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در بین خادمین موکب شهدای زنجان:

عزاداری هشتم محرم زنجانی ها 
برای بقیه استان ها الگو شده است

استقرار موکب اربعین 
حسینیه اعظم زنجان در سامرا 
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صفحه 2

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان زنجــان برگــزاری جلســه بــرای ارائــه نظــرات را ضــروری 
دانســت و گفــت: نســبت بــه اســتفاده از ظرفیــت فرهنگــی حســینیه اعظــم طــی چنــد 

ســال گذشــته اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت.
آیــت ا... خاتمــی افــزود: بــرای بهره منــدی بیشــتر بایــد کمیســیون های مربوطــه در 

حوزه هــای مختلــف تشــکیل و از ظرفیــت هــای موجــود اســتفاده بهینــه شــود.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار زنجــان هــم در ایــن جلســه بــا 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره بانیــان حســینیه اعظــم زنجــان ،گفــت: مــا در واقــع وارث 

ــیم. ــدردان باش ــد ق ــتیم و بای ــادگار هس ــن ی ای

برگزاری جلسه گزارش عملکرد حسینیه اعظم زنجان در دهه دوم محرم؛

ــینیه  ــرد حس ــزارش عملک ــه گ ــرم جلس ــه دوم مح در ده
اعظــم زنجــان برگــزار شــد

همه رفتند و دل بی سر و 
پا جا مانده  از هوای حرم 

کرب و بال جا مانده

برگزاری »برنامه 
زیباشناسی قیام عاشورا« 
در حسینیه اعظم زنجان

03
ادامه صفحه 2

06

03



عيد قربان، روز ذبح نفس با تيغ تقوا

از  زنجــان  اعظــم  حســینیه  امنــای  هیئــت  رئیــس 
اســتقرار موکــب اربعیــن حســینیه اعظــم زنجــان در 

داد. خبــر  ســامرا  ورودی 
محمــد جــواد غم پــرور درگفتگــو بــا خبرنــگار نشــریه مصبــاح 
ــون از  ــه 10 کامی ــه اینک ــاره  ب ــا اش ــم ب ــینیه اعظ ــجد حس مس
ملزومات موکب که شــامل کمک هــای مردمی از جمله وســایل 
پخــت و پــز، دیگ، اجــاق گاز، حبوبــات و ...  بوده اســت، گفت: 
ایــن کمک های مردمی توســط اداره اوقاف و مســجد حســینیه 

اعظــم از خیریــن اســتان زنجــان جمــع آوری شــده اســت.
ــادم  ــال 200 خ ــن امس ــه در اربعی ــادآوری اینک ــا ی وی ب
مســجد حســینیه اعظــم زنجــان بــه زائــران خدمــات ارائــه 
مــی کننــد، ادامــه داد: ایــن خادمین بــه همــراه تجهیزات 
مــورد نیــاز جهــت آمــاده ســازی محــل موکــب ، کادر 

ــاده  ــران پی ــه زائ ــانی ب ــت رس ــی و خدم ــکی و درمان پزش
ــد. ــده ان ــزام ش ــامرا اع ــه س ــن ب روی اربعی

بــه گفتــه رئیــس هیئــت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان 
پیش بینــی می شــود در ایــن موکــب روزانــه بــه 22 هــزار 

زائــر خدمــات ارائــه شــود.
ــا بیــان اینکــه در طــول اســتقرار موکــب اربعیــن  غم پــرور ب
حســینیه اعظــم زنجــان 250 هــزار وعــده غذایــی صبحانــه، 
نهــار ، شــام و چــای بــه زائــران ارائه خواهد شــد، گفــت: مدت 

زمــان اســتقرار موکــب  حســینیه در ســامرا 10 روز اســت.
الزم بــه ذکــر اســت موکــب شــهدای زنجــان بــا همراهــی 
امــور  و  اوقــاف  و  اعظــم  زینبیــه  و  مســجد حســینیه 
خیریــه اســتان زنجــان در ســامرا ، ورودی اول حــرم 

ــت. ــتقر اس ــر مس مطه

استقرار موکب اربعین حسینیه اعظم زنجان در سامرا  

گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان

پنـــج شنـبـــــه

18 آبــــان مــــاه 
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2 صفحــــــــه 

برداشت یک تن 
گالب ناب از مزرعه گل محمدی 

موسسه حسینیه اعظم زنجان 
مدیرعامــل موسســه کشــت و صنعــت مصبــاح 
حســینیه اعظــم زنجــان درگفتگــو بــا خبرنــگار 
امســال  گفــت:  مســجد،  ایــن  مصبــاح  نشــریه 
حــدود یــک تــن گالب نــاب و اســانس از مزرعــه گل 
محمدی موسســه حســینیه برداشــت شــده اســت.

بســته  هــزار  حــدود  افــزود:  آســیابی  محمــد 
بصــورت اهدایــی از گالب تولیــدی موسســه در 
بســته هــای تبــرک مســجد حســینیه اعظــم در 

بیــن شــرکت کننــدگان مراســم توزیــع شــد.
وی بــا اشــاره بــه درختــان ســیب بــا ارقــام مختلــف 
ــه  ــیب پای ــال س ــرد : نه ــح ک ــه، تصری ــن موسس ای
ــاری و  ــه بیم ــه ب ــده ک ــالح ش ــیب اص ــگ )س مالین
ــا  ــازده اســت( ب ــاه و زودب ــوده و پاکوت آفــت مقــاوم ب
ــیب  ــه و س ــگ فرانس ــز، گاال، دو رن ــام زرد، قرم ارق
گالب، اســتارینگ و گــران اســمیت در ایــن مجتمع 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــازی و ب ــد، آماده س پیون
مدیرعامــل موسســه کشــت و صنعــت مصبــاح 
حســینیه اعظــم گفــت: نهال هــای پایــه ســیب 
 GF،)پیردوآرف)گالبــی(، گزیــال )گیــالس و آلبالــو
)آلــو   C29 میروبــاالن  شــلیل(،  بــادام،  )هلــو، 
انگــور  شــده،  اصــالح  صنوبــر  نهــال  شــابلون(، 
کشمشــی ســفید، ســنجد، پایــه گــردو جهــت پیوند 
نهــال گــردو در موسســه مصبــاح تولیــد مــی شــود.

پیش بینی برداشت بیش از ۳۰۰ 
تن ذرت علوفه ای  از موسسه 
کشت و صنعت مصباح حسینیه 

اعظم زنجان
مصبــاح  صنعــت  و  کشــت  موسســه  مدیرعامــل 
حســینیه اعظــم زنجــان از پیــش بینی برداشــت بیش 
ــر داد. ــه خب ــن موسس ــه ای ای ــن ذرت علوف از ۳۰۰ ت
محمــد آســیابی درگفتگــو بــا خبرنــگار نشــریه 
مصبــاح مســجد حســینیه اعظــم زنجان،گفــت: 
کشــت ذرت علوفــه ای بــرای نخســتین بــار در زمینی 
بــه مســاحت ۵ هکتــار انجــام و در نیمــه دوم مهــر مــاه 
ســالجاری برداشــت ایــن محصــول آغــاز مــی شــود.

ــه طــور  ــه اینکــه در ایــن موسســه ب ــا اشــاره ب وی ب
اشــتغال زایی   نفــر  الــی60   30 بــرای  میانگیــن 
شــده، افــزود: اقتصــاد مقاومتــی و ایجــاد اشــتغال از 
مهمتریــن اهــداف فعالیــت موسســه مصباح اســت.

مدیرعامل موسسه کشــت و صنعت مصباح حسینیه 
ــراز داشــت: بیــش از یــک هــزار راس  اعظــم زنجــان اب
ــد  ــال ژن چن ــرای انتق ــم ب ــاری ه ــژاد افش ــفند ن گوس

قلوزایــی در ایــن موسســه پــرورش داده مــی شــود.
مصبــاح  موسســه  اینکــه  بیــان  بــا  آســیابی 
کیلومتــری   6 در  زنجــان  اعظــم  حســینیه 
ــادآور شــد:این  شهرســتان زنجــان واقــع شــده، ی
ــش  ــه بخ ــن در س ــار زمی ــه دارای 75 هکت موسس

اســت. دامــداری  و  کشــاورزی  نهــال،  تولیــد 
وی ارائــه تولیــدات ســالم و اســتاندارد دامــی، 
کشــاورزی  محصــوالت  غذایــی  امنیــت  تامیــن 
اهــداف  از  را  مطلــوب  اثربخشــی  بــا  زراعــی  و 

تاســیس موسســه مصبــاح عنــوان کــرد.

برگزاری جلسه گزارش عملکرد حسینیه اعظم زنجان در دهه دوم محرم؛

در دهه دوم محرم جلسه گزارش عملکرد حسینیه اعظم زنجان برگزار شد

در  هــم  زنجــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ایــن جلســه  بــا اشــاره بــه ارزش واهمیــت آئیــن روز 
ــینی  ــعور حس ــور و ش ــت ش ــرم در پایتخ ــتم مح هش
ــد  ــم ، گفت:بای ــینیه اعظ ــودن حس ــه ب ــورد توج و م
حســینیه  محوریــت  بــا  گردشــگری  برنامه هــای 
اعظــم بــه دهــه نخســت محــرم محــدود نشــود و 
تحقــق ایــن امــر مهــم هــم نیازمنــد همراهــی عمــوم 

ــت. ــئولین اس ــردم و مس م
ــه  ــول ب ــل قب ــات قاب ــه خدم ــدی ارائ ــر گلمحم جعف
عــزاداران امــام حســین علیــه الســالم در محــرم 
برنامه ریــزی در طــول ســال دانســت  نیازمنــد  را 
ــف  ــورت تکلی ــه ص ــد ب ــم بای ــر مه ــن ام ــزود: ای و اف
ــود. ــذار ش ــتان واگ ــای اس ــتگاه ه ــه دس ــی ب اجرای

فرمانــده ســپاه انصارالمهــدی )عــج( اســتان زنجــان 
هــم در ادامــه بــا تاکیــد بــر ظرفیــت قابــل توجــه 
ــا در  ــن ظرفیت ه ــد از ای ــت: بای ــپاه ،گف ــیج و س بس
راســتای ارائــه خدمــات اســتفاده بهینــه صــورت 

ــرد. گی
ســردار جهانبخــش کرمــی افــزود:  ظرفیــت بســیج و 
ســپاه هــم در اختیــار حســینیه اعظــم زنجــان بــرای 

ارائــه خدمــات بــه زائریــن اســت.
مدیــرکل صــدا و ســیمای اســتان زنجــان نیــز در 
از  تقدیــر  بــا  حســینیه  عملکــرد  گــزارش  جلســه 
ــأت  ــه هی ــوزه از جمل ــن ح ــاالن ای ــه فع ــت هم فعالی
بایــد تــالش شــود  ایــن مســجد، گفــت:  امنــای 
حرکــت دســته  عــزاداری حســینیه اعظــم زنجــان بــه 

ــود. ــل ش ــییع تبدی ــان تش ــرای جه ــد ب ــک برن ی
ــا بیــان اینکــه کار تصویربــرداری  مرتضــی صفــری ب

ــینیه  ــزاداری حس ــته ع ــت دس ــده در حرک ــام ش انج
کشــور  تصویربــرداری  کار  بزرگ تریــن  نوعــی  بــه 
ــر نشــان دهنــده  ــزود: تصاوی محســوب می شــود، اف
افزایــش حضــور عــزاداران در دســته امســال نســبت 

ــت. ــوده اس ــته ب ــه سال گذش ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــان نی ــهر زنج ــورای ش ــس ش رئی
ــا  ــت و م ــرای ماس ــرمایه ب ــن س ــردم بهتری ــور م حض
ــدی  ــکاری ج ــت: هم ــظ کنیم،گف ــا را حف ــد آنه بای
ــا حســینیه  و صمیمــی شــهرداری و شــورای شــهر ب

ــت. ــان اس ــم در جری اعظ
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــه فعالی ــاز ب ــری نی ــد نصی احم
را  عــزاداری  بــرای  شــهرداری  و  شــهر  شــورای 
ــان  ــهر زنج ــد: ش ــادآور ش ــت و ی ــن دانس ــش از ای بی
ــود و  ــل ش ــف تبدی ــهر توق ــه ش ــردد ب ــهر ت ــد از ش بای
بــرای ایــن منظــور نیــاز بــه ســرمایه گذاری در بحــث 

گردشــگری وجــود دارد.
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3 صفحــــــــه 

عــزاداری هشــتم محــرم زنجانی هــا برنامــه عظیمی اســت 
کــه الگویــی برای بقیه اســتانهای کشــور شــده اســت.

رئیــس ســازمان صدا و ســیما در بازدیــد از موکب خادمین 
حســینیه اعظــم زنجــان در ســامرا بــا بیــان اینکه عــزاداری 
هشــتم محــرم ایــن شــهر بــرای سایراســتان هــای کشــور 
ــن  ــه همی ــز ب ــل نی ــده،گفت: در اردبی ــو ش ــه الگ ــل ب تبدی
ــا  ســبک عمــل شــده و در برخــی از اســتان ها نیــز مــردم ب
گردهمایــی در مراکــز بــزرگ شــهرها عــزاداری می کننــد.

ــرم  ــتم مح ــزاداری هش ــگری افزود:ع ــی عس ــر عل دکت
ــن  ــده ای ــده بن ــه عقی ــه ب ــی ک ــه عظیم ــا برنام زنجانی ه

امــر یــک پدیــده بســیار جالــب اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وحــدت بیــن شــیعه و ســنی در 

پیــاده روی اربعیــن بــه برکت خانــدان اهل بیت علیه الســالم 
اســت،ابراز داشــت: برپایــی موکب هــا هــم در ایــن مســیر که 

بــرای کمــک بــه زائــران برپــا شــده، قابــل تقدیــر اســت.
بــا  ســامرا  گفــت:  ســیما  و  صــدا  ســازمان  رئیــس 
وجــود مرقــد امــام هــادی علیــه الســالم و امــام  حســن 
عســگری علیــه الســالم و همچنیــن ســردابی کــه بنــا بــه 
قول هــای معــروف امــام زمــان عجــل ا... تعالــی فرجــه 
از آنجــا غیبــت کردنــد، باعــث شــده تــا ســامرا شــهری 

ــد. ــرارآمیز باش ــه ای اس ــاس و خط حس
 علــی عســگری اظهــار داشــت: اهالــی ســامرا بــه 
دلیــل ارادتــی کــه بــه امــام هــادی علیــه الســالم و امــام  
حســن عســگری علیــه الســالم دارنــد وارد کار شــده اند 

مختلــف  جنبه هــای  در  ارتباطــات  ایــن  قطعــا  و 
معنــوی، فرهنگــی و اقتصــادی می توانــد آثــار مثبتــی 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــهر ب ــن ش ــرای ای ب
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از موکب هــا در کنــار 
شــده  برپــا  ســامرا  اهالــی  مغازه هــای  و  خانه هــا 
،یــادآور شــد: در ایــن بیــن شــاهد رفتــار خــوب مــردم 
ســامرا هســتیم کــه ایــن وحــدت بیــن شــیعه و ســنی بــه 

ــت. ــالم اس ــه الس ــت علی ــل بی ــدان اه ــت خان برک

رئیس سازمان صدا و سیما در بین خادمین موکب شهدای زنجان:

عزاداری هشتم محرم زنجانی ها برای بقیه استان ها الگو شده است

معــاون فرهنگــی اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور 
خیریــه کشــور در بازدیــد از موکــب این مســجد در ســامرا 
ــور و  ــاد ش ــان نم ــم زنج ــینیه اعظ ــه حس ــان اینک ــا بی ب
ــکل  ــران ش ــردم ای ــن م ــه در بی ــت ک ــینی اس ــعور حس ش
گرفتــه اســت، گفــت: امــروز ایــن هــا میزبــان خوبــی برای 

ــتند. ــامرا هس ــینی در س ــران حس زائ
حجــت االســالم و المســلمین احمــد شــرفخانی بــا بیــان 
اینکــه پیــاده روی اربعیــن نمــاد حرکــت شــیعه و وحــدت 
فرصتــی  اربعیــن  اســت،افزود:جاذبه  اســالم  جهــان 
ــرای برافراشــته شــدن پرچــم قیــام اباعبــدا...  ــاره ب دوب
ــی  ــه  فرصت ــت ک ــان اس ــالم  در جه ــه الس ــین علی الحس
هــم بــرای زدودن غبــار غربــت نســبت بــه آســتان مقدس 

ــه وجــود آورده اســت. اماکــن متبرکــه و مقــدس ب
فرصتــی شــد  اربعیــن  پیــاده روی  کــرد:  وی تصریــح 
ســامرایی کــه تــا دیــروز در غربــت بــود امــروز در اوج امنیــت 

میزبــان زائــران حســینی بــوده و بخــش قابــل توجهــی 
ــهر  ــن ش ــن، در ای ــاده روی اربعی ــیر پی ــی مس ــران ط از زائ

ــد. ــدا  کنن ــکان پی اس
معــاون فرهنگــی اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور 
خیریــه کشــور بــا اشــاره بــه وحــدت بیــن شــیعه و ســنی 
در جریــان پیــاده روی اربعیــن ، تاکیــد کــرد: ســاختاری 
در ســامرا شــکل گرفتــه کــه حتــی اهــل ســنت نیــز میزبان 

ــران در ســامرا هســتند. زائ
ــا  ــر ت حجــت االســالم و المســلمین شــرفخانی گفــت: اگ
ــاط  ــی  نق ــروز از اقص ــود ام ــهر ب ــن ش ــش در ای ــروز داع دی
جهــان و در امنیــت کامــل زائــران حســینی در ایــن شــهر 

ــد. ــزاداری می پردازن ــه ع ــه و ب ــکان گرفت اس
وی بــا بیــان اینکــه قیــام اباعبدا...  الحســین علیه الســالم 
هــر روز پرنورتــر از گذشــته شــده و هیــچ گاه خامــوش 
نمی شــود، افــزود: قطعــا حرکــت عظیــم پیــاده روی 

ــد. ــد ش ــی خواه ــور منته ــبز ظه ــم س ــه پرچ ــن ب اربعی
معــاون فرهنگــی اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور 
خیریــه کشــور تاکیــد کــرد: لبیــک به حســین علیه الســالم 
ــه امــام  و حضــور در مراســم پیــاده روی اربعیــن، لبیــک ب
زمــان عجــل ا... تعالــی فرجــه و حرکــت در مســیر ظهــور 
ــن امــر  ــی ای ــگاه بصیرت ــا ن ــد تــالش کنیــم ب ــه بای اســت ک

ظهــور صــورت بگیــرد.

ــا موضــوع »زیبــا  یکــی از برنامــه هــای فاطمــی باشــیم ب
شناســی عاشــورا » در حســینیه اعظــم زنجان برگزار شــد.

خانــم پریشــانی از ســخنرانان اســتان بــا اشــاره بــه اینکه 
امــام حســین علیــه الســالم چــراغ هدایــت و کشــتی 
نجــات اســت،گفت: پیامبــر اکــرم صلــی ا... علیــه و آلــه 
رمــز هدایــت بشــریت را معرفــت، شــناخت و پیــروی از 

امــام حســین علیــه الســالم بیــان مــی کننــد.
 وی رمــز جهانــی شــدن واقعــه کربــال را جلوه هــای زیبای 
عاشــورا بیــان کــرد و افــزود: دشــمنان اســالم و انقــالب بــه 
جهــت شناســایی دقیــق اعتقــادات دینــی مســلمانان 
ــردن  ــی ک ــعی در ته ــا س ــا م ــتقیم ب ــه مس ــای مقابل ــه ج ب

اعتقــادات دینــی و بــه ویــژه مراســم عــزاداری را دارنــد.
خانــم پریشــانی بــا تاکیــد بــر لــزوم آســیب شناســی 

ــواره  ــد: هم ــادآور ش ــای عزاداری،ی ــه ه ــوای برنام محت
بایــد هوشــیار بــود تــا بــا آســیب شناســی دقیــق و بــه موقع 
مســایل اجتماعــی ضربــه هــای دشــمنان را بــی اثــر کنیم.

در پایــان مراســم خانــم کالمــی مــداح  اهــل بیــت 
عصمــت و طهــارت هــم بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی 
ــن  ــیر دی ــتن در مس ــهدا و گام برداش ــون ش ــت خ ــه برک ب
و اســالم تــا بــه امــروز پــا برجــا مانده،گفــت: مراســم 
ــرم و  ــام مح ــالم در ای ــه الس ــهدا علی ــزاداری سیدالش ع
ــع  ــازی و رف ــگ س ــرای فرهن ــبی ب ــت مناس ــر فرص صف

بســیاری از معظــالت اجتماعــی و فرهنگــی اســت.
در ایــن مراســم بــا اســتفاده ازآیــات قــرآن مجیــد و 
احادیــث و روایــات »زیباشناســی قیــام عاشــورا« تشــریح  

ــد. ــن ش و تببی

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور؛

حسینیه اعظم زنجان نماد شور و شعور حسینی است 

که در بین مردم ایران شکل گرفته است

حسرت زیارتبرگزاری »برنامه زیباشناسی قیام عاشورا« در حسینیه اعظم زنجان

ــق  ــه عش ــد و قافل ــی رس ــن از راه م ــم اربعی ــاز ه ب
ــه  ــوم ب ــین مظل ــوای حس ــاده و ن ــه راه افت ــاره ب دوب

ــد. ــی رس ــوش م گ
آقــا؛ برایــم دعــا کــن، ایــن بنــد اســارت بنــد بنــد 
وجــودم را از هــم گسســته اســت، تــو را می خواهــم، 

دلــم هــوای کــوی تــو را دارد.
کربــال یــک دنیــای دیگــر اســت، دنیایــی کــه بایــد 
ــا  ــی. تنه ــان دل ببین ــا ج ــدی و ب ــمانت را ببن چش
دلتنگــی اش  زیباســت،  اســارتش  کــه  دنیایــی 
ــش  ــراری در راه ــبد و بیق ــه آدم می چس ــب ب عجی

ــی ارزد. ــا م ــدر دنی ــه ق ب
ــال، نفــس در ســینه ام حبــس  وقتــی می گویــم کرب
می زنــد،  همیشــه  از  تندتــر  قلبــم  می شــود، 
ــت  ــدر دس ــا آنق ــن روزه ــد، ای ــاال نمی آی ــم ب صدای
بــه آســمان بــرده ام کــه فرجــی شــود و مــن هــم بــار 
ــدام  ــم ک ــا نمی دان ــوم، ام ــی ش ــدم و راه ــفر ببن س
ــی ام... ــیر دلتنگ ــوز اس ــه هن ــه ام ک ــه را رفت بیراه

ــدا  ــن پی ــای رفت ــوز پ ــه هن ــده ک ــه ش ــم چ نمی دان
نمی دانــم... نکــرده ام، 

ــه دل  ــرت ب ــا، حس ــو دارم آق ــب ت ــرو طل دل در گ
و آه بــه لــب منتظــرم، شــاید قفلــی هســت کــه 

کلیــدش بــه دســتان تــو بــاز می شــود...
ــیاری در  ــای بس ــا مانده ه ــا ج ــم، ام ــا؛ نمی دان  آق
ــدار  ــد، دی ــا برده ان ــه دع ــت ب ــه دس ــد ک ــن دیارن ای

ــن. ــب ک ــد، طل می خواهن
آدم هــای بســیاری در حســرت دیدارنــد، آدم هایی 
کــه هنــوز، حتــی یــک بــار، بــه زیارتــت نیامــده انــد 

و دلشــان بیقــرار و سرشــار از آشــوب اســت،.
زائــران کــوی عشــق کــه بــار ســفر بســته ایــد 
امــام  او  کنیــد،  دعــا  هــم  مانده هــا  جــا  بــرای 
ــب می کنــد دل  ــت، حتمــا یــک روز طل خوبیهــا اس

را.... شکســتگان 
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4 صفحــــــــه 
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صفـر 14۳9

از نگــــاه دوربیـن

گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان



پنــج شنـبـــــه

18 آبـــان مــــاه 

شمــــــــاره 43

5 صفحــــــــه 

گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان



پنـــج شنـبـــــه

18 آبـــان مــــاه 

شمــــــــاره 43

6 صفحــــــــه 

بــه اربعیــن کــه نزدیــک می شــویم دلمــان حــال دیگری 
پیــدا می کنــد، حــال و هــوای رفتــن.

از هــر شــهر و دیــاری کاروان هــای پیــاده آمــاده می شــوند 
ــه نوعــی ایــن شــوق و  ــد؛ هــر کــس ب ــه ســفر دل برون ــا ب ت
دلدادگــی را بــه نمایــش می گــذارد؛ یکــی بــار ســفر بســته 
و راهــی می شــود و دیگــری کمــر همــت می بنــدد کــه 
خدمتگــزار شایســته  بــرای زائــران دلــداده حســین علیــه 
الســالم باشــد. تــو هــم اگر خواســتی بــا پــای دل زائر شــوی 
میتوانــی همــراه ایــن نوشــته دلــت را بــه زیــارت بفرســتی.

جامانــده هــای اربعیــن حســینی هــر چنــد نتوانســتند 
ــدم  ــواب ق ــانند و در ث ــال برس ــل زوار کرب ــه خی ــود را ب خ
ــود را در  ــد خ ــی توانن ــا م ــوند ام ــریک ش ــا ش ــای آنه ه
ثــواب عمــل بــه ارزش هایــی که برگرفتــه از توصیــه های 

اســالمی اســت شــریک کننــد.
ــات و راحتــی را در همــان  ــا پیراهــن تعلقــات، مادی بی
ــای دل،  ــا پ ــم و ب ــدا کنی ــود ج ــیر دل از خ ــدای مس ابت

ــه قــدم پیــش برویــم.  قــدم ب
ــی  ــانی را م ــی کس ــی زن ــدم م ــف ق ــهر نج ــی درش وقت
بینــی کــه در گوشــه ای از خیابــان و پیــاده رو، روی 
زمیــن خــود را جــای داده انــد و شــب هــا را در همــان جا 

ــا یــک پتــو مــی خوابنــد. ب
آنچــه آنجــا ذهــن را مشــغول مــی کنــد ایــن اســت کــه 
چــه چیــزی اینهــا را تــا اینجــا کشــانده اســت؟ چــه چیــز 
آنهــا را آمــاده ایــن همــه ســختی مــی کنــد؟ آیــا چیــزی 
جــز عشــق حضــرت اباعبــدا... الحســین علیــه الســالم 
اســت؟؟؟!!! عشــقی کــه  در تمــام کوچــه و پــس کوچــه 

هــای نجــف و راه کربــال مــوج مــی زنــد.
ــزرگ مــی شــود  ــا اوج مــی گیــرد و ب ذهنــت اینجــا گوی
ــان شــده اســت  ماننــد قلبــت کــه وســعت یافتــه و مهرب
ــی  ــای م ــت ج ــین در قلب ــقان حس ــه ی عاش ــا هم . گوی
ــژاد برایــت بــی  ــان و ن ــد . دیگــر ســیاه و ســفید، زب گیرن
اهمیــت شــده اســت و همــه زائــران را بــدون دلیــل 
دوســت داری و عالقــه داری ایــن محبــت را نشــان دهی. 
ــارت حــرم مطهــر امــام حســین  علیــه  پیــاده  روی و زی
الســالم در روز اربعیــن ریشــه تاریخــی دارد، چراکــه جابر 
بــن عبداهلل انصــاری و غالمش، »عطیه« در ســال 61 هجری 
قمــری بــا پــای پیــاده از مدینــه حرکــت کردنــد و در صبح 
اولیــن اربعینــی که از شــهادت حضرت سیدالشــهدا علیه 

الســالم می گذشــت، بــه کربــال رســیدند.
اکنــون پیــاده روی اربعین حســینی بزرگتریــن اجتماع 
انســانی در جهــان بــه شــمار مــی رود، در ایــن اجتمــاع 
بــزرگ، از نــوزاد شــیرخواره بــه همــراه خانــواده تــا 
ــا  ــا ب ــختی ام ــه س ــه ب ــی ک ــی بین ــن را م ــردی مس پیرم

ــد.  ــی کنن ــت م ــراوان حرک ــوقی ف ش
عمــود هــای کنــار جــاده بــه تــو ایــن نویــد را مــی دهند کــه تا 

کربــال چقــدر راه بــرای پیمودن مانــده اســت. از هر ســتون که 
مــی گــذری ایــن شــوق در وجــودت شــعله مــی گیــرد کــه بــه 
حریم ملکوتی حســین)ع( نزدیکتــر شــده ای و مــدام به خود 

مــی گویــی تــا وصــال چند عمــود دیگــر باقــی مانده اســت؟
در اطــراف جــاده عــالوه بــر عمودهــا هیئــت هــای 
بســیاری مــی بینــی کــه کنــار یکدیگــر برپــا شــده انــد. 
مــردم عــراق بــدون هیــچ چشــم داشــتی همــه دارایــی و 
امــوال خــود را بــرای زائــران خــرج مــی کننــد. گوســفند 
قربانــی مــی کننــد، غــذا مــی پزنــد، آب و چــای تقدیــم 
مــی کننــد و جــای گــرم بــرای زائــران فراهــم مــی کننــد.

یکــی از زیباتریــن صحنــه هایــی کــه از ارادت مــردم عراق 
نســبت بــه زائــران مــی بینــی، بــدون اینکــه خــود از آنهــا 
ــد و  ــی کنن ــار م ــو رفت ــا ت ــتار ب ــک پرس ــد ی ــی مانن بخواه
ــدر  ــد. چق ــی زداین ــته ات م ــای خس ــتگی را از پاه خس
محتــرم شــده ای؛ چقــدر زائــر حســین)ع( بــودن تــو را باال 
بــرده اســت؛ همــه مــی خواهنــد به تــو خدمتی برســانند.

ــوی . در  ــی ش ــر م ــت ت ــودت روراس ــا خ ــا ب ــا گوی اینج
همهمــه ی جمعیت، فکــرت امــا آزادتــر اســت. از خودت 
مــی پرســی کــه تــو چــرا بــه ایــن مســیر قــدم گذاشــته ای؟ 
نکنــد تــو هــم ماننــد مــردم کوفــه در زمانــه ای کــه اســالم 
بــه تــو نیــاز داشــت، در مقابــل حقیقــت بایســتی و بــه آن 
پشــت کنــی؟ بــا خــود مــی گویــی آیــا پیمانــی کــه بــا امــام 
حســین  علیــه الســالم و ابوالفضــل العبــاس  علیه الســالم 
مــی بنــدی، حقیقــی اســت؟ و بــه فکــر فــرو مــی روی...

 ذهنــت اینجــا گویــا اوج مــی گیــرد و بــزرگ مــی شــود 
ماننــد قلبــت کــه وســعت یافتــه و مهربــان شــده اســت. 
گویــا همــه عاشــقان حســین در قلبت جــای مــی گیرند. 
دیگــر ســیاه و ســفید ، زبــان و نــژاد برایــت بــی اهمیــت 
شــده اســت و همــه زائــران را بــدون دلیــل دوســت داری 

و عالقــه داری ایــن محبــت را نشانشــان دهــی. 
در ایــن راهپیمایی ایــن محبت ها، از خود گذشــتگی ها، 
بــذل و بخشــش های مالــی و جانــی و مهربانی هــا بــه 
گونــه ای هســتند کــه گویــا در مســیر و زمــان راهپیمایــی 

اربعیــن، ظهــور امــام زمان)عــج ( رخ داده اســت.
ــا  ــردم دنی ــد روی م ــی توان ــه م ــری ک ــاده روی تأثی پی
ــردم  ــور را در م ــرای ظه ــی ب ــی آمادگ ــه نوع ــذارد، ب بگ
ــا مفاهیمــی کــه در  دنیــا ایجــاد می کنــد. انســان هــا ب
کربــال اتفــاق افتــاده اســت، آشــنا می شــوند و صــدای 

اســالم بــه گــوش همــه مــی رســد.
ــال  ــالیان س ــو س ــق ت ــس عش ــان! مغناطی ــن ج حیس
اســت کــه مشــتاقان را، پــای پیــاده بــه ســویت رهســپار 
کــرده تــا پذیرایشــان باشــی، دل مــا نیــز بــه ســمت حــرم 
تــو رهســپار شــده اســت، پــس بــا نــگاه پرمهرت قلــب ما 
را نیــز سرشــار از نــور و معرفــت کــن و آرامــش را نصیــب 

قلــب هایمــان بگــردان.

همه رفتند و دل بی سر و پا جا مانده  از هوای حرم کرب و بال جا مانده امروز درد بزرگ اسالم،
 وهابیت است 

خطیــب دهــه دوم عــزاداران حســینی حســینیه اعظــم 
ــالم  ــزرگ اس ــروز درد ب ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب زنج
و  کــه آمریــکا  گفــت: در شــرایطی  وهابیــت اســت، 
اســرائیل درصــدد گســترش وهابیــت هســتند، جوانــان 
مــا بایــد آگاهــی الزم جهــت پاســخگویی بــه تبلیغــات و 

ــند.  ــته باش ــت را داش ــبهات وهابی ش
 حجــت االســالم رســول برگــی بــا اعــالم اینکــه در افــکار 
و اعتقــادات وهابیــون افــکار انحرافــی اســرائیلی ریشــه 
دارد، تاکیــد کــرد: عبــادت بــدون قبــول والیــت پذیــری 

اهــل بیــت علیهــم الســالم منافــق پــرور خواهــد بــود. 
ــا صــرف  ــه اینکــه وهابیــون ب ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
در  را  آمریکایــی  اســالم  گســترش  بــاال   هزینه هــای 
ــکار  ــت: اف ــد، گف ــرار داده ان ــدف ق ــالمی ه ــع اس جوام
وهابیــون خیلــی خطرنــاک اســت، آن هــا نــه تنهــا 
اســالمی  مقدســات  بــا  کــه  شــیعیان  مقدســات  بــا 
ــد،  ــم قائلن ــدا جس ــرای خ ــون ب ــد، وهابی ــکل دارن مش
گنــاه کبیــره مــی داننــد،  را دارای  پیامبراکــرم)ص( 
اهــل بیــت)ع( را نمــاد کفــر تصــور مــی کننــد و ســاخت 
ــیطان  ــای ش ــا نماده ــه ب ــار کعب ــه در کن ــازهایی ک و س
کــه  نشــان می دانــد  داده انــد همــه  انجــام  پرســتی 

وهابیــت بــا شــیطان پرســتی عقــد اخــوت دارد.
از  دیگــری  بخــش  در  دانشــگاه  و  حــوزه  اســتاد 
ســخنانش خاطرنشــان کــرد: علمــای وهابــی بــا ملحــد 
دانســتن دیگــر فرقه هــای اســالمی، عمــال مــروج قتــل 
و غــارت بــوده و عامــل بــه وجــود آمــدن گروه هــای 
تروریســتی همچــون داعــش هســتند کــه اکثــر مناطــق 
ــت. ــرده اس ــرو ب ــر ف ــه و تکفی ــش کین ــالمی را در آت اس

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــی در ادام ــالم برگ ــت االس  حج
بــرای مســلمانان  اعظــم  ا...  بقیــه  ظهــور حضــرت 
ــی  ــه امام شناس ــرت، الزم ــت: بصی ــت، گف ــم اس محک
را  امــام خــود  کــه  و کســی  اســت  و دشمن شناســی 
نشناســد از دیــن خــود خــارج شــده اســت و امــروز 
دشــمن در تــالش اســت بصیــرت و روشــنگری را از 

فضــای جامعــه امــروزی کشــور بزدایــد.
 وی در پایــان اخــالص مــردم زنجــان در حــب و محبت 
ــینیه  ــزاداری حس ــته ع ــه در دس ــین )ع( را ک ــام حس ام
الگو پذیــر  را  کنــد  مــی  پیــدا  تبلــور  زنجــان  اعظــم 
عنــوان کــرد و گفــت: حضــور قشــرهای مختلــف مــردم 
ــره  ــان و به ــم زنج ــینیه اعظ ــزاداری حس ــس ع در مجال
منــدی از مجالــس نشــان از شــور و شــعور حســینی 

ــان را دارد. ــردم زنج م
گفتنــی اســت حجــت االســالم برگــی در دهــه دوم 
ــه مــدت شــش شــب ســخنران عــزاداران  مــاه محــرم ب

ــود. ــینی ب حس
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ســجاد خدایــی در دیــدار بــا رئیــس هیــأت امنــای 
ــش از  ــه پی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ حس
ایــن موضوعــی دربــاره لــزوم  شفاف ســازی و ارائــه 
ــان  ــم زنج ــینیه اعظ ــات حس ــرد و اقدام ــزارش عملک گ
مطــرح شــده بــود، گفــت : هــدف از آن عــالوه براطــالع  
ــه برخــی از  ــه مــردم، رفــع شــبهات و پاســخ ب رســانی ب

ــت. ــی اس ــان عموم ــادر در اذه ــواالت متب س
ســوی  از  عمدتــا  مســائل  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
و  اســالمی  جمهــوری  مقــدس  نظــام  بدخواهــان 
دشــمنان بــی دیــن و معاندیــن فرهنــگ ســترگ و غنــی 
مذهــب تشــیع طــرح و هدایــت میگــردد کــه متاســفانه 
گاهــا معــدود افــرادی هــم بــدون ریشــه یابــی و اطــالع 
از کــم و کیــف موضــوع، ســهوا بــه آن صحــه میگذارنــد.

ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر زنجــان تاکیــد کــرد: 
اطــالع رســانی الزم باعــث مشــارکت حداکثــری مــردم و 
عاشــقان اباعبــدا... الحســین  علیــه الســالم خواهد شــد.

خدایــی بــا اشــاره بــه برخــی از ســواالت مــردم دربــاره 
هزینه کــرد وجوهــات نــذری در حســینیه اعظــم زنجــان 
،گفــت: تــا انســان در جریــان امــورات قــرار نگیــرد و در 
بطــن اقدامــات نباشــد، نمیتوانــد عظمــت و حجــم 
کارهــای بســیار خوبــی را کــه انجــام شــده را درک کنــد.

وی بــه توســعه زیربنای حســینیه بــا کاربری هــای مختلف 
ــزود:  ــع اشــاره کــرد و اف ــه 2۰۰۰ مترمرب ــع ب از ۷۰۰ مترمرب
انــدازی صنــدوق  انــدازی دارالشــفاء، راه  احــداث و راه 
قــرض الحســنه ، اجــراء و تجهیــز کتابخانــه بــا  2۸۰۰۰جلــد 
کتــب مختلــف علمــی و دینــی و درســی ، ســالن همایــش 
ــی  ــاری ایران ــبک معم ــد و س ــا مت ــر ب ــت 2۷۰ نف ــا ظرفی ب
اســالمی بــا بهترین تجهیزات ســمعی و بصــری و... بعنوان 
زیرســاختهای اصلــی و فعالیت های اقتصــادی و کشــاورزی 
دانــش بنیــان و تملــکات صــورت گرفتــه توســط حســینیه 
اعظــم زنجــان در کنــار برنامــه هــای فرهنگــی و مذهبــی از 

جملــه اقدامــات بســیار خــوب اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دربــاره توســعه حســینیه اعظــم 

انجــام  را  می توانــد  شــهر  شــورای  هرآنچــه  زنجــان 
ــث  ــکاری در بح ــالم هم ــرد: اع ــح ک ــد داد، تصری خواه

ــم. ــم را داری ــین در ق ــام حس ــکده ام پژوهش

ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر زنجــان در بخــش 
پایانــی ســخنان خــود ضمــن تایید پیشــنهاد رئیــس هیات 
امنــای حســینیه اعظــم مبنی بــر لــزوم پیگیری ثبــت طرح 
جامــع توســعه حســینیه اعظــم بعنــوان یــک طــرح ملــی که 
در حــال حاضــر زنجــان را در عرصــه کشــوری و بیــن المللــی 
بعنــوان پایتخت شــور و شــعور حســینی بــا آن معرفی شــده 
ــه برنامه هــای آتــی شــورای شــهر زنجــان  و میشناســند، ب
ــرمایه گذاری،  ــش س ــزاری همای ــت: برگ ــرد و گف ــاره ک اش
ــران  ــران و مدی ــم ته ــای مقی ــن زنجانی ه ــوت از انجم دع
زنجانــی االصــل سراســر کشــور و دعــوت از فراکســیون 
ــتای  ــان در راس ــور در زنج ــرای حض ــس ب ــگری مجل گردش
بهــره منــدی و اســتفاده از ظرفیــت های حداکثــری از جمله 
ــد  ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــای آت ــه ماه ه ــت ک ــی اس برنامه های
ــا  ــا ب ــه ه ــن برنام ــرای ای ــد در اج ــم میتوان ــینیه اعظ و حس

ــد.  ــته باش ــای الزم را داش ــکاری ه ــهری هم ــت ش مدیری
ــورای  ــخنگوی ش ــدار س ــن دی ــت در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
اســالمی شــهر زنجان بــه همــراه مهندس حمیــدی عضو 
شــورای شــهر زنجــان از بخــش هــای مختلــف حســینیه 
ــه و  ــورت گرفت ــات ص ــان اقدام ــد و در جری ــم بازدی اعظ

برنامــه هــای آتــی حســینیه اعظــم قــرار گرفتنــد.

رئیــس هیــأت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان در دیــدار 
ــان  ــهر زنج ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــدادی از اعض ــا تع ب
ــردم  ــن م ــازی بی ــازی و اعتمادس ــرد: شفاف س ــد ک تاکی
ــت. ــان اس ــم زنج ــینیه اعظ ــوع در حس ــن موض مهم تری

ــان،  ــم زنج ــینیه اعظ ــی حس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمدجــواد غم پــرور در ادامــه گفــت: در همیــن راســتا از 
چنــد ســال قبل بیــالن هزینــه حســینیه اعظم بــه صورت 

کتابچــه ای چــاپ و در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد.
ــن  ــه ای ــردم ب ــینیه م ــالن حس ــه بی ــا ارائ ــزود: ب وی اف
آنهــا در محل هــای  نــذورات  کــه  نتیجــه رســیده اند 
مشــخصی هزینــه شــده و از همیــن رو اعتمــاد بیشــتری 

ــد. ــدا کرده ان ــه پی ــن مجموع ــه ای ب
رئیــس هیــأت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان بــه رونــد 

هزینه کــرد نــذورات مردمــی اشــاره و تصریــح کــرد: 
ــه  ــی دارد ک ــاب بانک ــک حس ــان ی ــم زنج ــینیه اعظ حس
بــرای هزینه کــرد همــه وجــوه هــات جــاری فرهنگــی و 

ــت. ــده اس ــخص ش ــر مش ــی دیگ ــی بخش های عمران
غم پــرور بــا اشــاره بــه اینکــه هزینه کــرد حســینیه 
کــرد:  اســت،تاکید  مشــخص  کامــال  زنجــان  اعظــم 
چنــدی پیــش بــه صــورت تلویزیونــی بیــالن هزینه کــرد 
منظــور  بــه  هــم  اقــدام  ایــن  و  اعــالم  مــردم  بــه 

گرفــت. صــورت  شفاف ســازی 
رئیــس هیــأت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان بــا 
ــادات  ــه اعتق ــا ب ــردم بن ــال م ــر س ــه ه ــه اینک ــاره ب اش
ــد،  ــالم دارن ــه الس ــین علی ــام حس ــه ام ــه ب ــی ک و ارادت
گفــت:  می کننــد،  اهــدا  حســینیه  بــه  را  وجوهاتــی 

امســال 9۰۰ گوســفند در قالــب نــذر نیابتــی اهــدا و در 
ــتان ها  ــایر اس ــفند از س ــول ۵۰۰ گوس ــش پ ــن بخ همی

ــد. ــز ش ــاب واری ــه حس ب
غم پــرور در ادامــه بــا اشــاره بــه آمادگــی حســینیه 
اعظــم زنجــان بــرای همــکاری بــا مجموعــه شــهری 
اســتان ،افــزود: امیدواریــم در آینــده نزدیــک همــکاری 
ــته  ــف داش ــث مختل ــه در مباح ــن مجموع ــا ای ــی ب خوب

ــیم. باش

سخنگوی شورای اسالمی شهر زنجان:

لزوم شفاف سازی و ارائه گزارش عملکرد مسجد حسینیه اعظم زنجان

شفاف سازی و اعتمادسازی بین مردم
مهمترین موضوع مسجد حسینیه اعظم زنجان
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