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مقدمه
با نگاه به گذشته می توان گفت که کاروان های راهیان نور از دل هیأت ها و دانشگاه ها به وجود آمدند 
و با اندک تأمل می توان فهمید که روایتگری ، رفتن به مزار شــهدا، تفحص، ســفر به منطقه های 
عملیاتــی و کاروان  راهیان نور تمرین و مقدمه ای برای پیاده روی اربعین بوده اســت. گویا تکرار 
عملیات عظیم راهیان نور در هر سال و  همه این کاروان بردن ها و سازمان دهی ها یک رزمایش بوده 
تا امروز برای عملیات بزرگ تری به نام اربعین آماده شویم. حتی می توان گفت سال ها جنگ در 
جنوب و در کردســتان رزمایشی برای همکاری مستشاری ما در سوریه و عراق و ... بود. در زمان 
جنگ، چند روز پیش از عملیات به رزمایش می رفتیم و در زمینی مشابه زمین منطقه عملیاتی 
تمرین می کردیم. مثاًل برای عبور از خّین به مدت یک ماه نیمه  شــب داخل کانال های آب سرد، 
که از سد دز جدا شده بود، غواصی می کردیم. آن طرف کانال هم تیربار دوشکا قرارداشت که اگر 
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تکــرار عملیــات 

عظیــم راهیان نور 

در هر ســال و  همه 

کاروان بردن ها  این 

ســازمان دهی ها  و 

یک رزمایش بوده تا 

عملیات  برای  امروز 

نام  به  بزرگ تــری 

اربعین آماده شویم.

متوجه ما می شد، به سمت ما تیراندازی می کرد. دراین صورت کل ستون به اجبار برمی گشت و بعد 
از یک ساعت استراحت دوباره کار را شروع می کرد. چون عملیات ما باید دشمن را غافلگیر می کرد. 
بنابراین عملیات بزرگی که در راه اندازی راهیان نور انجام شدـ  و هنوز هم ادامه دارد و توسعه پیدا 
کــردهـ  ما را برای عملیاتی بزرگ تر، جابه جایی یگان به یگانی بزرگ تر و برای بردن چنین کاروان 
بزرگ تری آماده می کرد. نبرد هشت سال دفاع مقدس نیز درحقیقت ما را برای آموزش به بچه های 
جبهه مقاومت در اقصی نقاط دنیا آماده می کرد. امروز نتیجه آموزش های مؤثر و مفید ما در لبنان، 

سوریه و عراق مشهود است.
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ضرورت ساماندهی کاروان های اربعین
چه خوب اســت که این جمع حاضر با یکدیگر هم عهد و هم پیمان شــوند تا برای بردن کاروان 
اربعین، به نظم مطلوبی در برنامه ها، سخنرانی ها، روضه ها و موکب ها برسند. رسیدن به این نظم 
نیازمند یک سامانه مدیریتی قوی است. ما قصد داشتیم این کار را انجام دهیم ولی سال گذشته 
پس از بازگشت از زیارت اربعین این طرح را متوقف کردیم. چون با این جمع مرتبط نشده بودیم. 
یکی از دالیل اشتیاق ما برای دیدار با شما، گفتگو در همین زمینه بود. چون ما ستاد و عقبه نداریم 
و حرکت هایمان مردمی است. در جبهه ها هم بار اصلی، مثل شما، روی دوش یگان های عملیاتی 
بود. مثل بچه های کف کار جبهه و بچه های پشت خاکریز که به رده های باالی جنگ می رسیدند 
اگر از جمع نیروهای عملیاتی مؤسسات و هیأت ها هم کسی باال بیاید مثل حسن باقری و امثال 
ایشــان می شود. مثاًل اگر می بینید این بچه ها امروز زبان شما را خوب می فهمند و یا پای بچه ها 
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ایستاده اند، چون در حد خودشان هیأت داری کرده اند یا یک مؤسسه تربیتی با نگاه شهید آوینی 
در شهرشان داشته اند؛ به همین دلیل امروز با شما مفاهمه می کنند. 

تصور کنید هر کاروان یک اتوبوس باشــد و هر اتوبوس هم یک مدیر و یک روحانی داشته باشد. 
االن حدود هزار روحانی برای تبلیغ در ایام اربعین ســازماندهی می شــوند. آن ها برای یک کار 
جهانی، چهره به چهره و برای ارتباط با بحث های بین المللی آماده می شوند.  آنچه فراوان است، طلبه 
آماده برای جهاد و عملیات است. مشکل این است که جایی برای سازماندهی و به کارگیری آن ها 
وجود ندارد. خودشــان یک دنیا کار جهادی دارند. ولی آمادگی دارند در جای دیگر هم عملیات 
کنند. باید ببینیم در این سفر دنبال چه چیزی هستیم. دراین صورت مخاطب هر کاروان معلوم 
می شــود. باتوجه به محدودیت کاروان ها، حق نداریم هر کســی را با خود ببریم. هرچند زائر امام 
حسین را خود ایشان دعوت می کنند و ما کاره ای نیستیم. ولی ما قطعاً می توانیم هدف گذاری 
کنیم. مثاًل می توانیم فقط دانش آموز، دانشــجو یا خادم هیأت ها را ببریم و حتی نسبت جمعیت 

زنان و مردان را مدیریت کنیم.

که  است  خوب  چه 

با  حاضر  جمع  این 

و  هم عهد  یکدیگر 

تا  شوند  هم پیمان 

کاروان  بردن  برای 

نظم  بــه  اربعین، 

مطلوبی در برنامه ها، 

سخنرانی ها، روضه ها 

و موکب ها برسند.
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سال  برای  می توان 

 3500 حدود  آینده 

را  اتوبوس  دستگاه 

برای حدود 150هزار 

زائر بــه کار گرفت. 

تعداد  ایــن  وقتی 

سازماندهی  را  زائر 

این  مثــل  کردید 

سپاه  یک  که  است 

به  را  صدهزارنفری 

 4 کربالی  عملیات 

برده اید.

کاروان  های اربعین بستری برای کادرسازی
فرض کنید یک کاروان فقط در حد یک اتوبوس باشد که یک مدیر، یک روحانی و یک مسئول 
تدارکات داشــته باشد. حاال چرا یک اتوبوس؟ چون اگر اتوبوس گم  شود، زائر سرگردان می شود. 
زائرین باید تجمیع، هدایت و مدیریت شــوند. ما در عراق، در زمینی غیر از زمین خودمان بازی 
می کنیم و در کشــوری دور از کشور خودمان هســتیم. روابط و زبان در آنجا با روابط و زبان در 
اینجا تفاوت دارد. آنجا وارد یک مرز و مســیر شلوغ می شــویم که هر لحظه ممکن است اتفاق 

پیش بینی نشدۀ امنیتی، غیرامنیتی و اداری رخ دهد. این ها چیز کمی نیست.
 اگر زائرین اربعین این گونه ســازماندهی شــوند،  می توان در این سفر به مدیرانمان، مدیریت را 
آموخت و به روحانیون کاروان، تبلیغ را آموزش داد. می توان مســئولین تدارکات این کاروان های 
کوچک را به یک تدارکات مرکزی وصل کرد. اگر ما در این کاروان یک امدادگر داشــته باشــیم، 
می توانیــم او را به بخش های امدادی بزرگ تر وصل کنیم. چون به هرحال در این ســفر ناامنی، 
تصادف، بیماری و ... وجود دارد. در زمان جنگ هم هر گردان بخش های گوناگونی مثل فرماندهی، 

تدارکات و ... داشت. باید تصور کنید که این کاروان های زیارتی به عملیات اعزام می شوند.
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برگزاری برنامه  نمادین اعزام کاروان های اربعین
می توان برای سال آینده حدود 3500 دستگاه اتوبوس را برای حدود 150هزار زائر به کار گرفت. 
وقتی این تعداد زائر را سازماندهی کردید مثل این است که یک سپاه صدهزارنفری را به عملیات 
کربالی 4 برده اید. االن این کار از میان این جمع یک مدیر می خواهد که انگیزه این کار را داشته 
باشــد و پای کار بایستد. می توان این صدهزارنفر را برای افتتاحیه سفر در استادیوم آزادی جمع 
کــرد و ترتیبی فراهم کرد که رهبر معظم انقالب هم بــرای این جمع یک پیام صادر کنند. اگر 
نمی توانید از قم به اســتادیوم آزادی بیایید، آقا را به جمکران دعوت کنید تا بعد از نماز صبح در 
حیاط جمکران برای افتتاحیه کاروان های اربعین در جمع صدهزار زائر کربال صحبت کنند. این 

افتتاحیه نیازمند سازماندهی، مدیریت آموزش دیده و قدرت جابه جایی نیرو است.
 بعد از اربعین باید سازماندهی این کار را آغاز کرد. جبهه مردمی باید قدرت این کار را داشته باشد. 
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اتوبوس ها را هم خود  هیأت ها بیاورند تا به نظام هزینه وارد نشود. مانند هرسال که اقشار گوناگون 
و مردم شهرهای مختلف به دیدار رهبر انقالب می آیند می توان یک روز هم در ماه صفر، روز دیدار 
 اربعینی ها با آقا باشد. محل دیدار هم حیاط جمکران باشد و همه هم پرچم یا لثارات الحسین
را در دست گرفته باشند. این کار به فضل خدا شدنی است و من برای همین اینجا هستم. امسال 
که اربعین به کربال می روید این را بخواهید. بعد از بازگشت از کربال برای 28 صفر برنامه پیاده روی 
از نیشابور به مشهد را راه بیندازید. کل یگان بعد از سفر کربال با هم به زیارت امام رضا بروید. 
دراین صورت می توان نیمه شعبان با شما در جمکران قرار گذاشت و با امام زمان عهد و پیمان 
بست. مردم هم االن اوقات فراغت و اردو و زیارت را دوست دارند. باوجود گرانی و گرفتاری، مردم 
زیارت را دوست دارند. اگر کسی اعالم کند که کاروان زیارتی داریم، مردم می آیند و پولش را هم 
می دهند. حتی شما از این کار سود مادی می برید و با سودش می توانید اتوبوس هم بخرید. وقتی 
همه با هم جمع شدند می توان اردوگاه هم خرید. در کربال و نجف هم زیرساخت ها را درست کرد.

با برنامه ریزی در جمکران باید کاری کرد که دل ها متوجه امام عصر و منجی شــوند. تاآنجاکه 
به »مستشهدین بین یدیه« برسند. باید بدانیم که در کاروان راهیان نور برای کجا آماده می شویم. 
در اربعین باید هوشــیار باشــیم که برای امر دیگری آماده می شویم. کاروان اربعین فقط دور هم 
جمع شدن نیست. ما را کشانده اند تا چیزی به کام ما بچکانند. حتی می توان این برنامه را با سازمان 
حج هماهنگ کرد. به جای ثبت نام در ســایت هم می توان مانیفست تهیه کرد تا دریافت روادید 

منسجم تر شود. نیروهای پشتیبانی هم در کربال شرایط اسکان را فراهم  کنند و ... . 
پس مسئله این نیست که هیأت فقط یک کاروان به کربال ببرد. مسئله فراتر از بردن کاروان است. 
من در فتنه 88 گفتم: »پس بچه هیأتی ها کجایند؟«. اگر علیه نظام فتنه شود، هیأتی ها باید وارد 
عمل شوند. اول نباید بسیج بیاید. اول باید مردم بیایند، بعد بسیج و بعد هم سپاه. نباید اول بسیج 

مردم هم االن اوقات 

و  اردو  و  فراغــت 

دوســت  را  زیارت 

دارند. باوجود گرانی 

و گرفتــاری، مردم 

دوســت  را  زیارت 

کســی  اگر  دارند. 

اعالم کند که کاروان 

زیارتی داریم، مردم 

می آیند ...
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را با آن عظمت و جایگاه و پیشــینه وارد خیابان ها کرد که موجب بدبینی مردم هم شود. مانند 
روزی که هیأتی ها بعد از فتنه روز عاشورا به خیابان ها ریختند. اگر قرار است کسی تیر و ترکشی 

بخورد، هیأتی ها باید پیش قدم باشند. یعنی هیأتی ها و مردم باید وسط میدان باشند.
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نگاه راهبردی به هیأت و کاروان های اربعین
هیأت ها در دهه محرم ســازماندهی دارند و وظیفه آبدارچی، ســینه زن، مداح، آشپز و ... در آن 
مشــخص است. این سازماندهی، هم زیباست، هم منظم. برای اعزام کاروان هم باید سازماندهی 
منظم داشت. این سازماندهی تعامل ما را با نظام و حاکمیت منظم تر می کند و خروجی بیشتری 
می دهد. نتیجه این برنامه ریزی ها مانند یک برند است که یک علقه و جایگاه و پایگاه ایجاد می کند. 
بحث اربعین مدام بســط پیدا می کند. امام حسین برای ظهور فرزندش خود را برای همه دنیا 
آشکار می کند. بنابراین ما هم برای گسترش هیأت باید جهانی بیندیشیم. هر هیأتی باید با یک 
موکب عراقی مرتبط شــود. همین امســال موکب های عراقی را انتخاب کنید. سال بعد برای آن 
موکب و به نام آن امکانات بیاورید. به کام زائران، به پشتیبانی ما و به نام آن موکب. این برنامه را 

طراحی کنید.

برای  ما هم  بنابراین 

باید  گسترش هیأت 

بیندیشیم.  جهانی 

هر هیأتی باید با یک 

موکب عراقی مرتبط 

امسال  همین  شود. 

موکب های عراقی را 

سال  کنید.  انتخاب 

آن موکب  برای  بعد 

و به نام آن امکانات 

بیاورید.
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 می توان توسط عراقی ها در آنجا زمین خرید، وقف کرد و موکب ساخت و از ایران برای آن نذورات 
جمع آوری نمود. با افزایش تعداد زائرین بعضی از موکب های عراقی واقعاً تحت فشــارند. امسال 
کمتر موکبی گوشــت داشت. می شــود یک بار اسم ما نباشد ولی حمایت ما باشد. این گمنامی، 
اخالص است. قیام هلل است. پیش قراوالن هیأت می توانند زودتر بروند و موکب را برای پذیرایی از 
کاروان آماده کنند. دو نفر نیروی جوان جلوتر بروند تا قالبشــان به یک موکب بند شود. مقداری 
پول هم به صاحب موکب بدهند و همانجا بایستند. بعد هم آن ها را به ایران دعوت کنند. البته این 
کار بدون پول انجام نمی شــود. وقتی هیأتی با یک موکب مرتبط شود، سازماندهی هیأت توسعه 
می یابد. این موکب، امین اموال و زمین دار هیأت شده و به عقبه لجستیکی و تدارکاتی کاروان در 
عراق تبدیل می شود. حتی برای شما زمین نذری و موقوفه در کربال و نجف پیدا می کند. اگر برای 

خدا بیاییم و اسم و نام برایمان مهم نباشد، برکاتش را خواهید دید.
این روابط باید عاطفی باشد. روابط باید قبیله ای و عشیره ای شود. باید رفت و آمد شکل بگیرد. ما 
باید عمق استراتژیک و راهبردی خود را با عراقی ها قوی تر و نزدیک تر کنیم. ما باید خاکریز انقالب 
اسالمی را در مرزهای انقالب اسالمی بزنیم. موضوع ما جمهوری اسالمی نیست. خاکریز انقالب 
اسالمی را باید در مرزهای غربی عراق بزنیم. االن اگر با عراق همکاری نداشتیم، داعش به مرزهای 
ما رسیده بود. این امر دو طرفه است. دشمن که دست از دشمنی برنمی دارد. تازه بعد از همه این 
فتوحات جغرافیایی، دعوای فرهنگی شروع می  شود. در آن زمان است که دعواهای فرهنگی شروع 
می شود و هیأت تو و هیأت او، تربیت تو و تربیت او، قرآن تو و قرآن او، ادبیات گفتمانی تو و ادبیات 

گفتمانی او، دانشجوی تو و دانشجوی او باب می شود. این قصه سر دراز دارد.
بنابراین باید با نگاه راهبردی و با نگرش ارتباط، تعامل، برادری و دوستی با عراقی ها به سفر اربعین 
رفت. تاآنجاکه اگر حتی بمب هم بترکد این دو ملت از هم جدا نشوند! این خیلی مهم است. اگر ما 
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چنین نگاهی به عراق داشته باشیم باید تیم های معماری ما مدینه المهدویه کوفه را طراحی کنند 
و مرکز فرماندهی و مدیریت حضرت را با ادبیات شهر مهدوی در کوفه بسازند.

باید به نکات مهم بسیاری فکر کرد. مثاًل اگر مسجد کوفه مقر حضرت است، اگر مسجد سهله خانه 
حضرت اســت، اگر صف نماز جماعت حضرت از کربال تا کوفه ادامه دارد، شیوه شهرسازی برای 
حضرت باید چگونه باشد؟ چه تیم هایی برای شهرسازی باید در کوفه مستقر شوند؟ چرا غربی ها 
این   قدر زیاد درباره امام زمان مطالعه دارند و این قدر دقیق ]ضربه[ می زنند که ]ظهور محقق[ 
نشود. رندی می گفت: اصاًل چرا امام را به نجف تبعید کردند، نه به جایی دیگر؟ می خواستند بفهمند 
چه کسی با او ارتباط می گیرد. چرا گلوله آتش را فرستادند وسط انبار مهمات؟ می خواستند حوزه 
علمیه نجف را به هم بریزند؟ آن ها دنبال چیز دیگری می گشــتند. یهودی ها امام )ره( را به نجف 
فرستادند. گفتند: این آدم، او )امام زمان( نیست. او بی صدا می آید ولی این خیلی سروصدا دارد. 
این او نیست ولی با او ارتباط دارد. آن ها این طوری رد ما را دنبال می کنند. ولی ما در عراق رد چه 

چیزی را داریم؟ دنبال چه چیزی می گردیم؟ در عتبات دنبال چه چیزی می گردیم؟
تربیت »مستشــهدین بین یدیه« باید اتفاق بیفتد. به همین دلیل کاروانی که به کربال می رود باید 
ســازماندهی داشته باشــد. من معتقدم راه ســه روزه را باید پنج روزه رفت. باید پشت موکب ها 
کمپ های تربیتی ایجاد کنیم. این کار شماســت. با تجربه ای که داریم فهمیدیم که تربیت، کار 
محورهای ما نیست. کار گروه تربیت محور این نیست. بلکه هیأتی ها باید خط را بشکنند و از این 
بســتر استفاده کنند. این مسیر، مسیر تربیت »مستشهدین بین یدیه« است. مسیر اربعین، مسیری 
است که آن ها می گویند: ما بمب می گذاریم و ما می گوییم: ما می آییم. می گویند: شما را می کشیم 
ولی ما می گوییم: ما می آییم. می گویند: سرتان را می بریم. ولی ما می گوییم: ما می آییم. این یعنی 

در این مســیر باید 

موکب ها  پشــت 

کمپ هــای تربیتی 

راه سه روزه  و  بزنیم 

را پنــج روزه برویم 

می توانیــم  تــا  و 

بیاوریم؛  دانش آموز 

دانش آموز با ادبیات 

تربیت محور بیاورید؛ 

تا می توانید دانشجو 

بیاورید؛  نخبــه  و 

تــا می توانید افراد 

اثرگذار بیاورید.
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»قُــْل یــا أَیَها الَّذیَن هاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِیاُء لِلَِّه ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا الَْمْوَت إِْن كُْنتُْم صاِدقین«.1 اینجا 

اولیاء هلل تربیت می شــوند. اینجا به ما درس شــهادت می دهند. اینجا ســیر از والیت به سوی 
شهادت است. اینجا سیر از نجف تا کربالست. 

1.  جمعه، 6.

درجستجوی هیأت تراز انقالب اسالمی
شامره سی و دوم، پاییز 1395

15



ایجاد نظام تربیتی در مسیر کاروان های اربعین
در این مســیر باید پشت موکب ها کمپ های تربیتی بزنیم و راه ســه روزه را پنج روزه برویم و تا 
می توانیم دانش آموز بیاوریم. دانش آموز با ادبیات تربیت محور بیاورید. تا می توانید دانشجو و نخبه 
بیاوریــد. تا می توانیــد افراد اثرگذار بیاورید، نه افراد کم اثر و بی اثــر را. باتوجه به ظرفیت محدود 
کاروان ها باید نظام انتخاب مخاطب خود را مشخص کنید. گاهی می توانید نیروهای کادر خود را 
هم ببرید تا انســجام و قوت پیدا کنند. ولی االن مشکل ما فراتر از این حرف هاست. من معتقدم 
هیأتی ها می توانند این کار را انجام دهند. اصاًل مسئله، همین مسیر است. مسئله، همین قدم زدن 
و خلوت و بیابان گردی است. مسئله این است که ما باید به شکلی این مسیر را طی کنیم که یک 
شب باالخره به خیمه ارباب برسیم. من احساس می کنم، آخرش همین است. چون درگیری اصلی 
در همین بیابان اســت. بنابراین باید متوجه باشیم که با چه انقطاعی، چه نگاهی، چه راهبردی، 

زائر  دانش آمــوزان 

باید روز حرکت کنند 

و شب در کمپ های 

تربیتی بنشــینند، 

بشنوند، گریه کنند، 

بخورنــد، بخوابند، 

کنند  بازی  بخندند، 

به  دوباره  بعد  روز  و 

بدهند.  ادامه  مسیر 

موقف  بــه  موقف 

ایــن مســیر باید 

داشته  تربیتی  نظام 

مسیر  این  باشــد. 

را  آدم  خودبه خود 

تربیت می کند.
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چه برنامه ای و با چه عقبه استراتژیکی در این مسیر حرکت می کنیم. با کدام »بابی انت و امی« 
می رویم. آیا ما با حقیقت »بابی انت و امی و نفسی لک الوقاء و الحمی ... «1 در مسیر اربعین حرکت 

می کنیم؟ 
دانش آموزان زائر باید روز حرکت کنند و شب در کمپ های تربیتی بنشینند، بشنوند، گریه کنند، 
بخورند، بخوابند، بخندند، بازی کنند و روز بعد دوباره به مسیر ادامه بدهند. موقف به موقف این 
مسیر باید نظام تربیتی داشته باشد. این مسیر خودبه خود آدم را تربیت می کند. ولی ما می توانیم 

اثر تربیتی آن را بیشتر کنیم. مثل اینکه بنزین روی آتش بریزیم.
بــرای این جنس کاروان ها باید هیأتی ها فکر کنند. من امیدی به برنامه های دیگران ندارم. چون 
آن ها هنوز هم در مســاجد بحث معارف می گویند. ما دنبال نوع دیگری از بند ناف قیچی کردن 
هستیم. تا بند ناف قیچی نشود، خون دل خوردن تمام نمی شود و شیر خوردن شروع نمی شود. پس 
برای این جنس کاروان ، چه از نظر مخاطب، چه از نظر نوع ســفر باید فکر کرد. شخصی در بازار 
نجف دکانش را سوراخ می کرد. به او گفتند: چرا دیوار دکانت را سوراخ می کنی؟ گفت: می خواهم 
پنجره ای بســازم تا باد بیاید. به او گفتند: این را نگو. بگو پنجره می گذارم تا نگاهم به ایوان نجف 
بیفتد. باد هم خودش می آید. شــما هم اگر با اهداف بلند حرکت کنید، کربال و نجف و موکب و 

عزاداری هم می آید.

1. دعای ندبه.

بنابرایــن بایــد با 

و  راهبــردی  نگاه 

ارتباط،  نگــرش  با 

و  بــرادری  تعامل، 

عراقی ها  با  دوستی 

به سفر اربعین رفت. 

حتی  اگر  تاآنجاکه 

این  بترکد  بمب هم 

جدا  هم  از  ملت  دو 

نشوند!
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اولویت بندی موضوعات در سفر اربعین
موضوع ما باید مخاطب باشد. موضوع کار ما باید موکب به موکب ارتباط با عراقی ها باشد. موضوع 
کار ما باید عمق راهبردی ارتباط این دو ملت باشــد. تربیتی بودن مســیر باید موضوع دیگر کار 
ما باشــد. دراین صورت ســفر، زیارت و اهداف دیگر هم به دست می آید. در چنین مسیری است 
که وقتی به کربال برســیم می توانیم زیارت بامعرفت داشته باشیم. حتی می توانیم زیارت همراه 
با مأموریت داشــته باشــیم. زیارت همراه با مأموریت در اثر معرفت است. گاهی انسان ناگهانی 
معرفــت پیدا می کند و به او می گویند: صاحب معرفت. بعد هم به او مأموریت می دهند. به دلیل 
معرفت اســت که به انسان مأموریت می دهند. شخصی می گفت: خودم دیدم وقتی حاج حسین 
قبل از تیرخوردن به پشت خاکریز می رفت، نیم متر از زمین باالتر راه می رفت. دیگری می گفت: 
خودشــان به من می گویند کجا برو. من که نمی توانم سرم را زیر بیندازیم و همین طور به کربال 

درجستجوی هیأت تراز انقالب اسالمی
شامره سی و دوم، پاییز 1395

19



بروم. به همین دلیل غیر از ماه ذی الحجه هرچه به مکه بروید، حج عمره محسوب می شود. فقط 
در دهه ذی الحجه حاجی می شوید. کربالرفتن در دهه اربعین هم با سایر دهه ها تفاوت دارد. این 
دهه، دهه ذی الحجه کربالست. دهه خاص است. در این دهه چند روز هم در بیابان هستید. دل ها 

رقیق می شود و با امام حسین دوست می شوید.

موضــوع مــا باید 

باشــد.  مخاطــب 

باید  ما  کار  موضوع 

موکب  بــه  موکب 

عراقی ها  با  ارتباط 

باشد. موضوع کار ما 

راهبردی  عمق  باید 

ملت  دو  این  ارتباط 

تربیتی بودن  باشد. 

موضوع  باید  مسیر 

باشد.  ما  کار  دیگر 

سفر،  دراین صورت 

زیارت و اهداف دیگر 

هم به دست می آید.
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لزوم همفکری و همکاری هیأت ها برای انجام کارهای بزرگ
در این جلسه هیأت هایی هستند که کاروان دارند. برای عمق دادن به کاروان باید همفکری کرد و 
مباحث این جلسات را جمع بندی نمود و کار را از یک نقطه شروع کرد. قبل از شلوغی ایام اربعین 
می توان در مناســبت هایی مثل نیمه شعبان یا راهیان نور با راه اندازی کاروان  به عنوان رزمایش، 
برای ایام اربعین آماده شد. البته باید تبلیغ شود که این ها کاروان اربعین هستند که به مراسم نیمه 
شــعبان آمده اند یا عازم اردوی راهیان نور هستند. در این تجمعات، زیرساخت های قابل استفاده 
دیگری هم وجود دارد. پس در موضوع اربعین باید نســبت بــه مخاطب، نظام، حرکت و محتوا 
بازنگری کرد. شما با مطالعاتی که دارید و مخاطبان منبر و هیأت خود می توانید ابعاد بیشتری از 

این موضوع را باز کنید.
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حرکت های مردم نهاد، محور حرکت های آینده
در هر جایی که برای انقالب اســالمی کم گذاشــتیم و مجاهدت نکردیــم، خالف وضع موجود 
بروکراتیــک حرکت نکردیم و حاضر نشــدیم بجنگیم و به تکلیف الهــی خود عمل کنیم، ]ضرر 
کردیم[. گاهی باید ساکت شویم و گاهی باید حرکت کنیم. اگر خوب سازماندهی کنیم، ندای »أنا 
بقیة الله« حضرت که بلند شود این سازماندهی مفید است. در سازماندهی اربعین، موضوع اربعین 

مطرح نیست. بلکه موضوع یک سازماندهی پیچیده، حرفه ای و تخصصی است. شما با یک هیأت 
در آن گوشه دنیا یک مأموریت انجام می دهید. به نظر می رسد سازماندهی های آینده، سازماندهی 
مردم نهاد است. آینده متعلق به گفتمان برتر است، نه پول و زور بیشتر. آینده متعلق به سازمان های 
مردم پایه است. چون اقتصاد پایه است و سازمان مردم نهاد با تکیه بر اقتصاد خود حرکت می کند. 
ســازمان های مردم نهاد با امکانات، پول و توان خود حرکت می کنند. مطمئن باشید همان طور که 
از خروجی راهیان نور و جنگ به مأموریت های بزرگ تر دیگری رسیدیم، از خروجی اربعین هم به 
مأموریت های بزرگ تر و فراتر از آنچه امروز به آن فکر می کنیم، وارد می شــویم. باید سطح نگرش 
هیأت و ســطح سازماندهی را باال ببرید. امروز موضوع ما ســازماندهی است، نه محتوا و آموزش. 
نیروهایتان را به روز کنید. من روزی به ســردار همدانی گفتم: شــما در مدیریت گردان های امام 
حسین دچار یک اشتباه شده اید. فرماندهان گردان امام حسین باید مسئولین هیأت ها باشند. 
این بچه ها برای مداح، سخنران و سید می میرند. برای همین اگر به او بگویید برو، می گوید می روم. 
آن روزی که فرزندانتان اهل تیر و تفنگ و انقطاع شده و پای کار دین خدا آماده شهادت شدند، 
یک سینه زن می شوند. مأموریت ما، فراتر از این حرف هاست. ما روی شما و هیأت های شما خیلی 
قســم خورده ایم! ما از سر شوخی نام »جبهه فرهنگی« را انتخاب نکرده ایم. ما نام تشکل، بنیاد، 
سازمان و حزب را انتخاب نکردیم. بلکه نام جبهه فرهنگی را انتخاب کردیم. چون باید جبهه ای 

فکر کنیم. جبهه یعنی هر جایی که جنگ لنگ می زند، باید وارد عمل شد.

درجستجوی هیأت تراز انقالب اسالمی
شامره سی و دوم، پاییز 1395
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هیأِت تراز انقالب اسالمی
همان قله ای است که باید به سویش حرکت نمود. همان هیأِت الگویی 

که گوشه گوشه و لحظه لحظه اش مورد رضایت امام عصرf باشد. 
هیأتی است که شایسته برپایی در حضور حضرتش باشد. هیأتی آماده 
حضور و ظهور...ترسیم بایسته ها و شایسته های چنین هیأتی، هر چند 

سخت و دشوار می نماید. اما الزم است و ضروری...
***

در فانوس، فانوس به دست گرفته ایم و می کوشیم تا شاید بتوانیم 
برخی از ابعاد مختلف هیأت تراز انقالب اسالمی را روشن کنیم.


