالش های دشمن را در این زمینه
ناکام خواند و از جمله این تالش ها به اختالف افکنی میان شیعه و سنی و
تشکیلداعشوایجادجنگشیعیشیعیوتاسیسشیعهانگلیسیاشارهکرد.
مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین ضمن تبریک عملیات "ضربت محرم"
سپاه پاسداران انقالب اسالمی این عملیات را آبرو آفرین برشمرد.
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فعالیت های کمیته فرهنگی اربعین در استان قم
●● به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین
از استان قم فعالیت های کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد
مرکزی اربعین در این استان به شرح ذیل می باشد:

برپاییقرارگاهاربعیندرمصلیشهرمقدسقم

حجت االسالم و المسلمین عسکری علویه،
مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان قم
از برپایی قرارگاه اربعین در مصلی شهر مقدس قم
خبر داد.
این قرارگاه که از  5صفر تا  25صفر برای خدمات
رسانی به زائران اربعین حسینی بر پا خواهد شد
هر شبانه روز برای 9هزار نفر پذیرش و اسکان
خواهد داشت.
وی افزود :از دیگر خدمات این قرارگاه می
توان به پذیرایی زائران با صبحانه ،ناهار و شام به
میزان 230هزار وعده ،خدمات فرهنگی تبلیغی
با حضور  130مبلغ مسلط به زبان خارجی،
درمانگاه صلواتی ،ایستگاه صلواتی ،مهد کودک،
برگزاری تورهای قم گردی برای زائران غیرایرانی،
برپایی نمایشگاه و ایستگاه فرهنگی اشاره کرد.

فعالیتهای مردمی ر دفتر نمایندگی بعثه مقام
معظم رهبری منطقه قم برگزار گردید.
در این جلسه که نمایندگانی از قرارگاه اربعین
حسینی استان قم به مرکزیت مصلی قم ،ستاد
بازسازی عتبات عالیات و واحد خواهران حوزه
های علمیه حضور داشتند نماینده قرارگاه اربعین
حسینی استان قم ،گزارش مبسوطی از عملکرد
این قرارگاه و کمیته های مربوطه ارائه کرد.
وی ،به فعالیتهای کمیته فرهنگی قرارگاه از
قبیل :محافل انس با شهدا ،ایستگاه فرهنگی،
نمایشگاه،برگزارینمازجماعتومراسمات،اشاره
و بخش کمیته تبلیغی را شامل فعالیتهای :تبلیغ
و پاسخگویی به شبهات و مشاوره های تخصصی،
برگزاری حلقههایمعرفتیوبصیرتیمعرفی کرد.
در پایان این جلسه ،موارد زیر به تصویب رسید:
 .1ایجاد نمایشگاه مشترک ستاد بازسازی عتبات
عالیات و واحد خواهران حوزه علمیه در مصلی
 .2ایجاد نمایشگاه با موضوع دستاوردهای چهل
سالهانقالب
 .3معرفی مبلغه های متخصص از سوی حوزه
علمیهخواهران
 .4ایجاد ایستگاه های روایت گری مصور عاشورا
توسط گروه روایتگر کمیته فرهنگی قرارگاه.
برگزاری جلسه کمیته فرهنگی با موضوع
تبلیغاتمحیطیومحصوالتفرهنگی

برپایی ایستگاه روایتگری مصور عاشورا در
استان قم

ششمین نشست تخصصی کمیته فرهنگی
آموزشی اربعین استان قم با موضوع موکبها و
فعالیتهای مردمی در دفتر نمایندگی بعثه مقام
معظم رهبری منطقه قم برگزار گردید.
ششمین نشست تخصصی کمیته فرهنگی
آموزشی اربعین استان قم با موضوع موکبها و

پنجمین نشست تخصصی کمیته فرهنگی
اربعین استان در قالب کارگروه تبلیغات محیطی
و محصوالت فرهنگی با موضوع تبلیغات محیط
شهری و تهیه جزوات در تاریخ  97/7/7در دفتر
نمایندگیبعثهمقاممعظمرهبریمنطقهقمبرگزار
شد.
به گزارش االربعین ،پنجمین نشست تخصصی
کمیته فرهنگی اربعین استان در قالب کارگروه
تبلیغات محیطی و محصوالت فرهنگی با موضوع
تبلیغات محیط شهری و تهیه جزوات در تاریخ

 7/7/97در دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم
رهبری منطقه قم برگزار شد.
در این جلسه که با حضور معاونت فرهنگی
شهرداری قم و دیگر اعضای گروه شامل ستاد
بازسازی ،اداره ارشاد ،معاونت تبلیغ حوزه و
آموزش روحانیون برگزار شد مقرر گردید که در
مکانهای مقرر در سطح شهر قم به آرایش محیط
با استفاده از بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی و ...با
موضوع اربعین با قوت هرچه بیشتر چون سالهای
گذشتهپرداختهشود.
گفتنی است همچنین جزوات و کتابچه های
ارشادی مورد نیاز زائر مشخص و اعالم گردید.
برگزاری جلسه کمیته فرهنگی با موضوع
اطالع رسانی از منظر فرهنگ و زیارت

چهارمیننشست تخصصیکارگروهاطالعرسانی
کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان قم با
موضوع اطالع رسانی از منظر فرهنگ و زیارت در
دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری منطقه قم
برگزار شد.
به گزارش االربعین ،چهارمین نشست تخصصی
کارگروه اطالع رسانی کمیته فرهنگی و آموزشی
اربعین استان قم با موضوع اطالع رسانی از منظر
فرهنگوزیارتدردفترنمایندگیبعثهمقاممعظم
رهبری منطقه قم برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه:
معاونت تبلیغ حوزه علمیه ،ستاد بازسازی عتبات،
نماینده بانوان استان برگزار شد مقرر گردید
مسئولین کمیتههای استان از  5تا  15صفر به
توضیح و تبیین مطالب مرتبط در ویژه برنامه های
اربعین صداو سیما شرکت کنند .همچنین مقرر
گردید جهت انعکاس فعالیتهای آموزشی اعم از
آموزشهای عمومی و تخصصی و فعالیت کارگروه
بانوان برنامه های مستند تهیه و ارائه نمایند.
ضمنا در این جلسه شرح وظایف کارگروه تببین و
ابالغ گردید.

جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان هرمزگان

●● با حضور حجت االسالم والمسلمین شریف تبار،
معاون امور هماهنگی و استانهای کمیته فرهنگی و
آموزشیستادمرکزیاربعیندومینجلسهکمیتهفرهنگیو
آموزشی ستاد اربعین استان هرمزگان برگزار شد .

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی االربعین،
در ابتدای این دیدار حجت االسالم والمسلمین
حاجبی  ،مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی
ستاد اربعین استان هرمزگان ضمن ارائه گزارشی
از برنامه های ارائه شده در حوزه های فرهنگی و
آموزشی،انعقادتفاهمنامهبا کمیتهاسکانوتغذیه

(ستادبازسازیعتباتعالیاتاستان)درخصوص
برگزاری دوره های آموزشی ویژه خادمین موکب
های استان در داخل کشور و عراق را از مهمترین
برنامه های در حال انجام عنوان داشتند که در
این راستا آموزش های دروس اخالق و آداب سفر
 ،امداد و نجات  ،آتش نشانی  ،بهداشت و  ...در
شهرستان های میناب  ،رودان  ،بندرلنگه و قشم
برگزار گردیده است .
ایشان انجام برنامه ریزی الزم جهت تجمع بزرگ
زائرین پیاده روی اربعین حسینی ( ع ) و انجام
هماهنگی الزم با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس
جهت ضبط برنامه های آموزشی در حوزه های
دینی و مذهبی و  ...در زمان های پنج دقیقه جهت
پخش از سیمای استانی را از دیگر فعالیت های این
کمیتهبرشمردند.
در ادامه جلسه حجت االسالم والمسلمین شریف
تبار  ،معاون امور هماهنگی و استانهای کمیته

فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین ضمن ارائه
گزارشی از برنامه ریزی های انجام شده توسط این
کمیته در موسم پیاده روی اربعین حسینی ( ع )
از دستگاه های عضو کمیته خواستند در جهت
انتشار مناسب محتواهای تهیه شده  ،بعنوان
پیوست فرهنگی موکب ها همکاری الزم را داشته
باشند.
در پایان جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد توسط
اعضای کمیته و محول نمودن وظایف مربوطه
توسط رییس جلسه  ،مقرر شد با همکاری اداره
کل تبلیغات اسالمی و معاونت تبلیغ حوزه های
علمیه استان هماهنگی الزم جهت تسهیل حضور
روحانیون مستقر در طرح هجرت و روحانیون
تبلیغیاستاندرمراسمپیادهرویاربعینحسینی
( ع ) صورت پذیرد و همچنین نمایشگاه عکس در
مسیر دلدادگی و شبی با شعر اربعین توسط اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار شود .

جلسه کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان خوزستان

●● دهمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین
استان خوزستان با حضور اعضای این کمیته در محل
دفترنمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و
زیارت خوزستان برگزار گردید.

در این جلسه جناب حجت االسالم والمسلمین
آقای حسن زاده مسئول دفترنمایندگی بعثه مقام
معظم رهبری و مسئول کمیته فرهنگی آموزشی
اربعین استان سیاست های ابالغی از سوی
کمیته فرهنگی آموزشی مرکز را تشریح نمود.
وی همچنیـن بـر اهمیـت کارهـای فرهنگـی و
علـی الخصـوص حضـور پررنـگ روحانیـون و
مبلغیـن در دو مـرز شـلمچه و چذابـه و عمـق
بخشـیدن مسـائل فرهنگـی اربعیـن تاکیـد
کردند.در این جلسـه هر کـدام از اعضای کمیته

فرهنگـی مطالبـی را بیان نموده و پیشـنهاداتی
مطـرح نمودنـد و بین اعضاء تقسـیم کار صورت
پذیرفـت.
سپس مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی
خوزستان بر نحوه تقسیم روحانیون و مبلغین در
ایام اربعین در دو مرز شلمچه و چذابه توضیحاتی
را ارائه نمودند.
در ادامه رییس ستادبازسازی عتبات عالیات
استان از آمادگی این ستاد برای هر نوع همکاری
مواکب با این کمیته خبرداد.

زائرسرای آستان قدس رضوی در سیستان و بلوچستان
پذیرای زائران اربعین
●● بازدید از روند پیشرفت ساخت زائرسرای آستان
قدس در میرجاوه

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری اربعیـن،
مسـئول کمیتـه فرهنگـی آموزشـی اربعیـن
سیسـتان و بلوچسـتان جهـت بازدیـد از پـروژه
زائرسـرای آسـتان قـدس رضـوی بـه نقطـه
مـرزی میرجـاوه رفـت .حجـت االسلام و
المسـلمین فقیهـی طی ایـن بازدیـد در گفتگو
بـا پیمانـکاران در جریـان پیشـرفت پـروژه قـرار
گرفـت.
الزم به ذکر است زائرسرای آستان قدس رضوی با
توجه به گسترش سفرهای زیارتی زوار پاکستانی

در نزدیکی پایانه مرزی میرجاوه به دستور جناب
حجت االسالم و المسلمین حاج آقای رئیسی
تولیت محترم آستان  ،در زمینی به مساحت 6
هکتار؛ امکاناتی مانند درمانگاه ،سوئیتهای
مخصوص زو جهای جوان ،استراحتگاه جمعی،
مسجد (نمازخانه) ،هایپر مارکت و فروشگاههای
دیگر در حال ساخت می باشد.
پایانه مرزی میرجاوه در فاصله  100کیلومتری
زاهدان قرار دارد و محل ورود زوار پاکستانی
است که در ایام محرم و صفر برای زیارت اماکن
مقدسه ایران و عراق وارد خاک کشورمان
میشوند.
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حجت االسالم والمسلمین پناهیان:

حماسه اربعین آزمون بزرگ همه شیعیان است

قال الصادق (ع):

َ ً َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ ِّ
َم ْن َأ َتى َق ْب َر ْال ُح َس ْ
ب الله له ِبکل
اشیا کت
م
ع
ن
ی
ِ
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
خطو ٍة ألف حسن ٍة و محا عنه ألف سیئ ٍة و رفع
َُ َْ َ َ َ
له ألف د َرج ٍة؛
امام صادق(ع):   کسى  که پیاده به زیارت امام
حسین(ع) برود خداوند به هر قدمى که بر مىدارد
هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از وى محو
مىفرماید و هزار درجه ،مرتبهاش را باال مىبرد.
کامل الزیارات ،ص133
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صاحبامتیاز:
کمیتہ فرهنگے آموزشے اربعین
رسدبیر:
سید محمدرضا خورشو
دبیر اجرایے:
محمد ابراهیم حسینعلے زاده
مدیر هرنی:
محمود کریمے

حجت االسالم والمسلمین قمی:
●● حجـت االسلام والمسـلمین پناهیان اربعیـن را محور همه فعالیت هـای فرهنگی و
امتحانـی بزرگ برای همه شـیعیان دانسـت.

حجت االسالم والمسلمین پناهیان در مراسم اختتامیه گردهمایی فعاالن
مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی که در عرصه اربعین در مسجد جمکران
برگزار شد گفت :والیت ،مهمترین اجزای دین است و مومنین با مساله والیت
امتحان می شوند.
وی افزود :دالیل و شواهد نشان می دهند که به عصر ظهور نزدیک می شویم
ولی پیش از ظهور با یک آزمون بزرگ مواجه شدیم که همان تجمع اربعین
است؛ این تجمع بزرگ چند میلیونی یک امتحان بزرگ برای محبین اهل
بیت(ع) است.
پناهیان اظهارکرد :مومنین ،عمال به یک همایش بزرگ جهانی دعوت شده
اند و باید نقش خود را در این همایش بزرگ جهانی به انجام برسانیم؛ اصال
بعید نیست که این امتحان اربعین ،پیش درآمد آزمون بزرگ ظهور باشد؛ اگر
مومنین از این امتحان سربلند بیرون آمدند می توان روی آنها حساب کرد که
در آزمون ظهور نیز سربلند بیرون می آیند.
کارشناس مذهبی بیان کرد :هزینه ای که اربعین از ما می برد یک هزینه
مالی و وقتی مختصر است؛ در این هنگام نباید این عرصه را از دست بدهیم؛
رزمندگان ما در جنگ ،جنگ را یک امتحان می دانستند و به همین جهت این
عرصه را رها نمی کردند.
وی گفت :در کربال همیشه پای عشق به میان نبود ،بلکه همین خشیت که
مبادا از حسین(ع) کم بگذاریم و در قیامت در مقابل پیامبر روسیاه بشویم
باعث شد که این یاران در کنار حضرت بمانند؛ در کنار این خشیت ،عشق هم
طلوع کرده بود و فضا را مترنم می کرد.
وی افزود :امروزه در خصوص اربعین ،احساس مسئولیت می کنیم ونه صرفا
محبت؛ این مجلس ،مجلس جهانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و
باید پررونق تر از سالهای قبل برگزار کنیم قطعا با مانع تراشی های دشمنان نیز
مواجه خواهد که باید با آنها مقابله کنیم.
پناهیان اظهارکرد :همان ابلیسی که سرویس های جاسوسی را اداره می
کند ،اندیشه یک مدیر بی ایمان را نیز مدیریت می کند؛ این گونه موانع در
مقابل ما است ولی نباید پشت این موانع بمانیم؛ باید به موضوع اربعین و امر
تعظیم شعائر الهی و والیی و حماسه بزرگ جهانی امامت و والیت ،به عنوان یک
امتحان نگاه کنیم و با خشیت نگران نتیجه هم باشیم.
کارشناس مذهبی بیان کرد :بدون تردید ،اربعین یک جلوه بسیار مهم
در عرصه والیت است و خداوند از ما سئوال می پرسد که با نعمت اربعین
چه کردید؟ احساس خشیت و نگرانی داریم در این رابطه که مبادا از امام
حسین(ع)کمبگذاریم.
وی گفت :اگر هرسال رونق بیشتری به حماسه اربعین ندهیم در روز قیامت چه
پاسخی به سواالت و محاسبه الهی خواهیم داشت؟ اگر با سختی ها و موانع
حماسهاربعینتالشبیشتریننکنیمچهپاسخیخواهیمداشت؟اربعینمثل
یک هیئت شخصی نیست که بتوان در میزان پذیرایی آن تغییر ایجاد کنیم.
وی افزود :اگر کسی بخواهد از زیاده مال خود برای اربعین هزینه کند هنر
نکرده است بلکه هنر واقعی آن است که یک فرد از زندگی عادی خود بزند و
خرج اربعین کند؛ با امر والیت و آنچه مرتبط به نعمت والیت است باید درست
برخورد کند.

پناهیان با اشاره به وظیفه مسئوالن در خدمت به اربعین گفت :اگر مدیران ما
حقوق یک ماه خود را به اربعین اختصاص دهند مشکالت مالی اربعین حل
می شود؛ امام حسین(ع)است که این مملکت را حفظ کرده و خواهد کرد و
این فرصت را برای این مدیران ایجاد کرده است.
کارشناس مذهبی بیان کرد :اگر مدیران ما اهمیت اربعین را درک نکنند بیچاره
می شویم؛ اگر این مطلب را درک کنند با شرایط بودجه ای نیز می توانند از
حقوق خود بزنند و به این مساله کمک کنیم؛ نمایندگان مجلس قطعا از این
مساله استقبال می کنند؛ نمایندگان مجلس از صدقه سر امام حسین(ع)
نمایندههستند.
وی گفت :حماسه اربعین برای همه ما تکلیف ایجاد کرده است؛ نمی توانیم
نسبت به این مساله بی اعتنا و بی تفاوت باشیم؛ باید از همه مسئوالن و ذی
نفوذان سوال شود که برای اربعین امسال که با دشواری هایی همراه بوده
است چه کردید؛ هر امام جمعه و استاندار و وزیر و وکیل و مدیرکلی باید وظیفه
خود را در این زمینه اعالم کند؛ مساله اربعین مساله حاشیه ای و سلیقه ای
نیست؛ مگر می شود 20میلیون در کنار هم تجمیع شوند و خداوند به دعای
آنها ترتیب اثر ندهد.
وی افزود :کسانی که به زیارت اربعین مشرف می شوند باید به شکل کاروانی
حرکت کنند؛ در این حماسه نباید تک نفره شرکت کنیم بلکه باید تشکل های
مردمی را در این حماسه حمایت کنیم؛ هیئت های مذهبی بهترین تشکل
برای حضور در این حماسه هستند؛ در حماسه اربعین باید تشکیالتی عمل
کنیم.
پناهیان اظهارکرد :خدمت رسانی در مسیر اربعین از مهمترین کارهایی است
که باید در این حماسه روی آن تمرکز داشت؛ پاداش حضور کاروانی در زیارت
به حدی زیاد است که درک نمی کنیم که چرا برخی به تنهایی به این سفر
می روند.
کارشناس مذهبی بیان کرد :نمی توان 2میلیون نفر را در این کاروان به تنهایی
به این حماسه فرستاد؛ قطعا حضور کاروانی می تواند شکوه این مراسم را
افزون کند؛ قطعا حمایت از افراد در این کاروان ها دو چندان خواهد شد؛
مجالس بین راهی اربعین زیباترین و معنوی ترین محافل است.
وی گفـت :برخـی هیئـت هـا بـه جـای اینکـه هیئـت باشـند ،برگـزار کننـده
مراسـم هسـتند؛ اهـل هیئـت بـا هـم همدلـی دارنـد و در خیـر و شـر هـم
حضـور دارنـد؛ هیئـت نباید به برگزار کننده مراسـم مبدل شـود؛ مسـجد نیز
بایـد چنیـن باشـد؛ فرق مسـجد بـا نماز جمعـه آن اسـت که مردم در مسـجد
صمیمـی تـر هسـتند و بایـد رفیق باشـند؛ اهل مسـجد بایـد با هم در مسـیر
اربعیـن حضـور یابند.
وی افزود :همه مسایل فرهنگی ما باید حول محور اربعین باشد؛ می توانیم
فینال مسابقات قرآنی و فرهنگی و هنری خود را به مسیر اربعین منتقل کنیم؛
اربعین کاری در کنار کارهای دیگر نیست بلکه باید اولویت و محور همه کارها
باشد؛ هر کاری در ارتباط با حضرت امام حسین(ع) قرار گیرد بابرکت می شود
و حافظ و احیا کننده قرآن و احکام دین است.
پناهیان اظهارکرد :اربعین برای تفریح نیست بلکه یک حماسه عظیم و یک
وظیفه است که همیشه با سختی همراه است؛ کار ما هنوز به سختی شب
های عملیات نرسیده است ولی باید خود را برای سختی های دیگر آماده
کنیم.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا(عج):

جریان مردمی اربعین را به نام خود نزنیم

●● مدیر عامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا(عج) بر لزوم اجرای طرح نایبالشهدایی در
اربعین با رعایت و فرض مساله وحدت و نیابت شهدای جریان مقاومت تاکید کرد.

سید احمد عبودتیان در گردهمایی بزرگ فعاالن مردمی جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی که در جمکران برگزار شد گفت :در جریان زیارت ،غیر از زائر و
مزور ،خادمان نیز حضور دارند ولی این خدمت شرایطی میطلبد.
وی افزود :اسباب و علت خدمت گذاری را حضرت زهرا(س) هدایت می کند
ولی ترتیبات به شکلی است که خادمان نباید به چشم بیایند؛ خادمان نباید در
دست و پای زائران باشند و به طور کلی دیده شوند.
وی اظهار کرد :آنچه از بزرگان و اهل فهم متوجه شده ایم آن است که صاحب
اصلی این سفر و عرصه ،شخص حضرت زهرا(س) است؛ پس از مرگ صدام
کم کم جریان خدمت گذاری به زائران آغاز شد؛ نباید جریان مردمی اربعین را
به نام خود بزنیم ،باید این جریان مردمی حفظ شود؛ تنها باید بارهای به زمین
مانده را برداشت.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا(عج) یادآورشد :این حماسه ها به شکل
مردمی رخ داد نه با بخشنامهها و مصوبات؛ امروزه ستادهای مردمی اربعین
مالحظات بسیاری را در نظر گرفتند تا بار زائران به زمین نماند؛ امروزه حزب
اللهی ها در کشور آبرو داری کردند تا تفاوت خدمت در دو کشور در اربعین
حس نشود.
وی افزود :امروزه یک اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است؛ مهمانان نباید در
چهره و سفره های ما حس کنند که فاتحه مقاومت خوانده شده است؛ اربعین

دارای یک وجهه داخلی و بین المللی است.
وی اظهار کرد :یکی از فعالیت های جدید ستادهای مردمی ،میزبانی کریمانه
و ارایه پیام محبت و اخوت است؛ زائران پاکستانی سال قبل با مشکالت
زیادی در مرزهای خود مواجه بودند ولی وقتی به ایران رسیدند خاک ایران را
میبوسیدند؛ باید مراقب باشیم که حس کنند در این کشور نیز مشکالت بر ما
غلبه کرده است؛ باید زائران را تکریم کرد.
عبودتیان تصریح کرد :هویت فعالیت های اربعینی باید از شکل خودجوش
به شکل ماهیت حقوقی مبدل شود؛ یعنی ماهیت مردمی باید حقوقی شود
تا بتواند مطالبه و مواجهه قانونی داشته باشد؛ زمانی که یک حرکت به یک
تشکل منسجم مبدل شود می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا(عج) یادآورشد :مقام معظم رهبری بر
لزوم انتقال پیام ناب انقالب اسالمی و اسالم و انقالب عاشورایی توسط مردم
تاکید دارند؛ زائران اربعینی تشنه اسالم ناب هستند؛ ایستادگی در مقابل
دشمن در این مسیر شکل میگیرد؛ بازار حقیقی دین اسالم در راهپیمایی
اربعین است زیرا خستگی می آید ولی بن بستی وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به طرح نایب الشهید بیان کرد :در حال حاضر که روی مساله
وحدت اصرار داریم ،روی طرح نایب شهیدان تمرکز کنیم؛ یعنی نایب الزیاره
دو شهید ایرانی و عراقی یا پاکستانی و افغانی باشیم که این امر نیز با درج
پرچم دو کشور باشد.
وی اظهار کرد :کاری که جوانان غیور بصره انجام دادند و همچنین برای
انتقال زوار ایرانی جمع آوری سرمایه می کنند را باید در این سمت نیز انجام
دهیم و وحدت را به شکل عملی اجرا کنیم.
عبودتیان تصریح کرد :در این زمینه فعالیت های مهدوی گسترده ای انجام
می شود که باید تقویت شود؛ علم جلسات معظم ایرانی توسط اهل هیأت و
علمای هیأتی انجام شد؛ وقتی این حرکت توسعه پیدا کرد سایرین نیز وارد
کار شدند ولی در ادامه متوجه یک خال شدند که همانا برگزاری جلسات چند
ملیتی بود که به اتفاقی دشمن شکن مبدل شد.
مدیر عامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا(عج) در پایان با اشاره به طرحهای
مختلف امسال در اربعین بر لزوم هدفمند بودن و هماهنگ بودن فعالیت های
مذهبی و فرهنگی در این ایام تاکید کرد.

خدمت گذاری به اربعین ،خدمت به اسالم عاشورایی است

●● رئیـس سـازمان تبلیغـات اسلامی خدمـت گـذاری بـه اربعیـن حسـینی(ع ) را تبلیغ
اسلام عاشـورایی دانست.

حجتاالسالموالمسلمینقمیدرمراسماختتامیهگردهماییمردمیفعاالن
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در عرصه اربعین در مسجد مقدس جمکران
گفت :خدمت گذاری واقعی به امام حسین(ع) و اربعین صرفا از سر حاجت
نیست بلکه نوکری در این ساحت یک افتخار است.
وی افزود :خادم اربعین ،عواطف و احساساتی برای سیدالشهدا(ع) دارد
ولی همه کار او در این عرصه از سر احساس نیست؛ هویت ،ژرف ترین عنصر
باطنی افراد است؛ هویت است که عنصر وجودی محبان را شکل می دهد.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بیان کرد :نیازمند یک خوانش درونی و هویتی
نسبت به خادمین اربعین هستیم؛ دغدغه مندبودن و مهربان بودن و خیر
رساندنتوصیفخادماناربعیناستولیعمیقترینخوانشنیست؛اتفاقی
باید در درون وجود خادمان رخ دهد که در آنجا باید به دنبال این توصیف گشت.
وی گفت :عزت و حیات در سایه مبارزه است؛ قطعا این مسیر مسیر مبارکی
است و در آخر سر نیز پیروزی با جنود حق خواهد بود؛ تصمیم و اراده برای
مقابله با کفر و شرک از مهمترین باورهای انقالبی ما است.

قمی تصریح کرد :کارزار مبارزه یزید و حسین(ع) همیشه برپا است ما نیز باید
در سپاه امام باشیم؛ خادم امام منتظر واقعی است.
وی افزود :خوانش دیگری که باید از خادمی اربعین داشت ،خوانش ماموریتی
است؛ خادمان و زائران و بانیان باید خود را مبلغ بدانند؛ تبلیغ دارای دو وجه
و خصلت است؛ نخستین ویژگی تبلیغ درست آن است که تبلیغ در باد نباشد
و دوم اینکه ناشناس نباشد؛ خادمان ،ماموریت و رسالت بزرگی به دوش می
کشند و باید مقدمات آن را فراهم کنند؛ ماموریت خادمان اربعین ،تبلیغ اسالم
عاشوراییاست.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بیان کرد :خادمی ،مدال افتخاری است که
حضرت به خادمان خود می دهد؛ این مدال خدمت گذاری یک افتخار بزرگ
است؛ انگیزه و قصد و نیت در این عرصه بسیار مهم است.
وی گفـت :در سـازمان تبلیغـات تلاش داریم کـه این عرصـه را مردمی کنیم؛
وظیفه ما خدمت گذاری و خادم بودن اسـت و بر این اسـاس وظایف را تعریف
خواهیـم کـرد؛ فعالیـت هـای این سـازمان تعریف شـده اسـت و در این عرصه
یعنـی عرصه خدمت به آسـتان قدسـی اهل بیـت(ع) با افتخـار حاضریم.
قمی تصریح کرد :در تولید و تامین محتوا و خدماتی که به ظرفیت افزایی این
عرصه می انجامد استقبال می کنیم؛ حاضر هستیم که با کسانی که در این
عرصه فعالیت می کنند به شکل صادقانه همکاری کنیم.
وی افزود :خادم اربعین و مبلغین اسالم عاشورایی دو روی یک سکه هستند؛
امام سجاد(ع) مروج اسالم عاشورایی است؛ همه ما وامدار امام سجاد(ع) و
حضرت زینبی(س) هستیم که با آن همه سختی عزت این مکتب را به عالم
نشان دادند.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بیان کرد :توفیق خدمت به اربعین و رسالت
تبلیغ اسالم عاشورایی از توفیق های بزرگ و الهی است و بنده و این سازمان را
خادم خادمان امام حسین(ع) بدانید؛ با همه بضاعت های محدودی که وجود
دارد در خدمت همه خادمان حضرت هستیم.

