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رومنایی  نشست  نهضت،  خربی  پایگاه  گزارش  به 
بیش  حضور  با  که  زندگی«  ملی  »رویداد  پوسرت  از 
تهران  در  زندگی  سبک  فعاالن  از  150مجموعه  از 
اجرا می شود،  در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب 

اسالمی رسچشمه، برگزار شد.
 ،1401 فتنه  حریزاوی:  واملسلمین  االسالم  حجت 
تغییر رویکرد دشمن از مسائل سیاسی به اجتامعی 

است
حریزاوی-   حجت االسالم  نشست،  این  ابتدای  در 
رهرب  اینکه  بیان  با   - تبلیغات  سازمان  مقام  قائم 
ایرانی  زندگی  موضوع سبک  روی  بر  انقالب  معظم 
اتفاقات اخیر کشور،  تاکید دارند گفت:در  اسالمی 
استکبار رصاحتا شعار خود را تغییر داده و از تحوالت 
»زن،  اما  است،  آورده  روی  اجتامعی  به  سیاسی، 
زندگی و آزادی« سه شعار اسالم است که پیامرب اکرم 

)ص( نیز بروی آن تاکید داشتند.

اندیشمندان باید اندیشه ورزان را هدایت کنند
وی ادامه داد: دشمن در حال حارض با تاکید بر زن 
و جایگاه اجتامعی باعث شد تا ما بیش از پیش به 
این موضوع توجه  کرده و به رشد و تعالی آن کمک 
به  دشمن  نیز  زندگی  موضوع  خصوص  در  کنیم، 
سبک زندگی ما فشار می آورد و این در حالی است 
که ما در این حوزه خیلی حرف برای گفنت داریم، در 
انسان بدهکار  آزادی  به  نیز، دشمن ما  آزادی  مورد 

است، زیرا آزادی انسان را بسیار تنزل داده اند.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به بیان 
رهرب معظم انقالب که »فرهنگ هامنند اکسیژن برای 
جامعه است«، اظهار کرد: آنچه با عنوان فرهنگ در 
رویداد های  و  املان ها  صورت  به  اصالحات  دوره 
در  بود  فرهنگ  حوزه  از  بخشی  شد  اجرا  فرهنگی 

حالی که باید گسرته فرهنگ را بیشرت دید.

حوزه  در  کرد:  ترصیح  حریزاوی  االسالم  حجت 
می گیرد،  صورت  آن  در  فاخر  کار  که  اندیشه ورزی 
باید  اندیشمندان  برد،  بهره  برجسته  اراده  از  باید 

اندیشه ورزان را هدایت کنند.
را  فرمانده«  »سالم  فرهنگی  پیام های  ادامه  در  وی 
برابر  در  دشمن  کرد:  تاکید  و  داد  قرار  توجه  مورد 
ایرانی در مقابل این فعالیت جهانی  پیام نوجوانان 

فرهنگی، قرار گرفته است.

به هیجانات نوجوانان کم توجهی شده است
 - عالمتی  حامد  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
نوجوان-  و  کودک  فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل 
ایرانی  زندگی  سبک  اضالع  از  یکی  اینکه  بیان  با 
اسالمی، »مادر« است، اظهار کرد: در »رویداد ملی 
برش  شود،  آغاز  پس  این  از  است  قرار  که  زندگی« 
باید مورد  خانواده و در دل آن کودکان و نوجوانان 
عرصه  در  امروز  که  هیجاناتی  بگیرد،  قرار  توجه 
سبک  خاطر  به  می بینیم  نوجوانان  در  اجتامعی 
زندگی ای است که در سال های گذشته به آن توجه 

نشده است.

درحاشیه مراسم رومنایی از پوسرت »رویداد ملی زندگی« ؛

دبیرخانه دائمی 
»رویداد ملی زندگی« 

در اهواز  راه اندازی شد

خوزستان
قدر دان خادمین
مواکب حسینی
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حضور  صباغ  اخوان  مهدی  االسالم  حجت      
محکومیت  راهپیامیی  در  مساجد  و  هیئات 
گفت:  و  کرد  توصیف  شکوه  با  را  اغتشاشگران 
حضور مسئوالنه و بصیرانه جامعه هیئتی و مساجد 
در  فقیه  ولی  محرتم  مناینده  دعوت  به  خوزستان 
محکومیت اغتشاشات و توهین به مقدسات، باطل 
السحر فتنه های بعدی و اغتشاشات توسط فرصت 

جویان ضد انقالب شد.

می  که  مائده  سوره  سوم  آیه  به  اشاره  با  وی 
دیِنکُم  ِمن  کََفروا  الَّذیَن  یَِئَس  فرماید:»الَیوَم 
ما  از  کریم  قرآن  گفت:  َواخَشوِن«  تَخَشوُهم  َفال 
می خواهد وقتی که بر دشمن خارجی پیروز شدیم؛ 
دیگر از او نرتسیم، بلکه از انحراف نهضت و انقالب 

بینی، دقت  واقع  با  اگر  لذا  باید ترسید؛  است که 
برخورد  مواجهیم  آن ها  با  که  مسائلی  با  بصیرت  و 
و  نهضت  که  است  خطری  انحراف،  آنگاه  نکنیم، 
همین  بر  هم  دشمن  می کند.  تهدید  را  انقالب 
موضوع انحراف تاکید دارد و جریان رسانه ای اخیر 
که منجر به اغتشاش توسط عده ای آشوب طلب 

شد نیز در جهت ترویج انحراف دینی بوده است.

مدیر کل تبلیغات اسالمی خوزستان با استناد به  
السالم  علیه  البالغه حرضت علی  نهج  خطبه 50 
که فرمودند:»َفلَْو أَنَّ الَْباِطَل َخلََص ِمْن ِمزَاجِ الَْحقِّ لَْم 
یَْخَف َعىََل الُْمرْتَاِدیَن... « تاکید کرد: اگر باطل متاماً 
از حق جدا می شد؛ شکاکان هم شک منی کردند و 
 - فتنه  اساساً  لذا  برای همه مشخص می شد؛  حق 
که در واقع هامن فضای غبار آلودی است که امر را 
مشتبه می سازد و تشخیص حق از باطل را دشوار 
می کند- چنین به وجود می آید. جریان باطل، باطل 
خود را با حق می آمیزد تا تشخیص برای مخاطبان 

دشوار شود.

فرمان  به  رجوع  اهمیت  به  اشاره  با  صباغ  اخوان 
اگر در جامعه اسالمی  جهاد تبیین رهربی گفت: 
بیش از پیش به جهاد تبیینی که رهربی از آن به 

توجه می  یاد کردند  فوری  و  فریضه قطعی  عنوان 

شد قطعا با چنین حوادث تلخی مواجه منی شدیم. 

هیئت های حسینی به عنوان کانون جهاد تبیین 

این  کردن  نهادینه  برای  مضاعفی  تالش  باید  نیز 

موضوع داشته باشند.

لزوم  بر  صباغ  اخوان  املسلمین  و  االسالم  حجت 

گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  رسانه  موضوع  به  توجه 

در  رسانه  مدیریت  عدم  و  مجازی  فضای  ولنگاری 

بوجود آمدن اغتشاشات اخیر نقش بسزایی داشت 

در  حوزه  این  ساماندهی  اهمیت  به  دیگر  بار  که 

رسیع ترین زمان ممکن تاکید دارد.

محکومیت  مردمی  راهپیامیی  است  گفتنی 

هیئت  دعوت  به  اخیر  هنجارشکنانه  اقدامات 

های حسینی و تشکل های دینی با حضور اقشار 

مختلف مردم و مسؤوالن خوزستان از میدان شهدا 

اجتامع  از  قبل  روز  اهواز یک  فرمانداری  به سمت 

مردم ایران برگزار شد.

نشست رومنایی از پوسرت »رویداد ملی زندگی« که با 
حضور بیش از 150مجموعه از فعاالن سبک زندگی 
در تهران اجرا می شود،  در مجموعه فرهنگی شهدای 

انقالب اسالمی رسچشمه، برگزار شد.
مجتبی یوسفی مناینده مردم اهواز در مجلس شورای 
نکاتی  ترشیح  به  نشست  این  حاشیه  در  اسالمی 
پرداخت و با بیان اینکه در موضوعات اجتامعی و سبک 

زندگی، اقدامات خوبی در خوزستان و شهر اهواز با 
محوریت علام با طراحی و محوریت مساجد به عنوان 
سنگر اصلی فعالیت های اجتامعی شکل گرفته است، 
گفت: »رویداد ملی زندگی« اولین خروجی این فعالیت 

و کار است.

وی به اتفاقات اخیر اجتامعی اشاره کرد و با تاکید 
پشتوانه ی  با  را  براینکه کشورمان رشایط سخت تری 
مردمی پشت رس گذاشته است، گفت:  بحرانی شدن 
سیاسی  نفوذ  که  است  درحالی  اجتامعی  مسائل 
جمهوری اسالمی از خلیج فارس به خلیج عدن رسیده 
است و از نظر جنگ اقتصادی با وجود رشایط سخت به 

ثبات رسیده ایم.

مناینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
براینکه در جنگ اجتامعی و شناختی، دکرتین دشمن 
و  باور ها  تغییر  به دنبال  و دشمن  است  کرده  تفاوت 
دهه های  انقالب  رهرب  گفت:  است،  زندگی  سبک 
پیش، خطر دشمن را متذکر شده بودند، ولی متاسفانه 
جدی گرفته نشده بود درحالی که در موضوع جنگ 
شناختی، با اتفاق هایی روبرو هستیم که اگر در 10 
سال پیش جدی گرفته می شد به اینجا ختم منی شد.

از  بیش  با حضور  زندگی  ملی  رویداد  است  گفتنی 
انتخاب  و  زندگی  سبک  فعاالن  از  150مجموعه 

دبیرخانه دامئی در اهواز به کار خود پایان داد.

مناینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی ؛

مساجد سنگر اصلی
 فعالیت های اجتماعی

 مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان:

حضور هیئات و مساجد؛
باطل السحر فتنه اغتشاشات

بیانیه جامعه قرآنی خوزستان در محکومیت 
جسارت به قرآن کریم توسط اغتشاش گران
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روایت هنرمندانه حماسه بزرگ 
موکب داری، از مصادیق مهم جهاد تبیین  است
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دبیر ستاد مردمی ضیافت زوار در خوزستان با بیان 
اینکه فعالیت این ستاد از سال ۳۹ آغاز شد، گفت: 
انگیزه اصلی راه اندازی این ستاد، وضعیت زائران سایر 
شهرهای کشور پس از بازگشت از زیارت است. برخی 
از رسیدن به مرزهای کشور، امکان  از این زوار پس 
بازگشت به شهر خود را در هامن روز پیدا منی کنند و با 

مشکالتی چون تردد و اسکان مواجه می شوند.
وی ادامه داد: ستاد ضیافت زوار گروهی مردمی است 
که در اهواز دور هم جمع شدیم و این ستاد را تشکیل 
دادیم تا بتوانیم از زائرانی که مجبور می شوند پس از 
زیارت مدتی در استان باقی مبانند  به خوبی پذایریی 
کنیم و ضیافتی کوچک تر از اربعین برای آنها ترتیب 

دهیم.
      مرشدیان گفت: در سال اول شکل گیری این ستاد، 

میزبان حدود پانصد زائر بودیم و هر سال این 

تعداد افزایش پیدا کرد. ما حسینیه هایی را در شهرهای 
خرمشهر، آبادان، شادگان، اهواز، بستان، سوسنگرد و 
حمیدیه که در مسیر عبور زوار هستند رصد کردیم و 
یک شبکه تشکیل دادیم. حسینه هایی که توان ارائه 
خدمات مورد نیاز به زائران را دارند برای پذیرایی از زوار 

در نظر گرفتیم.
      دبیر ستاد مردمی ضیافت زوار با بیان اینکه مردم 
و خیرین از این حرکت پشتیبانی می کنند، خاطرنشان 
کرد: حسینیه ها و مساجدی که میزبان زوار در این 
ضیافت هستند، خود پذیرایی و هزینه رفت و آمد این 
و هشتم  روزهای هفتم  در  تقبل می کنند.  را  زائران 
بسته  عراق  ناآرامی های  دلیل  به  مرزها  که  شهریور 
بود زائرانی که در مرز مانده بودند،  به سمت خرمشهر 
راهنامیی و در این حسینیه ها و مساجد اسکان داده 

شدند.

حجت االسالم امینی موحد، مسئول کمیته رسانه و 
اسالمی خوزستان  تبلیغات  اداره کل  رسانی  اطالع 
از خوزستان، پیوست رسانه ای  ایکنا  با  در گفت وگو 
طرح مردمی ضیافت زوار را رضوری دانست و تاکید 
کرد: آنچه در خوزستان در استقبال از زائران اربعین 
اتفاق می افتد بی نظیر است. شور و نشاطی که مردم 
خوزستان در خطه پایتخت موکب ها برای استقبال از 
زائران اربعین دارند مثال زدنی است و می تواند الگویی 
زائران  به  خدمت رسانی  مردمی سازی  برای  جدید 

اربعین باشد.

وی از حامیت و اعزام ده تیم مستندساز به مواکب 
دلدادگی  روایت  جهت  خوزستان  در  زائران  اسکان 
طرح  بحمدلله  افزود:  و  داد  خرب  زائران  و  خادمان 
ضیافت زوار که توسط جبهه فرهنگی استان خوزستان 

و حضور فعال جوانان مومن انقالبی و آتش باختیار 
برگشته در  اربعین  از سفر  زائران  جهت ساماندهی 
استان خوزستان تشکیل شده است ، نیاز به ثبت و 
بدین  که  دارد  مناسب  رسانه ای  انعکاس  همچنین 
منظور از تیم های مستند ساز خوزستانی برای این امر 

دعوت به همکاری شد.

امینی موحد اظهار کرد: ده گروه مستندساز بومی 
در خوزستان با هدف روایت حضور در ضیافت زوار 
و عربی  فارسی  زبان  دو  به  را  مستند های مختلفی 
جهت اکران در شبکه  های ملی و بین املللی تولید 
سوگواره  اختتامیه  حاشیه  در  بناست  که  کرده اند 

»پایتخت موکب ها« از آنها رومنایی شود.

صفر  و  محرم  سوگواری  ایام  رسیدن  فرا  با  همزمان 
اداره تبلیغات اسالمی شهرستان دو مناهنگ فاخر با 

محوریت  فضای اربعین تهیه و تولید کرد.
مناهنگ عهد دل که بامحوریت دهه هشتادی ها ودهه 
نودی های با هدف گره ایجاد کردن بین نوجوانان این 
نسل  با مضامین حرکت و قیام حسینی و همچنین 

شهید بزرگوار حاج قاسم سلیامنی تهیه وتولید شد.
سفره عشق نیز عنوان دومین مناهنگ با اجرای مداح 
اهوازی علی کریمی درفضایی استودیی تولید شد که 

به دلتنگیها واشتیاق ارادمتندان به اباعبدالله و سفر 
اربعین گفته می پردازد. 

     حضور نوجوانان شهرستان شوشرت با خانواده ها در 
تولید این برنامه ها توانست فضایی آکنده از عشق و 

محبت به اهل بیت را ایجاد کند.
گفتنی است  این دو مناهنگ که به همت اداره تبلیغات 
اسالمی شوشرت تهیه و تولید شده اند از شبکه دو سیام 

و همچنین از شبکه خوزستان پخش شده است.

و  اميني موحد مسئول کمیته رسانه  حجت االسالم 
اطالع رسانی تبلیغات اسالمی خوزستان از انتشار آلبوم 
»بیا تا برویم« با محوریت ستایشگران خوزستانی خرب 
داد و گفت: هدف از تولید این آلبوم انتشار عرض ارادت 
مداحان خوزستانی به ساحت سید و ساالر شهیدان در 

ایام اربعین حسینی است.
وی مردم خوزستان را پیشتاز در خدمت رسانی به زائران 
اربعین دانست و تاکید کرد: پایتخت موکب ها عنوان 

دقیقی برای ارج نهادن به خدمت رسانی خوزستانی 
های خون گرم به زائران اربعینی امام حسین است.

امینی موحد آلبوم بیا تا برویم را نگاهی کانونی به نوحه 
های ماندگار مداحان خوزستانی در ایام اربعین دانست 
صدر  مداحان  های  نوحه  از  استفاده  کرد:  تاکید  و 
انقالب و دفاع مقدس همچون حاج صادق آهنگران 
در کنار مداحان جوان با محوریت اربعین حسینی و 
حامسه پیاده روی آخر صفر و همچنین موکب داری 
عاشقان اهل بیت عليهم السالم این آلبوم را شنیدنی 

کرده است.
گفتنی است، آلبوم صويت »بیا تا برویم« با حضور جمعی 
از مداحان استان خوزستان توسط اداره کل تبلیغات 
اسالمی خوزستان تهیه و در ایام اربعین حسینی از 
طریق رادیوهای رسارسی استان و فضای مجازی پخش 

خواهد شد.

مراداسکندری،کارشــناس فرهنگی اموربانــوان اداره کل 
تبلیغــات اســامی از پایــان مرحلــه اول مهــرواره بانــور بــا 

اســتقبال بیــش از 1640 نفــر ازبانــوان خــر داد
ایشــان بیــان داشــتند کــه  مهــرواره بانــور باهــدف 
ــوان  ــم از بان ــتانی اع ــوی اس ــگران بان ــایی کنش شناس

فعــال مســجدی و رشیکــه االمام)همرسامــام جامعــت(
ــت  ــا و ثب ــواده ه ــائل خان ــل مس ــه ح ــان ب ــب آن  وترغی
ــه کار  ــاز ب ــاه آغ ــان از اول مردادم ــای آن ــت فعالیته روای
کــرده اســت واز 15 شــهریورماه وارد مرحلــه ثبــت گزارش 
هــا وخاطــرات خواهــد شــد خاطرنشــان کردنــد کــه پس 
از پایــان گــزارش گیــری، از 23 مهرماه فرآینــد داوری آثار 
ــرات داوری  ــت خاط ــش ثب ــه در بخ ــد ک ــاز خواهدش آغ
آثــار توســط یک گــروه زبــده از داســتان نویســان بصورت 
ملــی در ســتادمرکزی مهــرواره و در بخــش حــل مســاله 
ــتانی و  ــه شهرستانی،اس ــه مرحل ــورت س ــاداوری بص ه

ملــی انجــام خواهدشــد
ــت  ــا ثب ــتان ب ــتان خوزس ــه اس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
بیــش از 1640 اثــر در ســایت مهــرواره بانــور، در ردیــف 

ــرار دارد. ــور ق ــر کش ــتانهای برت اس

به همت اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان، 180 
موکب عراقی فعال در مرز برصه جهت اعزام به مشهد 

الرضا در ایام عزاداری آخر ماه صفر بدرقه شدند.
مناینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز 
ایام  رسیدن  فرا  تسلیت  با  آیین  این  حاشیه  در 
سالگرد رحلت پیامرباکرم)ص( و شهادت امام حسن 
مجتبی)ع( و امام رضا)ع( بیان کرد:مردم عراق در 
امسال، همچون سالیان گذشته  اربعین حسینی 

سنگ متام گذاشتند.
وی با بیان اینکه مردم عراق متام دارایی خود را برای 
خدمت به زایران امام حسین)ع( و اهل بیت)ع( به 
میدان آوردند، افزود: حدود 180 موکب دار عراقی 
ایام شهادت امام رضا)ع( در مشهد مقدس به  در 

برپایی موکب و خدمت به زائران می پردازند.
داران  موکب  این  بدرقه  و  قدردانی  داد:  ادامه  وی 
عراقی حداقل کاری بود که می شد انجام داد و اینکه 
از تالش های آنها در طول خدمت به زائران قدردانی 
کنیم الزم به ذکر است پس از امتام عزاداری اربعین 
حسینی)ع(، مواکب عراقی برپا شده در مرز برصه 
به مناسبت ایام سوگواری آخر ماه صفر عازم مشهد 
مقدس شدند که با تقدیم شال های اهدایی از سوی 
اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان مورد بدرقه قرار 

گرفتند.

با تولید و اکران دو محصول رسانه ای؛
اداره تبلیغات اسالمی شوشتر از قاب رسانه ملی دیده شد

آلبوم صوتی "بیا تا برویم" منتشر شد

بدرقه 180 موکب عراقی از بصره تا مشهد الرضا)ع( مرحله اول مهرواره با نور با استقبال بیش از 1640 نفر از بانوان

رویدادها

راهپیامیی مردم اهواز به دعوت مناینده محرتم ولی فقیه؛ هیأت های مذهبی و تشکل های دینی در محکومیت اغتشاشات اخیر

  فعالیت ستاد مردمی"ضیافت زوار" در خوزستان  تیم های مستند ساز؛ ضیافت زوار را روایت می کنند



گفتگوی اختصاصی با مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین مرز شلمچه درباره  اقدامات انجام شده ایام اربعین حسینی)ع( 

توزیع کتیبه های اهدایی مقام معظم رهبری 
به موکب داران مرز شلمچه

حجت االسالم رویوران از توزیع بیش از 300 کتیبه 
اهدایی دفرت مقام معظم رهربی و بسته های فرهنگی 

در میان موکب داران حسینی مرز شلمچه خرب داد .

به گزارش واحد رسانه و فضای مجازی کمیته فرهنگی 
آموزشی ستاد اربعین مرز شلمچه؛ حجت االسالم عادل 
آموزشی  فرهنگی  فعالیت کمیته  به  اشاره  با  رویوران 
ستاد اربعین مرز شلمچه در ایام اربعین حسینی، اظهار 
معظم  مقام  اهدایی دفرت  کتیبه  از 300  بیش  کرد: 
رهربی و سازمان تبلیغات اسالمی و همچنین بسته 
های فرهنگی در میان موکب داران مرز شلمچه در ایام 
اربعین حسینی به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد 

اربعین مرز شلمچه توزیع شد.
     مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین مرز 
شلمچه، افزود: بسته های فرهنگی اهدایی نیز شامل 
فلش های محتوای اربعینی از جمله مداحی فارسی و 
عربی، سخرنانی، آموزش های دینی و متامی ملزوماتی 
که در ایام اربعین مورد استفاده قرار می گیرند هستند.

     وی ترصیح کرد: بیش از 400 موکب در ایام اربعین 
حسینی به زائران ابا عبدالله الحسین )ع( خدمات ارائه 
می دادند که رهرب معظم انقالب با ابالغ سالم و خسته 
نباشید خدمت مواکب حسینی با اهدای کتیبه از بیش 

از 300 موکب دار تقدیر شد.
حجت االسالم رویوران همچنین به آغاز خدمات رسانی 
مواکب خدمات رسان مرز شلمچه به زائران با به اهتزاز 

در آمدن دومین بیرق بزرگ جهان اسالم و نخستین
پرچم عزای امام حسین )ع( در جنوب غرب کشور اشاره 
کرد و بیان داشت: همزمان با پنجم ماه صفر بزرگرتین 
پرچم جنوب غرب کشور و دومین بیرق بزرگ جهان 
اسالم با شعار یا لثارات الحسین به منظور آغاز فعالیت 
مواکب و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در 

مرز بین املللی شلمچه به اهتزار درآمد.
      وی ادامه داد: با به اهتزاز در آمدن این پرچم که 218 
مرت مربع طول دارد فعالیت و خدمات رسانی مواکب 
به زائران حسینی در مرز شلمچه به صورت رسمی آغاز 

شد.
     مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین مرز 
شلمچه، از رومنایی از پوسرت نخستین سوگواره ملی 
خوزستان پایتخت موکب ها در مرز شلمچه نیز خرب داد 
و گفت: همزمان با به اهتزاز درآمدن دومین پرچم بزرگ 
جهان اسالم و نخستین و بزرگرتین بیرق عزای امام 
حسین )ع( در جنوب غرب کشور و آغاز خدمات رسانی 
مواکب به زائران حسینی، پوسرت نخستین سوگواره ملی 
خوزستان پایتخت موکب ها با حضور مدیرکل سازمان 
تبلیغات اسالمی خوزستان، امام جمعه آبادان، جمعی 
از مسئوالن منطقه ای و زائران اربعین حسینی در مرز 

بین املللی شلمچه رومنایی شد.
      وی عنوان کرد: این سوگواره به همت سازمان تبلیغات 
اسالمی خوزستان و در دو بخش یکی اصلی )پوسرت، 
عکس و مستند( و دیگری بخش جانبی )عکاسی با 

موبایل( برگزار می شود و در اختتامیه این سوگواره نیز 

به نفرات برتر )اول تا سوم( هر بخش هدایای نقدی، 

ابا  تندیس، لوح تقدیر و سنگ متربک حرم حرضت 

عبدالله الحسین )ع( و به نفرات شایسته تقدیر نیز هدیه 

نقدی و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

     حجت االسالم رویوران، از فعالیت 14 گروه فرهنگی 

آموزشی در مرز بین املللی شلمچه خرب داد و یاد آور 

شد: این گروه ها شامل روحانیون، اساتید دانشگاه و 

گروه های مردمی هستند که تا 26 شهریور ماه در مرز 

شلمچه فعالیت های خود را با اجرای برنامه های متنوع 

با اجرای برنامه های متنوع از قبیل برگزاری هامیش 

و منایش  تعزیه  و  مرثیه رسایی  فرهنگی، سخرنانی، 

انجام می دهند.

     وی اظهار داشت: هامهنگی  الزم با دانشگاه های 

مختلف خوزستان در بحث تبلیغات و برگزاری هامیش 

فرهنگی در ایام اربعین انجام شده تا در این مدت برای 

زائران اربعین حسینی)ع( اجرای برنامه دینی و مذهبی 

داشته باشند.

     مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین مرز 

شلمچه، گفت: بخشی از این فعالیت های فرهنگی در 

داخل کشور و بخش دیگر در کشور عراق اجرا خواهد 

شد.

استقبال مواکب حسینی از 
هدیه متبرک رهبری

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان خرمشهر و جانشین 
اربعین1401،  در  شلمچه  مرزی  پایانه  فرهنگی  مسئول 
در گفتگوی اختصاصی با نهضت، گزارشی از اقدامات 

صورت گرفته در ایام اربعین حسینی، ارائه کرد
اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 

خوزستان، حجت االسالم موسی پور رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی خرمشهر و جانشین مسئول فرهنگی مرز شلمچه 
در اربعین 1401 در گفتگوی اختصاصی با نهضت به بیان 
توضیحاتی در خصوص خدمت رسانی به زوار اربعین 

حسینی)ع( پرداخت و اظهار داشت:
از25 روز قبل از رشوع اربعین در مرز شلمچه در محلی 
که برای اعزام مبلغین معین شده بود مستقر شدیم،مبلغین 
محرتمی که از طریق سامانه شمع و سایر دستگاه ها برای 
تبلیغ به مرز منتقل میشدند، پس از ساماندهی برای انجام 

فعالیت فرهنگی به محل های معین اعزام می شدند.

 جانشین مسئول فرهنگی پایانه مرزی شلمچه در اربعین، 
ویژه  مواکب  چذابه  و  شلمچه  مرز  کرد:در  ترصیح 
شده  دیده  تدارک  کودکان  و  خواهران  مخصوص  ای 
بود،همچنین هر روز در 17 مکان مناز جامعت برگزار می 
شد که در برخی محل ها مناز با حضور آقایان و در برخی 
دیگر مخصوص خواهران و در قالب مکان ها بصورت 

مشرتک بود.

حجت االسالم حسن موسی پور با تاکید بر اینکه مواکب 
مردمی غالب خدمات را در مرز شلمچه ارائه میکردند 
گفت:به استثناء چند موکب که از موسسات و ارگان های 
دولتی بودند اکرث مواکب مردمی و با هزینه ای شخصی 

اداره می شدند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره 
به اینکه اداره تبلیغات اسالمی رصفا نقش حامیتی داشته 
که  بود  این صورت  به  مواکب  از  پشتیبانی  تاکید کرد: 
اقالمی که برای ارائه خدمات نیاز داشتند مانند آب،یخ،نان 
و ....  با پیگیری های صورت گر فته به مواکب اهدا می 

شد.
وی در پایان به بسته های اهدایی رهرب معظم انقالب به 
مواکب اشاره کرد و گفت:  در روزهای منتهی به اربعین 
کتیبه اهدایی مقام معظم رهربی که با طرح بسیار زیبای 
روایت نبوی »حسین منی و انا من حسین« مزین شده 
بود به خادمان مواکب تقدیم شد که با استقبال بی نظیری 

روبرو شد.
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گفتوگو

حجت االسام رشیدی،         مسئول امور مدارس صدرای خوزستان :       
از اولویت های مدارس صدرا توجه ویژه به رشد علمی دانش آموزان 

در کنار پویایی و همچنین رشد معرفتی است .
مســئول امور مدارس صدرای خوزســتان با تاکید بر رشــد قابل 
قبول تعداد مدارس صدرا در خوزســتان گفت:ســال گذشــته در 
سطح استان خوزستان 23مدرسه فعال بودند که با پیگیری های 
مجموعه اداره کل تبلیغات اسامی استان خوزستان این رقم به 

38 مدرسه ارتقا پیدا کرد .
حجت االســام رشــیدی روند ثبت نام در مدارس صدرا را دقیق 
توصیــف کرد و گفت: گزینــش دانش آموزان متقاضی حضور در 
مدارس صدرا باتوجه به معدل و همچنین شایستگی های اخاقی 
و فرهنگی بوده که پس از ثبت نام اولیه حدود6000 نفر و بعد از 
مصاحبه 4000 نفر برای تحصیل در مدارس صدرا دعوت شدند.

رشیدی جامعه مخاطبین مدارس صدرا در استان خوزستان را قابل 
ماحظه دانست و تاکید کرد: حضور بیش از 4000 دانش آموز و 
ارتباط مستمر با 8000 نفر از اولیا و همراهی 400 نفر از دبیران 
و کادر جمعیت مخاطبین مدارس صدرا را به 12400نفر رسانده 

که در نوع خود بی نظیر است.
وی جمعیت منحرص بفرد این مجموعه مدارس مانع از رشد کیفی 
نشده و در سال تحصیلی گذشته مدارس علوم ومعارف اسامی 
صدرا در رشته علوم و معارف رتبه اول منطقه را به خود اختصاص 

دادند .
حجت االســام رشــیدی در ادامه توجه به موضوع جهاد تبیین را 
رضوری دانســت وگفت: باتوجه به حضور مدیرکل محرتم جدید 
اداره کل تبلیغات اسامی استان خوزستان و تاکید بر رویکرد جهاد 
تبیین عاوه بر نگاه خاص به موضوعات علمی و معرفتی اجرای منت 
چشــم اندار مقام معظم رهری با محوریت جهاد تبیین، اولویت 

اساسی مجموعه مدارس صدرا در سال جاری قرار گرفته است .
وی در پایــان از طــرح ویــژه حضور روحانیون در کنار دانش آموزان 
خر داد و تاکید کرد: حضور مبلغین منونه در مدارس صدرا باهدف 
پاسخگویی به مسائل دینی و همچنین مشاوره به دانش آموزان و 
اولیا از ویژگی های مدارس صدار در سال گذشته بود که امسال 

نیز با قوت پیگیری خواهد شد .

اولویت های مدارس صدرا در سال 
تحصیلی جدید اعالم شد

خبر

به گزارش پایگاه نهضت، کارگاه تولید پوسرت در راستای اولین 
سوگواره ملی پایتخت موکب ها در سالن جلسات دفرت تبلیغات 

اسامی خوزستان برگزار شد.
این کارگاه با موضوع خوزســتان دروازه ورود تشــیع و پایتخت 
موکب ها به مدت سه روز از سوم تا پنجم مهر ماه در اهواز برگزار 
شد. استاد شیخ رضایی و سلیمی منین به تدریس در این کارگاه 

پرداختند.
گفتنی است این کارگاه به همت کمیته رسانه و اطاع رسانی 
اداره کل تبلیغات اســامی خوزســتان با همکاری مؤسســه 
فرهنگی هرنی آب و آیینه و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

برگزاری کارگاه تولید پوسرت در اهواز
خبر



4 نرشیه داخلی نهضت | شامره دوم | مهر ماه ۱۴۰۱

در اربعین سید و ساالر شهیدان، حسینیه امام خمینی)ره( میزبان هیئت های 
دانشجویی بود و دانشجویان عزادار در حضور رهرب انقالب اسالمی همنوا با 

زائران کربالی معلّی یکپارچه ندای »لبیک یا حسین« رس دادند.

در پایان مراسم عزاداری، حرضت آیت الله خامنه ای در سخنانی دلهای پاک و 
مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی 
دانستند و گفتند: مراسم اربعین که پرچم بلند حرضت سیدالشهداء است 

امسال با شکوه تر و معظّم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد.

رهرب انقالب، حادثه معجزه آسای راهپیامیی اربعین را نشانه اراده پروردگار برای 
برافراشته تر کردن پرچم اسالِم اهل بیت خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ 
سیاست و تدبیر برشی قابل تحقق نیست و این دست خدا است که با این جلوه 

عظیم بشارت می دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است.
 بخش هایی از بیانات رهرب انقالب در این دیدار:

* اربعین پرچم رسبلند حسین بن علی )علیه السالم( است. اربعین امسال از 
همه ِی سالها، از همه ی دوران تاریخ،  باشکوهرت و معظم تر انجام گرفت. حقاً 
و انصافاً باید گفت حادثه ی اربعین، این پیاده روی، این حضور همگانی مردم 
مسلامن، یک حرکت و یک پدیده ی معجزه گون و معجزه آساست. این یک چیز 
طبیعی نیست. با هیچ ترتیبی، با هیچ تدبیری، با هیچ دستی، با هیچ سیاستی 
امکان نداشت و امکان ندارد یک چنین حادثه ای پیش بیاید. این فقط دست 
خداست. این برای من و شام مژده و بشارت است. پیداست که دست خدای 
متعال در حال اقدام برای پیرشفت داعیه ی اسالمخواهی و اسالمگرایی است 
و اسالِم اهل بیت روز به روز پرچمش را خدای متعال دارد بلندتر میکند. این 
نشانه ی این است که راه پیش روی ما راه روشنی است، راه ان شاءالله پیمودنی 

است.

* من به شام جوانهای عزیز توصیه میکنم قدر هیئتهایتان را بدانید. من همیشه 
به جوانها میگویم قدر جوانی تان را بدانید. این امروز هم هست. قدر جوانی را 
بدانید. اما قدر این هیئتها را بدانید. این هیئتها گنجینه است. حقیقتاً گنجینه ی 
معترب و باارزشی است. هیئت حسینی به معنای یاد و تبیین است. هم یاد است، 
هم تبیین است. یعنی باید هیئت اینجور باشد. هم یاد را زنده کند، هم پایگاه و 

مرکز تبیین باشد. این برای امروز ما الزم است.

* رهزنانی هستند که منی پسندند حادثه ای مثل حادثه ی اربعیِن بین نجف و 
کربال را. منی پسندند این حضور پرشور و شورانگیز مردم را؛ مشغول تالشند، 
باشیم همه مان، هر کسی  کار  پای  و  باشد  آماده  دلها  باید  کارند.  مشغول 
وظیفه ای دارد، من هم وظیفه ای دارم، شام هم وظیفه ای دارید، مسئولین 
محرتم کشور هم وظایفی دارند، هر کس وظیفه ای دارد. سعی کنید جای 
خودتان را، وظیفه ی خودتان را مشخص کنید برای خودتان. بدانید که چه کار 

باید بکنید.

رْبِ« این دو جمله ی حیاتی و  به نظر من امروز »َوتَوَاَصوْا ِبالَْحقِّ َوتَوَاَصوْا ِبالصَّ
اساسی و جاودانی قرآن برای ما همیشه دستورالعمل است و امروز بیش از 
همیشه. تواصی به حق یادتان نرود. تواصی به صرب یادتان نرود. صرب یعنی 
پایداری، یعنی ایستادگی، یعنی خسته نشدن، یعنی خود را در بن بست ندیدن؛ 

این معنای صرب است. راه حق را بروید، دیگران را هم به راه حق بکشانید.

* کوشش کنید، بچه های مؤمن، مسلامن، عالقه مند، هیئتی و به معنای واقعی 
کلمه قرآنی و اسالمی سعی کنند در محیط دانشگاه، در محیطهای گوناگون 
تأثیر بگذارند، محیط را به هامن رنگی که خودشان به آن معتقد هستند، به راه 

خدا، به آن رنگ منّور کنند و ملّون کنند.

و این تواصی بر شام الزم است، برای ما الزم است. امروز هم به حق تواصی 
از کار  نگذارید محیط، محیط خسته ای بشود، محیط  به صرب.  کنید، هم 

افتاده ای بشود.

هیئت حسینی؛ 
 به معنای یاد و تبیین

کالمولی

از آفت غفلت تا راهبرد هیئت

در  حسینی  اربعین  مراسم  برگزاری  حاشیه  در 
حسینیه امام خمینی )ره(؛ رهرب معظم انقالب از 
جوانان خواستند قدر هیئت های مذهبی را بدانند 
و دو رسالت یاد و تبیین را از ویژگی های  هیئات  
موحد  امینی  حجت االسالم   برشمردند.  مذهبي 
کل  اداره  اطالع رسانی  و  رسانه  کمیته  مسئول 
تبلیغات اسالمی خوزستان پیرامون این موضوع در 

یادداشتی آورده است:
 

غفلت مهمرتین مانع رسیدن به هدف
در هر حرکت رو به رشدی اساسی ترین مساله و 
بیان  غقلت  تعریف  در  آنچه  است.  »غفلت«  مانع؛ 
از خاطر  را غایب شدن چیزی  شده است: غفلت 
انسان و عدم توجه به آن دانسته پس غفلت عبارت 

است از نبود تذکر و یادآوری...  غفلت از هدف 

و  تدریس  و  تحصیل  از  گوناگون  های  حرکت  در 

مسابقه و ورزش و ... نتیجه ای جز شکست ندارد.
ترین  اساسی  از  هدفی  گم  یا  غفلت  ایجاد 
نیز  ها  انسان  انحراف  برای  شیطان  راهربدهای 
به  کریم  قرآن  در  رصاحت  به  که  گردیده  معرفی 
آن اشاره شده است.  بطور کلی مکانیسم انسان 
بیامری  بروز  با  که  است  شده  طراحی  طوری 
غفلت یا گم هدفی در ساحت های مختلف دچار 
تصمیامت اشتباه و در نتیجه نرسیدن به هدف و 

از بین رفنت رسمایه ها منجر می شود.

توجه به بسرت های متذکر کننده
در این میان  بسرت های متنوعی در مسیر حرکت 
برای  اساسا  که  گیرند  می  قرار  انسان  رشد  روبه 
به  توجه  و  یاد  و  تقویت ذکر  و  غبار غفلت  زدودن 
برای  را  هایی  یادآور  دین  اند.  شده  تعبیه  هدف 
یاد  اساساً  پیامربان  خود  و  گرفته  نظر  در  انسان 
وسیله  یک  قرآن  و  مذکّر«.  أنت  إمّنا  »فذکّر  آورند. 
این  از  بارها  الهی  کتاب  خود  در  که  است  ذکر 
یکی  است.  یاد شده  قرآن  مأموریت  و  خصوصیت 

از وسائل یاد، همین مناز است که در پنج وقت، 
مناز ما را به یاد میاندازد؛ یکی دعاست که توجه 
به دعا ما را به یاد می اندازد؛ یکی تالوت کالم  اللَّه 
است که خواندن آیات الهی ما را از غفلت خارج 
میکند و از این قبیل وسایل. پس همه این وسایل 
ما دچار  تا  اند  گرفته  قرار  انسان  تعالی  مسیر  در 

غفلت نشویم. 

هیات گنجینه یاد است
دیگر  از  فراتر  اما  مذهبی  های  هیأت  رسالت 
افراد،  بر متذکر کردن  بسرتهاست؛ چرا که عالوه 
بر جریان جامعه اسالمی نیز تاثیر گذار است. در 
والیت  تبیین  و  یاد  احیای  کانون  ها  هیأت  واقع 

اهلبیت در یکایک افراد جامعه هستند.
که  است  اجتامعی  مجموعه  یک  هیئت  واقع  در 
بر محور موّدت اهل بیت شکل میگیرد ؛ محور این 
یا بزرگ، موّدت، هدایت و تبیین  اجتامع کوچک 
از طرفی هیئت  است؛  اهل بیت  اهداف  به سمت 
را اصحاب امئّه تشکیل دادند و آنها این مجالس 
را رشوع کردند. امام صادق )علیه  الّسالم( از راوی 
می نشینید  ثون؟  تَُحدِّ َو  تَجلِسوَن  میکنند:  سؤال 
یعنی  میزنید؟  حرف  میکنید،  صحبت  هم،  ُدور 

  مراسم ختم همرس حجت االسالم حریزاوی )قائم مقام سازمان تبلیغات( در اهواز برگزار شد.

|||| عـکـس و خـبـر

  برگزاری نوزدهمین اجالس مدیران صدرا مشهد  راهپیامیی مردمی در محکومیت اغتشاشات به دعوت هیئت های عزاداری در اهواز 

  بازدید مدیر کل از موکب دخرتانه انصار املهدی صدرا در اندیمشک

»هیأت« برگ برنده 
شیعه و گنجینه 
بزرگی است که 

نقش شتاب دهنده 
را می تواند در 

امر عظیم جهاد 
تبیین ایفا کند.
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از آفت غفلت تا راهبرد هیئت
او جواب میدهد که  را مطرح میکنید؟  ما  مسائل 
بله، این کار را میکنیم  بعد حرضت میفرمایند: اِنَّ 
تِلَک املَجالَِس  اُِحبُّها و اَحیوا اَمرَنا؛  من آن مجالس 

را دوست می دارم، مکتب ما را زنده نگه دارید. 
و  یاد  بال  دو  تقویت  عزاداری  های  هیأت  فرآیند 
تبیین است به بیانی دیگر رشکت کنندگان هیأت 
دیگر  سمت  به  آگاهی  خود  بر  عالوه  دینی  های 
آگاهی نیز سوق داده می شوند. پس بسرت هیأت 
نه تنها راهربد غفلت زدایی را تقویت می کند که 
و  تبیین  به  را  فرآیند  این  در  کنندگان  مشارکت 
رهنمون  نیز  جامعه  اعضای  دیگر  از  زدایی  غفلت 

می کند. 

از  هیأت«  فرم  در  تبیین  مفهوم  شدن  »تنیده 
قدیم االیام

منابر، اشعار، فضای مدح و روضه از قدیم به دلیل 
امر  حق گرایی،  با  )ع(  حسین  امام  قیام  سنخیت 
به معروف و اقامه عدل، محل به روز شدن ذهنیت 
مردم، متأثر از مبانی فکری اصیل، عمیق و دینی و 
گره خوردن با یک الیه شورانگیز حامسی و معنوی 
است، البته از قدیم االیام نیز به همین شکل وجود 

داشته است.
ریشه های  دهنده  تشکیل  هیئت   طرفی  از 
مهمی  نقش  مجالس  این  و  بوده  اسالمی  انقالب 
شاهنشاهی  ساله   2500 نظام  یک  براندازی  در 
متأثر  انقالبی  نظام  یک  تأسیس  آغازگر  و  داشت 
از مکتب امام حسین )ع( بود. مرکزیت هیئت در 
اشاعه معارف و تطبیق اتفاقات سیاسی و اجتامعی 
البته در سال های اخیر عده ای  هنوز ادامه دارد، 
به  معنای سیاسی  از  را  هیئت  که  کرده اند  تالش 
تبدیل  معنا  از  تهی  و  خاص  مناسکی  پدیده  یک 
کنند، اما جریان هیئت ریشه دارتر و اصیل تر از آن 

است که با این گونه تالش ها خدشه دار شود.
پمپاژ  می تواند  که  مکان هایی  بهرتین  از  یکی 
پدیده  باشد،  واقعیت ها  از  صحیح  روایت  کننده 
هیئت است، زیرا از هیئت به عنوان کانون جهاد 
یک  ادعا  این  برای  که  چرا  می شود،  یاد  تبیین 

استدالل و روش عقالیی معرفی شده است.
تبدیل می شود که  به موضوع جهاد  تبیین  زمانی 
هجمه ای به باور عمومی و تصویر کلی ذهن مردم 
شکل بگیرد و دشمن در تالش است که آن ذهنیت 
نشان  منفی  را  مثبت  نقاط  و  وارونه جلوه دهد  را 

دهد و بالعکس.
اصلی  ریشه  مردم  با  جنگیدن  در  دشمن  امروزه 
این اراده یعنی باور مردم به توانسنت را هدف قرار 
این  حرکت  این  مقابل  نقطه  بنابراین  می دهد، 
است که ما به جامعه خود رسمایه ها و نقاط قومتان 
را نشان دهیم تا این حرکت دشمن که منطبق بر 

ناامید کردن مردم است خنثی شود.

جهاد  عظیم  امر  در  عزاداری  هیأت  جایگاه 
تبیین

در عرص کنونی که بواسطه امپریالیسم رسانه ای ، 
عرص روایت های مخدوش است چاره ای جز ارائه 
روایت صحیح و تبیین برای آحاد مردم باقی منانده 
است. کشورها و نظام های بزرگ حتی اگر مجهز 
به سنگین ترین تجهیزات نظارمی و پرتعدادترین 
ارتش جهان باشند در صورتی که طرح و ایده ای 
ای  رسانه  فضای  مدیریت  و  مسائل  تبیین  برای 

نداشته باشند محکوم به شکست هستند. 
است  بزرگی  گنجینه  و  شیعه  برنده  برگ  »هیأت« 
عظیم  امر  در  تواند  می  را  شتابدهنده  نقش  که 
برپا  که  صورتی  در  البته  کند  ایفا  تبیین  جهاد 
ساز  جریان  و  خطیر  جایگاه  به  هیأت  کنندگان 
دیگر خواستگاه  بیانی  به  باشند.  واقف  بسرت  این 
بزرگ  ترین و خطرناک  ترین مبارزات فکری، هیأت 
یاد می  نیز  تبیین   به کانون جهاد  ازآن  است که 
تبیین اهداف مکتب اهلبیت و بروز رسانی  شود. 
پاسخ ها نسبت به سواالت بوجود آمده که حاصل 
حمالت بی امان جبهه کفر و نفاق است تنها در 
بسرت هیأت قابل طرح، بررسی و گره گشایی است.

آخرالزمانی  رسبازان  تربیت  در  هیأت  نقش 
سیدالشهدا

بدون شک هیأت های اصیل با تاکید بر دو بال یاد 

تربیت رسبازان  در  کننده  تعیین  نقشی  تبیین،  و 

آخرالزمانی سید و ساالر شهیدان دارند و با در نظر 

گرفنت روایت امام صادق علیه السالم که پیش تر 

اشاره شد در صورت عدم توجه به تراث هیأت که 

دو مولفه اساسی یاد و تبیین است منی توان آن 

مراسم را هیأِت امام صادق پسند دانست.

»غفلت« آفت و مانع بزرگی است برای رسیدن به 

متدن نوین اسالمی و تحقق دوران عرصظهور که 

های  »هیأت  تقویت  و  برپایی  بواسطه  آن  زدودن 

حسینی« امری شدنی است.

پی نوشت ها:

]۱[  التحقیق فی کلامت القرآن، ج 1 ص 313 

اعراف،  ألَقُْعَدنَّ  آیه 61 ،سوره   ، ]۲[  قرآن کریم 

لَُهْم رِصَاطََک الُْمْستَِقیَم 

]3[  رهرب معظم انقالب؛ سخرنانی در روز 92 ماه 

مبارک رمضان ؛ 1366/3/7

]۴[ رهرب معظم انقالب ؛ بیانات در دیدار مداحان 

اهل بیت علیهم السالم، 1400/11/3

]5[   کافی، ج ۲، ص 175

بسم الله الرحمن الرحیم

ــًة  »َواتَّقــوا ِفتَنــًة ال تُصیــَنَّ الَّذیــَن ظَلَمــوا ِمنُکــم خاصَّ
َواعلَمــوا أَنَّ اللَّــَه َشــدیُد الِعقــاِب«

ــوص  ــا مخص ــد تنه ــون آی ــه چ ــی ک ــید از بای و برتس
ســتمکاران شــام نباشــد )بلکــه ظاملــان و مظلومــان 
همــه را فــرا گیــرد( و بدانیــد کــه عقــاب خــدا بســیار 

ــال« ــه 25 ســوره انف ســخت اســت. »آی

 هتــک حرمتــی کــه ایــن روزهــا بــه ســاحت بلنــد قــرآن 
مجیــد از ســوی عــده ای معلــوم الحــال پــوچ صــورت 
ــدان و  ــت  خــری اســت کــه دل همــه ارادمتن پذیرف
عاشــقان قــرآن و خانــدان عصمــت و طهــارت را بــه درد 
ــن و  ــردم متدی ــرای م مــی آورد و مصیبــت عظیمــی ب

مذهبــی ایــران اســامی ســت.
هــم چنیــن آتــش زدن و تخریــب امــوال عمومــی 
و ایجــاد ناامنــی در برخــی نقــاط کشــور و طــرح 
شــعارهای ساختارشــکنانه نســبت به مقدســات دینی 

و حجــاب و والیــت، گنــاه نابخشــودنی اســت.

مــا جامعــه قرآنی اســتان خوزســتان ضمــن محکومیت 
ــار  ــه اقش ــانی از هم ــر انس ــنیع  و غی ــل ش ــن عم ای
متدیــن و محبــان قــرآن و اهــل بیــت علیهــم الســام 
مــی خواهیــم نســبت بــه چنیــن اعــامل و رفتــار 
ــن  ــدان دی ــاش و معان ــامری اراذل و اوب ــه  ش خبیثان
و اهــل بیــت علیهــم الســام و جریــان رســانه ای 
ــد کــه مــی کوشــند حقیقــت را کتــامن کــرده و  معان
ــش  ــش از پی ــد، بی ــه منای ــری از آن را ارائ ــت دیگ روای

ــند. ــته باش ــود را داش ــیت خ ــمندی و حساس هوش
 جریــان رســانه ای انقابــی و متدیــن مــی بایســت در 
جهــت تبییــن ایــن حقیقــت گام هــای عملــی و موثــر 
بردارنــد و نگذارنــد عــده ای از افــراد بــی ریشــه و بــی 
اســاس و بــی هویــت، اعتقــادات دینــی را بــه ســخره 

بگیرنــد؛
 فــی الحــال زمانــی اســت کــه همــه باهــم  بایــد غیرت 
و حمیــت دینــی خــود را در دفــاع از قــرآن و اهــل بیــت 

علیهــم الســام بــه کار بندیم.

جامعه قرآنی استان خوزستان

بیانیه جامعه قرآنی خوزستان در 
محکومیت جسارت به قرآن کریم 

بیانیه یادداشت

  نشست مدیرکل تبلیغات اسالمی استان خوزستان با معاون بنیاد سپهر  آیین افتتاحیه و آغاز به کار مواکب اربعین حسینی شهرستان کرخه مستقر در شهر الوان

  مراسم بدرقه موکب داران عراقی اربعین به مشهد الرضا توسط مناینده ولی فقیه  محفل انس با قرآن کریم به مناسبت دهه آخر صفر و اختشاشات اخیر

هیئت یک 
مجموعه اجتامعی 

است که بر محور 
موّدت اهل بیت 
شکل می گیرد.

hojre20@gmail.com
Freehand Tools

hojre20@gmail.com
Freehand Tools
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اخبارشهرستانها
  آبادان

طنیین مقاومت در مدارس آبادان

رویوران  االسالم  حجت  حضور  با  مقاومت   زنگ 
ریاست اداره تبلیغات اسالمی آبادان  در دبیرستان 
سال  آغاز  با  همزمان  شد.  نواخته  صدرا  دخرتانه 
مقدس  دفاع  هفته  با  مصادف  و  جدید  تحصیلی 
حجت االسالم رویوران رییس اداره تبلیغات آبادان 
با حضور در یکی از مدارس دخرتانه صدرا با نواخنت 
اعالم  را  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  مقاومت  زنگ 

کرد.
بر  تاکید  با  مراسم  این  در  ریوران  االسالم  حجت 
حفظ روحیه جهادی دانش آموزان،آنان را آینده ساز 
اینکه  و  نامید  آینده استان و کشور  امیدی برای  و 
می  آغاز  مقاومت  زنگ  با  تحصیلی  سال  هر  آغاز 
شود را مسیری دانست که امتداد راه شهداست و 

باید از آن حراست کرد.

  امیدیه

جلسه شورای تبلیغی شهرستان امیدیه 
به میزبانی اداره تبلیغات اسالمی

به دعوت رییس اداره تبلیغات اسالمی امیدیه جلسه 
شورای تبلیغی شهرستان در محل اداره تبلیغات برگزار 

شد.
حجت االسالم رشیفی رئیس اداره تبلیغات امیدیه در 
این جلسه ضمن بررسی اتفاقات اخیر کشور بر رضورت 
حضور نیروهای انقالب در فضای مجازی و شبکه های 

اجتامعی و استفاده از ظرفیت آن تاکید کرد.
اعضای شورای تبلیغی شهرستان نیز ضمن بررسی 
محورهای مختلف این موضوع، پیشنهادات خود را ارائه 

دادند.

  اندیکا

  طرح جالب هیئت مذهبی انصاراملهدی 
شهر آبژدان برای کمک به نیازمندان

به گفته رئیس اداره تبلیغات اسالمی اندیکا همزمان با 
فرارسیدن ایام سالگرد شهادت امام رضا)علیه السالم( 
از  ۲۰۰ کیسه آرد بین نیازمندان روستای چال دیره 

توابع بخش چلو توزیع شد.

چال دیره محروم ترین و دورافتاده ترین روستای بخش 
چلو می باشد و از امکانات اولیه مانند آب ، برق ، جاده 

دسرتسی ، خانه بهداشت و... محروم است .

حجت االسالم حامد جلیلی ثابت رییس اداره تبلیغات 
انقالب  هدف  که  نکته  این  ذکر  با  اندیکا  اسالمی 

رسیدگی به محرومان بود به طوری که حرضت امام )ره( 
انقالب را انقالب مستضعفین نام گذاری کرد و وظیفه 
نهادهای انقالبی رسیدگی به محرومان و مستضعفان 

دانست.
وی از حضور جهادی هیئت ها در کمک رسانی به مردم 
محروم منطقه ابراز خرسندی کرد و آن را از روش های 

انقالب اسالمی دانست.

  اندیمشک

مراسم محوری عزاداری ایام آخر صفر 
در شهرستان اندیمشک برگزار شد

  
مصادف با سالروز وفات رسول مکرم اسالم)ص( و ایام 
شهادت امام حسن )ع( و امام رضا )ع( مراسم محوری 

عزاداری در شهرستان اندیمشک برگزار شد.
در پایان این مراسم که با حضور جمع کثیری از مردم 
والیتمدار اندیمشک برگزار شد،عزادارن با محکوم کردن 
اغتشاشات اخیر و تشکر از اقدامات نیروی انتظامی در 
راستای حفظ آرامش و امنیت جامعه،برجداکردن صف 

معرتضان از اغتشاشگران تاکید کردند.

  ایذه

اعزام مبلغین به مرزهای شلمچه

ارائه خدمات  منظور  به  ایذه  اسالمی  تبلیغات  اداره   
و  رشعی  مسایل  به  رسیدگی  و  مذهبی  و  فرهنگی 
برپایی مناز جامعت در  پایانه های مرزی تعدادی از 
مبلغین شهرستان  را به شلمچه و چذابه اعزام کرده 
که در طول شبانه روز پاسخگوی نیاز متقاضیان و زائران 

هستند.
با  ایذه  اداره تبلیغات  اندرزیان رییس  حجت االسالم 
تاکید بر اینکه برپایی مناز جامعت یکی از مسایل مورد 
امام  قیام  اصلی  اهداف  از  یکی  و  است  اسالم  تاکید 
حسین )ع( نیز برپایی مناز بوده است و با توجه به این 
مساله که بسیاری از زائرانی که در مرز شلمچه  حارض 
می شوند به علت اینکه مدت زمانی طول می کشد تا 
روادید خروج از کشور خود را بگیرند و در بعضی مواقع 
این زمان با ساعات رشعی همزمان می شود روحانیون 

در این زمانها اقدام به برگزاری مناز جامعت می کنند.

  بهبهان

مراسم تقدیر از مداحان بهبهان برگزارشد

مراسم تقدیر از مداحان شهرستان بهبهان به همت 
کانون مداحان اداره تبلیغات اسالمی و بسیج مداحان 
برگزار شد و در قالب این برنامه از 130 نفر از مداحان 

تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

حجت االسالم مهدوی رییس اداره تبلیغات بهبهان با 
اشاره به سخنان مقام معظم رهربی مبنی بر محوری 
کانون          یک  را  تبیین،هیئت  جهاد  در  هیئات  بودن 
امید آفرین دانست و با اشاره بر خدماتی که هیئات که 
در زمان های مختلف مانند سیل و کرونا ارائه دادند، بر 

حفظ و تقویت این روحیه تاکید کردند.

  حمیدیه

مراسم غباروبی مزار شهدا با حضور مسئولین

به مناسبت هفته دولت گلزار شهدای گمنام شهرستان 
حمیدیه غبارروبی وعطرافشانی شد

در اولین روز از هفته دولت، عدنان الوان پور رسپرست 
فرمانداری حمیدیه بهمراه مسئوالن ادارات شهرستان 
در گلزار شهدای گمنام این شهرستان پس از قرائت 
فاتحه، مزار شهدای واال مقام را غبارروبی و عطرافشانی 

کردند.
در این مراسم معنوی مسئولین با قرائت فاتحه، یاد و 
خاطره شهدای انقالب و هشت سال دفاع مقدس را 
با آرمانهای واالی شهدای  بار دیگر  گرامی داشتند و 
کردند.سپس  میثاق  تجدید  شهیدان  امام  و  معظم 
رسپرست فرمانداری در ادامه از خدمات اداره تبلیغات 

اسالمی  شهرستان تقدیرکرد.

  خرمشهر

بازدید قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی 
از مواکب  مسیر اربعین

 قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی کشور از مواکب 
مسیر اربعین در شهر برصه عراق بازدید کرد .

تبلیغات  سازمان  مقام  قائم  حریزاوی  االسالم  حجت 
اسالمی کشور ضمن بازدید از مواکب اربعین در کشور 
عراق کتیبه های اهدایی مقام معظم رهربی را به موکب 

داران اهدا کرد.
آخر  رژه  و  شیعه  منایی  قدرت  مناد  را  اربعین  ایشان 
الزمانی دانست که انشالله به ظهور حرضت حجت)عج(

منتهی خواهد شد. 

گفتنی است حجت االسالم و املسلمین اخوان صباغ 
رئیس اداره تبلیغات اسالمی خوزستان و حجت االسالم 
موسی پور رییس اداره تبلیغات خرمشهر در این سفر 

ایشان را همراهی کردند.

  رامشیر

تقدیر از فعالیت های خالصانه 
نیروی انتظامی

االسالم  حجت  نهضت  خربی  پایگاه  گزارش  به 
منصوری به همراهی جمعی از مبلغین شهرستان با 
فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دیدار کردند.

حجت االسالم منصوری در این رابطه گفت: با توجه 
اخیر و  اغتشاشات  آمده در جریان  به فضای پیش 

لزوم تقویت روحیه نیروی خدوم انتظامی دیداری 
با فرماندهی نیروی انتظامی و دیگر ارکان این نیرو 
از  این دیدار گزارشی  و در ضمن  داده شد  ترتیب 
عملکرد تبلیغات اسالمی در راستای همکاری با این 

ارگان ارائه شد.

به  مزین  لوح  یادبود  رسم  به  انتها  در  همچنین 
تصویر امامین انقالب و رسدار سلیامنی به رسهنگ 

سیاحی اهدا گردید.

   رامهرمز

راهپیامیی جاماندگان اربعین

جاماندگان  روی  پیاده  در  رامهرمز  والیتمدار  مردم 
علمدار  امامزاده  از  حرم(   تا  )حرم  عنوان  با  اربعین 
 4 از  بیش  طول  به  مسافتی  تاج  بی  بی  امامزاده  تا 

کیلومرت راپیاده روی کردند

بنا بر این گزارش مواکب حسینی نیز در این مراسم 
با  که  پرداختند  می  عزاداران  به  رسانی  خدمت  به 
مراسم  پایان  در  روبرو شد،   رامهرمز  مردم  استقبال 
مردم رامهرمز با تجمع در حرم امازاده بی بی تاج با 
رس دادن نوای لبیک یاحسین و لبیک یا مهدی به 
عزاداری پرداختند و با حرضت مهدی تجدید پیامن 

کردند.
ای  برنامه  ویژه  عنوان  اربعین  جامندگان  راهپیامیی 
تبلیغات  به همت سازمان  و  ملی  در سطح  که  است 
برنامه  مختلف  های  شهرستان  برای  کشور  اسالمی 

ریزی شده بود.

  شادگان

۶۰ هیئت مذهبی شادگان در سامانه 
بیرق ثبت نام کردند

گفت:  حسینی  مهدی  سید  االسالم  حجت 
هیئت هایی که قصد برگزاری مراسم های ویژه ایام محرم 

و صفر را دارند باید در سامانه »بیرق« ثبت نام کنند.

به ۶۰ هیئت مذهبی  نزدیک  تاکنون  او می گوید: 
شهرستان شادگان در سامانه بیرق ثبت نام کرده اند و 
درحال حارض ثبت هیئت های مذهبی همچنان برقرار 

است.
شادگان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  گفته  به 
برپایی مراسم در  برای  هیئت های عزاداری شادگان 
ایام محرم و صفر باید در سامانه بیرق ثبت نام و مجوز 

دریافت کنند.

حجت االسالم حسینی در پایان گفت: سامانه ای به 
نام بیرق طراحی و راه اندازی شده که هیات های مذهبی 
متقاضی برای برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم 
و صفر ملزم به ثبت مشخصات خود و دریافت کد 

رهگیری هستند.
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|||| شعر وحدت

از حق بگو، چنانکه علی گفت سال ها
 سید محمد جواد رشافت

سلامن کیستید مسلامن کیستید ؟
با این نگاه شیعه ی چشامن کیستید ؟

با این نگاه شعله ور از برق افرتاق
با این نگاه خط زده بر خطبه ی وفاق

با این نگاه پر شده از خط فاصله
دور از ماحظات روایات واصله

با کیست این نگاه ؟ پی چیست این نگاه ؟
آیینه ی نگاه علی نیست این نگاه

چشم علی که محو افق های دور بود
از درد و داغ شعله ور اما صبور بود

چشمی که حرف حرف سکوتش شنیدنی ست
چشمی که ربنای قنوتش شنیدنی است

آن حرف ها چه ژرف چه ژرفند خوانده اید ؟
آن حرف ها شگفت و شگرفند خوانده اید ؟

از درد بی امان چه بگویم شنیده اید
از خار و استخوان چه بگویم شنیده اید

موال رسیده بود به سوزان ترین مصاف
اما نرد دست به شمشیر اختاف

تیغی که در مصاف به فریاد دین رسید
این بار در غاف به فریاد دین رسید

چون لیله املبیت علی از خودش گذشت
آتش به سینه داشت ولی از خودش گذشت

آتش به سینه داری اگر ، شعله ور مباش
هیزم بیار سوخنت خشک و تر مباش

دامن مزن به آتش این قیل و قال ها
از حق بگو ، چنانکه علی گفت سال ها

از حق بگو ولی نه به توهین و افرتا
با منطق علی ، نه به توهین و افرتا

القصه سیره ی علوی این چنین نبود
تاریخ را بخوان اخوی این چنین نبود

بادا که تا همیشه مبانیم با علی
سلامن شویم و مسلم این راه یا علی

  شوشرت

مردم شوشرت پای کار انقالب

تجمع مردم انقالبی شوشرت به دعوت و میزبانی اداره 
تبلیغات اسالمی درمحکومیت اغتشاشات اخیر برگزار 

شد.
تبلیغات شوشرت در  اداره  ازسوی  این مراسم که   در 
، حجت االسالم  برگزارشد  میدان مرکزی شهرستان 
شوشرتی نسب امام جمعه موقت شوشرت  با اشاره به 
ابعاد حوادث  اخیر و برنامه ریزی دشمن برای ایجاد 
و گسست  فاصله  ایجاد  و  در کشور  و آشوب  ناامنی 
اجتامعی، باز هم شکست مفتضحانه ای از ملت بزرگ 

ایران خوردند.
محکومیت  در  همچنین  موقت شوشرت  جمعه  امام   
هتک حرمت به مساجد، قرآن و پرچم مقدس جمهوری 
اسالمی ایران از مقامات قضایی خواستار برخورد جدی 

باعوامل این حوادث بودند.

  شوش دانیال

هامیش سنگر جهاد تبیین در شوش

مبناسبت روز جهانی مسجد هامیشی تحت عنوان 
مسجد سنگر جهاد تبیین با حضور ارکان مساجد )امئه 
جامعات، هیئت امناء، پایگاه بسیج، هیئت مذهبی، 
مساجد  مبلغات،  فرهنگی،  کانون  صالحین،  حلقات 
شهرستان شوش دانیال(  در حرم مطهر حرضت دانیال 
نبی علیه السالم با ارائه نکاتی پیرامون مساجد توسط 
اعضای شورای مساجد وسخرنانی امام جمعه محرتم 

شهرستان حجت االسالم علیزاده اصل برگزار شد.

وتعالی  کیفی  رشد  برای  مساجد  شورای  جدی  عزم 
جایگاه مسجد در شوش با تکیه بر همدلی وانسجام با 
رویکرد مردمی سازی، تسهیل حضور بانوان در مساجد، 
توجه به شاخص های تربیتی واجتامعی وکار آموزی 
ارکان مساجد، جایگاه تولیت و وقف مساجد، جامعیت 
ومحوریت مسجد در محالت از مهم ترین نکات ذکر 

شده در این هامیش بود.
امام جمعه محرتم شهرستان،  با حضور  این هامیش 
تبلیغات  اداره  رئیس  شوش،  ناحیه  سپاه  فرماندهی 
اسالمی، رئیس اداره اوقاف و امورخیریه، دبیر شورای 
مساجد، معاونت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو 

شورای اسالمی شهر شوش برگزار گردید

   گتوند

برگزاری مراسم زیارت اربعین 
در شهرستان گتوند

مراسم عزاداری سّید و رسور شهداء حرضت اباعبدالله 

الحسین علیه السالم به صورت پیاده روی و با راه اندازی 
ماه  دسته جات سینه زنی در روز شنبه ۲۶ شهریور 
تا  گتوند  شهداء  گلزار  از  حسینی  اربعین  با  همزمان 

امامزاده محمد بن زید علیهامالسالم برگزار گردید.
کیلومرتی   ۸ مسیر  این  در  نفر  هزار   ۱۰ از  بیش 
قرائت  و  الشهداء  سید  عزاداری  به  پیاده  پای  با 
هم  موکب   ۳۰ تعداد  و  پرداختند  اربعین  زیارت 
در طول این مسیر از عزاداران حسینی پذیرایی 

بعمل آوردند.
زید  بن  محّمد  امامزاده  مرقد  است  ذکر  شایان 
علیه  سجاد  امام  نوادگان  از  که  علیهامالسالم 
شهرستان  عقیلی  بخش  در  باشد  می  الّسالم 

گتوند قرار دارد
  

  ماهشهر

با  مصادف  ماهشهر  مردم  مشایه 
سالروز شهادت امام رضا)ع(

رضا)ع(  امام  شهادت  با  همزمان  بندرماهشهر  مردم 
مطهر  حرم  تا  بندرماهشهر  کیلومرتی   ۲۸ مسافت 
شاهزاده حمزه را با پای پیاده طی کرده و پس از اقامه 

مناز به عزاداری پرداختند.
امام  برادر  و  امام موسی کاظم)ع(  امامزاده حمزه فرزند 
دفن  بندرماهشهر  کیلومرتی   28 در  که  بوده  رضا)ع( 

شده و دارای ساده ترین بارگاه و حرم بوده است.
صبح  خود  ساله  هر  آیین  طبق  بندرماهشهر  مردم 
حرم  تا  بندرماهشهر  مسافت  رضا)ع(  امام  شهادت  روز 
شاهزاده حمزه را با پای پیاده طی کرده و پس از اقامه 
مناز ظهر و عرص در حرم شاهزاده حمزه به سوگ برادر  

ایشان می نشینند.
پرشور  حضور  پیاده روی  این  تامل  قابل  و  جالب  نکته 
ایستگاه های  و  موکب ها  پرشور  برپایی  و  عادی  مردم 
صلواتی در بین راه بوده که دقیقا به سبک مردم عراق 

در ایام اربعین از زائران پذیرایی می کنند.

    هفتکل

شور انقالبی عزاداران رسول الله

کاروان پیاده روی عزاداری به مناسبت رحلت رسول الله 
و شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم و امام رضا در 

شهرستان هفتکل برگزار شد.
امام  دفرت  از  راهپیامیی  صورت  به  که  مراسم  این  در 
مردم  شد،  برگزار  عج  حجت  حرضت  مسجد  تا  جمعه 
عزاداری  برپایی  ضمن  هفتکل  انقالبی  و  پرور  شهید 
به  اهانت   ، مجتبی  حسن  امام  و  رسول  حرضت  برای 
دینی  های  ارزش  و  ع  اطهار  امئه  و  کریم  قرآن  ساحت 
که  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام   vدستاوردهای و 
عده ای با ایجاد اغتشاش و نا امنی و اقدامات هنجار 
در  انتظامی  زحمتکش  نیروی  به  توهین  و  شکنانه 

روزهای اخیر انجام دادند را محکوم منودند.
 

  هندیجان

تجلیل از پیر غالمان و خادمان حسینی
تبلیغات  اداره  مسئول  رستمی،   االسالم  حجت 
اسالمی شهرستان هندیجان گفت: در راستای حفظ 
و تکریم خادمان عزاداری سیدالشهدا علیه السالم، 
خادمان  و  پیرغالمان  از  تجلیل  هامیش  چهارمین 
این  در  فرهنگ عمومی  با همت شورای  حسینی 

شهرستان برگزار گردید.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به سخنان مقام 
معظم رهربی بر نقش هیئات در جهاد تبیین 
و امید آفرینی در جامعه،وظیفه قرش مذهبی 
و هیئتی را دوچندان دانست و گفت:راهربد 
و برنامه ریزی هیئات باید در این مسیر و در 

راستای این هدف واال باشد.
حیدری،  الله  آیت  حضور  با  هامیش  این 
مناینده مردم خوزستان در مجلس خربگان، 
مسئولین، هیئات مذهبی، مواکب اربعین 
خادمان  و  پیرغالمان  از  و  برگزار  مداحان   و 

حسینی تجلیل به عمل آمد.

  هویزه

مسجد  قرارگاه  نشست  برگزاری 
اداره تبلیغات اسالمی هویزه

حضور  با  مسجد  قرارگاه  نشست  ششمین 
اداره  ریاست  برهانی  حسن  االسالم  حجت 
محالت  و  جامعات  امئه  و  اسالمی  تبلیغات 
اسالمی با موضوع ستاد بزرگداشت هفته دفاع 
حسینیه  در  عملکرد  گزارش  ارائه  و  مقدس 

شهید سلیامنی این اداره تشکیل شد.
به  اشاره  با  برهانی  االسالم  حجت  ابتدا  در 
مهمرتین  از  کرد:  عنوان  کشور  اخیر  حوادث 
وظایف امئه جامعات ,روشنگری و تبیین حق و 
حقیقت است که در سطح مساجد باید صورت 
جهت  خود  قوای  متام  با  دشمن  که  زیرا  گیرد 
عرصه  وارد  شهدا  آرمانهای  و  قرآن  با  رویارویی 
گری  نظاره  به  نباید  مومن  نیروهای  لذا  شده، 
اکتفا کنند بلکه با تشکیل گعده ها و جلسات 
مومنانه با جوانان محالت همچون چراغ  محیط 

اطراف خود را روشنایی ببخشند.

  دزفول

مبلغین در   حضور شبانه روزی 
محل مواکب مرزی اربعین

 
تبلیغات  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  رضورت  به  توجه  با  دزفول،  شهرستان 
موکب  محل  در  توامنند  مبلغین  و  روحانیون 
روحانیون  از  تعدادی  مرزی،  های  پایانه  های 
در  مستقر  مواکب  محل  به  دزفول  شهرستان 

پایانه  های شلمچه و چذابه اعزام شده اند .
از ساماندهی در مرز به مکانهای  مبلغین پس 
فرهنگی  فعالیتهای  به  و  میشدند  اعزام  معین 
مشغول میشدند که با استقبال زوار مواجه شد

اداره  رییس  خاکی  االسالم  حجت  همچنین 
مرز  در  حضور  با  دزفول  اسالمی  تبلیغات 
نظارت  شده  ارائه  خدمات  تسهیل  بر  شلمچه 
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)امالی مفید، ج1، ص 14(

دبیــر اجرایــی اولیــن ســوگواره ملــی پایتخــت موکــب هــا 
در گفتگــوی اختصاصــی بــا روابــط عمومــی اداره کل 
تبلیغــات اســامی خوزســتان گفــت: ســوگواره پایتخــت 
مردمــی  عظیــم  حرکــت  هرنمندانــه  روایــت  موکبهــا 

ــت.   اس

هــای  قومیــت  و  هــا  فرهنــگ  میزبــان  خوزســتان 
مختلــف

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تبلیغــات اســامی 
ــو  ــن گفتگ ــدای ای ــوی در ابت ــامعیل معن ــتان، اس خوزس
ــت  ــوگواره پایتخ ــرای س ــوص اج ــه ای در خص ــه مقدم ب
موکــب هــا اشــاره کــرد و گفــت: کلیــدواژه پایتخــت 
موکــب هــا از چنــد ســال قبــل بــه صــورت خــود جــوش 
ــتان  ــانه در خوزس ــوزه رس ــاالن ح ــدادی از فع ــط تع توس
مطــرح و بــه شــکل ویــژه در ایــام محــرم و صفــر بــه ایــن 
موضــوع پرداختــه شــد و توانســتند بــذری را بکارنــد کــه 
ــاص  ــورت خ ــه ص ــب داری ب ــب و موک ــوع موک ــه موض ب

توجــه شــود.
وی افــزود: بــا وجــود قومیــت هــا و فرهنــگ هــای مختلف 
و متنوعــی کــه در اســتان داریــم، یــک ایــران کوچــک را 
ــا و  ــگ ه ــیاری از فرهن ــرا بس ــم زی ــتان میبینی در خوزس
اقــوام مختلفــی کــه در کشــور وجــود دارد، یــک مناینــده، 
ولــو یــک بخــش کوچــک در خوزســتان دارد. بــرای 
ــایر  ــه س ــبت ب ــی نس ــی خوب ــادل فرهنگ ــک تب ــن ی همی
ــورده  ــن خ ــت و ای ــرار اس ــتان برق ــا در خوزس ــتان ه اس
فرهنــگ هــا بــر مــردم و زندگــی مــردم اثــر گــذار اســت. 

ریشه فرهنگ موکب داری در خوزستان
ــه  ــی ک ــیار خوب ــای بس ــنت ه ــا و س ــن ه ــی از آیی       یک
در خوزســتان اجــرا مــی شــود توجــه بــه فرهنــگ موکــب 
ــم  ــن ه ــوع اربعی ــه موض ــدود ب ــت و مح ــب داری اس و ک
ــاص  ــکل خ ــه ش ــوع را ب ــن موض ــا ای ــت. م ــوده و نیس نب
ــا  ــرم ت ــدای مح ــه از ابت ــتیم ک ــاهد هس ــتان ش در خوزس
ــیاری از  ــبانه روز بس ــدت 60 ش ــه م ــر، ب ــاه صف ــان م پای
ــن  ــه در بی ــتان، خاص ــف اس ــاط مختل ــا در نق ــب م مواک
ــا اصالــت عــرب ایرانــی مــا کــه ســبقه  مــردم رشیــف و ب
ــر اســت  ــگ ت ــر رن ــن ســنت پ ــد هــزار ســاله دارد، ای چن
و ایــن افتخــار بزرگــی اســت کــه نقطــه اوج اجــرای ایــن 
ــده  ــتان دی ــرب خوزس ــردم ع ــن م ــمند در بی ــن ارزش آیی

مــی شــود.
ــب  ــت موک ــی پایتخ ــوگواره مل ــن س ــی اولی ــر اجرای دبی
هــا، هــدف از برگــزاری ایــن ســوگواره را انعــکاس و 

معرفــی هرنمنــدان فعــال در عرصــه  فرهنــگ موکــب 
داری عنــوان کــرد و بیــان داشــت: مــا وظیفــه داریــم 
ــود  ــر خ ــت و عم ــی، وق ــا از زندگ ــردم م ــه م ــی ک هنگام
ــزاداری  ــد و ع ــی کنن ــه م ــنت هزین ــن س ــظ ای ــرای حف ب
ســنتی را احیــا میکننــد، بتوانیــم ایــن فرهنــگ ارزشــمند 
را منعکــس مناییــم چــون بــا اجــرای ایــن ســنت دیرینــه، 
هــم خدمــت میکننــد و هــم کار فرهنگــی میکننــد . لــذا 
جامعــه هــرنی و رســانه ای وظیفــه دارد ایــن کار بــزرگ 

ــد . ــس کن ــه منعک را هرنمندان
هدایای متربک از عتبات عالیات برای برگزیدگان

از  اصلــی  هــدف  کــرد:  ترصیــح  ادامــه  در  معنــوی    
برگــزاری ســوگواره پایتخــت موکــب هــا ایــن بــوده اســت 
کــه بــه هرنمنــدان کمــک کنــد تــا ایــن ســنت ارزشــمند 
را هرنمندانــه روایــت کننــد. همراهــی هرنمنــدان در 
روایــت حامســه بــزرگ موکــب داری مــردم عزیــز مــا کــه 
ــم هــدف  نقطــه اوج آن را در خوزســتان مشــاهده میکنی
بزرگــی اســت کــه ایــن ســوگواره بــه دنبــال دارد و البتــه 
محــدود بــه خوزســتان هــم نیســت و مــا در ســالهای اخیر 
ترویــج ایــن فرهنــگ را در بیــن خواهــران و برادرامنــان 
در خراســان، در ایــام، در سیســتان و بلوچســتان و... 

نیــز شــاهد بــوده ایــم.

آخرین مهلت تحویل آثار به دبیرخانه سوگواره
     دبیــر اجرایــی اولیــن ســوگواره ملــی پایتخــت موکــب 
هــا، در بخــش دیگــری از ایــن گفتگــو  بــه بیــان جزئیاتــی 
در خصــوص برگــزاری کارگاه هــا و برنامــه هــای جانبــی 
ــد  ــرد: کارگاه تولی ــوان ک ــت و عن ــوگواره پرداخ ــن س ای
پوســرت بــه عنــوان یکــی از برنامــه هــای جانبــی ســوگواره 
ــه شــکل مشــرتک بیــن  ــود کــه ب در نظــر گرفتــه شــده ب
ســوگواره ملــی پایتخــت موکــب هــا و ســوگواره بیــن 
ــد.  ــزار ش ــواز برگ ــین)ع( در اه ــام حس ــت ام ــی مل امللل
ــتان دروازه ورود  موضــوع ایــن کارگاه در مــورد »خوزس
ــی از  ــه هرنمندان ــا« بودک ــب ه ــت موک ــیع« و »پایتخ تش
ــایر  ــم از س ــدادی ه ــتان و تع ــف خوزس ــهرهای مختل ش
اســتان هــا بــه مــدت ســه روز از ســوم تــا پنجــم مهرمــاه 

ــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد. در اهــواز ب
     وی یــادآور شــد: موضوعــات منتخــب ایــن  کارگاه 
هــا حــول محــور خوزســتان دروازه ورود تشــیع و پایتخــت 
موکــب هــا بــود کــه بــه بخشــی از خدمــات موکــب هــا و 
آثــاری کــه موکــب هــا و موکــب داران در مواجــه بــا مــردم 

مــی تواننــد داشــته باشــد اشــاره شــده بــود.
    اســامعیل معنــوی در ادامــه، توضیحاتــی در خصــوص 
ــرای منتخبیــن ســوگواره  ــه شــده ب ــز در نظــر گرفت جوای
ملــی پایتخــت موکبهــا ارائــه کــرد و گفــت: مــا در بخــش 
تومانــی  میلیــون  و 10  مســتند ســه جایــزه 20، 15 
ــه  ــت ک ــم داش ــوم خواهی ــا س ــب اول ت ــار منتخ ــرای آث ب
بــه همــراه تندیــس ویــژه و نگیــن متــرک حــرم حــرت 

ــد.  ــد ش ــدگان خواه ــم برگزی ــه)ع( تقدی اباعبدالل
در بخــش پوســرت: ســه جایــزه 8، 6 و 4 میلیــون تومانــی 
بــرای نفــرات اول تــا ســوم در کنــار تندیــس ویــژه و نگیــن 
اهــداء  اباعبداللــه)ع(  متــرک حــرم مطهــر حــرت 

خواهــد شــد.
در بخــش مســتند و پوســرت، بــه شــکل مجــزا در هــر کــدام 
یــک اثــر شایســته تقدیــر هــم خواهیــم داشــت کــه مبلــغ 

2 میلیــون تومــان بــه آنهــا تعلــق خواهــد گرفــت.
    در بخــش عکــس، ســه جایــزه 7، 5 و 3 میلیــون 
تومانــی بــه نفــرات اول تــا ســوم بــه همــراه تندیــس ویــژه 
و نگیــن متــرک حــرم حــرت اباعبداللــه)ع( تقدیــم 
ــه  ــر ب ــته تقدی ــر شایس ــک اث ــود و ی ــی ش ــدگان م برگزی
ــر و  ــوح تقدی ــدی، ل ــه نق ــان هدی ــون توم ــراه 1 میلی هم
نگیــن متــرک حــرم مطهــر حــرت اباعبداللــه)ع( نیــز 

ــد. ــد ش ــداء خواه اه
    دبیــر اجرایــی اولیــن ســوگواره ملــی پایتخــت موکــب 
هــا، مهلــت ارســال آثــار را تــا پایــان مهــر مــاه ســال 
جــاری عنــوان کــرد و افــزود: مهلــت ارســال آثــار تــا 10 
مهرمــاه بــوده اســت ولــی بــه دلیــل اختــاالت بــه وجــود 
ــال  ــکل ارس ــر و مش ــای اخی ــت در روزه ــده در اینرتن آم
ــان  ــا پای ــان ت ــن زم ــدگان، ای ــت کنن ــوی رشک ــار از س آث

ــد شــد. ــاه متدی مهرم
ــه  ــتقبال ب ــزان اس ــت از می ــراز رضای ــا اب ــوی، ب        معن
ــد  ــن ســوگواره   خاطرنشــان کــرد: رون عمــل آمــده از ای
ــه  ــا توج ــا ب ــت ام ــوده اس ــوب ب ــه خ ــام بحمدالل ــت ن ثب
بــه موضــوع خاصــی کــه انتخــاب شــده و تبییــن روایــت 
هرنمندانــه فرهنــگ موکــب داری بــا تعــداد اثــر کمــرتی 
ــد را  ــر، هرنمن ــن ام ــویم و همی ــه ش ــت مواج ــن اس ممک
ترغیــب میکنــد کــه دریچــه نــگاه خــود را بــه ســمت ایــن 

ــه شــکل خــاص ســوق دهــد. موضــوع ب

موضوعات اصلی سوگواره پایتخت موکبها
     ایــن فعــال حــوزه فرهنــگ و رســانه،  شــاخصه هــای 
ــب  ــاص از مواک ــای خ ــوه ه ــب داری، جل ــگ موک فرهن
ــال دو  ــه اتص ــب نقط ــینی، موک ــن حس ــاده روی اربعی پی
ملــت ایــران و عــراق، بانــوان و مواکــب، خوزســتان دروازه 
ــگ  ــرتش فرهن ــا، گس ــب ه ــت موک ــیع و پایتخ ورود تش
موکــب داری در رسارس ایــران و مواکــب خانگــی را از 
ــا  ــب ه ــت موک ــی پایتخ ــوگواره مل ــی س ــات اصل موضوع

عنــوان کــرد.
     دبیــر اجرایــی اولیــن ســوگواره ملــی پایتخــت موکــب 
هــا در پایــان ایــن گفتگــو بیــان داشــت: از همــه مجموعــه 
ــود  ــزار ش ــوگواره برگ ــن س ــد ای ــک کردن ــه کم ــی ک های
کــامل تشــکر را دارم و در صــدر آنهــا از مدیــرکل محــرتم 
ــانه  ــه رس ــئول کمیت ــتان و مس ــامی خوزس ــات اس تبلیغ
و روابــط عمومــی ایــن اداره کل کــه تــاش ویــژه ای 
داشــتند و زحمــت اصلــی پیگیــری هــا و پشــتیبانی هــا 

ــیدند. ــر دوش کش را ب
ــام  ــت االس ــه حج ــانه ای از جمل ــاالن رس ــه فع     از هم
برگــزاری  از  قبــل  از  کــه  اســکندری  مســیح  شــیخ 
ســوگواره در کنــار مــا بودنــد و همــه دســتگاه هــای 
اجرایــی کــه مــا را در ایــن مســیر حامیــت کردنــد تشــکر 
ــوب و  ــه خ ــک اختتامی ــی ی ــا برپای ــدوارم ب ــم و امی میکن
برگــزاری یــک منایشــگاه خــوب در اهــواز بتوانیــم مســیر 

ــم. ــه دهی ــت ادام ــا کیفی ــا ب ــا انته ــوگواره را ت س

روایت هنرمندانه حماسه موکب داری، 
  از مصادیق مهم جهاد تبیین
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