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* ما در هر زمان باید در مقابل یزید زمان بایســتیم و حامی 
حسین زمان باشیم؛ همان گونه که حضرت زینب در مقابل 
یزید زمان خود ایستادند و فرمودند: »فکد کیدک و ناصب 
جحدک فوالله مل متحو ذکرنا«؛1 مراسم اربعین هم باید در مقابل 
یزید زمان همین را بگوید. اربعیِن هر زمان باید این گونه باشد. 
اگر ما در ســال 1437 هـ.ق فقط همان کربالی 61 هـ.ق را 
فریاد بزنیم، دشمن از ما نخواهد ترسید. اگر مراسم پیاده روی 
اربعین درست برگزار شود، می توان به آن اربعین حسینی و 
اربعیــن زینبی گفت؛ دراین صورت اگر یک نفر هم به چنین 
اربعینی اضافه شود، آمریکا می  ترسد. آمریکا حتی از زنی که 
برای مراسم روز عاشورا در بیروت بدون حجاب بیرون می آید 

و »لبیک یا نصراهلل« می  گوید نیز می  ترسد.
* باید با مســائل عراق و شیعیان، تهاجم فرهنگی و وضع 
مردم عراق آشــنا شد تا مدیریت هیأت  ها و تبلیغ در میان 
مردم عراق به درستی انجام شود. تردیدی نیست که عراِق 
پارســال با عراق امســال فرق می  کند؛ امسال تنش وجود 
دارد؛ نفوذ آمریکا از پارسال تا امسال در عراق بیشتر شده 
اســت. ان شــاء اهلل آمریکا باقی نمی  ماند؛ ولی نفوذ آن در 

عراق در این چند ماه بیشتر شده است. 
* ان شــاء اهلل اتفاقی نخواهد افتاد؛ ولی احتماالً عربســتان 
درصدد ایجاد حادثه در عراق   اســت؛ در این شــرایط باید 
مراقب بود. غیر از عربستان، ممکن است بعضی از منافقان 
هم ســعی کنند با زائران و به ویژه زائــران ایرانی   و به ویژه 

نیروهای والیت مدار درگیر شوند.
* هیأت هــای عزاداری ایرانی و عراقــی با هم تفاوت هایی 
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* سوزاندن پرچم رژیم صهیونیســتی به این دلیل که یک 
دولت قانونی نیست، اشــکالی ندارد. تبلیغ علیه آل سعود 
هم خوب است؛ چون شیعیان عراق از این موضوع استقبال 
می  کننــد. ما باید در این فرصت بــر جبهه مقاومت تأکید 
کرده و آن را در مقابل جبهه آمریکا، استکبار جهانی، داعش 
و آل ســعود مطرح و پررنگ کنیم؛ یعنی داعش را به عنوان 
عضو جبهه اســتکبار معرفی کنیم و تأکید نماییم که رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا حامی او هستند. شاید بعضی   قبول 
نکنند که آمریکا شــیطان بزرگ است؛ ما می  توانیم توضیح 
دهیم که حمله عربستان به یمن با کمک، اجازه و همراهی 

آمریکا انجام می  شود.
* در عراق بحث حمایت از فلسطین را هم نمی  توان خیلی 
پررنگ کرد؛ چون عده ای در فلســطین برای صدام مجلس 
ترحیم برگزار کردند؛ بعضی از شــیعیان عراق از این اتفاق 
خیلی ناراحت شــدند. االن هم بعضی از فلســطینی ها در 
عراق عملیات انتحاری انجام می دهند؛ البته این منافاتی با 

دشمنی اسرائیل ندارد. 
* تبلیغ برای حزب اهلل لبنان در عراق خیلی خوب اســت؛ 
به ویژه از چهره سید حسن نصراهلل خیلی استقبال می کنند؛ 
ممکن اســت همه گروه  ها و همه مردم و قشرهای مختلف 
عراق، رهبر ایران را قبول نداشــته باشــند ولی سید حسن 
نصراهلل را قبول دارند. این هم در مســیر رهبر معظم انقالب 
اســت؛ بنابراین می  توان از چهره و نام ســید حسن نصراهلل 
استفاده کرد؛ بنابراین تبلیغ آثار سید حسن نصراهلل، حزب اهلل 
و موفقیت  های سوریه و لبنان در مقابل اسرائیل بسیار خوب 
است؛ البته در بحث والیت نیز حزب اهلل لبنان و سید حسن 

دارند؛ مثاًل چای ایرانی با چای عراقی بسیار متفاوت است. 
چای ایرانی برای عراقی  ها مثل شــربت داغ اســت! روش 
بیتوته، غذاخوردن، ســفره  داری یا ســایر عادت ها و رسوم 
آن ها هم بــا یکدیگر فرق می  کند؛ هرچنــد عراقی  ها هم 
کم کم با عادت های ایرانی   آشنا می  شوند ولی بااین حال باید 
به این تفاوت ها توجه داشت و مراعات کرد. فرمایش رهبر 
معظــم انقالب که فرمودند: »میزبانــی اربعین از عراقی  ها 
گرفته نشــود« بســیار دقیق و خوب بود. باید تالش کرد 
که ایرانی  ها در مراســم اربعیــن از عراقی ها پیش نیفتند. 
ما در اســالم چیزی به عنوان کشــور و وطن نداریم؛ اصل، 
اســالم اســت؛ ولی باالخره باید بعضی چیزها هم مراعات 
شود. توجه به بحث مهمان، میزبان، ضیافت و... مهم است؛ 

باالخره عراقی ها در اربعین هزینه می  کنند.
* اگر امســال به دنبال وحدت باشــیم، کار بسیار بزرگی 
خواهیم کرد؛ یعنی باید به عنوان آیینه انقالب، آیینه رهبر 
معظم انقالب با روش مهدوی و با هدف وحدت رفتار کنیم 
که این مهم  ترین و بهترین تبلیغ برای حسین زمان است؛ 
البته الزم نیســت حســین زمان را مستقیم معرفی کنیم؛ 
زیــرا توزیع و تبلیغ عکس رهبــری، چفیه ایرانی و برخی 

مظاهر انقالب ایران در عراق، حساسیت  زاست. 
* آتش  زدن پرچم آمریکا به دست ایرانی  ها در کشور عراق 
صالح نیست؛ زیرا آمریکا در آنجا دارای سفارتخانه و روابط 
سیاسی است؛ عراق هم با آمریکا دارای توافقنامه است؛ اگر 
پرچم آمریکا به دست عراقی  ها سوزانده شود، حرف دیگری 
است؛ ولی سوزاندن پرچِم آمریکا در عراق به دست ایرانی  ها 

صالح نیست. 

نصراهلل ـ بــا ابهت و عزتی که دارند ـ به عنوان یکی از تجلیات 
و آثار جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه معرفی می  شود.

* بحث از اســالم خیلی مهم اســت. امروزه در فضای جهان 
عرب، از جمله عراق، بحث وطن خیلی داغ اســت. متأسفانه 
تعداد زیادی از شــیعیان هم باور دارند که وطن اصالت دارد. 
در مقابل، مفهوم و کلمه اســالم بسیار کم  رنگ شده است. در 
عراق حتی در بحث الحشد الشعبی یا همان گروه  های ملی و  
مقاومت اسالمی در مقابل داعش، بحث وطن، دفاع از وطن و 
دفاع از سرزمین بسیار مطرح است؛ ولی درباره دفاع از اسالم 
تبلیغ نمی  شود. در کشــورهای عربی جنجال سیاسی درباره 
دخالت نکردن در امور داخلی کشــورهای دیگر بسیار مطرح 
می  شــود. با اینکه خود آمریکا و در مواردی عربســتان، قطر، 
ترکیه و اســرائیل در امور داخلی سایر کشورها بسیار دخالت 
می  کنند؛ ولی به دیگر کشورها می گویند: شما دخالت نکنید!

* باید روی بحث اســالم تأکید کرد؛ باید برای مردم توضیح 
داد کــه امام حســینg برای وطن قیام نکردند و اســارات 
حضرت زینب و شهادت علی اکبرg و ... برای وطن، قوم، 

عشیره، قبیله و خاندان نبوده، بلکه برای اسالم بوده است. 
* با جوانان بیشتر کار کنید؛ »علیکم باالحداث«؛2 جوانان 
عراق مانند جوانان ایران، معموالً بیشــتر و راحت  تر استقبال 
می  کنند. بــا جوانان عراقی می توان دربــاره جبهه مقاومت، 
گروه  هــای مقاومت عراقی، حزب اهلل لبنــان، انصار اهلل یمن، 
مــردم بحرین، مردم ایران و جمهوری اســالمی گفتگو کرد؛ 
تجربه نشان می دهد که آن ها هم استقبال می  کنند. اگر بتوان 
مفهوم اســالم و جبهه مقاومــت را در برنامه اربعین تبیین و 

2. کافی، ج ٨  ص ٩٣  ح ٦٦

اشـاره
حجت  االسالم والمسلمین سید هاشم 

الحیدری، از علما و رهبران جبهه مقاومت 
در عراق در »اولین همایش ملی هیأت  های 

فعال در عرصه اربعین« که در آبان ماه 
سال 1394 برگزار شد، به بیان نکات 

و تذکرات مهمی پیرامون کیفیت حضور 
هیأت  های ایرانی در پیاده  روی عظیم 
اربعین حسینی به شرح زیر پرداخت؛ 
این نکات کاربردی، عملیاتی و دقیق 

عبارت  اند از:



مهم نیســت؛ بعداً با آوردن جوانان عراقی به ایران می توان 
به آســانی و بدون حساسیت آن ها را انقالبی و حزب اللهی 

کرد.
* رهبر معظم انقالب در دیدار با مســئوالن حج فرمودند 
که در حــج، تجربه جمهوری اســالمی را به مســلمانان 
منتقل کنیــد. حج، اجتماعی ســه   میلیونی اســت؛ ولی 
اربعین اجتماعی بیست  میلیون نفری. اگر تجربه جمهوری 
اسالمی را بدون حساسیت منتقل کنید، آن ها هم استقبال 
می  کنند. موضــوع تقلید از رهبری یــا مراجع نجف مهم 
نیست؛ بحث رهبری جهان اسالم، نقش جمهوری اسالمی 
و پیشــرفت  های فراوان جمهوری اسالمی ایران مهم است. 
ایرانی  ها این پیشــرفت ها را لمس نمی  کنند و با اختالفات 
داخلی مشغول شده اند؛ وگرنه جمهوری اسالمی نسبت به 
جهان اســالم، نه تنها از جهت دینی، بلکه از جهت علمی 
و تکنولوژی بســیار پیشرفته  تر اســت. می توان با جوانان 

بحرینی، لبنانی و عراقی نیز از این راه ارتباط گرفت.
* ســعی کنید در اربعین جذب حداکثری و دفع حداقلی 
داشــته باشید. این حساســیت هر چه کمتر شود، وحدت 
بیشــتر می  شود. ان شاء اهلل در این ســفر موفق باشید و به 

سالمت و صحت برگردید. 

تثبیت کرد، بســیار خوب اســت. جبهه مقاومت باید مطرح 
و درنتیجه قوی  تر شــود. در اســالم مــرز جغرافیایی وجود 
ندارد. مرز، یک مفهوم مدرن اســت که ما آن را قبول نداریم. 
شناسنامه یک کاغذ است. در بحث فرهنگ نیز عقیده، اسالم 

و والیت هیچ مرزی ندارند.
* کار اصلی در روزهای اربعین نیست؛ بلکه کار اصلی اربعین 
پس از عصر اربعین آغاز می شــود؛ برنامه غذا، خیمه، خدمت 
و... در ایام اربعین جای خود را دارد؛ ولی شما حتمًا باید مبلّغ 
باشید؛ تبلیغ اصلی اربعین پس از اربعین آغاز می  شود؛ فرصت 
پیش از اربعین، مقدمه این مرحله اســت. مهم  ترین موضوع 
نیز ارتباط با جوانان عراقی است. باید بتوان با جوانان عراقی، 
هیأت  های عراقی، بحرینی، کویتی و لبنانی ارتباط برقرار کرد. 
می توان در طول سال یک اردوی حسینی تأسیس کرد؛ پس 
از ارتبــاط با هیأت هــا و جوانان عراقی می تــوان آن  ها را در 
مناســبت های ربیع  االول، ربیع  الثانی، ماه رمضان یا 22 بهمن 
و روز قــدس به ایــران دعوت کرد. این، نوعی تبلیغ اســت؛ 
تبلیغ با پنج دقیقه و یک ســاعت ممکن نیست؛ نمی توان در 
یک شــب یک گروه را کاماًل منقلب کرد؛ بنابراین ارتباط در 
اربعین، مقدمه ارتباط در روزهای پس از اربعین اســت. اینجا 
دیگر شما میزبان عراقی ها می  شوید که تأثیرش بیشتر است. 
مثاًلدر یک سفر تعداد زیادی از اساتید دانشگاه عراق به برج 
میــالدـ  که ایران در زمان تحریم   ســاخته اســتـ  رفتند و 
منقلب شــدند؛ در ایام اربعین با جوانان عراقی ارتباط بگیرید 
و کار تبلیــغ اصلی را در ایران دنبــال کنید. در تبلیغ والیت 
رهبر معظم انقالب عجله نکنید که فضا متشــنج شود؛ خود 
ایشــان فرمودند: »عکس من را به اربعین نبرید«؛ ایام اربعین 
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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.
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