
 

 15/08/1397: تاریخ

  9708119: شماره

  الرَّحیم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ            
» کُمی تُم أَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُوبِکُم و اعتَصموا بِحبلِ اللّه جمیعا و ال تَفَرَّقُوا و اذْکُرُوا نعمت اللّه علَ إِذْ کُنْ

بینُ اللّ ی کنْها کَذلم نَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمفْرَةٍ ملى شَفا حع تُم ته إِخْوانًا و کُنْ معبِن تُم حب ونَفَأَصتَده لَّکُم تَ لَع هآیات لَکُم ه 
 *عدۀٌ یم لحونَو لْتَکُنْ منْکُم أُ نْکَرِ و أُولئک هم الْمفْ نِ الْمنَ عونْه ی و رُوفعرُونَ بِالْمأْمی رِ وونَ إِلَى الْخَی« - 

 103عمران آل

  نیم اربعیده عظیپد یاز نخبگان حوزه و دانشگاه در حراست از ابعاد اله یبیانیه جمع

ده و با یهمت ورز» رانیعه و ایاسالم، ش«خود نسبت به  يها د هجمهیجبهه باطل به تشد دهه است که2قریب به 
با محوریت » مذهبیساله 30هاي  جنگ« نقشه شوم وشیطانیِهمچون ـ  ينابود هاي متعدد جهت تفرقه و نقشه یطراح

از ! دهدمتفاوت از گذشته قرار  یتیمعادالت جهان را در وضع تالش کرده است تا ـ یستیانات تروریجر گرید وداعش 
پیروان ادیان «تا قلوب  ،است هعظیم و آسمانی به میدان آمد يا»نور و نفحه« ،شدائدن گونه یدر زمانه اگر، ید يسو

، عراق نورانی، بهشت گونه وپر نعمت يها جادهمیلیون انسان آزاده، در  20را گرد هم آورد و در وسعتی فراتر از » الهی
 اي در جهت را، توشه» وفاي عهد نسبت به امام«را سامانی مجدد دهد و ینیهاي فطري وحس گفتگو برمدار ارزش

ت یدر ظرف »تالیف قلوب«تجربه ، »نور و نفحه«جریان ز، ین نیش از ایچنانکه در سه دهه پ! سازد» اتمام دوران غیبت«
  .ثار و وحدت مبدل نمودین را به بهشت این سرزمیاو ، را به ارمغان آورد رانیامردم  2/98

در قالب  ن زمان،ین بار در ایدوم يبرامذکور،  یو نفحات یچه مشهود است آن است که جریان نوران ان، آنین میادر 
به دن یرس يل شده و ظرفیت عظیم و مستمر خود را در راستایتبد» ترین گردهمایی عالم بزرگ«به » اربعین يرو ادهیپ«

همچون  يان نموده است؛ عناصریل عیبد یو بم یعظ ي، در قالب عناصريو ین موعود امم و تمدن بهشتیسرزم
، »یو جمع يه فردیتزک«، »عبادت احرارت بر منطق یترب«، »یو نخبگان یت عمومیهدا«، »ع قلوبیف و تجمیتحول، تال«
و  کفر«مقابله عمیق و گسترده با مظاهر  جهت واحد يا کرهیانسجام جبهه حق در قالب پ، »يامت ساز«، »ينظام ساز«

  . یجهان» شرك

» حیصح یهمراه«، بوده» یل الهیبد یده بیپد«ن یا» رصدگر«، ین نخبگان جهانیزبیست چشمان تیبا ین زمان میدر ا
 همت باورمندانوجهه  و گشتهتسهیل ، »هاا لَضورَّعتَأال فَ  حاتفَم نَکُهرِد امِفی أی  مکُبرَل إنَّ«فه یبر شر یبه آن، مبتن نسبت

 ینیپس از گذر از ادوار صعب اربع ین مائده بهشتینکه ایچه ا. ردیقرار گ مدار حقاران ذگ استیژه سیو ه، بیدهن پدیا به
 يش رویبه امانت در پ ..)عراق و 1355تا  1349ن یخون نیاربع ن،یشیپ يت سده های، دوران مهجوريهجر 61نیاربع(

  .ما قرار گرفته است

» عنیسالح عم هدع«ن ـیاربع یالملل نیب يها دوره کنگره نیششمو ن یپنجم نخبگان شرکت کننده در د وینک اساتیا
ورز  شهیآت اندیل هیتشکر نخبگان عالقمند، ضمن ین سای، همچنیمعل يـ در نجف اشرف و کربال»عنیسالح قاءل«و

، »بیانیه گام دوم«تحقق تسهیل و  جهترا  »نیده اربعیپد«ل نسبت به ینکات ذفوق،  یمعرفت ید بر مبانیتاکو  ینیاربع
    که؛ ن باورندیبر ا شمرده و يضرور



 

  نیده اربعیپد یو مردم یرکن اله 2حراست از ) 1
المللی و از سوي دیگر  االدیانی، بین آفرین، بین گر، تزکیه ، هدایت»الهی«فرد و  هاي منحصر ب پدیده اربعین از سویی پدیده

و » الهی«آن توسط هر دولت و یا هر کشور، حراست عمومی از دو رکن  نسبت بهبوده و استیالء و تسلط » مردمی«
جبهه حق  یمنافع کل يـ در راستا لذا الزم است جهت حراست از پدیده مذکور. نماید پدیده را دچار اخالل می» مردمی«

  . نگرانه صورت پذیرد تمهیداتی آیندهو خط مقاومت ـ 

  ینیجهان شمول حس يها ارزش يجهت تسر یاجماع نخبگان) 2
لذا شایسته . گشودبشر خواهد  يرو را به يدیجد يرهایمسبا این پدیده الهی، » همراهی«نسبت به » اجماع نخبگانی«

، غور در این نیاربع» يهنر یفرهنگ«و » يفکر«مکتب  يزیر یبا پ از ادیان مختلف» يهنر«و » فکري«نخبگان است تا 
همچون مواکب موجود  االدیانی ـ بین و یالمذاهب ین، بالمللی بینپدیده را وجهه همت خویش سازند و گفتگوهاي مستمر 

و  ابدی ان گسترشیفراادبه » هاي جهان شمول حسینی تسري ارزش«تا دهند  سامان راـ  روي کشیشان ادیان و پیاده
  .ردیگقرار » پیکره واحد امت توحیدي«اي براي تشکیل  مقدمه» عحب الحسین«ظرفیت 

  یمعرفت يها بر شاخص یموجود، مبتن یو فرهنگ یسنجش خدمات رفاه) 3
جریان » خدمات فرهنگی تبلیغی«و اندکی در الیه » خدمات رفاهی اجتماعی«که عمدتا در الیه » هاي خدماتی سیاست«

این پدیده سنجش و در صورت نیاز، بازنگري » معرفتی و تبیینی«الیه بایست بر اساس  اربعین سامان یافته است، می
اند، ضمن  هاي حاکمیتی قرار گرفته ار، که عمدتا در اتصال با مجموعهذگ هاي سیاست لذا شایسته است تا مجموعه. گردد

شخصی نسبت به این پدیده و  ی، قومیملهاي  از مجموعه نخبگانی، از ورود سیاست» معرفتی و تبیینی«مطالبه الیه 
  ! به شدت پرهیز نمایند» ینیو فراد یفرامل«

  ینیستن حسیز يبرا ینیهمه جانبه فرهنگ اربع يتسر) 4
، »فرهنگی اجتماعی«، »معرفتی تربیتی«هاي  هاي کارآمد خود را در حوزه مدل ییاز سواینک  ،»جامعه الهی اربعین«
و از  ته در معرض دید قرار داده استیدر مواجهه با نظامات مدرن» اقتصادي« و» االدیان الملل و بین بین«، »سیاسی امنیتی«

بر این اساس شایسته است که ! فراخوانده است» زیستن حسینی«به » شعار حسینی«را از  یاسالمجامعه گر، ید يسو
هاي  به کلیه ساحت» عینیتسري فرهنگ ارب«ار و همچنین عمومی، همگی در راستاي ذگ هاي نخبگانی، سیاست ظرفیت

  !زندگی، تجمیع ظرفیت نموده و کاربردي کردن فرهنگ اربعینی را در تمامی ایام سال تجربه نمایند

  یعموم یها نسبت به همراه عاقالنه دولت يگر لیتسه) 5
اخالقی، «اي  موحدین نسبت به این پدیده، وظیفه» همراهی عموم«جهت » تسهیل امور«و » نیمطالعه اجتماعی اربع«

ها، همچنین صاحبان قدرت و مقام،  بوده و کوتاهی نسبت به آن در این زمان، از جانب حاکمان، دولت» عقالنی و شرعی
این پدیده، حداکثر ظرفیت  هاي باورمند به لذا شایسته است تا مجموعه. گردد تلقی می» صد عن سبیل اهللا«مثابه  به

نسبت » همراهی صحیح و عاقالنه«و » عزیمت امن و آسان«در » تسهیل« ها و نهادهاي تابعه خویش را جهت سازمان
این پدیده را مشمول عقوبت و  هاي خویش به این پدیده گسیل نموده و خدمات بدون تعقل و ابلهانه از جانب مجموعه به

  !مجازات قرار دهند
  

  .باشد پیوست مندرج می گانه مذکور به 5تفصیل بندهاي 
  »علقاء الحسین«و » ععهد مع الحسین«هاي بین المللی  اربعین؛ کنگرهستاد معرفتی و علمی 

   



 

 

٣ 

   



 

  )پیوست بیانیه(از جانب نخبگان  ینیاربع يه هایتوص
  نیده اربعیپد یو مردم یرکن اله 2حراست از ) 1

» مردمی«، هدایت گر، تزکیه آفرین، بین االدیانی، بین المللی و از سوي دیگر »الهی«پدیده اربعین از سویی پدیده اي منحصر بفرد و 
پدیده را دچار » مردمی«و » الهی«بوده و استیالء و تسلط نسبت به آن توسط هر دولت و یا هر کشور، حراست عمومی از دو رکن 

تمهیداتی جبهه حق و خط مقاومت ـ  یمنافع کل يـ در راستازم است جهت حراست از پدیده مذکور، لذا ال. اخالل می نماید

  .آینده نگرانه صورت پذیرد

آستانه ، در بودگرفته اشغال شیطان صفتان قرار گرفته  مدیدي تحتسرزمین مقدس عراق و مردم مظلوم آن که سال هاي 
الهی میزبانی شایسته براي همه عاشقان ، به مدد ـدر همراهی با فتواي مرجعیت و در مواجهه با داعش  ـخود، انقالب تاریخی 

 جهتدوران این » نفحه آسمانی«حسین ع در هر نحله و تفکري گشت و با ایثار و مجاهدتی وصف ناپذیر، مسیر همراهی با 
به تفصیل خواهد  2اربعین ـ که در بند» ابعاد الهی«نخبگانی به  اینک الزم است تا ضمن توجه. را هموار نمود» با امامتپیوند «

ي »حراست از دستاوردها«این اتفاق بی نظیر به دقت مورد توجه قرار گرفته و نسبت به ... گذشت ـ، زوایاي اجتماعی، سیاسی و
  :عظیم این پدیده و توسعه مردمی آن، اقدامات الزم صورت پذیرد

به لحاظ جغرافیایی، با همت سربازان خدوم و با اخالص جبهه حق، روي اربعین، اده جریان بی بدیل و الهی پی* 
تا عراق، امروزه  رانیافغانستان، کریدوري امنیتی را سامان بخشیده است؛ بخشی از هندوستان، کشمیر، پاکستان، ا

  . و بالعکس شکل داده است غرب بهشرق را از » جغرافیاي جهانی اربعین«بوده و نقشه » جاده اربعین«تشکیل دهنده 
در مجامع جهانی از جمله در یونسکو، می تواند مانع » جاده نورانی اربعین«همچنین » پیاده روي اربعین«ثبت مردمی * 

لذا . از کارشکنی هاي جهانی و یا اقدامات احتمالی برخی از دولت ها نسبت به تحقق سالیانه و آتی این پیاده روي گردد
د فرهیختگان، حوزویان و دانشگاهیان عراق نسبت به ثبت جهانی این پدیده اقدام نموده و با مشارکت پیشنهاد می گرد

بدیهی . بخشیدن حداکثري از سایر کشورها در این امر، جهت ارتقاء و اعتبار ثبت، مسیر آتی این پدیده را هموارتر نمایند
ی زبان دنیا می تواند ماموریتی براي اساتید جامعه است همراه ساختن ظرفیت هاي مختلف از جمله ظرفیت هاي فارس

  . دانشگاهی و حوزوي ایران نیز تلقی گردد
خادمانه، نسبت به تسهیل شرایط سفر صرفا دولت هاي تابعه نیز در قواره اي  بر اساس آنچه گذشت الزم است تا* 

و  ستهیو نظارت شا» پروازهاي ارزان قیمت«، »تامین اتوبوس«، »تاسیس خط راه آهن«اربعین در جاده اربعین، از طریق 
  .خواهد گذشت 3تفصیل مزبور در بند. متناسب بر این موارد، اقدام نمایند

  ینیجهان شمول حس يارزش ها يجهت تسر یاجماع نخبگان) 2
لذا شایسته است تا نخبگان . بشر خواهد گشود يرا به رو يدیجد يرهایبا این پدیده الهی، مس» همراهی«نسبت به » نخبگانیاجماع «

ن، غور در این پدیده را وجهه همت خویش یاربع» يهنر یفرهنگ«و » يفکر«مکتب  يزیر یاز ادیان مختلف با پ» يهنر«و » فکري«

دهند تا سامان  راهمچون مواکب موجود ادیان و پیاده روي کشیشان ـ  بین االدیانی ـو  ، بین المذاهبیسازند و گفتگوهاي مستمر 

مقدمه اي براي تشکیل » حب الحسین ع«ابد و بدین سان، ظرفیت ی ان گسترشیفراادبه » تسري ارزش هاي جهان شمول حسینی«
  .ردیگ قرار» پیکره واحد امت توحیدي«

آورده و در قالب دان یاست که جان و مال را به م یز از عواطف و عشقیلبر يشود قلب ها ین مشاهده میان اربعیآنچه در جر
است که نگاهبان  »م تعقّلیق«م است، یان عظین جریو آنچه خالء ا. م نموده استیتقد یخدمات گوناگون به محضر امام هست

  !دوستان ناآگاه مصون دارد ينه دشمنان، حسادت حسودان و نابخردیم باشد و آن را از دسترس کیده عظین پدیا

قدرتمند  يشه را در فضایف اندینح نهالتواند،  یم» ینیجهان شمول حس يارزش ها يتسر«شمندانه بر محور یاند يگفتگوها

ن اساس الزم یبر ا. دیب ها و اشتباهات موجود نمایاز آس ياران را عارذاستگیر خدمت سید و مسیت نمای، تقوینیعواطف اربع



 
  :ابدیل سامان یط ذیبا شرا پیوندشمندانه، در یاند ياست تا گفتگوها

  ده از درونیده و در هنگام لمس پدیدرون پددر * 
  نیاربع یو مکان یزمان يایفراتر از جغراف یدر گسترش* 
  انیر ادیروان سایوند با پیپ* 
  ده و توسعه سهل آنیجهت درك بهتر پد هنرمندو نخبگان  يوند نخبگان فکریپ* 
  دوران غیبتو چگونگی عبور از  یاربعیناز جمله راهبرد کالن  ين راهبردهاییتع* 
  معرفی شعارهاي سال اربعینی بر حسب نیازهاي جامعه شیعی، جهان اسالم، جامعه توحیدي و جامعه بشري* 
  برگزاري کنگره هاي بین المللی علمی و فرهنگی هنري* 
  ی جامعبانک اطالعات نخبگان اربعینی و شکل دهی ییشناسا* 
  از آنت یحمای، به اشتراك گذاري و دانشگاه يپژوهش ها یسامانده* 
   دانشگاه د حوزه ویاسات یپژوهش يسفرها جهت کیآکادم جامعه ژهیو یاقامتگاه سیتاس* 
  ینیاربع مشترك يها برنامه یفیک ارتقاء جهت مختلف، يو دانشگاه ها موسسات انیم يهمکار نامه تفاهم میتنظ* 
  مبلغان استراتژیست تیتربو  ینین اربعیجهت مبلغمختلف  يبه زبان هاراهبردي  یآموزش يها بسته یشکل ده* 
 ...ارت، شعائر وید بخش آداب سفر، زیهدفمند و ام يرگریهمچون تصوو هنري طراز  فرهنگی يها بسته یشکل ده* 

  مختلف يبه زبان ها ینیاربع مجموعه هاي فرهنگیجهت 
  مختلف يدر حوزه ها ینیان اربعیجهت مجر یاستیجامع س يها بسته یشکل ده* 

  یمعرفت يبر شاخص ها یموجود، مبتن یو فرهنگ یسنجش خدمات رفاه) 3
جریان اربعین سامان » خدمات فرهنگی تبلیغی«و اندکی در الیه » خدمات رفاهی اجتماعی«که عمدتا در الیه » سیاست هاي خدماتی«

لذا شایسته است تا . سنجش و در صورت نیاز، بازنگري گردد این پدیده» معرفتی و تبیینی«یافته است، می بایست بر اساس الیه 

از » معرفتی و تبیینی«ار، که عمدتا در اتصال با مجموعه هاي حاکمیتی قرار گرفته اند، ضمن مطالبه الیه ذمجموعه هاي سیاستگ

  ! به شدت پرهیز نمایند» ینیو فراد یفرامل«شخصی نسبت به این پدیده و ی، قومیملمجموعه نخبگانی، از ورود سیاست هاي 

  ینیستن حسیز يبرا ینیهمه جانبه فرهنگ اربع يتسر) 4
، »سیاسی امنیتی«، »فرهنگی اجتماعی«، »معرفتی تربیتی«مدل هاي کارآمد خود را در حوزه هاي  یی، اینک از سو»جامعه الهی اربعین«
 یگر، جامعه اسالمید يدر معرض دید قرار داده است و از سوته یدر مواجهه با نظامات مدرن» اقتصادي«و » بین الملل و بین االدیان«

بر این اساس شایسته است که ظرفیت هاي نخبگانی، سیاستگذار و همچنین ! فراخوانده است» زیستن حسینی«به » شعار حسینی«را از 

کاربردي کردن فرهنگ به کلیه ساحت هاي زندگی، تجمیع ظرفیت نموده و » تسري فرهنگ اربعینی«عمومی، همگی در راستاي 
  !اربعینی را در تمامی ایام سال تجربه نمایند

  :برخی از لوازم این امر عبارتند از. ی، همتی وسیع از آحاد ملت می طلبدنیستن حسیز يبرا ینیهمه جانبه فرهنگ اربع يتسر
  سال یت مساجد در طیحور، با ممبتنی بر بعد معرفتی و ایمانی ،نیاربعم یمراسم عظ جهتمردم  ياریباال بردن هوش* 
  امام بر خواسته هاي خود يدر تقدم خواسته هااربعین و صفاتی  یاخالق يبهره از ظرفیت ها* 
  ن عالم، مبتنی بر فرهنگ اربعینییرساندن به مظلوم ياریتقویت باور به مقاومت و جهاد و * 
 زبانانیم يها تیسال با توجه به آداب وحساس یدرط یاجتماع يتهایو مسئول يفرد يمعنو يتوجه به ارزشها* 

  ن به عالم یم اربعیفرهنگ و رسانه، و تعریف نقش ایشان جهت نشر حرکت عظ یتسهیل مشارکت هنرمندان و اهال* 
  جهت توسعه خانواده مطلوب و موفق... تسهیل مشارکت زنان از طریق حرکت گروهی، همراهی با محارم و* 

  ام سالیهوده در ایب يها ییز از فرقه گرایایف مبتنی بر همسو سازي اربعینی جهت پرهمتحد نمودن جمیع طو* 
  )محرم قبلن، یاز جمله فراخوان استقبال از اربع(اربعین  باتقویت هسته هاي مدنی و تعریف نقش ایشان در نسبت * 



 

  یعموم یعاقالنه دولت ها نسبت به همراه يل گریتسه) 5
» اخالقی، عقالنی و شرعی«موحدین نسبت به این پدیده، وظیفه اي » همراهی عموم«جهت » تسهیل امور« و »نیمطالعه اجتماعی اربع«

» صد عن سبیل اهللا«بوده و کوتاهی نسبت به آن در این زمان، از جانب حاکمان، دولت ها، همچنین صاحبان قدرت و مقام، به مثابه 

رمند به این پدیده، حداکثر ظرفیت سازمان ها و نهادهاي تابعه خویش را جهت لذا شایسته است تا مجموعه هاي باو. تلقی می گردد
نسبت به این پدیده گسیل نموده و خدمات بدون تعقل و ابلهانه از » همراهی صحیح و عاقالنه«و » عزیمت امن و آسان«در » تسهیل«

  .مشمول عقوبت و مجازات قرار دهند جانب مجموعه هاي خویش به این پدیده را

تامین و  آن» یمطالعه اجتماع«لذا افته است، ی یتجل »مردم«است که در ظرف حضور  »یاله« يده این پدیده اربعیدپ
، مشروط باشد یمامري اجتناب ناپذیر ژه دولتمردان و حاکمان یاز جانب همگان به و ،»حضورط یل شرایتسه«و »زیرساخت ها«

و » تسهیل امور«آن وارد نسازد و بجاي تصدي گري، درصدد  »یمردم«و » یاله«به بعد  يشان، لطمه ایا یبه آنکه خدمت رسان
  :ک حوزه ها عبارت است ازیتفک هن بخش، بینسبت به ا يشنهادیاز موارد پ یبرخ. برآیندحمایتی بدون منت و چشم داشت 

  :ات دولتیه) الف
» نیاربع ياده رویآغاز هفته پ«ا یو » نیاربع يرواده یآغاز دهه پ«ن با عنوان یام اربعیا ياده رویسته است تا زمان پیشا* 

  .م کشورها درج و اعالم شودیدر تقو
ار از جمله دولت ذاستگین سیسته است تا مسوولیشا پیاده روي، نیاوزیران در  ازبرخی ضمن تشکر از حضور محدود * 
م یده عظین پدیالزم شمرده و ان فضا یات دولت را در ایت هیاز ظرف یبخش يک هفته ایر در ماجرا، حضور یدرگ يها
ک مشاهده و درك ی، از نزدو بدون تشریفات زائد ه و اعتالء امت را، همچون عموم مردمیر تزکینظ یو فرصت ب یاله
  .ندینما
باشد که  یست در کنار زدن موانعیبا یکنند، تمام همت دولتمردان م یعادگاه عاشقان سفر میاز آنجا که زائران به م* 

آرام و  يت خاطر زائران جهت سفریامن تا) از مبداء تا مقصد و برگشت(کند  یحه دارمیزائران را مکدر و جرجسم و روح 
  . دینما یم يبا متخصصان صاحب تجربه ضرورـو نه شتابزده ـ ن راستا مشاوره مستمر یدر ا. فراهم گردددغدغه  یب

  ارتیـ سازمان حج و ز وزارت فرهنگ و ارشاد) ج
در این  اثرات تربیتی و بی نظیر فرهنگی جریان اربعین، ضروري است تا متولیان وزارت فرهنگ و ارشادبا توجه به * 

کنگره هاي عهد مع الحسین از جمله در  پدیده حضور داشته، و از نزدیک شاهد تالش هاي موثر فرهنگیان و هنرمندان ـ
اي از جمله حضور رسانه هاي جهان را براي انعکاس ابعاد  ضمن آنکه زمینه اقدامات رسانه .قرار گیرند، و لقاء الحسین ع ـ

  .گسترده این پدیده عظیم فراهم نمایند
 يمیلیون نفر و بیش از میزان کل نفرات زائرین حج تمتع از کشورها 2با توجه به آنکه زوار اربعینی ایران، بیش از * 

سازمان حج و ان وزارت فرهنگ و ارشاد به ویژه هزار نفر ـ می باشند، الزم است متولی 800ون و یلیک میمختلف ـ 
  .زیارت، با حضور مستمر، فعال و موثر خود در ایام اربعین، از نزدیک گره گشاي مشکالت امت اسالمی باشند

زیارت با رصد دقیق کمبودها و اختالل هاي موجود در ایام اربعین،که مشقات فراوانی براي شایسته است سازمان حج و * 
ن حریم حسینی فراهم آورده است و با پرهیز از نگاه هاي سطحی به این پدیده عظیم ـ همچون سهمیه بندي حج زائری

ن و در خاك عراق، کمبودهاي یام اربعیدر ا یدانیف کار میـ همچنین با برنامه ریزي عالمانه و مستمر جهت تعر...و
خویش نسبت به حضور میلیونی و رو به  ي نموده و تمهیداتخدماتی را جبران نموده، از تکرار سالیانه اشتباهات جلوگیر

  .تزاید سالیانه زائرین را فراهم آورد
ارت، در ایام اربعین توسعه یافته و با مدیریت خادمانه، نسبت یسته است بخش هاي موفق مدیریت سازمان حج و زیشا* 

انه ورهاسازي ظرفیت یسال ياتوبوس ها يرهاسازبر این اساس سیاست هایی همچون . به تسهیل امور زایرین اقدام گردد
  !انه در هنگام ایام اربعین، سیاست هایی کامال غلط و در تعارض با تسهیل امور زایرین تلقی می گرددیهاي هتلی سال

ون نفر یلیم 5 یبیسال با رقم تقر یه و عربستان ـ در طیات ـ اعم از عراق، سوریارت عتبات عالیبا توجه به آنکه ز* 



 
ارت عراق و یبه ز یعراق بوده، بخش ینیاربع یک ماههاز زوار مربوط به سفر  یمیب به نیان، قرین میگردد و از ا یبرگزار م

شوند،  یهزار نفرـ به حج تمتع مشرف م 80ز ـین نفرات نیاز ا یافته، و حداقلیام سال اختصاص یر ایه در سایسور
ن سازمان، در یا یت اصلیمامور تاابد یر نام ییتغ» ارت و حجیسازمان ز« به» ارتیسازمان حج و ز«سته است تا عنوان یشا

  .گردد يریمذکور جلوگ يها ییابد و ازنارسای تعریفن یام اربعیژه در ایبه وسال، ن یت زائریبه اکثر یخدمت رسان يراستا
گردشگري در توسعه اشتغال، با توجه به سخنان ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران مبنی بر جایگاه بی بدیل * 

نسبت به همراهی با این پدیده ـ ولو ...) و مد، تسهیل رفت و آزایلغو و( شایسته است تا با کاهش هزینه هاي سفر اربعین
  ي ـ، اقدامات الزم صورت پذیردرشد صنعت گردشگراز زاویه 

   :وزارت خارجه) ب
وزارت خارجه نسبت به حذف ویزاي زائرین در ایام اربعین ـ همچون حذف ویزاي  مکرر از يحال که درخواست ها* 

ل ین وزارتخانه تجلیاز ا ین و مردمینماد یسته است تا در عملیشانتیجه رسیده است،  ـ بهبرخی از کشورهاي منطقه 
   .گردد یمعرف» یتیان حاکمیمتول یشاخص فرهنگ«، به عنوان ینیل در حرکت اربعیگردد و تسه

شایسته است وزارت خارجه با حضوري فعال تر و با هماهنگی بیشتر با طرف عراقی، تمهیدات خدماتی خویش ک نیا* 
نسبت به حضور میلیونی و رو به تزاید سالیانه زائرین را فراهم آورده و از آشفتگی هاي مقطعی مرزهاي ورودي این سال 

دالري براي برخی اتوبوس ها در  10موارد، وضع بیمه اضافه  همچون نابسامانی گیت هاي خروجی زمینی در برخی(ها 
دالر برگشت در  20ورود به عراق، معطلی هاي نابجا براي مکتب ویزا در فرودگاه نجف براي برخسی مسافرین، اخذ 

   .جلوگیري نماید...) فرودگاه نجف براي برخی پروازها و
، تدبیري جدي اندیشیده و از پاك کردن دوبار ورود يزایل ویتحصهمچنین شایسته است وزارت خارجه نسبت به * 

  . .صورت مساله زائرین کشورهاي پیرامونی پرهیز نماید
  يبانک مرکز ـ ییوزارت اقتصاد و دارا) د

مسلمی بوده است، اما هیچ گاه در روند خروج گردشگري و تفریحی موضوع  ریاخ يدر سال هاارز گرچه آشفتگی بازار * 
و هزینه سفر  دهکربسیارند کسانی که در این ایام، با ارز تخصیصی به کشورهایی شناخته شده سفر . سایه نیفکنده است

ه تخصیص ضمن آنک! در دست داشته اند درآمديخویش را از همان ارز تخصیصی پرداخت نموده و در انتهاي سفر نیز 
  !همراه نبوده است 8500، 7200، 4200ارز براي ایشان با رقم هاي متفاوت و متغیر 

ن یر مسافریهمچون سا ینیا نسبت به زائران حسی، به آن است که ینیاربع» مت امن و آسانیعز«فراهم کردن شرایط 
. میف جامعه هستند فراهم آوریاقشار ضع شان که عموما ازیا يژه تر را برایو یالتیتسه یا حتیم و ییرفتار نما يگردشگر

د و بدون پرداخت یافت نمایدرمبداء ن را در کشور ینسبت به ارز زائر یصینه تخصیتواند هز یم ت ابلهانهیریک مدیها نت
ن در یر مسافریه ـ همچون سایدر کشور همسا ياعتبار یص کارت بانکیا بدون تخصین، و یآسان ارز قبل از خروج زائر

 ن سان،یبد .ی و ایجاد آسیب هاي فراوان روحی و جسمی را براي زائرین فراهم آوردنه ناراحتیمختلف ـ زم يکشورها
هاي معطوف به صف هاي طویل و فرسایش  ،شودایشان » امام و امامت«که می بایست معطوف به  يارزشمند تاوقا

  !گردد یمل یمعکوس تبد ییبه فضا يعزتمند يفضا شده وکالمی و فعلی ناشایست 
چگونه می تواند جبران کننده ! براستی کالم معاون اول محترم ریاست جمهوري نسبت به این مساله که اشتباه کرده ایم

پیشنهاد ما به مسوولین محترم اقتصادي آن ! وقت، عمر و سرمایه انسانی ضایع شده در این سفر عظیم و آسمانی باشد؟
زائرین حریم حسینی پرهیز کرده و صرفا از شیوه هاي متداول خود نسبت به است که از تدبیرهاي ویژه نسبت به 

   !مسافرین سایر کشورها در این بخش استفاده نمایند
   



 
  وزارت ارتباطات ـ يوزارت راه و شهرساز) ه

پرقدرت سامان دهد و الزم است وزارت ارتباطات، تسهیل ارتباطات را به انحاء مختلف از جمله با ایجاد  شبکه واي فاي * 
  .زمینه اقدامات رسانه اي را براي انعکاس ابعاد گسترده این پدیده عظیم فراهم نماید

 یمانیا شمیابر جاده«که » جاده اربعینی ایران«از » تسهیل حرکت مسافرین«الزم است تا وزارت راه و ترابري نسبت به * 
  . تمهیدات الزم را انجام دهددارد،  »يتجار شمیابر جاده« هب نسبت چندان دو یتیاهم و است رانیا ملت »ياعتقاد و

  .است که مورد غفلت قرارگرفته است یموضوع» حمل و نقل خادمانه«، در یمردم ینیت اربعیاستفاده از ظرف* 
از مبادي ورودي کشور به سایر نقاط کشور سامان یافته و نظارتی » حمل و نقل آسان«همچنین ضروري است تا * 

، علی رغم حضور بخش قابل توجهی از وسایل نقلیه در مرزها از در سال گذشته. مستمر نسبت به قیمت ها صورت پذیرد
! صورت نپذیرفت و حتی گاهی منجر به درگیري گردیدجمله مهران، به دلیل عدم کنترل قیمت ها، حمل و نقلی آسان 

حمل و نقل  .بوده استضمن آنکه در برخی از مبادي ورودي همچون چزابه، حمل و نقل به شکل جدي داراي اخالل 
ترکیبی قطار و اتوبوس نیز که با زحمات عزیزان شرکت قطارهاي مسافري رجا و راه آهن جمهوري اسالمی فراهم شده 

یل عدم نظارت صحیح، مشمول افزایش چندبرابري هزینه ها توسط پیمانکاران گردید و نارضایتی زوار محترم را بود، به دل
  ! به همراه داشت

 عیسر لیتکم به نسبتمشارکت شریک عراقی،  باشایسته است تا وزارت محترم راه و ترابري در یک برنامه راهبردي و * 
 مرز تا خرمشهر ریمس در نیهمچن و عراق نیخانق و يخسرو مرز تا هکرمانشا ریمس در یاسالم يجمهور آهن خط

 و یارتیز و ینقل و حمل يها دوریکر لیتکم و يانداز راه نیهمچن عراق، کشور آهن خط به اتصال و بصره و شلمچه
 نهیهز نیسنگ فشار حذف ضمن و نموده اقدام یمعل يکربال و اشرف نجف مقصد به مختلف يمباد از زائران ییجابجا
   .ندیبب تدارك زائران جهت را »آسان و امن« يسفر نقل، و حمل

  تابعه  يوزارت کشور و سازمان ها) و
  !نین، مواکب، زائریمبلغ ،نیمسوول: ردیوزارت کشور قرار گ ینیاربع يت هایست در راس فعالیبا یمجموعه م 4ه یتوج* 
و خارج از عرف  یاشراف یمواکبتصدي گري مواکب و خدمات از جانب حکومت ها، ناشایست بوده و منجر به ایجاد * 

همراهی با سخن امام مسلمین، در تثبیت و تقویت میزبانی مردم سرزمین عراق، به آن است که فضاي . گردیده است
  .دتصدي گري به فضایی تعاملی و حمایت بدون چشم داشت تبدیل گرد

بهره از تجارب موفق شهرداران شهرهاي بزرگ همچون تهران، مشهد و اصفهان براي شهرداران نجف و  ی،کل یدر نگاه* 
ف خود در یشهر به وظا يها و شوراها يشهردارتا الزم است همچنین . کربال می تواند راهگشاي بسیاري از امور باشد

 هایی همچونت یفعالتا  می کند به وجود آمده ایجاب یاحتیس یفرهنگ حق !شهر خود عمل کنند عازم از قبال زائران
  .توسعه یافته و بدین سان فرهنگ خدمت حسینی و اربعینی نهادینه گردد... کمک رسانی، نظافت و يرو برایاعزام ن

راه و  يهاه برشور و نقشه ی، و تهیر اصلیدر مس هوشمند زائر يراهنما يها ستگاهیا کتو گرام ها ویو نصب پ یطراح* 
 يه خادمان دارایو توجضمن تاسیس ایستگاه هاي اطالعات زائر و آموزش ، يثابت و مجاز ياماکن به صورت استندها

  .می تواند در امتداد امکانات فوق راهگشا باشد یهمراه با مالطفت و مهربانجهت ایجاد نظم و اقتدار مشخص  یفرمیونی
ر یمس يها يازمندیر، جهت رفع نیمس یبا زائران در ط یهمگام يفعال شونده برا يشن هایکیاپل ین طراحیهمچن* 

   .دباش یاز میو مورد ن يار ضروریاز موضوعات بس یارتیه اماکن مخصوص زیو آداب و ادع همراه با آموزش معارف مطالب
  ـ سازمان محیط زیست وزارت بهداشت) ز

به سبقت ، نیام اربعیدر ا بدنه عظیم مردمی و حفظ سالمت ایشانارت بهداشت می تواند ضمن خدمت رسانی به وز* 
و با تشویق همکاران محترم خود به این سفر تحول آفرین، در تقلیل هزینه  را سرلوحه خود ساختهفضاي فرهنگی اربعین 

   .هاي کمرشکنِ درمانی کشور در سایر ایام سال، مبتنی بر فرهنگ حسینی و اربعینی اقدام نماید
، فرم مشخص و ثابتیونیو خدمت رسان با  یپزشک يم هایوجود تسایر موارد سالمت و بهداشت همچون  سته استیاش* 
ن ی، همچنیمتعدد صوت يها یاز آلودگ يریجلوگ ين شده براییش تعیاز پ يط هایر مناسب در محین صوت و تصوییتع

 .ردیمتحرك و ثابت اقدامات الزم صورت پذ یبهداشت يس هایمناسب سرو ییجانما



 
اربعینی و ر یمس یبه صورت ثابت و متحرك در ط يسرسبز و گلکار يفضا ينه سازیبهجهت ایجاد و سته است یشا* 

ن مبلمان ی، همچنیزباله هماهنگ و جادارآن هم به مقدار کاف يو از سطل ها جاده هاي منتهی به حرم مطهر اقدام گردد
  .ددمناسب استفاده گر ییمکت ها، با جانمایمانند ن يکاربردبا و یز یطیمح

  آموزش و پرورش ، وزارتعلوم تحقیقات و فناوريوزارت حوزه هاي علمیه، ) ح
، ضروري است تا تمهیداتی نسبت به ان و دانش آموزانیدانشجوطالب، ه ین در روحیاربع یتیبا توجه به اثرات ترب* 

  .سامان یابد نهیدر قالب سفر کم هزتربیتی و  یگردش علمدر پیاده روي اربعین، با محوریت  حضور ایشان
تثبیت  ان و دانش آموزانیدانشجوشایسته است که تعطیلی هفته اربعینی در مجموعه هاي آموزشی و تربیتی طالب، * 

 3صت طالیی در تاریخ بشر، صرفا تا توجه به این نکته ضروري است که این فر. محسوب گردد یم آموزشیو جزء تقوشده 
سال آینده در اختیار مجموعه هاي تعلیمی و تربیتی کشور بوده و پس از آن، به دلیل ورود اربعین به ایام تابستان، نوع 

  .برنامه ریزي ها با تفاوتی آشکار همراه خواهد بود
به ایام اربعین نبوده و در قالب هایی  می بایست منوط ی،لین در مقاطع تحصیاربع يمعنو ياز فضا يبهره بردار* 
  .ی قرار گیردکتب درس يمحتوا، در فیو ظر مندانههنر

  مایسازمان صدا و س) ط
 یفا کرده است، اما بیخود نسبت به جریان اربعین را ا یجییق و تهیرسانه در این سال ها اگرچه نقش تشوظرفیت * 

ر یجهت تدب یـ و عدم اطالع رسان...گمشدگان و يروز دو کشور، ماجرا یه مسائل مالیبه مشکالت موجود ـ توج یتوجه
   .دیست نسبت به رفع آن اقدام نمایبا یم یاست که رسانه مل يش از وقوع، از نقاط ضعف آشکاریپ

با ارتقاء کیفی ن الزم است تا رسانه با طراحی گام هایی نوین، به شناخت ابعاد معرفتی این پدیده اقدام نموده و یهمچن* 
  .، ان شاء اهللاز اهتمام ورزدیو محتوایی خود، به ارتقاء بصري و بصیرتی مخاطبین ن

  
  ستاد معرفتی و علمی اربعین

  »لقاء الحسین ع«و » عهد مع الحسین ع«کنگره هاي بین المللی 


