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خدمات ويژه اي به زائران ارائه مي دهند
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باالتر مي رود

جربیــات برگــزاری مراســم اربعیــن حســینی  ،میــراث گرانبهایــی اســت کــه
جمــع آوری و بهــره منــدی از آن مــی توانــد در خدمــت رســانی هــر چــه بهتــر
بــه زائــران  ،صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه و مهمتــر از همــه اینهــا  ،رشــد
و تــداوم ایــن حرکــت عظیــم اعتقــادی و معنــوی مؤثــر باشــد .بــرای بهینــه
ســازی ایــن تجربیــات در زیــارت اربعیــن امســال  ،تقویت و بازمهندســی برخی
ســاختارها ضــرورت دارد  .از جملــه ایــن ســاختارها مــی تــوان بــه تفکیــک
وظایــف بیــن بخشــی بــا مدیریــت جهــادی و....
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کودکی شو ِر خدا در سر ،با صدایی گرم و روشن گفت :اینک من ،یاوری دیگر!

یادداشت اول

اربعین حسینی و رسالت صاحبان فرهنگ و اندیشه
حميد احمدی
رييس كميته فرهنگی و آموزشی

رویــداد بــزرگ راهپیمایــی اربعیــن حســینی در ســالهای اخیــر کــه
میلیــون هــا انســان شــیفته و محــب اهــل بیــت پیامبــر اســام
(ص) را بــه عشــق حضــرت سیدالشــهدا (ع) از اقــوام و ملیــت هــا
و کشــور هــای مختلــف در کربــای معــا گــرد هــم مــی آورد،
امــروز بــه یــک ابــر رویــداد تبدیــل شــده اســت.
ایــن رخــداد بــزرگ بــه رغــم خواســت دولتهــاي ســلطه گــر و
رســانه هــای جهــان ســلطه ،بــه کانــون توجــه صاحبــان فکــر
واندیشــه و قلــم بــدل شــده اســت .بــی تردیــد دریچهای بــه روی
اهــل فکــر ونظــر بــاز شــده اســت تــا ازآن چشــم هــای نافــذ بــه
بنیــان حرکــت عظیــم الهــی عاشــورا و آرمــان هــای متعالــی رهبر
بــزرگ آن دوختــه شــود .ایــن اتفــاق مبــارک مــی توانــد جانهــای
تشــنه زیــادی را از جهــان بــه زیبایــی هــا و حقایــق ملکوتــی
انســانها ی نورانــی حماســه رهایــی بخــش عاشــورا متوجــه نماید.
ایــن صحنــه و صفحــه نورانــی و آســمانی ،بشــارت دهنــده
مدنیــت جدیــدی اســت که جامعــه اســامی و متعاقــب آن مدنیت
اســامی را بشــارت مــی دهــد .ایــن امــر کــه بــا اهتمام مــردان و
زنانــی بــزرگ بــه ویــژه مــردم شــریف و مظلوم عــراق رقــم خورده
اســت و تــراز جاویــد اولیــای الهــی را حفــظ و حراســت و احیــا مــي
كنــد ،نیازمنــد گفتمــان ســازی اســت ،گفتمانــی بــر اســاس آمــوز
هــای وحیانــی و حماســه ملکوتــی عاشــورا کــه بشــارت دهنــده
جریــان نــاب متکــی بــر اصــول انســانی و تعــاون و مــودت اســت
و همــه هژمونــی هــای قــوم محــور و ملیــت مــدار و نــژاد گرایانــه
را در نوردیــده و جامعــه ای فراتــر از ارزشــها وهنجارهــای مدرنیتــه
و مغــرب زمیــن عرضــه خواهــد کــرد .ایــن افــق و مســیر امیــد
و الهــی بــدون مشــارکت مســووالنه همــه اهالــی قلــم و تریبــون
و کرســی علــم و صاحبــان اندیشــه در تبییــن زوایــا و بنیادهــاي
ایــن حرکــت ارزشــمند ممکــن نخواهــد بــود .ســرمایه عظیمــی
کــه امــروز بــا ارتباطــات گســترده و ایجــاد شــبکه هــای اجتماعــی
و مردمــی فراتــر از مرزهــاي سیاســی و جغرافیایــی در حــال وقــوع
اســت مــی توانــد پشــتوانه مطمئــن و بزرگــی را بــرای اعتمــاد
ســازی و تعامــات فرهنگــی و اجتماعــی بگشــاید ،بــه شــرط آنکه
همــه فرهیختــگان و اســاتید و روشــنفکران و اهالــی قلــم و هنر با
فرهنــگ ســازی درســت از آداب زیــارت و ســامت و تعامــل هــای
اجتماعــی و مبــارزه بــا انحرافــات و آســیب هــا بــه صیانــت از آن
جــد وجهــد کننــد تــا گفتمــان ســازی شایســته ایــن حرکــت و
رویــداد بــزرگ ایجــاد شــود و از رهگــذر آن شــاهد جامعــه و مدنیت
اســامی باشــیم .ان شــاءاهلل

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی تاکید کرد

اربعین ،مردمی اجرا می شود

رئیــس ســتاد مرکزی اربعین حســینی کشــور گفت:
«احتــرام بــه حاکمیــت عــراق از سیاســتهای
اصولــی و اساســی ســتاد مرکــزی در برگــزاری
برنامههــای اربعیــن اســت ».دکتــر ذوالفقــاری در
دیــدار بــا مســئوالن کمیتههــای فرهنگــی اربعیــن
حســینی در عــراق و ایــران و رئیــس مؤسســه
نجــف اشــرف و دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن ،بــا
خــوب توصیــف کــردن فعالیتهــای فرهنگــی
و آموزشــی در اربعیــن  94و تعامــل و هماهنگــی
خــوب دو کمیتــه در ایــران و عــراق ،کار فرهنگی را
مهمتریــن رســالت ســتاد و اســاس حرکــت اربعیــن
عنــوان کــرد
رئیــس ســتاد مرکــزی اربعین بیــان کرد« :سیاســت
تمرکــز در مدیریــت و جلوگیــری از مــوازیکاری
کــه سیاســت راهبــردی ســتاد بــرای جلوگیــری از
هدررفــت ســرمایه اســت ،درحــال پذیــرش همــه
اســت .بــا پذیرفتــن و تعهــد همــگان بــه ایــن امــر،
انســجام و همافزایــی و بهتبــع آن ،مشــارکتهای
مردمــی و بهــرهوری هــم افزایــش مییابــد ».دکتــر
ذوالفقــاری احتــرام بــه حاکمیــت عــراق و انســجام
مســلمانان در برگــزاری مراســم و امــور تبلیغاتــی و
اجــرای برنامههــا را از سیاس ـتهای اصولــی ســتاد
مرکــزی دانســت و گفــت« :مــا از اجــرای برنامــه
متنــوع از ســوی دوســتان در عــراق در موســم
اربعيــن پشــتیبانی میکنیــم؛ ولــی از دخالــت در
اجــراي برنامههــا اجتنــاب میکنیــم و بایــد امــور
بــه دســت خــود مــردم باشــد».
او خواســتار مراقبــت همــه فعــاالن و کارگــزاران و
مــردم از اهــداف بلنــد و متعالــی ایــن حرکــت بزرگ
و مقاصــد واالی حضــرت سیدالشــهدا(ع) در نهضت
عظیــم و مقــدس عاشــورا در برنامهریــزی و اجــرای
برنامههــا شــد .در ایــن دیــدار ،حجتاالســام
ســید حمیــد حســینی از فعــاالن اربعین حســینی در
عــراق و رئیــس مؤسســه نجفاشــرف و قائممقــام
اتحادیــه رادیــو و تلویزیونهــای جهــان اســام
گزارشــی از فعالیتهــای فرهنگــی و خدماتــی در
اربعیــن  94و برنامههــای فرهنگــی اربعیــن 95
ارائــه داد وگفــت« :مــا در عــراق بــا کمــک خیریــن،
موکــب چندمنظــوره و بزرگــی را در مســیر نجــف
بــه کربــا بنــا نهادیــم کــه بــه یــک الگــو بــرای
ســایرین تبدیــل شــد».
او بــا اشــاره بــه میلیاردهــا تومــان هزین ـهای کــه
تاکنــون انجــام شــده و تمامــی آن از ســوی خیریــن

تأمیــن شــده و هیــچ کمکــی از هیــچ دولــت و
نهــاد دولتــی دریافــت نشــده ،خواســتار مشــارکت
و مســاعدت خیریــن و مــردم شــریف در کمــک
بــرای اتمــام ایــن طــرح مهــم شــد .حســینی
بــا بیــان اینکــه ایــن موکــب بــه نــام مبــارک
حضــرت امــام رضــا(ع) متبــرک اســت ،ادامــه داد:
«ایــن موکــب فقــط در اربعیــن بــه دههاهــزار زائــر
خدمــات ارائــه کــرد و در طــول ســال نیــز خدمــات
خوبــی بــه زائــران حضــرت سیدالشــهدا و امــام
علی(علیهماالســام) ارائــه میدهــد».
حجتاالســام حســینی از هماهنگيهــای بســیار
خــوب و همهجانبــه کمیتههــای فرهنگــی اریعیــن
در ایــران و عــراق تقدیــر کــرد و ایــن نــوع تعامــل
و همــکاری را الگویــی بــرای ســایر کمیتههــا
دانســت .حجتاالســام ابــاذری رئیــس کمیتــه
فرهنگــی عــراق نیــز بــا ابــراز رضایــت از تعامــل
خــوب و مناســب دو کمیتــه در عــراق ،تنــوع و
پیچیدگــی و تکثــر کارهــا و برنامههــای فرهنگــی
در اربعیــن را یــادآوری کــرده و خواســتار پشــتیبانی
جدیتــر ســتاد مرکــزی اربعیــن از ایــن حــوزه
مهــم و بنیــادی شــد.
ســتاد مرکــزی اربعیــن فراخوانــی را جهــت دریافــت
ایدههــای فرهنگــی اربعیــن منتشــر کــرده اســت.
ضمــن اینکــه ایــن ســتاد در بیســتوچهارمین
نمایشــگاه بینالمللــی قــرآن کریــم هــم حضــور
داشــت و آمــاده دریافــت ایدههــا و طرحهــا بــود.
همایــش بــزرگ و مردمی اربعین حســینی ســالیانی
اســت کــه محــل تجمــع و محمــل نمایــش اقتــدار
و عظمــت پیــروان مکتــب اهــل بیــت(ع) شــده و
ایــن مهــم ،هــر ســال شــکوه بیشــتری مییابــد.
حضــور خیــل عظیــم محبــان اهــل بیــت(ع) و
مشــتاقان زیــارت اربعیــن حضــرت امــام حســین(ع)
از ایــران اســامی ،فرصتهــای نــاب و معنــوی را
ایجــاد کــرده و میطلبــد برنامهریــزان از آنهــا
نهایــت بهرهبــرداری را کننــد.
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعین
حســینی جهــت اســتفاده از ایدههــا ،نظــرات و
طرحهــای همــه اقشــار و گروههــای مردمــی و
ســازمانها و نهادهــا ،جشــنواره جــذب طرحهــا و
ایدههــای اربعینــی را اجــرا میکنــد.
موضوعــات قابــل طــرح و ایدهپــردازی عبارتانــد
از :شــعار محــوری اربعیــن ،برنامههــای فرهنگــی،
محصــوالت و هدایــای فرهنگــی ،تبلیغــی و. ...

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

ثبتنام اربعین از ۱۵مرداد
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت گفــت« :اول مــرداد فراخ ـوان ثبتنــام اربعیــن
آغــاز شــده و از 15مــرداد ثبتنــام اصلــی انجــام میشــود».
ســعید اوحــدی رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا اشــاره بــه ثبتنــام اربعیــن
 95گفــت« :براســاس برنامهریزیهــای انجامشــده ،فراخـوان ثبتنــام اربعیــن از
اول مــرداد شــروع میشــود و متقاضیــان اعـزام میتواننــد از تاریــخ 1۵مــرداد بــا
مراجعــه بــه ســایت ســماح ثبتنــام خــود را انجــام دهنــد».
او بــا بیــان اینکــه فراخ ـوان ثبتنــام اربعیــن امســال ســه مــاه زودتــر از ســال
گذشــته آغــاز میشــود ،افــزود« :جلســات ســتاد اربعیــن بــا مســئولیت وزارت
کشــور ،در ایــن وزارتخانــه بهطــور منظــم تشــکیل میشــود و ســازمان حــج
و زیــارت ،کمیتــه اعـزام زائـران اربعیــن و بعثــه مقــام معظــم رهبــری ،کمیتــه
فرهنگــی را بهعهــده دارنــد».
اوحــدی بیــان کــرد« :ســامانه ســماح کــه دارای 16قابلیــت اســت ،از 15مــرداد
فعــال اســت و متقاضیــان میتواننــد از منــزل یــا محیــط کار وارد ایــن ســامانه
شــده و ثبتنــام خــود را انجــام دهنــد ».رئیــس ســازمان حــج و زیــارت تأکیــد
کــرد« :امیدواریــم کمیتــه کنســولگری کــه وزارت امــور خارجــه مســئولیت
آن را بهعهــده دارد ،تــا 15مــرداد هماهنگیهــای صــدور روادیــد و هزینــه
آن را مشــخص کنــد تــا در ســامانه ســماح قیــد شــود؛ در غیــر ایــن صــورت،
ثبتنــام انجــام میگیــرد و هزینــه روادیــد پــس از تعییــن شــدن ،از زائــران
اخــذ میشــود ».او ادامــه داد« :اول شــهریور ،صــدور روادیــد زائ ـران اربعیــن در
چهــار کنسـولگری عـراق در شــهرهای تهـران ،مشــهد ،کرمانشــاه و خوزســتان
آغــاز میشــود و از اول مهــر ،صــدور روادیــد در دفاتــر کنسـولگری در  20شــهر
بــزرگ کشــور انجــام میشــود ».رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا بیــان اینکه
پیشبینــی میشــود بیــش از دومیلیــون زائــر در مراســم اربعیــن شــرکت کننــد،
گفــت« :یکــی از ویژگیهــای ســامانه ســماح ایــن اســت که هیــچ زائــری بدون
بیمــه نمیتوانــد از کشــور خــارج شــود؛ بنابرایــن ،زائـران بایــد از طریــق همیــن
ســامانه بیمــه خــود را دریافــت کننــد .ضمــن اینکــه زائـران بایــد مــرز خروجی و
زمــان رفــت و برگشــت خــود را مشــخص کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت ،امــکان
صــدور روادیــد فراهــم نمیشــود ».اوحــدی گفــت« :ازآنجاکــه ســامانه ســماح به
سیســتم نیــروی انتظامــی متصــل اســت ،زائـران فقــط در روزهــای تعیینشــده
میتواننــد از مــرز خــارج شــوند ».رئیــس ســازمان حــج و زیــارت درخصــوص
زائرانــی کــه میخواهنــد بــا خــودروی شــخصی به ســمت مــرز برونــد ،یــادآوری
کــرد« :ســال گذشــته ،ایــن دســته از زائـران بــا مشــکل پارکینــگ مواجه شــدند؛
امــا امســال بــا واردکــردن شــماره خــودرو در ســامانه ســماح و مشــخصکردن
زمــان ورود و خــروج ،ایــن ســامانه بهصــورت هوشــمند پارکینــگ را بــه ایــن
اف ـراد معرفــی میکنــد ».اوحــدی افــزود« :اف ـرادی کــه میخواهنــد بهعن ـوان
خــادم زائـران در ایــام اربعیــن خدمترســانی کننــد نیــز میتواننــد بــا مراجعــه به
ســامانه ســماح اعــام آمادگــی کننــد تــا اطالعاتشــان در اختیار ســتاد بازســازی
عتبــات بهعنـوان کمیتــه اســکان و تـدارکات قـرار گیــرد ».رئیــس ســازمان حج
و زیــارت تأکیــد کــرد« :براســاس مصوبــات ســتاد اربعیــن در وزارت کشــور ،تنهــا
راه ثبتنــام بـرای دریافــت روادیــد فقــط ســامانه ســماح اســت کــه هــدف ایــن
ســامانه ،تســهیل اعـزام و جلوگیــری از سوءاســتفاده برخــی در این زمینه اســت».
اوحــدی یــادآوری کــرد« :درحالحاضــر ،ثبتنــام در ســامانه ســماح هیــچ
هزینـهای نـدارد و بــه هنــگام صــدور روادیــد ،مبلــغ آن دریافــت میشــود».
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معاونــت تبلیــغ و ارتباطــات مرکــز تخصصــی مهدویــت دربــاره جریــان منســوب بــه
احمــد الحســن مدعــی دروغیــن یمانــی گفــت« :در قضیــه راهپیمایــی اربعیــن ،جریان
منســوب بــه یمانــی دروغیــن ،اقـدام بــه برپایــی موکبهایــی جهــت جــذب نیروهــای
مؤمــن داشــتند کــه در ایــن بیــن متأســفانه ،جاذبههایــی ایجــاد شــد و بایــد مراقــب بود
کــه طــاب و مــردم جــذب چنیــن گروههایــی نشــوند ».حجتاالســام محمدرضــا
نصــوری افــزود :مــا برنامههــای مختلفــی بـرای طــاب محتــرم تـدارک دیدیــم تــا بــا
تفکـرات ایــن فرقههــای ضالــه آشــنا شــوند.

مرکــز تحقیقــات و پژوهشهــای کربــا پــس از دو مــاه کار مســتمر ،اولیــن مرحلــه
سرشــماری مســاجد و حســینیههای مرکــز شــهر کربــا را بــه اتمــام رســانید.
مســئول مرکز تحقیقات گفت« :این اقدام در راســتای شناســایی و مستندســازی و ثبت
اطالعــات بیشــتر دربــاره مســاجد و حســینیههای قدیمــی کربــا صــورت میگیــرد؛
چــون بیشــتر ایــن اماکــن درحــال نابــودی یــا تغییــر بنــا قـرار دارند».
مرکــز پژوهشــی کربــا همچنین بنــا دارد نتیجــه این تحقیقات را که دو ســال مســتمر
ادامــه خواهــد داشــت ،در ســه جلــد کتاب منتشــر کند.

کوتاه ار رسانهها

رئیس کمیته فرهنگی و آموزش:

میزبانی مردم عراق را مراعات کنیم
رئیــس کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن کشــور در آســتانه
اشــرفیه گفــت« :حضــور موکبــی از آســتانه اشــرفیه در کشــور عــراق موجب خیر
و برکــت بــرای شــهر و نمــودی خــاص از یک شــهر مذهبــی در اربعین اســت».
حجتاالســام حمیــد احمــدی در دیــدار بــا امامجمعــه آســتانه اشــرفیه بــا بیــان
اینکــه اربعیــن دارای پیشــینه گســتردهای اســت کــه در دو ســال اخیــر ،مانــور
قــدرت و اقتــدار معنــوی بــرای تشــیع شــد ،گفــت« :تجمــع اربعیــن بزرگتریــن
اجتمــاع بشــری و صلحآمیــز بــا نــگاه مردمــی اســت کــه بنابــر دســتور رهبــر
انقــاب بــرای فراهمکــردن زیرســاختها و بــا حفــظ جریــان مردمــی و
جلوگیــری از سوءاســتفاده دشــمنان ،ایــن اجتمــاع عظیــم ســاماندهی شــد ».او
بــا تأکیــد بــر اینکــه فعالیــت دســتگاههای دولتــی ،تنهــا بــرای فراهمکــردن
زیرســاختها و ســاماندهی و حفــظ و تأمیــن امنیــت زائــران اســت ،گفــت:
«در ســال  ،1394پــس از حادثــه منــا و بنابــر درخواســت رئیسجمهــور بــرای
پاســخگویی دولــت درمقابــل هرگونــه اتفــاق احتمالــی و بهمنظــور بهکاربســتن
تمــام ظرفیــت دولــت و موافقــت ایــن درخواســت از ســوی مقام معظــم رهبری،
ســتاد اربعیــن از بعثــه رهبــری بــه وزارت کشــور انتقــال یافــت ».رئیــس کمیتــه
فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتههــای
مختلــف در ســتاد اربعیــن بیــان کــرد« :بخــش آمــوزش و فرهنگی بــه بعثه مقام
معظــم رهبــری واگــذار شــد تــا آمــوزش و توجیــه زائــران از طریــق رســانهها،
تریبونهــای مختلف ،شــبکههای مجــازی و همچنیــن هماهنگیهــای الزم در
عــراق و ایــران از ایــن طریــق انجام شــود ».احمدی به تشــکیل کمیتــه و انتقال
مباحــث مربــوط بــه رایــزن فرهنگــی در عــراق اشــاره کــرد و افــزود« :معاونــت
فرهنگــی ،ســپاه ،شــهرداری تهــران ،ســازمان تبلیغــات ،شــورای سیاســتگذاری
ائمــه جمعــه ،مجمــع
جهانــی اهلبیــت(ع)،
صداوســیما و پدافنــد
غیرعامــل ازجملــه
دســتگاههای عضــو
در کمیتــه فرهنگــی
و آموزشــی ســتاد
اربعیــن هســتند کــه
بعثــه کار خدمتگــزاری
را برعهــده دارد».
او بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ،ســتاد بازســازی عتبــات مســئول پشــتیبانی
و جم ـعآوری کمکهــای مردمــی و ســازمان حــج مســئول اســکان و اعــزام و
تغذیــه بــود ،افــزود« :طبــق تأکیــد وزیــر کشــور و بعثــه رهبــر انقــاب ،اجــازه
جمـعآوری کمکهــای مردمــی بهصــورت مســتقیم بــه هیئتهــا بــرای حفــظ
جنبــه مردمــی بــودن و بقــای هیئتهــا داده شــده اســت و هیئتهــا میتواننــد
در شهرســتانها ،جم ـعآوری کمکهــای مردمــی را بــرای اســتقرار موکبهــا
انجــام دهند».
مدیــر آمــوزش بعثــه مقــام معظــم رهبــری بــا اذعــان بــه اینکه ســتاد بازســازی
عتبــات مســئول تأســیس موکبهــا نیســت و تنهــا میتوانــد در فراهمکــردن
مــکان بــرای موکبهــا بــه آنهــا کمــک کنــد ،گفــت« :تمامــی امــور بایــد از
طریــق رایــزن فرهنگــی در عــراق صــورت گیــرد و هــر موکبــی کــه در ایــران
خواســتار حضــور در عــراق باشــد ،بایــد بــا رایــزن فرهنگــی هماهنــگ باشــد».
او بــا اشــاره بــه حضــور دومیلیون زائــر ایرانی در ســال گذشــته در اجتماع پرشــور
زائــران اربعیــن حســینی گفــت76« :درصــد از زائــران از آقایــان و 24درصــد از
بانــوان از کشــورمان در اربعیــن ســال گذشــته در عــراق حضــور داشــتند».
رئیــس کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن بــا بیــان
اینکــه کربــا ظرفیــت حضــور انبــوه زائــران را نــدارد ،گفــت« :بــا برخــی
برنامهریزیهــا و اقدامــات ازجملــه توصیــه آیــتا ...سیســتانی مبنیبــر ده
روز بــودن اربعیــن یــا بازگشــت 300هــزار زائــر در روز اربعین به کشــور ،ســعی
در کنتــرل جمعیــت در ایــن شــهر داشــتیم ».احمــدی بــا اشــاره به حضــور 70
موکــب ایرانــی در مســیر پیــادهروی اربعیــن حســینی بیــان کــرد« :اکثــر ایــن
موکبهــا جنبــه خدماتــی داشــته و تنهــا بخشــی در حــوزه فرهنگــی فعالیــت
میکردنــد .ازجملــه ســخنرانیها و برنامههــا بهصــورت خودجــوش صــورت
گرفــت».
مدیــر آمــوزش بعثــه مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه برخــی تدابیــر
صورتگرفتــه بهمنظــور دوری از حواشــی احتمالــی بیــان کــرد« :اســتفاده
از مداحــان و ســخنرانان دورهدیــده بــرای حضــور در عــراق و عــدم تحــرکات
تنـشزا ازجملــه نصبنکــردن پوســترهای منقــش بــه تصاویــر شــخصیتهای
نظــام ،ازجملــه اقداماتــی بــود کــه بــرای اجتنــاب از رخ دادن هرگونــه حواشــی
انجــام شــد کــه حتی آیـتا ...سیســتانی پــس از برگــزاری اربعین ســال گذشــته،
بــا ارســال نام ـهای از درک مصالــح عــراق توســط ایرانیــان تشــکر و قدردانــی
کردنــد ».او بــه تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مردمــی بــودن اربعیــن
اشــاره کــرد و افــزود« :تکریــم و تقویــت مرجعیــت عــراق بــا محوریــت آیـتا...
سیســتانی ،تکریــم و تقویــت مــردم و دولــت عــراق و داشــتن احســاس میزبانــی
در مــردم عــراق از اصولــی بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب در اربعیــن ســال
گذشــته تأکیــد داشــتند و بــا ایــن نــگاه ،شــاهد اســتقبال از حضــور ایرانیــان در
عــراق بودیــم».

رهبر انقالب توصیف کردند

پیادهروی اربعین ،ترکیب عقل و عاطفه

راهاندازی کنسولگری عراق در شیراز

مدیــر حــج و زیــارت اســتان فــارس گفــت« :بــا هــدف
آسانســازی رونــد صــدور روادیــد بــرای متقاضیــان
شــرکت در آییــن اربعیــن حســینی در کربــای معــا
در عــراق ،نمایندگــی کنســولگری عــراق ویــژه ســفر
اربعیــن ســال  95در شــیراز راهانــدازی میشــود».
دعوت از مستندسازان اربعین

ســازمان هنــری رســانهای اوج اعــام کــرد کــه
فیلمســازان و مستندســازان مطابــق ســالهای گذشــته
میتواننــد بــا ارســال طرحهــای خــود بــه خانــه
مســتند انقــاب اســامی بــرای تولیــد فیلـ م و مســتند
بــا موضــوع زائــران اربعیــن در ســال  ،1395از امکانــات
ایــن مرکــز برای پوشــش هرچــه بهتر مراســم باشــکوه
زیــارت اربعیــن در کشــور عــراق بهرهمنــد شــوند.
ظرفیت اعزام ۱/۵میلیون نفر به عتبات

ایــن روزهــا ،روزهــای نزدیــک بــه اربعیــن اســت .پدیــده
بینظیــر و بیســابقهای هــم در ایــن ســالهای اخیــر
بــه وجــود آمــده و آن ،پیــادهروی میــان نجــف و کربــا
یــا بعضــی از شــهرهای دورتــر از نجــف تــا کربــا اســت.
بعضــی از بصــره ،بعضــی از مــرز ،بعضــی از شــهرهای
دیگــر ،پیــاده راه میافتنــد و حرکــت میکننــد .ایــن
حرکــت ،حرکــت عشــق و ایمــان اســت .مــا هــم از دور
نــگاه میکنیــم بــه ایــن حرکــت و غبطــه میخوریــم بــه
حــال آن کســانی کــه ایــن توفیــق را پیــدا کردنــد و ایــن
حرکــت را انجــام دادنــد؛ گرچــه دوریــم ،بــه یــاد تو ســخن
میگوییــم.
بُعد منزل نب َود در سفر روحانی

ایــن کســانی کــه ایــن راه را طــی کردنــد و ایــن حرکــت
عاشــقانه و مؤمنانــه را دارنــد انجــام میدهنــد ،واقعــ ًا
دارنــد حســنهای را انجــام میدهنــد .ایــن یــک شــعار
بــزرگ اســت ،ال تُحِ لّــوا شَ ــعائ َِرا . ...ایــن بالشــک جــزو
شــعائرا ...اســت .جــا دارد کــه امثــال بنــده کــه محرومیــم
از اینجــور حرکتهــا ،عــرض بکنیــم کــه «یــا لیتنــا ک ّنــا
معکــم فنفــوز فــوزاً عظیم ـ ًا».
همانطــور کــه عــرض کردیــم ،ایــن حرکــت حرکــت
عشــق و ایمــان اســت .هــم در آن ایمــان و اعتقــاد قلبــی و
باورهــای راســتین ،تحریککننــده و عملکننــده هســت،
هــم عشــق و محبــت .تفکــر اهلبیــت و تفکــر شــیعی
همینجــور اســت؛ ترکیبــی اســت از عقــل و عاطفــه،
ترکیبــی اســت از ایمــان و عشــق ،ترکیــب ایــن دو .ایــن
ـرق اســامی ،خــأ آن
آنچیــزی اســت کــه در ســایر ِفـ َ
محســوس اســت .ســعی هــم میکننــد گاهــی بــه یــک
نحــوی ایــن خــأ را پــر کننــد[ ،ا ّمــا] نمیشــود.
چــه کســی مثــل خانــدان پیغمبــر ،ایــن عناصــر برجســته،
َــدات
ممتــاز ،نورانــی ،ملکوتــی وجــود دارد در بیــن معتق ِ
ــعب دیگــ ِر اســامی کــه اینجــور مــردم بــه آنهــا
شُ ِ
عشــق بورزنــد ،بــا آنهــا تعامــل کننــد ،بــا آنهــا حــرف
بزننــد ،بــه آنهــا ســام کننــد و از آنهــا انشــاءا ...جــواب
بشــنوند؟ چهکســی دیگــر وجــود دارد؟ ایــن اســت کــه این
یــک فرصتــی اســت در اختیــار پیــروان اهــل بیــت؛ ایــن
زیــارت ائمه(علیهمالســام) ،ایــن معاشــقه معنــوی بــا این

فراخوانایدههایفرهنگی

ســتاد مرکــزی اربعیــن فراخوانــی را جهــت دریافــت
ایدههــای فرهنگــی اربعیــن منتشــر کــرده اســت.
ضمــن اینکه ایــن ســتاد در بیسـتوچهارمین نمایشــگاه
بینالمللــی قــرآن کریــم هــم حضــور داشــت و آمــاده
دریافــت ایدههــا و طرحهــا بــود.
همایــش بــزرگ و مردمــی اربعیــن حســینی ســالیانی
اســت کــه محــل تجمــع و محمــل نمایــش اقتــدار و
عظمــت پیــروان مکتــب اهــل بیــت(ع) شــده و ایــن
مهــم ،هــر ســال شــکوه بیشــتری مییابــد.
حضــور خیــل عظیــم محبــان اهــل بیــت(ع) و مشــتاقان
زیــارت اربعیــن حضــرت امــام حســین(ع) از ایــران

بزرگــواران ،ایــن زیارتهــای سرشــار از مفاهیــم عالــی و
ممتــاز کــه در اختیــار ماســت.
بعضــی دنبــال ســند میگردنــد بــرای بعضــی از ایــن
زیارتهــا .مــن عــرض میکنــم بــدون ســند هــم ایــن
زیارتهــا را میشــود خوانــد .خــب ،مــا وقتــی بخواهیــم
بــا اینهــا حــرف بزنیــم ،بــا چــه زبانــی حــرف بزنیــم؟
ِکــی میتوانیــم بــا ایــن فصاحــت ،بــا ایــن بالغــت ،بــا
ایــن شــیوایی کلمــات پیــدا کنیــم ،ترکیبــات پیــدا کنیــم،
مفاهیــم پیــدا کنیــم در ذهــن خودمــان و بــا اینهــا حــرف
بزنیــم؟ ایــن زیارتهــا خیلــی خــوب اســت؛ البتــه ایــن
مانــع از ایــن نمیشــود کــه انســانها همینطــور [بــه
شــکل] دلــی هــم بــا ایــن بزرگــواران حــرف بزننــد؛ مثــل
کســی کــه بــا پــدر خــود یــا بــا عزیــز خــود حــرف میزند
و شــکایت میکنــد و حــرف میزنــد .مانــع از آنهــا
نیســت؛ امــا ایــن زیارتهــا و زیارتنامههایــی کــه در
اختیــار مــا هســت هــم واقعـ ًا یکــی از چیزهــای مغتنمــی
اســت کــه بحمــدهلل در مکتــب مــا وجــود دارد.
کار بســیار مهمــی اســت ،کار بزرگــی اســت؛ ایــن حرکت
عظیــم مــردم از ایــران ،از کشــورهای دیگــر اســامی،
از هنــد ،از اروپــا ،حتــی از آمریــکا و کشــورهای دیگــر.
از راههــای دور ،افــرادی میآینــد در ایــن راهپیمایــی
شــرکت میکننــد؛ دو روز ،ســه روز ،بیشــتر یــا کمتــر،
در ایــن راه ،پــای پیــاده حرکــت میکننــد .مــردم عــراق
هــم انصافــ ًا بــا کمــال بزرگــواری و محبــت پذیرایــی
میکننــد از اینهــا .خیلــی حرکــت عظیــم و پرمعنــا و
پرمغــزی اســت و کســانی کــه موفــق میشــوند ،بایــد
مغتنــم بشــمارند.
البتــه ایــن عرایــض مــا موجــب نشــود کــه بعضیهــا
خــارج از مقــررات بخواهنــد بلنــد شــوند راه بیفتنــد و
حرکــت کننــد؛ نــه .طبــق همــان مقرراتــی کــه دولــت
اســامی معیــن کــرده اســت .دوســتان مــا در دولــت فکــر
کردهانــد ،مقرراتــی و ضوابطــی بــرای ایــن کار در نظــر
گرفتهانــد .ایــن ضوابــط حتمــ ًا مراعــات بشــود .جــوری
نباشــد کــه کســانی خــارج از ایــن ضوابــط بگوینــد «برویم
همینطــور حرکــت کنیــم ،ســر بــه بیابــان بگذاریــم،
مثـ ً
ا ،برویــم» .اینجــوری مطلــوب نیســت .ایــن ضوابــط
را حتم ـ ًا بایســتی رعایــت کننــد.

اســامی ،فرصتهــای نــاب و معنــوی را ایجــاد کــرده
و میطلبــد برنامهریــزان از آنهــا نهایــت بهرهبــرداری
را کننــد.
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن
حســینی جهــت اســتفاده از ایدههــا ،نظــرات و طرحهــای
همــه اقشــار و گروههــای مردمــی و ســازمانها و
نهادهــا ،جشــنواره جــذب طرحهــا و ایدههــای اربعینــی
را اجــرا میکنــد.
موضوعــات قابــل طــرح و ایدهپــردازی عبارتانــد
از :شــعار محــوری اربعیــن ،برنامههــای فرهنگــی،
محصــوالت و هدایــای فرهنگــی ،تبلیغــی و. ...

معــاون عتبــات ســازمان حــج و زیــارت بــا بیــان اینکــه
ظرفیــت اعــزام بــه عتبــات عالیــات در ســال  ۹۴حــدود
۶۰۰هــزار نفــر بــود ،گفــت« :بنــا داریــم امســال ،تعــداد
زائــران کشــورمان بــه ۱/۵میلیــون نفــر برســد».
محســن نظافتــی دربــاره آخریــن برنامههــای ســازمان
متبوعــش در ســال  95گفــت« :برنامهریزیهــای الزم
بــرای هرچــه بهتــر و باشــکوهتر برگزارشــدن ایــن
مراســم معنــوی درحــال انجــام اســت».
تجلیل از خادمان اربعین

همایــش تجلیــل از خادمــان اربعیــن حســینی بــا حضور
ســردار غالمحســین غیبپــرور فرمانــده ســپاه فجــر
فــارس برگــزار شــد .ســال گذشــته ،موکــب حضــرت
احمدبنموســی(ع) در زمینــی بــه مســاحت دههــزار
مترمربــع در شــهر مقــدس کربــا و در فاصلــه
دوهزارو۴۰۰متــری حرمهــای مطهــر برپــا شــد و بــه
چندیــن هــزار نفــر از از زائــران اباعبدا...الحســین(ع) در
ایــام اربعیــن خدمــات ارائــه کــرد.
طرح جامع حوزه سالمت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام خبــرداد« :طــرح
جامــع اربعیــن در حــوزه ســامت شــامل فضــای
فیزیکــی و گیــت ســامت در پایانــه مــرز بینالمللــی
مهــران کــه در آن ،تمامــی مداخــات درمانــی و
ارزیابیهــای بهداشــتی بــرای زائــران ورودی و خروجــی
انجــام میشــود ،تهیــه شــده اســت ».او افــزود« :اربعین
ســال گذشــته ،هفتمیلیــارد ریــال اعتبــار بــرای درمــان
اتبــاع خارجــی در ایــن اســتان هزینــه شــد».
وحدت مسلمانان ،ارمغان راهپیمایی اربعین

ســید عبــاس صالحــی در دیــدار بــا رییــس و مســئوالن
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن
حســینی ،بــا ابــراز خرســندی از تدابیــر و برنامههــای
ســتاد مرکــزی و کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن
حســینی ،اظهــار کــرد :مــا در مراســم اربعیــن فقــط
میهمــان ســفره غــذای مــردم شــریف عــراق نیســتیم،
بلکــه میهمــان ســفرهای ســنت ایشــان هــم هســتیم،
لــذا بایــد ایــن ســنتها را پــاس داشــت و از ایرانــی
کــردن آنهــا اجتنــاب شــود.
معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
گفــت :مــا گاهــی بــه دلیــل عــدم شــناخت فرهنــگ
و ســنتها مــردم عــراق رفتارهایــی بــروز میدهیــم
کــه بــه رغــم همــه تالشهــا بــه اختــاف و واگرایــی
دامــن میزنــد .مــا بایــد از رهگــذر مراســم بــا شــکوه
اربعیــن بــه اتحــاد پیــروان اهــل بیــت (ع) بلــه همــه
مســلمانان کمــک کنیــم .وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت
درک درســت شــرایط حســاس منطقــه و عــراق،
اتخــاذ تدابیــر و راهبردهــای مناســب در مواجهــه بــا
آســیبهای احصــا شــده را ضــروری دانســت.
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»

بازتاب

تداوماربعین،خواستهاهلبیت

(ع)

مســئول ســتاد بازســازی عتبات عالیات خراســان رضــوی اعالم کــرد« :بهدنبال اســتقبال
باشــکوه زائـران حســینی بهویــژه در ایامــی ماننــد عاشــورا و اربعیــن ،اجرای پــروژه صحن
عقیلــه بنیهاشــم(س) بــا زیربنــای بیــش از 16۰هزارمترمربــع در حــد فاصــل خیمـهگاه
تــا بابالقبلــه حــرم مطهــر امــام حســین(ع) بــا جدیدتریــن روشهــای علمــی روز آغــاز
شــده و ظــرف شــش ســال بــه اتمــام خواهــد رســید ».او افــزود« :همچنین طــرح ترفیع
گنبــد امــام حســین(ع) و تقلیل(الغرســازی) و تقویــت ســتونهای حــرم امــام حســین(ع)
بهعنـوان دو پــروژه فنــی و مهندســی پیچیــده ،درحــال اجراســت».

آینه

تولیــت آســتان قــدس رضــوی در دیـدار بــا مســئوالن هیئــات مذهبی مشــهد گفــت« :امــروز،
هیئــات عـزاداری مــا جاودانــه مانــدن یــاد و خاطــره عاشــورا و کربــا را مهمتریــن مأموریــت و
مســئولیت خودشــان م یداننــد؛ زیـرا امــام زمــان داعیــه دارد کــه عاشــورا بمانــد .جریان عاشــورا
میبایســت زمینهســاز همــه خیزشهــا و رویشهــا و بصیرتآفرینیهــا در عالــم و زمینهســاز
ظهــور بقیـها ...شــود ».حجتاالســام ســید ابراهیم رئیســی افــزود« :راه مصونســازی جامعه و
جوانــان مســلمان در برابــر ایــن تهاجــم فرهنگی ،تربیــت نیروهای مذهبــی و هیئتی با داشــتن
مشــخصههایی همچــون دشمنشناســی و دشمنســتیزی اســت».

گزارش خبری

اربعین فراملی و فرا مذهبی است

اربعين  ،رازي بين خدا و خاك

حجتاالسالموالمسلمین قاضی عسگر از نگاه رهبر انقالب به اربعین گفت

پدرام پاك آيين
مدیرمسئول

اربعيــن ؛ چهلميــن روز پــس از واقعــه ســهمگین کربــا و
شــهادت امــام حســين (ع) و پوینــدگان راه حقیقت ســامانی
اســت کــه تاريــخ ،هرگــز ماننــد آنهــا را بــه خــود نديــده و از
ایــن پــس نیــز نخواهــد ديــد .ســنت بزرگداشــت «اربعين»،
در ميان پيشـوايان دين ،تنها براي ســاالر شــهيدان مرســوم
و مــورد تأکيــد اســت؛ تــا آنجــا کــه « زيــارت اربعيــن» از
نشــانه هــاي ايمــان ذکر شــده اســت .جهانــي که مــا در آن
زندگــي مــي کنيــم؛ پــر از اسـرار اســت  .در ایــن عالم کمتر
پديــده اي اســت کــه فاقــد ســاحات پنهــان و رمــز و رازهای
شــگفت انگيز باشــد .از دعاهاي رســول مکرم اســام (ص)
ايــن بــود کــه «خدايــا! هــر چيــز را آنچنــان کــه هســت ،به
مــن بنمايــان» و ايــن نشــانه آن اســت کــه آنچــه مــا بــه
ظاهــر مــي بينيــم ،هميشــه بــا آنچــه واقعـ ًا هســت ،يگانــه
نيســت وبــه تعبیــر دیگــر «صورتــي در زيــر دارد ،آنچــه در
باالســتي»! قــرآن نیــز خطــاب بــه مــردم مــی پرســد کــه
چـرا «از زندگــى دنيــا ،فقط ظاهــر را مىشناســند ،و از آخرت
( کــه باطــن زندگــی اســت) ،غفلت مــی ورزنــد» ؛ حــال آن
کــه ظواهــر زندگی ،کــم ارزش تــر و ناپایدارترنــد و باطن راز
آمیــز آن اســت کــه اصيــل و مانــدگار خواهــد بــود.
يکــي از پديــده هــاي راز آميــز زتدگــی ،اعـداد هســتند .راز
هــای نهفتــه در اعـداد تــا آنجــا از پــرده بــرون افتاده اســت،
کــه جهــان سراســر مــادی امــروز هــم ناچــار بــه قبــول آن
شــده اســت و بشــری کــه جــز بــه مــاده و ماديــت نمــی
انديشــد ،دانشــی مســتقل برای کشــف رازهای اعـداد بنیان
نهــاده اســت« . .علــم اع ـداد» يــا «عــدد شناســي»علمي
اســت کــه بــه مطالعــه معانــي نهفتــه در اعـداد اختصــاص
دارد .راز شناســي عــدد کــه هــم از نظــر علمــي و هــم از
نظــر تجربــي تاييــد شــده اســت ،در واقــع همــان فلســفه
اعـداد اســت .امــا افــزون بــر يافتــه هــای علمــی و تجربی،
تاکيــد متــون دينــي بــر بعضــي اعـداد و توصيــه بــه رعايت
آنهــا نيــز حاکــي از آثــار و خـواص ناشــناخته اي اســت کــه
در آنهــا وجــود دارد «.چهــل »جملــه ايــن اعـداد اســت کــه
عالمــه بحــر العلــوم در رســاله «ســیر و ســلوک» کــه بــه
وی منســوب اســت  ،مــی نویســد «:خاصيــت اربعيــن در
ظهــور فعليــت وبــروز اســتعداد وقــوه ،وحصول ملکــه ،امری
ـر ٌح بــه در آيــات واخبــار ؛ ومجــرب اهــل باطــن
اســت مصـ ّ
واس ـرار».
احتمــا ًال بــه هميــن گونــه داليــل باشــد کــه «زيــارت
اربعيــن» از نشــانه هــاي ويــژه مومنــان تلقــي شــده اســت؛
چنانکــه حضــرت امــام حســن عســکري (ع) فرمــود:
نشــانههاي مؤمــن پنــج چيز اســت :پنجــاه رکعت نمــاز (در
هــر روز کــه شــامل 17رکعــت نمــاز يوميــه و نيــز نمازهاي
نافلــه مــي شــود) ،زيــارت اربعين ،انگشــتر به دســت راســت
کــردن ،جبيــن را در ســجده بــر خــاک گذاشــتن ،و بسـماهلل
الرحمــن الرحيــم را در نمــاز بلنــد گفتــن».

خبر خوش

رئیس کمیته مشارکتهای
مردمی ستاد اربعین:

سامرا و کاظمین دو مقصد امسالاند

نماینــده ولیفقیــه در امــور حــج
و زیــارت بــا تأکیــد بــر اهمیــت
برگــزاری هرچــه باشــکوهتر
مراســم اربعیــن حســینی گفــت:
«هرچــه جلوتــر میرویــم ،ایــن
رویــداد عظیــم گســتردهتر و
بــه یــک اجتمــاع بــزرگ بشــری
تبدیــل میشــود؛ اجتماعــی کــه
در آن ،شــیعه و ســنی از اروپــا
و مناطــق دیگــر نیــز شــرکت
میکننــد و روزبــهروز درحــال
توســعه اســت.
حجتا ال سال مو ا لمســلمین
قاضــی عســگر طــی ســخنانی
در جلســه کمیتــه فرهنگــی و
آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن
کشــور بیــان کــرد« :امســال
شــاهد هماهنگیهــای بیشــتری
نســبت بــه گذشــته هســتیم.
ســال گذشــته همــگان دیدنــد
کــه خــدا چــه نعمتــی بــه مــا داد
و مراســم اربعیــن بــا چه شــکوهی
برگــزار شــد».
نماینــده ولیفقیــه در امــور
حــج و زیــارت گفــت« :عنایتــی
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه
موضــوع اربعیــن داشــته و دارنــد
و اینکــه االن هــم حساســیت
موضــوع بیشــتر شــده ،میطلبــد
کــه تــاش بیشــتری در ایــن
زمینــه صــورت گیــرد .تقســیم
کار در وزارت کشــور شــاکله کار را
مشــخص کــرده و بخــش اعــزام
بهعهــده ســازمان حــج و زیــارت
گذاشــته شــده اســت».
او ادامــه داد« :مســئولیت کمیتــه
فرهنگــی بهعهــده جنــاب آقــای
احمــدی گذاشــته شــده کــه
بهخوبــی از عهــده ایــن مســئولیت
برآمدهانــد و مــن مرتبــ ًا ،شــاهد
تالشهــای ایشــان بــودهام».
قاضــی عســگر گفــت« :مــا در
قضیــه حــج و اربعیــن هیچوقــت
دنبــال ایــن نبودهایــم کــه بگویــم
مــا کار را انجــام دادهایــم ،بلکه این
کار یــک وظیفــه دینــی اســت و

تــاش مــا ایــن اســت کــه بگوییم
نظــام و مــردم ایــن کار را انجــام
دادنــد .تــا ش مــا ایــن اســت
کــه اخــاص در ایــن کار محفــوظ
بمانــد و بتوانیــم دســتاوردهایش را
بیشــتر کنیــم».
او بــا اشــاره بــه تأکیــد مقــام معظم
رهبــری مبنیبــر استفادهنشــدن
تصاویــر ایشــان در مراســم اربعیــن
گفــت« :نــگاه ایشــان یــک نــگاه
فراملــی و فرامذهبــی بــود .ایــن
کار انجــام شــد و شــاهد بــرکات و
ثمــرات آن نیــز بودیــم .همچنیــن
ایشــان فرمودنــد کــه کار اربعیــن
دولتــی نشــود و حتیالمقــدور
مردمــی باشــد کــه الحمــدهلل ایــن
کار نیــز تــا حــد زیــادی انجــام
شــده اســت».
وزیر کشور :مراسم اربعین فرصتی
برای افزایش همبستگی اسالمی
است

وزیــر کشــور از مســئوالن ســتاد
اربعیــن حســینی خواســت در
فرصــت باقیمانــده ،موضــوع
بیمــه زائــران را پیگیــری کــرده و

رئیــس کمیتــه مشــارکتهای مردمــی ســتاد اربعیــن گفــت« :باید
ســقف تعــداد زائــران اربعیــن تعییــن شــود تــا از هرجومــرج و
بیبرنامگــی و نیــز تقســیم نامنظــم امکانــات جلوگیــری بــه عمــل
آیــد ».حســن پــارک در نشســت کمیتــه اســکان و پذیرایــی از
زائــران اربعیــن حســینی کــه در ســازمان بازرســی اســتانداری
تهــران برگــزار شــد ،گفــت« :وزارت نیــرو ســال گذشــته بــرای
ارائــه اپراتورهــای تلفــن همــراه در عــراق بســیار همــکاری کــرد.
در اربعیــن  ،94اپراتــور همــراه اول خیلــی قــوی عمــل نکــرد؛ امــا
امســال فکــری بــه حــال ایــن موضــوع میشــود».
او افــزود« :امســال مشــکل پارکینــگ زائرانــی کــه بــا وســیله نقلیه
شــخصی بــه کربــا ســفر میکننــد ،حــل شــده و بــا مشــخص
شــدن نــوع و مــدل وســیله ،کارت صــادر میشــود .همچنیــن
مشــکل بیمــه زائــران حــل شــده اســت ».نماینــده کمیتــه اســکان
اربعیــن خاطرنشــان کــرد« :تنهــا ،موضــوع ویــزا باقــی مانــده کــه
بهمحــض صــادر شــدن ویــزا ،ثبتنــام شــروع میشــود».
پــارک درخصــوص موضــوع ویــزا و ارز و ثبتنــام زائــران و
کمکهــای مردمــی گفــت« :ویــزای شــشماهه بایــد گرفتــه
شــود و توصیــه شــده اســت کــه مشــکلی بــرای زائــران پیــش
نیایــد .اگــر موضــوع لغــو روادیــد پیــش بیایــد ،ثبتنامــی انجــام
نمیشــود .پــس بایــد موضــوع روادیــد را جــدی دنبــال کنیــم کــه

بــا شــرکتهای بیمــه بــا قیمــت
مناســب توافــق کننــد.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر
کشــور در جلســه ســتاد اربعیــن
حســینی کــه بــا حضــور همــه
اعضــا تشــکل شــد ،بــر ضــرورت
اعــزام زائــران بهصــورت کاروانــی
از اســتانهای مبــدأ بهســوی
عتبــات عالیــات در عــراق تأکیــد
کــرد و گفــت« :بایــد تــاش
شــود اســتانها بــا راهانــدازی
کاروانهــای زیارتــی بــا شــرح
وظایــف مشــخص و تعریفشــده و
همــکاری ســازمان حــج و زیــارت و
اســتانداران ،مشــکالت ســالهای
قبــل در اعــزام انفــرادی زائــران
برطــرف شــود».
رحمانــی فضلــی لــزوم ســاماندهی
جمــعآوری کمکهــای مردمــی را
بــرای ایجــاد شــرایط مطلــوب برای
تــردد زائــران در مســیر راهپیمائــی
اربعیــن حســینی یــادآوری کــرد
و گفــت« :مســیرهای حرکــت
کاروانهــا طــوری طراحــی شــود
کــه توزیــع مناســب خدمــات بــه
زائــران بهنحــو رضایتبخشــی

وزیر کشور  :این مراسم
باشکوه فرصت مناسبی برای
ترویج معنویت و رعایت اصول
و ارزشهای ناب اسالمی و
گسترش فرهنگ گذشت،
ایثار ،وحدت و همبستگی
مسلمانان است؛ ضمن اینکه
آداب فردی و اجتماعی زیارت
نیز با نشاندادن فرهنگ قوی و
رشدیافته بهجای آورده
شده است

مانعــی پیــش نیایــد».
او درخصــوص خدماترســانی بــه زائــران گفــت« :هــر حــوزهای
کــه وظیفــهای را برعهــده میگیــرد ،بایــد خــودش عهــدهدار
امکانــات باشــد کــه جــای گالیــه نباشـد ».نماینــده کمیته اســکان
زائــران اربعیــن افــزود« :هنــوز چادرهای اســکان و ابــزار آن از ســال
گذشــته بــه مــا نرســیده و تحویــل داده نشــده اســت».
پــارک دربــاره جــذب مشــارکت مردمــی گفــت« :هــال
احمــر بهطــور معمــول ،کمککننــده اســت؛ امــا بــرای جــذب
کمکهــای مردمــی از چنــد جنــاح بــه مــا اطــاع داده شــده کــه
هنــوز بــه دســتمان نرســیده اســت .محــور جمـعآوری کمکهــای
مردمــی بایــد در ایــن کمیتــه متمرکــز شــود .ســال گذشــته بهدلیل
بینظمــی و پراکنــده بــودن ،کمکهــا غیرمتمرکــز بــود ».او
یــادآوری کــرد« :ســال گذشــته ،کمکهــا رقــم قابلتوجهــی نبــود
و  ۱۰روز مانــده بــه اربعیــن مــا اقــدام کردیم .ســال گذشــته ،کمیته
نزدیــک بــه ۱۰میلیــارد تومــان هزینــه اســکان و امکانــات در عراق
کــرد ».پــارک تأکیــد کــرد« :قــرار بــود ردیــف بودجــه بــرای ایــن
کار در نظــر گرفتــه شــود؛ امــا نخواســتیم بــه دولــت فشــار بیایــد».
یکــی دیگــر از نماینــدگان درخصــوص موکــب و امکانــات زائــران
گفــت« :ســتاد ســال گذشــته ،امکانــات و تجهیــزات خوبــی بــرده
بــود ،.امســال نیــز بــا اســتفاده از تجربــه ســال پیــش ،امکانــات

انجــام شــود ».وزیــر کشــور تأمین
امنیــت زائــران را نیــز بســیار مهــم
توصیــف کــرد.
رحمانــی فضلــی اقدامــات فرهنگی
ســال قبــل در طــول برگــزاری
مراســم اربعین حســینی را بــا توجه
بــه رهنمودهــای مقــام معظــم
رهبــری در ایــن زمینــه ،خــوب
ارزیابــی کــرد و گفــت« :ایــن
مراســم باشــکوه فرصــت مناســبی
بــرای ترویــج معنویــت و رعایــت
اصــول و ارزشهــای ناب اســامی
و گســترش فرهنــگ گذشــت،
ایثــار ،وحــدت و همبســتگی
مســلمانان اســت؛ ضمــن اینکــه
آداب فــردی و اجتماعــی زیــارت
نیــز بــا نشــاندادن فرهنــگ قــوی
و رشــدیافته بهجــای آورده شــده
اســت».
پیــش از ســخنان وزیــر کشــور،
ذوالفقــاری معــاون امنیتــی و
انتظامــی وزیــر کشــور و رئیــس
ســتاد اربعیــن حســینی بــه ارائــه
گــزارش کوتاهــی از مهمتریــن
اقدامــات ســتاد و مصوبــات
جلســات قبــل پرداخــت.

بهتــری را منتقــل میکنیــم و انشــاءا ...افزایــش صددرصــدی
امکانــات را خواهیــم داشــت».
پــارک بیــان کــرد« :ســامرا و کاظمیــن را امســال به برنامــه اماکن
ســتاد اضافــه کردهایــم».
پــارک پــس از گــزارش نماینــده حــوزه ایــاب و ذهــاب زائــران،
درخصــوص افزایــش و بهروزرســانی امکانــات زائــران و
زیرســاختهای ایــن ســفر زیارتــی گفــت« :در همــه اســتانها
یــک ســامانه وجــود دارد کــه درخواســت اعــام ســهمیهبندی
اســکان جانمایــی شــده اســت».
آقابابایــی دبیــر ســتاد اربعیــن نیــز گفــت« :هزینــه صــدور
روادیــد برعهــده کشــور عــراق اســت؛ امــا بایــد آب آشــامیدنی
و مصرفــی بهداشــتی را از ایــران ببریــم .زمــان و مــکان اســتقرار
نیــز بــه اســتانها اعــام شــده اســت ».او افــزود« :بــرای اســکان
و تغذیــه و ایــاب و ذهــاب جمعیــت مــورد نظــر ،امکانــات در نظــر
گرفتــه شــده اســت؛ امــا بایــد ســقف تعــداد زائــران تعییــن شــود
تــا از هرجومــرج و بیبرنامگــی و نیــز تقســیم نامنظــم امکانــات
جلوگیــری بــه عمــل آیــد».
نماینــده کمیتــه اســکان و پذیرایــی از زائــران اربعیــن تأکیــد کــرد:
«مرزهایــی کــه بــرای خــروج زائــران از ایــران در نظــر گرفته شــده،
کامـ ً
ا بررســی شــده و آمــاده اســت».

»
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فکر و فرهنگ

کتاب

برگي از بهار
کتــاب «مجموعــه مقــاالت
اربعیــن» تألیــف جمعــی از
نویســندگان ،در پژوهشــکده حــج
و زیــارت تهیــه شــده و نشــر
مشــعر آن را منتشــر کــرده اســت.
ایــن کتــاب شــامل مجموعــه
مهمتریــن مقــاالت نوشتهشــده
دربــاره اربعیــن حســینی بــه زبــان
فارســی در نشــریات کشــور است.
ایــن کتــاب در دو بخــش تنظیــم
شــده اســت.
بخش اول :مقاالت پژوهشی
در بخــش نخســت ،هجــده
مقالــه از مجــات آورده شــده و
در بخــش دوم ۲۲ ،مقالــه مرتبــط
بــا اربعیــن از روزنامــه هــا انتخاب
و منتشــر شــده اســت .همچنیــن
«کتابشناســی توصیفــی اربعیــن
حســینی» بهصــورت مســتقل
در ایــن مجموعــه منتشــر شــده
اســت .بخــش اول ایــن کتــاب
شــامل مقــاالت پژوهشــی
اســت .عناویــن ایــن مقــاالت
عبــارت اســت از :ضــرورت بحــث
اربعیــن ،دلیــل بزرگداشــت اربعین
چیســت؟ ،فلســفه بزرگداشــت
اربعیــن حســینی چیســت؟،
نگاهــی بــه زیــارت اربعیــن
ســاالر شــهیدان ،مطــاف دلهــا
(بهمناســبت اربعیــن حســینی)،
پژوهشــی در اربعیــن حســینی،
تحقیقــی دربــاره اربعین حســینی،
پیــام اربعیــن در زیــارت اربعیــن،
ویژگیهــای امــام حســین(ع) در
زیــارت اربعین ،اربعیــن در فرهنگ
اهــل بیت(علیه مالســام) ،تحلیل
مبنــای تاریخــی اربعین حســینی،
کل یــوم عاشــورا ،نگاهــی بــه
آموزههــای دعــای اربعیــن،
از عاشــورا تــا اربعیــن ،بررســی
دنبالــه قیــام حســینی در شــام و
اربعیــن ،اربعینهــای خونیــن،
مأخذشناسی اربعین و کتابشناسی
توصیفــی اربعیــن حســینی.
بخش دوم :مقاالت
روزنامهها
بخــش دوم ایــن کتــاب شــامل
مقــاالت روزنامههــا اســت
کــه شــامل ایــن مقــاالت
میشــود :گزیــده بیانــات رهبــر
انقــاب دربــاره اربعیــن حســینی،
وقایعنــگاری زائــر پیــاده حســینی
از نجــف تــا کربــا ،همنوایــی بــا
کاروان اسـرا ،چـرا اربعیــن اهمیت
دارد؟ ،منزلــت اربعیــن حســینی،
ســرآغاز ســنت اربعیــن حســینی،
جایگاه اربعین در فرهنگ شــیعی،
چـرا «اربعیــن» فقــط بـرای امــام
حســین(ع) اســت؟ فلســفه قیــام
عاشــورا در زیــارت اربعیــن امــام
حســین(ع) ،حســین(ع) تجســم
«عشــق عقالنی» ،زینب(س) ّسر
عظیــم اربعیــن حســینی ،اهمیت
زیــارت اربعیــن در نــگاه دکتــر
حشــمتا ...قنبــری؛ انقــاب جابر:
روایــت چهــل روز ماتــم مــردم
در ع ـزای سیدالشــهداء(ع) ،اربعین
اشــک گلواژههــای حســینی،
تــا اربعیــن ،اربعیــن حســینی و
چــون جابــر بــه کربــا آمــدن،
ـر
اربعیــن کمــال عاشوراســت ،سـ ّ
قداســت اربعیــن حســینی ،اربعین
و راه پیــش روی مــا ،همــراه بــا
زیــارت اربعیــن ،نگاهــی تحلیلــی
بــه زیــارت اربعیــن ،اربعیــن
نور(اربعیــن حســینی) و اربعیــن
امــام حســین(ع).
کتــاب «مجموعــه مقــاالت
اربعیــن» در  520صفحــه و در
قطــع وزیــری در پژوهشــکده
حــج و زیــارت تهیــه شــده و نشــر
مشــعر در تیــر  1394آن را منتشــر
کــرده اســت.

روبهرو

راه ورود به کاروان حسینی
سيد محمد قائممقامي از اسرار زیارت اربعین گفت

حســين(ع) ميرفتنــد .اوليــن بــار هــم نقــل شــده كــه عبـدا ...جابــر انصــاري در همــان
ســال  61هجــري بــه زيــارت آن حضــرت رفــت.
در روايتهــاي بســياري از جملــه حديــث شــريفي از امــام حســن
عســكري(ع) ميخوانيــم كــه زيــارت اربعيــن يكــي از نشــانههاي
انســان مؤمــن اســت .راز و رمــز حقيقــي چنيــن حديثــي چيســت؟

زيــارت عتبــات عاليــات در عــراق و بهخصــوص كربــاي حضــرت
سيدالشــهدا(ع) در تمــام روزهــاي ســال فضيلــت بســيار زيــادي دارد؛
امــا زيــارت اربعيــن ســاالر شــهيدان بهدليــل فرمايــش امــام حســن
عســكري(ع) كــه ايــن زيــارت را يكــي از نشــانههاي پنجگانــه انســان
مؤمــن دانســتهاند ،از اهميــت ويــژهاي برخــوردار اســت .ايــن ســنت در
ســالهاي دور نيــز انجــام ميشــده؛ امــا در ســالهاي اخيــر بــا شــور
و شــكوه اســتثنايي برگــزار ميشــود.
بــه همیــن دلیــل ،در گفتوگــوی تفصيلــي بــا حجتاالســام ســيد
محمــد قائممقامــي كارشــناس و ســخنران دينــي ،بــه بررســي ابعــاد
و آثــار حركــت عظيــم و ســنت پيــادهروي اربعيــن پرداختهايــم.
حجتاالســام قائممقامــي معتقــد اســت كــه ســنت پيــادهروي
ميليونهــا شــيعه و محــب اهــل بيــت عليهمالســام در اربعيــن
حســيني ،حركت رو به رشــدي اســت كــه تحقــق آن از تصور بســياري
از تحليــل گــران اجتماعــي و سياســي خــارج اســت و نميتواننــد بــا
اســتفاده از معــادالت سياســي بــه ايــن پاســخ برســند كــه چــه شــد
امــروز ،شــاهد حضــور ميليوني شــيعيان بــراي زيــارت امام حســين(ع)
در اربعيــن آن حضــرت هســتيم .امــا در ايــن حركــت خودجــوش و
عظيــم و عــرض ارادت مخلصانــه ،رمزهايــي بــراي شــيعيان و حتــي
جامعــه نهفتــه اســت كــه توجــه بــه آن ،بــه تبليــغ عملــي دين اســام
كمــك بســياري خواهــد كــرد.

روز عاشورا روز عزاي
امام حسين(ع) و ياران
آن حضرت بهصورت
حركتي درونديني و طي
مراسمي پرشور برگزار
ميشود؛ اما روز اربعين
اقدام عمومي است تا
به كاروان آن حضرت
بپيونديم

چــرا مراســم اربعيــن و چهلميــن روز شــهادت حضــرت سيدالشــهدا(ع)
تــا ايــن انــدازه درميــان شــيعيان ارج و منزلــت دارد؟ درواقــع ،اربعيــن آن
حضــرت چــه كاركــرد ويــژهاي دارد كه مورد اســتقبال گســترده شــيعيان
واقــع شــده اســت؟

بايــد توجــه داشــت كــه ســنت پيــادهروي اربعيــن حســيني طبــق روايتهــاي معتبــر ،در
زمــان امامــان معصــوم عليهمالســام هــم وجــود داشــت و آن بــزرگان بــا وجــود خفقــان
و ظلــم و ســتم شــديد حاكمــان زمــان خــود ،در روز اربعيــن بــه زيــارت مـزار مطهــر امــام

همينطــور اســت .ايــن حركــت روبهرشــد نهتنهــا در طــول تاريــخ ســابقه نداشــته و
هيــچ گزارشــي از چنيــن حركــت عظيمــي ،حتــي در ابعــاد كمتــر از ميليونــي ،در تاريــخ
وجــود ن ـدارد ،بلكــه تحقــق آن از تصــور بســياري از تحليلگ ـران اجتماعــي و سياســي
هــم خــارج اســت و نميتواننــد بــا اســتفاده از معــادالت سياســي بــه ايــن پاســخ برســند
كــه چــه شــد امــروز شــاهد حضــور ميليونــي شــيعيان بـراي زيــارت امــام حســين(ع) در
اربعيــن آن حضــرت هســتيم .البتــه بايــد بــه ايــن نكتــه هــم توجــه داشــت كــه ادعــاي
كشــف رمــز و راز تأكيــد روايتهــاي ائمــه اطهــار عليهمالســام دربــاره زيــارت اربعيــن،
مطلبــي نســنجيده اســت؛ امــا بازشــدن پنجــره جديــدي ب ـراي فهــم ايــن حقيقــت و
كناررفتــن پــردهاي از ايــن راز الهــي ،حقيقتــي اســت كــه امــروز شــاهد آن هســتيم .بــه
نظــر ميرســد كــه مراســم پيــادهروي اربعيــن قـرار اســت مقدمــات اجتماعــي و سياســي
و فرهنگــي در ظهــور امــام زمان(عــج) را فراهــم كنــد و نهفقــط شــيعيان و محبــان اهــل
بيــت عليهمالســام ،بلكــه جامعــه جهانــي را آمــاده ظهــور آن حضــرت كنــد.

بلــه .همانطــور كــه اشــاره كرديد ،بخشــي از آثــار برگـزاري مراســم اربعين به شــيعيان و
دوســتداران ائمــه اطهــار عليهمالســام مربــوط اســت كــه باعث ميشــود ســبك زندگي
جديــدي را تجربــه كــرده و مانــور بــزرگ انســاني را كــه بينظيــر اســت ،بــه نمايــش
بگذارنــد و همچنيــن تمريــن آمادگــي بـراي حركتهــاي عظيــم در زمــان ظهــور امــام
زمــان (عــج) هــم محســوب ميشــود؛ امــا بخشــي از آثــار مراســم اربعيــن و پيــادهروي
بهســمت كربــاي معلــي و بــارگاه منــور امــام حســين(ع) و حضــرت عبــاس(ع) ،متوجــه
جهــان اســام و نهفقــط شــيعيان اســت كــه جایــگاه اهــل واليــت را درميــان تمامــي
معــارف تحريفشــده موجــود نشــان ميدهــد و بــه ايــن ترتيــب باعــث ميشــود
تعصبهــاي كوركورانــه و تقليدهــاي بيجــا ،از بيــن مســلمانان برداشــته شــود تــا در
مواجهــه بــا امــام زمان(عــج) بهخوبــي بتواننــد حجــت خـدا را درك كننــد .اثــر ســوم در
برگـزاري مراســم اربعيــن متوجــه همــه اديــان و مكتبهاي خداپرســتي اســت كه شــعار
اصلــي و كلمــه توحيــد را تذكــر ميدهــد .در عيــن حــال ،بايــد متوجــه آثــار جهانــي ايــن
مراســم هــم باشــيم كــه همه انســانها بــا هر ديــن و مذهــب و از هر كشــور و ســرزميني
را هــدف قـرار داده و هيــچ اســتثنايي بيــن مــردم قائل نيســت .البتــه بايد توجه داشــت كه
هــر انـدازه حقايــق و مفاهيــم قيــام عاشــورا در روز اربعيــن به شــيوه بهتــري اعالم شــود،
زمينــه بـراي اقبــال عمــوم مــردم جهــان بهســمت حقانيــت اســام بيشــتر خواهــد شــد.

در پاســخ بــه ايــن پرســش بايــد توجــه كــرد كــه قيــام امــام حســين(ع) در روز عاشــورا
بـراي همــه زمانهــا و مكانهــا درس دارد و همــه انســانها در طــول تاريــخ ،مخاطــب
ايــن قيــام بــزرگ هســتند؛ بنابرايــن هــر زمانــي ميتـوان بــه بررســي مفاهيــم عاشــورا
پرداخــت؛ امــا همانطــور كــه در متــن پرســش اشــاره كرديــد ،شــور حســيني بهطــور
مشــخص ،در دو روز عاشــورا و اربعيــن بهطــور علنــي بــروز پيـدا ميكنــد .البتــه كالم و
شــيوه عـزادراي ائمــه اطهــار عليهمالســام ايــن دو روز را بهطــور ويــژه بـراي برگـزاري
عزاداريهــا مشــخص كــرده اســت .بــه ايــن ترتيــب ،ميتـوان گفــت كــه روز عاشــورا
روز عـزاي امــام حســين(ع) و يــاران آن حضــرت بهصــورت حركتــي دروندينــي و طــي
مراســمي پرشــور برگـزار ميشــود؛ امــا روز اربعيــن اقـدام عمومي اســت تــا بــه كاروان آن
حضــرت بپيونديــم .پــس ،اربعيــن روز تجديــد پيمــان با امام شــهيدي اســت كــه صاحب
مفاهيــم بــزرگ و واالي الهــي اســت .در ايــن روز اســت كــه همه شــور و احساســات مردم
جامانــده از كاروان آن حضــرت عينيــت پيـدا ميكنــد.

ســنت پيــادهروي اربعيــن از چــه زمانــي درميان شــيعيان رواج پيــدا كرده
ا ست ؟

يعنــي مراســم پيــادهروي اربعيــن بهســمت كربــاي معلــی رمــز اصلــي
زيــارت اربعيــن بــوده اســت؟

بنابرايــن ،بــا يــك نــگاه كلــي ،آيــا ميتــوان نتايــج و آثــار زيــارت اربعين
را در ابعــاد داخلــي و مربــوط بــه شــيعيان و همچنيــن ابعــاد جهانــي
دســتهبندي كــرد؟

گفتــه شــده «كل يــوم عاشــورا و كل ارض كربــا»؛ امــا در ايــن ميــان ،دو
مقطــع زمانــي بســيار مهم بــراي انتقــال مفاهيــم قيــام امام حســين(ع)
وجــود دارد كــه روز عاشــورا و روز اربعيــن اســت .داليــل عــزاداري در روز
عاشــورا كامـ ً
ا مشــخص اســت؛ امــا چــرا اربعيــن امــام حســين(ع) تــا
ايــن انــدازه بــا شــور و شــعور بــاال برگــزار ميشــود؟

اربعيــن در فرهنــگ شــيعه نقــش ويــژه و كاركــرد مهمــي دارد .از يــك طــرف ،خاطــره
كربــا و عاشــورا را بـراي مــردم تداعــي ميكنــد و باعــث ميشــود كــه پيونــد مــردم بــا
قيــام حضــرت ســيد الشــهدا(ع) مســتحكمتر شــود و از طــرف ديگــر هــم بــاب جديــدي
از زيــارت آن حضــرت را بــه روي مــا ميگشــايد كــه بــا عــرض ارادت مخلصانــه همـراه
اســت .در عيــن حــال ،در روز اربعيــن مؤمنــان صحنهگــردان مراســم هســتند و آن را
بــه مانــور بــزرگ دينــي تبديــل كــرده و اوج معــارف الهــي را در قالــب ايــن راهپيمايــي
گســترده از خداونــد مســئلت ميكننــد .ايــن ظرفيــت عقالنــي درســت چهــل روز بعــد از
شــور احساســات حســيني در روز عاشــورا بــه تكامــل رســيده و حــاال ،منشــأ يــك حركــت
هدفمنــد و جهانــي ميشــود .درايــن زيــارت ،اســتداللهاي عقالنــي بــا احساســات نــاب
ايمانــي همـراه ميشــود .در عيــن حــال ،احساســات و هيجــان ناشــي از مصيبــت بــزرگ
عاشــورا طــي چهــل روز بــه تكامــل ميرســد و بــه ايــن ترتيــب ،احساســات جمعــي
بهتريــن فرصــت ب ـراي انتقــال مفاهيــم و پيامهــاي آن قيــام بــزرگ ميشــود.

راز تأكيــد مؤكــد روايتهــاي رســيده از اهــل بيــت عليهمالســام دربــاره زيــارت امــام
حســين(ع) و اينكــه ايــن زيــارت را در زمــره ويژگيهــا و عالمتهــاي مؤمــن شــمردهاند،
تــا ســالهاي قبــل از پيــروزي انقــاب اســامي ،بهخوبــي مشــخص نشــده بــود .ايــن
موضــوع در دوران خالفــت ملعــون عباســي تــا انـدازهاي معلــوم شــده بــود و نشــانهاي از
عمــق روابــط و ارادت شــيعيان نســبت بــه آن حضــرت محســوب ميشــد؛ امــا ايــن راز
تــا چنــد ســال گذشــته ،همچنــان مخفــي مانــده بــود .ايــن در حالــي بــود كــه عالمــان
ديــن بارهــا در مــورد زيــارت امــام حســين(ع) در روز اربعيــن تأكيــد داشــتند و بســياري
از افـراد در متــن زيــارت اربعيــن ،در پــي كشــف راز زيــارت اربعيــن بودنــد .ايــن زيــارت
در مقــام تحليــل قيــام امــام حســين(ع) ،مطالــب نــاب و شــگفتانگيزي را در خــود دارد؛
بهطــوري كــه هــدف اصلــي از قيــام امــام حســين(ع) را بيــرونآوردن مــردم از جهــل و
نادانــي دانســته و عالمــان ديــن نيــز در هميــن راســتا ســعي ميكردنــد بــا فعالكــردن
عقلهــاي مــردم ،مانــع از رفتارهــاي جاهالنــه شــوند .ايــن نــوع رويكــرد نســبت بــه
زيــارت اربعيــن ،بــا توجــه بــه تبييــن اهـداف قيــام آن حضرت ،نگرشــي مبنايي و مســتند
اســت؛ امــا نميتوانــد راز اصلــي دربــاره زيــارت اربعيــن و قرارگرفتــن آن بهعنـوان يكــي
از عالمتهــاي مؤمــن را مشــخص كنــد .امــا امــروز بــه بركــت انقــاب اســامي ،در
كشــورمان شــعلههاي دينـداري و دينبــاوري از زيــر خاكســتر زمــان ســر بــرآورده و هــر
روز باعــث مشخصشــدن افقهــاي جديــدي از دين ـداري در بيــن مــردم ميشــود .در
ايــن ميــان ،زيــارت اربعيــن و بزرگداشــت چهلميــن روز از شــهادت امــام حســين(ع) هــم
رنــگ و عطــر تــازهاي بــه خــود گرفتــه و باعــث شــده اســت كــه معــارف اهــل بيــت
عليهمالســام فرصتــي بـراي ظهــور و بــروز پيـدا كنــد.

بــا ايــن توضيحــات ،آيــا ميتــوان نتيجــه گرفــت كــه ايــن حديــث
«ان الحســين مصبــاح الهدي و ســفينة النجــاة» در
نبــوي كــه فرمودنــد ّ
طــي اربعيــن بــروز و عينيــت پيــدا ميكنــد؟

دراين زيارت ،استداللهاي
عقالني با احساسات ناب
ايماني همراه ميشود .در
عين حال ،احساسات و
هيجان ناشي از مصيبت
بزرگ عاشورا طي چهل روز
به تكامل ميرسد و به اين
ترتيب ،احساسات جمعي
بهترين فرصت براي انتقال
مفاهيم و پيامهاي آن قيام
بزرگ ميشود

بايــد توجــه داشــت كــه ايــن حديــث نبــوي ،تنهــا مختــص بــه روز اربعيــن حســيني
نيســت و مربــوط بــه تمــام دوران اســت؛ امــا همانطــور كــه اشــاره شــد ،ظرفيــت
عظيــم هدايتگــري و دســتگيري از همــه مــردم غرقشــده در لــذات و ماديــات در
دوران آخرالزمــان ،يكــي از بركتهــاي قيــام امــام حســين(ع) بــوده کــه در ظــرف دنيا
تحقــق پيــدا ميكنــد و حقيقــت آن در آخــرت تجلــي مييابــد .درواقع ،هميــن حديث
پيامبــر اســام(ص) در مراســم اربعيــن بــه شــيوهاي جديــد تجلــي پيــدا ميكنــد؛
چــون در دنيايــي كــه تــاش بســياري از مــردم بهســمت بهرهبــرداري هرچــه بيشــتر
از لذتهــاي دنيايــي و مــادي و برخــورداري از يــك زندگــي دنيايــي اســت ،بايــد دقت
كــرد كــه چطــور ميشــود ميليونهــا انســان در شــرايط ناامنــي موجــود در كشــور
عــراق و بــا وجــود تهديدهــا و فعاليتهــاي تكفيريهــا و گروههــاي داعــش ،بــاز
هــم بــه ايــن كشــور ســفر ميكننــد .حتــي شــايد در آخــر هــم بســياري از ايــن زائران
موفــق نشــوند از نزديــك ،مــزار شــريف امــام خــود را زيــارت كننــد؛ امــا بــاز هــم نــه
تهديــد ،نــه امكانــات محــدود بــراي اســتراحت و تغذيــه ،مانــع زيارتشــان نميشــود.
اينهــا همــان احساســات بهرشدرســيدهاي اســت كــه در روز عاشــورا ايجــاد شــده و
مــردم غــرق در دنيــاي ماديــات ،بهســمت آن كشــتي نجــات حركــت ميكننــد .در
عيــن حــال ،هميــن حركــت بــا پــاي پيــاده اســت كــه ميتوانــد مردمــي را كــه در دام
تبليغــات ضداســامي نظــام ســلطه گرفتــار شــدهاند ،نجــات داده و تبليــغ عملــي دين
آزاديبخــش اســام باشــد.

خواندنی

سخنرانیحجتاالسالم
والمسلمینقرائتیپیرامون
عدد 40و اربعین حسینی

بــا یــک جســتجوی ســاده در
اینترنــت ،مــی توانیــد بــه متن
ســخنرانی حجــت االســام
والمســلمین قرائتــی برســید.
ایــن متــن بســیار خواندنــی
شــما را بــا رمــوز عــدد چهــل
و اربعیــن حســینی آشــناتر
میکنــد.
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جزئيات بزرگترين همايش انساني جهان در سال ٩٥
كميته هاي ستادي و استاني خدمات ويژه اي به زائران ارائه مي دهند

منشور

ای ساربان آهسته ران!

حمــل و نقــل زائــران اهمیــت ویــژه خــود را دارد .بــه همیــن منظور کمیتــه ای پیش
بینــی شــده تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی به خصــوص اتوبــوس های
بیــن شــهری و درون شــهری دو اســتان ایــام و خوزســتان  ،خدمــات خودروهــای
عمومــی را در ایــن ســفر زیارتــی بــه حداکثــر برســاند .تأمیــن و ســاماندهی پارکینگ
هــای مــرزی  ،اســتقرار اکیــپ هــای راهنمایــی و رانندگی  ،امــدادی و مکانیکی ســیار
و نیــز خدمــات خودرویــی در طــول مســیرهای منتهی بــه پایانه هــای مــرزی مهران،
شــلمچه ،چزابــه و خســروی  ،تعییــن قیمــت کرایــه خودروهــا و کنتــرل آن حتــی در
داخــل خــاک عــراق  ،نظــارت بــر عملکــرد آژانــس هــا و شــرکت هــای حمــل و نقل
و در نهایــت مهیــا کــردن قطارهــا و هواپیماهــای فــوق العــاده از مســیرهای مختلف
کشــور در زمــان رفــت و برگشــت زائــران از وظایــف کمیتــه حمــل و نقــل و ســوخت
اســت کــه مســؤولیت آن بــا وزارت راه و مســؤول آن  ،رئیــس ســازمان راهــداری و
حمــل و نقــل جــاده ای کشــور ،داود کشــاورزیان اســت.

راهبردهایستادمرکزی

اربعین 1438 -1395

ترویج ارزش های عاشورا
تأمین امنیت زائران
اشراف اطالعاتی برجریان های
تروریستی
حفظ ماهیت مردمی مراسم
اربعین
رعایت جایگاه میزبانی عراق
حفظ و تقویت وحدت مسلمانان
هاهنگی کامل داخلی و خارجی
مدیریت جهادی
حضور قانونمند زائران
پاسخگوییمسؤوالنه
هم افزایی همگانی
خود ارزیابی
ارتقای خدمت رسانی
تسریع و تسهیل سفر زائران

هدیه اربعین به همه روزهای سال

بخــش مهمــی از فعالیــت هــای ســتاد مرکــزی اربعیــن بــه اقدمــات زیرســاختی
مربــوط مــی شــود؛ اقداماتــی مثــل تکمیــل فراینــد چهــار بانــده شــدن مســیر ایــام
بــه مهــران کــه در دســتور کار قــرار دارد یــا تکمیــل زیــر ســاخت هــا و روســاخت
هــای پایانــه هــای مــرزی مهــران ،شــلمچه و چزابــه و یا تکمیــل جاده محور بســتان
بــه چزابــه .ایــن قبیــل عملیــات  ،در کمیتــه «زیرســاخت» انجــام مــی گیــرد کــه
مســؤولیت آن بــا هوشــنگ خنــدان دل ،معــاون عمرانــی وزارت کشــور اســت.
از ســایر فعالیــت هــای ایــن کمیتــه مــی تــوان بــه احــداث و تکمیــل امکانــات
بهداشــتی و رفاهــی در مســیرهای منتهــی بــه مــرز ،تکمیــل راه آهــن شــلمچه_
بصــره و پیگیــری طــرح اتصــال مســیر راه آهــن غــرب بــه خــاک عــراق اشــاره کــرد.
همچنیــن توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی بــه ویــژه در حــوزه فضــای مجــازی و
تلفــن همــراه و برنامــه ریــزی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت بــه خصــوص در
مســیرهای منتهــی بــه مــرز و شــهرهای کربــا و نجــف از کارهایی اســت که کمیته
زیــر ســاخت دنبــال مــی کنــد .ایجــاد و تقویــت ایــن زیرســاخت هــا باعث می شــود
تــا مــردم ،عــاوه بــر موســم اربعیــن ،در طــول ســال هــم بتواننــد بهتــر و آســانتر بــه
عتبــات عالیــات عزیمــت کننــد و از فیــض زیــارت بهــره گیرنــد.
پیام عاشورا در کوله بار

بخــش محتوایــی و معنــی آفریــن فعالیــت هــای ســتاد مرکــزی ،کمیتــه فرهنگــی و
آمــوزش اســت کــه بــا ریاســت حجــت االســام و المســلمین دکتــر حمیــد احمــدی
ســعی دارد اهــداف عاشــورا و پیــام حقیقــی آن و همیــن طــور اهمیــت زیــارت اربعین
را بــه کمــک گــروه هــای مرجــع فرهنگــی تبییــن کنــد .از نــگاه همــکاران فعــال
در ایــن کمیتــه  ،اربعیــن مــی توانــد بــا اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان اهــل تشــیع و
تســنن  ،فرصتــی بــرای تقریــب مذاهــب و تقویــت وحــدت جهــان اســام فراهــم
آورد ؛ فرصتــی کــه خواهــد توانســت ضمــن حفــظ حرمــت ،شــأن و آبــروی نظــام

سفر به سالمت

در ایــام برگــزاری ایــن مراســم  ،ســامت زائــران بــه انــدازه همــه خدماتــی کــه بــه
آنهــا ارائــه مــی شــود  ،اهمیــت خواهــد داشــت .بــه همیــن منظــور  ،ســتاد اربعیــن از
طریــق کمیتــه بهداشــت و درمــان  ،پیدایــش احتمالــی عوامــل بیمــاری زا در عــراق
و مبــادی ورودی کشــور را از هــم اکنــون تحــت پایــش و کنتــرل دارد .عــاوه بــر آن
بــر مراکــز تهیــه و عرضــه مــواد غذایــی نظــارت مــی کنــد و با اطــاع رســانی نکات
بهداشــتی بــه خصــوص بیمــاری هــای واگیــر دار می کوشــد احتمــال ابتــای زائران
بــه بیمــاری را بــه صفــر برســاند تــا ســفر زیارتی بــه یــاد ماندنــی و شــیرینی را تجربه
کننــد .توســط ایــن کمیتــه در اســتان هــای مــرزی و مســیرهای منتهی بــه مرزهای
خروجــی ،اکیــپ هــا و درمانــگاه هــای متعــدد ثابــت و ســیار بســیاری تأمیــن شــده
و در تمــام ایــن نقــاط ،خدمــات فوریــت هــای پزشــکی ارائــه و دارو  ،تجهیــزات
پزشــکی و حتــی خــون و فــراورده هــای خونــی مــورد نیــاز فراهــم آمــده اســت؛ امــا
وقتــی از بهداشــت و درمــان حــرف مــی زنیــم ،نمــی توانیــم به خدمــات امدادرســانی
نپردازیــم؛ بــه خصــوص کــه وظیفــه ارائــه خدمــات درمانــی و امــدادی بــه زائــران در
داخــل خــاک عــراق بــا کمیتــه امــداد و نجــات اســت؛ کمیتــه ای که جمعیــت هالل
احمــر مســؤولیت آن را بــه عهــده دارد  .عــاوه بــر ایــن ،خدمــت رســانی بــه زائــران
معلــول ،کــودکان و خــدای ناکــرده ،امدادرســانی بــه حادثــه دیــدگان و مصدومــان
احتمالــی ایــن ســفر زیارتــی در ایــن کمیتــه طراحــی و اجــرا مــی شــود  .همچنیــن
مقولــه بیمــه زائــران را همیــن کمیتــه بررســی و راهکارهــای الزم را به ســتاد مرکزی
اربعیــن اعــام مــی کنــد.

جمهــوری اســامی و ملــت ایــران و ارتقــای کیفیــت و آداب مراســم اربعیــن  ،مانــع از
ایجــاد شــکاف و تلقــی عجمی_-عربــی و یــا ایرانــی -عراقــی در بیــن دوســتداران ابا
عبــداهلل(ع) شــود .در عیــن حــال رویکــرد کمیتــه فرهنگــی ایــن اســت کــه مراســم
اربعیــن ،هــر چــه مردمــی تــر برگــزار شــود و حرکــت آن بــه ســمت کاهــش تصدی
گــری دولــت باشــد .بــرای ایــن منظــور بایــد هیــأت هــای مذهبــی را بــرای شــرکت
هــر چــه فعاالنــه تــر و مســؤوالنه تــر در برگــزاری اربعیــن تشــویق و تقویــت کــرد.
دیپلماسی در خدمت زیارت

بخــش دیگــری از اقدامــات ســتاد مرکــزی اربعیــن  ،اقدامــات دیپلماتیــک اســت؛ چـرا
کــه در هــر حــال بـرای توافــق دربــاره میـزان صــدور روادیــد و زمــان شــروع و پایــان
صــدور آن و نیــز تدویــن طــرح هــای جدیــد در ایــن زمینــه ،الزم اســت بــا دولــت
مرکــزی عـراق هماهنگــی صــورت گیــرد  .دو کشــور ایـران و عـراق  ،عــاوه بــر ایــن
بایــد کمیتــه دائمــی و مشــترکی تشــکیل دهنــد تــا در قالــب آن بـرای مراســم اربعیــن
سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی کــرده و بــر آن نظارت داشــته باشــند .این گونــه اقدامات
زیــر نظــر کمیتــه هماهنگــی سیاســی و کنســولی انجــام می شــود کــه مســؤولیت آن
بــا وزارت خارجــه بــوده و حســن قشــقاوی ،معــاون وزیــر امــور خارجــه ،ریاســت آن را
عهــده دار اســت .ایــن کمیتــه همچنیــن تــاش دارد بــا دولــت عـراق بـرای تکمیــل
زیــر ســاخت هــای مقابــل مرزهــای ایـران در عـراق از جملــه پایانــه هــا و جــاده هــا
همــکاری کنــد .همچنیــن مســائل مربــوط بــه اعـزام زائـران غیــر ایرانــی که اشــتیاق
دارنــد در مراســم اربعیــن حضــور داشــته باشــند ،توســط این کمیتــه پیگیری می شــود.

روزهای پرکار آقای سفیر!

در کنــار همــه ایــن کمیتــه هــا بــه ســتادی نیــاز اســت کــه بــا شــناخت کامــل از
ظرفیــت هــا و امکانــات موجــود در داخــل خــاک عــراق ،اقدامــات ایــران در عــراق
را برنامــه ریــزی و هماهنــگ کنــد ،بــا مســؤوالن عراقــی در حــوزه هــای گوناگــون
جلســه بگــذارد و حتــی بــرای خدمــت رســانی هــر چــه بهتــر بــه زائــران ،هماهنگی
هایــی را بــا خــود مــردم عــراق بــه خصــوص عشــایر ایــن کشــور صــورت دهــد .
نــام ایــن ســتاد  ،ســتاد ویــژه عــراق و مســؤولیت آن بــا حســن دانایــی فــر ،ســفیر
کشــورمان در عــراق اســت.

ظرفیت،تکمیل!

کمیتــه اعــزام ،کمیتــه دیگــری اســت کــه هماهنگــی و پیگیــری صــدور روادیــد
زائــران را بــه عنــوان نخســتین کار خــود در دســتور دارد .ایــن کمیتــه کــه محســن
نظافتــی ،مدیــر کل امــور عتبــات ســازمان حــج ریاســت آن را عهــده دار اســت ،بــرای
ســاماندهی زائــران از مبــدأ تــا مقصــد و بالعکــس ( ،بــا اولویــت کاروانی) ســامانه الزم
را ایجــاد و اطــاع رســانی مــی کنــد .همیــن کمیته اســت که ســقف تعــداد زائــران و
زمانبنــدی اعــزام هــا را تعییــن مــی کنــد تــا کمیته هــای دیگــر بتوانند برنامــه ریزی
دقیــق و منســجمی بــرای خدمــات دهــی بــه ایشــان داشــته باشــند.
ایــن کمیتــه همچنین از طریق ســامانه «ســماح» تــردد زائــران را در طول مســیرهای
منتهــی بــه مــرز زیر نظــر دارد ؛ اطالعــات زائرانــی را که متقاضی اســتفاده از وســایل
نقلیــه عمومــی و یــا شــخصی هســتند ،ثبــت می کنــد و حتــی بخشــی را بــرای افراد
و اشــیای گمشــده در ســامانه ســماح پیــش بینی کرده اســت.
سقف هایی برای عبور دعا

کار مهــم دیگــر  ،اســکان ،پذیرایــی و خدمــات رســانی عمومــی بــه زائــران از مبــدأ
تــا مقصــد و بالعکــس اســت .بــا توجــه بــه اعــزام هــای غالبــا کاروانــی و اســتفاده
از ظرفیــت هیــأت هــای مذهبــی ،بســیج و همیــن طــور شــوراهای اســامی ،ایــن
وظیفــه بــه شــیوه خاصــی ســازماندهی شــده اســت.کمیته مشــارکت هــای مردمــی
و اســکان و تغذیــه کــه مهنــدس پــارک ،رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات ،مســؤول
آن اســت ،مــی کوشــد عــاوه بــر آمایــش موکــب هــای زیارتــی ،بــر اســاس تقســیم

گزارش تصویری

قافلهارغوان

پیاده روی اربعین 94از نگاه علیرضا رستگار

شبستان

بنــدی هــای منطقــه ای و اســتانی  ،فضاهــا و اراضــی مــورد نیاز بــرای اســکان زائران
را اجــاره و در ایــن خصــوص از ظرفیــت مراکــز اقامتــی وقفــی ایرانیــان در داخل خاک
عــراق ،حــد اکثراســتفاده را ببــرد .عــاوه بــر اینهــا ،احــداث ابنیــه و مســتحدثات مورد
نیــاز ،اســتقرار صرافــی هــا و شــعب خــود پــرداز بانــک چــه در مرزهــا و چــه در داخــل
خــاک عــراق و در نهایــت شناســایی و ســازماندهی خیریــن و هدایــت آنهــا به ســمت
و ســوی پشــتیبانی از موکــب هــا بــه عهــده همیــن کمیتــه قــرار دارد.

گزارش

تجربیــات برگــزاری مراســم اربعیــن حســینی  ،میــراث گرانبهایــی اســت کــه جمــع
آوری و بهــره منــدی از آن مــی توانــد در خدمــت رســانی هــر چــه بهتــر بــه زائــران ،
صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه و مهمتــر از همــه اینهــا  ،رشــد و تــداوم این حرکت
عظیــم اعتقــادی و معنــوی مؤثــر باشــد .بــرای بهینه ســازی ایــن تجربیــات در زیارت
اربعیــن امســال  ،تقویــت و بازمهندســی برخــی ســاختارها ضــرورت دارد  .از جمله این
ســاختارها مــی تــوان بــه تفکیک وظایــف بین بخشــی بــا مدیریت جهــادی ،تفکیک
موضوعــات حاکمیتــی از تصــدی گــری  ،تأکیــد بــر «مــردم محــور» بــودن مراســم
اربعیــن  ،برنامــه ریــزی بــرای تقویــت تعامــل بیــن مــردم و مســؤوالن ایــران و عراق،
اصــاح ســاختارهای ســتادی و اســتانی بــا محوریــت بخشــیدن بــه اســتانها ،وحــدت
مدیریــت در اســتان هــای هــدف و ...خالصــه ،آمایــش و ســاماندهی همــه فعالیــت
هــا اشــاره کــرد  .بــرای تحقــق چنیــن ســاختاری ،عــاوه بــر دوازده کمیته ســتادی و
یــک کمیتــه ویــژه اســتانی 28 ،کمیته اســتانی هم با مســؤولیت اســتانداران سراســر
کشــور طراحــی شــده کــه همــه ایــن کمیتــه هــا زیر نظــر ســتاد مرکــزی اربعیــن به
ریاســت ســردار دکتــر حســین ذوالفقــاری ،معــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور
فعالیــت مــی کننــد؛ ســتادی کــه دبیــر آن  ،رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران اســت.
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»

زیارت در قاب رسانه

عالوه بر دوازده کمیته
ستادی و یک کمیته
ویژه استانی 28 ،کمیته
استانی هم با مسؤولیت
استانداران سراسر کشور
طراحی شده که همه این
کمیته ها زیر نظر ستاد
مرکزی اربعین به ریاست
سردار دکتر حسین
ذوالفقاری ،معاون امنیتی
و انتظامی وزارت کشور
فعالیت می کنند

زیــارت در قــاب رســانه مانــدگار مــی شــود .بــه همیــن منظــور کمیتــه اطــاع رســانی
و مســتند ســازی ســتاد اربعیــن ،همــه همــت خــود را صــرف مســتند ســازی ایــن
همایــش عظیــم معنــوی از مبــدأ تــا مقصــد خواهــد کرد .قــاب خاطــره که مــی گوییم،
از تصویــری کاغــذی در البــه الی صفحــات همیــن نشــریه تا عکس هــای دیجیتالی
خبرگـزاری هــا و ســکانس های ســیمای رســانه ملــی و ســینمای دینی را شــامل می
شــود .ناگفتــه نمانــد کــه جبلــی ،معــاون خبــر رســانه ملی مســؤول ایــن کمیته اســت.
سفری ایمن به کوی دوست

اگــر مــی خواهیــد قــدری هــم از وضعیــت تأمیــن امنیــت زائــران بدانید ،بایــد بگوییم
کــه ســردار بتولــی ،رئیــس کمیتــه امنیتی-انتظامــی عهــده دار این وظیفه مهم اســت
 .مســؤولیت ســنگین ســامتی و امنیــت اعــزام زائــران در خــاک عــراق بــا کمیتــه
امنیتــی -انتظامــی اســت کــه کارش را بــا اشــراف اطالعاتــی و امنیتــی کامــل انجام
مــی دهد.کمیتــه اطالعاتــی بــا فعالیــت شــبانه روزی ســربازان گمنــام امام زمــان هم
در خدمــت زائــران اســت تــا آنــان کــه در مســیر عشــق گام مــی نهنــد ،بــا خاطــری
آســوده ،دل بــه کوی دوســت بســپارند.

»
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قاب اشک

هماندیشی ۱۱کارگروه

عــکاس بینالمللــی محمــد
شــبیب از عربســتان ســعودی در
مصاحبــه بــا خبرنــگار الکفیــل،
عکــس برگزیــده خــود را عکس
پیرمــردی از منطقــه الفاضلیه در
اســتان ذیقــار توصیــف کــرد که
در ســاعات اولیــه روز و پــس
از طلــوع آفتــاب و در ســرمای
هــوا کنــار جــاده ایســتاده تــا بــه
زائــران خدمــت کنــد؛ خدمــت
بــه زائرانــی کــه در هیــچ
کجــای عالــم نمیتــوان مثــل
آنهــا را مشــاهده کــرد .شــبیب
میگویــد« :خوشــا بــه ســعادت
ایــن مــرد کــه توفیــق یافتــه در
خدمــت زائران حســینی باشــد».
علــی الزیــدی دیگــر عــکاس
بینالمللــی کویتــی نیــز عکــس
برگزیــده خــود را در منطقــه
الجبایــش در اســتان ذیقــار
میدانــد .او میگویــد« :آنچــه
تعجــب مــن را برانگیخــت ،آن
بــود کــه اهالــی ایــن منطقــه
کــه همگــی سادهزیســت
هســتند ،کارهــای یومیــه خــود
را کنــار گذاشــته و کــودک و
بزرگســال از ســاعات اولیــه روز
بــه زائــران حســین(ع) خدمــت
میکننــد .از خــودم پرســیدم
ایــن چــه شــور و عشــقی اســت
کــه در نهــاد ایــن مــردم افتــاده
اســت؟»
امیــن العلــی عــکاس حــرم
مطهــر در پاســخ بــه ســؤال
خبرنــگار الکفیــل درخصــوص
آنچــه در ایــن مســیر مشــاهده
کــرده اســت ،میگویــد:
«مــن در اســتان بصــره در
 ۵۰۰کیلومتــری جنــوب کربــا
مشــغول عکاســی بــودم .بعــد
از طلــوع آفتــاب ،جوانانــی
حــدوداً ۲۰ســاله را دیــدم کــه
پرچمبهدســت بــا ســرعت
در حرکــت بودنــد؛ گویــی در
مســابقهای شــرکت کــرده و
جایــزهای در پیــش دارنــد .از
خــود علــت ایــن عجلــه را
ســؤال کــردم و بیدرنــگ
پاســخش را یافتــم .بــه خــود
گفتــم ایشــان رو بــه کعبــه
آزادگان عالــم نهادهانــد؛
همــان آزادمــردی کــه تمامــی
آزادیخواهــان عالــم از او درس
میآموزنــد .بیدرنــگ ،دوربیــن
را برداشــتم و از ایشــان عکــس
گرفتــم».
عــکاس خبــری الکفیــل
محمــد الصــواف میگویــد:
«عکــس برگزیــده خویــش را
بــا باالآمــدن نــور خورشــید در
منطقــه الســوره در اســتان بصره
گرفتــم؛ آن زمــان کــه مــردم بــا
وجــود بــرودت هــوا ،از مســیر
تاالبهــا (اهــوار) بهســمت
کربــا در حرکــت بودنــد».
احمــد الحســینی دیگــر عــکاس
خبــری شــبکه جهانــی الکفیــل
میگویــد« :سالهاســت کــه در
مســیر اربعیــن بــا زائــران همــراه
شــده و عکــس تهیــه میکنــم.
ســالها بهدنبــال ســوژهای
میگشــتم کــه بیانگــر عظمــت
ایــن مراســم و مقاومــت مــردم
درمقابــل ســختیهای ایــن
ســفر باشــد؛ تــا آنکــه در منطقــه
البتیــره حــد فاصــل اســتان
میســان بــه اســتان الدیوانیــه و
دقیقــ ًا در روز هشــت صفــر ،بــا
زائــری مواجــه شــدم کــه بــه
روی دو زانــو بهســمت قبلــه
عشــاق حســینبنعلی(ع)
میرفــت .همینجــا بــود کــه
بــا خــود گفتــم :حقیقت ًا دشــمنان
را بــا عشــقمان بــه حســین
کشــتهایم».

بــرای خریــد محصــول و واریــز وجــوه نقــدی ،از دیگــر
وظایــف مهمــی بــود کــه بــرای ایــن کمیســیون تعییــن
شــد.

کمیته فرهنگی و آموزش ستاد مرکزی اربعین برگزار کرد

 .6کمیسیون مبلغان و راویان

ظرفیتهــا و عرصههــای تبلیغــی ســتاد اربعیــن شــامل
 3000مبلــغ و روحانــي 110و راوی و  40مربــي كــودك
اســت .بــر ایــن اســاس ،ایــن کمیســیون بایــد فضــا
و آمایــش مواکــب در ایــران و عــراق ( شــامل زمیــن،
مســجد ،ســالن ،حســینیه و )...را ســاماندهی کنــد.
تنظیــم ســرفصلهای آموزشــی ،تقویــم آمــوزش
مبلغــان و راویــان ،بهکارگیــری نیروهــای باتجربــه
بعثــه در رده مدیریــت و اجــرا ،تعییــن ســرگروههای
تبلیغــی ،شناســایی سرشــاخههای موکبهــای ایرانــی و
هماهنگــی اعــزام مبلــغ بــرای آنــان و اولویتدهــی بــه
برنامههــای روایتگــری ،مراســم رســمی و مبلــغ موکبهــا
از مهمتریــن محورهایــی اســت کــه در دســتور کار ایــن
کمیســیون قــرار دارد.
 .7کمیسیون مراسم و موکبها

ایــن کمیســیون بــه اجــرای برنامــه در نجــف (ثــوره
العشــرین ،صافــی صفــا ،پارکینــگ ،بیــت امــام ،مســجد
حنانــه ،مجمــع شــهید حکیم(پــارک روبــهرو) ،مســجد
هندیهــا ،مقبــره ابراهیــم غمر(روبــهروی مســجد
کوفــه) ،تــدارک ســه مــکان در کربــا بــرای برنامههــای
روایتگــری ،ســخنرانی ،مداحــی و شــعرخوانی و تعییــن و
اعــزام نیروهــای تبلیغی(مــداح ،ســخنران ،قــاری و )...در
ســطوح مختلــف اهتمــام خواهــد داشــت.
جمعــی از دسـتاندرکاران حــوزه اربعیــن حســینی(ع) بــا دعــوت
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد اربعیــن گــرد هــم آمدنــد تــا
برنام ـهای جامــع بــا همفكــري و همانديشــي یکدیگــر بــرای
ســال  1395تدبيــر كننــد.
ایــن هماندیشــی در 29اردیبهشــت 1395در مجتمــع دشــت
بهشــت قــم و بــا دعــوت از  50نفــر از مســئوالن و کارشناســان
برگــزار شــد .در وهلــه نخســت ،هــدف از برگــزاری آن ،تشــریح
و تبییــن برنامههــا و شــرح وظایــف ابالغــی از ســوی ســتاد
مرکــزی اربعیــن در حــوزه فرهنــگ و آمــوزش بــود .همچنیــن
تشــکیل کمیتههــای تخصصــی در موضوعــات مــورد نیــاز و
معارفــه همــکاران در بخــش فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن از
دیگــر اهــداف ایــن هماندیشــی در نظــر گرفتــه شــد.
در ایــن جلســه ،پــس از قرائــت آیاتــی از قــرآن کریــم ،حجــت
االســام دکتــر حمیــد احمــدی مســئول کمیتــه فرهنگــی و
آموزشــی اربعیــن بــه ســخنرانی توجیهــی پرداخــت و ســپس
یــک نمونــه از گزارشهــای مدنظــر بــرای توجیــه مســئوالن
کمیســیونها در گزارشدهــی ارائــه شــد.
در نوبــت صبــح ایــن هماندیشــی ،پنج کمیســیون تشــکیل شــد
کــه عبــارت بودنــد از کمیســیونهای آمــوزش و اطالعرســانی،
پشــتیبانی و امــور مالــی ،فضــای مجــازی ،مبلغــان و راویــان،
نــذورات و مشــارکتهای مردمــی .در نوبــت عصــر هــم شــش
کمیســیون تشــکیل شــد کــه شــامل کمیســیونهای خبــر و
رســانه ،محیطآرایــی و تبليغــات ،مراســم ،موکبهــا و زائــران
خارجــی عبــوری از ایــران ،نظــارت و ارزیابــی ،همایشهــا و
هماندیشــیها و یــاوران معنــوی اربعیــن بودنــد.
در پایــان ایــن همایــش ،عالوهبــر بررســی و مطالعــه
گزارشهــا و تنظیــم نتایــج ،شــرح اقدامــات ارائهشــده توســط
کمیســیونها ،جمعبنــدی نتایــج و تحلیــل گزارشهــا بــه
مســئول کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ارائــه شــد.
در ایــن هماندیشــی قــرار شــد  ۱۱کمیســیون بــه ترتیــب زیــر
ســازماندهی شــوند و هــر کــدام وظایفــی مشــخص را بهعهــده
گیر ند .
 .1کمیسیون اطالعرسانی و آموزش

مهمتریــن وظایــف ایــن کمیتــه ،برنامهریــزی و تولیــد و
ارائــه محتوا(خــام ،رســانهای و چاپــی) اســت .رصــد و گــردآوری
محتــوای آموزشــی موجــود ،تشــکیل بانــک از محتواهــای
آموزشــی مفیــد ،تصویــب موضوعــات آموزشــی جدیــد ،تولیــد و
ارائــه محتــوا در قالبهــای مــورد نیاز(مکتــوب ،شــنیداری،
دیــداری) بــه کارگــزاران و زائــران از وظایــف ایــن کمیتــه بــه
شــمار میآیــد.
 .2کمیسیون پشتیبانی و امور مالی

ایــن کمیســیون بــا تفکیــک وظایــف پشــتیبانی(با مدیریــت
واحــد) در دو بخــش ایــران و عــراق ،تعییــن مکانیــزم ارتبــاط
واحــد امــور مالــی و پشــتیبانی بــا ســایر واحدهــای کمیتــه،
ترســیم دقیــق چگونگــی بهرهمنــدی از خدمــات پشــتیبانی و
تــدارکات در داخــل و خــارج کشــور ،تعییــن میــزان مشــارکت
نهادهــا و گروههــای تبلیغــی و تعییــن حقالزحمههــاي
تبلیغــی و نيروهــاي خــاص هماننــد راويــان و مربيــان كــودك
را عهــدهدار اســت.
زمانبنــدی برپایــی و تجهیــز موکبهــاي مراســم ،تشــریح
وضعیــت موکبهــا و فضاهــای محــل فعالیــت بهلحــاظ

 .8کمیسیون نذورات

مهمتریــن دســتور کار ایــن کمیســیون ،تهیــه و طراحــی
قبــض نذورات(بــا مبلــغ و بــدون مبلــغ و نــام) ،تشــکیل
کارگــروه خیریــن فرهنگــی ،شناســایی مــوردی خیریــن،
اصنــاف و مؤسســات در ســطح کشــور بــرای تهیــه و
تأمیــن اقــام مــورد نیــاز ،مشــارکتجویی از خیریــن
و متبرعیــن فرهنگــی در اجــراي برنامههــاي فرهنگــی
و آموزشــي ،طراحــي و تدويــن نرمافــزار بــراي جــذب
مشــارکتها از طريــق ســايت ،شناســایی بانکهــاي عامــل
و رایزنــی بــرای مشــارکت آنهــا و ســرانجام ،ایجــاد پایــگاه
ثابــت و غرفههــای جلــب مشــارکتهای فرهنگــی در
پنــج اســتان بهصــورت آزمایشــی اســت.

تعــداد ،متــراژ ،نــوع کاربــری موکب ،تعييــن اســتانداردها از
لحــاظ محیطــی و مجهزبــودن بــه لحــاظ فنــی ،دارا بــودن
امکانــات ماننــد آب و بــرق ،تأسیســات و ...بــراي موكبهــا،
تأمیــن تجهیــزات موکبها(صــوت ،فــرش ،چــادر،
داربســت ،ســن ،پروژکشــن ،فضاســازی و )...بــا توجــه بــه
ایمنــی موکبهــا از خطــر برقگرفتگــی ،آتشســوزی و
حــوادث دیگــر نیــز ازجملــه وظایــف ایــن کمیســیون بــه
شــمار مــی رود.
بخــش دیگــری از وظایــف ایــن کمیســیون در حــوزه
اعــزام ،اســکان و تغذیــه اســت کــه از آن جملــه میتــوان
بــه تهيــه و تدويــن برنامــ ه زمانمنــد اعــزام بــرای
تهیــه بلیــت و ویــزا و ایــاب و ذهــاب ،اخــذ اطالعــات
درخصــوص اعــزام زائــران خارجــی ،تدویــن نقشــه حضــور
افــراد در هتلهــا و مکانهــای اقامتــی و نیــز تعییــن
نیازهــای اســکان و تغذیــه اشــاره کــرد.

 .9کمیسیون نظارت و ارزیابی

نقــش مهــم ایــن کمیســیون ،بررســی مبانــی و
سیاســتهای کالن و بهخصــوص بررســی مدلهــای
ارزیابــی و نظــارت بــا توجــه بــه سیاســتهای
مطرحشــده اســت .در مرحلــه اجــرا ،ایــن کمیســیون بایــد
نســبت بــه ترســیم جــدول زمانمنــد فرآینــد ،تدویــن
محورهــاي نظرســنجی ،ســازماندهی نیــروی انســانی،
تعییــن ســرفصلهای آموزشــی و برگــزاری جلســات و
همایشهــای آموزشــی بهصــورت اســتانی و درنهایــت،
بازخوردگیــری آموزشــی اقــدام کنــد.

 .3کمیسیون رسانه و خبر

ایــن کمیســیون عهــدهدار تشــکیل گــروه خبرنــگاران،
تشــکیل انجمــن خبرنــگاران افتخــاری و توزیــع محتــوای
تولیدشــده میــان کارگــزاران فرهنگــی و زائــران اســت.
 .4کمیسیون فضاسازی و محیطآرایی

در ایــن کمیســیون ،ایدههــا و طرحهــا بــرای فضاســازی از
طریــق فراخــوان یــا دعــوت از صاحبنظــران و اهــل هنــر
بــرای طراحــی و نمادســازی دریافــت میشــود .ســایق،
حساســیتها و ذوقیــات مــورد عالقــه مــردم کشــور
میزبــان عالوهبــر در نظــر داشــتن فرهنــگ ایرانــی ،بــرای
فراهــم کــردن جذابیــت و زمینــه همگرایــی فرهنگــی
و مذهبــی ملتهــا از نــکات مهمــی اســت کــه ایــن
کمیســیون در فضاســازی و محیطآرایــی بــه آن توجــه
خواهــد داشــت.
اســتفاده از کارهــای حجمــی هنــری ماننــد ســاخت ســازه،
ماکــت یــا نمادهــای شــهرها بــا اســتفاده از متریالهــای
مختلــف اعــم از خــاک ،گل یــا ســازههای فلــزی ،چوبــی
و ...بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر ،از دیگــر برنامههــای
کمیســیون فضاســازی و محیطآرایــی بــه شــمار میآیــد.
الــف :تــدارک  10نفــر در قالــب ســه گــروه هنــری
متشــکل از افــراد صاحبنظــر و دارای ذوق و نیروهــای
اجرایــی جهــت طراحــي و محيطآرايــي؛
ب :طراحــي و توليــد بنرهايــي از جمــات و ســخنان
حضــرت سيدالشــهدا(ع) و شــعار اربعيــن  95و ارائــه بــه
شــهرداريها و نهادهــا در تمــام شــهرها جهــت چــاپ و
نصــب در مســير زائــران.

 .10کمیسیون همایشها و نشستها

تشــکیل دبیرخانــه اجرایــی همایــش ،تشــکیل هیئــت
علمــی همایــش ،تدویــن فرآیندهــای اجرایــی برنامــه و
تدویــن ریزموضوعــات همایــش متناســب بــا محوریــت
اربعیــن بهعهــده ایــن کمیســیون اســت.
بــرای ایــن منظــور ،کمیســیون همایشهــا و نشس ـتها
بایــد بــا مراکــز علمــی و فرهنگــی دانشــگاهی و حــوزوی
فعــال ارتبــاط داشــته و جلســاتی را بــا مســئوالن مراكــز
آموزشــي و فرهنگــي و پژوهشــي جهــت توجيــه و
امكانســنجي برگــزار کنــد .در نتیجــه ایــن جلســلت
میتــوان پیشــنهادهای مراکــز حــوزوی و دانشــگاهی را
دریافــت کــرد و تصمیمــات الزم را اتخــاذ نمــود.
برگــزاری هرگونــه همایــش يــا همانديشــي نیــز بــا
تدویــن برنامــه زمانبندیشــده و تدویــن مقــاالت و
ارزیابــی آنهــا ،در حــوزه مســؤولیت ایــن کمیســیون
تعریــف میشــود.
 .11کمیسیون یاوران معنوی اربعین

 .5کمیسیون فضای مجازی و رسانه

همــکاران ایــن کمیســیون شــبکههای اجتماعــی
پرمخاطــب را شناســایی و بــر آنهــا تمرکــز خواهنــد
داشــت.
تشــکیل گروهــی از خبرگزاریهــا جهــت درج اخبــار در
فضــای مجــازی ،ایجــاد ســامانه جامــع اطالعرســانی
بــرای یــاوران معنــوی و نیــز ســامانهای بــرای
مشــارکتهای مردمــی بــا شــاخصههای امنیــت،
دسترســی آســان ،معرفــی اقــام ،پرداخــت الکترونیکــی

جمعی از دستاندرکاران حوزه
اربعین حسینی(ع) با دعوت
کمیته فرهنگی و آموزشی
ستاد اربعین گرد هم آمدند تا
برنامهای جامع با همفكري و
همانديشي یکدیگر برای سال
 1395تدبير كنند

شناســایی و ارتبــاط بــا ائمــه جمعــه و جماعــات و مراكــز
مســئول در اســتانها از مهمتریــن کارکردهــای ایــن
کمیســیون اســت .ایــن کمیســیون محتواهــای تولیدشــده
را از طريــق مســاجد میــان زائــران توزیــع میکنــد.
تهيــه و تدويــن و ارائــه بســتههاي فرهنگــي بــرای توجيــه
زائــران بــا رويكــرد پيشــگيري از آســيبها و انحرافــات و
حركــت قانونمنــد زائــران ايرانــي از رویکردهــای اصلــی
کمیســیون یــاوران معنــوی اربعیــن اســت؛ همانگونــه
کــه اســتفاده از ظرفيــت ائمــه جمعــه و جماعــات بــراي
معرفتافزايــي زائــران بــا اســتفاده از ظرفيــت مســاجد
و رســانههاي محلــي بــرای ایــن کمیســیون اولویــت و
اهمیــت دارد.
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 .۱۱مجيــد قربانــي ،از عناصــر فعــال هنــري
و فرهنگــي و مســئول جشــنواره چهلچــراغ
(جشــنواره مردمــي فيلم ،عكــس و پوســتر اربعين)؛
 .۱۲دكتــر فهيمــه فرهمندپــور ،عضــو هيئــت
علمــي دانشــگاه تهــران و مشــاور وزيــر فرهنــگ
و ارشــاد اســامي.

گزارش

 30گام در اتاق فکر اربعین

راهبردهای فرهنگی و آموزشی مراسم امسال تدوین شد

کمیتــه فرهنگــی و آمــوزش ســتاد اربعیــن
بهمنظــور اســتفاده از آرا و ديدگاههــاي صاحبنظران
و اســتادان بــرای بررســي راهبردهــای فرهنگــي و
آموزشــي اربعيــن حســيني ،اتــاق فكــري بــا
عضويــت اعضــای زیــر تشــكيل داد:
 .۱حجتاالســام دكتــر ســيد مصطفــي
ميرلوحــي ،اســتاد دانشــگاه امــام صــادق(ع)؛
 .۲دكتــر حســن خجســته ،صاحبنظــر حــوزه
ارتباطــات و رســانه؛
 .۳دكتــر اليــاس نــادران ،عضــو هيئــت علمــي
دانشــگاه و از فعــاالن اربعيــن در عتبــات عاليــات؛
 .۴دكتــر شــهرام گيلآبــادي ،عضــو هيئــت علمي
دانشــگاه و معــاون ارتباطــات شــهرداري تهران؛
 .۵دكتــر عليرضــا توكلــي ،دكتــراي هــوش
مصنوعــي و عضــو هيئــت علمي دانشــگاه شــهيد
بهشــتي و از فعــاالن اربعيــن در حــوزه شــبكههاي

اجتماعــي و خــارج از كشــور؛
 .۶مهنــدس محســن قربانــي ،قائممقــام ســابق
وزرات صنايــع و عضــو ســتاد مردمــي اينترنــت
اربعيــن و از مســئوالن صداوســيما؛
 .۷دكتــر خوشــرو ،دكتــراي ارتباطــات و مســئول
رصــد ماهوارههــا در حــوزه مســائل دينــي و اســتاد
دانشــگاه قــرآن و حديــث و دانشــگاه صداوســيما؛
 .۸دكتــر ســيد محمــد حســيني ،وزيــر ســابق
فرهنــگ و ارشــاد اســامي و رئيــس شــوراي
سياســتگذاري جشــنوراه بينالمللــي «مســير
عشــق» و عضــو هيئــت علمــي دانشــگاه؛
 .۹دكتــر اللــه افتخــاري ،عضــو هيئــت علمــي
جامعهالزهــرا(س) و مســئول بخــش بانــوان كميته
فرهنگــي اربعيــن؛
 .۱۰دكتــر ســيده صديقــه حجــاري ،عضو شــوراي
زنــان شــوراي عالــي انقــاب فرهنگي؛

گردش کار

فرهنگو هنر
در قافله کربال
پیشبینیهای كميته فرهنگي و آموزشي
برای استقبال از زائران

اولين جلسه اتاق فكر کمیته
فرهنگی و آموزش ستاد
اربعین با حضور استادان
حوزه و دانشگاه روز يكشنبه
شانزدهم خرداد در محل
بعثه مقام معظم رهبری
برگزار شد

اوليــن جلســه اتــاق فكــر بــا حضــور اعضــای
یادشــده روز يكشــنبه شــانزدهم خــرداد در محــل
بعثــه مقــام معظــم رهبــری برگــزار شــد .برخــی از
مصوبــات ایــن نشســت از ایــن قــرار اســت:
 .۱لــزوم طــرح درســت فرهنــگ زيــارت و
جايــگاه بلنــد معــارف آن در مكتــب اهــل
بيت(عليهمالســام) بهعلــت مغفولبــودن اصــل
زيــارت در فرهنــگ مــا و جبــران ايــن ضعــف
فرهنگــي بهوســيله برنامهريــزي از طــرق مختلف
ماننــد رســانهها ،مســاجد ،اهــل منبــر و...؛
 .۲مقابلــه بــا تهاجــم فكــري و شــبهافكني عناصر
تكفيــري در حــوزه زيــارت؛
 .۳لــزوم نــگاه همهجانبــه بــه منافــع مــادي و
معنــوي اربعيــن بهعنــوان ظرفيتــی عظيــم و
زمينهســاز و قدرتآفريــن؛
 .۴لــزوم برنامهريــزي بــراي افزايــش معرفــت
زائــران و عــدم توجــه صــرف بــه تحريــك
احساســات و ضــرورت پاســخگويي بــه نيازهــاي
معرفتــي زائــران از طريــق مبلغــان و روحانيــون؛
 .۵توليــد آثــار بــا دســتمايههاي هنــري بــراي
معرفتافزايــي؛
 .۶برگــزاری محفلهــاي دانشــجويي در مراكــز
دانشــگاهي بــراي احيــاي فرهنــگ اربعيــن؛
 .۷اجتنــاب از بــروز فضاهــای تکــراری در اجــراي
برنامههــا و فعاليتها؛
 .۸اســتفاده از ظرفیــت رســانه ملــی و فراهمکــردن
زمينــه حضــور رســانههاي معتبــر بينالمللــي
بهنحــوی کــه ايــن واقعــه بــزرگ ،در جهــان هــر
چــه بهتــر انعــكاس يابــد؛
 .۹ســاماندهي و تمركــز و مديریــت جشــنوارههاي
متعــدد کــه درحــال برگــزاري اســت؛
 .۱۰زمینهســازی بــرای حضــور مستندســازان
همــراه يــا افــراد مطلــع بــه تاريــخ اســام بــراي
توليــد آثــار فاخــر و قابلارائــه در جهــان؛
 .۱۱عــدم اكتفــا بــه تشــكيل اتــاق فكــر در تهران
و تشــكيل اتــاق فكــر در هــر اســتان بــا عنايــت به
ســطوح مختلــف فعاليتهــا و برنامهها؛
 .۱۲تدويــن ســند چشــمانداز بــا توجــه بــه ابعــاد و
مســئوليتهاي مختلــف در اربعين؛

 .۱۳اســتفاده از فرصتهــا و ظرفيتهــاي اربعيــن
بــراي معرفــي دقيــق و كاربــردي مســائل مبتالبــه
و ظرافتهــاي ســبك زندگــي اســامي ماننــد نظم
و بهداشــت و تعــاون؛
 .۱۴توجــه در برنامهريزيهــا بــه زائــران غيرايرانــي
و مســائل آنــان؛
 .۱۵اســتفاده از مبلغههــا و زباندانــان بعثه در موســم
اربعين؛
 .۱۶توليــد بســتههاي فرهنگــي متناســب بــا تنوع
زائــران؛
 .۱۷معرفــي جامــع نهضــت امــام حســين(ع) و
فرهنــگ شــيعه؛
 .۱۸توجــه بــه رويكــرد تربيتــي اهــل
بيت(عليهمالســام) دربــاره واقعــه كربــا؛
 .۱۹بــا توجــه بــه وضعيــت پيشآمــده بــراي حــج
ســال جــاري و حضــور دههــا هــزار زائــر ايرانــي در
عرفــه ،عــدم اکتفــا بــه بــه برگــزراي مراســم عرفه
در صحــن حضــرت ابوالفضــل(ع) وســاماندهی
مراســمی ويــژه بــا هماهنگــي بــا توليــت حــرم
حســيني(ع) بــرای جمعيــت انبوهــی کــه در ایــن
مناســک حضــور دارنــد؛
 .۲۰اقامــه نمــاز جماعــت متحــد در روز  17صفر در
مســير نجــف بــه كربــا و تقویــت و توســعه ایــن
اقــدام از طريــق موكبهــا و هيئتهــا و روحانيون؛
 .۲۱تصويربرداري باكيفيت و انعكاس اين واقعه عظيم؛
 .۲۲اســتمرار تعريــف محدودههايــي بــراي هــر
اســتان از ســوي ســتاد مركــزي اربعيــن؛
 .۲۳اداره و پیشبرد امور توسط خود مردم؛
 .۲۴ترویج فرهنگ نذورات اربعين؛
 .۲۵قدردانــی از اقــدام خــوب حــوزه علميــه نجــف
در اســتقرار روحانيــون در طــول مســير و اقامه نماز
جماعــت و پاســخگويي بــه ســؤاالت و تأســی بــه
ایــن اقــدام ارزنــده بــا حضــور روحاني فارسـيزبان
در كنارآنها؛
 .۲۶مقابله با تحريف اربعين؛
 .۲۷انسجامبخشــي و تدويــن راهبردهاي مناســب
ارتباطــي حــول مناســک اربعین؛
 .۲۸ســاماندهی پژوهشهــای مرتبــط بــا اربعیــن
بــا اســتفاده از ظرفیــت اســتادان و پژوهشــگران؛
 .۲۹اهــداف و اســتراتژي بهروشــني تعريــف شــده
تــا همــه تالشــها و برنامههــا معطــوف بــه آن
انجــام شــود.
 .۳۰کمــک بــه ســتادهاي مردمــي هماننــد ســتاد
مردمــي اينترنــت اربعيــن بهمنظــور برقــراري
ارتبــاط و تعامــل بــا طرفهــاي عراقــي بــرای ارائــه
خدمــات.

كميتــه فرهنگــي و آمــوزش ســتاد مركــزي اربعيــن از اردیبهشــت ســال جــاری تــا
امــروز ،اقدامــات گوناگونــی را در تــدراک زیــارت پرشــکوه اربعیــن انجــام داده اســت؛ از
تشــکیل شــوراهای راهبــردی گرفتــه تــا برگــزاری جلســات هماهنگــی بــا مســئوالن
اجرایــی و هماندیشــی بــا اصحــاب فکــر و فرهنــگ و هنــر .شــرح همــه ایــن اقدامات
در ایــن مجــال نمیگنجــد؛ امــا ذکــر شــمهای از آنهــا بــرای دوســتداران نســیم
اربعیــن و بــوی و کــوی حســین(ع) خالــی از فایــده نیســت.
 .۱تشــکیل دومیــن جلســه شــورای راهبــری فعالیتهــای قرآنــی اربعیــن و تصویــب
برنامــه پیشــنهادی قرآنی اربعیــن 95؛
 .۲جلســه مشــترک بــا مســئوالن هیئــت رزمنــدگان درخصــوص برگــزاری مراســم
اربعیــن  95در عتبــات عالیــات و چگونگــی انتخــاب و اعــزام ســخنرانان و مداحــان و
موقعیتهــای اجــرای برنامههــا؛
 .۳نشســت مشــترک بــا مســئول و معــاون فرهنگــی ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات
دربــاره برنامههــای مشــترک و برگــزاری جشــنواره «مســیر عشــق»؛
 .۴جلســه بــا هنرمندانــی چــون میراعالیــی ،جمــال شــورجه ،گــودرزی و معــاون
فرهنگــی ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات درخصــوص جشــنواره مســیر عشــق؛
 .۵ســه نشســت بــا جمعــی از دانشــجویان درخصــوص فعالیتهــای بخــش جوانــان
و دانشجویان؛
 .۶نشســت مشــترک بــا ادارهکل اعــزام مبلغــان ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه
درخصــوص برنامــه آمــوزش و اعــزام مبلغــان؛
 .۷همایــش یـکروزه مســئوالن و کارشناســان کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی در شــهر
مقــدس قــم بــا حضــور  50نفــر ،تشــکیل  11کمیســیون و تدویــن برنامــه اربعیــن 95
براســاس سیاسـتها و وظایــف ابالغــی ســتاد مرکــزی اربعیــن؛
 .۸جلســه مشــترک بــا مدیــرکل مطبوعــات داخلــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
درخصــوص اطالعرســانی و توجیــه مطبوعــات؛
 .۹ســه نشســت بــا اپراتورهــای رایتــل و ایرانســل درخصــوص محورهــای همــکاری
و انجــام توافقــات اولیــه؛
 .۱۰هماهنگــی بــا مدیــران بعثــه مقــام معظــم رهبــری بــرای پشــتیبانی و تدویــن
فرآیندهــای اجرایــی؛
 .۱۱جلســه بــا تیــم ارزیابــی فرهنگــی اعزامــی ســال 94و طراحــی مــدل ارزیابــی
مطلــوب بــرای ارزیابــی فعالیتهــای فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن95؛
 .۱۲ســفر بــه عتبــات عالیــات بههمــراه دو نفــر از مدیــران بعثــه مقــام معظــم رهبری
و مدیــران کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن ،دیــدار و گفتوگــو بــا مســئوالن
نخبــه و شــخصیتهای فرهنگــی عــراق و مســئوالن ســازمانهای ایــران در عــراق

کمیته فرهنگی و آموزش ستاد
مرکزی اربعین با هنرمندانی
چون میراعالیی ،جمال شورجه،
گودرزی و معاون فرهنگی
ستاد بازسازی عتبات عالیات
درخصوص جشنواره مسیر
عشق نشستهای هماندیشی
برگزار کرد
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نمـــــا

خواندنی

متنسخنرانیشهیدمطهری

دربارهاربعینحسینی

 ۷اردیبهشــت ۱۳۴۰مصــادف با
اربعین ۱۳۹۰قمری در حســینیه
ارشــاد ،اســتاد شــهید آیــت اهلل
مرتضی مطهــری دربــاره اربعین
حســینی ســخنرانی مهمــی
ایــراد فرمــود کــه هنــوز بســیار
خواندنــی و قابــل توجــه اســت.
ایــن متــن را مــی توانیــد در
صفحــات اینترنــت جســتجو
کنید یــا در کتــاب «احیــای تفکر
اســامی» ایشــان بخوانیــد.

درخصــوص برنامههــای فرهنگــی؛
 .۱۳جلسه هماهنگی با مسئوالن سازمانهای ایران در کربال؛
 .۱۴تهيه و تدوين طرح ياوران معنوي اربعين؛
 .۱۵جلســه مشــترک مســئوالن کمیتــه فرهنگــی اربعیــن بــا حجتاالســام حــاج
علیاکبــری مســئول امــور مســاجد اســتان تهــران درخصــوص بهرهگیــری از ظرفیت
مســاجد و ائمــه جماعــات بــرای فرهنگســازی اربعین؛
 .۱۶گفتوگــو بــا مدیــران دفاتــر ســازمان حــج و زیــارت در اســتانها دربــاره ســاختار
جدیــد ســتاد و کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی و ضــرورت مشــارکت و مســاعدت آنها؛
 .۱۷تعییــن مســئوالن بخشهــا و کارگروههــای مختلــف کمیتــه فرهنگــی و
آموزشــی اربعیــن بــه شــرح زیــر:
دکتر الله افتخاری ،مسئول بخش بانوان؛
حجتاالسالم امیرمسعود حاجابراهیمی ،مسئول طرح یاوران اربعین؛
حجتاالســام حــاج علیاکبــری ،مســئول طــرح یــاوران معنــوی اربعیــن در اســتان
تهران؛
دکتر حمید مروجی ،مسئول آموزش کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
دکتــر نجــف هدایتـیزاده ،مســئول همایشهــا و هماندیشـیهای کمیتــه فرهنگــی
و آموزشــی اربعین؛
دکتر فرید فرهمند ،مسئول ارتباطات کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
مهندس محمدحسین ادیب ،مسئول  ITکمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
دکتــر حســن محمــدی ،دبیــر شــورای راهبــری فعالیتهــای قرآنــی اربعین(کمیتــه
فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن)؛
یاراحمــدی ،مســئول اجرایــی برنامههــای قرآنــی در عتبــات عالیات(کمیتــه فرهنگــی
و آموزشــی اربعیــن)؛
حجتاالسالم پروانه ،مسئول اعزام مبلغ کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
حجتاالســام محمدمهــدی شــریفتبار ،مســئول هماهنگــی کارگروههــا و
بخشهــا؛
حجتاالسالم مجتبی نجفی ،مسئول طرح روایتگری اربعین؛
حجتاالسالم حقیقت ،مسئول بخش کودک و نوجوان؛
گلمحمدی ،مسئول بخش دانشجویی و جوانان؛
محسن ادیب ،مسئول پشتیبانی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
ابراهیم حسین علیزاده ،مسئول شبکههای اجتماعی و اشتراک ویدیو؛
علی صاحبیفر ،مسئول ارتباطات بخش اپراتورها؛
حجتاالسالم دکتر حسن حقپرست ،مسئول پورتال االربعین؛
اسماعیل اسفندیاری ،مسئول کارگروه برنامهریزی.
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خیمه

پیام راهپیمایان اربعین به جهان

زیر نظر کمیته فرهنگی و آموزش
ستاد مرکزی اربعین
صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
پدرام پاکآیین

حجتاالسالم غالمرضا اباذری
رايزن فرهنگی ایران درعراق

پيــادهروی ميليونــي اربعیــن حســينی
زيباتريــن تجلي تعبيــر قرآني حبـلا...
المتيــن اســت كــه مســلمانان جهــان
را از مليتهــا و مذاهــب مختلــف
اســامي حــول يــك ريســمان
ناگسســتنی جمــع كــرده اســت.
زيــارت مرقــد مطهــر امام حســين(ع)
توســط ائمــه معصوميــن(ع) تأكيــد
شــده و مســلمانان و باالخص شيعيان
كشــورهاي عربــی و بهتازگــی تمامي
شــيعيان جهــان به زيــارت مرقــد امام
حســين(ع) اهتمــام ويــژهای دارنــد.
بــا مشــاهده خيــل زائ ـران ايرانــی و
غيرعربــی ،نبايــد فلســفه و روح حاکم
بــر اربعیــن را تنهــا يك تعبيــر پررنگ
عربــی دانســت؛ بلكــه در يــك نــگاه
كلــي ،آزادگــي و از خودگذشــتگي و
حقيقتجويــي صاحــب ايــن همايش
باشــكوه را بايســتي مهمتريــن
دليــل بــراي ايــن حضــور تاكنــون
20ميليونــي مســلمانان جهــان عنوان
كــرد.
بــه همت ســتاد فرهنگــی اربعیــن و با
کمــک نمایندگــی بعثــه مقــام معظم
رهبــری در زمینــه فرهنگــی ،اقداماتی
داريــم تــا نمــاد فرهنگــی اربعیــن را
باالتــر ببریــم؛ امــا مهمتريــن موضوع
دراينبــاره ،آگاهســازي جهانيــان از
ايــن رويـداد عظيــم اســت.
هــدف مــا از فعالیــت فرهنگــی ایــام
اربعیــن در عــراق ،در وهلــه اول،
بهرهبــرداری بیشــتر زائــران از نظــر
معنــوی از ايــن ســفر ارزشــمند اســت
كــه بایــد بــراي ايــن كار ،امســال
تولی ـدات فرهنگــی بهتــری تولیــد و
توزيــع شــود .همچنيــن برنامههــای
معرفتــی متعــددي در قالب ســخنرانی
و مداحــی بـرای ســاعات مختلفــي از
روز در موکبهــا برنامهريــزي کنیــم
تــا بــا همــت خــود زائـران ،بــا معرفت
حســيني برگ ـزار شــود.
طبــق اذعــان رســانههاي مختلــف
دنيــا ،راهپيمايــي اربعيــن ،حرکتــي
نمادیــن و اســامی اســت كــه
درحالحاضــر ،بــه محلــي بــراي
نمايــش قــدرت شــیعیان تبديل شــده

و ميتــوان گفــت كــه درحقيقــت،
راهپيمايــي اربعيــن ،پاســخ آزادگان
امــروز جهــان بــه نــداي «هــل
مــن ناصــر» امــام حســين(ع) در
كرانههــاي فــرات اســت.
یکونیــم دهــه از رفتــن دیکتاتــور
مخــوف بغــداد گذشــته و بعــد از
حكومــت ص ـدام ،شــیعیان هرســاله،
اربعیــن را باشــکوهتر از ســال گذشــته
برگــزار كــرده و جمعيــت بيشــتري
نيــز نســبت بــه ســالهاي قبــل در
ايــن مراســم حاضــر ميشــوند .ايــن
ظرفيــت فرصتــی طالیــی و مناســب
اســت تــا در عصــري كــه چهــره
اســام نــاب بــا فعاليــت گروههــاي
افراطــي ماننــد داعــش آســيب ديــده
اســت ،جهانيــان شــاهد محبــت و
صلح و دوســتی ،عطوفــت و مهربانی،
در مســير راهپيمايــي اربعیــن باشــند.
اربعیــن حــاال دیگــر یــک مراســم
ســاده عــزاداری یــا گرامیداشــت
صــرف نیســت .اربعیــن بــه اســتناد
آمارهــا ،بزرگتریــن همایش انســانی
در جهــان اســت کــه رنگوبــوی
معنــوی و دینــی دارد و امــروزه،
حتــي كســاني كــه شــناخت درســتي
از اســام ندارنــد ،چشــم بــه آمــار و
اخبــار آن دوختهانــد؛ یــک گردهمایــی
عظیــم كــه در آن اف ـرادي بــا اقشــار
مختلــف ،خودشــان را بــه شــهري در
عـراق ميرســانند؛ بــدون آنكــه بـراي
ايــن ســفر طوالنــي ،زاد و توشــهاي
بههمــراه داشــته باشــند.
اربعیــن یــک پدیــده الهــی و دینــی
و فرهنگــی اســت کــه امــروزه نــه
بــه یــک ســنت ،بلکــه براســاس
یــک اعتقــاد عمیــق ،باشــکوه برگـزار
میشــود .اربعیــن یــک فرصــت
اســتثنایی بــرای مســلمانان اســت؛
مســلمانانی کــه در جهــان پــر از
چالشهــای اجتماعــی و اخالقــی
و نابرابــری رســانهای ،در معــرض
هجــوم بیوقفــه ق ـرار دارنــد .خــوب
اســت از ایــن امانــت ســنگینی کــه در
دســتان ماســت ،بهتریــن بهرهمنــدی
را داشــته باشــیم.

ويژه نامه کمیته فرهنگی و آموزشی
ستاد مركزی اربعين
چاپ:گلآذین
شبستان

داستان فیض و فوض

همه ساله گروه
هایمختلف
شیعیان از سراسر
دنیا خود را به
میعادگاهاربعین
می رسانند.

آیتا ...عبدا ...جوادی آملی

عکس از:
رویترز
لوح

مسیر خودسازی

آیتا ...مکارم شیرازی

عین ـ ًا در روایــات داریــم ائمــه پیــاده از مدینــه مــی رفتنــد
مکــه .امــام ســجاد(ع)  ۲۵ســفر شــاید ،بــا پــای پیــاده
رفــت .گاهــی مرکــب هــم همــراه خودشــان میبردنــد ،بــه
دو فایــده :یــک فایــده اگــر وســط راه ناچــار شــوند ســوار
بشــوند ،دیگــر اینکــه بگوینــد از بیمرکبــی نیســت کــه مــا
پیــاده میرویــم؛ مرکــب هــم داریــم و پیــاده میرویــم،
ایــن بــه احتــرام امــام حســین(ع) اســت .ایــن یــک نــوع
اظهــار عظمــت و تجلیــل از مقام شــامخ اباعبــدا(...ع) اســت.
ایــن پیــاده رفتــن ،ایــن دلیــل بــر ایــن اســت و لــذا ایــن
پیــادهروی اربعیــن خیلــی در دنیــا صــدا مــی کنــد و تبلیــغ
خوبــی بــرای عالــم تشــیع و عالــم اســام اســت .یکــی از
مبلغهــای بســیارخوب اســت.
میدانیــد کــه در ایــام اربعیــن ،اجتمــاع در کربــا ،از عاشــورا
بیشــتر اســت .انبــوه جمعیــت خیلــی بیشــتر اســت .آن وقت
عــده زیــادی پیــاده ،زن ،بچــه ،بــا اینکــه خطراتــی هــم کــه
احتمــال میدهنــد تهدیدشــان بکنــد ،میآینــد .ایــن دلیــل

بــر ایــن اســت کــه واقع ًا عاشــق ایــن مکتــب هســتند .تنها
عشــق اســت کــه آنهــا را بــه ایــن سمتوســو میبــرد .آن
تأثیــری کــه در ایــن پیــادهروی هســت ،در زیــارت معمولــی
نیســت .انســان حالوهــوای دیگــری پیــدا میکنــد .تــا
آدم نــرود ،توجــه پیــدا نمیکنــد؛ شــور و نشــاط و عشــق
دیگــری پیــدا میکنــد.
آثــار و برکاتــی کــه از زیــارت معمولــی حاصــل میشــود،
ارزشــمند اســت .زیــارت میکنــد ،بهجــای دو روز ،ســه روز
یــا چهــار روز زیــارت میکنــد ،تکــرار زیــارت؛ امــا ایــن یک
خاطــرهای میشــود بــرای تمــام عمــر .اصـ ً
ا در موقــع راه
رفتــن وقتــی بــه آن ســمت مــیرود ،دارد خودســازی
میکنــد .غیــر از بحثهایــی کــه[در طــول راه] میشــود،
شــبهایی کــه مســتقر میشــوند و صحبتهایــی کــه
میشــود ،اصـ ً
ا خــو ِد ایــن یــک تأثیــر در خودســازی دارد.
همیــن اشــکال را هــم بــه امــام ســجاد میکردنــد کــه چــرا
شــما ایــن کار را میکنیــد؟ ســریع بــا مرکب بروید و بیشــتر
طــواف خانــه خــدا کنیــد .چــرا؟ یــک آثــاری در پیــادهروی
هســت کــه در آن نیســت و بنابرایــن ،جــای ایــن ایــراد
نیســت .بعضیهــا کــه حوصلــه پیــادهروی ندارنــد ،معمــو ًال
اینگونــه اشــکاالت را میکننــد کــه خودشــان را تبرئــه
بکننــد و یــک مجــوز برای خودشــان پیــدا بکننــد و بهترین
دلیلــش ایــن اســت کــه ممکــن اســت خاطــره زیــارت
نمانــد؛ امــا خاطــره ایــن پیــادهروی و ایــن برنامــه ،تــا آخــر
عمــر بمانــد.

نور و تصویر

مدیر حساب کاربری مداح اهل بیت ،حاج
منصور ارضی زیر این عکس و در ایام اربعین
به نوشتن این مصراع بسنده کرد که :راهی
شدم به کوی نگارم هزارشکر ...

حاج محمد طاهری ذاکر با اخالص اهل
بیت(ع) زیر این عکس در ایام راهپیمایی
اربعین نوشته :امروز ،راهپيمائى بزرگ زائران
اربعين حسينى  ،مسير نجف -كربال

محسن محمدی ،مدیر روابط عمومی
خبرگزاری مهر از ایام حضور خود در راهپیمایی
اربعین حسینی این عکس را گذاشته و ذیل آن
آورده :با یک نگاه سوی خودت میکشانیام
با لطف تو مسافر این راه و جادهام

مجید یراقبافان ،مجری برنامه های مذهبی
در ذیل این عکس و در ایام اربعین نوشت:
الحمدهلل الذي رزقنا ...االن ...غروب در
كنار عمود هزار و هفتاد ...دعاگوى همه ى
مشتاقان...

زیــارت ائمــه اطهــار(ع) و اولیــای
الهــی بــا زیــارت خداونــد معنــی پیدا
میکنــد؛ ازای ـنرو میت ـوان از ُقــرب
و بُعــد ،ایشــان را زیــارت کــرد؛ گرچه
از لحــاظ درجــات متفــاوت اســت.
خاصیــت حســینبنعلی(ع) ایــن
اســت کــه در راه دیــن قطعهقطعــه
شــد؛ از ایــنرو عــزاداری ایشــان در
شــرق و غــرب عالــم ،بینظیــر
اســت.
چنیــن جمعیــت میلیونــی کــه پیــاده
و سـواره از راه دور و نزدیــک ،فاصلـه
طوالنــی را طــی کننــد و زمزمــه زیر
لبشــان ذکــر «یــا حســینبنعلی(ع)»
باشــد ،در جهان ســابقه نـدارد و برای
کســی مقــدور نیســت .آن روزی کــه
حضــرت زینــب(س) ســوگند یــاد
کــرد و خطــاب بــه یزیــد فرمــود« :تو
نــام مــا اهــل بیــت(ع) را نمیتوانــی
خامــوش کنــی»؛ یعنــی همیــن کــه
امــروز در کربــا مشــاهده میشــود.
ائمــه اطهــار(ع) از خداونــد فیــض
گرفتهانــد و بــه مــا فــوض
میرســانند؛ چنانکــه دربــاره امــام
حســین(ع) میفرماینــد« :بَــ َذ َل
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جگــرش را داد ،خــون گلــوی خــود
را داد ،خــون ســر خــود را داد ،خــون
آن بچــه شــیری را داد تــا مــردم
را متدیــن کنــد ،مــردم را از جهالــت
نجــات داده و آگاه کنــد ».اگر کســی
توفیــق پیـدا کــرد امــام حســین(ع) را
از نزدیــک زیــارت کنــد ،بــه فــوض و
ث ـواب عظیمــی رســیده اســت؛ امــا
اگــر ایــن توفیــق را نداشــت ،زیــارت
از دور برایــش ممکــن و میســر
اســت؛ چــون ائمــه اطهــار(ع) در دور
و نزدیــک حضــور دارنــد .انســان
بایــد ســعی کنــد در محضــر ائمــه
اطهــار(ع) حضــور پی ـدا کنــد و اگــر
توفیــق نداشــت ،حضــور را بــاور کند
و بدانــد کــه «الســام علیــک» لغــو
و بیهــوده نیســت و ائمــه اطهــار(ع)
حاضرنــد و از راه دور و نزدیــک جواب
ســام را پاســخ میدهنــد .در زیــارت
اربعیــن بــه امــام حســین(ع) عــرض
میکنیــم «ای فرزنــد رســول
خـدا(ص) ،شــما آنچــه الزمــه تعلیــم
و تزکیــه بــود ،بیــان کردیــد و آنچــه
الزم بــود ،بــا رفتــار و گفتار و نوشــتار
فرمودیــد .شــما بــرای امــت کــم
نگذاشــتید و فــداکاری و ایثارگــری
کردیــد کــه در پیامب ـران الهــی نیــز
ســابقه نداشــته اســت ».زیــارت از
خداونــد شــروع میشــود و بــه ائمــه
اطهــار(ع) و اولیــای الهــی میرســد
و در زیــارت الزم نیســت تــو مــزور
را ببینــی ،بلکــه همیــن کــه او تــو را
میبینــد ،کافــی اســت .از حضــرت
علــی(ع) معنــای «قدقامــت الصلوه»
را سـؤال کردنــد و حضــرت در پاســخ
فرمودنــد« :هان وقــت الزیــاره؛ اذان و
اقامــه بهمعنــای اذن دخــول بــرای
ورود بــه حــرم امــن الهــی اســت».

