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زیارت اربعین باید "آسان" 

،"ارزان" و "دلنشین" شود

انا من حسینرئیسجمهور:

کفششماره43
برای خاک برداری و آماده سازی زمین شلمچه جهت برپایی مواکب در آن جا مستقر شده 
بودیم. حین خاک برداری، یک  تکه استخوان از لودر افتاد. بنابر تجربه ای که داشتیم متوجه 
شدیم زیر خاک خبر هایی هست. آرام آرام خاک ها را با  دست کنار زدیم. یک جمجمه و 
سربند، قمقمه، کفش شماره 43، استخوان ساق دست، استخوان ساق پا، چند تکه  دندان 
و یک پالک از لشکر 27 محمد رسوال اهلل  چیز هایی بود که خاک بهمان پس می داد. حس 
و حال بچه ها و  نجواهایشان دیدنی بود. زیارت عاشورایی کنار پیکرش خواندیم و خستگی از 
تنمان رفت. در همان لحظه از شهید  خواستم در این اربعین کمکمان کند و  دعایش بدرقه 

راه این مملکت باشد. 

19شهریور1401،شمارهسوم

آیت  اهلل  حائری شیرازی
تاریخ سخنرانی: 1382/2/5 

ما منتظر روز  های آینده هستیم که مرز بین ما 

و عراق برای کاروان  های پیاده باز شده باشد. آن 
وقتی هم که  شیرازی  ها در رحلت امام، کاروان 
عشق و ایثار را راه انداختند، سال اول، از شیراز 
تا حرم امام رفتند. سال بعد  هم از حرم امام تا 
حرم امام رضا علیه  السالم رفتند. قرار بر   این 
شد که هر وقت راه کربال باز شد، این کاروان 
 دوباره اعالم موجودیت کند. مردم از شیراز و از 
شهر  های دیگر بروند برای زیارت کربال. از اهواز 
هم دیروز پیش  من آمده بودند. به آن  ها گفتم: 
قرار ما ان  شااهلل مصلی اهواز!  این مصالی اهواز 
را به عنوان یک منزلگاه بکنید  که مردم بیایند، 
یک شب بمانند و بعد حرکت کنند. آرزوی ما 
این است که ان  شااهلل زمینه  ای فراهم بشود که 
پیاده  ها بتوانند از مرز عبور کنند و مشتاقانه 

این می  شود:  به سمت کربال!  حرکت  کنند 
»راه قدس از کربال می  گذرد.« آن  وقت خواهید 
دید که تنها شیراز نیست،  تنها اهواز و تهران 
که  می  کنید  خیال  نیست.  شما  اصفهان  و 
حسین  بن  علی  علیه  السالم در بین پاکستانی  ها 
کم عاشق دارد؟ یا بین مردم اندونزی و  مالزی؟ 
نه، همه  آن  ها می  آیند این عشق را تجربه کنند. 
که  می  شود  فهمیده  روز  یک  جهت  هر  به 
حسین  بن  علی در عاشورا سنگ اول را برای 
دارند  و  دیگران  کرده  نصب  واقعی  اسالم  
رویش پایه  گذاری می  کنند. این حکومت امام 
آغاز  ان  شااهلل  کربال  از  هم  علیه  السالم  زمان 

می  شود. 

یک روز از همه دنیا به اهواز خواهند آمد! 



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید زیارت اربعین، 
نباید  »آسان«، »ارزان« و »دلنشین« شود، گفت: 
اجازه داد  عده ای در ایام اربعین کاال و خدمات را برای 
زائران گران کنند. حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
راهپیمایی  برگزاری  فعاالن  از  با جمعی  دیدار  در 
اربعین در تشریح  ویژگی های مراسم عظیم اربعین 
حسینی، گفت: راهپیمایی اربعین نمادی درخشان 
برای بقای عاشورا و فرهنگ  عاشورایی و بزرگترین 
اجتماع بشری بر روی زمین است. وی با اشاره به 
تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بر هر چه 
باشکوه تر برگزار شدن جریان عظیم  اربعین، اظهار 
داشت: این مراسم یکی از جلوه های بروز و ظهور 
باورمندان به حضرت سیدالشهدا و  جبهه  جهانی 
مقاومت است و یقین دارم بسیاری از مسائل به برکت 

اجتماع عظیم اربعین حل خواهد شد. 
با تشریح نقش دولت برای تسهیل  رئیس جمهور 
حضور مردم در مراسم اربعین، تصریح کرد: از ابتدای 
شروع به  کار دولت سیزدهم، در تمام گفتگوها و 
دیدارها با مقامات عراقی، اجتماع اربعین را با محوریت 
کرده ایم.  پیگیری  حسینی،  مشکالت  زائران  حل 
مسئولین عراقی نیز اعالم کرده اند که امسال برای 
حضور زائران ایرانی  اربعین در این کشور محدودیتی 
وجود ندارد. رئیسی با تاکید بر اینکه انجام وظایف 
دستگاه های اجرایی در تسهیل سفر زائران اربعین 
هیچ منافاتی با مردمی  بودن این مناسبت ندارد، 

اظهار داشت: وظیفه دولت در این مسیر، نظارت، 
حمایت و تسهیل گری است. وی با تاکید بر ضرورت 
برنامه ریزی دقیق برای تقسیم وظایف دستگاه های 
دولتی در برگزاری آئین راهپیمایی  اربعین حسینی، 
خاطرنشان کرد: برای برگزاری هر چه با شکوه تر این 

مراسم، دولت و همه بخش های مرتبط  باید نقش و 
مسئولیت خود را به نحو احسن ایفا کنند. 

مردم  بی بدیل  نقش  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
در  حسینی  اربعین  زائران  به  خدمت رسانی  در 
حمل ونقل،  و  اسکان  همچون  تغذیه،  زمینه هایی 

تاکید کرد: همیشه شاهد جلوه های حضور مردمی 
در مدیریت مراسم راهپیمایی  اربعین بوده ایم و مردم 

نشان داده اند به خوبی از پس کارها بر می آیند. 
رئیسی با اشاره به ضرورت همکاری ستاد اربعین 
مستقر در وزارت کشور با ستادهای مردمی تاکید 
ستادهای  فعالیت  باید  دولتی  کرد:  دستگاه های 
مردمی را به رسمیت بشناسند و در کنار این ستاد 

نقش حمایتی  خود را ایفا نمایند. 
وی با تاکید بر اینکه باید زیارت اربعین، »آسان«، 
»ارزان« و »دلنشین« شود، خاطرنشان کرد: نباید 
اجازه داد  عده ای در ایام اربعین کاال و خدمات را 
برای زائران گران کنند . رئیس جمهور با تاکید دوباره 
جهت  موجود  ظرفیت های  تمام  از  استفاده  برای 
خدمت رسانی به زائران اربعین  حسینی، اظهار داشت: 
از تمام ظرفیت های موجود در کشور و ظرفیت های 
ایران و  عراق، برای  دیپلماتیک در روابط دوجانبه 
تسهیل سفر زائران اربعین و ارائه خدمات به آنها 
زائرین  تردد  مورد  در  شد. رئیسی  خواهد  استفاده 
غیر ایرانی از کشورمان، تصریح کرد: مرزها باید آماده 
خدمت رسانی و تسهیل تردد  زائرین غیر ایرانی نیز 
باشد. این عزیزان زائرین امام حسین )ع( و میهمان 
ما هستند و باید آنها را تکریم کرد . پیش از سخنان 
رئیس جمهور 1۰ نفر از حاضرین به نمایندگی از 
فعاالن اربعین حسینی نظرات و پیشنهادات  خود را 
در مورد مسائلی همچون، احتمال حضور 5 میلیونی 
زائر ایرانی در عراق، مردمی سازی اربعین، تسهیل 
برای  ایران  از  پاکستانی  و  افغانستانی  زائران   عبور 
تشرف به عتبات عالیات، رفع مشکالت حمل ونقل 
عراق،  و  ایران  مسیرهای  در  و  هوایی  جاده ای 
جلوگیری از ازدحام جمعیت پشت مرزها، تدبیر برای 
پیشگیری از  گرمازدگی زائران و حضور خبرنگاران 

فعال در حوزه اربعین مطرح کردند. 

از تمامی ظرفیت  های موجود برای تسهیل سفر زائران 
اربعین و ارائه خدمات به آنها استفاده خواهد  شد 2

محورهای منتهی به پایانه های مرزی ترمیم
 و ایمن سازی شد  

نشست شورای راهبری کاهش تصادفات جاده ای ویژه اربعین 
به ریاست دکتر صادق خلیلیان استاندار  حسینی روز دوشنبه 
 خوزستان و با حضور سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس 
راهور کشور و جمعی از مسئوالن استانی در محل استانداری  برگزار 
شد. استاندار خوزستان در این نشست گفت: خوشبختانه تمهیدات 
بسیار خوبی برای عبور و مرور زائران عزیز در استان خوزستان 
 فراهم کردیم. اقدامات مختلف از بدو محورهای ورودی به استان 
تا پایانه های مرزی انجام شده و در مسیرهای مختلف  اصالحات 
مورد نیاز از قبیل آسفالت، لکه گیری و نصب عالئم راهنمایی 
رانندگی جهت ایمن سازی جاده ها صورت گرفته  است. وی افزود: 
پارکینگ های الزم که کاماًل مجهز به پایش تصویری هستند 
برای خودروها و وسائل نقلیه شخصی آماده شده است  همچنین 
مواکب نیز برای استراحت و پذیرایی زائران در هر دو مرز شلمچه 
و چذابه تدارک دیده شده است. خلیلیان اظهار داشت: خوشبختانه 
گیت های عبوری ما در هر دو پایانه مرزی استان گونه ای طراحی 
شده است که روند تردد  تا جای ممکن روان شده و ازدحام ایجاد 
نشود. گذرگاه های خروجی را نیز هماهنگ کردیم و در طرف 
عراقی هم این گذرگاه  ها آماده شده اند. استاندار خوزستان عنوان 
کرد: در مجموع اقداماتی که بایست در پایانه ها تدارک دیده شود 
برای زائران به طور کامل در  استان خوزستان انجام شده است و 
پیش بینی می کنیم حدود دو میلیون زائر از استان خوزستان عبور 
نمایند و حدود 3۰۰  الی  4۰۰ هزار زائران اتباع خارجی هم از مرز 

شلمچه عازم این سفر معنوی خواهند شد . 

برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی
 مرز نمی شناسیم

محمد خانچی معاون استاندار خوزستان، به همراه رضا امینی 
شهردار کالن شهر اهواز و هیأت همراه، با فرماندهان حشد شعبی 
 کشور عراق در مرز چذابه )شیب( دیدار و گفتگو کرد . در این دیدار، 
مهندس خانچی، اربعین حسینی را فرصتی مغتنم برای نزدیکی 
کشورهای اسالمی به هم بر شمرد و افزود: اربعین  حسینی نماد 
اتحاد و یک پارچگی جهان تشیع است و همه ما باید تالش کنیم 
که اربعین با شکوه و متفاوت با سال های گذشته رقم  بزنیم. در 
این راه از هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد که ان شاءاهلل راهپیمایی 
امسال موجب افتخار جهان اسالم گردد . وی از تالش شبانه روزی 
خادمین حسینی در مرز چذابه خبر داد و افزود: تمام تالش خود 
را برای ایجاد رفاه و امنیت زائرین  حسینی در مسیر راهپیمایی 
حسینی  بکار خواهیم بست . وی با اشاره به فصل گرما و عبور و 
مرور زائرین حسینی در شب، از تالش خادمان حسینی برای ایجاد 
امنیت، روشنایی و آب رسانی  پایدار در دو طرف مرز خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با تمهیدات به عمل آمده شاهد برپایی اربعینی 

با شکوه خواهیم بود.. 

راه اندازی ۱۵۳ موکب روستایی
 در مسیر طریق الحسین 

مرتضی باوی می گوید که در خصوص کمیته زیر ساخت اربعین 
سعی شده از ظرفیت دهیاری ها در این زمینه استفاده شود . 

او افزود: بر اساس 2 جلسه که با مقامات محلی شهرستان های 
به  استان خوزستان و همچنین شهرستان های معروف  ورودی 
متحد  بنر هایی  تا  گردید  معین  شد،  برگزار  »طریق  الحسین« 
الشکل به همراه شماره تلفن هر دهیاری در روستا های مسیر 

نصب شود . 
به گفته آقای باوی این اقدام به منظور آن است تا در صورتی که 
شخصی در راه دچار گرفتاری شود، سریعا به آن رسیدگی گردد . 

مدیر کل امور روستایی و شورا های استانداری خوزستان همچنین 
یادآور شد که تمامی مساجد و حسینیه ها نیز برای افرادی که از 
 این مسیر عبور می کنند، مهیا شده تا بتوانند در آن اقامت داشته 
باشند . این مقام مسئول ادامه داد: البته شایان ذکر است که معموال 
مردم اجازه نمی دهند زائران عتبات عالیات به ویژه در ایام محرم 
به  مساجد و حسینیه ها رجوع کنند و عمدتا در منازل مردم اقامت 

دارند، اما با این وجود امکانات برای آن ها فراهم است . 

افتتاح موکب سالمت بسیج جامعه پزشکی
 در مرز شلمچه 

سردار باقری، جانشین فرماندهی سپاه ولی عصر )عج( خوزستان 
گفت:  پزشکی  جامعه  بسیج  موکب سالمت  افتتاح  حاشیه  در 
یکی از  مهمترین اولویت های امسال، سالمت زائرانیست که به 
مرز ها مراجعه می کنند و به همین منظور بسیج جامعه پزشکی 
خوزستان با  برپایی دو موکب سالمت در مرز های شلمچه و چذابه، 
با اقدام به ویزیت زائران، ارائه دارو، درمان های الزم و سرم تراپی به 
زائران  خدمات عمومی و تخصصی ارائه می کنند تا با سالمتی در 

مراسم باشکوه پیاده روی اربعین شرکت کنند. 
ارتوپد، متخصص داخلی و  افزود: پزشکان متخصص زنان،  وی 
متخصص قلب امسال در این مواکب حضور دارند تا در صورت 

بروز  مشکل برای زائران درمان را انجام دهند. 

 خرب       

خبر

باتوجهبهدوسالمحدودیتراهپیماییاربعین،<
پیشبینیتانازاستقبالمردمچگونهاست؟

رویداد اربعین و کنگره عظیم اربعین امسال با شکوه تر 
از سال های قبل برگزار می شود. تمهیدات الزم برای 
 عبور آسان، روان و توام با امنیت در دو پایانه شلمچه 
و چذابه اندیشیده شده است. پیش بینی ما این است 
 که  امسال از دو مرز خوزستان، دو میلیون نفر زائر 
ساختی،  زیر  حوزه  های  در  الحمداهلل  کنند.  عبور 
و  حمل  درمان،  و  بهداشت  مردمی،   مشارکت های 
و  دیده شده  الزم  تمهیدات  دیگر  حوزه  های  و  نقل 
جای  هیچ گونه نگرانی نیست.   امسال مرز بین المللی 
شلمچه  نیز مرز انحصاری عبور اتباع خارجی است. 
پیش بینی ما این است که   4۰۰هزار تبعه خارجی نیز 
از مرز شلمچه به زیارت عتبات مقدس عالیات تردد 
کنند. با برنامه ریزی  های  صورت گرفته، در دو طرف 
مرز تسهیالت برای زائرین ایجاد کردیم؛ یعنی همانطور 
که امکانات و رفاهیاتی  را در شلمچه ایران برای عبور 

زائرین انجام دادیم، در شلمچه عراق هم گیت گذرنامه، 
سایبان، مه پاش،  راه های دسترسی، پارکینگ هایشان را 
درست کردیم. موکب  هایی نیز در شلمچه عراق مستقر 
می شوند تا  خدمات به زائرین در دو سوی مرز به صورت 

روان انجام بگیرد و از حالت قیفی خارج شود.   
در شیب عراق هم که مقابل چذابه ما است همین اتفاق 
می افتد. تمام این اقدامات انجام شده است.  امیدوار 
هستیم هموطنان عزیزمان در سرتاسر کشور حضور 
خودشان را به روزهای پایانی موکول نکنند. به  تدریج از 
مرز عبور کنند تا به دلیل فصل گرما، با تراکم در مرزها 

مواجه نشویم. 

چهامکاناتیدرزمینهزیرساختایجادشدهاست؟<
 12۰هکتار پارکینگ در شلمچه و۹۰ هکتار در چذابه 
وجود دارد. ظرفیت استقرار پارک 5۰هزار خودرو در 
 شلمچه و 4۰هزار خودرو در چذابه ایجاد شده است. 
توصیه ما به مردم شریف این است که از وسایل نقلیه 

 شخصی استفاده کنند و خودشان را به مرزها برسانند. 
زیرا تمام حمل و نقل عمومی کشور درگیر است و  
 قطعا بخشی از آن در عراق هم مشغول می شود؛ در 
نتیجه توان جابه  جایی این حجم از زائرین را ندارد. ما 
 تمام تمهیدات را برای حفاظت و نگهداری از وسایل 
نقلیه شخصی زائرین در نظر گرفتیم و جای هیچ  گونه 

 نگرانی نیست.  
آب، یخ، نان و گاز به صورت رایگان در اختیار مواکب 
و زائرین قرار می  گیرد. 4۰۰موکب و ایستگاه پذیرایی 
 در شلمچه و 3۰۰ موکب و ایستگاه پذیرایی در چذابه 
را  زائرین  به  خدمات رسانی  کار  که  هستند  مستقر 
 انجام می دهند. ظرفیت بیتوته زائرینمان در شهرهای 

خرمشهر و آبادان، حدود 5۰هزار نفر است.  

درحوزهامنیتچهتمهیداتیرااندیشیدید؟<
و  امنیتی  انتظامی،  تمهیدات  هم  امنیتی  حوزه  در 
ترافیکی در نظر گرفته شده است. همچنین در نظر 

 گرفته شده که در کوتاه  ترین زمان، هر نفر 1۰ثانیه، 
در گیت گذرنامه های ما معطل نشود و سریع مهر 
 خروج بخورد. به شرط این که کشور عراق بپذیرد و ما 
با چالش آن طرف مرز مواجه نشویم. تمهیدات  روانی را 
نیز در نظر گرفتیم. اکیپ های ویژه انتظامی در دو مرز 
مستقر می شوند و کار امنیت و کنترل  آرامش زائرین 
را برای خروج از کشور انجام می دهند. 4فشار شکن در 
شلمچه و 4فشار شکن در چذابه و  حوضچه ها ایجاد 
کردیم که به تدریج زائرین خودشان را به پایانه مرزی 

برای خروج برسانند.  

ثبتنامدرسامانهسماحبهچهمنظورانجاممیگیرد؟<
امسال تقاضای ما از همه زائرین این است که در سامانه 
سماح ثبت نام کنند . ثبت نام در سامانه سماح در  حکم 
روادید برای زائرین اربعین است. بحث بیمه زائرین نیز 
در این سامانه لحاظ شده که خدایی ناکرده  اگر دچار 
حادثه ای شدند، بیمه پاسخگوی خسارت آن ها باشد. 
برای اتباع نیز تمهیدات الزم در نظر گرفته  شده است. 
بخشی از اتباع ترانزیتی هستند. از کشورهای دیگر 
عراق  می شوند.  وارد  خودشان  ماشین  با  و  می آیند 
برای اتباع داخل کشور هم موافقت کشور عراق جلب 
شده که با مهر و گذرهایشان وارد کشور  عراق شوند. 
ولی داشتن گذرنامه معتبر و مهلت داری که ۶ ماه از 
تاریخ انقضایش مانده باشد و کارت  واکسیناسیون از 

ضروریت های سفر اربعین است.  

چهامکاناتبهداشتیدرمرزهاآمادهشدهاست؟<
در مرزها مراقبت های سندرومیک در دو مرز شلمچه 
و چذابه برقرار است. اکیپ های بهداشتی آن جا مستقر 
 هستند. یک درمانگاه 7۰تخت خوابی در شلمچه و یک 
درمانگاه ارتش در چذابه وجود دارد. در بحث مقابله  با 
گرمازدگی تمام تمهیدات در حوزه بهداشت و درمان 

دیده شده است. 

مواکبازچهزمانیراهمیافتند؟<
برنامه زمان بندی ما برای استقرار مواکب در مرزها از 5 
شهریور است مستقر شوند تا بتوانند خدماتشان را   1۰ 

شهریور ارائه بدهند.  

امنیت و آرامش زائرین در مرزها برقرار است
  گفت وگو با ولی  اله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان

گفت وگو

کاریازروابطعمومی
کمیتهزیرساختاربعین

استانخوزستان

انا من حسین

19شهریور1401،شمارهسوم

محوطه این مرکز درمانی 5 هزار و 
4۰۰ متر مربع و با هزینه 3۰۰ میلیارد 

ریال ساخته شده است . این مرکز 
همزمان با خدمات غربالگری بهداشت، 
خدمات درمانی و فوریت های اورژانس 

پیش  بیمارستانی را ارائه خواهد 
کرد . مرکز شهید سلیمانی شلمچه 

دارای بخش بستری زنان و مردان، 
اتاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه، اتاق 

 احیا )CPR(  ، داروخانه و واحد بهداشت 
)نمونه گیری( است . واحد مامایی و واحد 

تریاژ این مرکز قرار است به مراجعه 
کنندگان به ویژه زوار امام حسین )ع( 

 خدمت رسانی کند. 

مرکز بهداشتی، درمانی و فوریت های پزشکی مرزی شهید حاج قاسم سلیمانِی شلمچه با زیربنای ۳  هزار متر مربع     با حضور بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت به بهره برداری رسید . 
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کاریازروابطعمومی
کمیتهزیرساختاربعین

استانخوزستان

آبرسانی به زوار امام حسین)ع( با اجرای
 طرح غدیر افتخار ماست

طرح  رسمی  بهره برداری  مراسم  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
را  امروز  طرحی  که  داشت: خرسندم  اظهار  غدیر  آبرسانی 
افتتاح می کنیم که پیش بینی می شد حداقل 3 الی 4 سال 
طول بکشد اما به دست توانای  مهندسان و کارگران و مدیران 
جهادی در مدت 1۰ ماه به نتیجه رسیده و مردم عزیز ما در 
این استان، 2۶  شهرستان و 1۶۰۰ روستا می توانند از این آب 

بهره مند شوند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه خوزستان ظرفیت های زیادی دارد 
که بهره برداری از آنها نیاز به کار و تالش  دارد، خاطرنشان 
قدردانی کنیم  نیرو  وزارت  مدیران  و  وزیر  از  دارد  کرد: جا 
که با روحیه جهادی به دنبال  حل مشکالت مردم هستند 
و امروز چه افتخاری از این باالتر که با اجرای این طرح به 
زوار امام حسین)ع(  آب رسانی می شود. همچنین باید از عزیزان 
بسیج، سپاه و ارتش که دیروز در سنگر دفاع از خوزستان 
از  خودگذشتگی می کردند و امروز برای حل مشکالت مردم 
تالش می کنند نیز قدردانی کنم. دکتر رئیسی همچنین با 
قدردانی از استاندار و مدیران استانی برای پیگیری مجاهدانه 
طرح های عمرانی  خوزستان گفت: اجرای جهادی و سریع طرح 
آبرسانی غدیر برای بنده و مردم این توقع را ایجاد می کند که 
 مدیران در سراسر کشور برای رفع تنش های آبی مجاهدانه و با 
سرعت تالش کنند. آیت اهلل رئیسی با قدردانی از همه کسانی 
که برای طراحی و اجرای این پروژه عمرانی ارزشمند زحمت 
 کشیدند، افزود: همه بخش های این طرح از طراحی تا اجرا و 
تجهیزات بکار رفته کامال ایرانی و این حقیقتاً  مایه افتخار است. 

امنیت و سالمت زائران اولویت اصلی ستاد 
مرکزی اربعین حسینی است

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه سالمت زائران 
بهداشت  وزارت  خصوص  این  در  گفت:  است؛  اساسی  اولویت 
با ظرفیت و آمادگی کامل در صحنه و  و  جمعیت هالل احمر 
میدان عملیات حضور دارند. سید مجید میراحمدی روز دوشنبه 
در نشست کمیته بهداشت و سالمت اربعین حسینی که با حضور 
نمایندگان وزارت  بهداشت و جمعیت هالل احمر در محل وزارت 
کشور برگزار شد؛ افزود: در مراسم معنوی اربعین امسال موضوع 
سالمتی زائران  دغدغه و اولویت اساسی است. رئیس ستاد مرکزی 
کار  دستور  چهار  امسال  اربعین  در  داد:  ادامه  حسینی  اربعین 
سالمت، امنیت، سهولت و ارزانی در دستور کار  قرار دارد که با 
توجه به گرمای هوا و جمعیت، موضوع سالمت از اهمیت مضاعفی 
برخوردار است. میراحمدی تصریح کرد: در نشست امروز، اعضای 
کمیته بهداشت و سالمت اربعین حسینی بر پرهیز از حضور افراد 
مسن، دارای  بیماران زمینه ای، افراد دارای مشکالت تنفسی و 
همچنین کودکان در مراسم اربعین حسینی به دلیل مساله گرما 
و ازدحام  جمعیت تاکید کردند. وی با بیان اینکه رئیس جمهوری 
همواره بر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی برای حفظ سالمتی 
عاشقان حضرت اباعبداهلل  الحسین)ع( تاکید دارند؛ گفت: وزارت 
بهداشت و جمعیت هالل احمر، متولیان اصلی سالمت زائران در 
پایانه های مرزی و آن  سوی عراق را برعهده دارند و برای همین با 

تمام ظرفیت در این عرصه وارد می شوند. 
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: الزم است تا آغاز این مراسم 
معنوی همه امکانات و نیازهای درمانی، تامین و در مرزها و  مسیر 
حضور زائران مستقر شود. میراحمدی تصریح کرد: خوشبختانه با 
تجارب موجود، آمادگی خوبی در دستگاه های متولی در تامین 
سالمت زائران وجود دارد  و امیدواریم همچون گذشته، رضایت 
مندی زائران را در این زمینه جلب کنیم و خدمات به بهترین 

شکل ممکن ارائه شود. 

خدمت رسانی اورژانس کشور به زائرین اربعین 
در 6 نقطه مرزی

رییس سازمان اورژانس کشور گفت: خدمت رسانی عوامل 
از 1۰ شهریور ماه 14۰1 در ۶  اربعین  زائران  به  اورژانس 
نقطه مرزی  شروع شده است. دکترجعفر میعادفر در اورژانس 
گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  افزود:  خوزستان  استان 
خدمت رسانی به زائران اربعین  درمرزها و مسیرهای منتهی 
به گذرگاه های مرزی باشماق ، تمرچین ، خسروی ، مهران ، 
چذابه و شلمچه تا 2۹ شهریور ادامه  خواهد داشت. وی گفت: 
همچنین عوامل اورژانس در 2 مرز “ریمدان” و “میرجاوه” 
و  پاکستان  کشورهای  حسینی  اربعین  زائران  ورود  برای 
 افغانستان نظارت خواهد کرد تا بیماری از طریق زائران به 

کشور وارد نشود. 
معیادفر با اشاره به اینکه نشست های هماهنگی زیادی در 
برگزار  زائران  به  کار و خدمت رسانی  تقسیم  برای  تهران 
شده و هم  اکنون نیز آمادگی برای ارائه خدمت به زائران در 
مرزهای شش گانه کشور وجود دارد افزود: خدمت رسانی به 
زائران منطبق با  میزان تردد آنان خواهد بود ولی هرجا نیاز 
فوری در هریک از مرزها وجود داشت عوامل اورژانس به 

سرعت وارد عمل می  شوند. 

گزیده اخبار

خالصه ای از کارهای جهادی تان را بفرمایید.  
بعد از بازنشستگی از سپاه در عتبات مشغول 
شدم. در حین اینکه در عتبات بودم، کارهای 
جهادی را کنارش شروع کردم. کارهای مثل 
لوله کشی و نصب  خانه  سازی، مدرسه سازی، 
و  درمانگاه  روستاها، ساخت  برای  آب  منبع 
دیگر کارهایی که برای رفاه مردم باشد. جدیدا 
در حال ساخت  درمانگاه حاج قاسم سلیمانی در 
آبادان هستیم و چهل خانه در دست بازسازی 
نداریم.  کارهایمان  برای  هم  مرزی  داریم. 
کل ایران خانه ماست.  برای مثال در چابهار 
استان های  در  بیشتر  ساختیم.  مدرسه  ده 
خوزستان، بوشهر، کرمان، هرمزگان، سیستان 

و بلوچستان، ایالم و همدان فعالیت  کردیم.  

فعالیتدرمواکبراازچهزمانیشروعکردید؟<
توی  کار  عتبات شدم،  وارد  که  سال 85  از 
حرمین امامین در نجف، کربال، سامرا و حرم 
حضرت زینب)س( را شروع کردم. از سال ۹2 
بود که امام  حسین)ع( به من لطف کردند و 
موکب داری را در شلمچه شروع کردم. یکی 
از افرادی که همراهم بود آقای دشتی، فرزند 
خدمت  زائرین  ما  به  از  قبل  که  بود  شهید 
برپایی  شلمچه  مرز  در  زمان  آن  می کرد. 
موکب ممنوع بود و اجازه تجمع را نمی دادند. 
بین مردم پخش  را  و آب  با ماشین، غذا  او 
برپایی  اجازه  و  آمد  قوانینی  وقتی   می کرد. 
موکب دادند، ما هم کارمان را شروع کردیم. 
اولین کارهایی که در موکب انجام می دادیم 
زائرین  به   ... و  پخت غذا،  توزیع آب و میوه 
اباعبداهلل بود. همان ابتدا نزدیک به بیست نفر 
بودیم اما رفته رفته تعدادمان زیاد شد. نفراتی 

را هم برای کمک به  عراق می فرستادم. دیگر 
به من پیشنهاد دادند ستاد مواکب شلمچه را 
برعهده بگیرم و به آن ها نظم بدهم. از همان 
موقع موکب داری را شروع  کردم. یکی از کارها 
این است که جای مواکب را مشخص می کنم 
و زمان بندی بهشان می دهم تا همه در یک 

ساعت غذا ندهند. 

هزینههاازچهطریقتامینمیشوند؟<
در این مسیر چندساله، خیرین ثابتی داشتیم. 
یک سری افراد هم با واسطه هایی با ما آشنا 
شدند و کمک کردند. سال ۹۶ ایام اربعین بود. 
در دفترم  در شلمچه نشسته بودم که خیری 
آمد. چند لیست با اسامی و شماره تلفن داد 
کنید.«  ارسال  خواستید  جا  »هر  گفت:  و 
متفاوتی  بار  هر  کدام  گرفتیم،  که  تماس 
داشتند. بیست تن برنج، ده تن لیموشیرین 
ما دادند.  به  به 74۰ تن میوه  نزدیک    ... و 
گفتند: »اگر باز هم چیزی نیاز داشتید،  اطالع 
بدید.« همین االن هم یک نفر تماس گرفت 

که  15۰۰جفت دمپایی بفرستد.   

اینافرادشماراازکجاپیدامیکنند؟<
را  آن ها  ما  نه  است.  همه  رابط  امام حسین 
می شناسیم، نه آن ها ما را می شناسند. توسط 
افرادی به همدیگر معرفی می شویم و همه اش 
کار امام  است. مثال یک نفر چند سال است پول 
ایرانی به من می دهد. می گوید: »حاجی این ها 
که از عراق برمی گردند، دیگر پول هایشان تمام 
شده است.  کرایه تا شهرستان را بهشان بده.« 
یا یک عراقی پول عراقی می دهد و می گوید: 
به  نداشت،  را  اربعین  سفر  پول  کسی  »اگر 

به  را  لشکر  همه  امام  حسین)ع(  بده.«  او 
این جا  هستیم.  کاره  هیچ  ما  می کند.  خط 
داستان هایی را می بینیم و لمس می کنیم که 
اشک در می آورد. . ما به  خانم هایی که روضه 
می خوانند، مالیه می گوییم. همین امسال یک 
مالیه پیش من آمد گفت: »حاجی، من ده 
روز برای امام حسین)ع( روضه  خواندم و بهم 
پول دادند. می خواهم این پول را خرج زائرین 
کنم و جا می خواهم.« قسمتی را به او دادیم تا 
داربست ببندد و کاری که دوست دارد  انجام 

بدهد.  
   

چرامرزشلمچهراانتخابکردید؟<
من همیشه می گویم که مسئولین  می روند 
رد  آن جا  از  بچه هایشان  چون  مهران.  مرز 
می شوند و می خواهند دلشان نلرزد. خیلی ها 
هم می روند  چذابه. ما با شهدا کجا هستیم؟ 
شلمچه. شلمچه دو ُحسن دارد. یکی شهدا که 
در هشت عملیات 5۶ هزار شهید داریم. مورد 
دیگر هم امام رضا)ع(  که از شلمچه به سمت 
مشهد رفته است. من هر وقت می آیم شلمچه 

اصال دوست ندارم به خانه برگردم.  
    
خدمتبهاباعبداهللدرزندگیشخصیتانچه<

تاثیریگذاشتهاست؟
ما همین که نفس می کشیم و همین که راه 
می رویم. این که بچه هایمان سالم اند و در این 

توفیق  کارهاست.  این  اثرات  از  هستند،  راه 
خواندن  نماز به موقع و یا حالل و حرام کردن، 
همه از اثرات کار برای امام حسین)ع( است.   

دراینمسیریکههستید،صحنهایازارادت<
زائرهابهامامحسین)ع(وشهدایادتاناست؟

عالقه ای که این همه آدم از کشورهای مختلف 
به امام حسین)ع( دارند واقعا عجیب است. من 
بعضی وقت ها می گویم، ما که مدعی جنگ 
 هستیم؛ شهدا دیگر روی ما کار نمی کنند. از 
بس که با همدیگر درگیر هستیم، از ما خسته 
شدند. روی کسانی کار می کنند که ما قبولشان 
نداریم.  همین دختر و پسرهایی که به لباس 
جوانان  از  گروهی  یک  می گیریم.  ایراد  آنها 
روی  که   به من وصل شدند  آپ  واتس   در 
کشیدن عکس شهدا با  قلم مو دعوا می کنند. 
عکس ها را هم برای من می فرستند. همین 
دختر پسرهایی که من و تو قبولشان نداریم، 
شهدا قبولشان دارند. ما باید فکر و  ذکرمان 
نسلی باشد که رهایش کردیم.  ما توی یک 
فرکانسی صحبت می کنیم و جوان ها فرکانس 
دیگری گوش می کنند. بعد وادارشان می کنیم 
 بیایند توی فرکانس ما که نمی شود. مگر اول 
بعضی هایشان  جنگ چه کسانی جنگیدند؟ 
نداشتند.  قبولشان  که  بودند  بچه هایی  از 
نماز  پشتشان  همه  که  عوض  شدند  طوری 
می خواندند. مشکل ما با جامعه همین است.  

اقداماتادارهراهوشهرسازیدرسایتچذابه<
وشلمچهشاملچهمواردیاست؟

راه  کل  برعهده  که  مسائلی  و  وظایف  شرح 
امسال  اربعین  در  خوزستان  شهرسازی  و 
گذاشتند برای بحث اربعین دو دسته بود. یک 
مورد مسیرهای  دسترسی به دو سایت اربعینی 
استان خوزستان، شلمچه و چذابه است. مورد 
دیگر هم اقداماتی که در سایت های شلمچه و 
چذابه انجام دادند.  منطقه مواکب و ساماندهی 
جزء  دسترسی ها  و  سایت ها  زیرساخت های 
وظایف ذاتی خود ما بوده، یعنی اداره کل راه 
و شهرسازی موظف است در  راستای وظیفه 
ذاتی خودش، ظرفیت افزایِی محورهای موجود 
را در دستور کار قرار دهد. طبق اعتبارات ملی 
که خوشبختانه برای دسترسی این دو  محور 
پیش بینی شده، اقداماتی در حال انجام است 
است. الحمدهلل در اربعین امسال با تحول در 
در  کرد.  خواهیم  آغاز  طریق الحسین  مسیر 
ترددی  اصلِی  محور  چذابه،  سایت   خصوص 
مرکز استان به چذابه 113 کیلومتر؛ اهواز تا 
صفر مرزی عراق در مرز چذابه است. منظور از 
ظرفیت- افزایی چهار خطه کردن است.  االن 
تقریبا 48 کیلومتر از محور در دست اقدام و  

مابقی محور به بهره برداری رسیده است. 
اینمسیر،چهمحورهاییرادربرمیگیرد؟<

حاال این پراکندگی دارد. مثال به عنوان مثال 
هست.  کیلومتری  یک  حمیدیه  بخش  در 
در بخش کمربندی یک پل باقی مانده. ولی 

عمده اش از  خروجی شهر سوسنگرد هست تا 
صفر مرزی چذابه که شهر بستان در این وسط 
واقع شده است. خوشبختانه از این مجموعه، 
تقریبا از خروجی  سوسنگرد به سمت بستان 
که سی کیلومتر هست؛ هفت کیلومترش را 
قبل  سنوات  در  البته  کردیم.  هدف گذاری 
به صورت نیمه کاره طرح ریزی ها  انجام شده 
زده  آسفالت  و  شده  تعریض  پل هایش  بود. 
شده بود. امسال هفت کیلومترش را  در حد 
بهره برداری، الیه نهایی آسفالت و لکه گیری ها 
انجام دادیم که یک سطح مناسبی را به   را 
پایان برسانیم.  از شهر بستان تا صفر مرزی 
به  الینش  یک  که  است.  کیلومتر   2۶ هم 
بهره برداری  رسیده. و برنامه ریزی برای سنوات 
آتی، چهار خطه کردن مسیر است چون غیر 
از مسیر اربعین، مسیر ترانزیت هم هست. این 
محور از خروجی  اهواز تا صفر چذابه چهارتا 
پل بزرگ دارد که کار نشده  و جزء مطالبات 
محور  سانحه خیِز  نقاط  مردم  هم  اصلی 

محسوب می شوند.  
درمجمــوعچنــدالیندرســالآیندهبه<

بهرهبرداریمیرسد؟
ج: دو الین را امسال با پیشرفت خوبی جلو 
می بریم که فکر می کنم در پایان سال مالی 
دو  برای  می رسند.   بهره برداری  به   14۰1
محور دیگر در  حال برنامه ریزی هستیم که 
در برنامه زمان بندی خودش، به شرط تامین 
اعتبار انجام می شود. در سایت شلمچه، اوضاع 

متفاوت است. محور  اصلِی اتصالی به شلمچه ، 
هم اکنون  است.  ،شلمچه  خرمشهر  اهواز، 
بیست کیلومتر از سمت خرمشهر به سمت 
اهواز در حال چهار خطه شدن است.  که پنج 
کیلومتر آن، تقریبا با پیشرفت حدود چهل 
خیلی  کار  این  است.  اجراء  حال  در  درصد 
بزرگی هست. جزء بزرگ ترین  پروژه های به 
حساب  می رود. البته خب امسال خوشبختانه 
دوتا خبر خوب هم برایتان دارم. محور اهواز 
محور  و  شلمچه،  سایت  در  خرمشهر  به 
عبدالخان به سمت بستان  در سایت چذابه 
امسال اخذ ماده 23، اعتبارات ملی را گرفتند. 
و ان شاءاهلل به امید خدا چهار خطه می شوند. 
یعنی برنامه ریزی شان انجام می شود از  محل 
اعتبارات ملی. این اتفاقی است که امسال افتاد 
و یک موفقیت خوبی برای استان خوزستان 
است.  اما در خصوص اقدامات سایت شلمچه 

 دیگر ناظر بر اعتبارات ملی ما نیست. 
سایتهاشاملچهمجموعههاییمیشوند؟<

محوطه  ابتدای  محدوده   یعنی  سایت ها 
شلمچه و چذابه که شامل مواکب، پارکینگ ها 
یک  سایت  می شود.  مرزی  بازارچه های  و 
مجموعه ای از  مستحدثات آن منطقه هستند. 
زیر ساخت های سایت شلمچه، در اربعین سال 
۹۶-۹7 تکمیل شد. یعنی حدود صد هکتار 
پارکینگ آن جا احداث  شد. پارکینگ ها هم 
کفاف اربعین امسال را هم می دهند. در سایت 
چذابه از لحاظ پارکینگ کمبود نداریم. ولی 

طرح های توسعه ای را در دست.  اجرا داریم، که 
امیدوار هستیم با توجه به استقبالی که مردم 
به این مناسک اربعین دارند تامین اعتبار بشود 
و ما پارکینگ را افزایش بدهیم.  مواکب هم 
یک اقدامات خودجوش مردمی هستند، ولی 
دسترسی به این مواکب جزء شرح وظایفی 
هست که  ناظر بر تکالیفی هستند که ستاد 
 اربعین استان برعهده ما تعیین کردند. تا کنون 
بالغ بر پانزده الی هجده جلسه ستاد زیرساخت 
اربعین با مدیریت استاندار محترم اینجا برگزار 
شده   و تکالیف دستگاه ها مشخص شدند. ما 
هم به عنوان یک بخشی از قرارگاه زیرساخت، 
محل  از  اعتباراتش  می کنیم.  وظیفه  انجام 
سازمان برنامه  بودجه استان هستند. امسال 
یک سری مسیرهای دسترسی پشت مواکب 
و جاده های بین پارکینگ ها در سایت چذابه، 
و  محصورسازی  دیوارها،دیوارکشی  تکمیل 
سایت  در  قبل  سنوات  که  پارکینگ  هایی 
در  الحمدهلل  بود.  ما  برعهده  بودند  شلمچه 
شلمچه که صد درصد محقق شده است. در 
اجراء  با پیشرفت خوبی در حال   چذابه هم 

است.  

لشکر امام حسین

روایت برپایی مواکب در شلمچه
انا من حسین

سردارمکییازعمتولد1339درآباداناست.بعدازبازنشستگیاز
سپاه،مسئولیتواحدرزمندگانعتباتآبادانرابرعهدهمیگیرد.
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داریوش حسینی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی: 

اربعین امسال، تحول در مسیر طریق الحسین

گفت وگو



بزرگ ترین حسینیه دنیا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تاریخ مصطفیشالبافپژهشگر
شفاهی

عراق سرزمینی پر از حادثه. عراق، از 
دیرباز آبستن اتفاقات رنگارنگی است 
و  تاریخ  اسالم  از  مهمی  بخش  که 
منطقه را تشکیل می دهد. گاهی در اوج عزت و گاهی در انتهای 
مشقت.  عراق همان جایی است که، علی در گوش چاه     هایش درد 
و دل می کرد و دل زمینش خون     می شد.  همان جایی است که 
زمانی نام علی مایه فخر و مباهاتش بود؛ زمانی 72 تن را تشنه، 
بین دو نهر آب  با بغض علی کشتند. همان جایی که صادق آل 
محمد چراغ علمش را برافروخت و در جمع  شاگردانش جای 
سوزن انداختن نبود. نجفش زمانی پایتخت علم تشیع بود، زمانی 
زیر سلطه بریتانیا  هر چه داشت و نداشت را از دست داد. این 
سرزمین، حکم رانِی کسانی چون علی را و کسانی چون  معاویه را 
به خود دیده است. منشاء این همه تفاوت کجاست؟عراق هیچگاه 
یک دست نبوده. از همان قدیم یک عده سینه چاک علی بودند، 
یک عده ریزه خوار  معاویه. عده ای هم سر ناسازگاری با هر دو 
داشتند و )ال حکم علی هلل( سر می دادند. می گویند مشت  نشانه 
خروار است. از همان زمان تا کنون، هیچ گاه عراق زیر یک پرچم 
جمع نشد. هر کس برای حکمرانی بر عراق به یک ابزار نیاز داشت: 
»زور.«   همان طور که صدام با کودتا به عراق دست پیدا کرد. بعد 
هم نوبت آمریکا بود که جای صدام را پر  کند. آمریکا می دانست 
زمین عراق بسیار حاصلخیز است. تخم فتنه های جدیدی را در 
عراق کاشت تا  سال ها بعد محصولش را درو کند. از دل زندان های 
آمریکا، یمانی به جان شیعه افتاد و شجره  ملعونه ای به نام داعش 
شروع به ریشه دواندن بین اهل سنت کرد. فتنه ای که لباس دین 
و سالح  عقیده به همراه داشت. آمریکا هرچه را بلد نباشد آشوب 
به پا کردن را خوب بلد است. خطرناک ترین  برهه های اسالم وقتی 
بوده که کسی در لباس خود اسالم به جان مسلمانان افتاده است. 
هنگامی که  نام اهلل را فریاد می زدند و شعار حکومت اسالمی سر 
می دادند، خیلی ها طرفدارشان شدند و شهرها را  چراغانی کردند 
برای استقبالشان. کم کم مهمان ناخوانده ادعای صاحب خانگی 
کرد. شمشیر زیر  عبایش به هیچ کس امان نمی داد. می دانست 
چه باید بکند. از تاریخ درس های زیادی گرفته بود. هم  عقایدش را 
به روز کرده بود هم شیوه ی جنگ و فتحش را.  سر عده ای کاله 
عقیده گذاشت، در دل  عده ای ترس را جا داد و بر گردن عده ای 
شمشیر را نشاند. مردم عراق نیز باز متفرق بودند. کسی نبود که 
ِ َجمیًعا  این آیه را در گوششان زمزمه کند: »َواعَتِصموا بَِحبِل  اهللَّ
َوال تََفرَّقوا.«  دار  و  دسته حکیم و صدر، مقلدین آیت اهلل سیستانی، 
سنی ها، اقلیم کردستان  و یک عده وابسته به انگلیس و..... . هر 
کدام سازی داشتند و مردم این بین سرگردان. نیاز به چیزی برای 
اتحاد بود. در عراق فقط پرچم حسین است که سایه اش تمام عراق 
را در برمی گیرد و فقط َعلَِم علمدار است که هیچ بیرقی نمی تواند 
جلویش قد علم کند. اگر همین پرچم نبود اکنون عراقی نبود که 
گروه ها و احزاب بخواهند مجلس و دولتش را مانند  گوشت قربانی 
به سمتی بکشند و سهمی از آن داشته باشند. مردم عراق می دانند 
که همه چیز را  مدیون حسین اند. ایمان دارند که همه چیزشان 
از حسین است و به همین ایمانشان آدم حسودیش  می شود. 
عشقشان این است که محرم برسد و کشورشان را بزرگترین 
حسینیه دنیا کنند. دلخوشیشان  این است که فرزندانشان را خاک 
آلود بین مسیر زائران تماشا کنند. از هر دری وارد این حسینیه 
 شوی پیر و جوان و زن و مرد برای خدمت آماده اند. یکی خانه اش 
را موکب می کند و یکی موکبش  می شود خانه اش.   بماند که در 
همین اربعین هم یک دست نیستند. قدم به قدم مسیر، هر کس 
عکس مرادش را بزرگ  زده تا چشم دیگران را کور کند. هستند 
کسانی که در هیمن محرم و صفر هم بوی نفاقشان از  کیلومترها 
به مشام می رسد و رد پول های انگلیس و آمریکا را می شود در 
بساطشان دید. همان هایی  که شبکه های ماهواره ایشان 24 ساعته 
مشغول ترویج چیزی هستند که اصال بوی حسین نمی دهد. 
 همان هایی که در وقت سختی هم پیمان کسی هستند و در وقت 
خوشی همسفره دیگران. ولی این دو ماه آنقدر حسین پر رنگ 
است و زائرانش خوش رنگ و لعاب، که هر چه غیر از این ها 
 رنگ می بازد. هیچ چیز غیر از زائرین و محبین اهل بیت اینجا 
قابل توجه نیست.  زائرانی که از  سرزمین های مختلف خود را به 
بزرگترین پیاده روی دنیا، بزرگترین تجمع انسانی دنیا، بزرگترین 
 حسینیه دنیا و بزرگترین معجزه حسین)ع( می رسانند. آنقدر این 
مسیر عجیب است که حتی ادیان  دیگر را به خود جذب می کند. 
ارمنی هایی که علم عباس)ع( بر دوش دارند و یهودی هایی که 
 چشمانشان گریان حسین)ع( است. این حسین است که عالم 
همه دیوانه اوست. هر کس می خواهد عراق نه، بلکه جهان اسالم 
را یک دست و پیروز ببیند، باید زیر پرچم حسین)ع(  خیمه بزند. 
اگر مسئولین و مردم حرف های نسنجیده و بیهوده خود را کنار 
بگذارند و حرف  حسین)ع( را بزنند. ملت ها یا مسلمان باشند یا 
آزاده، آن وقت است که امت پیامبر)ص( اصالح  می شود و گزندی 
به آن نمی رسد.  به امید روزی که همه جهان اسالم خیمه حسین 
باشد. هر کس منیتش را زمین بگذارد و وارد این  خیمه شود، که 

نامحرمان را جایی در این خیمه نیست. 

کتاب

این روزها نقاط مختلف ایران اسالمی شاهد حرکت فردی و جمعی 
مردم برای مشارکت در بزرگترین تظاهرات صلح آمیز جهان می باشد 
، بطوریکه براساس گزارش ستاد مرکزی اربعین تاکنون بیش از یک 
و نیم میلیون ویزا برای زائران صادر شده و هر لحظه بر این میزان 
اضافه می شوداما در این سوی، گذرگاه  چذابه  بعنوان مسیر حرکت 
بزرگترین کاروان های پیاده کشور بویژه قافله 4۰ هزار نفری مناطق 
محروم اهواز و صدها کاروان از  دیگر استان ها به کانون تجمع زائران و 
عرصه گسترده فعالیت صدها موکب و  مضیف  خدمت رسانی و پایگاه 
های پذیرایی از عاشقان حسینی تبدیل شده است چذابه  نقطه وصل 
ایران و خوزستان به دریای مواج و توفنده راهپیمایان اربعین و سالکان 
دلداده منهج فرزند زهرای اطهر و سبط و سالله  پیامبر )ص( و رهروان 
والیت شده است چذابه  جلوگاه و میدان فراخ خدمت صادقانه در 
آستان حسین ابن علی )ع( و تداوم رسالت زینبی در راستای پیشبرد 

آرمان های بلند و راهبردهای ماندگار نهضت کربالست.

 چذابه  دروازه سرزمین والیت مداران علوی و بندرگاه صدور مفاهیم 
بلند مکتب اهل بیت علیهم السالم و عرصه عرضه تحفه های ثمین 
چذابه  امروز   ، گفت  باید  کلمه  یک  در   ، آری  است.  دینی  فرهنگ 

میعادگاه رهروان اربعین حسینی است.
راه  سه  میدان  از  الحسین  طریق  در  موکب  هزار   2 حدود  فعالیت 
خرمشهر اهواز تا چذابه از جمله نکات جالب توجه در مسیر تردد زائران 

اربعین حسینی است.
مردم   ، روز  این  جهانی  راهپیمایی  آغاز  و  اربعین  زیارت  موسم  در 
و همراهی دستگاه های  بستان  و  ، حویزه  آزادگان  شهرهای دشت 
اجرایی و 12 شهرستان معین با برپایی مواکب خدمات رسانی بخوبی و 
با نظم قابل توجهی از زائرین پذیرایی و استقبال می کنند .حرکت روان 
و آرامش زائران در این گذرگاه مرزی از دیگر مزایای چذابه به نسبت 

دیگر خروجی های کشور به سمت عراق می باشد.
توسعه زیرساخت ها ، اصالح جاده های دسترسی و فرعی ، تامین 

خطوط و انشعابات آب و برق ، نصب و راه اندازی سیستم مه پاش ، 
توسعه پارکینگ ها ، ایجاد سرویس های بهداشتی اعم از دستشویی و 
حمام های ثابت و همچنین حرکت منظم خطوط اتوبوس رانی در پایانه 
مرزی چذابه نشان از برنامه ریزی و اقدامات موثر دستگاه های اجرایی با 
مدیریت استانداری خوزستان دارد که در گفتگو با زائران و موکب داران 

شاهد رضایت مندی آنان بودیم.

اربعینسال93دلمانهوایپیادهرویاربعینکردهبود.بهحاجیگفتم:»امسالهرطورشده
بایدبریمکربال.«حاجیمرخصینداشتولیمنراراهیکرد.نزدیکمرزازهمخداحافظی
کردیم.گفت:»منمیمونمتویهمینموکبهابهزوارامامحسینخدمتمیکنم.شمابرید
بهسالمت.«بینپیادهرویوزیارتامامحسینیادشمیافتادموبرایشدعامیکردم.وقتی
برگشتمچندتاعکسازخودشنشانمداد.باتعجبپرسیدم:»اینجاکجاست؟«گفت:»یک
روزموندمپشتمرزوکفشهایزوارامامحسینروواکسزدم.ولیوقتیدیدماینهمهآدم

جلویچشممدارنمیرنحرمطاقتنیوردم.یهروزهاومدمکربالوبرگشتم.«

انا من حسین
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نگاه

حاج کریم، خادم ارباب بی کفن

گفت:  کشور  راهور  راه  پلیس  رئیس   
خوشبختانه با مشاهده گزارشات و بازدیدی 
که از مرزها داشتیم به لطف خداوند و با 
تالش استاندار محترم، معاونین استاندار 
و مدیران دستگاه های اجرایی کار بسیار 
گسترده و خوبی صورت گرفته است که 
قابل مقایسه با سال های گذشته نیست 
و در نتیجه این اقدامات عقب افتادگی ها 
در دو مرز شلمچه و چذابه جبران شده 
است. گذشته  از  مهیاتر  بسیار  شرایط  و 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
فر  هادیان  کمال  سید  سردار  خوزستان 
رئیس پلیس راهور کشور در پایان نشست 
شورای راهبری کاهش تصادفات جاده ای 
ویژه اربعین حسینی که امروز دوشنبه به 
ریاست استاندار خوزستان برگزار شد گفت: 
خوشبختانه با مشاهده گزارشات و بازدیدی 
که از مرزها داشتیم به لطف خداوند و با 
تالش استاندار محترم، معاونین استاندار 
و مدیران دستگاه های اجرایی کار بسیار 
گسترده و خوبی صورت گرفته است که 

قابل مقایسه با سال های گذشته نیست.

وی افزود: می توان گفت استان خوزستان 
آمادگی کامل برای پذیرش زائران را دارد 
۹3% زائران برای عزیمت به عتبات عالیات 
مرزهای زمینی را انتخاب کردند و حدود 
خودروهای  از  مسافران  از  درصد   ۶5
شخصی استفاده خواهد کرد هرچند ناوگان 
عمومی آمادگی کامل برای خدمت رسانی 
دارد.سردار هادیان فر اظهار داشت: آنچه که 
مورد تاکید است و مردم عزیز بایست به 
آن توجه کنند این است که زائران مدیریت 
زمان سفر را داشته باشند و سفر خود را به 
روزهای پایانی اربعین موکول نکنند چون 
باعث بروز تراکمی و ایجاد مشکالت مختلف 
خواهد شد.رئیس پلیس راهور کشور عنوان 
کرد: بیش از 8 هزار نفر از همکاران ما در 
پلیس راهور در جاده های مختلف مدیریت 
ترافیک را انجام خواهند داد و امیدواریم 
و  تردد  در  تسهیل  موجب  مدیریت  این 
جلوگیری از بروز انسداد و راه بندان شود.

سردار هادیان فر خاطرنشان کرد: موضوع 
کاهش تصادفات نیز در دستور کار است 
که با همکاری مردم عزیز به دست خواهد 

آمد. در دو مرز خوزستان آمادگی کامل 
وجود دارد و پارکینگ ها آماده است؛ جاده 
ها نیز در طول مسیر ترمیم و ایمن سازی 
خوبی صورت  بسیار  اقدامات  و  اند  شده 
گرفته است.رئیس پلیس راهور کشور ابراز 
امیدواری کرد: امیدوارم امسال به خوبی و 
بدون مشکل خاصی پذیرای زائران باشیم از 
استاندار خوزستان و معاونین ایشان تشکر 
می کنم که در مدت چند ماه اخیر بسیار 
تالش کردند و عقب افتادگی ها در دو مرز 
شلمچه و چذابه را جبران کردند و شرایط 
بسیار مهیاتر از گذشته است و همه ما آماده 
انجام این ماموریت ذاتی و دلی هستیم که 
بتوانیم خدمتگزار زائران اربعین حسینی 

باشیم.

کارهای گسترده ای با تالش استاندار و مسئوالن خوزستان
 در مرزهای شلمچه و چذابه صورت گرفته که قابل مقایسه با سال های گذشته نیست


