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مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( در استان خوزستان 

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الُم َعلَی الُْحَسْیِن َو َعلی َعلِیِّ بِْن الُْحَسْیِن َو َعلی اَْوالِد الُْحَسْیِن َو َعلی اَْصحاِب  »اَلسَّ

الُْحَسْیِن«
امام حسین )ع(   ، با حماسه    سترگ و فناناپذیر عاشورا، زندگی با حریت را بر تارک تاریخ 
ثبت کرد. اینک که در پرتو عنایات و الطاف بیکران الهی، ارشادات و رهنمودهای داهیانه 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تالش   ها و حمایت   های دولت تدبیر و امید، و همراهی 
و همدلی مرم استان، توصیه   های علمای استان و همکاری موثر و کارآمد همه دستگاه ها، 
نهادها، سازمان ها، نیرو   های نظامی، انتظامی و امنیتی، بحمداهلل راهپیمایی عظیم و حماسی 
اربعین سید و ساالر شهیدان عالم حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( با وجود افزایش 
میلیونی تعداد زائرین آن امام عزیز در اوج اقتدار، نظم، کرامت و امنیت نهادینه گردید؛ 

خداوند قادر متعال را شاکریم.
اهتمام مجموعه نیروهای خدمتگزار در استان خوزستان در برگزاری باشکوه اربعین و 
ایجاد آرامش، ایجاد رضایت خاطر و اطمینان در میان زائرین محترم بوده تا بدون دغدغه 
وارد استان شده و سپس با طی مسافت و حضور در مبادی مرزی استان رهسپار زیارت 
شوند. این توفیق بزرگ در استان خوزستان حاصل تعامل، هماهنگی، هم افزایی و برنامه 
ریزی   های مؤثر ستاد ویژه اربعین، مردم استان، اصحاب رسانه و خبرگزاری ها، زائرین 
شریف، موکب داران، خادمین، خیرین، تشکل   های مردمی و فرد فرد عناصری است که 
خالصانه و به نیت تقرب به پروردگار و اظهار ارادت به امام حسین )ع(، خدمت به زائرین را 
نصب العین و وجهه همت خود قرار دادند. ضمن قدردانی و ارج گذاری به تالش   ها و زحمات 
بی وقفه و شبانه روزی همه عزیزان و دست اندرکاران بویژه همکاری   های موثر مردم شریف 
مرزنشین، اعالم می کنم که حصول چنین توفیقی بدون همراهی و همدلی همه آحاد مردم 
و مسئولین میسر نبود و تالش های شبانه روزی ستاد ویژه اربعین جهت میزبانی شایسته 
زائرین عزیز نقش مهمی در این موفقیت ایفا کرده است. از تالش های همه مسئولین بویژه 
استانداران محترم پیشین قدردانی نموده و توفیق هرچه بیشتر همگان در این راه پرفیض 
و معنویت و خدمت به زائرین حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( را از درگاه حضرت احدیت 

خواستارم. 
قاسم سلیمانی دشتکی
استاندار خوزستان



۹

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

        »عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها و 
فعالیت های هر حوزه باید مورد توجه قرار گیرد«. در عصر کنونی اهمیت پژوهش چنان 
پذیرفته و نهادینه شده است که تصور موفقیت سازمان ها   در تحقق اهداف در سطح خرد، و 
تحقق توسعه ملی در سطح کالن بدون برخورداری از یک فرهنگ سازمانی پژوهش محور 
غیرممکن است. تحقیق و پژوهش همواره افق های پیشرفت به سوی تعالی را در سازمان ها 
  می گشاید و زمینه شناسایی چالش های پیش روی آنها را نیز مشخص می کند. در این 
راستا یکی از مهم ترین اقدامات، توجه به ظرفیت درونی سازمان ها   و بهره گیری از عنصر 
مدیریت دانش است. این تاکید از آنجا ناشی می شود که دانش یکی از دارایی   های ناملموس 
سازمانی است که در دهه های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. دانش؛ ترکیب سیالی 
از ارزش   ها، اطالعات زمینه   ای، بینش ماهرانه و تجربه   ی به دست آمده است که چارچوبی 
برای ارزیابی، ترکیب تجربیات و اطالعات جدید ارائه می   دهد. این دانش از ذهن سرچشمه 
گرفته و به کار بسته می شود و نه فقط در اسناد یا مخازن سازمان ها، بلکه در روال فرایندها، 
اعمال و هنجارهای سازمانی جاسازی شده است. هر سازمانی با توجه به فعالیت   هایی که در 
زمینه مدیریت دانش انجام داده در سطحی از بلوغ قرار می گیرد که این سطوح نشان دهنده 

وضعیت جاری آن سازمان در زمینه مدیریت دانش محسوب می شود.
        هدف اصلی از به  کارگیری مدیریت دانش در سازمان  ها، تبدیل دانش ضمنی )پنهان( 
و نهفته در تجربیات و اذهان مدیران و کارکنان به دانشی مدون و مکتوب بعنوان سرمایه  ای 
ارزشمند جهت بهره  گیری از آن در تصمیم  گیری  ها در   موقعیت  های مشابه است. چنین 
فرایندی، بستری مناسب برای ثبت دانش نهفته در ذهن، تجربیات و بینش رفتاری مدیران 
خواهد بود که گاه با صرف هزینه  های زیاد به دست می  آید و در بسیاری از موارد، تجربه 

مجدد آن برای سازمان امکان  پذیر نیست.
 با در نظر گرفتن چنین بینشی، استانداری خوزستان با هدف احصا تجارب مدیران عضو 
ستاد ویژه اربعین زمینه مستندسازی تجارب مدیریتی آن ها   را فراهم کرده است. با این امید 
که سازمان های دخیل در این ستاد،  با مدیریت دانش از منابع خود به صورت بهینه تر 

استفاده نموده و در نتیجه عملکرد بهتر و نوآورانه تری داشته باشند.
محسن قارونی
معاونت توسعه مدیریت و منابع  استانداری خوزستان
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یادداشت
 یکی از وظایف ذاتی دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان 
حمایت از پژوهش با هدف تالش جهت برنامه   ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش در 
استانداری و واحدهای تابعه است. در همین راستا برنامه   ریزی برای توانمندسازی، بهبود 
عملکرد و افزایش بهره   وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برنامه   ریزی و نظارت بر 
استقرار نظام بهره   وری و سایر سیستم   های مدیریتی در راستای تعالی سازمانی از وظایف 
این دفتر به شمار می آیند. مداقه در فعالیت های ستاد ویژه اربعین استانداری خوزستان 
و تالش برای مستندسازی تجارب و دانش مدیریتی اعضای آن از چنین منطقی نشات 
می گیرد. استان خوزستان دارای دو مرز زمینی چذابه و شلمچه با کشور عراق است؛ این 
مرزها همواره محلی برای عبور زائران حسینی)ع( و همچنین ترانزیت کاالهای تجاری بوده 
اما طی سال های اخیر با سازماندهی حرکت جهانی اربعین شور و شوق دیگری در این مرزها 
برپا شده است. پژوهش کنونی با هدف مستندسازی تجارب مدیریتی اربعین حسینی )ع( 
با محوریت ستاد ویژه اربعین حسینی )ع( انجام شده است. ستادی که به عنوان اتاق فکر 
و مرکز راهبری همایش جهانی پیاده روی اربعین در استان خوزستان شناخته می شود، و 
وجود آن به مثابه یک فرصت مغتنم جهت گردآوری، سازمان دهی و مستندسازی تجارب 
به منظور ثبت و ضبط، انتقال و اشتراک در حافظه ی سازمان محسوب می شود. در این 
طرح پژوهشی از روش کیفی استفاده شده است. از نظر پارادایمی، پژوهش کیفی اصوال 
مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی- برساخت گرایی اجتماعی است. پژوهش کیفی عموماً به هر 
نوع پژوهشی اطالق می شود که یافته های آن از طریق فرایندهای آماری و با مقاصد کمی 
سازی حاصل نشده باشد. پژوهش کیفی مستلزم کاربرد و گردآوری طیفی از مواد تجربی- 
مطالعه موردی، تجربه شخصی، درون  نگری، داستان زندگی، مصاحبه، متون مشاهده  ای، 
تاریخی و تصویری است که لحظه  ها و معانی عادی و چالش برانگیز در زندگی افراد را تشریح 
می  کند. در این پژوهش پس از اتخاذ رویکرد اکتشافی در ابتدای کار، مهم ترین خصایص 
مشارکت کنندگان احصاء و پس از آن فرایند مصاحبه آغاز شد. در ادامه داده ها   کدگذاری 
شده و تا سطح انتزاع باالتر که مقوالت نامیده می شوند فرایند کدگذاری ادامه پیدا کرد. 
در نهایت مقوالت ظهور یافته در کنار عملکرد دستگاه ها   و نهادهای فعال ذیل ستاد ویژه 

اربعین گزارش شده اند. 
مهدی مکارمی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان
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پیشگفتار
کتاب پیش رو حاصل مداقه روش مند در تجربیات ستاد ویژه اربعین استان خوزستان 
است. این ستاد متشکل از کمیته های دوازده گانه ای است که در راستای تسهیل سفر 
زائرین و نظام مند کردن خدمات رسانی به آنان تشکیل شده اند. در همین راستا ستاد ویژه 
اربعین حسینی استان خوزستان به ریاست استاندار و با حضور کمیته های مذکور تشکیل 
شد و از بدو تشکیل، اقدامات و فعالیت های چشمگیری در این زمینه انجام داده است. عالوه 
بر ضرورت احصا فعالیت ها   و تالش های صورت گرفته کمیته های مختلف به دلیل ترکیب 
ستاد ویژه اربعین، مجموعه ای ارزشمند از تجربیات و دانش مدیران استان نیز در این ستاد 
متمرکز است که بیم آن می رفت بدون مستندسازی این تجربیات در نتیجه فرهنگ شفاهی 
از میان روند. در گام نخست پژوهش، لیستی از مشارکت کنندگان واجد شرایط جهت 
گفتگو و مصاحبه با مشورت دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان 
و دبیرخانه ستاد ویژه اربعین حسینی تهیه شد و با رویکردی اکتشافی، به تعداد افراد واجد 
شرایط در این لیست اضافه شد. در ادامه، گفتگوها و مصاحبه های متعددی با مشارکت 
کنندگان پژوهش انجام و فرایند کدگذاری با محوریت احصا تجارب آن ها   انجام شد. به 
موازات تکمیل لیست مشارکت کنندگان، محورهای مصاحبه و پرسش های آن نیز دقیق تر 
شد و بدین ترتیب گام های اساسی پژوهش برداشته شد. همکاری و تعامل سازنده مدیران و 
مسئولین استان و سعه صدر آن ها   با وجود مشغله فراوان ضمن اینکه سبب دلگرمی مجری 
و همکاران در انجام پژوهش گردید فرصت ثبت و ضبط تجارب ارزشمند مدیریتی آن ها 
  را مهیا کرد. تجربه ای که به عنوان یک منبع ارزشمند برای آیندگان در راستای مدیریت 
دانش به حساب می آید. الزم به توضیح است که در این پژوهش تعداد ۳7 نفر از مشارکت 
کنندگان به شکل مستقیم و غیرمستقیم مورد مصاحبه قرار گرفتند و متن ویراست شده ی 

گفتگو با آن ها   در کتاب حاضر موجود است.
در اینجا الزم است از همکاری ها   و مساعدت آن هایی   که امکان انجام این پروژه را فراهم  
آوردند قدردانی کنم. مهدی مکارمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری 
استانداری خوزستان و معاون آموزش و پژوهش ایشان سرکار خانم فریده مرادحسینی 
اند. کمال تقدیر و تشکر از  راهنمایی و مساعدت فراوانی در انجام این پژوهش داشته 
همکاران این پژوهش که در انجام هماهنگی با مشارکت کنندگان متحمل زحمت شده اند 
را دارم. قدردان دوست خردمند دکتر علی لجم اورک و مشاوره های ارزشمند ایشان هستم. 
همچنین الزم است از همکاری، تعامل سازنده و یاری گری های کارگشای فرشاد اسکندری 
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نیا مسئول دبیرخانه ستاد ویژه اربعین استان نیز تشکر کنم. نقش سازنده ایشان در انجام 
پژوهش گواه دقت دبیرخانه ستاد ویژه اربعین استان در مستندسازی تجارب مدیران در این 
حوزه است. در انتها حمایت های عاطفی همسرم خانم زهرا نوروزی را ارج می نهم و از ایشان 

به طور ویژه سپاسگزاری می کنم.

سجاد بهمنی 
مجری طرح
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1-1- مقدمه 
اربعین از مناسبت های مذهبی شیعیان و ایام مهم تاریخ شیعه است. چهلمین روز 
شهادت حضرت امام حسین )ع( و واقعه عاشورا، که مصادف با روز بیستم ماه صفر است با 
نام اربعین، ارزش و اهمیت خاصی در میان پیروان اهل بیت )ع( دارد. مردم شیعه  کشورمان 
در مقاطع مختلف تاریخی سعی کرده اند با برگزاری مجالس روضه و ادعیه ارادت خود را به 
اهل بیت به طور عام و امامان شیعه نشان دهند. و در صورت امکان و همکاری کشورهای 
دیگر، برای زیارت قبور متبرکه ائمه زائر آن ها   می شوند. در سال های اخیر گسترش حرکت 
اربعین، توجه جامعه شیعی را در درجه اول و به تبع آن برخی رسانه ها   و  راهپیمایی 
اشخاص غیرشیعه و حتی غیرمسلمان را به این روز معطوف کرده است. برگزاری همایش 
جهانی اربعین، امروز عالوه بر اینکه یک کنش عبادی است و به قصد زیارت انجام می شود 
ابعاد مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز دارد. رهبر معظم انقالب 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیف این حرکت فرموده اند: »این حرکت حرکت عشق و 
ایمان است؛ هم در آن ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین، تحریک کننده و عمل کننده 
است؛ هم عشق و محّبت. تفّکر اهل بیت و تفّکر شیعی همین جور است؛ ترکیبی است از 
عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق؛ ترکیب این دو۱. این حرکت از سویی ریشه در 
باورهای اعتقادی شیعیان و مفهوم ارزشمند »زیارت« دارد و از سوی دیگر در شرایط کنونی 
جهان اسالم، بزرگترین گردهمایی مسلمانان و به ویژه شیعیان است. به تعبیر دیگر »زیارت 
اربعین« در این سال ها   تبدیل به محملی برای ارتباط هر چه بیشتر مسلمانان از زبان ها، 
اقوام و ملیت های مختلف حول محور زیارت امام حسین)ع( شده است. در همین رابطه 
رهبر انقالب اشاره ای به ارتباط میان مردم ایران و عراق در خالل زیارت اربعین می کنند: 
» راهپیمایی مراسم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط دوستانه است به گونه ای که مردم 

عراق در پذیرایی از زائران ایرانی، از انفاق و محبت و ارادت چیزی کم نمی  گذارند2. «

۱. بیانات مطرح شده در ابتدای درس خارج فقه، ۹آذر ۱۳۹۴
2. دیدار رهبر انقالب با رئیس جمهور عراق، ۳ آذر ۱۳۹۴
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1-2- طرح مسأله 
عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده شده است. در این دوران توجه مدیران 
سازمان ها   بیشتر به مقوله هایي همچون دانش و خالقیت جلب شده است؛ و در پي آن، 
انسان هاي دانش گرا نسبت به انسان هاي عمل گرا اهمیت بیشتري پیدا کرده اند. به گفته 
پیتر دراکر چالش هزاره سوم، بهره وري دانش در سازمان هاست که جز با مدیریت درست 
و مؤثر آن امکان پذیر نیست. اجراي درست و مؤثر مدیریت دانش در هر سازمان، باعث 
بهبود سطح دانش و خلق مزیت رقابتي پایدار در آن سازمان مي شود. بنابراین، داشتن یک 
سیستم مدیریت دانش بي عیب در محیط به شدت رقابتي امروزي، مزیتي شکست ناپذیر 
محسوب مي شود. از این رو، براي اجراي موفقیت آمیز و مؤثر سیستم هاي مدیریت دانش 
درهر سازمان، مي بایست ابتدا عوامل مهم موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش -که 
توانمندسازهاي مدیریت دانش نامیده مي شوند- را شناسایي کرد. توانمندسازهاي مدیریت 
دانش، مکانیزم هایي هستند که دانش سازمان را توسعه مي دهند و بسترهایي مناسب براي 

خلق، تسهیم و به کارگیري دانش در سازمان به وجود مي آورند.
مدیریت سازمان وابسته به منابعی است که مدیران برای تحقق اهداف سازمان به 
خدمت می  گیرند، یعنی بهره  وری. از جمله منابع سازمانی می  توان به منابع انسانی، مالی 
و مادی اشاره کرد. امروزه ارزشمندترین دارایی و سرمایه  ی هر سازمان، نیروی انسانی 
آن است. محیط متغیر امروز به سازمان  ها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از 
مهارت  ها، توانایی  ها و تکنولوژی  های رقیب به صورت سنتی اداره شوند. در جهان رقابتی 
امروز، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق 
دهد. تغییرات محیطی سازمان  ها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به 
دنبال بهترین راهکارها و رویه  ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت. 
یکی از راه  های دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور 
نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است. در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به 
توانایی مدیریت این دارایی  ها بستگی دارد. اساساً زندگي سازماني مدرن بر پایه  ی مباني زیر 

استوار است: 
ـ ضرورت پاسخ سریع به ایده   ها و مدل  هاي جدید اقتصادي و بازرگاني؛

ـ نرخ رشد سریع و مستمر تغییرات فناوري؛
ـ نوآوري سریع در ارائه محصوالت و خدمات با بهره   گیري هر چه بیشتر از محتواي 

دانش؛
ـ بازارهایي که به   طور فزاینده رقابتي و جهاني مي   شوند؛
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ـ چالش   انگیزي مسائل مدیریت و رهبري که کاماًل پیچیده و مسئله   آمیزند؛
ـ سرعت تغییر به این معني که سازمان  ها در مقابل منسوخ و یا کهنه  شدن مبناي 

دانش   شان آسیب   پذیرند؛
ـ ضرورت یادگیري مادام   العمر، دانش  آفریني و مشارکت نیروي کار.

با توجه به دسته  بندی  هایی که از تعریف دانش در کتاب  های مختلف ارائه شده است، 
سه معنی اصلی از آن استنباط شده است: ۱( دانش به مفهوم آشنایی ناظر بر دانش 
مستقیم نسبت به امور یا افرادی خاص به خاطر تجارب قبلی با آن  هاست؛ 2( دانش به 
معنی کاردانی و مهارت، در مواردی است که شخصی می  داند چگونه کاری را انجام دهد. 
دانش به  عنوان »مهارت یا کاردانی« متضمن توانایی فرد برای انجام انواع فعالیت  های خاص، 
از فعالیت  های فیزیکی گرفته تا فعالیت  های شناختی پیچیده  تر است؛  ۳( دانش به معنی 
تصدیق و پذیرش، این اصطالح در مواردی به کار می  رود که انسان به مفاد گزاره  ای صّحه 
می  گذارد و آن را تصدیق می  کند. دانش به مفهوم اطالعات )صحیح( اشاره دارد به احتمال 
تصدیق اطالعات درست. وقتی صحبت از اطالعات می  شود، مقصود نوع سوم دانش در این 

طبقه  بندی است.
نوع سوم مفهوم دانش یعنی دانش گزاره  ای، مورد نظر فیلسوفان غربی است. یکی از 
دالیل اصلی تأکید فلسفه غرب بر این نوع دانش )دانش گزاره  ای( این است که برتری و 
تفوق شناختی انسان بر حیوانات بر پایه  ی این نوع دانش بنا نهاده شده است. از این حیث که 
ذاتاً با زبان مرتبط است و کاماًل آشکار و رمزگذاری شده است. به رغم این  که دانش حیوانات 
از نوع دانش به مفهوم آشنایی یا توانایی است، دانش گزاره  ای، ویژگی شاخص انسانی است.
در تعریفی عملیاتی  تر از دانش، دانش را می  توان بر اساس یک ساختار سلسله  مراتبی از 
داده و اطالعات تعریف کرد که با در نظر گرفتن دو معیار وابستگی به زمینه و فهم تعریف 
کرد. این پیوستار نشان می  دهد که دانش از اطالعات و اطالعات از داده  ها ریشه می  گیرند 
و بر مبنای آن تعریف می  شوند. دانش، نه داده است و نه اطالعات. هر چند که به هر دو 
مربوط بوده و تفاوت آن  ها لزوماً از حیث ماهیت نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوتند. 
درک این سه واژه و چگونگی رسیدن از یکی به دیگری در حوزه  ی مدیریت دانش بسیار 

مهم است. 
داده به مجموعه نمادها، کمیت  های عددی و غیِر عددی و رشته واقعیت  های عینی و 
مجرد در مورد رویدادها گفته می  شود. به عبارت دیگر، داده  ها را می  توان مواد خام عناصر 
مورد نیاز برای تصمیم  گیری تعریف کرد. چرا که نمی  توانند عمل الزم را تجویز کنند. در 
عین حال، برای بسیاری از سازمان  ها از قبیل بانک  ها، شرکت  های بیمه، شرکت  های آب 
و برق و گاز و...اهمیت زیادی دارند. چون مواد اولیه ضروری برای خلق اطالعات محسوب 
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می  شوند. نمرات یک درس، اسامی شهرها، منوی غذا از جمله داده  ها هستند. این واقعیت  ها 
هرگز به خودی خود نشان نمی  دهند که وضعیت درس یک دانش  آموز چگونه است یا غذای 
موجود در منو خوشمزه است یا خیر. اما وقتی این داده  ها تفسیر شوند، معنادار می  شوند. 
بنابراین، داده )یک نوع اطالعات( الگوهای ساده اما فاقد معنا هستند، مگر این  که ارگانیسم 
این الگوها را سازمان  دهی و تفسیر کند. از این رو، دانش در ذهن انسان به شکل الگوهای 
عصبی ذخیره شده یا بیان شده وجود دارد که ممکن است از طریق تفکر خودآگاه فعال 

شده و منعکس شود.
در واقع، اطالعات، همان داده  های مربوط و هدف  دار هستند. نوعی پیام هستند. داشتن 
ارتباط و هدف، ویژگی اطالعات است. برای هدف خاصی سازمان  دهی می  شود. با ارزش 
دادن به داده  ها می  توان آن  ها را به اطالعات تبدیل کرد. بنابراین، اگر هدف از گردآوری 
داده  ها را بدانیم؛ بخش  های کلیدی و تعیین  کننده    ی آن را بشناسیم؛ داده  هایی که به صورت 
کمی و عددی هستند را با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری تجزیه و تحلیل کنیم؛ 
داده  های موجود را غلط گیری کنیم و آن  ها را در حجم کمتری خالصه کنیم، آن  گاه تبدیل 

به اطالعات می  شوند.  
به زبان ساده، مدیریت دانش سازمان دادن، برای دانستن است.   کوششی هماهنگ برای 
تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن در حافظه 
جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیري، افزایش بهره وری و نوآوری است. مدیریت 
دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربیات با ارزش کارکنان سازمان، آسان کردن بازیابی 
دوباره و نگهداری آن به عنوان دارایی سازماني است. مدیریت دانش کوششی برای تبدیل 
دانش کارکنان )سرمایه انسانی( به دارایی مشترک سازمانی )سرمایه فکری ساختاری( 
است. طبق تعریف دیگر مدیریت دانش فرآیندي است که به سازمان ها   کمک مي کند 
تا اطالعات مهم را تشخیص داده، انتخاب کرده، انتشار و منتقل کند. چنین ساختاري از 
دانش به حل کارآمد و مؤثر مسئله کمک کرده و یادگیري را پویا، برنامه ریزي را استراتژیک 
و تصمیم گیري را آسان مي سازد. براي دستیابي به موفقیت سازمان دهي شده، دانش به 
عنوان شکلي از سرمایه باید قابل تبادل بین اشخاص باشد و جاي رشد داشته باشد. هدف 
مدیریت دانش ایجاد یک سازمان یادگیری و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطالعات 
ایجاد شده توسط افراد قسمت های مختلف شرکت) مالی، عملکرد، هوش رقابتی و غیره(    و 
مرتبط کردن آن ها به یکدیگر است. بیشتر افراد و سازمان ها   مدیریت دانش را به دالیل زیر 
بکار مي گیرند: افزایش همکاری، بهبود بهره وری، تشویق و قادر ساختن نوآوری، غلبه بر 
اطالعات زیادی و تحویل فقط آنچه مورد نیاز است، تسهیل جریان دانش مناسب از تامین 
کنندگان به دریافت  کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا، تسهیل اشتراک دانش میان 
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کارمندان و بازداشتن آنان از اختراع دوباره چرخ، تصرف و ثبت دانش کارکنان قبل از اینکه 
آنان سازمان را ترک نمایند، و در نهایت اطمینان یافتن از اینکه دانش با ارزش به هنگام 
ترک کارمند از دست نمي رود. افزایش آگاهی سازمانی از خالهای دانش سازمان به سازمان 

ها   کمک می کند که سبقت جو باقی بمانند
مدیریت دانش دو قسمت دارد: اول مدیریت داده و اطالعات و دوم مدیریت افرادی که 
واجد نظر، دانش و توانایی های خاص هستند. این دو قسمت- محتوا و افراد- برای تسهیل 
مدیریت دانش با کمک فرایندها و تکنولوژی خاصی بهم متصل شده اند. محک زنی، تصرف 
بهترین عمل ها، ایجاد سازمان های یادگیرنده، توسعه جوامع یادگیری، ایجاد فرهنگ تغییر 
و بهبود جریان کاری و گردآوری نظام مند فقط چند نمونه از ابزارها، تمرین ها، مداخالت 
و رهیافت های زیربنا محور هستند که برای مدیریت دانش و اطالعات بکار گرفته شده اند. 
دو جزء عبارت مدیریت دانش یعنی مدیریت و دانش با کمک دو عنصر تواناساز تکنولوژی 
و فرهنگ سازمانی برای تحت کنترل درآوردن حافظه جمعی سازمان ها با هم مختلط 
شده اند. برای فهم مدیریت دانش مسأله حیاتی این است که مسائل زیر را بدانیم: زنجیره 

اطالعات و تمایز بین داده، اطالعات، دانش و معرفت.   
    نقش چهارعنصر اساسی مدیریت دانش: دانش، مدیریت، تکنولوژی و فرهنگ سازمانی 
تفاوت میان مدیریت داده، مدیریت اطالعات، مدیریت دانش و فرایند مدیریت دانش و در 

نهایت زنجیره اطالعات.
زنجیره اطالعات در چهار مرحله به پیش می رود، داده، اطالعات، دانش و معرفت، که به 

لحاظ زمینه و درک روابط و الگو های الزم، با یکدیگر در ارتباطند. 
با در نظر داشتن مطالب فوق در پژوهش کنونی با هدف احصا تجارب مدیران استان 
و با محوریت مداقه در فعالیت ها، عملکرد و دانش ضمنی ستاد ویژه اربعین استان، تالش 
می شود تا ضمن مستندسازی و مکتوب ساختن مهم ترین اطالعات و دانش مدیران استان، 
زمینه حفظ و نگاهداشت و تسهیم دانش در این زمینه مهیا گردد. این موضوع از این جهت 
اهمیت دارد که بدون مدیریت دانش، تجربه مدیران استان در زمینه ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز جهت استقبال از زائرین و انتقال آن ها   به خاک عراق از مبادی مرزی استان و 
میزبانی از آن ها   به شکل شفاهی باقی می ماند. و همه خطراتی را که برای فرهنگ شفاهی 

می توان در نظر آورد، برای این تجارب نیز محتمل دانست.
این دانش واجد اهمیت، حاصل انباشت ده ها   سال تجربه مدیریت استان خوزستان است 
که بدون مستندسازی بیم آن می رود قابلیت انتقال به نسل های جدید مدیران استان را 
نداشته باشد. به عبارت دیگر حضور افراد از سازمان ها   و دستگاه های مختلف دولتی، ستاد 
ویژه ای ایجاد کرد که در تالش برای تحقق اهداف مرتبط با تسهیل زیارت در حوزه های 
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مختلف، ضمن آنکه در جلسات متعدد به تبادل تجربه و دانش با یکدیگر اقدام کرده اند 
هر یک در حوزه وظایف خود اقدامات متعددی را انجام داده اند. و اینک در فرایند این 
مستندسازی، تالش شده است که مهم ترین ابعاد این فعالیت ها   و عملکرد و اقدامات نیز 
مورد توجه قرار گیرد، از همین روی پژوهش مذکور ترکیبی از ثبت تجارب و مستندسازی 

آن ها   و گزارش عملکرد سازمان های فعال ذیل ستاد اربعین استان است.

1-3- عناصر اساسی در مدیریت دانش) مراحل زنجیره داده به دانایی(
1-داده

داده ها   مواد خام، مشاهدات، حقایق واعداد هستند که ازآنها اطالعات بدست می آید. 
برای مثال داده میتواند شامل آمار، فهرست اقالم و فهرستی از اسامی و آدرسها باشد. آمار 
تعداد زلزله های دنیا یا تعداد افرادی که به آنفلونزا مبتال شده اند یا تعداد ساالنه افراد صدمه 
دیده در محیط کار همه داده هستند. در پژوهش کنونی داده ها   همان اعداد و ارقامی هستند 
که در گام اکتشافی نخست راجع به تعداد اعضای ستاد ویژه اربعین استان به دست آمد. این 

داده ها   راهنمای عمل پژوهشگران در ادامه مسیر بوده اند.

2-اطالعات
به  تبدیل  زمانی که داده ها   به منظور خاصی    بشکلی منطقی سازماندهی می شوند 
اطالعات می شوند. بنابراین داده هایی   درباره تعداد جلسات ستاد ویژه اربعین، و ساختار ستاد 
ویژه اربعین بعنوان اطالع در نظر گرفته شود. نظیر آن، هنگامی که اگر مشارکت کنندگان 
پژوهش داده های مختلف را در اختیار پژوهشگر قرار دادند و داده ها   وارد یک متن معنی 
دار شدند و به فهم روابط بین عناصر داده های مختلف کمک کند به اطالع تبدیل شده اند. 

3- دانش
دانش مرحله سوم از چهار مرحله زنجیره داده به دانایی است. وقتی که اطالعات اربعین 
با محوریت تجارب ستاد ویژه اربعین تحلیل، پردازش و وارد متن می شود تبدیل به دانش 
می شود. دانش استنتاج کردن و شناخت الگوهای نامعمول، روندهای پنهان و استثنائات 
داده و اطالع است. دانش ایجاد یک مدل ذهنی از الگو یا روند است که میتواند با درجه ای 
از قابلیت اعتماد و پیش بینی در یک زمینه خاص بکار گرفته شود. دانش فرایندی فرار و 
پیچیده است که برای قضاوتهای ارزشمند براساس تجربیات و درک الگوها نیاز به انسان 
دارد. بر اساس این تجربیات و درک پیشین، یک فرد ممکن است قوانین معین و فرمول 
بندی شده ای داشته باشد که بتواند با درجه ای ازقابلیت پیش بینی    برای موقعیتهای مشابه 
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بکار گرفته شود. برای مثال، یک دانشمند زمین شناس ممکن است با نگاه به اطالعات 
زلزله ها   بتواند شرایط و عواملی را که محلهای معین را مستعد زلزله های قوی می سازند، 
تشخیص دهد. نظیر آن، یک دانشمند علوم بهداشتی میتواند با نگاه به اطالعات مربوط به 
ابتالی به آنفلونزا در سنین هجده تا سی و پنج سال دریابد که افراد ۱8 تا ۳۵ ساله که بچه 
دارند یا از نزدیک با بچه ها   کار میکنند بیشتر مستعد ابتال به آنفلونزا هستند. در متون مربوط 
به فناوري اطالعات دانش به آساني از داده ها   و اطالعات قابل تمیز مي باشد در حالیکه 
داده ها   مجموعه اي از حقایق، معیارها و آمارها هستند اطالعات داده هاي پردازش شده و 

منظم شده مي باشند .
براي مثال نقشه اي که مسیرهاي ماشین رو را مشخص مي کند به عنوان داده در نظر 
گرفته میشود. یک اطالعیه ي جدید در مورد ترافیک که سبک شدن ترافیک را در یک 
آزادراه مشخص مي کند بعنوان اطالعات در نظر گرفته مي شود.   آگاهي از وجود یک جاده 
فرعي جایگزین در مسیر بعنوان دانش در نظر گرفته مي شود.   توانایي براي عمل کردن 
بخش عمده اي از دانشمند بودن است.   براي مثال دو شخص در یک زمینه با همان اطالعات 
ممکن است توانایي یکساني جهت بکارگیري اطالعات براي رسیدن به میزان مشخصي 
موفقیت نداشته باشند.   دانش داراي ویژگي هاي زیر است که آن را از دیگر دارایي هاي 

سازماني مجزا مي کند.
نیروي خارق العاده و بازده زیاد 

تجزیه، نفوذ و نیاز به تازه کردن مجدد 
ارزش نامشخص

ارزش نامشخص اشتراک 
وابستگي به زمان

4-معرفت
وقتی که دانش احصا شده از تحلیل عملکرد و اقدامات ستاد ویژه اربعین برای تصمیم 
گیری و بهبود تصمیمات، فرایندها و بهره وری یا سودآوری بکار گرفته میشود تبدیل به 
معرفت )خرد( می شود. کسب معرفت مرتبط با مستندسازی تجارب مدیریتی اربعین نیاز 
به افرادی داشت که توانایی و تمایل به جذب اطالعات و ارزیابی اطالعات را داشته باشند، 
از این منظر اعضای ستاد ویژه اربعین با کوله باری از تجارب و همچنین فعالیت میدانی در 
این زمینه گزینه هایی   مناسب برای احصا تجارب تشخیص داده شدند. فراتر از این، سایر 
افراد و دست اندرکاران برگزاری همایش جهانی اربعین که دانش و تجاربی مفیدی داشتند 

نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند. 
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بطور خالصه در پژوهش کنونی و در راستای مدیریت دانش مرتبط با اربعین، داده، 
اطالع، دانش و خرد چهار مرحله زنجیره اطالعات مورد توجه قرار گرفته اند. داده ها   بخودی 
خود عاری از مفهوم هستند و شامل مشاهدات، حقایق یا اعدادی هستند که اطالعات 
را بدست می دهند. وقتی که داده ها   به منظور خاصی سازماندهی شده و در یک متن 
قرار میگیرند تبدیل به اطالعات میشوند. وقتی که اطالعات برای آشکار ساختن الگوهای 
غیرمعمول یا گرایشات نهان مورد تحلیل قرار می گیرد به دانش تبدیل می شود و وقتی که 
دانش برای تصمیم گیری در موقعیتهای واقعی زندگی بکار گرفته میشود تبدیل به معرفت 

می شود.
به عبارت خالصه  تر، می  توان گفت که دانش عبارتست از اطالعات، اما اطالعات همراه 
با تجربه، مهارت و بینش. به طور مثال اگر از شما سوال شود که دانشمند به چه کسی 
گفته می  شود، شما قطعاً به یک کتاب یا یک پایگاه اطالعاتی اشاره نخواهید کرد، بلکه شما 
تصویر کسی را ارائه خواهید کرد که در زمینه  ای خاص دارای اطالعات زیاد، عمیق و قابل 
اعتماد باشد و فردی هوشمند و تحصیل  کرده باشد. به واقع، دانش با گذشت زمان از راه 
تجربیات کسب شده از دوره  های آموزشی، مطالعه کتاب  ها و آموزش غیِر رسمی گسترش 
می  یابد. تجربه به کارها و رویدادهای گذشته بر می  گردد. دانش سازمانی را چنین تعریف 
می  کند: »مجموعه  ی سّیالي از تجربیات، ارزش  ها، اطالعات موجود و نگرش  هاي کارشناسي 
نظام  یافته که چارچوبي براي ارزش  یابي و بهره  گیري از تجربیات و اطالعات جدید به  دست 

مي  دهد« )دونپورت و الری، ۱۹۹8(.
دسته  بندی  های متعددی از انواع دانش ارائه شده است. لذا، در این مبحث به رایج  ترین 
این دسته  بندی  ها اشاره خواهیم کرد. از نظر معرفت  شناختي، دانش به چهار نوع خاص 
تقسیم شده است که عبارتند از: دانش چیستي؛ دانش چرایي؛ دانش چگونگي؛ دانش چه 
کسي. دانستن چیستی به دانش مربوط به وقایع اشاره دارد؛ دانستن چرایی معطوف به 
دانش مربوط به قوانین طبیعت می شود؛ دانستن چگونگی به مهارت  ها اشاره دارد و دانستن 
چه کسی نیز بر اطالعات مربوط به کسی که چیزی را می  داند وکسی که می  داند چه چیز 
انجام دهد، داللت دارد. گاهي اوقات چنین استدالل مي   شود که تمایز میان دانش ضمني و 
دانش آشکار دقیقاً مربوط به تفاوت بین دانش نظري و دانش    عملي مي   باشد. دانـش نظري 
دانشي است که فرمول   بندي شده، به    آســاني قابـل انتـقال و قابـل دسـترسي است. به    بیان 
دیـگر، دانـش نظــري، دانـش فـراینـد شـناخـت اصـول اساسي اسـت، چنین دانشي را 
مي   توان با بازنمایي صریح و روشن آن در قالب قوانین، ایده    ها و مفاهیم بنیادي شناخت. در 
حالی  که دانش عملی، ساخته و پرداخته  ی تجربه  ی مستقیم فرد از دنیاي پیرامون بوده و 
به فرد امکان مي   دهد تا ماهرانه و بدون تأمل دست به کاري بزند. این همان صورت عملي 
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دانش است که ما را در عمل، داوري و در انجام امور بدون توجه به اصول و قوانین موجود 
راهنمایي مي   کند. با توجه به این  که دانش نظري حقایقي را براي ما آشکار مي   کند، دانش 
عملي ما را قادر مي   سازد تا از طریق تجربه، دانش را کسب و با کاربست آن به شیوه   هایي 

نو و خاّلق آن را بیاموزیم.
عالوه بر این، تقسیم  بندی دیگری از دانش ارائه شده است که مبنای این دسته  بندی، 
معیار قدرت انتقال و مبادله است. بر این اساس دانش به دو نوع دانش آشکار و ضمنی 
تقسیم می  شود. آن  چه در قالب اسناد رسمي نظیر؛ آیین  نامه  ها، رویه  هاي کاري، گزارشات، 
پایگاه  هاي اطالعاتي، کتاب  هاي کتابخانه  ها، اسناد بایگاني  شده، نامه  ها، سیاست  ها و بیانیه  هاي 
سازماني قابل مالحظه است، دانش آشکار نامیده مي  شود. به عبارت دیگر، دانش آشکار ناظر 

بر داده  ها و اطالعاتی است که ملموس و آشکار است. 
بر خالف دانش آشکار، دانش ضمني ذهني، شخصي و موقعیتي است، غیر قابل بیان و از 
راه تجربه حاصل مي  شود. اصطالح دانش ضمني بر اهمیت بُعد ذهني و شخصي دانش تأکید 
دارد و در رابطه با حدسیات، بینش  ها، درون  یافت  ها، احساسات و عواطف مطرح مي  شود. در 
حقیقت، دانش ضمني، دانش فردي و اجتماعي است. از این حیث که عمیقاًریشه در بینش 
و تجربه فردي دارد و از عقاید، تجارب، فرهنگ و ارزش  هاي فردي سرچشمه مي  گیرد و 
به ندرت شکل رسمي به خود مي  گیرد. اساساً آشکار کردن دانش ضمنی و مدیریت آن از 
چالش  های اساسی مدیریت دانش است. برای روشن  شدن تمایز بین دانش آشکار و دانش 
ضمنی می  توانیم آن را به یک کوه یخی تشبیه کنیم که تنها بخشی از آن قابل رویت است، 
در حالی  که بخش اعظم آن در آب نهان و از دیده  ها پنهان است. بنابراین، به آن بخش از 
دانش که برای همگان قابل رویت، ملموس و مشهود است، دانش آشکار اطالق می  شود و 
آن بخش از دانش که در ضمیر و اذهان انسان وجود دارد و برای دیگران قابل رویت نیست 
و همگان از آن مّطلع نیستند، دانش ضمنی است. از این رو، دیدن باورها، افکار، نگرش و 
الگوهای ذهنی یک فرد برای دیگری قابل رویت و ملموس نیست، مگر آن  که مکتوب شود 
و به زبان آورده شود. در این صورت نیز شما قادر به دستیابی و کسب همه  ی آن دانش فرد 

نخواهید بود. )پوالنی، ۱۹66(.

1-4- ضرورت توجه به دانش پنهان در سازمان  ها
همزمان با روند فزاینده  ی تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر، ابعاد و 
ارکان سازمان  ها نیز متأثر از این تحوالت، دستخوش دگرگونی  های گسترده  ای شده  اند. این 
تحوالت بنیادین در سازمان  ها موجب پیدایش اصول، روش  ها و مهارت  های مدیریتی نوینی 
شده است که یکی از مهم  ترین آن  ها »مدیریت دانش« است. تاکنون از این مفهوم تعاریف 
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متعددی از سوی کارشناسان ارائه شده و هر یک از زاویه  ای خاص آن را مدنظر قرار داده  اند؛ 
اما پیش از بیان تعریف و مفهوم مدیریت دانش، الزم است که طبقه  بندی مفهوم دانش 

به  عنوان عنصر بنیادین و محورِی این موضوع، به صورت دقیق  تر مورد بررسی قرار گیرد.
دانش عبارت از ایده  ها، فهم و درس  های آموخته  شده در طول زمان است. وید معتقد 
است دانش فهمیده می  شود و فرد دانش را از طریق تجربه، استدالل، بصیرت، یادگیری، 
با دیگران تسهیم  افراد، دانش خود را  خواندن و شنیدن به دست می  آورد. هنگامی  که 
می  کنند، سطح و عمق آن گسترش می  یابد و زمانی که دانش فرد با دانش دیگران ترکیب 
شود، دانشی جدید پدید می  آید )وید، 2002: 2(. برخی دیگر از کارشناسان اشاره به این 
نکته دارند که دانش از ماهیتی فردی برخوردار است چرا که در ارتباط متقابل با ارزش  ها 
و باورهای افراد و ادراک آن  ها از جهان و دیگران قرار دارد. از دیدگاه آن  ها دانش در بافت 
و زمینه روابط بین  فردی ظاهر شده و غنی  تر و معنادارتر از اطالعات می  باشد. از این رو، 

ساختارمند نمودن آن دشوار بوده و انتقالش به سختی امکان  پذیر است.
به  طورکلی دانش در دو دسته طبقه  بندی می  شود: »دانش صریح« و »دانش ضمنی«. 
دانش صریح دانشی است که قابل بیان به طرق مختلف باشد. این دانش در سازمان  ها در 
قالب کتب، مدارک، نوشته  ها، دستورالعمل  ها، چارچوب  ها و پایگاه  های اطالعاتی وجود دارد 
و با سهولت بیشتری قابل دستیابی است. در مقابل، دانش ضمنی در ذهن افراد سازمان 
وجود دارد و به سهولت قابل بیان نیست. طبق بررسی  های صورت گرفته، تقریباً ۹0 درصد 
دانش سازمان  ها به صورت دانش ضمنی  اند که به سادگی قابل انتقال و تشریک نیست، از 
این رو مدیریت دانش فراتر از مدیریت اطالعات مطرح شده و ابعاد انسانی و ضمنی دانش 

سازمانی را مدنظر قرار می  دهد.
بر این اساس مدیریت دانش را می  توان در یک تعریف ساده برانگیختن افراد به تسهیم 
دانش خود با دیگران بیان کرد )اشنایتر شوور، 200۱(. به اعتقاد دافی مدیریت دانش 
فرآیندی است که به واسطه  ی آن، افراد با استفاده از طبقه  بندی  های چندبُعدی اطالعات، 
در محیط  های متفاوت با استفاده  کنندگان مختلف به خلق دانش می  پردازند؛ بنابراین، برای 
اثربخشی فرآیند مدیریت دانش در یک محیط عملیاتی، سازمان باید عنصر انسانی که 
چنین ارزشی به اطالعات می  افزاید را درک و از آن قدردانی کند. تعریف بروکس از مدیریت 
دانش که از سوی مرکز کیفیت و بهره  وری امریکا نیز مورد قبول قرار گرفته، چنین است: 
استراتژی  ها و فرآیندهایی برای ایجاد، تعیین، تصرف، سازمان  دهی و اداره  ی مهارت  های 
حیاتی، اطالعات و دانش، برای آن  که به بهترین نحو افراد را در تحقق رسالت سازمان 

توانمند سازند )النگ استاف و هیمس، 2000: 2-۳(.
دارد  که  ویژگی  هایی  برحسب  دانش  مدیریت  که  می  آید  بر  چنین  باال  تعاریف  از 
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می  تواند جریانی باشد که از مفهوم و ایجاد آن آغاز شده و تا یک وضعیت سودمند برای به 
اشتراک  گذاری و به کارگیری دانش ادامه پیدا کند. در یک دسته  بندی کلی، مدیریت دانش 

مشتمل بر مراحل زیر است:
ایجاد دانش- 
دسته  بندی- 
ذخیره  سازی- 
به اشتراک گذاری )انتقال(- 
استفاده مجدد از دانش- 
و تحلیل و استنتاج- 

به  طورکلی، کارشناسان بر این باورند که چهار عامل عمده در به وجود آمدن مقوله  ی 
مدیریت دانش اثرگذار بوده است:

دانش، مهم  ترین سرمایه رقابتی سازمان  ها- 
افزایش عظیم حجم اطالعات- 
تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی  های جمعیت  شناختی- 
تخصصی  تر شدن فعالیت  ها- 

بر این اساس کارشناسان معتقدند که امروزه اقتصاد از وضعیت » اقتصاد پساصنعتی« به 
» اقتصاد مبتنی بر دانش« در حال گذار است و دارایی فیزیکی در مقایسه با دارایی فکری 
از اهمیت کمتری برخوردار است. در پی این تحوالت، سازمان  ها بر اساس میزان دانش خود 
با یکدیگر به رقابت پرداخته و محصوالت و خدمات آن  ها هر روز پیچیده  تر و نرخ نوآوری 
و سهم اطالعات در آن  ها بیشتر می  شود. در این میان، مدیریت دانش با در اختیار داشتن 
ابزارهای الزم، به  عنوان فرصتی مناسب جهت بهبود عملکرد منابع انسانی و همچنین ایجاد 

مزایای رقابتی به شمار می  رود.
به  طورکلی، تبدیل داده به اطالعات و سپس به دانش، محور اصلی مدیریت دانش است. 
این کار با این فرضیه  ی اساسی آغاز می  شود که گردآوری داده تحت تأثیر ارزش  های اصلی 
سازمان قرار داشته و داده  ها از طریق فرآیندهای تعامل انسانی و فناوری اطالعات به  عنوان 
اطالعات معنا می  یابند، سپس از طریق فرآیندهای موجود در زمینه یا محیط، تجمع داده  ها، 
معنادادن به اطالعات، ترکیب، تفکر و تأمل به دانشی مرتبط به تصمیم  گیری در سازمان، 
تبدیل می  شوند. امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکارناپذیر برای ارتقای کیفیت، 
کارایی، حضور در عرصه  ی رقابت و بقای سازمان  ها تبدیل شده است؛ به  گونه  ای که بدون 
توجه به مدیریت دانایی، سازمان  ها در زمره  ی سازمان  های منفعل جای می  گیرند. از دیدگاه 
کارشناسان، مدیریت دانش، منافع قابل توجهی را می  تواند به همراه داشته باشد. برخی از 



2۴

مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( در استان خوزستان 

آن  ها عبارتند از:
- افزایش بهره  وری و سوددهی
- تقویت همکاری  های سازمانی

- بروز و رشد خالقیت
- تشویق و حمایت از نوآوری

-کمک به برقراری و تسریع جریان انتقال دانش از تولیدکننده به دریافت  کننده
- تسهیل اشتراک اطالعات میان کارکنان

- کاهش موازی  کاری و دوباره  کاری
- افزایش توان سازمان جهت مقابله با پدیده  ی تورم اطالعات

-گردآوری و ذخیره دانش کارکنان پیش از ترک احتمالی از سازمان
- بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

حفظ سازمان در عرصه رقابت از طریق افزایش سطح آگاهی سازمان نسبت به راهکارها، 
محصوالت و عملکرد سازمان  های رقیب )دهقان نجم، ۱۳88(.

دانش صریح دانشي است که عیني، نسبي و تکنیکي مي باشد. دانش ضمني دانشي 
است که خیالی، تشویقي و شناختي است. دانش صریح را دانش نفوذي نیز مي نامند زیرا 
بوسیله آن مي توان فرد، سند یا سازماني را پس از به ثبت رسیدن رها کرد. دانش ضمني 
را دانش چسبنده نیز مي نامند زیرا ممکن است به سختي بتوان آنرا از منبع اش جدا کرد. 
  بعبارت دیگر دانش صریح، دانشی است که مدون شده است و یا به فرمت های خاصی ارائه 
شده است. مثاًل توضیح داده شده یا ثبت شده یا مستند شده و بنابراین به آسانی می توان 
دیگران را در آن سهیم نمود. دانش صریح می تواند در اشکال دستنامه ها، روش کارهای 
نوشته شده، بایگانی های تجاری، مجله    یا مقاالت مجالت، کتاب ها، صفحات وب، بانکهای 
اطالعاتی، اینترانتها، ایمیل ها، یادداشتها، ارائه های گرافیکی یا منابع دیداری- شنیداری 
تدوین شده باشد. هنگامی که دانش، مدون و کدگذاری    شود مصنوع دانش تولید می شود 
و این مصنوع دانش است که می تواند مدیریت شود. دانش نهان، دانش شخصی و ابراز 
نشده ای است که یک فرد دارد. دانشی که در ذهن افراد است – آگاه بودن از چگونگی 
چیزی، ترفندهای ظریف، بینش، نظر و مواردی که می تواند مفید واقع شود. به بیان ساده 
تر، دانش و تجربه ای است که یک فرد در طول سال ها   از طریق تجربه، تعامل با دیگران 
و آزمون سعی وخطا بدست آورده است. این دانش تنها در ذهن افراد یا در یادداشت های 
شخصی، فایل های کامپیوتری یا کشوی میز آنها مستقر است. دانشی که هرگز بطور کامل 
و قابل فهم برای    سایرین بیان، ثبت، مستند یا مدون نشده است. طبق برآوردها %80 از 
مهمترین دانش را دانش نهان شکل می دهد. تقریباً همه فعالیت هایی   که افراد درگیر آنند 
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نیاز به ترکیبی از چند    دانش نهان و عیان دارد. برای    یک    مدیریت دانش کارآمد، تسخیر 
هر دو دانش نهان و عیان الزامی است.    چالش واقعی مدیریت دانش در توانایی تشخیص و 
تسخیر دانش نهان است بطوری که در هنگام نیاز قابل بازیابی باشد. دانش عیان به آسانی 
قابل ثبت و انتقال است اما    تشخیص، تصرف و انتقال دانش نهان مشکل است.    بنابراین، 
بیشتر سازمانها تنها بر مدیریت دانش عیان، دانش سهل الوصول که تنها 20 درصد از کل 
دانش سازمان را شکل می دهد،    تمرکز میکنند و استفاده از دانش نهان را به وقوع تصادفی 
آن وا می گذارند.   تبدیل دانش نهان به دانش عیان مشکل است اما غیرممکن نیست. دانش 
نهان عموماً به شکل شرحی از تجربیات مفیدی که ثبت شده اند و در شبکه گذاشته شده 
اند و متعاقباً توسط    دیگر کارکنان برای یادگیری و بهبود فرایندها استفاده شده اند، منتقل 
می شود. مدیران ارشد اجرائی در پی ماکس، تبدیل دانش نهان کارکنان به دانش عیان را 
بطور موفقیت آمیزی میسر نموده اند. آنان از کارکنان خواسته اند که راهنمایی گام به گام 
برای تمام کارهایی که انجام می دهند، بنویسند و بنابراین آنها را وادار کرده اند تا دانشی 
را که بعنوان تجربه یا حافظه، درونی شده است ثبت کنند. این فرایند به ایجاد نقشه های 
مفصل ازمسیر کلیه    فرایندها برای همکاران و افراد جانشین و حتی به کشف ضعفهایی    
که نیاز است به آنها پرداخته    شود کمک می کند. برای موفقیت پروژه های مدیریت دانش 
الزمست بین اطالعات و دانش تمایز قائل شویم. هر اطالعاتی دانش نیست. اطالعات تا 
زمانی که تحلیل نشده و منشأ عمل قرار نگرفته است نمیتواند تبدیل به دانش شود.    و فقط 
در یک فرهنگ سازمانی صحیح است که اطالعات منشأ عمل میشود. بیشتر سازمانها    و 
کارکنان نه از دانش زیاد، که از اطالعات زیاد رنج میبرند. برعکس، قحطی دانش وجود دارد. 
یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت دانش در توانایی مفهوم ساختن کوههای اطالعات، 
جدا کردن اطالعات ارزشمند و به اشتراک گذاشتن آنست. هدف مدیریت دانش براي یک 
سازمان این است که از دانش فردي و جمعي آگاهي پیدا کند تا اینکه بتوان کاربردي را 
که دنبال مي کند ایجاد کرد.   سیستم هاي مدیریت دانش )KMS ( به استفاده از فناوري 
اطالعات جدید مي پردازد .یک سیستم کاربردي مدیریت دانش شش مرحله را در یک 
چرخه طي مي کند دلیل چرخه اي بودن این سیستم این است که دانش پس از گذشت 
زمان تخلیص مي شود: ۱-خلق دانش 2- ضبط دانش ۳- تخلیص دانش ۴- ذخیره سازي 

دانش ۵- اداره دانش 6- انتشار دانش .
مشکل اصلی در توسعه سیستم مدیریت دانش شامل بدست آوردن علم و ورود آن به 
سیستم می باشد.   ارتباطات، این عمل را با تالش کارمندان و دیگر گروههای خارجی، انجام 

می دهند.
اغلب ابتکارات مدیریت دانش یکی از این سه هدف را دنبال می کند : ۱( برای ایجاد 
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دانش قابل رویت از طریق نقشه ها، متون و بافت ها.   2( برای توسعه فرهنگ دانش.   ۳( برای 
ساختن یک سازمان دانش. این اهداف بصورت دو به دو ناسازگار نیستند و در واقع شرکتها 
تالش می کنند که از این سه هدف بعنوان ابتکارات مدیریت دانش استفاده کنند. ایجاد 
دانش، تولید بینش جدید، نظر جدید، یا عادات جدید می باشد.   همچنین ممکن است 
بعنوان فراگیری جدید دانش مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص دادن ) تمایز ( بین ایجاد 
دانش جدید بنیادی و فراگیری دانش موجود می تواند کمک زیادی کند. چهار روش ایجاد 
دانش وجود دارد : اجتماعی کردن، خارجی کردن، درونی کردن، و ترکیب کردن. روش 
اجتماعی کردن به مکالمه مفهومی دانش برای دانش مفهومی جدید از طریق فعالیت های 
اجتماعی، بر می گردد.   روش ترکیب کردن به ایجاد دانش صریح جدید )واضح( توسط 

ترکیب کردن، طبقه بندی کردن و هم گذاری کردن )آمیختن(، بر می گردد.
روش خارجی کردن به معکوس کردن دانش ضمنی به دانش صریح جدید، بر می گردد.   

روش درونی کردن نیز به ایجاد دانش ضمنی جدید از دانش صریح، بر می گردد.
هولساپل و جوشی پیشنهاد کردند که دو نوع مهم برای فراگیری دانش وجود دارد :

یکی از آنها شناسایی دانش موجود از منابع خارجی است و دیگری انتخاب دانش مورد 
نیاز از منابع دانش موجود می باشد.   تقسیم دانش، توضیح دادن یکی از نظریات، بینش ها، 
راه حل ها، تجربیات برای دیگران از طریق وساطت می باشد.   اگر چه در خیلی از سازمانها 
اطالعات و  دانش، منابع سازمان یافته برای تقسیم شدن نمی  باشند، اما افراد برای خصوصی 
کردن با هم رقابت می کنند. اعضای سازمانی، ممکن است  دانش خصوصی را با ترس و 
آشفتگی خاص تقسیم کنند.   ترس و تهدید از اینکه اگر علم آنها قسمتی از دارایی عمومی 
سازمانی باشد، آنها در ارزش پایینی قرار می گیرند. تحقیقات در آموزشهای سازمانی و 
مدیریت دانش پیشنهاد می کند که بعضی از شرایط آسان شامل اعتماد و اطمینان، عالقه 
و تقسیم زبان، دسترسی به اعضای دانش را سازماندهی ایجاد می کند.   بانک جهانی شامل 
این فاکتورها می باشدکه بعنوان ایجاد نظریات جدید، آموزشهای پی در پی، و تقسیم دانش 
به عنوان قسمتی از ارزیابی سالیانه کارمندان به کار می روند. جستجوی دانش، همچنین به 
منبع  دانش بر می گردد، و تحقیقی برای استفاده  دانش سازمانهای داخلی می باشد.   اگر چه 
کمبود زمان ممکن است مانع تقسیم دانش شود، همچنین می توان به گفته جستجوی دانش 

بازگشت. بعضی مواقع ممکن است افراد مجبور شوند که با نظریات جدید موافقت کنند.

1-5- نزدیک شدن به مدیریت دانش 
دو نوع بنیادی نزدیک شدن به مدیریت  دانش وجود دارد: پیشرفت تدریجی و تمرین 
کردن. پیشرفت تدریجی قصد رمز گذاری دانش سازمانی را از طریق کنترل های رسمی، 
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پردازش ها   و تکنولوژیها را دارد.   پیشرفت تدریجی شامل استفاده تکنولوژی اطالعات برای 
افزایش کیفیت و سرعت ایجاد  دانش و توزیع در سازمانها می باشد. این تکنولوژی  ها ممکن 
است شامل ذخیره اطالعات، ذخیره دانش و ابزارهای محافظت تصمیم گیری باشند. چندین 
سطح مختلف پیشرفت تدریجی وجود دارد. در ابتدایی  ترین سطح آن، دانش ممکن است 
در توصیفات پروژه و ذخایر یا دیگر مدارک، رمز گذاری شوند. در سطح بعدی، دانش ممکن 
است در ساختار مفهومی، چهارچوب، و تئوریهای دیگری رمزگذاری شوند. در باالترین 
سطح آن، دانش در تمرین های کار قرار دارند که به طور مستقیم به کارمندان داده می شوند. 
انتقاد دانش از پیشرفت تدریجی این است که در گرفتن اغلب  دانش مفهومی موجود در 
شرکتها ناتوان است.   پیشرفت تدریجی توسط شرکتهایی که محصوالت استاندارد مورد نیاز 
دارند، طرفداری میشود. اغلب  دانش با ارزش در این شرکت  ها بصورت صریح می باشد واین 
به علت استاندارد طبیعی محصوالت و خدمات می باشد. در مقابل، تمرین کردن )نوع دوم 
نزدیک شدن( برای تظاهر کردن مدیریت دانش که یک رابطه خوبی از  دانش سازمانی 
است و کنترل رسمی، پردازش  ها، تکنولوژی ها   برای انتقال دادن این که فهمیدن مناسب 
نمی  باشد.   عالوه بر ساختن سیستم رسمی برای اداره کردن دانش، تمرکز نزدیک شدن 
برای ایجاد محیط اجتماعی برای سهولت فهمیدن الزم است.   انجمن تمرین شامل گروهی 
از افراد همراه با عالقه  ای که با هم باشند، می باشد.   در چنین انجمنی، افراد بصورت مستقیم 
باهم کار می کنند، به یکدیگر می آموزند،تجربیات خود را تقسیم می کنند و به دیگران انتقال 
می دهند. تمرین کردن توسط شرکت هایی   که راه  حل  های مناسبی را برای مشکالت بی 
نظیر ایجاد می کند، پذیرفته می شود. دانش با ارزش برای این شرکت  ها، طبیعتی که بیان 
آن مشکل می باشد، قابل فهم است. در این حالت محیط و طبیعت مشکالت وابسته به 
نیروی محرکه زیادی می شود.   برای این شرکت  ها، دانش از طریق افراد به افراد دیگر منتقل 
می شود. برای ایجاد تمرین کارآنها، شرکت سرمایه گذاری سنگینی درساختن شبکه های 
مردمی و تکنولوژی ارتباطات مانندتلفن، ایمیل، گفتگوی تلویزیونی وغیره انجام میدهند. 

همچنین آنان مالقات های حضوری با یکدیگر دارند.

1-6- مدیریت دانش سازمانی
مدیریت دانش عنصر اساسی در دستیابی و بقای مزیت رقابتی در سازمان است. مفهوم 
مدیریت دانش، گونه های متفاوتی از دانش جهت پشتیبانی استراتژی کالن سازمان،ارزیابی 
وضعیت کنونی مدیریت دانش، انتقال مبانی دانش جاری در سازمان به پایگاههای جدید 
و قدرتمند دانش و جبران و اصالح کمبودهای موجود در این حیطه ارائه می   کند. مدیریت 
دانش را ،همچنین مجموعه ای از فرایندها می دانند که نتیجه این فرایندها توانمند سازی 
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دانش جهت ایفای نقش کلیدی در ایجاد ارزش افزوده و ارزش تولیدی است. گاروین 
)۱۹۹۴(۱ در این رابطه عقیده دارد که مدیریت دانش تنها شامل فرایندهای خلق، اکتساب 
و انتقال دانش نیست، بلکه عالوه بر اینها، عهده دار انعکاس دانشهای جدید در رفتار سازمان 

نیز هست.
مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم  ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی 
و عصر اطالعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان  ها 
نیز  و  سازمان  فکری  سرمایه  منزله  ی  به  و  می  کنند  اندازه  گیری  را  خود  موجود  دانش 
به  عنوان شاخصی برای درجه  بندی شرکت  ها در گزارش  های خود منعکس می  سازند. امروزه 
از ویژگی  های سازمان  های جدید، انباشت بیش از حد دانش است، بنابراین برنامه  ریزی، 
سازماندهی، رهبری، پایش دانش سازمانی و همچنین مدیریت فرآیند دسترسی به دانش 
درست با تأکید بر کارایی و اثربخشی آن، امری اجتناب  ناپذیر است )مر و نیلی، 2002: 
27۹(. در عصر کنونِی دانش، سازمان  ها دریافته  اند که عمر آن  ها بدون داشتن یک راهبرد 

مدیریت و ارزش  گذاری دانش سازمانی تداوم نخواهد داشت )سیمن، ۱۹۹۹(.
مطالعات انجام  شـده در تعدادی از شرکت  ها نشان می  دهد که اسـتراتژی شـرکت  ها در 
مدیریت دانش را می  توان در دو دسته  ی کلی طبقه  بندی کرد: شرکت  هایی که محصوالتی 
نسبتاً استاندارد در جهت رفع نیازهای عمومی مردم تولید می  کنند، دانش سازمانی )و از 
جمله تجارب( خود را به دقت کدگذاری کرده و آن  ها را در پایگاه داده  های کامپیوتری 
ذخیره می  سازند. از این طریق هر یک از کارکنان سازمان می  توانند دانش ذخیره  شده در این 
پایگاه  ها را به طور مکرر مورد استفاده قرار دهند. این استراتژی، استراتژی کدگذاری نامیده 
می  شود. در مقابل، شرکت  هایی که برای مشکالت غیِر تکراری و ویژه  ی خود، راه  حل  هایی 
فوق  العاده منحصر به فرد و خاص ارائه می  نمودند، دانش سازمانی خویش را اساساً از طریق 
تماس  های فرد به فرد تسهیم می  کردند. این شرکت  ها، کامپیوترها را برای تسهیل ارتباطات 
افراد به کار می  گرفتند. در این شرکت  ها دانشی که کدگذاری نشده و در واقع کدگذاری آن 
نیز امکان  ناپذیر است )دانش ضمنی( از طریق جلسات طوفان ذهنی، گفتگوها و محاوره  های 
رودررو یا دو نفره انتقال می  یابد. این استراتژی، گفتگو محـور می  باشد. در این میان نکته 
حائز اهمیت آن است که دریابیم برای گردآوری و نظم بخشیدن به هر یک از انواع دانش 
و تجارب سازمانی )مستندسازی( چه روش  ها یا استراتژی  هایی مؤثرتر است. از سوی دیگر 
تأمل در استراتژی گفتگو محور که بر تعامل بین فردی صاحبان دانش و تجارب مبتنی 
است، این حقیقت را آشکار می  نماید که تسهیل و تقویت گفتگو در سازمان در قالب 

1.Garvin
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روش  های متداول، باروری و انتقال همزمان و شفاهی دانش سازمانی را میسر می  سازد و 
تقویت این استراتژی در سازمان، جریان سّیالی از ایجاد، انتقال، تقویت و توسعه  ی دانش 
سازمانی را در بستر زمان به دنبال دارد. در واقع این شیوه، انتقال و توسعه دانش در سازمان 
را به  عنوان بخشی از فرهنگ سازمان نهادینه می  سازد )جعفری مقدم، ۱۳8۳: ۱72-۱80(.

بیشتر گروه های دست اندرکار مطالعات قرن بیست و یکم بر این اعتقادند که جهان 
امروز در وضعیتی قرار دارد که در تاریخ سابقه نداشته است. در بیشتر نقاط جهان و در اغلب 
زمینه های زندگی تغییرات نسبت به سال های پیش که سالیان ثبات بوده است با نرخی 
روزافزون روی می دهد. بنابراین دنیا امروز و فردا، دنیای تغییر است، دنیایی که در آن تنها 
عامل با ثبات خود تغییر است. از این رو سازمان برای اینکه با دنیای در حال تغییر سازگار 
گردد، باید از عهده این تغییر و تحول بر آید و مهارت های جدید و نگرش های تازه بوجود 

آورد )زالی، ۱۳77(.
ژاپن می گوید: » در  ایکوجیرونوناکا)۱۹۹8، ۴0( کارشناس مشهور مدیریت دانش 
اقتصادی که تنها چیز با ثبات بی ثباتی است تنها منبع مطمئن و بادوام مزیت رقابتی، دانش 
است. وقتی هر شب تقاضاها تغییر می کند؛ فن آوری ها   توسعه می یابد، رقبا زیاد می شوند؛ 
شرکت هایی   موفق هستند که بتوانند همواره دانش جدید ایجاد کنند، آن را به طور گسترده 
در سراسر سازمان اشاعه دهند و به سرعت به صورت فن آوری ها   و محصوالت جدید ارائه 
دهند.« )رادینگ، ۱۹۹۹(۱ اما مسئله مهم این است که چه تعداد از سازمان  ها دارای برنامه 
ریزی استراتژیک مدون هستند و اصوالً برنامه ریزی استراتژیک مشترک در سازمان ها   وجود 
دارد یا خیر؟ بنابراین درک و خلق دانش مورد نیاز سازمان و اشاعه آن میان کارکنان برای 
غلبه بر تغییرات امری ضروری به نظر می رسد، زیرا بی توجهی به دانش و هدایت دانش 
سازمانی می تواند سازمان ها   را از مزیت رقابتی محروم کند.  به تعبیر مالهوترا )2000،۵6( 
2مدیریت دانش فرآیندی است که به واسطه  ی آن سازمان ها   در زمینه ی یادگیری )درونی 

کردن دانش(، کدگذاری دانش )بیرونی کردن دانش( و توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی 
  را کسب می کنند.

با اتخاذ استراتژی کوچک سازی، سازمان ها   متوجه شدند که این سیاست به از دست 
رفتن دانش با اهمیت منجر شد، زیرا کارکنان با ترک کار، دانش خود را که طی سال ها 
  در آن ها   نهادینه شده بود، با خود می برند. لذا آن ها   دریافتند که اطالعات و تجربه با ارزش 
سالیان سال خود را از دست داده اند. آن ها   با ابزار مدیریت دانش به این تدبیر رسیدند که 
این تجربیات را قبل از خروج از سازمان مستندسازی کنند. این تدبیر نهایتاً موجبات ایجاد 

1.Radding
2.Malhutra



۳0

مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( در استان خوزستان 

ارزش افزوده فراوانی را برای سازمان ها   فراهم آورد. باید اذعان داشت که برای اجرای مدیریت 
دانش به یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی فراهم سازی بسترهای فکری و فرهنگی مهارتی و 
آموزشی، کانون های دانش و فراهم آوردن بسترهای مبتنی بر فن آوری نیاز است تا یک 
سازمان بتواند به سمت سازمان یادگیرنده و دانش مدار حرکت کند. از دیدگاه بولوگان و 
همکاران )200۳ ،2۴۵(۱ مدیریت دانش دستاوردهایی به قرار زیر را برای سازمان ها   به 

همراه خواهد داشت )چوی،200۱ ،6۵(.

 جدول شماره )1(: دستاوردهای مدیریت دانش از دیدگاه بولوگان و همکاران2003

مدیران توانمند امروزی،  به دنبال بدست آوردن هر گونه دانش مورد نیاز سازمان 
می باشند. چه این دانش در داخل سازمان و چه در خارج سازمان باشد.مدیریت دانش پاسخ 
مناسبی برای بهینه سازی جریان دانش در سازمان ها   است. مدیریت دانش رشته ای است 
که برای فراهم آوری استراتژی، و تکنولوژی افزایش یادگیری سازمانی طراحی شده است 

)ساتیاداس،200۱(2.
درتعریف دیگری مدیریت دانش "فرایند یکپارچه و نظام مند جهت تشخیص، گردآوری، 
ذخیره، بازیابی و تغییر سرمایه های اطالعاتی و دانش)شامل تجارت و خردهای بیان نشده ی 
افراد( به دانشی که کامال در دسترس بوده و سبب بهبود و ارتقا عملکرد سازمان شود" 

معرفی می گردد. )فهرستنامه هوش رقابتی، 200۹(۳
با دو نگاه می توان به مدیریت دانش نگریست:

۱(وقتی دانش ابزاری است که برای مدیریت رویه های تجاری و سازمانی خاص مورد 
استفاده قرار می گیرد. در این معنا، مفهوم مدیریت دانش بکارگیری دانش و اطالعاتی که 

موجوداست، می باشد.
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2( وقتی خود دانش یک سرمایه محسوب می شود. سرمایه ای که باید مدیریت شود. در 
این معنا مدیریت دانش هر سه فرایند اصلی دانش یعنی تولید)خلق(، ذخیره و توزیع دانش 

را در بر  می گیرد.
مدیریت دانش از دو کلمه ساخته شده است:۱(دانش که عبارت است از: کل اطالعات 
یافته شده در فضای مجازی)رین گلد،۱۹۹2(۱.  2( مدیریت که به معنی استفاده موثر از  
مادی و انسانی و رسیدن به اهداف است. درتعریف دیگری مدیریت "فرآیند برقراری اهداف 
و مسیر اصلی کسب آنها در سازمان ها، توسط مدیر با استفاده از ظرفیت تولید یا  دانشی" 
تعریف شده است)دراکر،۱۹۹۹(2. مدیریت دانش به این موضوع اشاره دارد که سازمان ها 

چگونه دانش راخلق، استفاده، تسهیم و حفاظت کنند)لوی،2008(.۳
گرتین )۱۹۹۹(۴ میگوید مدیریت دانش فلسفه سازمانی است و شامل یکسری اصول، 
فرآیندها، ساختارهای سازمانی، و بکارگیری تکنولوژی می شود که به افراد کمک می کند 

دانششان را برای رسیدن به اهداف سازمان تسهیم کرده و ارتقاء دهند.
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی، سه منبع سازمانی، یعنی افراد، فرایندها و 
فناوری ها را تجمیع کرده تا سازمان را قادر سازد دانش را بطور موثرتری تسهیم نموده 
و استفاده نماید. و در آن   فرایندهای رسمی و غیر رسمی مدیریتی، فرایندهای توسعه 
برنامه های درسی، الگوهای تسهیم دانش، ذخیره گاه ها، پیشران های مادی و دیگر امور 
تاثیر گذار بر جریان دانش در فرایندها مورد مداقه قرار می گیرند. ارزیابی، ممیزی، ره نگاشت 
و برنامه ریزی پیشرفت باعث ارتقا فرایندها شده افراد را قادر می سازد دانش مورد نیاز خود را 
در زمان مورد نیاز کسب کنند و آنرا با افراد دیگری که به آن نیازمند هستند تسهیم نمایند. 
الگو های دانشی می توانند به فرایند تصمیم گیری نیز کمک نمایند. نیازهای فناورانه 
نیز الزم می باشند اما نباید به گونه ای مورد تاکید قرار گیرند که بر مدارس و محیط های 
آموزشی فشار زیادی  وارد نمایند. این فناوری ها نبایستی بعنوان پیشران مدیریت دانش 
قلمداد گردند. اعمال مدیریت جامع دانش، نیازمند درک چگونگی هم راستا کردن این سه 
منبع اصلی یعنی افراد، فرایندها و فناور ی ها در داخل سازمان آموزشی می باشد. اجرای 
مدیریت دانش، چارچوبی را برای فهم اینکه کجا و چگونه برای ارتقاء خروجی آموزش و 
همچنین ارتقاء اهداف سازمان آموزشی، انرژی سازمانی هزینه و مصرف گردد فراهم می 
نماید. مدیریت دانش از یک فرآیند چند مرحله اي پیروي مي کند؛ یعني اینکه دانش 
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آفریني سازمان داراي مراحلي است که شناسایي هریک از آنها در درک مدیریت دانش مفید 
است .این مراحل به صورت زیر بوده و به چرخة حیات مدیریت دانش معروف است)حسن 

زاده،۱۳86(.

جدول شماره )2(: عوامل تشکیل دهنده چرخة مدیریت دانش

محمد خلیفه و واینسا لیو )200۳(۱ طی پژوهشی عوامل سازمانی موثربر مدیریت دانش را:
۱( استراتژی مدیریت دانش                       2( رهبری دانش                                    

۳( فرهنگ سازمانی                                    ۴( درگاه های دانش می دانند
ویتام و روی )200۹(2به نقش انگیزشی و پاداش درونی در مدیریت دانش پرداخته و آن 

را از عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش دانستند.
سورانی)۱۳88(، در پژوهشی به بررسی چالش های پیاده سازی و استقرار مدیریت 
دانش پرداخته و ویژگی های متفاوت سازمان ها   از قبیل اهداف، استراتراتژی ها، اولویتها و 

نگرش مدیران را باعث ایجاد مانع می داند.
صلواتی)۱۳88(، برای مدیران دانش، عوامل سازمانی ،جامعه دانشی و عوامل محیطی 
را از عوامل موثر بر مدیریت دانش دانسته و با تلفیق آنها مدلی را برای مدیریت دانش در 

سازمان های دولتی ارائه نموده است.
مجیدیان )۱۳88(، به عوامل تاثیر گذار در شرکت ایران خودرو پرداخته فناوری اطالعات 
را عامل موثری برای استقرار مدیریت دانش دانسته ولی فرهنگ سازمانی، یادگیری و نیروی 

انسانی را بدون تاثیر یافته است.
صلواتی و حق نظر)۱۳88(، به بررسی تحلیلی عوامل زمینه ای موثر بر استقرار سیستم 
مدیریت دانش در واحد های ستادی شرکت ملی نفت ایران پرداخته و نتایج بدست آمده 
توسط آنها حاکی از آن است که ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نسبت به فناوری 
اطالعات در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران از آمادگی کمتری برای بکارگیری 

مدیریت دانش برخوردار می باشند.
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موهرمان۱)200۱(،مهمترین عوامل سازمانی تاثیرگذار بر مدیریت دانش را فرهنگ 
سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری دانش و حافظه سازمانی یافته است.

1-7- مفهوم مستندسازی
است.  مستندسازي  ابزارها  این  از  یکی  که  دارد  متعددي  ابزارهاي  دانش  مدیریت 
طی   فعالیت های یک    سازمان    مستنداتی    تولید و    تجاربی   کسب می شود    که    به صورت    پنهان    
در    ذهن افراد    دخیل    در    سازمان،    انباشته    خواهند    شد که    همواره    در    خطر    فراموشی    یا خروج 
   از    سازمان    هستند. مستندسازي ابزاري است که امکان استفاده و به کارگیري تجربیات فردي 
و گروهی را براي توسعه سازمانی فراهم می سازد و با ذخیره نمودن تجربه موجود درسازمان، 
هزینه تجربی آتی سازمان را تا حد زیادي کاهش می دهد. مستند سازي تجربیات باید از 
مجموعه تجربیات و علوم و تمدن هاي گذشتگان بهره برد تا از سطح باالتري از تجربیات 
و علوم برخوردار گردید، فراتر از گذشتگان اندیشید و همیشه به دنبال تغییر، اصالح و 
تکامل افکار و رفتار بود، همچنین در مستندسازي هر فرایند نیز می بایست به گونه اي 
عمل نمود تا با احراز اطمینان از درستی واعتبار آن، نتایج حاصل براي سازمان قابل اعتماد 
باشد. متأسفانه در کشور ما، مستند سازي فعالیت ها   به صورت هدفمند و روشمند مورد 
توجه واقع نشده است. این امر موجب گردیده تا اطالعات و روش هایی   که در فرایند هاي 
مختلف هرسازمان ازجمله دانشگاه ها   از آنها بهره برداري شده، و به عنوان پشتوانه و دارایی 
فکري یک سازمان محسوب میگردند، چنان پراکنده شوند که کمتر شخصی قادر باشد در 
مراجعات بعدي جهت استفاده از آنها، راه پرنشیب و فراز کسب اطالعات،گردآوري داده ها   و 
طبقه بندي آنها را به آسانی طی نماید. لذا شایسته است که ضمن احساس ضرورت براي 
مستند نمودن تجربیات، اصولی علمی تهیه گردد تا حرکت در این مسیر به دور از خطا و 

هدر دادن سرمایه ها   باشد.
مطالعه تاریخ گذشتگان نشان می دهد چه بسیار ملت هایی که از نظر امکانات مادی 
و فکری و فرهنگی هیچ کمبودی نداشتند، ولی به علت عدم برخورداری از مدیرانی مدبّر، 
شکست خورده اند و در مقابل ملت هایی که با بهره مندی از مدیریت انسان هایی توانمند 
بزرگ ترین افتخارها را به دست آورده اند و این میسر نمی  شود مگر در سایه استفاده از 
تجارب گذشتگان و آموختن از آنها، که الزمه آن مستند سازي تجربیات می باشد. مستند 
سازي این امکان را فراهم می سازد که از تجربیات دیگران و به خصوص سازمان هاي 
موفق و الگو، در طول زمان و در پهنه اي وسیع بهره برداري شود. همچنین با افزایش نرخ 
بازنشستگی، شرکت ها   با از دست دادن گسترده و فراوان دانش خود رو به رو هستند به این 
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مساله باید صدها هزار نفر از کارکنان با تجربه که قربانیان موقعیت هاي اقتصادي هستند 
را اضافه نمود که نتیجه آن فرار مغزها است که ممکن است یک سازمان را سال ها   به عقب 
بیندازد. اگر مردم بدون مستند سازي دانش خود، کار خود را ترک کنند باعث از بین رفتن 
دانش ضمنی می شوند، دانش ضمنی اشاره دارد به دانش فنی که در سر انسان قرار دارد 
و بسیار مهم است که درک شود و دوباره استفاده گردد، جستجوي دانش ضمنی تنها با 

برقراري ارتباط توسط افراد مربوطه بدست می آید.
یا  فعالیت  یک  انجام  مختلف  اقدام  های  بین  اسنادی  ارتباط  را  مستندسازی  گافر 
مجموعه  ای از فعالیت  ها تعریف می  کند. به زعم وی بارزترین کارکردهای مستندسازی 
شامل انتقال صحیح مقاصد و اهداف به ذینفعان، ثبات و یکنواختی اقدامات پیش  برنده 
می  باشد. اندرسون نیز مستندسازی را مشتمل بر تدوین و تکوین یک فعالیت یا مجموعه  ای 
از فعالیت  ها از مرحله احساس نیاز تا مرحله انجام آن تعریف می  نماید. باید توجه داشت که 
تحقق کامل مجموعه فعالیت  های پیش  بینی  شده برای مستندسازی فرآیندها، در گرو آن 

است که:
- نخست؛ فعالیت یا فعالیت  های مورد نظر در جهت تأمین هدف یا هدف  های خاص 

سازماندهی شده باشند؛
تصمیمات  قالب  در  فعالیت،  هر  به  راجع  ضروری  اقدام  های  و  راهکارها  دوم؛   -

برنامه  ریزی  شده، تعریف  شده و مرجعی ذیصالح آن را به تصویب رسانده باشد؛
- و سوم نتایج فعالیت  ها و آثار مترتب بر آن )اعم از مثبت و منفی(، بنا بر پیش  بینی، 

معین و مشخص  شده باشند )جعفری مقدم، ۱۳8۱(.
نمودن،(  )مکتوب  ثبت  یعنی  مستندسازی  گفت  می  توان  کلی  جمع  بندی  یک  در 
گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته  بندی و نگاهداری اطالعات؛ مفاهیمی که خود از فعالیتی 
هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارند. چنان  که مفاهیم باال نشان می  دهند، همه  ی آن  ها بر 
حفظ و نگهداری اطالعات تکیه می  کنند. با توجه به مفهوم مستندسازی، اساسی  ترین منافع 

آن از دیدگاه مدیریت دانش را می  توان در موارد زیر خالصه نمود:
- ثبت تاریخی، تحلیلی و نیز علمی تجارب، موفقیت  ها، دستاوردها، مراحل رشد و سایر 

رویدادهای تعیین  کننده  ی سازمان؛
- فراهم آمدن زمینه ثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازمان به نسل  های بعدی 

کارکنان و مدیران؛
- فراهم شدن ابزاری برای توجه به ابعاد مختلف مسائل سازمانی و سازوکاری برای 

نگرش به مسائل سازمان از زوایای مختلف؛
- امکان زمینه  ی بازخوانی رویدادهای گذشته و نیز ارزیابی علمی نقاط قوت و ضعف 
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سازمان و مدیران آن؛
- ابزاری برای خلق نظریه  های بومی مدیریت؛

- فراهم شدن زمینه  های تسهیل و تقویت فرآیند یادگیری سازمانی؛
- ابزاری برای الگوبرداری از بهترین تجربیات )جعفری مقدم، ۱۳8۳: ۴2-۴۳(.

در مجموع درباره  ی ضرورت مستندسازی باید گفت از آن  جا که انسان به دلیل محدودیت 
ظرفیت ضمیر خودآگاه قادر به حفظ و یادآوری تمامی مطالب به طور کامل نمی  باشد و با در 
نظر گرفتن این موضوع که انتقال تجربیات، مهم  ترین عامل در یادگیری سازمانی محسوب 
می  شود، مستندسازی روش  ها، فنون و آموخته  های سازمانی، راهکاری مطمئن در جهت 

ثبت، حفظ، انباشت و انتقال تجربیات فردی و سازمانی به دیگران به شمار می  رود.
در این چارچوب می  توان افزود که بدون تردید مدیران دستگاه  ها و ارگان  های مختلف 
)دولتی، خصوصی و عمومی( در جستجوی یافتن راه  ها و شیوه  هایی هستند تا بتوانند 
کارایی و اثربخشی فعالیت  ها و رویه  های خود را افزایش دهند. اگر چه در این راستا مباحث 
بسیار متنوع و متعددی از زوایای گوناگون ارائه شده و یافتن و پیشنهاد کردن شیوه  های 
جدیدبرای افزایش کارایی و اثربخشی در دستگاه  ها و سازمان  ها در سطوح گوناگون )کوچک 
تا بزرگ، اجرایی تا سیاست  گذاری...،( تکاپویی مدام و همیشگی است؛ اما در سال  های اخیر 
صاحب  نظران با اتکا بر تجارب گذشته، مفاهیم نوینی در این باره مطرح کرده  اند که در این 
میان استفاده از ذخیره  ی دانش )تجربیات( شکل گرفته در سازمان  ها )فارغ از مالکیت و 
نوع فعالیت آن  ها( یکی از مهم  ترین و اثرگذارترین مباحث است. بدین گونه که از نظر این 
صاحب  نظران یکی از راه  های بسیار مؤثر و عملی در افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت  ها 
و رویه  ها، بهره  گیری از اسلوبی است که با عنوان مدیریت دانش شناخته می  شود. بر این 
اساس مدیران و تصمیم  گیران می  توانند با مدیریت دانش و بهره  گیری از تجارب پیشین، از 
اثرات و فواید آن در افزایش کارایی و اثربخشِی دستگاه و سازمان متبوع خویش بهره برند.

اما استفاده از دانش شکل گرفته در سازمان  ها تنها زمانی امکان  پذیر است که دانش 
)تجارب( شکل گرفته در سازمان در قالب و چارچوبی مشخص شناسایی، استخراج، به 
اشتراک  گذاری و مورد بهره  برداری قرار گیرند. در این راستا و با استناد به مباحث مطرح 
در حوزه  ی مدیریت دانش، یکی از مهم  ترین شیوه  های استفاده از دانش شکل گرفته در 
دستگاه  ها و سازمان  ها، »مستندسازی« تجربیات و دانش مذکور است؛ بنابراین به نظر 
می  رسد می  توان با مستندسازی ضابطه  منِد دانش )تجارب( شکل گرفته، زمینه  ی افزایش 

کارایی و اثربخشی فعالیت  ها و رویه  ها را فراهم نمود.
طی دهه  های گذشته و در چارچوب مأموریت  های ستاد مدیریت بحران، سیاست  ها، 
اقدامات و برنامه  های مختلفی در این ستاد تدوین شده و به اجرا درآمده  اند. فارغ از ارزیابی 
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سیاست  های اجرا شده و کامیابی و یا ناکامی مجموعه برنامه  ها، می  توان گفت که این ستاد 
طی سال  های گذشته تجاربی در این باره کسب کرده است که بر اساس مباحث مدیریت 
دانش، می  توان این تجارب را در زمره دانش به وجود آمده در نظام مدیریت توسعه کشور 
قلمداد کرد، اما مشکل آن  جاست که بخش بسیار قابل توجهی از این دانش )تجارب( به 
صورت »دانش ضمنی« بوده و در نتیجه نمی  تواند به طور مشخص آثار مثبت مورد انتظار را 
در پی داشته باشد؛ بنابراین به نظر می  رسد با استفاده از موازین و اسلوبی که صاحب  نظران 
اخیر مطرح کرده  اند، باید دست به آشکار کردن و در دسترس قرار دادن این دانش زد تا از 

این رهگذر موجبات افزایش کارایی و اثربخشی سیاست  ها و رویه  ها فراهم شود.
با توجه به مباحث و نکات اشاره شده، می  توان )و باید( مقوله  ی مدیریت دانش و تالش 
برای مستندسازی تجارب را از گفتگوها و مباحث عادی و روزمره جدا کرد، چرا که ورود 
به عرصه  ی دانش، ورود به عرصه  ی ضوابط و چارچوب  ها بوده و رعایت آن  ها با ماهیت و 
هویت اصلی دانش ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد. به بیان دیگر اگر بحثی در قالب دانش قرار 
گیرد دارای ضوابط، چارچوب  ها و قواعدی می  شود که استواری و استحکام گزاره  ها، از این 
ضوابط به دست آمده است. اساساً فصل تمایز گزاره  ها و مباحث مرتبط با یک حوزه از دانش 
با گفتارهای روزمره و محاورات عادی، ضابطه  مند و قاعده  مند بودن آن  هاست. یادآوری 
می  شود که در هر یک از حوزه  های دانش بشری، قواعد و ضوابطی شکل گرفته که رعایت 
آن  ها، دانشی  بودن مباحث را تضمین می  کند. بدیهی است که این قواعد توسط عالمان و 
اندیشمندان هر یک از حوزه  ها بسط یافته و عمیق  تر می  شوند. بر این اساس زمانی که 
مستندسازی تجارب جزئی از دانش بشری قلمداد می  شود، به دنبال آن، نخست، مطالب 
این حوزه دارای ضابطه و قاعده می  شوند، دوم، قواعد و ضوابط مورد بحث برای آن الزام  آور 
خواهد شد و سوم، اعتبار و استحکام گزاره  ها و مباحث عرضه  شده در حوزه  ی مباحث 

تاریخی بر اساس میزان رعایت و پایبندی به ضوابط و قواعد تاریخ، ارزیابی خواهد شد.

2-1- اهمیت مستندسازي تجارب مدیریتی
مدیران موفق در عصر اطالعات و دانش تنها به دنبال دسترسی به اطالعات نیستند؛ زیرا 
اطالعات به اندازه کافی از طریق شبکه ها   و پایگاه هاي اطالعاتی ومحمل هاي گوناگون در 
دسترس است. مدیران، بیشتر نیازمند دسترسی به اطالعات مرتبط و مناسبی هستند که 
پردازش شده، سازماندهی گردیده، شکل گرفته، و با توجه به بستر هاي فکري و شغلی آنها 
تلخیص و آماده سازي شده باشد. این است که مدیران دردهة اخیر در این حوزه سرمایه 

گذاري هاي هنگفتی می کنند، اما بسیاري از آنها با شکست مواجه می شوند. 
مستند سازي تجربیات مدیران مستلزم بیان دقیق و روشن ادراکات و اقدامات انجام 
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گرفته در دوره هاي ماقبل تصمیم، تصمیم و پس از تصمیم و نیز ذکر دقیق عوامل چهارگانه 
تاثیر بر آن است یعنی: ۱-شخصیت تصمیم گیرندگان 2- عوامل موثر بر آن ۳- مشخصات 
و ویژگي هاي عمومي تصمیم گیرندگان۴- عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني. 
دیدگاه هاي موجود ،تصمیمات مدیریتي را به دو دسته تصمیمات برنامه ریزي شده یا قابل 
پیش بیني و تصمیمات برنامه ریزي نشده یا غیر قابل پیش بیني تقسیم مي کند. تصمیمات 
برنامه ریزي شده که بیشتر براي مدیران میاني و عملیاتي مطرح مي گردد در برابر مسائل 
تکراري و عادي اتخاذ مي گردند و تصمیمات برنامه  ریزي نشده براي پاسخگویي به مسائل 
غیرتکراري و بي سابقه ضرورت مي  یابند. به این ترتیب مسائل سازمان از نظر پیش  بیني 
پذیر بودن به دو دسته مسائل روزمره و غیر روزمره تقسیم مي  شوند. مسائل روزمره به طور 
منظم روي مي دهد و مي توانند از طریق پاسخ هاي استاندارد حل و فصل شوند. مسائل 
غیر روزمره منحصر به فرد و نوظهورند. به سبب اینکه پاسخ هاي استاندارد براي حل آنها 

وجود ندارد. این شرایط مشکل گشایي خالق را نیاز دارد.

2-2- معیارهاي مستند سازي تجربیات مدیران 
 · معیارهاي دوره پیش از تصمیم

پیچیدگي ناشي از ریشه هاي مسئله )یا فرصت(، شامل: تعداد عوامل موثر بر بروز 
مسئله، تنوع عوامل موثر بر بروز مسئله،  تعامل عوامل موثر بر بروز مسئله، پیچیدگي ناشي 
از قابلیت پیش بیني بروز مسئله، پیچیدگي ناشي از پیامدهاي بروز مسئله )پیچیدگي پس 

از ظهور(، پیچیدگي ناشي از تعداد گزینه هاي رودرروي مدیر.

  · معیارهاي دوره اتخاذ تصمیم
 پیچیدگي ناشي از بدیع و خالقانه بودن راه حل، شامل: آماده سازي و تعریف مسئله، و 
نگرش به مسئله به شیوه هاي مختلف، تثبیت پرهیز از سستي و پرداختن به تحلیل منطقي 
جهت استحکام و قطعیت تصمیمات، پیچیدگي ناشي از فرآیند کسب توافق، پیچیدگي 
ناشي از زمان اتخاذ تصمیم، پیچیدگي ناشي از موانع و مشکالت موجود در مسیر اجراي 

گزینه انتخاب یا تحقق تصمیم و در نهایت پیچیدگي ناشي از هزینه هاي اجراي تصمیم.

  · معیارهاي دوره بعد از تصمیم
 پیچیدگي ناشي از پیامدهاي اجراي گزینه انتخابي، شامل: پیامدهاي فردي، پیامدهاي 
سازماني، پیامدهاي اجتماعي، تعداد پیامدهاي اجراي تصمیم، تنوع و گوناگوني زمینه ها   و 
عرصه هاي تاثیر گذاري این پیامدها، میزان اثر هر پیامد و باالخره تعامل یا اثر متقابل این 
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پیامدها بر یکدیگر از معیارهاي سنجش پیچیدگي پس از اجراي تصمیم و به تبع آن از 
معیارهاي پیچیدگي فرآیند تصمیم گیري است.

مستند سازي تجارب مدیران مستلزم بازخواني و مستند نمودن تجارب شفاهی در قالب 
متون مشخص است. به این منظور پیش از هر چیز باید فرآیند خلق و توسعه تجارب مدیران 
در دل فرآیند یادگیري سازماني بیان گردد و فرآیند بازخوانی، تقویت، حفظ و انتظام دانش 
یاد شده به عنوان بخشي از فرآیند دانش سازماني مورد توجه قرار گیرد.   در این مسیر دانش 
سازماني نهفته در تصمیات و در رویدادهاي سازماني به عنوان مهم ترین بخش از محتواي 

مستند سازي تجربیات مدیران باید مورد تاکید قرار گیرد)جعفری مقدم: ۱۳8۳(.

2-3- همایش جهانی پیاده روی اربعین و اهمیت بهره  گیری از تجارب آن 
)تبدیل دانش ضمنی به دانش کاربردی(

در سال  های اخیر گسترش حرکت راهپیمایی اربعین، توجه جامعه شیعی را در درجه اول و 
به تبع آن برخی رسانه ها   و اشخاص غیرشیعه و حتی غیرمسلمان را به این مناسبت معطوف 
کرده است. چنین اهمیتی ایجاب می کند ابعاد مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی این راهپیمایی مورد توجه قرار گیرد و در نسبت با نحوه مدیریت و برگزاری آن 
بررسی شود. محور حرکت و راهپیمایی اربعین، موضوع »زیارت« است. قبل از آنکه بتوان 
راهپیمایی اربعین را صرفاً نمادی از عزاداری دانست، می توان آن را تالش برای رسیدن به 
کربال و زیارت امام حسین )ع( و تجدید عهد و استحکام آن با ائمه اطهار دانست. هر چند 
تجمع شیعیان و زائران در طول مسیر، با عزاداری و گرامیداشت یاد واقعه عاشورا همراه 
است، اما محور این تجمع تاکید بر فضیلت »زیارت اربعین« است. به همین جهت مناسب 
است بررسی ابعاد راهپیمایی اربعین حول محور زیارت صورت گیرد. منشا این حرکت از 
سویی به ارزشمندی زیارت کربال در متون روایات باز می گردد، روایاتی که بر ارزش زیارت 
سیدالشهداء)ع( در ایام مختلف به ویژه روز اربعین تاکید دارند و روایاتی که مضمون آنها 
بر فضیلت زیارت به صورت پیاده تاکید دارند، و از سوی دیگر به فرهنگ بومی مردم عراق 
در زیارت اربعین و پیاده روی در این ایام باز می گردد. آغاز حرکت راهپیمایی اربعین را 
نمی  توان به تاریخی قطعی نسبت داد. تاکیدهای فراوان در روایات معصومین)ع( در رابطه 
با فضیلت زیارت کربال و ارزش رنج و سختی زائران در مسیر رسیدن به کربال باعث شده 
است که شیعیان در طول تاریخ تالش کنند تا از این فضیلت و ثواب بهره مند شوند و 
حرکت پیاده برای رسیدن به مزار ائمه)ع( در چارچوب اینگونه روایات قابل طرح است. آنچه 
که مسلم است پیاده روی اربعین رسم و عادتی عراقی است که سالیان طوالنی محدود به 
شهرهای عراق بوده است و در سال های اخیر با گسترش بعد رسانه ای این حرکت و تبلیغ 
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آن، به حرکتی جهانی تبدیل شده است. از نقل های تاریخی این گونه به دست می آید 
که تشرف به بارگاه ائمه)ع( با پای پیاده، از زمان حضور ائمه رایج بوده و در نقاط مختلف 
سرزمین اسالمی صورت گـرفته اسـت؛ ولی در قـرن های گوناگون اسالمی و به مقتضای 
حکومت های مختلف، مشکالت بسیاری به خود دیده و همانگونه که زیارت ائمه)ع( در 
زمان ها   و مکان های مـختلف دچـار سختی های فراوان بوده، این سنت نیز دارای فراز و 

نشیب بوده است.
با  مطابق  می شود.  ارائه  حسینی  اربعین  در  زائرین  حضور  حجم  از  مختلفی  آمارهای 
اظهارنظرهای مختلف مسئولین رسمی عراقی، جمعیت زائران اربعین که عمدتا از کشورهای 
عراق، ایران، پاکستان، هندوستان، بحرین، افغانستان، ترکیه و لبنان هستند در سال  های 
اخیر تا بیست میلیون نفر تخمین زده شده است. همچنین، اطالعات رسمی نشان می دهد 
که حداقل از 60 کشور دنیا در مراسم اربعین حسینی حاضر می شوند.  از سوی دیگر، 
طول سفر اربعین حسینی برای مردم عراق که از مسافت های کمتر از ۱20 کیلومتری 
وارد راهپیمایی می شوند، بین ۴ تا 7 روز است. با توجه به موارد فوق و با کمترین تخمین 
جمعیت یعنی 20 میلیون نفر، پدیدة عظیم اربعین حسینی، ساالنه پذیرای حداقل۱20 
میلیون نفر روز زائر است که سهم زائرین ایرانی که از استان های مختلف خود را به مرزها 
می رسانند بیش از ۳200 هزار نفر است۱. برپایی چنین اجتماع پرشوری بی شک مستلزم 
مدیریت مناسبی است که همه ابعاد این رویداد معنوی را در نظر داشته باشد. چنین 
مدیریتی بی نیاز از مستندسازی و احصا دانش و تجربیات همه ارکان مدیریت استان و در 
ابعاد مختلف بهداشتی، راه و حمل و نقل جاده ای، امنیت و.. نیست. مستندسازی موفق 
مبتنی بر مدیریت دانش و رعایت قواعد آن است. در کشور ما در سال های اخیر توجه 
فراوانی به مدیریت دانش شده است. اهمیت مدیریت دانش به عنوان یکی از سرمایه های 
اصلی و از مهم ترین مزیت های رقابتی سازمان ها، توجه روزافزون صاحبان کسب وکارها 
و صنایع و سیاست گزاران و دولت مردان را در جوامع مختلف، به دنبال داشته است. این 
اهمیت، خصوصاً طی دو دهه گذشته، سیر بسیار قابل توجهی داشته است. تجارب ناشی از 
انجام طرح   های بزرگ در سازمان   های ایرانی با توجه به ویژگی   های بومی آنها، مدیران ایرانی 
را به گنجینه   های بسیار ارزشمندی از دانش تخصصی بومی تبدیل کرده است. تجربیات این 
مدیران، به   عنوان سرمایه   های گران   بهای سازمانی و ملی، چنان   چه در بطن و حافظه تاریخی 
سازمان   های متبوع شان باقی نماند، هزینه   های مضاعف بسیاری را برای کشور در پی خواهد 
داشت. ایجاد یک سیستم یکپارچه، هماهنگ و متمرکز کسب، ثبت و مستندسازی تجارب 

1.https://www.tabnak.ir/fa/news/930801

https://www.tabnak.ir/fa/news/930801/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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مدیران استانی مرتبط با اربعین، عالوه بر کاهش دادن ریسک فراموشی و یا از دست رفتن 
تجارب، نظام دهی و ساختاربخشی و همچنین دستیابی دانش و درسهای آموخته شده 
را نیز تسهیل می نماید. بدیهی است بهره گیری از ظرفیت مدیریت دانش و تبدیل دانش 
ضمنی به صریح در موضوع اربعین می تواند ارتقا کیفیت مدیریت را در این زمینه به دنبال 
داشته باشد. اربعین   حسینی، به عنوان بخش مهم و ناگسستنی از فرهنگ شیعیان بوده، و 
نزد ایرانیان، از جایگاه خاص و خلل ناپذیر برخوردار است. این جنبش مذهبی بخشی از 
مناسک مذهبی شیعیان است که در آن انسان ها   فارغ از سود و زیان مادی به کنشگری 
بپردازند، و عالوه بر نمایش احساسات خود یک خیزش جهانی برای پاسخ به ندای فطری، 
خداجویی و حق   طلبی، بر پایه بلندترین حد شور و عواطف و در اوج قله عقالنیت انسانی را 
به نمایش می گذارند. در   اربعین   حسینی از طرفی با کنشگران مواجه هستیم که رفتار و عمل 
آنها مهم است؛ و از طرفی دیگر با یک ساختاری دارای مقطع زمانی خاص، مکاِن مشخص، 
حال و هوای ویژه، ارزش   ها، نمادها، و باورهای خاص که همگی بیرونی و عینی هستند. 
در این پژوهش از منظر مستندسازی سعی شده ضمن توجه به تجارب و دانش مدیران و 
مسئولین عضو ستاد ویژه اربعین به سایر نکات و ابعاد مهم مرتبط با همایش جهانی پیاده 

روی اربعین نیز توجه شود. 
به عبارت دیگر مطالعه حاضر با مدنظر قرار دادن دانش و اطالعات مدیران مرتبط با  پیاده 
روی اربعین و تمرکز بر تجربه زیارت به عنوان واقعیتي که توسط همه ذینفعان ایجاد 
مي  شود به دنبال این بوده است که با استفاده از رویکرد تفسیري و روش  شناسي کیفي 
پژوهش )روش نظریه داده بنیاد( ضمن واکاوي این تجربه نشان دهد این مدیران چه درک 
و تفسیري از چالش ها   و مشکالت اربعین دارند و تفسیرشان از نحوه مدیریت حول چه 
مفاهیمي شکل گرفته است. عملکرد سازمان ها   و ادارات مختلف نیز در اینجا مورد توجه بوده 

و سعی شده در کنار مستندسازی تجارب این بخش از یافته ها   نیز گزارش شود.

4-2- ضرورت انجام پژوهش
بخش زیادی از دانش سازمان   ها و ادارات استان خوزستان در اختیار اعضای با تجربه و مدیران 
آن   ها قرار دارد که در طی سالیان متمادی فعالیت و در موقعیت   ها و پروژه   های گوناگون 
حاصل شده است. متاسفانه جابه   جایی، تغییرات مدیریتی، ترک خدمت و بازنشستگی این 
افراد در دهه های گذشته اتالف دانشی زیادی را به سازمان   ها تحمیل نموده زیرا فرهنگ 
از مهم   ترین  این   رو یکی  از  بود.  این سازمان ها   مورد توجه قرار نگرفته  مستندسازی در 
راهکارهای دانشی جهت برطرف   سازی این قبیل چالش   ها، اکتساب دانش ضمنی   مدیران   و 
خبرگان سازمان است که با کسب و حفظ این تجارب، زمینه انتقال دانش خبرگان سازمان 
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به نسل   های بعد فراهم و از تکرار خطاها و دوباره   کاری   ها جلوگیری می      نماید. اینک در استان 
خوزستان و پس از برگزاری چند دوره همایش جهانی پیاده روی اربعین این ضرورت 
احساس می شود تجارب مدیران احصا و درس آموخته های آن احصا گردد. از سوی دیگر 
برخی از نهادهای متولی مانند استانداری خوزستان در تالشند تجربیات، ایده ها، راهکارها 
و رهنمودهای علمی را با توجه به استمرار همایش جهانی پیاده روی اربعین و ضرورت ارتقا 
کیفیت برگزاری آن در سال های پیش رو، بکار گیرند تا اقدامات موثر و کاربردی خود را بر 
اساس این تجربیات و دانش استوار سازند. همچنین بهترین راه ارائه خدمات به زائرین بدون 
آسیب رساندن به وجه مردمی و خودجوش آن را مشخص سازند.   از این روی انجام این 

پژوهش می تواند گامی موثر در این زمینه تلقی گردد.

5-2- پیشینه تجربی پژوهش
2-5-1- پژوهش  های داخلی

بهروان )۱۳80( در جامعه شناسی زیارت ابتدا به تعریف زیارت و کیفیت عمل زیارت، سپس 
به بیان دیدگاه هاي جامعه شناسی دین پرداخته است. در این مقاله، براي توضیح زیارت از 
دو دیدگاه کارکردگرایی، تحلیل کارکردي دین و نظریه نیازها استفاده شده است. سرانجام 
این سوال طرح شده که »در فعالیت زیارت چه چیزهایی مورد نیاز زائران است و اهمیت آن 
در رفع نیازهاي زائران در چه سطحی است. عمل زیارت از دیدگاه جامعه شناسی کنشی 
معطوف به ارزش است و آن دست یافتن به رستگاري و تقرب به خداوند و توسل به ائمه 
معصومین است. از دیدگاه جامعه شناسی نیاز، هر عملی به دلیل نیازي که در انسان آشکار 
شده است صورت می گیرد و انسان با اعمال خود در پی رفع نیازهاست. در جامعه شناسی 
زیارت، بر این نکته تاکید شده است که زیارت چه کارکردهایی دارد و چه نیازهایی را در 
زائران برآورده می کند و این نوع نیازها در چه سطحی قرار دارند. و نیز بر این نکته اشاره 
دارد که براي عمل زیارت واقعی و مطلوب زائران، چه نیازهاي مادي و اجتماعی و عاطفی 
باید برآورده گردد و نتایج تحقیق انجام شده درجه پاسخگویی به نیازهاي زائران را در حرم 
حضر ت امام رضا)ع( نشان داد و کارکردهاي معنوي و کمالی زیارت را نیز برشمرد. در 
مجموع می توان گفت نیازهاي مادي، ایمنی، عاطفی، اجتماعی و کمالی زائران در حد باالتر 
از متوسط پاسخ داده شده است و زیارت کارکرد موثري در جهت برآوردن نیازهاي اخروي 

و دینی مردم داشته است.
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زینب انگوتی)۱۳۹7( با عنوان بررسی چگونگی و دالیل 
حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده روی اربعین انجام شده است. نتایج نشان می دهد 
پیاده   روی   اربعین   به عنوان عظیم   ترین گردهمایی شیعیان مورد توجه بوده و حضور و مشارکت 
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زنان در این آیین از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ از این رو که زنان نقشی محوری 
در خانواده و در تربیت فرزندان داشته و بنابراین واکاوی دالیل آن   ها برای شرکت در این 
پیاده   روی، ضروری می   نماید. سوال اصلی این پژوهش این بوده است که: زنان ایرانی چگونه 
و با چه دالیلی در پیاده   روی   اربعین   مشارکت می   کنند؟. بدین منظور بر اساس مصاحبه   های 
عمیق صورت گرفته از زنان شرکت کننده در پیاده   روی   اربعین   و با استفاده از روش کیفی 
تحلیل مضمون، مضامینی فراگیر حاصل شده که مبین دالیل حضور و مشارکت زنان ایرانی 

در پیاده   روی   اربعین   بوده و شمایی کلی از این رویداد مذهبی را نشان می   دهد.
پایان نامه کارشناسی ارشد احمد اکبری) ۱۳۹7( با عنوان بررسی تطبیقی مراسم حج 
ومراسم   اربعین در موسسه آموزش عالی عالمه مجلسی انجام شده است. از نظر محقق 
یکی از ابعاد مهم اسالم که وجه تمایز اسالم با دیگر ادیان الهی است بعد اجتماعی دین 
است .اساسا" بعد اجتماعی هم دربرخی از دستورات ورفتارهای سیاسی ومدیریتی اسالم 
و اعمال عبادی وتشریعی آن متبلور می شود. ازجمله اعمال مهم عبادی اسالم که دربعد 
اجتماعی ظهور دارد مراسم عبادی حج و   اربعین   است.   این دو مراسم به عنوان بخشی از 
ارکان مهم عبادی اسالم تامین کننده ارتباطات درون اسالمی مسلمانان وشیعیان بوده و 
نمایشگر قدرت اجتماعی اسالم می باشند که خیل عظیمی از انسانهای شیفته وعاشق را 
به خود جذب می کند واین جاذبه به حدی بزرگ وفراگیر است که تعطیلی هرکدام خالء 
بزرگی را در بعد اجتماعی در جوامع مسلمین ایجاد می کند .از جمله ثمرات چنین مراسمی 
اتحاد هرچه بیشتر مسلمانان، آگاهی هرچه بیشتر از احوال یکدیگر، صفای باطن، گسترش 
فضایی صمیمی ومعنوی وهمچنین دوری هرچه بیشتر دشمنان وترس برای رویارویی 
کشورهای مسلمان می باشد که سد محکمی درمقابل دشمنان اسالم اعم از مستکبران عالم 

و تکفیری ها   شده است.
پژوهش گله دار) ۱۳۹6( با عنوان سیاست   گذاری محتوایی پوشش تلویزیونی راهپیمایی   اربعین   برای 
سیمای جمهوری اسالمی ایران با نگاهی به متن زیارت   اربعین در دانشگاه صدا و سیمای جمهوری 
که:  است  باور  این  بر  وی  است.  شده  انجام  رسانه  و  ارتباطات  ایران،   دانشکده  اسالمی 
درعصراطالعات، رسانه   ها نقش بی   بدیلی ایفا می   کنندوبدون شک استفاده ازابزاری به نام 
رسانه در جذب یا دفع مخاطبان به یک حادثه رسانه   ای امری کاماًل مشهوداست که درباره 
پدیده   ای جهانی به نام راهپیمایی   اربعین   هم این موضوع صدق می   کند بدین   صورت که رسانه 
با استفاده از شیوه   های تبلیغ و فنون اقناع می   تواند دل   های زیادی را به این مهم رهنمون 
کند، امروزه قدرت رسانه   ها در حدی است که می توانندبه جریان سازی مثبت و حتی منفی 
بپردازندواذهان وافکارزیادی را متناسب با روایت خود جهت   دهی کنند، اینجاست که اهمیت 
راهپیمایی   اربعین   یک ضرورت  پیرامون  و کار رسانه   ای  این موضوع بیش   ازپیش می   شود 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/339d7719e3933b1128c846c81040b6df/search/2e89cff2ef4b166bd31e4df6be07d41d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/339d7719e3933b1128c846c81040b6df/search/2e89cff2ef4b166bd31e4df6be07d41d
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می   شود و بدون شک هرکاررسانه   ای برای بیشترین اثرگذاری به یک سیاست   گذاری محتوایی 
مطلوب جهت پوشش آن پدیده نیاز دارد و تلویزیون هم به   عنوان وسیله   ای ارتباط   جمعی 
و پرمخاطب به سیاست   گذاری محتوایی جهت پوشش این راهپیمایی نیازمنداست که در 
این پژوهش، متن زیارت   اربعین   را برای این سیاست   گذاری محتوایی انتخاب کرده   ایم که 
این سیاست   ها می   تواند ظرفیت   های نهفته این مغناطیس پرجاذبه و معنادار را بیش   ازپیش 
آشکارتر سازد. وی ادامه می دهد: در این پژوهش به بررسی سیاست   گذاری محتوایی برای 
پوشش تلویزیونی راهپیمایی   اربعین   با بهره گیری از متن زیارت   اربعین   پرداخته که در مراحل 
راهپیمایی  زیارت   اربعین)به    عنوان شناسنامه  تحلیل شماتیک  به  ابتدا  کارتحقیقی  این 
اربعین( پرداخت و بدین طریق به سیاست   های الزم دست پیدا کرد و سپس از طریق 
مصاحبه با کارشناسان و خبرگان امر این حوزه به اتخاذ تدابیر الزم جهت اینکه چگونه 
می   توان این سیاست   های محتوایی را در پوشش برنامه   های سیمای جمهوری اسالمی به 

کاربرد، پرداخت.
پژوهشی توسط یعقوبی و دیگران)۱۳۹6( در دانشگاه گیالن با عنوان پدیدارشناسی تجربه 
پیاده روی   اربعین   انجام شده است. پژوهش حاضر، شرح یک پژوهش کیفی میدانی است 
که به تحلیل پدیدارشناختی یکی از مهم ترین تحوالت مناسک دینی می پردازد؛ تجربیات 
زیسته زائران ایرانی در پیاده روی   اربعین   حسینی) سال ۱۳۹6 - کشور عراق(، امروزه به 
دال مرکزی تحقیقات حوزه جامعه شناسی دین بدل شده است. با توجه به التزام جامعه 
شیعی در نظریه پردازی مطالعات زیارت و غنای علمی در این عرصه، محقق تالش کرده 
است تا پژوهشی را به منظور فهم انگیزه و وجوه تجربیات مشترک زائران پیاده ارائه نماید.
این پژوهش با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته به گردآوری داده ها   پرداخته و با رویکرد 
پدیدارشناسی مبتنی بر نظریه ساخت اجتماعی واقعیت پیتر برگر و توماس الکمن، با روش 
تحلیل اسپرس - کالیزی به مقوله سازی تجربیات مشارکت کنندگان انجامید. این تحقیق 
با استفاده از شاخص اشباع نظری، تعداد 27 زائر ایرانی را که در پیاده روی   اربعین   شرکت 
داشتند، مورد بررسی تجربی قرار داد و تجربیات آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 
است. نتیجه تحلیل مصاحبه ها   به ابعادی شامل : بعد اعتقادی، بعد تجربی، بعد ارزشی، 
بعد انگیزشی، بعد تعاملی مقوله بندی شده و با بررسی این مقوالت و درک وجوه مشترک 
تجربیات زائران، تیپ هایی   از همین مقوالت ساخته شده اند که از جمله آن: تیپ زائران 
حاجتمند، زائران گردشگر، زائران سنتی)پارسا(، زائران ایده آل، زائران مناسک گرا، زائران 
مصلحت گرا، زائران فضامحور می باشند.بدین ترتیب، این پژوهش تالشی است در جهت 
خوانش و تفسیر علمی پیاده روی   اربعین   که با فرایندهای تحلیلی و نظریات مکمل به انجام 

رسیده است.
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2-5-2- پژوهش های خارجی
کلمن)2002( خاطرنشان کرده که یکی از نقاط مبهم مردم شناسی، زیارت است که به 
ندرت مورد تحلیل با نگاه روش شناسی مردم نگار قرار گرفته است: مردم شناسی همواره 
نقاطی مبهم دارد. قطعا زیارت یکی از آن هاست، پدیده اي که توسط میلیون ها   نفر در دنیا 
انجام می شود. و سطوح بیشتري را از شرکت کنندگان جلب می کند و با این حال خیلی 
به ندرت، مورد تحلیل نظري یا میدان دید روش شناسی مردم نگار قرار گرفته است. او در 
این مقاله به سه هدف خود اشاره می کند: من سه هدف را دنبال می کنم: نخست بررسی 
مختصر چرایی شکوفایی نوین مطالعات مردم شناسی زیارت است. دوم، اثبات این امر که 
مباحث تصویر و زیارت و اعتراض به امر مقدس قطعا به هم مربوط اند و از هم جدا نیستند، 
در واقع امیدوارم نشان دهد که آنها برخی شباهات نظري برجسته را آشکار کرده اند، و یک 

اختالف نظر جزئی آنها را هم ذکر خواهم کرد. 
سوم، توجه به برخی دستورالعمل هاي مردم شناسی زیارت است)کلمن، 2002: ۳2۵(.

سالوین )200۳( در »راه رفتن به مثابه کنشی معنوي« کوشیده درباره این تجربه معنوي 
زائران بحث کند، از این نقطه نظر که راه رفتن بدن به مثابه مبنایی براي تفسیر مجدد از 
خود و هم چنین بازتفسیر مکان و فضا براي زائران پنداشته شده است. به نظر می رسد 
رابطه بین زیارت و عمل دینی یا نیایشی در جوامع غربی معاصر رو به کاهش داشته است. 
این واژه در گفتگوي )مناظره( نوین به معناي هر سفري است که داراي یک بعد معنوي... 
است که در فواصل منظمی مانند تعطیالت ساالنه تکرار می شود. انگیزه آنها غالباً مبهم 
است و به ندرت با اصطالحات دینی آن را توضیح می دهند، با این حال بسیاري از آن  ها به 
وضوح سفرشان را معنوي وصف می کنند. همچنین این مقاله بیشتر در پی توضیح اعمال 
راه رفتن زائران است تا معناي )داللت( اجتماعی و پدیداري تجربیات زیسته زیارت آنها را 
فهم کند. روشی که سالوین در این مقاله براي بررسی تجربه زائران، به کار گرفته، همراهی 
با آنها در طول مسیر و صحبت کردن در همان زمان بوده است:»راه رفتن در طول مسیر 
به نظر خودم روشی خوب براي تحقیق بود که به صورت یک پیاده روي خوب، همراه با 
صحبت کردن با افراد در طول مسیر و یادداشت برداري و ضبط مصاحبه ها، پیشنهاد شده 
بود. قطعا این پیشفرض که من خودم را با رفتن )حرکت( آنها وفق دهم، مرا قادر می ساخت 
که گروه زائران را در طول مسیر همراهی کنم. و به دنبال بسط تصورات آنها پیرامون سفر 

باشم)سالوین، 200۳: ۳(.
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2-6- تاریخچه پیاده روی اربعین
تشرف به کربال با پای پیاده، تا زمان محدث نوری )قده( بین طالب و فضالی حوزه نجف 
رسم بود، ولی با وارد شدن اولین نوع از اتومبیل   ها به منطقه، سفرهای کاروانی تعطیل شده 
و به دنبال آن، زیارت با پای پیاده نیز بسیار کمرنگ شد و به فراموشی سپرده شد.   ولی پس 
از مدتی و با مطرح شدن آیت اهلل العظمی سید محمود شاهرودی )قده( به عنوان یکی از 
اساتید و مدرسان با نفوذ معنوی حوزه نجف، به علت التزام و اصرار ایشان در پیاده رفتن به 
کربال، مجددا مسئله پیاده رفتن به کربال به عنوان یک سفر مقدس رایج شد و با توجه به این 
که در این سفر، بعضی از ایرانیان نیز گاهی اوقات، ایشان را همراهی می   کردند، رفته رفته 
مردم عراق به این مسئله توجه نموده و این گونه سفرهای مقدس رواج یافت. گفتنی است 
که   ایشان حدود 260 مرتبه)رعایتی، ۱۳۵7( مسیر کربال را با پای پیاده پیموده اند. علما و 
بزرگان نیز به تأسی از ائمه اطهار )ع(، اهتمام بسیار زیادی به این سنت حسنه داشته   اند و 
نقل شده که زیارت کربال با پای پیاده، تا زمان مرحوم شیخ انصاری )قده( مرسوم بوده و 
حتی نقل شده است که ایشان طبق نذری که داشته، با پای پیاده به زیارت امام علی بن 
موسی الرضا )ع( رفته   اند. و مرحوم آخوند خراسانی )قده( نیز به همراه اصحابشان با پای 
پیاده به زیارت کربال مشرف می   شدند. زیارت خانه خدا و مراقد ائمه اطهار )ع(، از امور مهم 
معنوی شمرده شده و روایات بسیاری درباره آن وارد شده است. پاداش   های اخروی مختلفی 
برای زیارت بیان شده و در روایت آمده است که اهل بیت )ع( به زیارت زوار رفته و هول 
و هراس قیامت را از آنها دور کرده و ایشان را مورد شفاعت خود قرار می   دهند. زیارت امام 
حسین )ع( نیز مورد سفارش بسیاری قرار گرفته و روایات و پاداش   های فراوانی برای آن 
وارد شده است. زائر آن حضرت )ع( از آتش دوزخ در امان است. و زیارت ایشان، برابر با هزار 
حج و هزار عمره و آزاد کردن هزار بنده است، اجر هزار شهید از شهدای بدر و هزار روزه   دار 
و هزار صدقه مقبوله به زائر امام حسین )ع( عطا شده و آمرزش گناهان گذشته و آینده ، 

کمترین ثوابی است که به او کرامت می   شود)قمی، ۱۴۱7(.
برای زیارت، عالوه بر پاداش   های اخروی، فوائد و ثمرات مختلفی از جمله تزکیه نفس و 
خداشناسی، بیداری دل   ها و یاد آخرت بیان شده و زیارت، بیان   گر اعالم وفاداری)ابن بابویه، 
۱۴۱۹( و ابراز ادب و ارادت به مراد است. شاخص   ترین ثمره زیارت را می   توان تعظیم و 
بزرگداشت جایگاه خداوند و ائمه اطهار )ع( دانست و این نکوداشت زمانی که با پای پیاده 
صورت گیرد، عالوه بر تعظیم فراوانی که در این حرکت وجود دارد، سبب ایجاد ارتباط 
معنوی عمیقی شده و جلوه   ای عاشقانه از بندگی را به رخ می   کشد. به فرموده مرحوم 
دربندی: زائر پیاده، خود را در برابر سلطان اقلیم جوانمردی و خورشید سپهر عصمت و 



۴6

مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( در استان خوزستان 

شهادت، کوچک می شمارد. زیارت با پای پیاده، بزرگداشتی است که از گذشته بوده و 
اختصاص به زمان خاصی ندارد، همان گونه که نقل شده، حضرت آدم هزار بار به زیارت 
خانه خدا رفت، در حالی که این مسیر را به وسیله قدم   هایش پیمود و این شیوه، اختصاص 
به دین و فرهنگ خاصی هم ندارد )موسوی بجنوردی۱، ۱۳80( همان گونه که قیصر، پادشاه 
روم با خدا پیمان بسته بود که هر گاه در نبرد با امپراتوری ایران پیروز شود، به شکرانه این 
پیروزی بزرگ، از مقر حکومت خود )قسطنطنیه(، پیاده به زیارت بیت المقدس برود و پس 
از پیروزی، به نذر خود عمل کرده و پای پیاده رهسپار بیت المقدس شد )سبحانی، ۱۳86(.
در دین مبین اسالم نیز، زیارت با پای پیاده، سنتی حسنه شمرده شده و سفارش بسیاری 
بر آن شده است. امام صادق )ع(، محبوب   ترین وسیله تقرب بنده به خداوند را زیارت خانه 
او با پای پیاده دانسته و می   فرمایند: یک حج با پای پیاده، برابر با هفتاد حج است. تشرف 
با پای پیاده به بارگاه ائمه اطهار )ع( نیز مورد تأکید بسیاری قرار گرفته و امام صادق )ع( 
می   فرمایند: هر که پیاده به زیارت امیر مؤمنان )ع( رود، خداوند متعال به هر گامی ثواب 
یک حّج و یک عمره برای او نوشته می   شود، و اگر پیاده برگردد، به هر گامی، برای او ثواب 
دو حّج و دو عمره می   نویسند. زیارت امام حسین )ع( نیز با پای پیاده مورد سفارش بسیاری 
قرار گرفته و امام صادق )ع( می   فرمایند: هر که پیاده به زیارت او رود، هر گامی که بردارد و 
بگذارد، ثواب آزاد کردن بنده   ای از اوالد اسماعیل را دارد و در روایت دیگری نیز می   فرمایند: 
هر که پیاده به زیارت قبر امام حسین )ع( رود، خداوند متعال به عدد هر گام برای او هزار 
حسنه نوشته و هزار گناه را از او محو می   کند. و روایات در این باب، بسیارند. مرحوم شیخ 
بهایی، برای رواج فرهنگ زیارت در بین مردم، در سال ۱00۹ ه. ق از اصفهان عزم مشهد 
کرده و با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا )ع( رفت. اهل بیت )ع( نیز به این 
سنت نیکو اقدام کرده   اند و نقل شده است که امام حسن )ع( بیست و پنج مرتبه از مدینه با 
پای پیاده به زیارت خانه خدا رفتند)حسینی فیروزآبادی، ۱۳87(. امام حسن )ع( در مسیر 
زیارت خانه خدا، از مرکب پیاده شده و مسافت بین مدینه تا مکه را با پای پیاده طی نموده 
و تمام کاروان نیز به تأسی از ایشان از مرکب پیاده شدند؛ به گونه   ای که دیگر سواره   ای در 
کاروان وجود نداشت. و در روایت دیگری نیز بیان شده است که امام حسین )ع( راه را پیاده 

می   پیمود، در حالی که محمل   ها و جهازها در کنار ایشان حرکت می   کردند.
از نقل   های تاریخی این گونه به دست می   آید که تشرف به بارگاه ائمه اطهار )ع( با پای پیاده، 

۱. دانشنامه ایران، موسوی بجنوردی محمد کاظم: ج2 ص۳۹: ابن خردادبه دربارة شیز می گوید: آتشکدة آذرجشنس 
)آذر گشنسپ( در آنجا بوده است و این آتشکده در نزد مجوسان گرانقدر بود و هرگاه کسی از ایشان به شاهی می  رسید، 

از مداین پیاده به زیارت آن می  رفت.
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از زمان حضور ائمه رایج بوده۱)کلیددار، ۱۳7۵( و در نقاط مختلف سرزمین اسالمی صورت 
گرفته است ولی در قرن   های گوناگون اسالمی و به مقتضای حکومت   های مختلف، مشکالت 
بسیاری به خود دیده و همان گونه که زیارت ائمه اطهار )ع( در زمان   ها و مکان   های مختلف 

دچار سختی   های فراوان بوده، این سنت نیز دارای فراز و نشیب بوده است.
حاکمان حکومت   های شیعی مانند حکومت آل بویه و حکومت صفویه، به این سنت حسنه 
اقدام کرده و سعی در تبلیغ آن بین شیعیان داشته   اند. بنا به نوشته ابن جوزی، جالل الدوله، 
یکی از نوادگان عضدالدوله، در سال ۴۳۱ ه. ق با فرزندان و جمعی از یاران خود برای زیارت، 
رهسپار نجف شده و از خندق شهر کوفه تا مشهد امیرالمؤمنین )ع( در نجف را که یک 
فرسنگ فاصله بود، پیاده و با پای برهنه پیمود در زمان حکومت صفویه نیز اهتمام بسیاری 
بر زیارت با پای پیاده صورت گرفته است. شاه عباس صفوی و علمای بزرگ عصر ایشان 
همچون مرحوم شیخ بهایی، برای رواج فرهنگ زیارت در بین مردم، در سال ۱00۹ ه. ق 
از اصفهان عزم مشهد کرده و با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا )ع( رفت. 

نقل   های دیگر تاریخی نیز شهادت بر این مطلب می   دهد.
علما و بزرگان نیز، به تأسی از ائمه اطهار )ع(، اهتمام بسیار زیادی به این سنت حسنه 
داشته   اند و نقل شده که زیارت کربال با پای پیاده، تا زمان مرحوم شیخ انصاری )قده( مرسوم 
بوده و حتی نقل شده است که ایشان طبق نذری که داشته، با پای پیاده به زیارت امام 
علی بن موسی الرضا )ع( رفته   اند  و مرحوم آخوند خراسانی )قده( نیز به همراه اصحابشان با 
پای پیاده به زیارت کربال مشرف می   شدند. میرزا حسین نوری )قده( اهتمام بسیاری به این 
امر مهم داشته و هر سال در روز عید قربان به همراه جمعی از زائرین امام حسین )ع( به 

پیاده   روی از نجف تا کربال اقدام می   کردند و این سفر، سه روز به طول می   انجامید.
تشرف به کربال با پای پیاده، تا زمان محدث نوری )قده( بین طالب و فضالی حوزه نجف 
رسم بود، ولی با وارد شدن اولین نوع از اتومبیل   ها به منطقه، سفرهای کاروانی تعطیل شده 
و به دنبال آن، زیارت با پای پیاده نیز بسیار کمرنگ شد و به فراموشی سپرده شد. ولی پس 
از مدتی و با مطرح شدن آیت اهلل العظمی سید محمود شاهرودی )قده( به عنوان یکی از 
اساتید و مدرسان با نفوذ معنوی حوزه نجف، به علت التزام و اصرار ایشان در پیاده رفتن به 
کربال، مجددا مسئله پیاده رفتن به کربال به عنوان یک سفر مقدس رایج شد و با توجه به این 
که در این سفر، بعضی از ایرانیان نیز گاهی اوقات، ایشان را همراهی می   کردند، رفته رفته 
مردم عراق به این مسئله توجه نموده و این گونه سفرهای مقدس رواج یافت2. ایشان حدود 

۱.تاریخ کربال و حایر حسینی)ع(، کلیددار عبدالجواد: گزارشی است که به حسین، نوه دختری ابوحمزه ثمالی مربوط 
می  شود. او حرکت پیادة خود از کوفه، به قصد زیارت امام حسین)ع( را گزارش کرده است.

2.زندگی و مبارزات آیت¬ اهلل¬ العظمی سیدمحمود حسینی شاهرودی به روایت اسناد: .۴۱
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260 مرتبه مسیر کربال را با پای پیاده پیموده و در این سفر معنوی، جمعی از اطرافیان و 
شاگردان، ایشان را همراهی می   کردند. این امر سبب شد تا پیاده   روی کربال بین طالب و 
حوزویان رواج بسیاری پیدا کند و نقل شده است که مرحوم عالمه امینی در زیارت   هایی 
که به کربالی معلی داشته   اند، برای کسب پاداش بیشتر، بارها مسیر بین نجف تا کربال را 
با پای پیاده پیموده   اند. این امر، چنان بین روحانیون ساکن در نجف اشرف رواج پیدا کرده 
بود که غالب طالب بارها مسیر این شهر تا بارگاه امام حسین )ع( را پیاده پیموده و حتی 
در غیر زمان اربعین و عرفه نیز گروه   هایی از طالب، پیاده به سمت کربال حرکت می   کردند. 
غالب علمای معاصر نیز در سفر پیاده کربال شرکت کرده و کرامات و خاطرات زیبایی از این 

سفرها نقل شده است.
سفر پیاده تا کربال، به مرور زمان در عراق گسترش بسیاری پیدا کرد و در مناسبت   های 
مختلف، زائران امام حسین )ع( از سراسر این کشور، به سمت کربال حرکت کرده و با پای 
پیاده مسیر شهرشان تا کربالی معلی را می   پیمودند و در بین آن مناسبت   ها، پیاده   روی 
اربعین از جایگاه ویژه   ای برخوردار بود. با روی کار آمدن دولت بعث عراق، حکومت با این 
مسئله به شدت برخورد نموده و بسیاری از زائرین پیاده را اسیر و اعدام کرد و این مراسم 
مذهبی را به تعطیلی کشانید، ولی بعد از سقوط صدام، عشق حسینی، دلباختگان امام 
حسین )ع( را به سمت خود کشانده و دوباره این سنت حسنه و ارزشمند را برپا کرده است. 
شیعیان و عاشقان ساالر شهیدان )ع(، در مناسبت   های مختلف، به ویژه در اربعین حسینی، 
بسیار پرشورتر از قبل، از شهرها و کشورهای مختلف، به سمت کربال روانه شده، قدم در 
مکان گام   های اسیران کربال قرار داده و مسیرهای منتهی به شهر کربال را با پای پیاده 
می   پیمایند. میلیون   ها  عزادار حسینی، چنان نمادی برای شیعه معرفی کرده   اند که همانند 
آن در هیچ آیین و مذهبی پیدا نمی   شود و چنان تعظیم شعائری برپا کرده   اند که جهانیان 

در عظمت آن مبهوت مانده   اند.

2-7- اهداف و سواالت پژوهش 
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه و با هدف مستندسازی تجارب مدیریت استان 
در زمینه همایش جهانی پیاده روی اربعین با مدنظر قرار دادن عوامل زمینه  ای، شرایط 
شکل  دهنده به این نظام مدیریت، عمل  - تعامل  هاي مرتبط با این نظام معنایي و پیامدهاي 
حاصله در عرصه  ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به انجام رسید. اهداف و سواالت پژوهش 

به شکل زیر قابل طرح است.
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2-7-1- هدف اصلی
مستندسازی تجارب مدیران استان خوزستان در زمینه پیاده روی اربعین

2-7-2- اهداف فرعی
- بررسی وضعیت مدیریت اربعین در استان خوزستان 

- بررسی وضعیت ارائه خدمات در ابعاد امنیتی، بهداشتی، فرهنگی و... در پیاده روی اربعین
- شناسایی مهم ترین چالش های پیش روی زائرین در مسیر شرکت در همایش جهانی 

پیاده روی اربعین
- بررسی نقش سازمان ها   و ادارات مختلف و ارزیابی کیفیت خدمات رسانی آن ها   در همایش 

جهانی پیاده روی اربعین 

2-7-3- سواالت پژوهش
 بنابراین در یک سطح کلی سواالت زیر مطرح است: ۱( مدیران حوزه  های مختلف استان 
چه درک و تفسیري از مدیریت اربعین دارند و نظام معنایي آن  ها در خصوص پدیده  ی 
اربعین حول چه مفاهیمي شکل گرفته است؟ 2( شرایط شکل  دهنده به این نظام معنایي 
داراي چه ویژگي  هاي است؟ ۳( مدیران و نیروهای عملیاتی در رابطه با پدیده  ی اربعین چه 
عمل- تعامل  هایي دارند؟ ۴( پیامدهاي این شرایط و عمل- تعامل  ها در عرصه اجتماعی و 

سیاسی چیست؟
جزئی تر از این، در همین راستا سواالت اصلی پژوهش به شرح زیر است:

۱( زمینه های اصلی شکل گیری این همایش جهانی کدامند؟
2( شرایط موثر بر ایجاد انگیزه برای افراد جهت مشارکت در این همایش چه مواردی 

هستند؟
۳( مدیران کدام بخش ها   و حوزه ها   و به چه شیوه ای در این موضوع مسئولیت دارند؟

۴( مهم ترین کنش تعامل ها   و درس آموخته های مدیران در ارتباط با تسهیل حضور زائرین 
در پیاده روی اربعین چه بوده است؟

۵( پیامدهاي این سبک مدیریت، شرایط و عمل- تعامل  ها چه مواردی هستند؟
6( چالش های عمده واجد ارزش مستندسازی بر سر راه مدیران در این شرایط چه بوده 

است؟
7( چه راهکارها، تدابیر و برنامه هایی)خالقیت و ایده هایی( را برای ارتقا کیفیت برگزاری 

اربعین در سال های بعد می توان بدست آورد؟
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2-8- چارچوب مفهومي
با توجه به تمایزهای فلسفي– پارادایمي روش  های کمی و کیفی پژوهش، در پژوهش  های 
کیفي به جاي استفاده از چارچوب نظري از چارچوب مفهومي جهت استخراج سوال یا 
سواالت پژوهش استفاده مي  شود. چارچوب مفهومي مجموعه مفاهیم مرتبطی را شامل 
مي  شود که بر مفاهیم عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آن  ها را در قالب یک نظام منسجم 
و مرتبط معنایي به همدیگر پیوند مي  دهد. بنابراین عدم تمایل رویکرد کیفي به بهره  گیري 
از نظریه و مفاهیم موجود در قبل تحقیق، ریشه در عنصر پارادایمي تبیین دارد. زماني که 
ساخت و ساز دنیاي اجتماعي از سوي کنشگران، آن هم از طریق کنش متقابل بین آن  ها 
و بسترهاي اجتماعي رخ مي  دهد، محقق با درگیري در بستر و زمینه  ی مورد مطالعه به 
استخراج مفاهیم و انتزاع آن  ها مي  پردازد. بنابراین مفهوم  سازي و نظریه  سازي در فرایند 
حادث مي  شود )ایمان، ۱۳88: ۱72(. به عبارت دیگر استفاده از نظریه در روش  شناسي 
کیفي به منظور نظریه  آزمایي نیست و نظریه  ها نقشي الهام  بخش و مکمل  گونه در فرآیند 
پژوهش و تحلیل داده  ها و براي ایجاد حساسیت نظري – مفهومي جهت کمک به باز بودن 
ذهن محقق نسبت به مسائل و مقوله  هاي مورد پژوهش دارند. در روش  شناسي نظریه 
زمینه  ای نیز پژوهش  گر کار را با نظریه  اي که از قبل در ذهن دارد شروع نمي  کند )مگر 
این  که هدف بسط یک نظریه موجود باشد( بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز مي  کند و 
مي  گذارد تا نظریه از درون داده  هایي که گرد مي  آورد پدیدار شود )اشتراوس و کوربین۱، 
۱۳۹۴: ۳۴(. بنابراین ساخت مدل پارادایمي یا نظریه  ی زمینه  اي به صورت تجربي مستلزم 
رابطه  ی دو سویه میان داده  ها و نظریه است. داده  ها باید به شیوه  ی دیالکتیکي گزاره  هایي 
را تولید کنند که استفاده از چارچوب  هاي نظري قبل از تجربه را مجاز مي  سازد، اما مانع 
تبدیل  شدن چارچوب خاص به ظرفي مي  شود که داده  ها باید در آن ریخته شوند. مطالعه 
دیدگاه ها   و نظریات مرتبط با هر موضوعی می  تواند روشن  گر، آگاهی  بخش و یاری  رسان 
محقق در فهم روابط پیچیده در دنیای پیرامون باشد. در مطالعه  ی اربعین و به روش 

نظریه  ی داده  بنیاد، مهم ترین نظریات دین مورد توجه قرار می گیرد:

2-8-1- نظریات جامعه شناسی دین 
 در این بخش، پس از بررسی کوتاهی از تعاریف دین )که بر تجربه دینی تاکید بیشتري 
داشته اند( به بیان نظریات جامعه شناختی درباره دین پرداخته می شود. براي دین تعاریف 
متعددي آورده شده است. از جمله این تعاریف می توان به تعریف آلستون اشاره کرد: آلستون 
در مقاله خود تحت عنوان »دین« نه مشخصه را مشخصات دین ساز معرفی می کند: اول: 
1. Strauss & Corbin  
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اعتقاد به وجودهاي ماوراء طبیعی )خدایان(، دوم: تفکیک میان اشیاء مقدس و غیرمقدس، 
سوم: اعمال و مناسکی که بر امور مقدس تکیه دارد. چهارم: قانونی اخالقی که اعتقاد به 
مصوب بودن آن از ناحیه خدایان وجود داشته باشد، پنجم: احساساتی که مشخصه دینی 
دارند )خشیت، احساس رمز و راز، احساس گناه و پرستش( که به نظر می آید در محضر 
امور مقدس و در خالل انجام مراسم سر بر می آورند و به تصورات مربوط به خدایان مرتبط 
اند. ششم: دعا و دیگر صور ارتباط با خدایان. هفتم: جهان بینی یا تصویر تمام از جهان به 
صورت کل و جایگاه فرد در آن. چنین تصویري تشخیص غایتی فراگیر براي جهان و اشاره 
به اینکه جایگاه فرد در آن چیست، دربرمی گیرد. هشتم: نظامی کم و بیش کامل در مورد 
حیات فرد که بر جهان بینی مبتنی است. نهم: گروه اجتماعی که اوامر پیشین آنان را به هم 

پیوسته است )جبرئیلی،۱۳86 :۹7-۹8(.
تعریف دین قضیه ساده اي نیست و مراجع ذیصالح تعاریف گوناگونی را درباره دین ارائه 
کرده اند که هر یک آشکارا با دیگري ناسازگار است )همیلتون، ۱۳87 :26 (. گیدنز )۱۳8۳( 
معتقد است در تعریف دین ابتدا باید دانست دین چه نیست. به نظر او دین را نباید با 
یکتاپرستی، دستورالعمل هاي اخالقی، امور فوق طبیعی و تبیین کننده فلسفه بودن درنظر 
گرفت. اما ویژگی هایی   که به نظر می رسد همه ادیان در آن مشترک اند از این قرارند: ادیان 
متضمن مجموعه اي از نمادها هستند، که احساسات حرمت یا خوف را طلب می کنند، و 
با شعائر یا تشریفات )مانند مراسم کلیسا( که توسط اجتماع مومنان انجام می شود پیوند 
دارند )گیدنز، ۱۳8۳ :۴۹6 (. شعائر مرتبط با دین بسیار گوناگون است. اعمال شعائري 
ممکن است شامل دعا خواندن،... روزه گرفتن در روزهاي معین و مانند آن باشد )گیدنز، 

۴۹7:۱۳8۳ (. ابعاد دین از نظر اسمارت عبارتند از: 

1 - بعد مراسم عبادي 
دین تا حدودي گرایش بدان دارد تا از طریق مراسم عبادي از جمله پرستش، نماز و نیایش، 
نذورات و صدقات و امثال آن خود را بیان کند. می توانیم همین ها   را بعد مراسم عبادي دین 
بنامیم. در این راستا نظریات مهم چندي باید مطرح شود: اوال( وقتی به مراسم عبادي فکر 
می کنیم، اغلب در مورد امري بسیار رسمی و سنجیده مانند مراسم عشاي ربانی موسیقایی 
و.... می اندیشیم. اما شایان توجه است که حتی ساده ترین شکل مراسم مذهبی از آن 
روي که در آن صورتی از رفتار ظاهري و هماهنگ با نیت درونی جهت ارتباط و حضور 
در عالم غیب تبلور می یابد، نوعی آیین و مراسم عبادي در بر می گیرد)اسمارت،۱۳8۳ 
:۱۳(. دوم اینکه هچون مراسم عبادي هم مستلزم جنبه درونی است و هم ظاهري، همواره 
این امکان وجود دارد که جنبه ظاهري بر جنبه درونی غلبه کند. در این صورت است که 
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مراسم عبادي تا حد یک فرایند مکانیکی یا قراردادي تنزل پیدا می کند. اگر مردم حرکات 
و اشارات مذهبی را بدون همراهی با نیات و احساساتی که مفهوم انسانی بدان می بخشد، 
انجام دهند، آن مراسم دینی صرفا جنبه اي صوري دارد )اسمارت،۱۳8۳ :۱۴-۱۳(. معناي 
مراسم عبادي بدون مراجعه به جو اعتقادي که این مراسم در آنجا اجرا می گردد، قابل فهم 
نیست. بنابراین نماز و دعا در بیشتر آیین ها   در مقابل یک وجود الهی به جا آورده می شود 

)اسمارت،۱۳8۳: ۱۵(.

2 - بعد اسطوره  اي
 در زمینه بعد اسطورهاي دین باید تعابیر و تفاسیر مهمی ارائه شود. اوال، مطابق کاربرد 
مدرن در الهیات و مطالعه تطبیقی ادیان، واژه هاي »اسطوره«،»اسطوره شناختی« و غیره، 
دیگر بدان معنی که از درونمایه دروغینی برخوردارند، به کار نمی  روند... در اصل واژه اسطوره 
به معنی داستان است و با نامیدن چیزي به داستان نمی  گوییم که حقیقت دارد یا دروغ 
است. ما تنها گزارش می کنیم که چه چیزي گفته شده است. به همین سان، در اینجا توجه 
ما معطوف به گزارش باورهاست. ثانیا کاربرد واژه اسطوره نه تنها داستان هایی   درباره خدا... 
و درباره خدایان... و غیره را در بر می گیرد بلکه رویدادهاي با اهمیت دینی در یک سنت را 

نیز شامل می شود )اسمارت،۱۳8۳ :۱6(.

3- بعد اعتقادي و اصول عقاید
 اسمارت بر این باور است به راحتی نمی  توان میان جنبه اسطورهاي و نمادین دین و آنچه 
در الهیات بیان می شود، تمیزي قائل شد. اصول عقیدتی کوششی است تا به آنچه از طریق 
زبان اسطوره اي و نمادین ایمان دینی و مراسم عبادي متجلی می گردد، نظم، شفافیت 
و نیروي عقالنی بخشد. به طور طبیعی الهیات باید از نمادها و اسطوره ها   استفاده کند. 
ادیان جهان بخشی از نیروي پویاي خود را مدیون موفقیت شان در ارائه تصویر کاملی 
از عالم وجود از طریق یک نظام اعتقادي منسجم اند)اسمارت،۱۳8۳ :۱6(. بعد اخالقی 
ادیان معموال مجموعه اي از دستورالعمل هاي اخالقی اند. علم اخالق رفتار فرد را مورد 
توجه قرار می دهد و اصول و ضوابط اخالقی دین غالب نیز تا حدودي اجتماعی را کنترل 

می کند)اسمارت،۱۳8۳ :۱7(.

4- بعد اجتماعی 
بعد اجتماعی روندي است که طی آن دین مورد نظر نهادینه می شود که به موجب آن از 
طریق نهادها و آموزه هایش جامعه را در مسیري که خود را در آن می یابد، تحت تاثیر قرار 
می دهد. ابعاد عقیدتی، اسطوره اي و اخالقی دین، دیدگاه های دین درباره ماهیت عالم غیب 
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و اهداف آن را در خصوص اینکه زندگی انسان ها   چگونه باید شکل گیرد، بیان می کنند. بعد 
اجتماعی راهی را نشان می دهد که از طریق آن زندگی انسان ها   با این خواسته ها   به واقع 
شکل می گیرد و حاکی از شیوه اي است که طی آن نهادهاي دینی موثر واقع می  شوند. 
ضمنا روشن است که الگوهاي مداوم مراسم عبادي عامل مهمی در نهادینه شدن دین 
هستند. مثال، اگر اعتقاد بر این است که تشریفات و مراسم دینی خاصی تنها توسط یک 
کشیش می تواند به طور صحیحی اجرا شود، پس نهاد دینی تا حدي به حفظ و پاسداري از 

روحانیت حرفه اي نیاز دارد )اسمارت،۱۳8۳ :۱۹(.

5- بعد تجربی
اگر چه انسان ها   امید آن دارند که از طریق مراسم دینی به عالم غیب متصل شوند، دین 
شخصی طبعا مستلزم امید به درک و تجربه آن جهان است... یک مسیحی که به درگاه خدا 
دعا می کند معموالً معتقد است که خداوند دعاها را اجابت می کند و این اجابت تنها از جنبه 
ظاهري نیست که مراتبی از امور را پدید می آورد، مثال شفاي یک بیماري، بلکه مهم تر از 
آن »از جنبه باطنی« است که در رابطه شخصی میان کسی که دعا می کند و خالق وي به 
اوج خود می رسد.... از این رو، دین شخصی لزوما متضمن چیزي است که ما بعد تجربی 
نامیده ایم )اسمارت،۱۳8۳ :۱6(. در اینجا، تاکید بر تعاریفی از دین است که بر تجربه دینی 
تاکید بیشتري داشته اند. از جمله این تعاریف می توان به تعریف »یواخیم واخ« اشاره کرد : 
عملی ترین تعریفی که هنوز هم مختصر و مفید به نظر می رسد این است که دین »تجربه 
اي قدسی« است. این مفهوم بر خصلت عینی تجربه دینی تاکید دارد که در مقابل نظریه 
هاي روانشناختی داراي ماهیت صرفا ذهنی )خیالی( قرار می گیرد که در بین مردم شناسان 
رواج دارد )واخ، ۱۳87: ۱6(.  تجربه اصیلی که ما آن را دینی می خوانیم سعی می کند که به 
طرق مختلف خود را بیان نماید و عینیت بخشد. ما به پدیده شناسی بیان تجارب دینی و به 
دستور زبان دینی که بر پایه بررسی هاي تجربی جامع پدیده شناسی تطبیقی استوار باشد 
نیازمندیم)واخ، ۱۳87: ۱7(. با یکی... از فالسفه دین، د. ام. ادواردز موافق هستیم که مدعی 
است »قدسی« ارزش چهارمی در ردیف ارزش هایی   چون »خیر«، »حقیقت« و »زیبایی« 
نیست، بلکه قدسی خاستگاهی است که ارزش هاي یادشده، وجوه مشترک و منشاء آنها از 

آن مشتق می شود)واخ، ۱۳87: ۱8(.

2-8-3- رویکرد عاطفه گرایانه به دین با تاکید بر نظر مالینوفسکی
عاطفه گرایان استدالل می کنند که دین به کنجکاوي عقلی، جستجوي تسلط مادي و 
یا به استدالل خونسردانه و بی طرفانه، ربطی ندارد. در نگاه نظریه پردازان عاطفه گرا، 
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باورداشتهاي مذهبی از حاالت عاطفی ذهن سرچشمه می گیرند )همیلتون، ۱۳87: 8۳(.  
این رویکرد از سوی کسانی مطرح می شود، که بر وجه عاطفی دین تاکید دارند، از جمله، 

مارت، فروید، اسپیرو و مالینوفسکی.
مالینوفسکی به این قضیه آگاهی داشت که مناسک صرفا واکنش هایی   فردي به رویدادها 
نیستند، بلکه اموري همگانی و اجتماعی اند که به همه اجتماع مربوط است او در صدد 
آن برآمده بود تا یک بار دیگر این ماهیت همگانی و اجتماعی مناسک مذهبی را بر مبناي 
کارکرد تخلیه روانی آنها تبیین کند. درگیري اجتماع گسترده تر در مناسک مذهبی به این 
مراسم نیرو می بخشد و تاثیر آن را در مبارزه با عواطف مخرب تقویت می کند)همیلتون، 
۱۳87: ۹۱(. هرگاه انسان ها   در تعقیب هدف هاي عملی دجار سرخوردگی شوند، اضطراب 
ها، هراس ها   و امیدهایشان تنشی در اندامشان پدید می آورد که آنها را به نوعی فعالیت برمی 
انگیزد. انسانها در چنین موقعیت تنش آمیز و اضطراب انگیزي، نمی  توانند منفعل باقی 
بمانند و باید کاري بکنند. در این موقعیت، آنها وادار می شوند که با توجه به ناتوانی شان در 
انجام دادن هرگونه کار مستقیما عملی، نوعی کنش جانشین را انجام دهند. فعالیت جانشین 
عموما نوعی نمایش نتیجه دلخواه است. این کنش خودانگیخته در ذهن عمل کنندگان این 
یقین را ایجاد می کند که مناسک جادویی روي جهان تاثیر عملی دارند، چرا که در شرایط 
بی اطمینانی تنش عاطفی را تخفیف می دهند. همچنین، کسی که به این مناسک عمل 
می کند، از آنجا که در نتیجه این ایقان، عمال احساس اطمینان بیشتري می کند و بر اثر 
تخلیه تنش عاطفی آرامش بیشتري را احساس می کند، وظایفش را نیز به گونه موثرتري 

انجام می دهد )همیلتون، ۱۳87: 8۳(.

2-8-4- رویکرد معناگرایانه به دین
 نویسندگانی چون دیویس و یینگر و ادي، براي تعدیل در رهیافت کارکردگرایانه، این 
اندیشه را مطرح کردند که دین عالوه بر کارکردهاي دیگر، فراهم آورنده معنا در برابر جهانی 
است که پیوسته گرایش به بی معنایی دارد. در میان نظریه پردازان قدیمی تر، ماکس وبر 
در این نوع رهیافت تا اندازه زیادي پیشگام بوده و زمینه را براي این رهیافت و شناخت تار 
و پود گوناگون دخیل در حیات دینی، فراهم کرد )همیلتون، ۱۳87: 2۳۳(.او از هر گونه 
اظهار نظر در جهت پیوند دادن دین با عوامل اجتماعی بر مبناي یک موضع تقلیل گرایانه، 
پرهیز می کند. وبر می گوید: رهیافت جامعه شناختی به تنهایی نمی  تواند دین را تبیین کند. 
او این نظر را رد می کند که اندیشه هاي دینی جز بازتاب موقعیت هاي مادي و منافع گروه 

هاي اجتماعی، چیز دیگري نیستند )همیلتون، ۱۳87: 8۳(.
همچنین نظریه هایی   که دین را در اصل واکنشی به محرومیت و در نتیجه برانگیخته نفرت 
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می انگارد.. رد می کند. گرچه در ضمن می پذیرد که میان دین و رنج، پیوند بسیار نزدیکی 
برقرار است  فرایند عقالنیت... فرایند یافتن معنا در این جهان است. هستی هاي انسانی براي 
وبر در این زمینه هستی هاي اساسا یابنده معنا یا به بیان دقیق تر هستی هاي جستوگر 
معنا هستند، و این امر مردم را به مقابله با فهم امر به ظاهر بی معنا فرا می خواند: فهم رنج، 
مرگ، یا هر چیز دیگر مخصوصا هنگامی که آن هایی   را که سزاوار نیستند آزار دهد. به نظر 
وبر،... دین، اساسا پاسخی است به دشواري ها   و بی عدالتی هاي زندگی و می کوشد تا این 
ناکامی ها   را توجیه کند و در نتیجه، انسان ها   را قادر به کنارآمدن با آن ها   می کند و در برابر 
این مشکالت، به آنها اعتماد به نفس می بخشد. مفاهیم دینی بر اثر این واقعیت پدید می آید 
که زندگی اساسا مخاطره آمیز و نامطمئن است. بی اطمینانی به این معنا است که انسان ها 
  برخی چیزها را آرزو می کنند، ولی آرزوهایشان همیشه برآورده نمی  شوند. همچنین میان 
آنچه که تصور میکنیم باید باشد، و آنچه که عمال رخ میدهد، همیشه اختالف وجود دارد. 
دین میتواند خصلت به ظاهر خودسرانه جهان را معنی دار و سامان مند جلوه دهد که وبر 
آن را »توجیه الهی« خوشبختی و بدبختی می نامد میان آنچه ما از گذران یک زندگی 
خوب –پاداش، عدالت، موفقیت- انتظار داریم و آنچه به دست می آوریم- درد، بدرفتاري، و 

رنج تفاوتی وجود دارد.)همیلتون، همان(. 

2-8-5- نظر ادي درباره دین و معنا
به نظر ادي، جوهر دین فراگذشتن از تجربه روزانه است و ما به این دلیل به این ارجاع 
متعالی نیاز داریم که وجود انسان با سه چیز تعیین می شود: احتمال، ناتوانی و کمیابی. 
منظور ادي از احتمال، این واقعیت است که وجود بشر سرشار از بی اطمینانی، خطر 
و آسیب پذیري است. زندگی، امنیت و بهروزي انسان شکننده اند. منظور او از ناتوانی 
این واقعیت است که ما براي رفع بی اطمینانی در زندگی چندان کاري نمی  توانیم انجام 
دهیم؛ و منظورش از کمیابی، این است که چون نیازهاي بشر تقریبا نامحدودند، هدف ها 
  و ارزش ها   در جامعه، توزیع غیرعادالنه اي دارند. این ویژگی هاي زندگی بشري ناکامی 
از طریق ناکامی ها   و محرومیت ها   تنها  این  با  و سازگاري  بار می آورند  به   و محرومیت 

دین امکان پذیر است. دین به سازگاري با آن چیزي که ادي »نقاط شکننده« زندگی روزانه 
می نامد، کمک می کند. دین از طریق معنا بخشیدن به تجربه هاي ناراحت کننده، براي 

مسائلی چون مرگ و رنج، پاسخ هایی   را فراهم می کند )همیلتون، ۱۳87: 207(.
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2-8-6- دیدگاه کلیفورد گیرتس درباره دین و معنا
او به دین به عنوان بخشی از یک نظام فرهنگی نگاه می کند. هرچند در تعریف فرهنگ 
اتفاق نظري وجود ندارد،... اما گویا نوعی وفاق پنهان در این باره وجود دارد که فرهنگ کل 
فراگیري است که بر ابعاد مختلف و جنبه هاي متفاوت جامعه سایه افکنده و همه اجزا و 
عناصر تشکیل دهنده آن را متاثر از خود ساخته است )بختیاری و دیگران، ۱۳82: 2۱8(. 
فرهنگ شاخه اصلی انسان و تمایز جامعه انسانی از سایر موجودات اجتماعی است و بدون 
در نظر گرفتن آن، انسان در ردیف حیوانات قرار می گیرد. پدیده اي که در یک فرایند 
نسبتا طوالنی شکل می گیرد و در قابل نظامی از نمادها و معانی آنها در می آید )بختیاری 
از معانی است که در راستاي  از فرهنگ، »الگویی  او  و دیگران، ۱۳82: 2۱8(. مقصود 
تاریخ انتقال می یابد و از طریق نمادها تجسم پیدا می کند و یا نظامی از مفاهیم است که 
به انسان ها   به ارث می رسد و به صورت هاي نمادین بیان می شود. به منزله بخشی از یک 
فرهنگ، با نمادهاي مقدس و کارکرد آنها سروکار دارد. نظام فرهنگی حامل و حافظ معانی 
کنش هاي اعضاي جامعه است. به کمک نظام فرهنگی و فرهنگ حاکم بر جامعه می توان 
به فهم و شناخت معانی آنها نائل شد )بختیاری و دیگران، ۱۳82: 2۱8(. نمادهاي مقدس، 
یا به عبارت دیگر همان دین، در ایجاد تصویر آدم ها   از جهان و مرتبط ساختن آن با روحیات 
شان، نقش مهمی بر عهده دارد. نمادهاي مقدس، روحیات آدم ها   را از جهت عقلی منطقی 
جلوه می دهد، زیرا این روحیات را به صورت شیوه  اي از زندگی نشان می دهد که با محتواي 
جهان بینی آنها تطبیق آرمانی دارد. نمادهاي دینی هم موقعیت ما را در جهان بیان می کنند 
و هم به این موقعیت شکل می بخشند. این نمادها از طریق القاي تمایالتی به انسان ها   در 
جهت رفتارکردن به شیوه هاي معین و ترغیب حالت هاي خاص در آنها به جهان اجتماعی 
شکل می دهند. گیرتز... دین را چنین تعریف می کند: »دین عبارت است از:الف)نظامی از 
نمادها که می کوشد ب)خلقیات و انگیزشهاي قوي، فراگیر و پویا در انسان ایجاد کند ج( این 
کار با تنظیم و جهت دادن تصورات و ذهنیت ها   درباره نظام حاکم بر هستی د( پوشش دادن 
این تصورات و ذهنیت ها   با هاله اي از حقیقت و واقعیت ه( به گونه اي که فقط خلقیات و 
انگیزش ها   واقعیت و حقیقت جلوه کند )انجام می پذیرد( گیرتز بر این عقیده است که دین 
یک نظام فرهنگی است و می کوشد که این ادعاي خود را به اثبات برساند )پالس، ۱۳8۵: 
۳۴۳(.  دین از طریق صورت بندي مفاهیمی درباره نظم کلی وجود، این کارها را انجام 
می دهد. به نظر او آدم ها   به چنین مفاهیمی نیازمندند. آن ها   نیاز به این دارند که جهان را 

معنی دار و سامان مند ببینند. مسائلی که دین با آنها سروکار دارد، عبارت اند از:
۱-تجربه سردرگمی: وقتی پیش می آید که رویدادهاي غیرعادي یا شگفت آوري رخ دهند 
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که هیچ یک از وسایل عادي تبیین، از عهده تبیین آنها برنیاید. دین پاسخی فوري براي 
این رخدادها فراهم می کند. پس دین... در زمینه اي گسترده تر براي یکنواختی زندگی نیز 

اعتباري فراهم می کند. 
2- تجربه رنج: بیشتر سنت هاي دینی جهان این قضیه را تایید می کنند که زندگی مستلزم 
رنج است و حتی آن را عزیز می دارند. در حالی که واکنش دینی به حالت سردرگمی اساسا 
یک واکنش عقالنی است، اما همین واکنش دربرابر رنج بیشتر واکنشی عاطفی است. دین 
در جنبه  هاي عقالنی اش توضیح پذیري نهایی تجربه را تصدیق می کند، اما در جنبه هاي 
عاطفی، تحمل  پذیري غایی وجود را تایید می نماید. دین این کار را با فراهم آوردن نمادهایی 
براي بیان عواطف انجام می دهد. دین، از طریق قرار دادن رنج در یک زمینه معنی دار، انسان 
را با آن تطبیق می دهد و با فراهم آوردن شیوه هاي خاصی از کنش می کوشد رنج را از این 

طریق بیان کرده و آن را قابل فهم سازد.
۳- تجربه شر: نکته اساسی در این مورد این احساس همگانی است که میان امور، بدان سان 
که هستند و بدان سان که باید باشند، شکافی وجود دارد... البته گیرتس در اینجا نظر وبر 
و بسیاري از کارکردگرایان را منعکس می کند. به گفته خود او، توضیح ناپذیري معماگونه 
این بیداد بزرگ، این بدگمانی ناخوشایند را به بار می آورد که شاید جهان و زندگی انسان در 
جهان، هیچ سروسامان درستی نداشته باشد. »دین می کوشد تجربه هاي بشر از نابرابري و 
بی عدالتی را توجیه کند... و حتی همین بی عدالتی ها   نیز الگوي معنی داري دارند. گیرتس 
با تبیین هاي روانشناختی در مورد پذیرش مفاهیم دینی، مخالف است. به عقیده گیرتس، 
مبناي حقیقی این باورداشت ها   یا در مرجعیت نهفته است یا در سنت گیرتس درباره ویژگی 
هاي چشم انداز دینی، می گوید، مهم ترین ویژگی دین، ایمان است... به عقیده گیرتس، 
مکانیسم ایجادکننده ایمان، مناسک است. ایقان دینی در جریان مناسک ایجاد می شود. در 
واقع بحث گیرتس آن است که ادیان چگونه منابع اطالعاتی خود را که بر آنها اتکا می کنند 
به دست می آورند و با چه سازوکارهایی این منابع خود را به نظام هاي نمادین داخل دین 
تبدیل می کنند؟ در این رابطه گیرتس به موضوع مناسک اشاره می کند و معتقد است که 
اعتقاد دینی حاصل عمل اجتماعی. روانشناختی نمادهاي دینی است و چارچوب اصلی آن 
مناسک است. مناسک عبارتند از سازوکارهاي اصلی که از خالل آن نه فقط فرد با جهان 
روبرو می شود، بلکه جهان را به عنوان بخشی از شخصیت خود درونی می کند. به عبارت 
دیگر، مناسک ابزاري است براي ورود جهان به درون انسان که این ورود بنا بر پرسمان 
گیرتس از طریق تفسیر و تبیین جهان در طی مناسک انجام می گیرد. نکته دیگري که 
گیرتس به آن اشاره می کند نکته اي روش شناختی و محتوایی درباره رویکرد او در مورد 
دین است. وي معتقد است که دین در واقع یک تجربه است، تجربه  اي که ما زمانی به 
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سراغش می رویم که پایان یافته باشد. با این جمله گیرتس در واقع بر آن تاکید دارد که وارد 
شدن در تماس با افراد در حین مناسک یا عمل قدسی، عمال ناممکن است. بنا بر تعریف 
وقتی فرد در حال انجام عمل قدسی است، از واقعیت جدا می شود و لذا قابل دسترسی 
نیست. یعنی زمانی امکان تماس با یک مومن به وجود می آید که عمل قدسی او و تجربه 
قدسی او پایان یافته باشد. از نظر گیرتس چیزي که در عمل اتفاق می افتد یک »دین تجربه 
شده« است و آنچه محقق بر روي آن کار می کند به تعبیر او یک »دین به یادآورده شده« 

)فکوهی، ۱۳86: ۱۱7(. 
دین به یادآورده شده یک بازتفسیر است از تجربه واقعی که که در حوزه قدسی اتفاق افتاده 
است. گیرتس این نکته را هم اضافه می کند که تجربه قدسی این خصوصیت را دارد که 
پیوسته نیست و افراد در قسمت اعظم زندگی شان در تجربه هاي غیر قدسی هستند و 
اینکه چه قدر حوزه قدسی بر حوزه غیرقدسی و برعکس موثر است، خود بحث مهم دیگري 
است. نکته آخر اینکه در مورد الگوهاي فرهنگی از جمله الگوهاي دینی یکی از مسائل مورد 
بحث رابطه بین قدرت یک الگو و گستره آن است. البته این رابطه باید به شکل دینامیک 
و انعطاف پذیري تحلیل شود. قدرت باید به نوعی تحلیل شود که گیرتس نام آن را تحلیل 
عمومی می نهد و به تحلیل خود بر گستره آن نیز تحلیل افقی نام می نهد. به عنوان مثال 
محقق می تواند از یک تحلیل افقی به این نتیجه برسد که گروه بزرگی عبادتی را انجام 
می دهند ولی در یک تحلیل عمومی مساله این است که کسانی که این عبادت را انجام 
می دهند با چه عنوانی آن را انجام می دهند. روش شناسی گیرتس مبتنی بر اولویت دادن 
به متن است. او معتقد است که واقعیت اجتماعی را باید به صورت یک متن مشاهده کرد و 

همانطور که یک متن را تفسیر می کنیم می باید آن را نیز تفسیر کنیم.

2-8-7- نظریه استارك و بینبریج درباره دین؛ دین به عنوان جبران
نظریه استارک و بینبریج، اساسا بر نظریه تبادل متکی است. نظریه اي مبتنی بر این اصل 
که همه یا تقریبا همه کنش هاي متقابل بشري را می توان به صورت نوعی مبادله در نظر 
گرفت. دین اساسا کوششی است براي برآوردن آرزوها و یا به دست ها   آوردن پاداش. آنها 
پاداش را به عنوان هر چیزي در نظر می گیرند که انسان آرزویش را دارد و براي به دست 
آوردنش، حاضر است نوعی خسارت را تحمل کند. پاداش، هم چیزهاي بسیار ویژه و محدود 
را در برمی گیرد و هم کلی ترین چیزها، مانند راه حل هاي مربوط به مسائل معناي غایی 
زندگی و حتی چیزها، شرایط یا حالت هاي غیرواقعی و غیرموجود. خسارت به هر چیزي 
اطالق می شود که انسان می کوشد از آن پرهیز کند. از این قضیه چنین برمیآید که خسارت 
براي به دست آوردن پاداش پذیرفته میشود... استارک و بینبریج پاداشها و خسارتها را 



۵۹

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان

مکمل هم در نظر میگیرند. اگر از پاداشی چشم پوشی شود، آن پاداش معادل یک خسارت 
است و اگر از یک خسارت احتمالی پرهیز شد، پرهیز از آن خسارت معادل یک پاداش 
است. استارک و بینبریج، دین را کوششی میدانند براي به دست آوردن پاداشهاي دلخواه در 
غیاب چاره هاي دیگر... انسانها براي به دست آوردن پاداش، تبیین هایی   را دنبال می کنند و 
می پرورانند. این تبیین ها، عبارت هایی   مربوط به این قضیه اند که چرا و چگونه پاداش ها   را 

باید به دست آورد و خسارت هایش را باید تحمل کرد )همیلتون، ۱۳87: ۳۱0(.
 دین با تبیین هاي فراطبیعی سروکار دارد. منظور استارک و بینبریج از پاداش ها، نیروهایی 
اند که به اعتقاد انسان ها، در فراسو و بیرون از طبیعت جاي دارند و می توانند نیروهاي 
مادي و طبیعی را دفع کنند و پاداش ها   همیشه به دست آوردنی نیستند، به ویژه اگر 
چیزهایی را دربرگیرند که ممکن است وجود خارجی نداشته باشند. در غیاب پاداش بالفعل، 
تبیین هایی   باید پذیرفته شوند که دستیابی به پاداش را به آینده اي دور و یا موقعیت 
هاي اثبات ناشدنی دیگر حواله می کنند. استارک و بینبریج چنین موقعیت هایی   را جبران 
کننده هایی   به جاي پاداش واقعی می نامند. آدم ها   این جبران کننده ها   چنان می انگارند 
که گویی خود پاداش هستند، اما در واقع در آرزوي پاداش هاي آینده و جایگزین هاي 
نامریی آنها می نشینند. جبران کننده هاي بسیار کلی که پاداش هایی   بسیار کلی را بشارت 
می دهند، تنها با تبیین هایی   تایید می شوند که به نیروهاي فراطبیعی ارجاع می کند. این 
امر به آن معناست که دین، یک رشته باورداشت ها   مربوط به ماهیت آن پاداش هاي کلی 
را فراهم میکند که می توان به دست شان آورد و در صورت امکان ناپذیري دستیابی به این 
پاداش ها، در همین زمان و همین مکان، یک رشته جبران کننده در اختیار بشر می گذارد. 

نمونه این نوع پاداشهاي دسترسی ناپذیر، آرزوي جاودانگی است)همیلتون، همان(.

2-8-8- نظریه پیتر برگر و توماس الکمن درباره دین
برگر معتقد است که جامعه یک پدیده دیالکتیکی است، زیرا هم یک محصول انسانی و 
هم واقعیتی خارج از انسان است که بر انسان هاي آفریننده این محصول، تاثیر می گذارد و 
همچنین فرایندي است که طی آن نظمی معنادار بر تجربه ما حاکم می شود. برگر این نظم 
معنی دار را ناموس می نامد. در برابر بی هنجاري یا بی قانونی قرار دارد. اگر بی هنجاري 
حاکی از شکسته شدن نظم اجتماعی است، ناموس نشانگر نظم و قواعد هنجارمند آن 
است. ناموس یک فرآورده اجتماعی است و به صورت اجتماعی ساخته می شود... ناموس از 
طریق دین، خصلتی مقدس می یابد و به عالم مقدس تبدیل می شود. از آن جا که مقررات، 
نقش ها، الزام ها   و نهادهاي اجتماعی بسیار شکننده اند، نیاز به آن داریم که پیوسته به ما 
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یادآوري شود که چه باید بکنیم. این یادآوري را مناسک براي ما انجام می دهند. طی اجراي 
مناسک،تداوم میان وضع کنونی و سنت اجتماعی برقرار می شود و تجربه افراد جامعه، 
زمینه تاریخی پیدا می کند. دین، کارش تنها مشروع و درک پذیر ساختن نظم اجتماعی 
نیست، بلکه تجاربی را که ممکن است باعث از هم گسیختگی اجتماعی و نابسامانی شود، 
نیز معقول می کند. دین، موقعیت ها   و تجربه هاي حاشیه ها   اي را که در خارج از محدوده 
ي تجربه عادي روزانه قرار می گیرند، نیز مشروع می سازد. این تجربه ها   عبارتند از: رویاها، 
مرگ، بالها، جنگ، شورش اجتماعی، خودکشی، رنج و شر. برگر به پیروي از وبر، تبیین 
هاي این پدیده ها   را توجیه هاي دینی می نامد. نقش توجیه دینی مبارزه با بی هنجاري 

است)همیلتون، ۱۳87: 27۳(. 
او استدالل می کند که در جوامع پیشامدرن، دین به شکل چتر مقدسی بود که همه 
رویکردهایی که در کل جامعه بود، توسط آن شکل می گرفت. این چتر حفاظت کننده، 
مشروعیت، معنا و نظم براي ساخت آسیب پذیري که جامعه آن را واقعیت می نامید فراهم 
می کرد. الکمن نیز به انگیزه دینی حاکم برهمه انسانها در سراسر جوامع بشري نظر دارد، 
پیش از آنکه این انگیزه، صورت هاي تاریخی متفاوتی به خود بگیرد. هر یک از این صورت ها 
  یکی از آن راه هایی   است که فرایندي بنیادي در زندگی بشري از طریق آن به صورتی 
مجسم نهامند میشود. هر یک از دینهاي بشري، در واقع، بیانگر نهادمندي فرایند عامی 
است که از طریق آن »جهان نمادین« به صورت اجتماعی ساخته می شود و با جهان زندگی 
روزانه ارتباط می یابد. جهان نمادین نظامی از معناست که از طریق آن زندگی روزانه با یک 
واقعیت متعالی ارتباط می یابد. این نظام، به این دلیل یک نظام معنی دار است که به گونه 

اي اجتماعی ساخته و حمایت می شود)همیلتون، ۱۳87: 27۴(.

3-1- روش  شناسي   پژوهش
مناطق  از  را  )ع(  حسین  امام  به  ارادتمندان  اربعین  جهانی  همایش  است  سالي  چند 
مختلف دنیا گردهم می آورد. در مراسم پیاده   روی اربعین سال ۱۳۹8 تقریباً )بر اساس آمار 
غیررسمی(، بیست و یک میلیون نفر طی پنجم تا بیستم ماه صفر )چهارم تا نوزدهم اکتبر 
20۱۹( شرکت کردند که ۱7 میلیون نفر آنها شهروندان عراقی از داخل و خارج این کشور 
یعنی حدود ۴0 درصد ساکنان عراق یا حدود 7۵ درصد جمعیت شیعیان این کشور بودند 
و به این ترتیب بزرگترین و گسترده   ترین و عظیم   ترین تجمع بشری در تاریخ جهان و حال 
حاضر رقم خورد. حدود چهار میلیون غیرعراقی از بیش از 70 ملّیت در پیاده   روی اربعین 
شرکت کردند که بیش از سه میلیون نفر از آنها ایرانی،    نیم میلیون نفر پاکستانی و نیم 
میلیون نفر از دیگر کشورهای جهان به   ویژه هند، جمهوری آذربایجان، ترکیه، افغانستان، 
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لبنان، کویت، بحرین، عربستان و دیگر کشورها بودند یعنی بزرگترین تجمع انسانی خارجی 
در یک کشور طی چند روز صورت گرفت. مجموع طول راه   هایی که مسیر پیاده   روی اربعین 
را به خود اختصاص داد، بیش از دو هزار کیلومتر بود یعنی بزرگترین مسیر پیاده   روی بود 
که بشریت شناخته است.    در طول پانزده روزی که پیاده   روی اربعین طول کشید و در طول 
دو هزار کیلومتری راه   هایی که زائران با پای پیاده طی کردند، بیش از ۱00 هزار موکب و 
استراحتگاه و حسینیه و مسجد در امتداد هم قرار داشت و همگی در خدمت زائران بودند 
و انواع خدمات   رسانی را در طول شبانه   روز همچون غذا، آب آشامیدنی، خدمات پزشکی، 
خواب، استراحت، مکان نماز خواندن، درمان، امدادرسانی، ارتباطات، حمل   ونقل، نظافت و 
امنیت ارائه می   کردند تا به این ترتیب بزرگترین و گسترده   ترین مجموعه اماکن خدماتی 
به   صورت همزمان و در یک فضای گسترده به   هم   پیوسته در سطح جهان فعالیت کند. 
اماکن خدماتی در طول مسیر پیاده   روی اربعین، تقریباً به ارائه ۱2۵ میلیون وعده غذایی و 
۱۵0 میلیون لیتر آب آشامیدنی، پنج میلیون قوطی آب میوه و حدود ۵00 هزار تن انواع 
میوه و سبزیجات پرداختند یعنی میانگین هفت میلیون وعده غذا در روز تا طوالنی   ترین و 
گسترده   ترین سفره غذا و آب که بشریت تا کنون شناخته است، برپا شود. اماکن خدماتی 
در طول مسیر پیاده   روی اربعین همچنین، حدود 60 میلیون خدمت در زمینه استراحت و 
خواب در طول راه   هایی که زائران طی کردند، ارائه کردند، یعنی در سطح جهان، بزرگترین 
میزبانی و استراحت در یک مساحت جغرافیایی به   هم   پیوسته و زمان   های مشخص را شاهد 
بودیم. بیش از 600 هزار نفر در اماکن خدماتی و موکب   ها در زمینه   های مختلف همچون 
پخت   وپز، ساخت   وساز، کارگران، علمای دینی، مهندس، پزشک، داروساز، راننده، مترجم 
و راهنما به خدمت مشغول بودند و در طول فعالیت    خود در این ایام حتی یک   دینار   هم 
دریافت نکردند بلکه بسیاری از آنها در تأمین هزینه   های مراسم اربعین مشارکت داشتند 
یعنی بزرگترین مجموعه داوطلبان که بشریت تاکنون شناخته در این ایام مشغول به 

خدمت بودند۱. 
با وجود استقبال روزافزون مردم و اهمیت استراتژیک مرزهای استان خوزستان در انتقال 
زائرین به کشور عراق تالش برای فهم وضعیت مدیریت ارائه انواع خدمات ضروری و احصا 
تجارب مدیران فعال در حوزه برگزاری همایش جهانی پیاده روی اربعین اعم از ایده ها، 
خالقیت ها   و نوآوری هاست. انجام این پژوهش با اتکا به روشی که با این موضوع تناسب 
بیشتری دارد قطعا قدرت تبیین بیشتری را برای محقق فراهم می نماید. این نکته را نباید از 
نظر دور داشت که بکارگیری روش و الگوی اجرایی هر پژوهش ارتباط مستقیمی با موضوع، 
متغیرها و مفاهیم اصلی آن دارند. بررسی هر موضوع پژوهشی با تحقیق در مجموعه یا 
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/28/2124033/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9
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شبکه ای علّی معنا می یابد، شناخت هر مجموعه بدون علم به هر یک از عناصر امکان پذیر 
نبوده و شناخت هر مسئله جز در کل یا مجموعه به دست نمی  آید.

در این پژوهش از تلفیق مستندسازی و نظریه داده بنیاد به عنوان اجزای روش کیفی 
استفاده می شود. در تحقیقات کیفی سه بخش عمده وجود دارد، بخش اول جمع آوری داده 
ها، بخش دوم تحلیل و تفسیر داده ها   برای دست یافتن به نظریه های اساسی و بخش سوم 
گزارش ارائه ی گزارشات شفاهی و نوشته شده است. پژوهش پیرامون فهم وضعیت مدیریت 
اربعین و مستندسازی تجارب مدیران در این زمینه مستلزم بکارگیری روشی است که  به 
شکلی اکتشافی در پی فهم این رخداد برآید و شرایط و زمینه های پیدایش و شکل گیری 
آن و نحوه مدیریت آن را مورد کنکاش قرار دهد. روش کیفی مورد استفاده در این پژوهش 
نظریه داده بنیاد است. روش نظریه داده بنیاد، کشف نظریه از روی داده هایی   است که به 

صورت روش مند در پژوهش های اجتماعی به دست  آمده و مورد تحلیل قرار می گیرد.
در روش   شناسي نظریه   ي داده بنیاد، گردآوری داده   ها و تحلیل آن   ها یک در میان انجام 
می   شود: تحلیل با نخستین مصاحبه و مشاهده آغاز و به مصاحبه یا مشاهده بعدی منجر 
می   شود؛ و مصاحبه بعدی به نوبة خود با تحلیل بعدی و مصاحبه و کار میدانی بعد از آن 
ادامه می   یابد. تحلیل داده   ها در نظریه داده بنیاد یک فرایند چرخه   ای است، نه یک توالی 
خطی. در این روش جمع   آوری و تجزیه و تحلیل داده   ها، همزمان انجام می   شود، گردآوری 
داده   ها همراه با تحلیل تا جایی که به مرحله اشباع برسد، ادامه می   یابد. تجزیه و تحلیل 
فرایندي است که با جمع آوري اولین قسمت داده ها   شروع مي شود و ترسیم بستر جزء 
اساسي آن به شمار مي رود. در این فرایند، داده ها   به کوچک ترین اجزاء ممکن )مفاهیم( 
شکسته مي شوند. داده هاي جدید همزمان با تمام داده ها   از نظر تفاوت و شباهت مقایسه 

مي گردند و مقوله سازی با مرور مکرر و ادغام کد هاي مشابه انجام مي گیرد.
روش پژوهش حاضر، ترکیبی از مستندسازی و نظریه زمینه  اي۱ به  عنوان یکي از روش  های 
اصلی پژوهش کیفي است. نظریه زمینه  اي، طرح پژوهش کیفي است که محقق بر اساس 
آن اقدام به تولید یک تبیین عام )نظریه( از یک فرایند، کنش یا تعامل مي  کند که بر 
اساس دیدگاه شماري از مشارکت  کنندگان شکل مي  گیرد )اشتراوس و کوربین، ۱۳۹۴(. 
و  باز  ظهوریابنده2،  خصیصه  هاي  با  رویکردي  عنوان  به  زمینه  اي،  نظریه  روش  شناسي 
انعطاف  پذیر مطرح است. بر اساس این ویژگي  ها، تبیین حاصل از نظریه قبل از اینکه صورت 

قطعي و نهایي پیدا کند، حالتي روینده، تولیدي یا فرایندي دارد )ایمان، ۱۳88: ۹۵(. 
مشارکت  کنندگان: در روش نظریه داده بنیاد جهت گردآوري داده ها   محقق با افرادي تماس 

  ۱ - Grounded Theory
  2 - Emerging

برقرار مي    کند که در زمینه  ی موضوع مورد مطالعه یا جنبه  هایي از آن داراي اطالعات و 
شناخت مناسب و نسبتاً کافي باشند. مشارکت  کنندگان پژوهش حاضر ۳7 نفر از مسئولین 
استان خوزستان فعال در ستاد اربعین استان، اعضای کمیته های ۱۳ گانه فعال در اربعین، 
مدیران و کارشناسان ادارات و سازمان های مرتبط و فعال در اربعین طی سال های گذشته 

بوده اند. فهرست این افراد مطابق با جدول شماره ۳ است:

جدول شماره )3(: فهرست افراد مشارکت  کننده در پژوهش مستندسازی تجارب 
مدیریتی پیاده روی اربعین در استان خوزستان
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برقرار مي    کند که در زمینه  ی موضوع مورد مطالعه یا جنبه  هایي از آن داراي اطالعات و 
شناخت مناسب و نسبتاً کافي باشند. مشارکت  کنندگان پژوهش حاضر ۳7 نفر از مسئولین 
استان خوزستان فعال در ستاد اربعین استان، اعضای کمیته های ۱۳ گانه فعال در اربعین، 
مدیران و کارشناسان ادارات و سازمان های مرتبط و فعال در اربعین طی سال های گذشته 

بوده اند. فهرست این افراد مطابق با جدول شماره ۳ است:

جدول شماره )3(: فهرست افراد مشارکت  کننده در پژوهش مستندسازی تجارب 
مدیریتی پیاده روی اربعین در استان خوزستان
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3-2- جمع  آوري و تحلیل داده  ها
تکنیک اصلي مورد استفاده برای جمع  آوري داد  ها در پژوهش حاضر مصاحبه عمیق۱ بوده 
است. با هر یک از مشارکت  کنندگان پژوهش مصاحبه  اي در حدود دو ساعت به انجام رسید. 
از مصاحبه های مشارکت کنندگان با رسانه های خبری رسمی جمهوری اسالمی ایران نیز 
در جهت تقویت داده ها   جهت تحلیل بهره گرفته شده است. روند کلی کار در این بخش 
چنین بوده که ابتدا از طریق مصاحبه با پنج نفر از مشارکت  کنندگان، خطوط کلي پرسش  ها 
و مفاهیم اولیه شکل گرفتند، سپس در ادامه مجموعه سواالت به صورت باز طراحي شده و 

گفتگوی بی  واسطه با مشارکت  کنندگان صورت گرفته است.

3-2-1- ُکدهای اولیه به  دست آمده
از ۳7  مستخرج  اربعین،  زمینه  در  استان  مدیریت  تجارب  مستندسازی  اولیه  ُکدهای 
مصاحبه  ی انجام  شده با مشارکت  کنندگان پژوهش شامل استاندار، برخی معاونین استاندار، 
فرمانداران و بخشداران، مدیران کل و روسای برخی ادارات و دیگر مدیران سطوح میانی 
استان که در زمینه اربعین به طور مستقیم در ستاد اربعین استان عضویت داشتند، یا بطور 
غیرمستقیم به سبب مسئولیت خود در این زمینه فعالیت کرده اند( به شرح جدول شماره  ی 

۵ است.

1.In – Depth Interview  
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جدول شماره )4(: ُکدهای اولیه مستندسازی تجارب اربعین



67

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان

جدول شماره )4(: ُکدهای اولیه مستندسازی تجارب اربعین
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در هر استان، استاندار رئیس ستاد استانی است. به طور کلی در ساختار اربعین کل کشور 
در سه استان خوزستان، ایالم و کرمانشاه ستاد اربعین استانی تشکیل شده است. و علت 
تشکیل ستاد اربعین در این استان ها   این است که زائرین اربعین از این استان   ها به سمت 

مرزهای خروجی استان می   روند.

 3-3- ساختار تشکیالت ستاد ویژه اربعین استان خوزستان
انتظامی به عنوان جانشین رئیس ستاد    استاندار رئیس ستاد است، معاون امنیتی و 
است، دبیرخانه یک دبیر دارد که زیر نظر حوزه معاونت امنیتی و انتظامی استان است. 
معموال وظایف هماهنگی ابالغ مصوبات، پیگیری مصوبات، گزارش   گیری و ارسال جمع   بندی 
گزاراشات به وزارت کشور و سایر مواردی که ستاد مرکزی می   خواهد برعهده  دبیرخانه است 
که  با ۱۳ کمیته ارتباط دارد. کیمته ها   عبارتند از: ۱. کمیته زیرساخت، 2. کمیته مشارکت 
مردمی اسکان و تغذیه، ۳. کمیته بهداشت، ۴. کمیته امداد و نجات، ۵. کمیته اعزام، 6. 
کمیته حمل و نقل ،7. کمیته فرهنگی و آموزش، 8.کمیته اطالع   رسانی و مستندسازی، 
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در هر استان، استاندار رئیس ستاد استانی است. به طور کلی در ساختار اربعین کل کشور 
در سه استان خوزستان، ایالم و کرمانشاه ستاد اربعین استانی تشکیل شده است. و علت 
تشکیل ستاد اربعین در این استان ها   این است که زائرین اربعین از این استان   ها به سمت 

مرزهای خروجی استان می   روند.

 3-3- ساختار تشکیالت ستاد ویژه اربعین استان خوزستان
انتظامی به عنوان جانشین رئیس ستاد    استاندار رئیس ستاد است، معاون امنیتی و 
است، دبیرخانه یک دبیر دارد که زیر نظر حوزه معاونت امنیتی و انتظامی استان است. 
معموال وظایف هماهنگی ابالغ مصوبات، پیگیری مصوبات، گزارش   گیری و ارسال جمع   بندی 
گزاراشات به وزارت کشور و سایر مواردی که ستاد مرکزی می   خواهد برعهده  دبیرخانه است 
که  با ۱۳ کمیته ارتباط دارد. کیمته ها   عبارتند از: ۱. کمیته زیرساخت، 2. کمیته مشارکت 
مردمی اسکان و تغذیه، ۳. کمیته بهداشت، ۴. کمیته امداد و نجات، ۵. کمیته اعزام، 6. 
کمیته حمل و نقل ،7. کمیته فرهنگی و آموزش، 8.کمیته اطالع   رسانی و مستندسازی، 

۹.کمیته امنیتی و انتظامی، ۱0. کمیته اطالعاتی، ۱۱. کمیته هماهنگی سیاسی و کنسولی، 
بر این کمیته ها،  دو ستاد  ارزیابی ، ۱۳. کمیته حراست. عالوه  ۱2. کمیته نظارت و 

شهرستانی اربعین در شهرستان   های خرمشهر و دشت آزادگان فعالیت می کنند.
طی سال  های گذشته روال این گونه بوده که معموال قبل از شروع هر اربعینی شرح وظایف 
کمیته ها   از طریق ستاد مرکزی تعیین و ابالغ می   شود. ستاد استانی نیز دستورالعمل های 
مورد نظر خود را به آن اضافه می کند. اسکندری نیا در این باره می گوید:» برای تمام 
کمیته   ها دستگاه   ها و بعد ما در استان یک سری دستور العمل   ها را بومی   سازی می   کنیم. 
یعنی با توجه به شرایط استان خوزستان ستاد ویژه اربعین این ابالعیه ها   را اگر مواردی 
که خواست استان نیست یا مواردی هستند که نیاز است در استان ما تقویت کنیم اضافه 
می   شود. چون مثال استان ایالم یا کرمانشاه شرایطتش با استان ما فرق می   کند دستورالعمل 
کلی است و ما این اختیار را داریم مالحظات را به عنوان شرح وظیفه به آن اضافه کنیم. این 
را به دستگاه   ها ابالغ می   کنیم و استاندار برای تمام مسئوالن کمیته   ها حکم صادر می کند«.
اربعین  نماینده بعثه مقام معظم رهبری مسئول کمیته فرهنگی و آموزش ستاد ویژه 
حسینی استان است. معاونت امور  عمرانی استانداری مسئول کمیته زیر ساخت است، 
فرماندار خرمشهر مسئول ستاد شهرستانی و فرماندار دشت آزادگان هم مسئول ستاد 
شهرستانی است مدیرکل دفتر فنی جانشین کمیته زیرساخت است، مدیر کل بازرسی 
و ارزیابی و رسیدگی به شکایت مسئول رسیدگی به شکایت و ارزیابی ستاد اربعین است. 
مدیرکل صدا و سیما مسئول کمیته اطالع رسانی است مدیرکل محترم اطالعات مسئول 
کمیته اطالعاتی است و فرمانده نیروی انتظامی هم مسئول کمیته امنیتی و انتظامی است. 
مدیرکل حراست مسئول کمیته حراست است و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان 
مسئول کمیته هماهنگی سیاسی و کنسولی است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور مسئول کمیته درمان است. مدیرکل راهداری و مسئولیت جاده ای مسئول کمیته 
حمل و نقل و سوخت است. مدیر ستاد بازسازی عتبات مسئول کمیته مشارکت   های مردمی 
و اسکان و تغذیه است. مدیر حج و زیارت استان مسئول کمیته اعزام است. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر مسئول کمیته امداد و نجات است. بر اساس مصوبات ستاد اربعین 
استان یک کمیته فرعی وجود دارد که احتماال جز کمیته   های اصلی شود به نام کمیته 
خدمات شهری که مدیر کل امورشهری وشوراها مسئول آن است. کمیته   ها زیرمجموعه   های 

متعددی از دستگاه   های استان را دارند که در عنوان هر کدام از کمیته ها   مشخص است.
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3-3-1- استان ها   و شهرستان های معین
 ستاد مرکزی که مقر آن در وزارت کشور است برخی استان ها   را به عنوان استان های معین 
مشخص می کند که وظیفه آن ها   حمایت و پشتیبانی همه جانبه از سه استان فعال در زمینه 
اربعین است. حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری در این باره می گوید:» وزارت 
کشور برخی استانداری   ها را برای هر پایانه مرزی معین می   کند به عنوان استانداری های 
معین، وظیفه آنها این است که شهروندان این استان ها   در بحث خدمات شهری و بحث 
فرهنگی تا حدودی در بحث تغذیه به استان های هدف یعنی خوزستان کرمانشاه و ایالم 

کمک کنند«. 
جلسات ستاد اربعین استان خوزستان با حضور استاندار در تمام سال و به طور مستمر انجام 
می شود و تعداد جلسات در ماه آخر منتهی به برگزاری اربعین افزایش می یابد. استاندار 
خوزستان مدیریت این جلسات را بر عهده دارند و در موارد متعدد این جلسات در مرز های 
شلمچه و چذابه برگزار گردیده است. آصفی معاون امنیتی و انتظامی استانداری در این باره 
می گوید:»به تناوب که به سمت اربعین حسینی می رویم این جلسات از نظر زمان بندی 
زودتر انجام می   شوند هر کمیته هم جلسات خود را دارد که هر اقدامی که دارد در ابتدا و 
در حین کار و پایان کار به دبیرخانه منعکس نماید و مطالبی که نیاز هست در هماهنگی 
بین کمیته ای در جلسات ستاد طرح می شوند و آنجا در حضور آقای استاندار خیلی مطالب 
حل می شوند و دستورات هم داده می شود«. با این وجود چالش ها   و مشکالت جاری استان 
اجرای طرح ها   و برنامه های، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اربعین را متاثر می کند. اسکندری 
نیا در این باره می گوید:»معموال از اول ماه محرم تا ده روز پس از پایان اربعین دوره بازه 
زمانی اربعین حسینی است، بدین منظور که تمام کارها در این بازه زمانی باید کامل باشد 
و تمام پروژه ها   تکمیل شده باشند البته الزم به ذکر است که مشکالت استان مثل سیل و 
مشکالت اعتبارات باعث لغو این قضیه شده است. مثال باید همه کارها تا اول محرم تمام 
شده باشد ولی بعضی وقتا هم شده حتی تا یک روز قبل از اربعین کارها پایان گرفته است. 
اوج جمعیت در اربعین یک هفته مانده به خود روز اربعین است و سه روز بعد از آن است 
یعنی خود روز اربعین به عنوان شاخص روز شلوغ ما نیست و یک هفته قبل از آن پیک 

جمعیت است«.
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3-3-2- اقدامات و عملکرد ستاد اربعین استان
تحلیل آمار و داده های۱ مشارکت کنندگان در اربعین نشان می دهد: طی ده سال گذشته 
بیشترین جمعیتی که از مرزهای استان خوزستان خارج شده اند مربوط به اربعین سال ۹8 
بود. که از نظر کارشناسان عالوه بر افزایش استقبال مردم از این سفر معنوی، تسهیل سفر 

با لغو ویزای میان ایران و عراق عامل مهمی در این موضوع بوده است.

جدول شماره )5(: گزارش تردد کلی اربعین 1398 از 1/7/1398 لغایت 30/07/1398

جدول شماره )6(: گزارش تردد زائرین ایرانی 1398 از 1/7/1398 لغایت 30/07/1398

جدول شماره )7(: گزارش تردد زائرین خارجی 1398 از 1/7/1398 لغایت 30/07/1398

۱.   اگرچه احصا دانش و تجارب مدیریتی و تالش برای مستندسازی آن هدف اصلی انجام این پژوهش است اما نمی  توان 
اهمیت آمار و اطالعات عملکرد ادارات و سازمان های مختلف را کم اهمیت شمرد. دسترسی به این آمار با یاری و 
مساعدت دبیرخانه ستاد ویژه اربعین و به ویژه آقای فرشاد اسکندری نیا مسئول دبیرخانه و مسئولین روابط عمومی 

ادارات و سازمان های مورد مطالعه میسر شده است.
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3-4- شرح فعالیت کمیته ها
3-4-1- کمیته فرهنگی آموزشی اربعین

مسئول این کمیته نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت است.   جلسات کمیته 
فرهنگی آموزشی خوزستان از سال گذشته )۱۳۹7( به شکل غیررسمی و از ابتدای امسال 
)۱۳۹8( به طور رسمی آغاز گردید و برنامه ریزی ها   و هماهنگی ها   در این خصوص بین 
دستگاه های مرتبط با این کمیته انجام شد. در راستای برگزاری اربعین ۱۳۹8، جلسات 
متعدد با دستگاه های مرتبط با این کمیته هم به شکل جمعی هم به شکل انفرادی برگزار 
گردید. جلسات به شکل کارشناسی در مورد نحوه اجرای مسائل فرهنگی در هر دو مرز 
شلمچه و چذابه برگزار گردید و همچنین پس از انجام تقسیم کار بین دستگاه های مختلف، 
مصوب شد که هر کدام از این مسائل بر عهده یک نهاد یا دستگاه گذاشته شود و کمیته 
آموزشی استان خوزستان به عنوان متولی امور فرهنگی اربعین بر این فعالیت ها   نظارت 
اربعین استانداری  باشد. همچنین کمیته فرهنگی استان در همه جلسات ویژه  داشته 
خوزستان شرکت نموده و طرح ها   و ایده های خود را مطرح نموده است. در این خصوص 
همه هماهنگی ها   صورت گرفت و تقسیم مناسبی بین دستگاه های مرتبط با کمیته آموزشی 

فرهنگی اربعین و همچنین اعضای آن صورت پذیرفت.
حجت االسالم سید »ابوالحسن حسن   زاده« رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین در خوزستان 
اظهار داشت: »چهار کارگروه اعزام مبلغ، کارگروه بین   الملل، کارگروه شاهد، کارگروه فضای 
مجازی و رسانه تشکیل و فعالیت   های الزم خود را به مناسبت اربعین حسینی آغاز کردند. 
وی با اشاره به اعزام ۱00 مبلغ با هدف فعالیت تبلیغی اربعین حسینی به مرزهای شلمچه 
به مبلغان و استقرار روحانیون در مرزهای شلمچه و  بر آموزش  افزود: عالوه  و چذابه، 
چذابه، طرح تبلیغ در اتوبوس زائران نیز برای اربعین حسینی امسال اجرایی می   شود. رئیس 
کمیته فرهنگی ستاد اربعین در خوزستان از برگزاری مراسم   های دینی و مذهبی باحضور 
شخصیت   های کشوری و سخنرانی صاحب   نظران در مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد و 
گفت: اولویت و مهم ترین امورات مربوط به سفر کربال و راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی 
باید پیوست فرهنگی داشته باشند. در ادامه آیت   اهلل حسن   زاده با اشاره به فعالیت ۱۵00 
موکب در سطح استان خوزستان، ادامه داد: ۴00 موکب در مرز شلمچه، ۳00 موکب در مرز 
چذابه، 700 موکب در مسیرهای منتهی به مرزها وحدود 60 موکب نیز در خارج از کشور به 
فعالیت می   پردازند که حضور یک روحانی در هیأت امنای تمامی مواکب الزامی است. رئیس 
کمیته فرهنگی ستاد اربعین در خوزستان به اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم   های دینی 
و مذهبی در 6 اردوگاه مرکزی پایانه مرزی چذابه اشاره و گفت: به همین میزان اردوگاه 
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در مرز شلمچه نیز باید مستقر شوند. دستگاه هایی   که از ابتدا تا انتها عملیات اربعین با بعثه 
مقام معظم رهبری )کمیته فرهنگی(همکاری داشتند: عبارت بودند از مدیریت حج و زیارت 
استان، سپاه حضرت ولیعصر)عج( خوزستان، معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و 
امور خیریه خوزستان، معاونت امور فرهنگی شهرداری تهران، طرح هجرت مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه استان خوزستان، قرارگاه خاتم االوصیاء، و از دیگر نهادها و سازمانها در 
جلسات برنامه ریزی حضور می یافتند. همچنین ستادبازسازی عتبات عالیات کمک های 
بسیاری را انجام داد. پس از استقرار موکب ها   کمیته فرهنگی آموزشی استان هم طبق برنامه 
ریزی های انجام شده فعالیت های خود را آغاز کرد که اهم این فعالیت ها   در مرز شلمچه 

عبارتند از:
۱- پخش اذان به شکل همزمان

2- برپایی نماز جماعت در اکثرمواکب )مواکب بزرگ که امکان برپایی نماز جماعت درآنها 
بود(.

۳- برپایی مجالس وعظ و خطابه و سخنرانی.
۴- قرائت ادعیه و زیارات )دعای کمیل، دعای ندبه، زیارت عاشورا، زیارت اربعین و...(

۵- ایجاد چند پایگاه فرهنگی و راهنمایی زایر بمنظور پاسخگویی و راهنمایی فرهنگی 
زایرین.

6- ایجاد پایگاههای پاسخگویی به مسائل شرعی.
7- برپایی خیمه های معرفت بمنظور مشاوره و پاسخ به مسائل اخالقی تربیتی و زائرین.

8- تشکیل جلسات قرائت قرآن.
۹- تردد روحانیون مبلغ مستقر در مرز در بین زائرین به منظور اینکه روحانیون محترم در 

دسترس زائرین باشند.
۱0- تشویق و ترغیب زائرین با بلند گوهای دستی جهت شرکت در نماز جماعت.

۱۱- تشکیل جلسات مستمر هماهنگی بین اعضاء کمیته فرهنگی و آموزشی و کارگاه های 
مختلف.

۱2- جلسات متعدد با بخش های مختلف شهرستان خرمشهر به منظور ایجاد هماهنگی 
برای اجرایی کردن امور فرهنگی از جمله جلسه اختصاصی و عمومی با مدیر محترم حوزه 
علمیه خرمشهر، معاون امور فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر محترم اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خرمشهر، مسئول محترم صدا و سیمای مرکز آبادان، فرمانده محترم سپاه 

خرمشهر و دیگر مسئولین شهرستان خرمشهر.
۱۳- پخش محصوالت فرهنگی ارسالی از کمیته فرهنگی آموزشی و همچنین بین نهادها 

و سازمانها بین زائرین.
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۱۴- برگزاری دعای کمیل به شکل هماهنگ و متمرکز و با شرکت و همکاری مواکب و 
پخش از صدا و سیما.

۱۵- دعوت از علمای استان بمنظور حضور در مرزها و بازدید از فعالیت های فرهنگی و 
بازدید از مواکب.

۱6- برپایی چند نماز خانه بزرگ با گنجایش باال در بین هر ده یا بیست موکب یک 
نمازخانه.

۱7- دعوت از مداحان استان و اجرای برنامه به زبان عربی و فارسی. 

فعالیت های دیگر کمیته فرهنگی آموزشی
در مرز شلمچه با توجه به اینکه این مرز متصل به شهرستان خرمشهر است و همچنین 
پشتیبانی خرمشهر و آبادان و ماهشهر و امیدیه و بهبهان و این چند استان دیگر از این مرز 
بحمدا... همه برنامه ها   هماهنگ شده و طبق برنامه و تقریبا بدون هیچ مشکلی روال عادی 
خود را طی نمود. الزم به یادآوری است کمیته فرهنگی آموزشی استان خوزستان تا زمانی 
که مواکب برپا بودند و تا بازگشت آخرین نفرات زائرین به میهن فعالیت خود را ادامه داد. 
فعالیت های فرهنگی در مرز چذابه نیز توسط کمیته فرهنگی انجام شده است که عبارتند از:

۱- در این مرز در حدود ۱۵0 موکب مستقر به زائرین خدمت رسانی دادند.
2- جلسات متعددی از ابتدای امسال آغاز شد و تا اتمام عملیات اربعین به  شکل مستمر 

ادامه داشت. 
جلسات با اعضای کمیته فرهنگی آموزشی که از سوی وزارت کشور و استاندار اعالم شده 
بود انجام گرفت و همچنین یک کارگروه اختصاصی ویژه برای هماهنگی و امور فرهنگی 
تعیین گردید. این کارگروه با محوریت و مسئولیت کمیته فرهنگی آموزشی استان و اعضای 
دیگر از جمله مدیریت حج و زیارت، مسئول فرهنگی سپاه ولیعصر )عج( استان، نهاد 
فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه، معاونت تبلیغ و طرح هجرت مرکز مدیریت، 
حوزه علمیه استان خوزستان، مسئول واحد فرهنگی قرارگاه خاتم االوصیاء،ستادبازسازی 
عتبات عالیات، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۴ تهران. کمیته فرهنگی 
آموزشی جلسات متعددی را برگزار و تقسیم کار و همچنین هماهنگی بین واحدهای 
مختلف و ایجاد وحدت رویه در انجام امور فرهنگی برگزار نمود. همچنین این کمیته و 
کارگروه فرهنگی و تبلیغ به شکل میدانی مسیر اهواز تا شلمچه و اهواز تا چذابه را مورد 
بررسی قرار داده و نسبت به امور فرهنگی که باید در این مسیرها و همچنین خود مرزها 

انجام می گرفت برنامه ریزی نموده.
۴- تشکیل ایستگاه مشاوره دینی )پاسخ به احکام، مشاوره تربیتی(
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۵- برگزاری مجالس وعظ و خطابه و روضه خوانی و سینه زنی
6- هماهنگی در ساعات پخش اذان و عدم پخش غذا در آن ساعات و پخش اذان به شکل 

هماهنگ.
7- معرفی یک نفر از هر موکب به عنوان مسئول امور فرهنگی موکب و ...

8- جلسات متعدد در فرمانداری دشت آزادگان با حضور فرمانداری و همچنین جلسات 
متعدد در بخشداری استان با حضور بخشدار بمنظور ایجاد هماهنگی و اخذ تصمیمات برای 

فعالیت فرهنگی.
۹- جلسات متعدد با بخش ها   و نهادها و ادارات و سازمان های مرتبط با کارفرهنگی از جمله 
جلسه با فرمانده سپاه دشت آزادگان و مسئول بسیج این شهرستان، و سازمان تبلیغات 

اسالمی و مدیریت حوزه علمیه حمیدیه و دشت آزادگان و ....
۱0- برپایی مجالس وعظ و سخنرانی

۱۱- قرائت زیارت ادعیه )دعای کمیل،دعای ندبه، زیارت عاشورا، زیارت اربعین و...(
۱2- تشکیل چند پایگاه فرهنگی به منظور راهنمایی و پاسخگویی به مسائل شرعی.

۱۳- احداث زینبیه به یاد شهدای مدافع حرم که دارای بخش های مختلف از جمله واحد 
خواهران و برادران، پاسخگویی به مسائل شرعی، فال شهداء، مداحی و...که شهرداری تهران 

طراحی آن را به عهده گرفت.
۱۴- تشکیل جلسات قرائت قرآن در مواکب به شکل دسته جمعی.

۱۵- تردد روحانیون مبلغ مستقر در مرز بین زائرین بمنظور اینکه روحانیون محترم در 
دسترس باشند.

۱6- برپایی خیمه های معرفت به منظور مشاوره و پاسخ به مسائل تربیتی و اخالقی.
۱7- تشویق و ترغیب زائرین با بلندگوهای دستی جهت شرکت در نماز جماعت و نماز اول 

وقت.
۱8- پخش محصوالت فرهنگی ارسالی از کمیته فرهنگی کشور و همچنین اهدایی از سوی 

سازمانها و ادارات بین زائرین.
۱۹- احداث چند نمازخانه بزرگ و با گنجایش باال )در بین هر چند موکب یک نمازخانه(

20- دعوت از مداحان استان و اجرای برنامه توسط آنها به زبان فارسی و عربی.
2۱- تشکیل گروه سرود با محوریت مدیریت حج و زیارت استان خوزستان و شهرستان 

آباده فارس و اجرا در هر دو مرز شلمچه و چذابه
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جدول شماره )8(: گزارش عملکرد کمیته فرهنگی)نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری(



8۹

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان

2-4-3- کمیته اعزام)حج و زیارت استان(
کمیته اعزام یکی دیگر از کمیته های سیزده گانه استانی ستاد اربعین استان خوزستان است 
و مسئولیت این کمیته بر عهده مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان است. ناصر حویزاوی 
ضمن برشمردن خدمات و وظایف کمیته اعزام می گوید:» جلسات متعددی در جهت برنامه 
ریزی و هماهنگی با شرکت مرکزی در این زمینه انجام داده ایم. همچنین کارکنان دخیل 
در امور اربعین را قبل از ایام حج تا قبل از اعالم لغو روادید و پس از آن به جهت اقدامات 
سامانه سماح آموزش داده ایم تا خدمات رسانی باکیفیت تر و مطلوب تری داشته باشیم. 
سامانه سماح در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است و بیش از ۳ میلیون و 200 هزار نفر 
در آن ثبت نام کرده اند. که از این نظر رکورد ثبت نام در سال ۱۳۹8 شکسته شد. بر اساس 
اعالم حویزاوی تهران با ۵۱7 هزار و 2۴۱ نفر در صدر ثبت نام کنندگان و خوزستان با ۳۱۱ 
هزار و 808 نفر در رتبه دوم قرار دارد«. حویزاوای ادامه داد:» به یقین کسانی که    چشم 
دیدن وحدت بین مسلمانان، خصوصا شیعیان را ندارند از جمله استکبار جهانی و در راس 
آن آمریکا، اسرائیل، منافقین و کسانی که از وحدت متضرر می شوند که در خاورمیانه کم 
نیستند، خواستار تفرقه بین مسلمانان هستند. دشمنان چشم دیدن حضور    میلیونی زائران 
اربعین و باز شدن مرزهای کشور های اسالمی را به روی همدیگر را ندارند اما ملت های ایران 
و عراق به ویژه جوانان این دو کشور اسالمی، با شعار »حب االحسین یجمعنا« این نقشه ها 
  را نقش بر آب کردند. پیامی که برای زائران اربعین دارم این است که کشور عراق یکپارچه 
موکب امام حسین )ع( است   . بنابراین هیچ فرقی بین مواکب ایرانی و عراقی وجود ندارد. 
وی گفت: به طور حتم در این راهپیمایی عظیم باید فرهنگ ایرانی - اسالمی را به نمایش 
بگذاریم و نماد این می تواند ایجاد رابطه عاطفی بین زائران ایرانی و موکب داران عراقی و 
یک خاطره خوش و انسان دوستانه با محوریت برادری دینی و اسالمی نامیده شود«. کمیته 
اعزام همچون سایر کمیته ها   خدمات رسانی را در دو مرز شلمچه و چذابه انجام داده است. 

الف(مهم ترین اقدامات کمیته اعزام در مرز چذابه عبارتند از: 
۱- فعال نمودن کلیه دفاتر خدمات زیارتی و اعالم آماده باش برای اربعین از ابتدای آغاز به 

کار سامانه سماح.
2- برنامه ریزی و هماهنگی جهت آمادگی نمایندگی های مستقر در مرز های شلمچه و 

چذابه.
۳- فعال نمودن نمایندگی ثبت نام سامانه سماح در مرز 

۴- ارتباط ونظارت وهماهنگی با اورژانس، هالل احمر،  بیمه، مرز بانی وکنسولگری ایران در 
عراق جهت نقل و انتقال مجروحین و زائران متوفی از خاک عراق به کشور 
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۵- پیگیری و تهیه آمبوالنس برای انتقال  مجروحان تصادفی برای اعزام به شهرهای استان 
و سایر نقاط کشور ایران.

اربعین و ارسال آب معدنی و  اعزام  ایجاد شده  ایام پیک  6-کمک رسانی به زائران در 
هماهنگی با واحد های استانی جهت تسهیل و رفع مشکالت زائران مرز شیب عراق.

7- هماهنگی و همکاری با دفاتر ادارات مستقر در پایانه مرزی به جهت رفع مشکالت زائران.
8- برپایی موکب شهدای منا در مرز چذابه و توزیع غذا: صبحانه–نهار–شام 

۹- توزیع آب معدنی، شربت، چای، بیسکوئیت، خرما و...
ب(کمیته اعزام در مرز شلمچه نیز اقدامات زیر را انجام داده است:

۱- حضور فعال وموثر در جلسات هماهنگی مرز شلمچه.
2- فعال بودن نمایندگی حج وزیارت در مرز شلمچه بعنوان رابط دو مرز ایران وعراق.

افغانستان - )پاکستان -  اتباع کشورهای  زائران  رفع مشکالت  و  ۳- همکاری، مساعدت 
تاجیکستان – آذربایجان - هندوستان و...(

۴-رفع مشکل تردد بیش از ۱۵00زائر پاکستانی که در مراجعه به مرز مانیفست نداشته اند 
و با ممانعت طرف عراقی مواجه شده بودند.

۵-انتقال اتوبوس های ایرانی به عراق و همچنین رفع مشکالت ارسال مرسوله های مواکب از 
مرز شلمچه به کشور عراق.

6-باهماهنگی مرزبانی ونهاد های دخیل دعوت از مدیر مجتمع و رئیس گذرنامه عراق جهت 
بازدید از مرز شلمچه توسط نمایندگی حج وزیارت در مرز.

7-ارتباط و نظارت و هماهنگی با اورژانس، هالل احمر، بیمه، مرز بانی وکنسولگری ایران در 
عراق جهت نقل و انتقال مجروحین و زائران متوفی از خاک عراق به کشور 

8-پیگیری وتهیه بلیط هواپیما، قطار و آمبوالنس برای انتقال مجروحان تصادفی برای اعزام 
به شهرهای استان و سایر نقاط کشور ایران

۹-تهیه گزارشات آماری و تصویری روزانه وارسال  به مرکز توسط رابط تهران )آقای آزاد(
۱0-پیگیری و رفع موانع انتقال 200الی ۳00 دستگاه اتوبوس جهت انتقال زائران به نجف 

و کربال.
۱۱- هماهنگی با مسئولین مرزی عراق جهت حضور وگزارش دهی در زمان بازدید مسئولین 

کشوری از مرز.
۱2- هماهنگی انتقال آب برای مصرف در سرویس های بهداشتی مرز شلمچه عراق.

۱۳- پاسخگویی و هماهنگی  شبانه روزی با مسئولین کنسولگری بصره.
۱۴- اطالع رسانی و پیگیری در زمانهایی که تردد زائران در مرزها کند یا بامشکل مواجه 

می گردید توسط نماینده مرز با مسئولین استانی.
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۱۵- جمع آوری و تحویل مدارک پیدا شده زائران و تحویل طبق لیست به ستاد بازسازی 
عتبات.

۱6- پیگیری رفع مشکالتی در مرز مانند جمع آوری سگهای ولگرد در مسیر زائران - 
مشکالت خودروهای زائران برای اعزام وانتقال به عراق – ارائه راهکارهایی در خصوص موارد 

مرزی.
ج( یکی دیگر از مهم ترین فعالیت های کمیته اعزام در زمینه مدیریت سامانه سماح بوده 

است. مهم ترین اقدامات این کمیته در این زمینه عبارتند از:
۱- پشتیبانی در خصوص مشکالت سیستمی، آموزش غیر حضوری و برنامه ریزی برای 

دفاتر و ثبت نام کنندگان سامانه سماح.
2- پیگیری مشکالت بوجود آمده برای زائران در سامانه سماح.

۳-پاسخگویی شبانه روزی کارشناسان این مدیریت در پشتیبانی از ثبت نام سامانه سماح 
۴- ابالغ و بروز رسانی دستورالعملهای سازمان و نهادهای مسئول به دفاتر زیارتی و تاکید 

براجرای آنها از زمان ابالغ.
د( مهم ترین مشکالت سامانه سماح :

۱- نبود کنترل ونظارت گذرنامه در مرزهای خروجی برای مراجعینی که در سامانه سماح 
ثبت نام ننموده اند.

2- نبود رویه مناسب بدلیل تغییرات در دستورالعمل های ابالغی و یا نبود وحدت رویه در 
بخشنامه های کشور عراق.

۳- وجود مشکالتی در تعیین  و یا تغییر زمان در مرز خروجی  و وسیله نقلیه و عدم امکان 
ویرایش برای پاالیش صحیح ودقیق آن.

۴- مشکالت فراوان در ثبت شماره گذرنامه زائران بخصوص تکراری بودن  یا ثبت اشتباهی 
آن توسط دیگران و سردرگمی زائران اصلی.

۵- اضافه بودن چاپ رسید ثبت نام و کارت زائر )در سه برگ که به نوعی اسراف بود.(
6- نبود ساز وکار دقیق و مناسب برای زائران منصرف و بخصوص مشرف نشدگان جهت 

عودت وجه پرداختی آنها.
7- هماهنگ نبودن دستگاه های اجرائی پیرامون سامانه سماح.

ی( پیشنهادات جهت بهبود عملکرد سامانه سماح :
۱- تعیین مبلغ کلی برای ثبت نام سماح بطور مثال در سالجاری 2۳0000 ریال که مبلغ 
۱0000 ریال آن مشخص و بابت دفاتر زیارتی باشد و در قبال این مبلغ هم دفاتر زیارتی  
بایستی خدماتی که سازمان تبیین می نماید را  ارائه نمایند  و الزام ثبت نام کننده به تعیین 
دفتر زیارتی  باعنوان پشتیبان که هم دفتر زیارتی منتفع گردد و از رکود خارج گردند و هم 
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اینکه زائران از سردرگمی در صورت بروز مشکل و غیره رها شده و بدانند که کانال ارتباطی 
با سازمان حج و یا بیمه دفاتر زیارتی می باشند.

2- امکان ثبت نام ودرج اطالعات رایگان برای همه طول سال در سامانه سماح و برای 
جلوگیری از ترافیک ثبت نام در اربعین و بررسی و صحت درج اطالعات در بازه مناسب و 

دقیق. 
۳- ایجاد زیر ساخت الزم برای سهولت در دریافت ویزا )درصورت تغییر در رویه جاری( 
و خدمات بیمه یا ویزای الکترونیکی و ارسال خدمات واطالع رسانی ها   به زائران با پیامک 

وغیره.
۴- ارائه پیشنهاد به اداره کل گذرنامه ناجا برای تعیین شماره گذر نامه هرفرد براساس 

شماره ملی آن شخص.
۵- تدوین دقیق وبرنامه ریزی برای استرداد مبلغ منصرفین

3-4-3- کمیته حمل و نقل سوخت )اداره کل راهداری حمل و نقل و جاده ای 
استان(

این کمیته جلسات و نشست های متعددی را در جهت مدیریت حمل و نقل و تامین سوخت 
زائرین اربعین برگزار کرده است. و در انتهای شهریور تعداد جلسات خود را افزایش داد. در 
یکی از این جلسات هماهنگی کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین حسینی با حضور 
قاسمعلی صادقی نماینده دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  ای 
کشور، غالمعباس بهرامی نیا مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده  ای خوزستان، معاونان و 
کارشناسان استان  های معین )اصفهان، فارس، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
بوشهر، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد(، انجمن  های صنفی حمل 
و نقل و شرکت های حمل و نقل مسافر در اهواز حضور داشتند که مهم ترین نیازها و 

اولویت های مرتبط با اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اشاره به مسیرهای منتهی به مرز که 
از استان های خوزستان، کرمانشاه و ایالم می گذرد، گفت: »این مسیرها هر ساله و قبل از 
پیاده روی عظیم اربعین از طریق خط کشی، لکه گیری، نصب نیوجرسی و نصب، شستشو 
و پاکسازی عالیم به صورت مستمر و دائم مورد بررسی قرار می گیرد. بهرامی با اشاره به 
فعالیت های مختلف پایانه های مرزی چذابه و شلمچه در استان عنوان کرد: در نحوه خدمات 
رسانی به زائران حسینی در پایانه مرزی شلمچه مشکلی به آن صورت وجود ندارد. وی 
ادامه داد: در پایانه چذابه به علت کمبود نقدینگی در پروژه های عمرانی طی دو سال گذشته 
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همچنان از لحاظ چهار خطه شدن مسیر تکمیل نشده و انتظار داریم منابع الزم تزریق شود. 
بهرامی نیا یادآور شد: از ابتدای مهر ماه پروژه های عمرانی در پایانه ها   را تکمیل خواهیم کرد 
و امیدواریم تا 20 مهرماه به اتمام برسد«. بر اساس نتایج مصاحبه های انجام شده، اقدامات 

مهمی توسط کمیته حمل و نقل در دو مرز شلمچه و چذابه انجام شده است.
الف - پایانه مرزی شلمچه

- تجهیز و راه اندازی 2۴ گیت اضطراری.
- راه اندازی 2۴ چشمه سرویس بهداشتی.

- آماده سازی مسیر تردد زوار در سایت مسافربری.
- بروز رسانی سیستم های سرمایشی سالن مسافربری.

- تعمیر و راه اندازی دو عدد کف ساب سالنی.
- خرید و راه اندازی آبسردکن و استقرار در سایت مسافربری.

- تعمیر و راه اندازی برج های روشنایی.
- گیت بندی محوطه و سالن مسافربری جهت انضباط و کنترل تردد زوار.

ب - پایانه مرزی چذابه
- تکمیل محوطه سازی سایت اختیاری.

- بروز رسانی سیستم های سرمایشی سالن مسافربری و تجاری.
- تعمیرات سرویس های بهداشتی پایانه.

- تعمیر و راه اندازی پکیج سایت اختیاری.
- تعویض درب های ورودی سالن مسافربری.

- رنگ آمیزی سالن مسافربری.
- فضای سبز سایت اختیاری پایانه.
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جدول شماره )9(: گزارش اقدامات و عملکرد واحد پیمان و رسیدگی

جدول شماره )10(: گزارش اقدامات و عملکرد اداره ایمنی و حریم راه ها
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جدول شماره )11( گزارش اقدامات و عملکرد اداره مدیریت راه ها

3-4-3-1 گزارش اقدامات و عملکرد   اداره انفورماتیک
الف - پایانه مرزی چذابه 

۱-کابل کشی فیبر نوری از سالن تجاری ) گمرک ( تا سردرب ورودی جهت اداره گمرک 
مستقر در پایانه )8۵0 متر (

2- سرویس و تعویض باتریهای دستگاه  UPS سالن مسافری )۳2 عدد باتری(
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۳-کابل کشی شبکه قرارگاه اربعین در سالن مسافری )۳00 متر(
۴- نصب دوربین های پالک خوان ) ورودی و خروجی ( )۴ عدد دوربین(

۵- نصب سیستم تردد از مرز )مابه التفاوت سوخت( 
6- تهیه سیستم دوربین های نظارت تصویری جهت اداره گذرنامه )کامپیوتر و تلویزیون( 

7- نصب و راه اندازی سیستم سپهتن جهت مدیر پایانه 
8- تهیه سرور جهت نهاد ریاست جمهوری )2 دستگاه( 

۹- تهیه پاسپورت خوان به تعداد ۴ دستگاه 
۱0- تهیه بارکدخوان به تعداد ۴ دستگاه 

۱۱- تهیه کامپیوتر به تعداد ۴ دستگاه 
۱2- تحویل یکدستگاه روتر جهت اداره گذرنامه

ب- پایانه مرزی شلمچه
۱- تهیه تجهیزات اتاق شبکه گیت های جدید اضطراری )سوییچ – رک ۴2 – و آرایش 

رک و...( 
2- نصب دوربین های پالک خوان در پارکینگ موقت )2 عدد(

۳- ارتباط فیبر نوری از اتاق شبکه گیت های جدید تا اتاق شبکه اداره گذرنامه )200 متر(
۴- تهیه کامپیوترهای اداره گذرنامه به تعداد 2۵دستگاه 

۵- تهیه یکدستگاه ups۱0 kva  جهت اتاق شبکه گیت های جدید 
6- نصب سیستم تردد از مرز )مابه التفاوت سوخت( 

7- تهیه سیستم دوربین های نظارت تصویری جهت اداره گذرنامه )کامپیوتر و تلویزیون(
8- نصب و راه اندازی سیستم سپهتن جهت مدیر پایانه 
۹- تهیه سرور جهت نهاد ریاست جمهوری )2 دستگاه(

۱0- تهیه پاسپورت خوان به تعداد 26 عدد جهت اداره گذرنامه 
۱۱- تهیه بارکدخوان به تعداد 2۴ عدد جهت اداره گذرنامه

۱2- تحویل یکدستگاه روتر جهت اداره گذرنامه
۱۳- تعویض ۴ دستگاه کیس + ۱۵ عدد صفحه کلید وماوس 

 
3-4-3-2 -گزارش اقدامات و عملکرد اداره حمل و نقل مسافر

۱ـ تشکیل ستاد ویژه اربعین حسینی )ع( از مورخ ۹8/0۵/۱ به منظور برنامه ریزی جهت 
تسهیل جابجایی مسافران اربعین حسینی از مرزهای شلمچه و چذابه به سایر مقاصد درون 

و برون استان  با مشارکت استان های معین
2ـ برگزاری جلسات هماهنگی با تشکل های صنفی، مدیران پایانه های مرزی، پلیس راه و... 
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بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری اربعین ۱۳۹8
۳ـ  هماهنگی جهت  استقرار نیروهای راهداری و پلیس راه در مسیر های منتهی به پایانه های 

مرزی به منظور اعمال کنترل های الزم و روان سازی ترافیک
۴ـ برنامه ریزی جهت  استقرار  انجمن های صنفی شرکتها و موسسات مسافربری اهواز، 
اندیمشک، دزفول در مرز چذابه و انجمن صنفی آبادان در مرز شلمچه به منظور استفاده از 

کلیه ظرفیت شرکتهای مسافربری تحت پوشش جهت جابجایی مسافران 
۵ ـ پیش بینی  استقرار ۳0دستگاه ناوگان کمکی اتوبوس در مرکز استان جهت اعزام به 

پایانه های مرزی در صورت اعالم نیاز
6ـ پوشش تصویری ۱00 درصدی کلیه مسیرهای منتهی به پایانه مرزی شلمچه

7ـ آسیب شناسی طرح های اربعین سنوات قبل و پیش بینی تمهیدات الزم جهت اربعین 
سال جاری

 8ـ  اقدامات الزم جهت ارائه مشوق های الزم )تخفیف ۵0% کمیسیونـ  الستیک(
۹ـ راه اندازی اتاق مانیتورینگ در دفاتر مسافر و ایمنی و ترافیک )ستاد( در مرکز استان  

پایانه مرزی شلمچه و چذابه جهت رصد سامانه سپهتن
۱0ـ برنامه ریزی و هماهنگی های الزم با استان های معین جهت استقرار ناوگان در ایام پیک 

)۹8/07/2۴ لغایت ۹8/07/2۹(
۱۱ ـ هماهنگی با استان های معین جهت اعزام ناوگان کمکی)درصورت لزوم( به مرزهای 

تعیین شده استان در ایام طرح
۱2ـ  اعزام اتوبوس و کامیون به خاک عراق جهت جابه جایی زّوار

۱۳ـ تمهیدات الزم در پایانه های شلمچه و چذابه و پایانه معین)اندیمشک( جهت تسهیل 
عبور و مرور زائرین

3-4-3-3- گزارش اقدامات و عملکرد اداره حمل و نقل ترانزیت
۱ -  تشکیل سه جلسه استانی کمیته حمل و نقل و سوخت 

2 - تشکیل جلسه سه جانبه بین نمایندگان  فرمانداری خرمشهر، پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آبادان و این اداره کل جهت هماهنگی در خصوص استقرار جایگاه  های سوخت سیار 

و تحویل پارکینگ ناوگان برون شهری در شلمچه
۳ - بازدید میدانی با حضور پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز و سازمان اتوبوسرانی 
اهواز جهت جانمایی جایگاههای سیار سوخت و مسیر تردد و تعیین مبدا و مقصد نهایی 

اتوبوس های شرکت واحد 
۴ - بازدید از جاده های مواصالتی چذابه )به جز جاده اصلی سوسنگرد – بستان – چذابه( 
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جهت بررسی وضعیت جاده های مذکور به عنوان مسیرهای جایگزین احتمالی  و اعالم به 
دفتر ترانزیت 

۵ - اجرای دوره آموزشی سامانه مدیریت تردد از مرز برای کارشناسان پایانه های مرزی 
شلمچه و چذابه جهت ثبت تردد ناوگان عمومی از مرز

6 - پیگیری تهیه و تحویل کارت های تردد خودرو به پایانه های مرزی 
7 - حضور در جلسه ستاد اقامه نماز وبازدید از نمازخانه های پایانه های مرزی در معیت 
حجت االسالم نیسی )مشاور وزیر و مسئول ستاد اقامه نماز وزارت خانه( و آقای مهدیان 

)معاون ستاد اقامه نماز کشور(

3-4-3-4- گزارش اقدامات و عملکرد اداره امور مجتمع ها   ی خدماتی و 
رفاهی 

۱- در خصوص ضرورت تجهیز و ارتقاء کیفي نمازخانه ها، مساجد و سرویس هاي بهداشتي، 
کلیه بهره  برداران نسبت به تجهیز و آماده سازي تمامي عناصر و نظافت کل مجموعه 

خصوصاً سرویس هاي بهداشتي و نمازخانه ها   اقدام نمایند.  
2- .  تمهیدات الزم پیرامون تعمیر، تجهیز و نگهداري نمازخانه ها، مساجد و سرویسهاي 

بهداشتي موجود در مجتمع هاي خدماتي رفاهي با تاکید بر موارد ذیل :
 الف( آراستگي و تنظیف فضاي داخلي نمازخانه  ها )پوشش کف با فرش یا موکت مناسب 
و نظافت مستمر، شستشوي فرش  ها و موکت  ها و همچنین تجهیز نمازخانه  ها به قرآن، 

مفاتیح، مهر، قبله نما سطل زباله درب دار، جاکفشي، رخت آویز و ...(
ب   (    باز بودن منظم و مستمر درب نمازخانه ها   و مساجد در تمام ساعات شبانه روز

ج   (    نظافت مستمر سرویس هاي بهداشتي موجود)استفاده از مواد ضدعفوني کننده مناسب 
در  بصورت مستمر  مایع دستشویي  و همچنین وجود  روزانه  نظافت  و  جهت شستشو 
سرویسها( و رفع نواقص سرویس هاي بهداشتي از قبیل شیرآالت و متعلقات مربوطه و 

سیستم تهویه آنها
ح   ( آمادگي کامل نمازخانه ها   و مساجد جهت پذیرش زائران در صورت لزوم

د   (    تامین سرمایش نمازخانه ها   
سامانه  هاي  شماره  اعالم  موضوع  با  کل  اداره  این  توسط  شده  طراحي  بنر  ه   (       نصب 
پیامکي)۳0007070 و ۳000۱۴۱(، معرفي مدیر داخلي و پیام نماز در معرض دید همگان 

جهت دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات زائران 
-    به منظور پاسخگویي به مطالبات زائران و نظارت بیشتر بر نگهداري فضاي عمومي از 
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جمله سرویس هاي بهداشتي، نمازخانه ها، محوطه، پارکینگ ها، نحوه فعالیت کاربري هاي 
موجود و ...،  بهره برداران مجتمع  هاي خدماتي رفاهي و یا مدیران داخلي مي  باید در تمام 

ساعات فعالیت مجموعه در محل حضور داشته باشند.    
۴-    فعال بودن غرف تجاري و خدماتي موجود در مجتمع هاي خدماتي رفاهي از قبیل: 

رستوران، سوپر مارکت و... در تمام ساعات شبانه روز 
۵-    نصب سطل  هاي زباله در محوطه و همچنین نظافت محوطه و پارکینگ مجتمع هاي 

خدماتي رفاهي در تمامي ساعات شبانه روز 
6-    مدنظر قرار دادن شیوه نامه رعایت اصول بهداشتي در مجتمع هاي خدماتي رفاهي)موضوع 

پیوست نامه شماره ۳6/۴0۹8 مورخ ۹8/02/08( 
7- پیش بیني فضاي الزم جهت اتاق کودک و مادر 

8-    مناسب سازي فضاي مجتمع جهت استفاده جانبازان، معلولین و سالمندان با اقداماتي 
نظیر تعبیه رمپ در اختالف سطحها، توالت فرنگي و....

۹-          لزوم همخواني لوگوهاي موجود در تابلوي راهنماي مجتمع هاي خدماتي رفاهي با 
خدماتي که در مجتمع  ها ارائه مي گردد.

نیروهاي خدماتي و همچنین سایر کارکنان شاغل در واحدهاي خدماتي  ۱0- توجیه 
مجموعه مبني بر برخورد محترمانه و مناسب با مسافران در راستاي تکریم و رعایت اصل 

مشتري مداري

3-4-3-5- گزارش اقدامات و عملکرد اداره ایمنی و ترافیک
۱- تشکیل جلسه با ادارات راهداري استان به ریاست معاون حمل و نقل و هماهنگي جهت 

انجام اقدامات متناسب با طرح اربعین 
2- اجراي طرح کنترل و نظارت بر تردد در پایانه هاي مسافربري 

۳- کنترل دروازه هاي ایمني تردد وسایل نقلیه در راههاي استان با همکاري پلیس راه 
۴- استقرار    کارشناسان و گشت هاي راهداري در راههاي مسیر تردد زوار تا پایانه هاي 

مرزي 
۵- رصد لحظه اي ناوگان اتوبوسي اعزامي به و از مرزهاي استان از طریق سامانه سپهتن و 

ارائه گزارش جهت مدیریت سفرها 
6- تشدید نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فني
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3-4-3-6- گزارش اقدامات و عملکرد  واحد روابط عمومی
۱-انجام فضاسازی تبلیغات محیطی متناسب با اربعین حسینی)ع( )۵000متر مربع( در 

پایانه های مرزی شلمچه و چذابه
2-انجام تبلیغات متناسب با اربعین حسینی)ع( ) نصب 8 عدد بیلبورد و۵۴ عدد  اسپیس 
فریم در قالب پیام های آموزشی به زائران( در محورهای مواصالتی منتهی به مرزهای 

شلمچه و چذابه
۳-تهیه و ارسال ۵ نسخه موشن گرافی با موضوع طرح بازگشت زائران به صدا و سیمای 

مرکز استان و مرکز آبادان جهت پخش در ساعات مختلف شبانه روز
۴-هماهنگی با صدا و سیمای مرکز استان و مرکز آبادان جهت استقرار در پایانه مرزی 
شلمچه و چذابه به منظور پوشش خبری حداکثری تردد زائران اربعین حسینی)ع( به 

صورت زنده 
۵-تهیه و انتشار 72 خبر مکتوب در حوزه های مختلف اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای خوزستان به مناسب اربعین حسینی)ع(
6-تهیه گزارش تصویری از حضور مسئوالن استانی و کشوری در پایانه های شلمچه و چذابه 

به مناسبت اربعین حسینی)ع(
7-تصویربرداری از تمامی خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی)ع( در حوزه های 

مختلف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان
8-تهیه ونصب 2000 عدد پرچم به مناسبت اربعین حسینی در پایانه های مرزی شلمچه 

و چذابه

3-4-4-کمیته اطالع رسانی و مستندسازی
رئیس سازمان صداوسیمای استان مسئول این کمیته است. عملکرد این کمیته با محوریت 

فعالیت های صداوسیما در ادامه ذکر می شود.
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جدول شماره)12(: تولید صدا
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جدول شماره)13(: تامین صدا
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جدول شماره)14(: تولید سیما
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جدول شماره)15(: تامین سیما

3-4-5-کمیته بهداشت و درمان
مسئولیت این کمیته بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان است که طی سال های اخیر 
خدمات رسانی خود به زائرین را تکمیل نموده و کیفیت آن را ارتقا داده است به گونه ای که 
در اربعین پیشین)۱۳۹8(،    ۵00 نیروی بهداشت محیط در قالب ۴۵ تیم بهداشت محیط 
مسیر های پیاده روی و مواد غذایی موکب ها   را بررسی کرده اند. کنترل آب آشامیدنی 
مخازن و شبکه توزیع آب نظارت، کنترل بهداشت مواد غذایی در پخت و توزیع آنها و 
استقرار یک  دژبانی در محل ورودی و در کنار نیروی انتظامی برای  همکاران بهداشت 
محیط در راستای بررسی  مواد غذایی در بدو ورود از جدیدتریت اقدامات این کمیته در 
اربعین سال گذشته بوده است. اقدامات و فعالیت های این کمیته مشتمل بر موارد زیر است:
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جدول شماره)15(: تامین سیما

3-4-5-کمیته بهداشت و درمان
مسئولیت این کمیته بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان است که طی سال های اخیر 
خدمات رسانی خود به زائرین را تکمیل نموده و کیفیت آن را ارتقا داده است به گونه ای که 
در اربعین پیشین)۱۳۹8(،    ۵00 نیروی بهداشت محیط در قالب ۴۵ تیم بهداشت محیط 
مسیر های پیاده روی و مواد غذایی موکب ها   را بررسی کرده اند. کنترل آب آشامیدنی 
مخازن و شبکه توزیع آب نظارت، کنترل بهداشت مواد غذایی در پخت و توزیع آنها و 
استقرار یک  دژبانی در محل ورودی و در کنار نیروی انتظامی برای  همکاران بهداشت 
محیط در راستای بررسی  مواد غذایی در بدو ورود از جدیدتریت اقدامات این کمیته در 
اربعین سال گذشته بوده است. اقدامات و فعالیت های این کمیته مشتمل بر موارد زیر است:

3-4-5-1 - اقدامات و آمادگی های پیش از اربعین
برگزاری ۵ نشست هماهنگی بین اعضای کمیته بهداشت و درمان 

شرکت در جلسات هماهنگی استانداری و سایر کمیته ها
برگزاری بیش از ۱۵ جلسه ی داخلی واحد های تابعه ی دانشگاه:

اقدامات ساختاری و هماهنگی های قبل از اربعین :
- هماهنگی با سایر ارگانها جهت تعیین محل استقرار درمانگاه صحرایی در مرز چذابه.

- خرید دارو و تجهیزات پزشکی بر اساس تعداد مراجعین سالهای قبل داروهای خریداری 
شده در سال قبل و تعیین  نیازها و پیش بینی های دارویی الزم در اربعین امسال.

- انجام هماهنگی های الزم جهت تعیین محل اسکان و استراحت پرسنل اعزامی به مرز در 
شهرستان سوسنگرد و بستان. 

- ساماندهی و انجام امورات مربوط به ایاب و ذهاب پرسنل در بازه های زمانی مشخص 
و منظم تعیین شده جهت تعویض شیفت و عبور و مرور از گیت های بازرسی با همکاری 

دستگاه های ذیربط.
- تهیه خوراک پرسنل مستقر در امبوالنس های مسیر منتهی به مرز و درمانگاه چذابه و 

توزیع در بازه زمانی مشخص.
- تهیه و مستقر نمودن چند دستگاه کانکس جهت اسکان و استراحت پزشکان و پرسنل 

درمانگاه در جنب درمانگاه مرزی چذابه.
- نصب تابلو ها   و بنر های راهنما و هشدار دهنده در مسیر درمانگاه.

- تهیه و مستقر نمودن کانکس جهت اسکان پزشکان و پرستاران در جنب درمانگاه چذابه .
- تامین ژنراتور برق و مستقر نمودن در درمانگاه جهت استفاده در مواقع اضطراری .

- خرید لوازم رفاهی جهت اسکان و  استراحت پرسنل شامل :)پتو-تشک-وسایل گرمایشی 
سرمایشی و ...(.

- نصب سیستم ارتباطی بیسیم در مرز چذابه و برقراری ارتباط بین کلیه ناوگان آمبوالنسی 
مستقر در مسیر منتهی به مرز و  درمانگاه مرزی و مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه جندی 

شاپور اهواز. 
- تامین نیروی انسانی شامل تیم تخصصی پزشکی، پزشک عمومی، پزشک و تکنسین 
داروخانه، پرستار مرد و زن، ماما، کارشناس فوریتهای پزشکی جهت استقرار در بیمارستان 

صحرایی  و بیمارستان شهید چمران سوسنگرد و درمانگاه شبانه روزی شهر بستان.
- تامین ۳ فروند بالگرد اورژانس جهت خدمات رسانی در مرز چذابه )انجام دو سورتی 

پرواز(.
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- استقرار یک فروند هواپیما بال ثابت جهت استفاده در موارد اضطراری و در صورت نیاز 
به تخلیه انبوه بیماران.

- تأمین آمبوالنس، اتوبوس آمبوالنس و موتورالنس مورد نیاز از طریق اورژانس کشور.
- هماهنگی با ستاد هدایت عملیات بحران کشور در خصوص اعزام نیروهای درمانی جهت 

ارتقا کمی تیم درمانی.
- اخذ آمار مراجعین به درمانگاههای مستقر در مرز و بیمارستانها بصورت روزانه. 

- تشکیل EOC مشترک با سازمان های امدادی خدمت رسان در اربعین حسینی و ایجاد 
کانال های ارتباطی )استفاده در بی سیم- تلفن ماهواره یی و معرفی شماره ثابت موبایل(.

2-5-4-3 - ناوگان آمبوالنسی:
 استقرار پنج دستگاه اتوبوس آمبوالنس در مسیر منتهی به مرز به شرح ذیل:

یک دستگاه مستقر در خروجی سوسنگرد به سمت بستان- یک دستگاه در بستان- یک 
دستگاه در محل درمانگاه مرزی چذابه و دو دستگاه پشتیبان در اهواز و هویزه جهت 

استفاده در شرایط اضطراری
اورژانس ۱۱۵ جهت استقرار در مسیر منتهی به مرز و درمانگاه  استقرارآمبوالنس های 

صحرایی چذابه طبق نقشه چیدمان به فاصله تقریباً هر ۵ کیلومتر یک آمبوالنس
استقرار ۵ دستگاه آمبوالنس در محل درمانگاه مرزی چذابه بصورت 2۴ ساعته جهت اعزام 

مراجعین به دیگر مراکز درمانی طبق دستور پزشک کشیک

3-5-4-3- نیروی انسانی
به طور متو سط در هر شیفت ۵ نفر پزشک عمومی، ۳ نفر پزشک داروساز، 2 نفر تکنسین 
داروخانه،۴ نفر پرستار مرد، ۴ نفر پرستار زن، 2 نفر ماما، ۱۵ نفر کارشناس یا کاردان 
فوریتهای پزشکی، ۳ نفر خدمات، 2 نفر حراست و یک نفر نیروی تاسیسات مشغول خدمت 

رسانی به زائرین بوده اند.
- تکنسین اورژانس در طول مسیر ۱۵0 نفر

- استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب بر حسب توانایی و نیاز 
- تعداد پایگاه ثابت و استقرار موقت ۳۵ پایگاه

- اقدامات و برنامه های  فرآیندی:
- ناوگان آمبوالنس در مسیر اهواز تا مرز چذابه از تاریخ ۹8/7/۱۵ در محل های تعیین شده 

مستقر و خدمت رسانی را آغاز نمودند.
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- درمانگاه مرزی چذابه از تاریخ ۹7/7/۱۴ در مرز چذابه )محل جنب پایانه مرزی( راه 
اندازی و بصورت 2۴ ساعته ویزیت مراجعین را آغاز نمود.)درمانگاه بصورت سازه های چادر  

بادی به مساحت ۱20 متر مربع (
- درمانگاه صحرایی شامل چادر مخصوص ویزیت پزشک، ماما، بخش تزریقات، بستری 

خواهران بخش تزریقات و بستری برادران )جمعا 20 تخت( و داروخانه می باشد.
-20 عدد کانکس جهت استراحت پزشکان و پرستاران، فرماندهی، انبار، تاسیسات و ...

- ابالغ به کلیه بیمارستان ها   و مراکز درمانی جهت ارائه آمار اربعین حسینی
امورات و  انجام کلیه  - مشخص نمودن مسئول کشیک درمانگاه بصورت روزانه جهت 

هماهنگی های الزم مربوط به ارائه خدمات درمانی و پاسخ گویی به مراجع  در مرز چذابه
مشخص نمودن انواع روشهای مراجعه به تیم های درمانی و برنامه ریزی دقیق جهت پوشش 

هرگونه مراجعه و حادثه در محل های مختلف به شرح زیر:
الف( درصورت بروز حادثه در مسیر:

اعزام نزدیکترین آمبوالنس به محل حادثه، در صورت نیاز اعزام امبوالنس کمکی و انتقال 
مصدوم به درمانگاه)در صورت نزدیکی به درمانگاه و در غیر اینصورت اعزام به نزدیکترین 

مرکز درمانی( 
ب( درصورت بروز حادثه در پایانه مرزی:

طبق هماهنگی های قبلی با عوامل مرزبانی، انتظامی و بهداشتی مستقر در مرز در صورت 
وجود مصدوم از طریق راههای ارتباطی)بیسیم و تلفن مسئول کشیک درمانگاه( اطالع 
رسانی انجام می شود. بیمار توسط آمبوالنس های مستقر به درمانگاه منتقل و  اقدامات 

درمانی انجام خواهد شد.
ج( در صورت بروز حادثه در کشور عراق:

طبق هماهنگی های قبلی با سازمان هالل احمر در صورت وقوع حادثه در کشور عراق، 
مصدوم بوسیله سازمان هالل به مرز کشور رسانیده می شود و سپس طبق برنامه )ب( عمل 

خواهد شد.
د( درصورت مراجعه بیماران به درمانگاه :

بیمار توسط پزشک مستقر ویزیت و حمایت درمانی انجام خواهد شد و در صورت نیاز 
توسط آمبوالنس های مستقر در درمانگاه به مرکز درمانی مجهزتر منتقل خواهد شد.

- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای بحران های احتمالی و پیک کسیل مراجعین به 
درمانگاه با در نظر گرفتن نیرو و امکانات پشتیبان جهت بکارگیری در صورت ضرورت 

- حضور پرسنل معاونت بهداشتی جهت حفظ ایمنی و نمونه برداری از موارد مشکوک به 
بیماریهای واگیر 
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استفاده از اتوبوس آمبوالنس در حوادث با تعداد باالی مصدوم جهت انتقال مصدومین به 
مراکز درمانی مجهزتر

- سرکشی و نظارت مداوم بر نحوه انجام امورات و استقرارها در طول ایام اربعین حسینی.
- جمع بندی و ارسال آمار خدمات انجام شده در مرز بصورت روزانه و ارائه به مراجع ذیربط.
معرفی سخنگو جهت اطالع رسانی از آخرین اقدامات و فعالیت های انجام شده و همچنین 

ارائه آمار و اطالعات

3-4-5-4-پیامدها:
در مرز چذابه چندین نهاد امر خدمت رسانی درمانی و بهداشتی به زائرین محترم اربعین 
حسینی را تحت نظارت کمیته بهداشت و درمان بر عهده داشتند که جمع بندی آمار ارائه 

شده به تفکیک به شرح زیر میباشد. 

جدول شماره)16(: آمار کلی مراجعین به مراکز درمانی مرز چذابه

3-4-5-5- نقاط قوت:
هماهنگی و حمایت واحد های مختلف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

حمایت و پشتیبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور
استفاده از ظرفیت پرسنل دانشگاههای دیگر با هماهنگی اورژانس کشور

حضور مستمر و روزانه مدیران دانشگاه در مرز چذابه
کشیک 2۴ ساعته مسئولین ستاد فوریتهای پزشکی دانشگاه و نظارت بر نحوه ارایه خدمات 

و رفع نقاط
ضعف و جبران کمبودها در کمترین زمان ممکن

هماهنگی و تعامل مناسب با عوامل سایر کمیته ها
استقرار بیمارستان صحرایی ارتش به استعداد ۳0 تخت بستری و امکانات آزمایشگاهی 

مجهز
تامین پزشک و پرستار جهت حضور در درمانگاه صحرایی با همکاری اورژانس کشور و 

معاونت درمان دانشگاه
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پوشش کامل مسیر اهواز تا چذابه با استقرار ناوگان آمبوالنسی 
تامین و توزیع دارو و ملزومات پزشکی به اندازه کافی توسط شرکت های داروسازی

ایجاد سامانه پذیرش و ترخیص بیماران برای اولین بار درکشور با قابلیت ثبت مشخصات 
کلیه مراجعین

به درمانگاه و خدمات دریافت شده و نیز امکان پیگیری بیماران 
هماهنگی مستمر اعضای کمیته بهداشت و درمان و تشکیل جلسات مستمر در محل 

EOC دانشگاه جهت رفع موانع ارائه خدمت به زوار
چینش جغرافیایی محل استقرار درمانگاههای دیگر استانها بر اساس محل های تجمع زائرین 

و نقشه چیدمان مواکب
قرار گیری درمانگاه در معرض دید زوار و در دسترس بودن در جنب پایانه 

حضور بموقع ناوگان آمبوالنسی و اتوبوس آمبوالنس در منطقه 
مشکالت :

نبودن زیر ساخت های الزم جهت دایر نمودن درمانگاه، به نحوی که خدمات بهداشتی و 
درمانی در سازه های چادری ارائه می گردید و گرمایش و سرمایش این سازه ها   با مشکل 

جدی مواجه بود.
عدم انجام تعهدات دانشگاههای معین جهت تامین پزشک و پرستار و تاخیر در حضور آنها

تاخیر در وصول بودجه های تخصیصی از طرف وزارت 
تاخیر در ارسال برنامه ریزی ها   و دستورالعمل های باالدستی توسط وزارت 

عدم تعیین نماینده مقیم از طرف معاونت درمان وزارت
عدم صدور بموقع و کافی کارت تردد جهت ایاب و ذهاب پرسنل و لجستیک به درمانگاه 

مرزی 
پیشنهادات:

۱- لزوم ایجاد مسیر دسترسی مجزا جهت خودروهای امدادی در مرز چذابه به علت ترافیک 
سنگین مسیر

سازه  ساخت  می شود  انجام  ساله  هر  اربعین  مراسم  پوشش  اینکه  به  نگرش  با   -2
ضروری  بسیار  درمانگاه  احداث  جهت  ایمنی  و  بهداشتی  نکات  رعایت  با  مناسب 
شد. خواهد  مدت  دراز  در  هزینه  زیاد  بسیار  کاهش  موجب  امر  این  که   می باشد 
۳- با توجه به اعزام پرسنل امدادی از دیگر استان ها   و نیز نیروهای اعزامی از استان به منطقه 
ایجاد پانسیون جهت استراحت و استحمام پرسنل به ظرفیت حداقل ۱۵0 نفر در محل  

بسیار ضروری می باشد.
۴- لزوم جانمایی درمانگاه در مرز چذابه بطوری که سالهای بعد نیز در همان مکان باشد و 
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در لیست جانمایی هر ساله ثابت و تعریف شده باشد.
۵- لزوم در نظر گرفتن راههای دسترسی و خروج خودروهای امدادی در بین مواکب جهت 

استفاده در مواقع اضطرار
6- لزوم برنامه ریزی تردد زوار بصورت حساب شده و کاروان های مشخص 

7- استفاده کمتر از غذاهای سنتی و توزیع غذاهای سرد و بسته بندی شده و توزیع کنسرو 
8- تجمیع مواکب در محل های از پیش تعیین شده و هماهنگ شده با ارگانهای درگیر 

اربعین جهت مالحضات امنیتی و نظارت بهداشتی

3-4-6 -کمیته امداد و نجات)جمعیت هالل احمر(
این کمیته در حوزه درمانی و امدادی در اربعین فعالیت کرده است و مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر خوزستان، رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان خوزستان   محسوب 
می شود. در بازه زمانی اربعین، این کمیته در سال گذشته فعالیت خود را از تاریخ ۹8/7/۱۳ 
شروع و تا تاریخ  ۹8/7/۳0 ادامه داده است. این کمیته فعالیت های خود را در ۳۳ پست های 
امدادی )پست/ پایگاه / قرارگاه ( متمرکز کرده بود و سایر فعالیت های خود را با محوریت 
این پست ها   انجام داده است. در این پست ها   بالغ بر ۱6۳ امدادگر به شکل ثابت مستقر بوده 
اند و عالوه بر این پرسنل مستقر در پست ها، پرسنل شهرستانی و استانی نیز این نیروها را 
پشتیبانی کرده اند. همچنین در این مدت ۱0۱۵ نفر برای انجام تست قندخون و فشارخون 
به پست های ۱6 گانه این جمعیت مراجعه کرده   اند. تعداد ۴۱ دستگاه آمبوالنس و 2 فروند 
بالگرد نیز در این مدت برای انجام عملیات امداد و درمان زیر نظر این کمیته مورد استفاده 
قرار گرفته اند. در این مدت ۱۵ عملیات امداد ونجات جاده ای )زوار اربعین( انجام شده که به 
۵۵ مصدوم و ۴ فوتی در این عملیات ها   خدمات رسانی امداد و نجات صورت پذیرفته است. 

جدول شماره)17(: گزارش محل استقرار پست ها   و قرارگاه های کمیته امداد و نجات

جدول شماره )18(: گزارش تعداد امدادگر و پرسنل شرکت کننده در هر شیفت 24 
ساعته) روزانه(

جدول شماره )19(: ناوگان خودرویی مورد استفاده در طرح

جدول شماره)20(: آمار خدمات امدادی ارایه شده به زوار اربعین

جدول شماره)21(: آمار خدمات امدادی ارایه شده به زوار اربعین
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جدول شماره )18(: گزارش تعداد امدادگر و پرسنل شرکت کننده در هر شیفت 24 
ساعته) روزانه(

جدول شماره )19(: ناوگان خودرویی مورد استفاده در طرح

جدول شماره)20(: آمار خدمات امدادی ارایه شده به زوار اربعین

جدول شماره)21(: آمار خدمات امدادی ارایه شده به زوار اربعین



۱۱2

مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( در استان خوزستان 

3-4-7-کمیته زیرساخت)معاونت عمرانی استاندار خوزستان(
این کمیته زیر نظر معاونت عمرانی استاندار خوزستان فعالیت می کند. مهم ترین فعالیت ها 

  و اقدامات این کمیته عبارتند از:
۱ـ برگزاری هشت جلسه کمیته زیر ساخت اربعین از تاریخ ۹7/۹/۱۳ تا کنون با ۳8 مصوبه 

که حدود 80 % مصوبات اجرایی و مابقی در حال پیگیری می   باشد.  
2ـ تحویل زمین   های محل احداث مجتمع   های خدماتی رفاهی به استان   های معین در سال 

۹7 ) پیوست شماره یک (.  
۳ـ بازدید آقای دکتر عبداللهی رئیس مرکز پژوهش و مطالعات سازمان شهرداری   ها و 
اربعین در  اربعین کشور از زیرساخت   های  دهیاری   های کشور و دبیر کمیته زیرساخت 
مرزهای شلمچه و چذابه؛ و انعکاس کلیه نیازمندی   های دو مرز شلمچه و چذابه به وزارت 

کشور ) پیوست شماره دو(.  
۴ـ بازدید مداوم و برنامه   ریزی شده از پروژه   های فعال در مرزهای شلمچه و چذابه توسط 

استاندار محترم و مقامات استان و اعضاء کمیته زیرساخت و کارشناسان استانداری.
بر اجرای طرح جامع در مرزهای شلمچه و چذابه و رفع موانع،  ۵ـ پیگیری و نظارت 

مشکالت و معارضین در پروژه   های درحال اجرا.
6ـ پیگیری واگذاری قطعات زمین  به دستگاه   های اجرایی استان بر اساس طرح جامع 

اربعین در سایت   های چذابه و شلمچه طی سال های ۹7 و ۹8 .
الف( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز) احداث مجتمع درمانی(  

ب ( جمعیت هالل احمر استان ) احداث پایگاه امداد و نجات(
ج( اداره کل امورشهری و شوراهای استانداری ) احداث مجتمع خدماتی(

د( فرماندهی نیروی انتظامی استان ) احداث قرارگاه اربعین( 
7ـ پیگیری اجرا و تکمیل پروژه   های نیمه تمام دستگاه   های اجرایی از قبیل اداره کل راه و 
شهرسازی، شرکت آب و فاضالب استان، شرکت آبفا اهواز و شرکت آب و فاضالب روستایی، 
سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده   ای، شهرداری   ها، اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هالل احمر خوزستان و 
شرکت نیروی برق خوزستان و ... در راستای تکمیل پروژه   های زیرساخت اربعین در هر دو 

مرز چذابه و شملچه انجام شود. 
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جدول شماره)22(: عملکرد کمیته زیرساختهای اربعین در منطقه شلمچه
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مشکالت و کاستی   ها
الف( عدم احداث مجتمع   های خدمات رفاهی توسط استان   های معین.

ب( پیگیری حل مشکل عدم امکان پرداخت هزینه حمل بار به پیمانکاران پروژه   های فعال 
در بخش راه سازی مرز چذابه با توجه به اینکه نزدیکترین فاصله حمل بیش از ۵0 کیلومتر 

می باشد. )براساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه   ریزی(
ج( تأمین قیر رایگان جهت پروژه   های فعال در مرزهای شلمچه و چذابه .

د( عدم تأمین و ابالغ اعتبار جهت تکمیل عملیات فنس   کشی ) محصور نمودن مرز( در 
مرز چذابه.

پارکینگ خودروهای سواری،  دیوارهای  نمودن  تکمیل محصور  اعتبار جهت  تأمین  ه( 
اتوبوس   های درون شهری، حوضچه آرامش در مسیر مواکب مرز چذابه با اعتباری حدوداً 

۵0 میلیارد ریال.
هـ( نامه شماره ۴۴/۴2/۱۱۱۵6 مورخ ۹8/۴/2۴ با امضای مدیر کل محترم امور شهری و 
شوراها خطاب به مدیرکل محترم مدیریت بحران در رابطه با تهیه سرویس بهداشتی و حمام 

سیار به صورت امانی در حین برگزاری مراسم اربعین .
ز( ارسال مکاتبات، اعتبارات مورد نیاز پیشنهادی شهرهای تحت تأثیر سیالب و کمک به 

زیرساخت   های اربعین به شهرداری   های استان توسط معاون امورعمرانی به وزارت کشور. 

8- ۴- ۳- کمیته هماهنگی سیاسی و کنسولی)نمایندگی وزارت امور خارجه در 
استان(

مسئولیت این کمیته بر عهده رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خوزستان است. مهم 
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ترین اقدامات این کمیته عبارتند از:
- آغاز به کار کمیته سیاسی و کنسولی ستاد ویژه اربعین حسینی استان و تشکل جلسات 

به منظور تعامل و پیشبرد امور مربوط به زائران و همچنین حل مشکالت موجود.
- حضور در جلسات ستاد ویژه اربعین حسینی استان و دیگر جلسات مرتبط.

- حضور در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه جهت نظارت بر چگونگی تردد زائران و 
رسیدگی به مشکالت آنان هنگام ورود و خروج از مرزها.

- تعامل و همکاری با سرکنسول عراق در اهواز و برگزاری چندین جلسه مالقات جهت 
رسیدگی به مشکالت برخی از زائران خارجی به ویژه زوار پاکستانی و افغانی. 

- مالقات های متعدد با مقامات محترم انتظامی و گذرنامه استان خوزستان جهت تسهیل 
در امور زائران.

- همکاری و تعامل با دستگاه های مرتبط استان خوزستان. 

3-4-9- کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه
مسئولیت این کمیته بر عهده مسئول ستاد عتبات عالیات استان خوزستان است. مسئول 
کمیته جذب مشارکت های مردمی؛ اسکان و تغذیه ستاد اربعین حسینی خوزستان گفت: 
این ستاد با ساماندهی ۱۵۵0موکب مردمی که 82موکب در عراق؛ ۳00 موکب در چذابه؛ 
۴00موکب در شلمچه و نزدیک به 7۵0 موکب بین راهی که از ابتدای چهار مبادی ورودی 
به استان تا پایانه های شلمچه و چذابه مستقر هستند    خدمات مورد نیاز زائران حضرت 
سیدالشهداء )ع( را به آنها ارائه داده است. موسوی گفت: همچنین از ابتدای ماه صفر چند تا 
از مواکب مستقر در چذابه و شلمچه، کار خدمات رسانی تغذیه ای و اسکان به زائران اربعین 
را شروع کرده اند و بعضاً تعدادی از مواکب بوسیله خودرو غذا و مایحتاج زائران در حال 
پیاده روی مسیرهای چذابه و شلمچه را به آنان می رسانده اند. وی درباره موکب های پیش 
بینی شده در مسیر بازگشت زائران اظهار کرد: در شلمچه 20 موکب، در چذابه ۱۵ موکب 
و در اهواز نیز که تمام ورود و خروج زائران از آنجا انجام می شود 20 موکب آماده خدمات 
رسانی به زائران در طول شبانه روز هستند.   مسئول کمیته مشارکت   های مردمی، اسکان و 
تغذیه ستاد اربعین خوزستان تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تکرار مشکالت اربعین 
سال گذشته در جلسات تخصصی و مشاوره ای زیادی که با افراد صاحب نظر و موکب داران 
با سابقه داشتیم، توانستیم بخش عمده ای از مشکالت را برطرف کنیم. وی اظهار کرد: در 
اربعین سال گذشته شلمچه امکان اسکان روزانه ۱00 هزار زائر و تغذیه 200 هزار نفر، در 
چذابه امکان اسکان 80    هزار زائر و تغذیه ۱۹0 هزار نفر فراهم شده بود. وی از استقرار 2۵0 
نفر عوامل ستاد عتبات عالیات در مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد و افزود: همه این افراد 
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وظیفه هماهنگی با مواکب و خروج تجهیزات مواکب مستقر در دو مرز خوزستان و عراق 
را برعهده دارند و با هماهنگی های انجام شده 8۵ موکب نیز از خوزستان در نجف اشرف، 

مسیر نجف به کربال و کربال معلی مستقر هستند.
گزارش فعالیت و عملکرد قرارگاه مشارکتهای مردمی و کمیته تغذیه و اسکان ستاد بازسازی 

عتبات عالیات شهرستان و مرز بین المللی شلمچه به شرح ذیل  اعالم می گردد :
- ثبت نام از کلیه مواکب دارای کد فعالیت و ثبت نام آنها در سامانه عتبات عالیات. 

- صدور کارت شناسایی خدام و اعضا هیات مدیره جهت کلیه مواکب شلمچه. 
- استقرار ۴00 موکب از مسیر میدان مقاومت تا مرز بین المللی شلمچه. 

- سازماندهی مواکب اتباع خارجی و استقرار ۹ موکب برادران شیعه افغانستانی. 
- پیگیری کارت تردد خودروی مواکب و خدمات رسان ) خودروهای توزیع یخ، نان و آب 

معدنی (.
- استقرار موقت دو قرارگاه مرکزی مربوط به ستاد مشارکتهای مردمی در موقعیتهای 

خرمشهر وآبادان. 
- پیگیری و هماهنگی استقرار ۱۳2 چشمه سرویس بهداشتی و ۳0 دوش حمام بصورت 
سیار با مساعدت و دستور آقای صدیقی مدیر کل امور شهری و شوراهای  استانداری 

خوزستان. 
- هماهنگی های الزم با شهرداری خرمشهر و آبفای شهری و امور مناطق نفتخیز جنوب 
جهت آبرسانی به مواکب نیروی انتظامی و امنیتی  و پایانه صفر مرزی در طول ایام اربعین 
به صورت شبانه روزی اعم از آب شستشو و شرب و تخلیه سبتیکها فاضالب توسط تانکر 

لجن کش به تعداد ۴۵ تانکر مختلف. 
- صدور مجوز اتصال برق وآب با هماهنگی اداره برق و آبفای خرمشهر جهت مواکب و 

اماکن خدماتی و انتظامی توسط این قرار گاه. 
- توزیع آب معدنی بین کلیه مواکب  بصورت روزانه جهت خنک کردن و پخش بین زائرین. 
- ایجاد ۱0 ایستگاه توزیع آب آشامیدنی خنک ) معدنی( به صورت شبانه روزی بین زائرین. 

- ارسال 20کامیون آب معدنی جهت زائرین ایرانی و خارجی در نقطه صفر مرزی. 
- توزیع روازنه 200 هزار قرص نان جهت مواکب برای صبحانه زائرین و میان وعده .

- پخش روزانه ۳۵0هزار پرس غذا بصورت متنوع با ذائقه ایرانی توسط مواکب. 
- پخش میان وعده از جمله کیک، آبمیوه، شربت، بستنی، یخ در بهشت، چای، قهوه، 

هندوانه، سمبوسه و سایر نوشیدنی ها توسط مواکب توانمند در مسیر زائرین. 
- توزیع 600 کیسه آرد بصورت رایگان جهت نانوایی های موکب در مسیر زائرین. 

- توزیع برنج بصورت رایگان بین کلیه مواکب. 
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- توزیع یخ بصورت شبانه روزی در هر 2۴ ساعت ۵000 قالب. 
- تهیه گازوئیل های خودروهای خدماتی ) آبرسان ( با همکاری و دستور آقای ساعدی 

شهردار محترم. 
- خاکریزی پشت مواکب توسط 2 دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر اجاره ای توسط 

قرارگاه مشارکتهای مردمی. 
- اعزام ۴0 نفر از مستمندان اعم از ایرانی و اتباع خارجی به کربالی معلی به صورت ریالی. 

- اعزام 2۵0 نفر از ایرانیان بازگشته از عراق به استان های مربوطه به صورت ریالی. 

4-1-  مقوالت ظهوریافته از تحلیل مصاحبه  ها
جدول)23( مقوالت اصلی و نقش پارادایمی آن ها   در پژوهش

4-2- مقوله اصلی اول: تجارب اقتصادی)فرصت های اقتصادی اربعین برای 
توسعه استان(

معاون امنیتی انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین خوزستان، اربعین را دارای فرصت های 
بالقوه اقتصادی می بیند و تاکید می کند: »وقت آن فرا رسیده که با مستندسازی تجارب 
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کنونی، بر این موضوع متمرکز شویم که چگونه می توان از مواهب و فرصت های اربعین 
بهره بیشتری برد. آصفی تاکید می کند که در چند محور می توان موضوع بهره گیری های 
اقتصادی استان از اربعین را مستند کنیم تا کارشناسان بیایند و آن ها   را به بحث بگذارند و از 
بحث شفاهی خارج شود«. از نظر معاون استاندار تابحال فرصت های موجود در این زمینه به 
شکل مفیدی مورد استفاده قرار نگرفته اند. او ادامه می دهد: »یکی از کارها این است که  بر 
خرید درون استانی اقالم مورد نیاز مواکب مردمی در مرزهای شلمچه وچذابه با هدف رونق 
بازار تاکید کنیم. این استراتژی ضمن آنکه چرخ های تولید در استان را به حرکت درمی 
آورد سبب می شود فرصت های شغلی فصلی و دائم ایجاد شود«. حبیب اهلل آصفی افزود: 
»خرید درون استانی سبب کاهش هزینه های مصرفی مواکب و مشارکت بهتر بازار و اصناف 
برای همراهی با مواکب در تامین نیازهای آنان خواهد شد«. ارزش فعالیت های اقتصادی 
و سهم آن در رونق بخشی شهرهای مرزی استان برای معاون امنیتی- انتظامی استاندار 
برجسته است از همین رو او بر این باور است:» در این ایام مصرف انواع مواد غذایی و میوه 
جات و به خصوص اقالم مصرفی و تجهیزات موکب   ها برای آشپزی و پذیرایی بازار بزرگی 
را ایجاد می   کند که   عالوه بر بُعد معنوی و زیارتی، از نظر اقتصادی نیز فرصت خوبی برای 
تبلیغ تولیدات داخلی   کشور است«. او با تاکید بر اینکه باید در کنار نگاه معنوی و حماسی 
به این رویداد، نگاه اقتصادی هم داشته باشیم، گفت: البته مشکالتی بر سر این راه وجود 
دارد از جمله بسته بودن برخی مرزها که در عین پیگیری   های متعدد تاکنون نتایج مثبتی 
در پی نداشته است. اما نباید حساسیت داشته باشیم و باید از این فرصت استفاده کنیم و 
با بازارسازی و خلق فرصت   های جدید، عالوه بر تقویت پیوند و ارتباط دو کشور، از آن برای 
شناسایی و معرفی کاال بهره بگیریم«. او می گوید با وجود اینکه در این زمینه باید اهداف 
بلندی را طراحی کنیم و برای تحقق شان بکوشیم اما آنچه که بدست آورده ایم ولو کمتر از 
اهداف مان، ولی ارزشمند است و تاکید می کند:» صادرات به عراق در سال های اخیر همواره 
افزایشی بوده و ما در استان باید بکوشیم سهم مان را بیشتر کنیم. به این دلیل مهم که ما با 
عراق مرزهای خوبی داریم و مزیت نسبی کار با عراق برای ما فراوان است و اربعین تسهیل 
کننده این موضوع است زیرا فرهنگ و ارزش های مشترک دو سوی مرز راهنما و تقویت 

کننده این مبادالت خواهد بود«.
حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و مسئول ستاد اربعین در مرز 
چذابه می گوید:» اربعین بدون شک می تواند از منظرهای مختلفی ارزیابی شده و مورد توجه 
قرار گیرد. تعداد زائرین قابل توجه است و رابطه میان مردم ایران و عراق به ویژه در اطراف 
مرزها برادرانه و دوستانه است. این یعنی ما یک دورنما داریم از همکاری های مشترک پایدار. 

به این پایداری توجه کنید«.
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این بخش از گفته های معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان به ظرفیت های مشترک 
دو کشور در اطراف مرز اشاره دارد. ظرفیت هایی   که عقبه سنت ها   و فرهنگ مشترک را به 
همراه دارد. و وجود چنین عمقی در روایط را سبب پایدار شدن ارتباطات و تبادالت فرهنگی 
می داند. حسین زاده با اشاره به اینکه مبانی دینی و سنت   ها از اجزاء مهم خصوصیات 
فرهنگی اقوام، قبایل، عشایر، خرده فرهنگ   ها، مردم یک جامعه و ملل در جهان امروز  است 
تاکید می کند، همایش جهانی اربعین به شدت با سایر اجزا نظام فرهنگی مانند عادات، 
باورها، اعتقادات، بایدها و نبایدها اخالقی، قوانین و مقررات، دانش، اطالعات و یادگیری   های 
فرد از محیط جمعی در هم تنیده و آمیخته است. سنت همراه با سایر اجزا نظام فرهنگی 
انگیزه   های رفتاری افراد و گروه   ها را شدیداً تحت تأثیر خود قرار می   دهد و کشور و مردم 
ایران هم از این امر مستثنا نیستند و از آنجایی که سنت   ها می   توانند در رقابت با سایر 
اجزا نظام فرهنگی مانند قوانین و مقررات دولتی - حکومتی و حتی سنت   های متفاوت بین 
اقوام مختلف قرار داشته باشند مهم آن است که تعارض و تضاد بین آن   ها در جهت تعدیل با 
خواسته   های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعدیل و هماهنگ شوند. او اضافه می کند:» حضور 
میلیون   ها نفر از زائران در عراق، مستلزم تامین پیش نیازها، ضروریات و اقتضائات خاص به خود 
است که فعاالن تولیدی و اقتصادی کشورمان می   توانند تامین کننده بخش قابل توجهی از این 
الزامات و ضروریات باشند«. در سال گذشته کاال   های مورد نیاز اربعین، از سه مرز خسروی، 
مسیر دریایی خرمشهر و سومار تامین می   شد، اما شرایط در امسال متفاوت است، زیرا فعالیت 
در مرز سومار متوقف شده و مرز خسروی نیز صرفا برای تردد و عبور و مرور مسافران در نظر 
گرفته شده بود که به دلیل بروز نا آرامی در عراق فعال مرز خسروی بسته است، از این جهت 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق پیشنهاداتی برای رفع محدودیت مذکور ارائه کرده است. به 
واقع حضور چندین میلیونی زائران در عراق باعث می   شود تا عمال زیرساخت   های کشور مذکور 
از توان کافی برای تامین نیاز   های زائران و موکبان برخوردار نباشد و تعدادی از کشورها، علی 
الخصوص ایران تالش می   کند الزامات و ضروریات زائران را تهیه و تامین کند. از همین روی 
ما باید روی این موضوع کار کنیم و متمرکز شویم که چگونه می توانیم از این موضوع به نفع 

اقتصاد مناطق مرزنشین بهره گیریم«.

4-3- مقوله اصلی دوم: تجارب امنیتی- انتظامی)کاهش تهدیدات امنیتی و 
مدیریت چالش های قومی- محلی(

به این دلیل که استان خوزستان تنوع قومی فراوانی دارد و همچنین از آنجایی که دشمن 
در دهه های پس از پیروزی انقالب تالش فراوانی کرد تا از این وضعیت خوزستان بهره 
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برداری های متناسب با منافع خویش را ببرد طبیعتاً احصاء تجربه های  امنیتی- انتظامی 
مدیران و دست اندرکاران مرتبط اهمیت فراوانی دارد. حبیب اهلل آصفی معاون استاندار 
و مدیرکل انتظامی امنیتی در این باره می گوید:» استان خوزستان همواره هم یک منبع 
ارزشمند اجتماعی و فرهنگی برای ایران بوده و هم به علت برخورداری از ظرفیت ها   و منابع 
طبیعی و انسانی یک ثروت واجد ارزش ملی به حساب آمده است. خوب شما نگاه کنید 
که بعد از انقالب چقدر دشمن سعی کرد تهدیدات و چالش های امنیتی برای ما ایجاد کند. 
تعدادشان از شمارش فراتر است. می خواهند مانع توسعه ما شوند. اما در برابر این وضعیت 
ما هم ابتکارات و اقدامات خودمان را انجام داده ایم و با تمام قدرت سعی کردیم فضا را 

کنترل کنیم«.
آصفی ادامه می دهد»بیش از سه میلیون و 700 هزار نفر از مرزهای کشورمان در مدت 
زمان کوتاهی برای حضور در راهپیمایی اربعین به عراق تردد کردند و با وجود در کمین 
بودن دشمنان اسالم که اجماع مسلمانان خار چشم آنها شده است، کوچکترین مشکل 
امنیتی رخ نداد و همه به سالمت بازگشتند. ما در استان خوزستان دو مرز مهم و حساس 
را داریم. که جمعیت قابل توجهی از آن ها   عبور می کنند. بی   اغراق می   توان ادعا کرد قدرت 
و اقتدار نیروهای امنیتی و سپاه، مرزبانی و انتظامی، ارتش و نیروهای بسیج و نظامی همه 
موجب شد تا این حرکت میلیونی و بزرگ اربعین بدون کوچکترین مساله   ای به پایان برسد 
و راهپیمایی اربعین باشکوهی برگزار شود. راه هرگونه خرابکاری از سوی معاندان بسته شده 
و تمهیدات سیاسی و اطالعاتی برای برگزاری ایمن و بدون مشکل اربعین اندیشیده شده 
و اشراف امنیتی بر مقوله اربعین حاکم است. مهمترین شاخصه اربعین امسال را همکاری 
و همراهی مردم با همه دستگاه   ها و نیروهای انتظامی و امنیتی دانست و گفت: در غیر این 
صورت با توجه به حجم زیاد تردد در مرزها به خصوص مرز مهران شاهد بروز مشکالت 
عدیده برای مردم می   شدیم. شور حسینی در بین آحاد زائران اربعین موج می   زند و بسیاری 
از مشکالت به همین طریق رفع می   شود که بابد از این بابت از تمام مردم قدردانی کنم. وی 
تاکید کرد: امروز شور و بصیرت حسینی مردم به حدی رسیده است که خودشان کارها را 

پیش برده و بسیاری از ماموریت   های یگان   های انتظامی و یگان ویژه را راحت   تر کرده   اند«.
 آصفی معتقد است اربعین به مثابه یک حرکت تاریخی در وهله اول می توانست زمینه ساز 
پیگیری اهداف خرابکارانه در ذهن و عمل دشمنان باشد اما اکنون شرایط به گونه ای همسو 
با منافع نظام اسالمی رقم خورده است. او ادامه می دهد:»ما پیش بینی ها   و تمهیدات الزم 
را انجام دادیم. ستاد اربعین استان را شکل دادیم و در آن از ظرفیت های مختلف اداری 
و سازمانی استان بهره بردیم. سعی مان این بوده که همه ابعاد مدیریت اربعین را ببینیم. 
باورمان بر این بوده که اگر دولت وسط نبود و نمی  آمد و یا در آینده نیاید مدیریت اربعین 
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تضعیف می شود. یک سری نقش ها   و وظایف هستند که فقط دولت می تواند به عهده شان 
بگیرد«. آصفی به موارد مختلف تهدیدات اشاره می کند و می گوید:» مدیرانی که در بدنه 
وزارت کشور چند دهه و در موقعیت های مختلف حضور داشتند و ایفای نقش کردند حاال 
که وقت آزمون دشواری چون اربعین می رسد موفق تر عمل می کنند و سربلند بیرون 
می آیند و حاال باید از این تجربه استفاده کنیم و در مجموعه وزارت کشور سهم ایفای نقش 

نیروها را با توجه به کارایی آن ها   در روزهای دشوار و نقطه عطف های مهم ارزیابی کنیم«.
آصفی بر این باور است که راز کاهش تهدیدات امنیتی اربعین با وجود برگزاری در چنین 
مقیاسی، اتکا به مردم است و این موضوع ارزشمندی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
یعنی در ثبت و ضبط تجارب نباید دنبال خالقیت های غیرواقعی باشیم بلکه بدانیم و توجه 
کنیم که اتکا به مردم و مشارکت دادن مردم در امور یک ابتکار و نوآوری واقعی است که 
محصول انقالب اسالمی است و حاال ما در استان خوزستان آن را در ارتباط با اربعین مورد 

استفاده قرار دادیم.
نجاتی دبیر ستاد اربعین حسینی خوزستان نیز بر ضرورت هوشیاری در زمینه امنیت 
تاکید می کند او در این باره می گوید: »تیم هایی   که قصد خرابکاری داشتند از هفته ها   قبل 
از اربعین دستگیر و تجهیزات آنها نیز توقیف شد؛ همچنین در کشور عراق هم مواردی از 
این دست خنثی شد. در عراق نیز با تحریک صعودی ها   برای تحت تأثیر قرار دادن اربعین 
تالش   های بسیاری شد ولی خوشبختانه هیچ کدام از زائران آسیب ندیده و جمعیت انبوه 

آنها نیز به بهترین شکل ممکن مورد میزبانی و پذیرایی قرار گرفت۱«.
پیرهادی مسئول کمیته حراست ستاد اربعین نیز در این باره می گوید:» تجربه ارزشمند 
استان در این زمینه که باید ثبت شود و باقی بماند این است که به مردم تکیه کردیم و این 
ارتباط صمیمانه با مردم از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی است. خوشبختانه 
در حوزه امنیتی ما کمترین مشکل و چالش را داشتیم یعنی ما با توجه به هماهنگی که 
بین شورای تامین بوده، خوشبختانه میتوانم بگویم که هیچ مساله امنیتی در ایام اربعین 

نداشتیم و این برای ما افتخار است«.
فرمانده انتظامی خوزستان، سردار حیدرعباس  زاده نیز با اشاره به اهمیت تامین امنیت 
اربعین بیان کرد:   »تمهیدات الزم برای برگزاری اربعین حسینی در استان خوزستان و به 
ویژه در گذرگاه های مرزی به عراق   در نظر گرفته شده است. وی افزود: امنیت زائران اربعین 
حسینی از ورودی های استان خوزستان توسط پلیس راهور    و انتظامی ناجا با استفاده 
از نیروهای کمکی سایر استان ها   و نیروهای محلی ناجا رصد و مشکلی در این خصوص 

نیست«.
1.http://www.pana.ir/news/963161
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سردار عباس زاده به افزایش توقف گاه های خودرویی در گذرگاه های مرزی اشاره کرد و 
گفت: امنیت توقف گاه های خودرویی در مرزهای شلمچه و چذابه نیز تامین شده و از ابتدای 
ماه صفر تاکنون سرقتی در این زمینه   گزارش نشده است. وی عبور زائران از گذرگاه های 
اربعین را روان اعالم کرد و افزود:برای عبور آسان و روان زائران ۴8 گیت عبور در شلمچه   و 

26 گیت عبور در چذابه در نظر گرفته شده است۱.
موضوع دیگری که امنیت اربعین را برجسته تر می سازد حضور زائرینی از قاره های مختلف 
است. رئیس کمیته جذب مشارکت   های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین خوزستان با 
اشاره به حضور زائران 7۵ کشور جهان در همایش بزرگ اربعین در کربالی معلی گفت: 
اربعین به نماد وحدت و همدلی ملت ایران و عراق و اتحاد مسلمانان جهان تبدیل شده است. 
حجت   االسالم سیدمحمود موسوی می گوید: حماسه اربعین سید و ساالر شهیدان نمایانگر 
قدرت عظیم شیعیان و نشان وحدت، همدلی جهان است. حضور مردم در راهپیمایی اربعین 
حماسه ای بی نظیر و جلوه   ای از حضور و همدلی و هم   افزایی مردم ایران و عراق است. اقوام، 
ملیت   ها و مذاهب مختلف با اهداف معنوی در این همایش بزرگ گرد هم آمدند که نتیجه 
آن عزت و سربلندی شیعیان است. در اربعین سالجاری 800 موکب در گذرگاه های مرزی 
شلمچه و چذابه و 700 موکب بین   راهی به زائران خدمت   رسانی کردند. وی با تاکید بر مردمی 
برگزار شدن همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی افزود: دولت زیرساخت   های مناسبی 
را برای مواکب در 2 گذرگاه مرزی شلمچه و چذابه ایجاد کرده است. رئیس کمیته جذب 
مشارکت   های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین خوزستان به تشکیل کمیته نظرخواهی 
با حضور مواکب حسینی در استان به   منظور بررسی و رفع مشکالت خدمت   رسانی به زائران 
در سال آینده اشاره کرد و گفت: در صورت ایجاد امکانات و زیرساخت الزم در مسیر جدید 

حرکت زائران در مرز شلمچه به مواکب برحسب امکانات زمین واگذار می   شود.
 رئیس کمیته مشارکت   های مردمی و اسکان ستاد اربعین در مرز شلمچه نیز گفت:۴۵0 
موکب در ایام اربعین حسینی در مرزشلمچه مستقر شدند و شبانه روز به زائران خدمت 
رسانی کردند. مکی یازع افزود: در ایام اربعین یک هزار و ۴67 دستگاه کامیون حامل 
تجهیزات مواکب ایرانی مستقر در عراق و 2 هزارو ۵00 دستگاه اتوبوس ایرانی و نیز سه 
برای  از مرز شلمچه عبور کردند. وی اظهار داشت:  ًاتباع خارجی  اتوبوس  هزار و ۵۵0 
خدمت   رسانی به زائران حسینی برای ۱۳ هزار خادم کارت خدمت صادر شد. یازع به عبور 
7۵0 هزار زائر اربعین حسینی از مرز شلمچه اشاره کرد و بیان داشت:8۵0 هزار زائر برای 
بازگشت به کشور مرز شلمچه را انتخاب کردند. وی به خدمات   رسانی به   صورت 2۴ ساعته 
به زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه اشاره کرد و بیان داشت:مواکب مردمی مستقر در 

1. https://www.irna.ir/news/83508995

https://www.irna.ir/news/83508995/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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مسیر گذرگاه مرزی شلمچه ظرفیت اسکان ۱00 هزار زائر را در شبانه   روز پیش   بینی کرده 
بودند که مورد استقبال زائران بخصوص زائران اتباع خارجی قرارگرفته بود۱.

4-4- مقوله اصلی سوم: فرصت تبادل دانش با مدیران استانی و چابک سازی 
مجموعه دستگاه های اداری استان

حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری و مسئول ستاد اربعین در مرز چذابه اربعین 
را یک کارگاه آموزنده برای مدیران استان می داند و می گوید:» مدیران حوزه های مختلف در 
ستاد اربعین گرد هم آمدند و تبادل دانش و تجربه کردند. ستاد وقتی از فکرها و ایده های 
مختلف استفاده کرد شکوفا و بالنده شده است. این جلسات و همچنین حضور میدانی در 
مرزهای چذابه و شلمچه مدیران ما را با چالش های میدانی آشناتر کرد و حضور آن ها   را در 
کنار مردم بیشتر کرد«. آصفی معاون امنیتی انتظامی استانداری نیز در این باره می گوید:» 
جلسات فراوانی در قالب ستاد اربعین برگزار شده است. جدای از اینکه ساختار ستاد کمک 
زیادی کرد همه جوانب مدیریت اربعین در اینجا متمرکز شود مدیران استان نیز به صورت 
جدی و پی درپی و در قالب نقش و تقسیم کاری که برایشان تعریف شده بود موضوعات 
مختلف حیطه کار خودشان را پیگیری می کردند و درس ها   و تجربه های زیادی بدست 
می آورند. بدین شکل اربعین در واقع فرصت هم اندیشی داد. فرصت دورهم نشستن مدیران 

را داد تا یکپارچه و جامع کار را به پیش ببرند«.

4-5- مقوله اصلی چهارم: بهره گیری از فرصت اربعین برای مطالبه گری 
نیازهای استان

از حوزه ها   با  استان خوزستان به رغم ظرفیت ها   و پتانسیل های فراوان هنوز در برخی 
محرومیت مواجه است و ظرفیت بخش هایی   از جمله هتل و مهمانسرا، راه و جاده و مواردی 
از این دست جهت انطباق با شاخص های توسعه ملی و همچنین رسیدن به توان مطلوب 
پاسخگویی به زائرین امام حسین )ع( باید ارتقا یابد. آصفی مدیرکل امنیتی و انتظامی 
استانداری خوزستان در این باره می گوید:» پیش تر هم عرض کردم و االن هم تاکید 
می کنم که نگاه ما به اربعین باید »درک مبتنی بر فرصت« باشد. تجربه های پیشین من در 
زنجان، فارس، دزفول و آبادان نیز به من همین را می گوید و اهمیت این دیدگاه را برایم 
روشن می کند. ما در خوزستان بخش هایی   داریم که می تواند با استفاده از فرصت اربعین 
شکوفا شود. اعتبار ملی جذب کند و رشد کند. توجه ملی بگیرد و بهتر از قبل شود. در واقع 
منافع این استراتژی دو سویه است. هم ملی و هم محلی. هم برای مردم کشورمان و زوار 
1. http://www.khozestan-online.ir/fa/news/98762

http://www.khozestan-online.ir/fa/news/98762/%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d9%85%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa
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خوب است هم برای مردم شهرهای مرزنشین و ذینفعان دیگر مناطق. ما باید به سوی این 
موضوع گام برداریم«.

پیرهادی مسئول کمیته حراست ستاد اربعین نیز در این باره می گوید:»توان استان محدود 
است و در زیرساخت و پذیرایی مشکالتی داریم که برای آن حجم از زوار و افراد پیش بینی 
نشده است. بنابراین نیاز است که اعتباری را به شکل ردیف بودجه ای در بودجه ساالنه دیده 
شود و مدیران استان باید بدانند و مطمئن باشند که پشتوانه مالی از یک محلی وجود دارد 

که می توانند از آن هزینه کنند«.
موسوی مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان نیز می گوید:» ما در کمیته مشارکت های 
مردمی تالش زیادی انجام دادیم که با فراخوان و دعوت از مردم بخشی از کمبودها را جبران 
کنیم. انصافاً هم مردم حمایت زیادی کردند، اما دولت می تواند موثرتر اقدام کند. با توجه به 
اینکه در مرز چذابه به سایت جدید محل احداث تحویل موکب داران گردیده ولی نواقص 
و مشکالت هنوز وجود دارند، جاده های دسترسی پشت مواکب باید آسفالت گردد، سیستم 
فاضالب مواکب کامل گردد. سرویس های بهداشتی و حمام بصورت ثابت احداث گردد.

جاده های آنتنی و دسترسی به جاده اصلی تکمیل گردد و ... .ببینید حجم کارها زیاد است 
که البته گام های خوبی در سال های قبل برداشته ایم.

4-6- مقوله اصلی پنجم: گردشگری دینی
حسین زاده مسئول ستاد اربعین مستقر در مرز چذابه با اشاره به ظرفیت های اقتصادی 
نهفته در بطن مراسم اربعین می گوید:» مثال یکی از همین موضوعاتی که مورد تاکید ماست 
گردشگری اربعین است. یعنی مسیر اربعین درون ایران و عراق حداقل در یک سطح محلی 
به جاده ترانزیتی پررونقی تبدیل شود که مبادالت تجاری و بازرگانی دو کشور از این طریق 

شکل گیرد و در باقی ایام سال نیز مورد استفاده قرار گیرد«.
آصفی معاون امنیتی استاندار نیز در این باره می گوید:»اربعین یک سفر زیارتی و سیاحتی 
است و می تواند ظرفیت مناسبی داشته باشد برای رونق و توسعه اقتصادی؛ حجم باالی 
انتقال مسافر از این شهرها یک فرصت اقتصادی محسوب می   شود، بسیاری از    زائران اقدام به 
عبور از مرزهای خسروی، مهران و شلمچه می   کنند؛ از یک یا دو ساعت تا 2۴ ساعت برای 
طی کردن مراحل قانونی عبور از مرز در شهرهای مرزی ماندگار می   شوند؛ ارائه خدمات برای 
رفاه حال زائرین و ایجاد مهمانسرا و مهانخانه   ها و حتی هتل می   تواند موجب توسعه اقتصادی 

و ایجاد اشتغال در شهرهای مرزی و حاشیه ای کشور گردد.
آصفی در ادامه تاکید کرد: »ایجاد نمایشگاه   هایی جهت ارائه آثار هنری و فرهنگی مرتبط با 
اربعین، دفاع مقدس، مناظر طبیعی که در جوار بازارچه   های محلی قرار داشته باشد و صنایع 
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دستی بومی- محلی را برای فروش ارائه دهد و در کنار انتقال فرهنگ ایرانی می تواند نقش 
پررنگی  جهت توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد«.

4-7- مقوله اصلی ششم: جایگاه بهره گیری از فناوری و هوشمندسازی 
خدمات مرتبط با اربعین) پادکست دینی، مباحث اعتقادی و...(

به باور بسیاری از مشارکت کنندگان پژوهش که مدیران و مسئولین فعال در حوزه اربعین 
هستند تجربه صدور کارت برای افراد فعال گام بلندی به سوی بهره گیری از امکانات و 
تجهیزات هوشمند در مدیریت اربعین است اما در این موضوع هنوز در مراحل ابتدایی قرار 

داریم وضرورت دارد گام های بیشتری برداشته شود. 
پیرهادی مسئول کمیته حراست ستاد اربعین نیز در این باره می گوید:»در مسئله اربعین 
می توانیم خیلی تولید محتوا کنیم و اربعین دستآوردهای فراوانی می   تواند برای ما داشته 
باشد، عوامل هنرمندان می   توانند بیشتر فعالیت کنند و در عرصه های مستندسازی و 
عرصه های هنرهای بصری و طراحی ها   میتوانند ورود کنند و به نظرم این خال وجود دارد 
و ما آنطوری که باید در عرصه هنر در بحث اربعین فعالیت نداریم. در فناوری های نو هم 
خیلی خوب عمل نمی   کنیم، مثال در قسمت سرویس دهی به زوار میتوان فناوری های نو 
به خدمت گرفته شود و به شیوه های سنتی چادر و کانکس اکتفا نکنیم، حتی اینکه مثال 
چطور ما در آن مناطق آب را به بهترین نحو تصفیه کنیم و تحویل دهیم یا در رابطه با 
وسایل همراه چطور میشه با کمترین امکانات افراد بتوانند اموال خود را حفظ کنند فناوری 
میتوانند در این زمینه کمک کند. بهتر است در ارتباط با صدور کارت به لحاظ زمانبندی 
قبل از اربعین انجام شود و منتظر هفته های پایانی نباشیم چون بعضاً گالیه هایی   در این 
خصوص شده است. توضیح آنکه در استان کارت ها   تهیه نمی  شوند و صرفاٌ فهرست بندی و 
جمع آوری و کارهای حراستی در استان توسط کمیته حراست انجام میشود و نهایتاٌ تحویل 
آنها به افراد. در واقع این مرکز است که کارتها را تهیه می کند و در اختیار ما می   گذارد و ما 
تحویل می دهیم. بهتر است که در مرکز به ما یک فرجه ای می شود و می شود  با استفاده 

از تجربیات گذشته این امر را بهبود بخشیم«.

8-4- مقوله اصلی هفتم: اربعین فرصتی در جهت بهبود شرایط مرزی و 
حاشیه ای استان

حسین زاده مسئول ستاد اربعین مستقر در مرز چذابه با اشاره به فاصله سطح توسعه یافتگی 
برخی مناطق مرزی استان با سایر نواحی می گوید: »مناطق مرزی استان به سبب تجربه 
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جنگ تحمیلی و خسارت های مستقیمی که ارتش بعثی وارد کرد در برخی از شاخص ها 
  نسبت به میانگین استان شرایط ضعیف تری دارند. اهتمام مسئولین بر بهبود شرایط این 
مناطق بوده هر چند کمبودها هنوز در برخی مناطق وجود دارد. مثال تعداد دانش آموزان 
ترک تحصیل کرده در برخی مناطق مرزی جنوبی استان زیاد است. به همین دلیل ما 
می توانیم با در نظر گرفتن برخی تدابیر اوضاع را در این شاخص و موارد مشابه در دوره 
اربعین متاثر سازیم. نگاه ها   را در این فاصله و توجه ها   را جلب کنیم«. آصفی نیز بر این باور 
است:»در کنار ثمرات معنوی زیارت اربعین،   تبادالت فرهنگی و اقتصادی بسیاری می تواند به 
همراه داشته باشد. گردشگری مذهبی اربعین می تواند فرصتی طالیی برای شهرهای مرزی 
از جمله سوسنگرد، بستان و خرمشهر   باشد؛ با حضور مردم در مناطق مرزی و حاشیه   ای 
کشور می   توان شاهد بهبود شرایط اقتصادی مردم در مناطق مرزی و محروم کشور باشیم«.

4-9- مقوله اصلی هشتم: تجارب ابعاد زیرساخت ها   و توان عملیاتی استان
در میان کمیته های فعال ستاد اربعین استان، کمیته زیرساخت جایگاه ویژه ای دارد و این 
موضوع به دلیل اهمیت زیرساخت ها   در تسهیل فرایند زیارت است، از همین روی غالمرضا 
شریعتی استاندار خوزستان بر این باور است:» کمیته زیرساخت ستاد استانی اربعین رسالت 
بزرگی در تسهیل برای زائران به همراه دارد. وی با تأکید بر ضرورت فراهم   سازی شرایط 
الزم برای زیرساخت راه   ها و ایمنی آنها، بیان کرد: باتوجه به پیش   بینی سه برابر شدن 
زائران اربعین حسینی، آماده شدن در حوزه زیرساخت، استقبال از حجم گسترده زائران و 

خدمات   دهی به آنها بسیار با اهمیت است«.
 فرشاد جهانمردی    نماینده دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین   گفت: مرز چذابه به   رغم 
اینکه در وقوع سیل ابتدای سال آسیب جدی دید ولی با تالش شبانه   روزی آماده پذیرایی از 
زائران اربعین شد. فرشاد جهانمردی   درباره امکانات خوزستان برای استقبال از زائران اربعین 
حسینی گفت: »در سال جاری به لطف خدا و با همت مدیران استانی و دست   اندرکاران 
امور اربعین حسینی، دو مرز شلمچه و چذابه برای خدمت   رسانی و تسهیل رفت و آمد در 
آماده   سازی شد و تالش ما در کمیته زیرساخت بر این است که همه زیرساخت   ها و امکانات 
الزم برای خدمات بهینه به عاشقان و زائران را فراهم کنیم تا عزیزان بتوانند بدون کمترین 
دغدغه   ای راهی نجف و کربال شوند. وی درباره وضعیت راه   های دسترسی به مرزها گفت: 
مشاهده   های میدانی و پیگیری   های ما از تالش شبانه   روزی مسئوالن ذی   ربط حکایت دارد 
و بر این اساس، وضعیت راه   های مواصالتی به مرز شلمچه خوب است و کاستی   های مسیر 
کاماًل بررسی شده، همه موارد تقسیم کار شده و در اختیار دستگاه   های مسئول قرار گرفته 
است تا بتوانند به سرعت و تا قبل از فرارسیدن موعد حضور زائران کاستی   ها برطرف شود«.
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نماینده دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین استان خوزستان   نواقص و کاستی   های 
مرز چذابه را بیشتر از مرز شلمچه عنوان کرد و افزود: دلیل این نواقص وقوع سیل در 
فروردین   ماه ۹8 است که به بخش قابل توجهی از زیرساخت   ها خسارت وارد کرده است، 
بنابراین جبران خسارت   ها و بهینه   سازی مرز چذابه همت و تالش مضاعف دستگاه   های 
اجرایی و عملیاتی را می   طلبد. ما به همراه معاون عمرانی استانداری و مدیرکل امور شهری 
به صورت هفتگی پیش از جلسه هماهنگی ستاد اربعین استان، هر دو مرز به ویژه مرز چذابه 
را پایش می   کنیم، موارد را در جلسه هماهنگی به دستگاه   های مسئول تذکر می   دهیم و 

موانع پیش رو را جویا می   شویم تا روند کار سرعت بگیرد.
جهانمردی درباره مشکالتی که هر ساله در پارکینگ   های خودرو و خدمات ترافیکی مشاهده 
می   شد و اینکه در سال جاری چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: در حوزه ترافیک 
اربعین، کارگروه تخصصی همه کمبودها و مشکالتی   را که در سال   های گذشته وجود داشت 
بررسی و راهکارهای آن را ارائه کرد و در کمیته زیرساخت ستاد اربعین استان به ریاست 
معاون عمرانی استاندار تصویب شد؛ بنابراین در پایانه مرزی شلمچه بالغ بر 80 هکتار زمین 

برای پارکینگ خودرو با تدابیر امنیتی و جایابی خودروها اختصاص داده شده است.
وی افزود: به نظر می   آید این حجم از پارکینگ و تدابیر امنیتی بتواند مشکل تردد خودرویی 
زائران را به حداقل برساند. همچنین در پایانه مرزی چذابه بالغ بر۱20 هکتار برای پارک 
خودرو در نظر گرفته و مدیریت پارکینگ   ها به شهرداری   های خرمشهر و بستان واگذار شده 
است تا با پایش و مدیریت دقیق، روند پارک خودروها را در پایانه   ها تسهیل کنند. برای 
جابه   جایی زائران از پارکینگ   ها به محل پایانه نیز بیش از یک   صد دستگاه اتوبوس از استان و 
شهرداری   های سایر نقاط کشور در محل مستقر خواهند شد و به صورت شبانه   روزی خدمات 

حمل و نقل را به زائران عزیز ارائه خواهند کرد.
نماینده دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین استان خوزستان درباره وضعیت برپایی 
موکب   ها گفت: با عنایت امام حسین)ع( همه شرایط در حال فراهم   سازی است. در این 
مدت کمیته زیرساخت همه مشکالت را بررسی و تحلیل کرده است و همه ملزومات 
برپایی موکب   ها، مدت زمان استقرار و نوع خدمت   رسانی هر کدام با هماهنگی ستاد عتبات 
عالیات و سایر دستگاه   های خدماتی تهیه و تنطیم شده و زیرساخت   های الزم در منطقه 
برای موکب   ها در حال آماده   سازی است. وی افزود: امیدواریم با تأمین اعتبارات الزم شاهد 
خدمت   رسانی مطلوب   تری نسبت به سال   های گذشته باشیم. مطمئناً با این روند و همت 

شبانه   روزی مسئوالن ان   شاءاهلل شاهد خدمات بهتری از سوی موکب   ها خواهیم بود.
جهانمردی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای اسکان زائران تصریح کرد: کمیته   ای با 
عنوان »کمیته اسکان و تغذیه« زیر نظر ستاد عتبات عالیات استان خوزستان فعالیت خود 
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را آغاز کرده و امکانات الزم برای خدمت   رسانی در حوزه اسکان و پذیرایی مطلوب از زائران 
در اختیار آنان قرار گرفته است. با بررسی میدانی انجام شده موکب   ها، حسینیه   ها، مساجد، 
سالن   های ورزشی و مدارس با برنامه   ریزی بسیار دقیق برای اسکان و تغذیه زائران در نظر 

گرفته شده است۱.
دبیر ستاد اربعین حسینی خوزستان گفت: »کارهای بسیاری در حوزه زیرساخت مرزهای 
خوزستان انجام شد که از آن جمله می توان به اجرای 2۴ کیلومتر خط انتقال آب از طرح 
غدیر به مرز چذابه اشاره کرد. رضا نجاتی اظهار کرد: اربعین ابتدا در یکی از شهرها شروع و 

سپس به یک رویداد استانی، ملی و در نهایت امروز بین المللی تبدیل شده است«.
فاضل عبیات دبیر کمیته زیرساخت و معاون عمرانی استاندار می گوید:» باید زیرساخت   های 
موجود در دو پایانه استان را در درجه نخست برای ارتقای کیفیت اقامت و استراحت زائران 
حسینی و همچنین برای بهره   برداری دائم در طول سال فراهم کنیم   . وی بیان کرد: فراهم 
آوردن زیرساخت   ها در دو مرز به گونه   ای باشد که عالوه بر برکات معنوی این کارها، اهمیت 
معیشتی ویژه   ای برای اهالی منطقه و شهرستان   های اطراف داشته باشد؛ در این راستا 
سرمایه   گذاران را هم می توان برای سرمایه   گذاری در زمینه گردشگری مذهبی می   توان 

تشویق کرد«.

4-10- مقوله اصلی نهم: مقایسه کمیت و کیفیت برگزاری مراسم پیاده روی 
اربعین با سال های پیش

ناصر حویزاوی مسئول کمیته حج و زیارت ستاد ویژه اربعین حسینی تجارب خود را 
تحوالت برگزاری اربعین در سال های اخیر چنین بیان می کند:»بحث اربعین در استان 
خوزستان یک تاریخ منسجم و مشخصی دارد و بزرگان و مسئولین خوزستان در واقع پایه 
گذار حرکت اربعین در استان خوزستان بودند. در سال ۹0 و ۹۱ حرکت اربعین به این شکل 
امروزی در استان نبود و رفتن زائرین به کربالی معلی به شکل انفرادی به عراق منع قانونی 
داشت و براساس مصوبه شورای امنیت ملی فقط کسانی می تواستند به  عراق بروندکه در 
قالب کاروان ثبت نام میکردند و اعزام انفرادی ممنوع بود لذا در سال ۹۱ شاهد تجمعاتی در 
مرز شلمچه بودیم ولی باز هم باتوجه به ممنوعیت مبنی بر عدم اعزام فرد یا گروه در قالب 
اشخاص امکان اعزام آنها نبود و دو مرز ما همیشه درگیر این مسائل بود تا اینکه این موضوع 
تبدیل شد به چالش و جنبه رسانه ای گرفت و در سال ۹۱ هم هوا سرد بود و آن زمان بود 
که ما به شکل خیلی جدی ورود کردیم و مخابره میکردیم و هیچکدام از سازمان ها   و نهادها 
اجازه ورود نداشتند و کار برای آنها تعریف شده نبود. سازمان حج و زیارت یک تنه برای 
1. https://ana.ir/fa/news/41/414261

https://ana.ir/fa/news/41/414261/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مشکالت اعزام، کار کرد و اولین سازمانی که احساس وظیفه کرد و به ما ملحق شد سپاه 
بود و با جلسات متعددی که با سردار شاهوارپور گرفتم ایشان علیرغم اینکه دستور سازمانی 
نداشت ولی بنا به وظیفه دینیشان خیلی خوب ورود کردند و محور این جلسات در دفتر 
آقای جزایری بود. در اوایل سال های ۹0 و ۹۱ هیچ امکاناتی در مسیر نبود نه امکانات خواب 
و خوراک و اسکان و غیره و در آن زمان که هوا هم سرد تر بود ما    چوب و هیزم استفاده 
میکردیم که گرما ایجاد کنیم و چندین بار هم شده بود که در آنجاهایی که ما آتش روشن 
میکردیم مین ضدنفر بود و این مسئله خطرناکی بود و مین زدایی می کردیم. کم کم ستاد 
اربعین شکل گرفت. همه چیز از اعزام و اسکان و غیره در دست سازمان حج و زیارت بود 
البته تعداد ما کم بود ولی همه قرارگاه های سازمان های مختلف را فراخواندیم تا هرکدام 
فعالیتی را به دست بگیرد و این اتفاق تا سال ۹۴ به صورت متوالی ادامه داشت ، بعد از 
اتفاقی که در مکه مکرمه در سال ۹۴ اتفاق افتاد   و حجاج ما  در فاجعه منا شهید شدند و 
همزمانی آن اتفاق و پیگیری اجساد شهیدان با عربستان و درگیری که با آنها از این جهت 
داشتیم، به پیشنهاد رئیس جمهور آقای دکتر روحانی به مقام معظم رهبری دال بر اینکه 
سازمان حج و زیارت در حال حاضر درگیر مباحث عربستان است لذا مسئله اربعین  به 
وزارت کشور محول گردید، وقتی که وزارت کشور ورود کرد تقریبا امکانات وسیعی پای کار 
آمد و استانداران ورود کردند. کم کم زیرساختها ایجاد شد و همزمان کمیته هایی   در حوزه 
بهداشت و اسکان و غیره شکل گرفت. در آن سال ها   ما به همه مردم فراخوان میدادیم جهت 
برپایی موکب و حتی فالفل فروش های لشکر آباد را هم  فرا خواستیم که با ما همکاری 
کنند و برای این موضوع سراغ سراغ بزرگان عشایر هم رفتیم ، صدا و سیما در انعکاس 
این حرکت های مردمی خیلی کمک کرد و ورود سپاه مجددا کار را خیلی آسان کرد و در 
طول مسیر ما با مشکالت متعددی رو به رو بودیم و عمده مشکل ما بحث ویزا بود و در این 
مقطع امکان صدور ویزا وجود نداشت و نیروها کم بود از آن طرف هم متقاضیان زیاد بودند 

و مشکالتی را ایجاد کردند«.
در همه حوزه   ها برای برگزاری اربعین نسبت به چهار سال گذشته جهش داشته   ایم. در حوزه 
امنیت، مسائل زیرساختی، خدمات، فرهنگ   سازی و اطالع   رسانی اقدامات خوبی انجام شده 
است اما مسیر پیش رو را باید به گونه   ای دنبال کنیم که مردم با راحتی بیشتری به مراسم 
اربعین بروند. اگر همه پای کار بیایند و زیرساخت   ها فراهم شود، می   توان سالی 700 تا 800 

هزار زائر به مراسم اربعین اضافه کنیم.
رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان بر این باور است با اقدامات انجام شده و بهبود 
زیرساخت ها   و تشکیل کارگروه های تخصصی که از ابتکارات و تجارب ارزشمند در مدیریت 
اربعین است شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان 
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اضافه کرد: »هم اکنون وضعیت مسیرهای دسترسی به پایانه های بین المللی چذابه و 
شلمچه قابل مقایسه با سال ۱۳۹2 که هسته های اولیه حرکت کاروان های اربعین حسینی 
شکل گرفت نیست و بسیاری از موانع سر راه زائران مشتاق اربعین برداشته شده است با این 
حال هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب مشکالتی وجود دارد. خوشبختانه در سال های اخیر 
تصادف منجر به فوت خودروهای کاروان های اربعین حسینی گزارش نشده که این نشان از 
بهبود استانداردهای کیفی راههای دسترسی به گذرگاههای مرزی شلمچه و چذابه دارد«۱.

1-4- مقوله اصلی دهم: ارزیابی همکاری استان های معین
استان های معین با هدف حمایت همه جانبه از استان خوزستان در برگزاری موفقیت آمیز 
همایش جهانی اربعین تعیین شده اند. اما در ارتباط با میزان همکاری آن ها   تلقی ها   و 
ارزیابی ها   با نقد همراه است. فرامند هاشمی زاده معاون پیشین عمرانی استانداری خوزستان 
در این باره می گوید: »استان هاي کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان براي مرز چذابه و 
استان هاي هرمزگان، بوشهر و فارس براي مرز شلمچه مشخص شده، و مقرر شد بخشي از 
امکانات مورد نیاز زائران از این استان ها   تامین شود.    استان هاي معین می بایست در زمینه 
تجهیز محل اسکان زائران، احداث سرویس بهداشتي و حمام بر اساس نقشه تعیین شده 
و پیش از حرکت کاروان هاي زائران اربعین حسیني به سمت گذرگاه هاي مرزي چذابه 
در ۱۱0 کیلومتری شمال غرب اهواز و شلمچه در ۱6 کیلومتری غرب خرمشهر اقدام 
می کردند. رییس پیشین کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسیني خوزستان افزود: شهرداري 
تهران نیز همچون اربعین سال هاي گذشته بخشي از امکانات حمل و نقل خود را براي 
جابجایي زائران به 2 مرز چذابه و شلمچه گسیل خواهد کرد. نجاتی با اشاره به  بکارگیری 
توان خدمات شهری 80 درصد استان خوزستان در راستای خدمات دهی اربعین اظهار کرد: 
استاندار خوزستان دستور داده بود که ظرفیت خدمات شهری 80 درصد استان برای اربعین 
پای کار بیاید ولی انتظار می رفت که استان های معین نیز به تعهدات خود عمل کرده و 
مردم خوزستان در این ایام برای رفت و آمد با مشکل مواجه نشوند. هرچند همه دستگاه ها 
  پای کار هستند اما چون    اربعین    یک کنگره بین المللی است انتظار می رود که به خوزستان 
توجه ملی شود به عنوان نمونه استان خوزستان 680 کیلومتر مرز با عراق دارد که انتظار 

می رود به تقویت زیرساخت های مرزی توجه بیشتری شود«.
شریعتی استاندار خوزستان نیز ، با اشاره به عدم همکاری برخی استان   های معین در 
ما  پایانه   های مرزی خوزستان، گفت:  اربعین حسینی در  زائران  به  بحث خدمت   رسانی 
منتظر رسیدن کمک دیگر استان   ها نماندیم و تنها از ظرفیت   های داخلی برای کنترل 

1. https://www.irna.ir/news/83427726

https://www.irna.ir/news/83427726/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85
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اوضاع استفاده کردیم. غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان، با اشاره به کم   کاری برخی از 
استان   های معین، اظهارداشت: به جز استان فارس و شهرداری شیراز و تهران که در بحث 
خدمت   رسانی به زائرین قابل قبول ظاهر شدند، سایراستان   های معین استقبال چندانی در 
خوزستان نداشته و آن   طور که باید و شاید حضور پررنگی را ایفا نکردند. ما به انتظار سایر 
استان   ها نماندیم و برای مدیریت بهتر جمعیت انبوه زائران، شهرستان   های مختلف خوزستان 

را برای معین هر دو مرز چذابه و شلمچه تعیین کردیم.
هحچنین معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان تصریح کرد: بحث طرح 
مهندسی مواکب را در چذابه به خوبی انجام دادیم، تامین پتو، آب شرب، غذا و پذیرایی از 
زائران نیز از دیگر کارهای اجرایی برای خدمات رسانی به زائران حسینی است. چهارمحالی 
ادامه داد: تفاهم نامه ای که در استان انجام می شود پیشنهاد ستاد اربعین مرکزی است که 
آن را فقط بومی سازی کردیم. وی گفت: 2۱۵ موکب در شلمچه و ۱60 مورد نیز در چذابه 

را معدل گیری کردیم تا کسری های موجود را از استان های معین برطرف کنیم.

12-4- مقوله اصلی یازدهم: بهبود زیرساخت های استان در نتیجه برگزاری 
همایش اربعین

مدیران استان از دو منظر به موضوع تاثیر اربعین بر زیرساخت های استان نگاه کرده اند. از 
یک منظر ازدحام جمعیت و تقاضای بیش از توان زیرساخت استان را یک دغدغه مدیریتی 
دانسته اند و خواستار اهتمام و توجه ویژه از ردیف اعتبارات ملی به پروژه های مرتبط 
هستند و از سوی دیگر اربعین و تجارب آن را باعث افزایش ضریب خدمات رسانی در حوزه 
زیرساخت ها   می دانند و آن را سبب شکوفایی بسیاری از ظرفیت های محلی می دانند. همه 
ساله در ایام اربعین حسینی که سیل عاشقان و زائران حسینی از استانهایی مانند اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، یزد و سایر استانهای مرکز کشور به خوزستان سرازیر می   شوند مشکالت 
جدی جاده   ای در خوزستان خود را بیشتر نشان می   دهد. بدون شک این حجم تردد نیازمند 
ایجاد زیرساخت   های مهمی از جمله تامین زیرساخت جاده و راه   های مواصالتی منتهی به 
مرزها است اما با گذشت هفت سال از برنامه عظیم اربعین حسینی هنوز مشکالت برخی از 
جاده   های مواصالتی خوزستان رفع نشده است. برخی از ورودی های استان که تا پیش از این به 
عنوان شاهراه جنوب به مرکز کشور پذیرای حجم زیادی از خودروها بود نیاز مبرم به بازسازی 
و تعریض داشته اند. جاده مواصالتی ایذه به اصفهان، بهبهان به کهگیلویه و فارس، اندیمشک 

به لرستان نیازمند نگاه ویژ هستند. 
استاندار خوزستان نیز تاکید می کند: نسبت به چند سال اخیر تغییرات اساسی و تحوالت 
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جدی در زیرساخت مرزهای خوزستان رخ داده است؛ طرح جامع چذابه اجرایی و طرح جامع 
مرز شلمچه نیز در سال آینده عملیاتی خواهد شد. شریعتی با بیان اینکه همه مسئوالن ملی 
از روند خدمات رسانی و تغییرات ایجاد شده در زیرساخت مرزهای خوزستان اعالم رضایت 
داشته اند، ادامه می دهد: خوزستان از مرزهای دیگر جلوتر قرار دارد و این حرکت ها   و گام ها   به 
صورت مستمر تا زمان کسب استانداردهای الزم استمرار خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه 
کارهای عمرانی ارتباط مستقیمی با تأمین امنیت جانی زائران حسینی دارد، تاکید می کند این 

زیرساخت های الزم برای محور مواصالتی و انجام صادرات نیز کاربرد دارد.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه تقویت زیرساخت در مسیرهای منتهی به مرزهای چذابه 
و شلمچه منجر به رونق اشتغال و همچنین بهبود مسیر تردد زائران راهیان نور می شود، 
اضافه می کند: بیش از یک میلیارد و 700 و 800 میلیون دالر صادرات از مرزهای شلمچه 

و چذابه داریم.
راه های ارتباطی استان پاسخگوی نیازهای ارتباطی و تردد جاده ای اربعین نبود: وضعیت 
راه های استان خوزستان از نظر کیفیت چندان مطلوب نبود و طبیعتا با افزایش قابل توجه 
حجم خودروها و زائرین ورودی و خروجی از دو پایانه مرزی استان این موضوع بیش از پیش 
مورد توجه مسئولین قرار گرفت.    عدم تناسب بین کیفیت راه ها   و حجم تردد سبب شده که 
استان خوزستان در تصادفات جاده ای در رتبه سوم کشور قرار گیرد. طبق برآوردهای انجام 
شده ۱۳۳ نقطه ای که در راه   های استان حادثه خیز هستند که برای برطرف کردن آن نیاز 

به 860میلیارد تومان اعتبار دارد که با توجه به درامدهای دولت رقم قابل توجهی است۱.

4-13- مقوله اصلی دوازدهم: بهبود و رونق مرزهای شلمچه و چذابه
استان خوزستان دارای دو مرز زمینی چذابه و شلمچه با کشور عراق است؛ این مرزها همواره 
محلی برای عبور زائران حسینی و همچنین ترانزیت کاالهای تجاری بوده اما طی سال های 
اخیر با سازماندهی حرکت جهانی اربعین شور و شوق دیگری در این مرزها برپا شده است. 
مرز شلمچه از آنجایی که مجوزهای مرزی خود را خیلی قبل تر از چذابه اخذ کرده و از 
ظرفیت های اقتصادی همچون منطقه آزاد وام گرفته از نظر زیرساختی وضعیتی به مراتب 
بهتر از چذابه داشته است، مرز چذابه با وجود کاستی هایی   که داشته امسال شاهد اجرایی 

شدن طرح جامع بود.
هرچند تا پخته شدن خشت خام خدمات رسانی در مرزهای خوزستان، فاصله بسیار است. 
اما بسیج همه امکانات این استان برای تأمین رفاه زائران حسینی مسئله مهم و ارزشمندی 
است که نباید از آن غافل شد. تاجران و فعاالن اقتصادی تعطیلی مرز برای ترانزیت کاال و 
1. https://rokne4.ir/2701
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انجام امور تجاری در ایام اربعین را یکی از ضعف های موجود می دانند، این در حالی است که 
توقف روند صادرات از سوی ایران در چنین ایامی بنا به درخواست خود کشور عراق انجام 
شده و در ایران زیرساخت ها   و آمادگی برای تداوم روند صادرات وجود داشته است. استاندار 
خوزستان با تقدیر از مردم خوزستان برای میزبانی از زائران کنگره عظیم و راهپیمایی بزرگ 
جهانی اربعین از توجه و عنایت آنها در زمینه کارهای عمرانی، پذیرایی، اجرایی و فرهنگی 
نیز قدردانی کرد. غالمرضا شریعتی در ادامه همچنین از حضور خوب و پررنگ دانشجویان 
و مواکب فرهنگی و همچنین اقدامات بسیار ارزشمند آنها در هر دو مرز شلمچه و چذابه 

تشکر کرد.
وی با اعالم این خبر که حدود 800 هزار زائر حسینی۱ از مرزهای خوزستان راهی سفر 
مقدس عتبات عالیات شدند، بیان می کند: نیروهای مختلف امنیتی، اطالعاتی، انتظامی، 
نظامی، سپاهی، بسیجی و دیگر بخش های مختلف تا آخرین روز از ماه صفر برای خدمات 
رسانی به تمامی زائران بازگشتی از سفر عتبات عالیات مستقر بودند؛ هرچند به صورت 

عادی نیز این نیروها در مرز حضور دارند ولی در این ایام تعداد آنها دوچندان بود.

4-14- مقوله اصلی سیزدهم: بهره گیری از تجربه تقسیم کار و تشکیل 
کمیته های اربعین در مدیریت سیالب و کرونا

بکی از مهم ترین استراتژی های مورد استفاده در مدیریت اربعین، تشکیل کمیته ها   بوده است. 
رضا نجاتی دبیر ستاد اربعین استان در این باره می گوید: »سال ۱۳۹۴ که بحث کمیته ها 
  جدی تر شد ۹ کمیته شامل کمیته   های امنیتی و انتظامی، زیرساخت   ها، سوخت و حمل 
و نقل، اعزام، اسکان و تغذیه، هماهنگی سیاسی و کنسولی، اطالع   رسانی و مستند   سازی، 

فرهنگی و آموزشی، بهداشت و در مان و نیز مشارکت   های مردمی در نظر گرفته شده   اند.

4-15- مقوله اصلی چهاردهم: ضرورت تدوین پروتکل عملیاتی اربعین
برگزاری اربعین به عنوان یک حرکت باشکوه اگرچه طی دو سال اخیر با پیشرفت های 
قابل توجهی همراه بوده با این وجود هنوز فعالیت ها   و اقدامات زیادی الزم است تا به نقطه 
مطلوب برسد. بخشی کاری، فعالیت های موازی و وجود خالهای فعالیت همگی نشان از 
ضرورت تدوین یک دستورالعمل یا شیوه نامه واحد دارد که فعالیت ستاد اربعین بر آن 
استوار و تنظیم گردد. به عبارت دیگر این شیوه نامه می تواند به عنوان یک مبنای کار جمعی 
ارکان مختلف ستاد اربعین را هماهنگ کند. حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری 
و نماینده ستاد در مرز چذابه در این باره می گوید:»سازمان ها   و دستگاه های مختلف خدمات 

۱.    آمار مذکور مربوط به اربعین ۱۳۹7 است.
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رسان در این دو سال زحمت زیادی کشیدند و یک نظم خوبی را شاهد هستیم اما می شود 
کار را ارتقا داد«.

4-16- مقوله اصلی پانزدهم: ضرورت )امکان( استقرار کارشناس مسئول 
استان های معین در ستاد اربعین استان

بسیاری از مسئولین در روند مصاحبه ها   از ضرورت بازنگری در نحوه همکاری استان های 
معین سخن گفته اند. حسین زاده در این باره می گوید:» شاهد همکاری و تعامل سازنده 
همه بودیم. برخی تکالیف به استان های دیگر واگذار شده بود که بیایند و ظرفیت شان را 
به اشتراک بگذارند و به ما کمک کنند تا بهتر این موضوع را مدیریت کنیم. قول همکاری 
دادند. در برخی موارد خوب بود همکاری شان و در مواردی دیگر مطلوب و عالی نبود. 

می شود این روند را با یک سری تصمیمات بهتر پیش برد«.

4-17- مقوله اصلی شانزدهم: نقش استراتژیک اربعین در روابط منطقه ای و 
بین المللی   

حضور میلیون   ها   انسان در راهپیمایی اربعین اگرچه رفتاری جمعی در ابعادی میلیونی 
است اما افراد حاضر در این راهپیمایی در عین حضور در جمعیت، صفحه ای ارزشمند را 
در دیپلماسی عمومی و افزایش قدرت چانه زنی ایران در منطقه می گشایند. آصفی معاون 
امنیتی انتظامی اساندار خوزستان در این باره می گوید:»اربعین از منظرهای مختلفی قابل 

دیدن است. یکی از این منظرها مسئله ارتقای جایگاه ایران در منطقه است«.

1-5- درس آموخته ها   و دانش مدیریتی استان در زمینه اربعین
بی شک برگزاری پیاپی و مستمر همایش جهانی اربعین در سال های اخیر به سبب وجود دو 
گذرگاه مرزی مهم و استراتژیک شلمچه و چذابه دستاوردهای قابل توجهی برای مدیریت 
استانی به همراه داشته است. از همین روی احصاء دانش و تجارب مدیریتی استان می تواند 
میراثی ارزشمند برای مدیران نسل های آینده به شمار آید. درس آموخته ها   حاصل تحلیل 
و مداقه متن مصاحبه ها   و ارزیابی فرایندی عملکرد کمیته ها   و سایر نهادها و دستگاه های 
فعال در زمینه برگزاری اربعین بوده است. در ادامه برخی از مهم ترین درس آموخته های 

اربعین ذکر می گردد:
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1-تجارب نظام سالمت
توجه به وضعیت بهداشتی همایش اربعین به تدریج به شکل نظامندتری درآمده است. در 
مرز ها، توجه به بهداشت و سالمت در اربعین در یک فرایند تدریجی رو به بهبود بوده است. 
کمیته بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت و درمان)رییس کمیته: رییس سازمان 
اورژانس کشور( و متناظر آن در استان ها، تمامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی خدمات سالمت را به زائرین ابا عبداهلل الحسین ارائه می نماید.
در استان خوزستان نیز فعالیت کمیته بهداشت و درمان به موازات وزارت خانه آغاز شد. 
ارائه خدمات بهداشت و درمان به زائرین اربعین حسینی در سال های نخست برگزاری 
همایش جهانی اربعین نسبت به سال های اخیر قابل قیاس نیست. بتدریج از سال ۱۳۹۳ با 
تشکیل کارگروه های وزارتی و سپس اعزام نمایندگان وزارت خانه به دانشگاه علوم پزشکی، 
تصمیماتی جهت ارتقا کیفیت خدمات و سامان دادن این خدمات مرتبط با سالمت در 
مرزهای شلمچه و چذابه اتخاذ  گردید. در گام نخست ارائه خدمات بهداشتی و نظارت بر 
امور بهداشتی شامل : مدیریت بیماریهای واگیر، مدیریت بیماریهای غیر واگیر، سالمت 
محیط و کار، سالمت خانواده، بهبود تغذیه، سالمت روان، آموزش ارتقاء سالمت و خدمات 
آزمایشگاهی مورد توجه قرار گرفت. سپس در مسیرهای تردد و محل های تجمع زائرین 
ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، خدمات درمانگاهی و درمان سرپایی، 
تریاژ و تخلیه مجروحان به صورت هوایی و زمینی و استقرار نیروها آغاز شد. همچنین ارائه 
خدمات اورژانس بیمارستانی و بستری به ویژه خدمات تخصصی اورژانس، داخلی، جراحی، 
ارتوپدی، عفونی مورد توجه قرار گرفت. همه خدمات مذکور در یک فرایند ۵ تا 6 ساله ارتقا 
یافته اند. ارائه این خدمات در سال ۱۳۹7 به شکلی نظام مندتر مورد توجه قرار می گیرد و 

اهداف کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین خوزستان وسعت بیشتری می یابد:
۱- کاهش مرگ و میر، عوارض و معلولیت ها   در جمعیت مورد نظر

2- پیشگیری از بروز و همه گیری و تشدید بیماریهای واگیر و غیر واگیر و پیامدهای آن
۳- ایجاد هماهنگی درون و برون بخشی برای مدیریت رویدادها

۴- ارتقاء شناخت جامعه از جنبه های سالمت
۵- ایجاد آمادگی جهت پاسخ به حوادث در حوزه خدمات سالمت

اهداف مذکور ذیل راهبردهای کمیته بهداشت و درمان وزارت خانه تعیین و طرح ریزی 
می شدند و الزامات و نیازمندی های دو مرز شلمچه و چذابه را نیز در نظر داشته اند. به گونه ای 
که کمیته بهداشت و درمان تصمیم گرفت عملیات استقرار مقر تاکتیکی در دو مرز شلمچه و 
چذابه را جهت ارتقاء هماهنگی درون و برون بخشی انجام دهد. و تیم های نظارتی را  جهت 
نظارت و ارزیابی عملکرد کلیه دستگاه های متولی خدمات سالمت و موثر در آن فعال کند. 
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کمیته بهداشت و درمان استان خوزستان در سال ۱۳۹8 ارائه خدمات را از نظر کیفی در 
راستای شرح وظایف مشخص شده توسط کمیته بهداشت و درمان بر اساس ابالغ دبیرخانه 

ستاد مرکزی اربعین حسینی ارتقا داد و موارد زیر را در محور فعالیت های خود قرار داد:
۱- اطالع رسانی و آموزش در خصوص بیماری های واگیر و نحوه مقابله با آن.

2- رصد، نظارت و کنترل بیماری ها   در عراق و مبادی ورودی کشور.
۳- برنامه ریزی به منظور پیش بینی، برآورد، تأمین و استقرار اکیپ ها   و درمانگاه بهداشتی 

و درمانی به صورت ثابت و سیار.
۴- ارائه خدمات فوریت های پزشکی و انتقال مصدومان و مجروحان در مسیر های منتهی 

به مرزهای خروجی.
۵- تأمین خون، فرآورده های خونی، دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در استان های مرزی.

6- ارائه خدمات درمانی در پایانه های مرزی و در محل تجمع زائران.
7- نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و آب آشامیدنی و سم پاشی محیط.

8- تجهیز، آماده سازی و ارتقاء ظرفیت خدمات بیمارستان های استانهای خوزستان به ویژه 
در سوسنگرد، بستان، آبادان و خرمشهر.

۹- آموزش موارد و خدمات مناسب جهت حفظ محیط زیست، نظافت موکب ها، جمع 
آوری و دفع زباله ها   در زمان استقرار و جمع آوری موکب ها   و رعایت بهداشت عمومی.

۱0- اطالع رسانی و آموزش مردم، زائرین و عوامل اجرایی مراسم اربعین در حوزه های 
بهداشت و بیماریهای واگیر و غیر واگیر.

۱۱- ارتقاء آمادگی پرسنل بهداشتی و درمانی جهت پاسخگویی به حوادث و تهدیدات با 
برنامه ریزی و تدوین طرح عملیاتی آموزش و مانور.

۱2 - آمادگی نسبت به حوادث و تهدیدات نا متعارف شیمیایی و بیولوژیکی.
در سال های اخیر جلسات کارگروه تخصصی بهداشت اربعین استان با حضور شهرداری، 
اداره برق خوزستان، دامپزشکی استان، مسئول اداره آب و فاضالب شهری، مسئول اداره 
آب و فاضالب روستایی، ستاد عتبات عالیات خوزستان، نیروی انتظامی و نماینده مواکب 
در اهواز برگزار گردید. و در این جلسات خط قرمز کارگروه تخصصی بهداشت ستاد اربعین 
حسینی سالمت زائران عنوان شده است. در این کارگره تخصصی بر آموزش سالمت، 
تشریح بیماری ها، هماهنگی بیش   تر برای مهیا کردن مواکب، تامین سرویس   های بهداشتی، 
وضوخانه، روشنایی اطراف مواکب برای جلوگیری از گزش جانوران و نظارت دامپزشکی 
استان خوزستان بر ذبح دام   ها و شرایط نگهداری مواد پروتئینی تاکید شد. در این جلسات 
در جهت رفع چالش های مرتبط با تامین آب آشامیدنی سالم اداره آب و فاضالب شهری 
استان خوزستان موظف شد بطور روزانه آب آشامیدنی را از نظر کمی و کیفی کنترل کنند 
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و نمونه برداری و کلرسنجی نیز انجام شود.
در سال ۱۳۹8 باز هم خدمات ارائه شده به زائرین در حوزه سالمت ارتقا یافت و برای 
مدیران مواکب اربعین کارت سالمت صادر شد و بر مواکب طبخ غذا نظارت  شد. در همین 
سال ارائه موارد و مسائل بهداشتی به خادمین مواکب آموزش داده شده و معاینه سالمت 
برای آنها انجام و کارت سالمت نیز صادر شده است. کد هایی   برای مواکب گذاشته شده 
است که به صورت مستمراین موکب ها   توسط همکاران محیط زیستی بررسی می شود. 
نظارت کارشناسان مبارزه با بیماری   ها در قالب اکیپ   های شبانه روزی بر مواکب و مکان   های 

طبخ غذا و خدمات رسانی به زائران از دیگر اقدامات بهداشتی در سال ۱۳۹8 بوده است.
 معاون بهداشت دانشگاه علوم پژشکی جندی شاپور به عنوان یکی از مشارکت کنندگان 
نظارت وکنترل  توزیع آب،  و شبکه  آشامیدنی، مخازن  اعالم کرد: کنترل آب  پژوهش 
بهداشت مواد غذایی در پخت و توزیع آنها کار خوبی است که امسال)۱۳۹8( صورت گرفت 
و یک  دژبانی در محل ورودی و در کنار نیروی انتظامی برای  همکاران بهداشت محیط 
در راستای بررسی  مواد غذایی در بدو ورود انجام شده است. معاون دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز بیان کرد: نظارت بر شرایط زیست محیطی اطراف مواکب قبل از استقرار و شروع 
راهپیمایی، صورت گرفته است. نظارت بر آب آشامیدنی، مواد غذایی و شرایط بهداشتی 
مواکب از مهمترین وظایف بازرسان بهداشت محیط در این ایام است. همچنین نظارت 
بهداشتی بر وضعیت محیطی که مواکب در آنها مستقر شده   اند از جمله مبارزه با حشرات 
و جانوران موذی و وضعیت سرویس   های بهداشتی و حمام   ها نیز توسط بازرسین بهداشت 

محیط انجام می   شود.
تحلیل مصاحبه مسئولین مرکز بهداشت خوزستان نشان می دهد این مرکز در سال ۱۳۹8 
و در اربعین اخیر، حفظ سالمت آب آشامیدنی از طریق انجام کلرسنجی از مخازن آب و 
شبکه   های توزیع آب آشامیدنی و کلرزنی آب آشامیدنی مخصوص مواکب را در اولویت 
فعالیت های خود قرار داد و نمونه   برداری آب آشامیدنی از نقاط مختلف شبکه و همچنین 
مخازن آب توسط بازرسین را به شکل مستمر انجام داده تا از سالمت آب اطمینان حاصل 
کند. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در سال ۱۳۹8 تصمیمات 
خوبی برای ارتقا خدمات به زائرین اتخاذ کردیم و در همین راستا در خصوص بهداشت 
مواد غذایی نیز بازرسی   های متعددی از مواکب و کنترل غذاهای تولیدی با استفاده از 
نمونه   برداری و دستگاه   های پرتابل انجام شد. عالوه بر آن، جلسات آموزشی نیز قبل از 
شروع برنامه اربعین برای موکب   داران برگزار و معاینات پزشکی برای بسیاری از آنان انجام 
شده است. در صورتی که بازرسان با مواد غذایی مشکوک به فساد برخورد کنند، این مواد 
بالفاصله معدوم و از دسترس زائرین و مواکب خارج خواهد شد. همچنین توزیع آب و 
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شربت فاقد بسته   بندی بهداشتی، انواع ساالد، سبزی و کاهو و همچنین ساالد الویه در 
مواکب ممنوع است. برای توزیع چای و مایعات داغ نیز باید از لیوان یکبار مصرف گیاهی یا 
کاغذی استفاده شود. باید به موارد فوق، توصیه های بهداشتی مداوم رئیس مرکز بهداشت 

خوزستان را نیز اضافه کرد. 
در یک جمع بندی می توان گفت دانشگاه علوم پژشکی استان با بهره گیری از تجارب 
سال های اخیر گام های مهم و عملیاتی در این راستا برداشته است و نتیجه چنین شده 
که مدیران مواکب به توصیه   های بهداشتی توجه کرده و در حفظ سالمت زائران اربعین 
حسینی همکاری الزم را دارند، همچنین در دو پایانه مرزی استان تیم هایی   وجود دارد که 
نسبت به بیماریابی نظارت جدی انجام می دهند. بحث فاضالب و نصب سپتیک ها   در مرز 
چذابه نیز مورد توجه قرار گرفت و جاده دسترسی پشت مواکب به دلیل جابه   جایی و تردد 
خودروها و انتقال آلودگی مورد برررسی قرار گرفت. زوار در بدو ورود از نظر  ۱۴ سندروم 
بیماری واگیردار چک می شوند و همه تالش این بوده که اربعین سالم و سالمت برگزار شود 
و مشکلی برای زائران به وجود نیاید. در همین راستا در سال ۱۳۹8،  ۵00 نیروی بهداشت 
محیط در قالب ۴۵ تیم بهداشت محیط مسیر های پیاده روی و مواد غذایی موکب ها   را 

بررسی کردند. 
 با توجه به استقرار بیش از ۵00 موکب در مسیر طریق الحسین و محورهای مواصالتی 
مربوط به آن و به منظور کنترل شرایط بهداشتی این مواکب روزانه ۴2 تیم بازرسی در 
سطح دانشگاه و 8 تیم بازرسی در مسیر اهواز به چذابه و مواکب چذابه مشغول به بازرسی 

بوده و اقدامات متعددی را به منظور حفظ سالمت زائران انجام دادند.
حفظ سالمت آب آشامیدنی از طریق انجام بیش از ۵000 کلرسنجی از مخازن آب و 
شبکه های توزیع آب آشامیدنی و کلرزنی حدود 60 هزار متر مکعب آب آشامیدنی مخصوص 
مواکب از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط بازرسان بهداشت بود. عالوه بر این بیش از 
۱00 مورد نمونه برداری آب آشامیدنی از نقاط مختلف شبکه و همچنین مخازن آب صورت 
گرفت، تا از سالمت آب اطمینان حاصل گردد. در خصوص بهداشت مواد غذایی نیز عالوه بر 
انجام بازرسی های متعدد و کنترل غذاهای تولیدی با استفاده از نمونه برداری و دستگاه های 
پرتابل، جلسات آموزشی قبل از شروع برنامه اربعین برای موکب داران برگزار شد و معاینات 
پزشکی برای بیش از ۵00 نفر از آنها صورت گرفت. با همکاری بسیار خوب موکب داران در 
مواقعی که بازرسان با مواد غذایی مشکوک به فساد برخورد می کردند ؛ این مواد بالفاصله 
معدوم می شد و به این ترتیب حدود 600 کیلوگرم مواد غذایی از جمله مواد از دسترس 
زائرین و مواکب خارج شدند که ساالد الویه، خمیر فالفل، برنج مانده و ... از جمله این مواد 
بود. همچنین قبل از آغاز برنامه اربعین هماهنگی هایی   با ستاد عتبات به منظور نظارت بر 



۱۴0

مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( در استان خوزستان 

توزیع یخ در چذابه صورت گرفت که بر اساس آن کارخانجات موظف شدند عالوه بر اینکه 
در بخش تولید ضوابط بهداشتی را رعایت می کنند نسبت به توزیع یخ نیز بر اساس موازین 
ابالغی اقدام نمایند.   مراکز بهداشت نیز به صورت روزانه از یخ تولیدی نمونه برداری انجام 
می دادند. عالوه بر تیم هایی   که در مسیر مواصالتی مشغول به بازرسی بودند؛ ۱2  بازرس  به 
صورت شبانه روزی در چذابه مستقر بودند و عالوه بر پیگیری و هماهنگی با دستگاههای 
ناظر جهت رفع مشکالت بهداشتی منطقه، بر ضدعفونی و سمپاشی محل های استقرار و 

سرویس های بهداشتی و باکس های زباله نظارت داشته اند.
بدین ترتیب مهم ترین خدمات رسانی ها   در مرزهای شلمچه و چذابه در حوزه علوم پزشکی 
بود؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرهای آبادان و اهواز تنها به ارائه خدمات درمانی اکتفا نکردند 
و کارشناسان بهداشتی نیز برای کنترل بهداشت محیط و پیشگیری از بیماری های واگیر 

در مرزها مستقر شدند.
۱۴ هزار و ۴8۴ مأموریت در ایام اربعین در مرز چذابه انجام شد و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز در ایام اربعین یک درمانگاه موقت در پایانه مرزی چذابه به منظور خدمات 
رسانی به زائران حسینی افتتاح و ۱8 روز کاری فعالیت داشت.۳0 دستگاه آمبوالنس، پنج 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس و دو دستگاه بالگرد در مسیر زائران اربعین حسینی از شهر اهواز 
تا مرز چذابه مستقر شده بود. نیروهای فوریت های پزشکی از دانشگاه های قزوین، گیالن، 
فسا، رفسنجان و لرستان با هماهنگی سازمان اورژانس کشور به این استان اعزام و تمامی 
مسیرهای منتهی به مرز چذابه را با استقرار اتوبوس آمبوالنس و آمبوالنس تحت پوشش 
قرار دادند. مدیر فوریت های پزشکی خوزستان در این خصوص می گوید : طی این مدت در 
مجموع ۱0 هزار و ۹۵۴ مأموریت برای مردان و سه هزار و ۵۳0 مأموریت برای بانوان انجام 
شد که از این بین ۱۴ هزار و 2۹۳ نفر ایرانی و ۱0۱ نفر هم اتباع خارجی بودند. ۱۴ هزار 

و 2۳0 نفر در محل تحت درمان قرار گرفته و 2۵۴ نفر نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.

2. زیرساخت ها )جاده ها   و مواکب(
یکی از مهم ترین چالش های حوزه زیرساخت اربعین »احداث پارکینگ« در مرز شلمچه و 
چذابه بوده است و در جلسات 6 سال اخیر ستاد تمرکز زیادی بر نحوه اجرایی و عملیاتی 
کردن آن صورت پذیرفت. قدرت اهلل دهقان معاون سابق استاندار خوزستان در این باره 
می گوید:» پارکینگ چذابه به مساحت ده هکتار از سوی سپاه آماده شده و قسمت دیگر آن 
را راه و شهرسازی بر عهده گرفته است. همچنین اداره راه و شهرسازی استان متعهد شده 
که جاده خاکی را به جاده نفت وصل کند و البته این عمل انجام شده است«. معاون سابق 
امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: »اداره برق امسال و سال گذشته نسبت 
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به روشنایی پایانه اقدام کرده و البته موضوع آب شرب شلمچه نیز برطرف شد و اما در سال 
۱۳۹۵ متأسفانه آب دائمی شرب به پایانه چذابه نرسید که مقرر شد همان سال پس از پایان 

مراسم اربعین کار آبرسانی به این پایانه شروع شود«.
احمد سیاحی معاون سابق استاندار خوزستان و مسئول کمیته زیرساخت ستاد اربعین با 
بیان اینکه سال ۱۳۹۴ با 7۵ هزار هکتار پارکینگ ظرفیت ۳7هزار ماشین از میدان مقاومت 
تا شلمچه وجود داشته، گفت: احداث ۵ موقعیت استقرار مواکب، احداث ۱60 چشمه 
سرویس بهداشتی، راه   اندازی فاز یک پمپاز، تأمین روشنایی مسیر شلمچه، شروع عملیات 
اجرایی پارکینگ ۵0 هکتاری در سه   راهی یادمان شهدا، ایجاد پارکینگ میدان مقاومت، 
تجهیز سالن جدید پایانه مسافربری شلمچه از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در این 
سال در این پایانه است. وی عنوان کرد: اگر پارکینگ دارای روشنایی نباشد با معضلی جدید 
روبرو بودیم. البته وزارت نیرو اعتباری را به این امر اختصاص داده و کار آن به پایان رسید. 
این اقدامات فرصتی برای آبادانی شهرهای استان نیز بود. همچنین بازگشت ریلی از کربال 
به بصره که ما تأکید بسیاری بر روی آن داشتیم نیازمند عزم جدی عراقی   ها بود. سیاحی 
درباره اقدامات انجام گرفته در پایانه چذابه نیز گفت: از پارکینگ شهرداری به سمت جاده 

نفت ده و نیم کیلومتر مسیر بود که در آن سال خواستار تسریع کار شدیم.
وی گفت: در سال ۱۳۹۴، 7۴7 هزار و ۴۳۵ نفر اتباع ایرانی و خارجی از مرز زمینی شلمچه 
وارد و خارج شده   اند. همچنین تعداد بسیار مواکب در مسیر منتهی به شلمچه و چذابه به 
صورت خودجوش بوده و از اعتقادات مردم نشأت می   گیرد که در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱2۵ 
موکب با تعداد ۱۳۵ هزار پرس غذای توزیع شده در یک روز خدمات خود را ارائه دادند. 
پیش   بینی ما در آن مقطع این بود در سال ۹۵ با تعداد 2۱۵ موکب در هر وعده 70هزار 

پرس غذا و در یک روز 2۱0 هزار پرس غذا توزیع شود.
سیاحی گفت: در سال ۱۳۹۴ آمار هفتاد هزار نفر تردد ریلی به خرمشهر به ثبت رسیده 
است. همچنین تردد دریایی از بندر خرمشهر با دو کشتی یکی مربوط به سپاه و دیگری 
مربوط به بخش خصوصی انجام شد که امسال نیز می   توانیم این عمل را انجام دهیم. امسال 

۵00 سرویس بهداشتی با حمام آماده استفاده زائران است.
دبیری حمل و نقل و   سوخت   ستاد اربعین وزارت کشور بر عهده سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده   ای است، در همین راستا همه سازمان   دهی   ها در حوزه حمل و نقل عمومی 
جاده   ای به مقصد کربال و اماکن زیارتی در کشور عراق بر عهده این سازمان است، همچنین 
این سازمان باید همزمان مباحث هماهنگی دیگر مدل   های حمل و نقلی شامل ریلی، هوایی 
و دریایی    در سفرهای اربعین و اختصاص سهمیه سوخت را دنبال کند. در زمینه مدیریت 
موارد فوق کمیته های مختلف ذیل ستاد اربعین در سال های گذشته در استان خوزستان 
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فعالیت کرده اند. مجموعه تالش ها   طی سالهای برگزاری همایش جهانی اربعین به تدوین 
شیوه نامه مدیریت حمل و نقل جاده ای منجر شده است.  

بر مبنای نظر مشارکت کنندگان، ستاد اربعین خوزستان از کمیته حمل و نقل و راهداری 
انتظار داشت بحث انتقال منظم، ایمن و باکیفیت زوار حسینی را از دو مرز شلمچه و چذابه 
با همکاری و حمایت سایر دستگاه ها   مدیریت کند. از میان انواع شیوه سفر در استان 
خوزستان، حمل و نقل جاده   ای )شخصی و عمومی( بیشترین تقاضای سفر را در ایام اربعین 
دارد. بنابراین تأمین ناوگان عمومی جاده   ای مناسب، ایمنی حمل و نقل ناوگان و نظم   دهی 
مناسب فعالیت آنها در طول ایام تقاضای سفرهای اربعین، ضرورتی است که از سوی 
نهادهای متولی خصوصاً سازمان راهداری و حمل و نقل جاده   ای مورد پیگیری قرار گرفت.

در سال های اخیر همواره شاهد افزایش تعداد زائران نسبت به سال گذشته بوده ایم در این 
راستا ضرورت دارد به همان میزان که تقاضا افزایش می   یابد،      به همان نسبت هم    خدمات 
و امکانات از سوی ارگان   ها و دستگاه   های مرتبط خصوصاً خدمات در حوزه   تأمین وسایل 
نقلیه عمومی برای زائران، تسهیل      حمل و نقل جاده   ای    و ایجاد تسهیالت در پایانه   های مرزی 

افزایش یابد.
در کنار ضرورت افزایش ناوگان عمومی جاده   ای که قرار است به سفرهای امسال اربعین 
اختصاص    یابد، الزم است در مدل      های دیگر حمل و نقلی نظیر ریلی و هوایی نیز با توجه به 
لغو روادید بین ایران و عراق در ایام اربعین و پیش   بینی افزایش تقاضای سفر، تعداد ناوگان 
در بخش ریلی و هوایی هم افزایش یابد. در بخش حمل و نقل جاده   ای، زائران حسینی در 
ایام اربعین سال   های گذشته    با مشکالتی نظیر نبود نظارت بر نرخ   های بلیت اتوبوس خصوصاً 
در سفر   های برگشت، کمبود ناوگان پس از زیارت، نبود ناوگان کافی در پایانه ها، توزیع 
نامناسب مسیر حرکت اتوبوس   ها در زمان برگشت و غیره مواجه بودند که مشکالتی را برای 
آنها ایجاد کرده بود. تأمین ناوگان مناسب و باکیفیت، نظارت بر عملکرد ناوگان، نظارت بر 
کیفیت فنی ناوگان،   تسهیل سوخت   گیری ناوگان،      کاهش اتالف وقت زائران در سفر   های 
اربعین   و همچنین نحوه خدمات   دهی به زائران حسینی در ایام اربعین، موضوعاتی بوده که 
در سال های اخیر به عنوان معضالت جدی مطرح بود ولی با تالش های مسئولین خوزستان 

بهبود قابل توجهی یافته است.
شهاب صدیقی مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان که با حکم معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری به عنوان مدیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین استان منصوب شده نیز 
در این باره اظهار می کند: این کمیته در حوزه خدمات شهری هرآنچه که شهرداری و دیگر 
دستگاه ها   مهیا کرده اند را بهره برداری می کند؛ حال اگر کیفیت کار خوب باشد به تبع 
خدمات رسانی ها   نیز بهتر می شود. وی ادامه می دهد: از جمله مسائل مؤثر در بهره برداری 
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مطلوب خدمات می توان به راه های مناسب، پارکینگ، مدیریت ترافیک، محوطه سازی آب، 
برق، فاضالب و ساختمان مواکب اشاره کرد. مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان 
با اشاره به برنامه ریزی برای حرکت همپای دیگر کمیته های ستاد اربعین بیان می کند: 
در چذابه دو پهنه در حوزه خدمات شهری یکی بیرون پایانه مسافری تا انتهای مواکب و 
پارکینگ و دیگر هم درون پایانه مسافری تا خروجی زائران تعریف شد؛ در سال های گذشته 
پهنه اول برعهده شهرداری منطقه چهار تهران و پهنه دوم نیز برعهده شهرداری اهواز 

گذاشته شده بود.
صدیقی اضافه می کند: قبال اگر شهرداری های خوزستان برای خدمات رسانی در پهنه 
اول حضور پیدا می کردند فقط در حد برپایی موکب بود که استقرار نیرو، ماشین آالت و 
محدودیت اصلی آنها همان موکب تعیین می شد. وی یادآور می شود: امسال تا شهریور ماه 
جلسات بسیاری با شهرداری منطقه چهار برگزار و در نهایت اعالم کردند که شورای شهر 
مجوز حضور در چذابه را برای آنها صادر نکرده است؛ در مقابل برای حضور شهرداری های 
استان برنامه ریزی و عالوه بر شهرداری اهواز، شهرداری ۱8 شهر دیگر را با شناسایی 
تجهیزات و ادوات پای کار آوردیم تا یک پایگاه ثابت خدمات شهری داشته باشیم. مدیرکل 
امور شهری استانداری خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد به منظور انجام یک 
کار خدمات رسانی کامال خوزستانی می افزاید: با هماهنگی گسترده با شهرداری ها   از ورودی 
پارکینگ تا جایی که گذرنامه زائران مهر خروج می خورد، باید خدمات رسانی انجام می دادیم 

و برای این اقدامات به صورت خیلی منسجم عمل شد.
صدیقی عنوان می کند: ماشین های شهرداری ها   را شیفت بندی و بر اساس تجارب گذشته 
عملیات حوزه خدمات شهری را از ۱۵ آبان شروع و اقدامات این حوزه متأثر از راه، آب، 
فاضالب و دیگر بخش ها   بود؛ باید پایگاهی را ایجاد می کردیم که ستاد هماهنک کننده 
کارهای عمرانی باشد و در عین خدمات رسانی نسبت به رفع تعارض های احتمالی نیز عمل 
کند. وی اظهار می کند: اواخر کار شهرداری منطقه چهار تهران اعالم کرد بخشی از کار را 
انجام و هفت مجموعه سرویس بهداشتی سیار را در مرز چذابه مستقر و پرداخت هزینه 
نیروی انسانی را نیز متقبل شد. مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان یادآور می شود: 
برای جمع آوری زباله و نظافت از نیروهای شهرداری بومی بستان، ابوحمیظه و سوسنگرد 
استفاده کردیم که در مجموع ۱20 نیرو در سه شیفت فعالیت داشتند. صدیقی با تقدیر از 
استاندار، معاون امور هماهنگی عمرانی و رئیس قرارگاه چذابه و شلمچه عنوان می کند: کلیه 
ماشین آالت، تأسیسات کلیه سرویس های بهداشتی از جمله پمپ و اتصاالت و باکس های 

زباله فلزی را از شهر سوسنگرد تأمین کردیم.
وی با اشاره به فعالیت 200 نیروی خدماتی و ۱۵ نیروی ستادی در مرز چذابه یادآور 
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می شود: با وقوع سه مرحله طوفان شدید و یک مرحله طوفان خفیف در مرز چذابه شاهد 
ریزش سازه های موقت برخی مواکب و آبگرفتگی شدیم که برای رفع این مشکل مکنده ها 

  نسبت به تخلیه آب معابر و مواکب اقدام کردند.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان با تأکید بر نبود هیچ معطلی در ارائه خدمات به 
زائران حسینی می گوید: حتی مواکبی که ریزش کرده بودند هنگام بامداد صبحانه را حاضر 

و این روحیه مهمان نوازی و فعالیت جهادی مردم مثال زدنی و قابل مالحظه بود.
صدیقی تصریح می کند: برای جمع آوری زباله ها   ۱20 باکس زباله از یکی از شهرداری های 
استان و 70 سطل زباله متوسط و کوچک از شهرداری منطقه چهار تهران، 2۱ دستگاه 
ماشین آالت مانند مکنده و آتش نشانی، ۵۳ دستگاه اتوبوس که بار بیشتر آن بر دوش 

شهرداری اهواز بود را در مرز چذابه داشتیم.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مرز چذابه در 2.7 کیلومتر از مواکب اضافه می کند: برای 
این طرح پنج موقعیت خدمات رسانی تعریف شده بود که در یکی از این موقعیت ها   باید یک 
ساختمان 6۵0 متری برای خوابگاه و استراحتگاه زائران احداث می شد ولی چون استان های 
معین اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کرمان حضور نداشتند این کار میسر نشد. مدیرکل 
امور شهری استانداری خوزستان اظهار می کند: دو موقعیت خدماتی دیگر نیز فوالد و 
شرکت ملی مناطق نفتخیز بودند؛ این شرکت ها   سرویس بهداشتی را مستقر و حسینیه ای 
نیز با سازه موقت برپا و کمک مؤثری در خدمات رسانی به زائران حسینی داشتند. صدیقی 
با اشاره به راه اندازی 220 چشمه سرویس بهداشتی سیار که عدد آنها با دیگر سرویس های 
مستقر در پایانه و مین زدایی به ۳60 چشمه می رسید، بیان می کند: ۵0 چشمه حمام پیش 
ساخته نیز از سوی قرارگاه وزارت نیرو در محل استقرار موقعیت فوالد جانمایی و با آب گرم 

سرویس دهی می کرد.
وی با اشاره به عالی بودن سیستم فاضالب در مرز چذابه عنوان می کند: امسال خوشبختانه 
دیگر چاهی در مرز نداشته و فاضالب بعد از پمپاژ از طریق سیستم دفع فاضالب خارج 

می شد؛ شاید در تصفیه کامل نبود ولی در زمینه تخلیه کامل بود.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان با اشاره به اینکه مردم با داشته های خود پای کار 
اربعین آمدند، می افزاید: در حوزه آب مجموعه های مختلفی از جمله آب و فاضالب شهری و 
روستایی خوزستان، آبفا اهواز و سازمان آب و برق خوزستان در کنار یکدیگر فعالیت کردند 
تا امسال شاهد قطعی آب نباشیم؛ همچنین در حوزه برق نیز کارهای خوبی انجام و هیچ 

قطعی ناشی از اشکال در شبکه نداشتیم.
صدیقی با اشاره به هماهنگی خوب انجام شده با نیروی انتظامی خبر می دهد: 20 هزار 
و 600 خودرو را در دو پارکینگ چذابه داشتیم که بیش از پنج هزار خودرو متعلق به 
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خوزستانی هایی   بود که برای بازدید، خدمات رسانی، مشایعت و یا بدرقه زائران در مرز حضور 
پیدا می کردند؛ همچنین در پارکینگ شلمچه نیز ۱7 هزار و ۹0۹ خودرو پارک شد. درکل 
سوم و چهارم آبان باالترین آمار خوزستانی ها   را در مرز داشتیم؛ روز سوم آبان حداقل 2۵ 

تُن زباله از مرز چذابه جمع آوری شد.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان در خصوص مرز شلمچه نیز گفت: در این مرز 
۴60 کارگر فعال بودند که ۳00 نفر آنها از شهرداری شیراز آمده بود؛ شهرداری شیراز از 
چند ماه قبل برای حضور نیروهای مشتاق به خدمات رسانی بدون دریافت حق مأموریت 
فراخوان و بعد از ثبت نام دو هزار نفر از میان آنها قرعه کشی و ۳00 نفر را به شلمچه اعزام 
می کند. صدیقی با اشاره به تقدیر حضوری از شهرداری شیراز در مرداد ماه سال جاری 
می افزاید: مرداد ماه عالوه بر تقدیر، هماهنگی برای حضور در مرز شلمچه نیز انجام شد؛ 

امسال شهرداری شیراز ۵0 دستگاه اتوبوس نیز در این مرز مستقر کرد.
وی عنوان می کند: طول مواکب شلمچه دو کیلومتر و زیرساخت های موجود در آن به اندازه 
چذابه نبوده است؛ بر اساس آخرین آمار )قبل از تجمیع آمار نهایی( از شلمچه ۳۹۱ هزار و 

8۹7 نفر خارج و ۳7۳ هزار و ۹7۴ نفر به کشور وارد شدند.
و  آبادان  آب  بحران  وجود  با  می دهد:  ادامه  خوزستان  استانداری  شهری  امور  مدیرکل 
خرمشهر در تابستان امسال ولی در ایام اربعین که جمعیت چند برابری این شهرها حضور 
داشتند، خوشبختانه با درایت وزارت نیرو، شهرداری ها، مواکب و عتبات، آبرسانی به نحو 

مطلوبی انجام شد.
صدیقی با تقدیر از حضور شهرداری های مختلف به ویژه ابوحمیظه که جانفشانی کرده و 
یک کار منسجم را در حوزه خدمات رسانی به زائران اربعین انجام دادند، می گوید: شهرداری 
ابوحمیظه حتی آخرین روز کاری نزدیک به ۳0 کیلومتر مسیر را از خروجی بستان تا 
مواکب پاکسازی کرد. وی در پایان با تقدیر از پایانه ها   و راهداری برای جابجایی زائران، آماده 
سازی جاده ها   و نصب عالئم ایمنی، نیروی انتظامی، نظامی، امنیتی، ارتش، مرزبانی، سپاه، 
بسیج و تمامی دستگاه های خدمات رسان دیگر یادآور می شود: یک تقدیر و تشکر ویژه هم 
باید از مردم حمیدیه داشت که ساعت یک بامداد شب های طوفانی در جاده ایستاده و با 
دعوت زائران حسینی به منازل خود از آنها می خواستند که به خاطر خطرناک بودن جاده ها 

  از حرکت در شب خودداری کنند.
کوثر کریمی خبرنگار و فعال حوزه اطالع رسانی نیز می گوید: زائر کوی یار با الطاف حق 
تعالی و عنایت امام حسین )ع( در راه نمی  ماند؛ خادمانی از جنس الماس راهی ابریشمی 
برای زائران حسینی فراهم کردند تا خاک پای آنها طالی نابی باشد از جنس معنویت و این 
زیبایی ها   در قاب اربعین ماندگار خواهند بود. هرچند خوزستانی ها   هرآنچه داشتند را طبق 
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اخالص گذاشتند تا به بهترین شکل ممکن پذیرای زائران حسینی باشند ولی با این حال 
تأخیر در اجرای راه های منتهی به مرز چذابه، عدم اجرای طرح جامع مرز شلمچه، واگذاری 
دیرهنگام زمین مواکب در مرز چذابه، نبود ویلچر به تعداد کافی برای جابجایی زائران ناتوان، 
کمبود چرخ های جابجایی بار زائران، حضور کمرنگ شهرداری تهران و غیبت استان های 
معین در مرز چذابه همه از جمله مشکالت بسیار کوچکی هستند که می توان با اصالح آنها 

در سال های آتی به نقطه ای مطلوب در خدمات رسانی ها   دست پیدا کرد.
مدیران استان از دو منظر به موضوع تاثیر اربعین بر زیرساخت های استان نگاه کرده اند. از 
یک منظر ازدحام جمعیت و تقاضای بیش از توان زیرساخت استان را یک دغدغه مدیریتی 
دانسته اند و خواستار اهتمام و توجه ویژه از ردیف اعتبارات ملی به پروژه های مرتبط 
هستند و از سوی دیگر اربعین و تجارب آن را باعث افزایش ضریب خدمات رسانی در حوزه 
زیرساخت ها   می دانند و آن را سبب شکوفای بسیاری از ظرفیت های محلی می دانند. همه 
ساله در ایام اربعین حسینی که سیل عاشقان و زائران حسینی از استانهایی مانند اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، یزد و سایر استانهای مرکز کشور به خوزستان سرازیر می   شوند 
مشکالت جدی جاده   ای در خوزستان خود را بیشتر نشان می   دهد. بدون شک این حجم 
تردد نیازمند ایجاد زیرساخت   های مهمی از جمله تامین زیرساخت جاده و راه   های مواصالتی 
منتهی به مرزها است اما با گذشت هفت سال از برنامه عظیم اربعین حسینی هنوز مشکالت 
برخی از جاده   های مواصالتی خوزستان رفع نشده است. برخی از ورودی های استان که تا 
پیش از این به عنوان شاهراه جنوب به مرکز کشور پذیرای حجم زیادی از خودروها بود نیاز 
مبرم به بازسازی و تعریض داشته اند. جاده مواصالتی ایذه به اصفهان، بهبهان به کهگیلویه 

و فارس، اندیمشک به لرستان نیازمند نگاه ویژه هستند. 
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه تقویت زیرساخت در مسیرهای منتهی به مرزهای چذابه 
و شلمچه منجر به رونق اشتغال و همچنین بهبود مسیر تردد زائران راهیان نور می شود، 
اضافه می کند: بیش از یک میلیارد و 700 و 800 میلیون دالر صادرات از مرزهای شلمچه 

و چذابه داریم۱.
سرهنگ رضا دولتشاهی نیز با اشاره به اینکه بیشترین مشکالت در مسیر مرز چذابه است، 
بیان کرد: در بازدیدهای روزانه ای که در حال انجام است سعی شده تا نقاط حادثه خیز را 

به دستگاه های مربوطه اعالم کنیم.
وی با بیان اینکه قرار بود کار تکمیل زیرساخت ها   در مرز چذابه پارسال تمام شود اما به 
دلیل سهل انگاری تعدادی از پیمانکاران این امر به امسال موکول شد گفت: مشکل دیگری 
که تکمیل زیرساخت ها   را در مرز چذابه با تاخیر همراه کرد، بحث سیل اخیر خوزستان بود.
1.http://shooshan.ir/fa/news/93130
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وی با اشاره به روند افزایش ورود زائران اربعین به استان خوزستان می گوید: در برخی نقاط 
و مسیرها نیاز است متولیان حساسیت بیشتری داشته باشند تا در مدت زمان باقی مانده 

مشکالت جاده ای برطرف شود.
عضو شورای ترافیک خوزستان گفت: از ابتدای مهر همه کارکنان پلیس راه در آماده باش 
کامل قرار می گیرند و عالوه بر این از دیگر استان های کشور برای پشتیبانی و همکاری 

ترافیکی نیرو به خوزستان اعزام خواهد شد.
وی در خصوص نصب عالیم و خط کشی مسیرها، نیز بیان کرد: این اقدام از سوی اداره کل 
حمل و نقل و پایانه های خوزستان در حال انجام است و پیش بینی می شود تا اول مهر این 

بخش از آماده سازی مسیرها به اتمام برسد.
سرهنگ دولتشاهی رییس پلیس راه خوزستان تجارب مدیریت سال های گذشته مجموعه 
پلیس راه استان را بدین شکل روایت می کند: »برای اربعین    دو مبحث درون سازمانی و برون 
سازمانی را دنبال می   کنیم    که در بحث برون سازمانی بحث ایمن سازی و توسعه جاده ها 
  را برعهده داریم. تا جایی که توانسته ایم ایمن سازی جاده ها   انجام شده   اما توسعه جاده ها 
  به دلیل این که دیر شروع شد و تعدادی از زیرساختهای پارسال به دلیل سیل   از بین رفت 
هنوز با مشکل روبه رو   هستند؛   البته این مشکل به گونه ای نیست که برای    راننده ها   و مسافران 
مشکلی ایجاد کند   ولی در برخی مقاطع عرض جاده کم است و راننده هایی   که قصد عزیمت 
در مسیرهای منتهی به مرزها را   دارند   باید دقت کافی را داشته باشند و با سرعت مطمئنه 
حرکت کنند«. دولت شاهی اضافه می کند: »   ما از    مدتی قبل کلیه عملیات   های راهداری و 

جاده سازی را متوقف می   کنیم و اجازه کار به آنها)راه و شهرسازی( را نمی  دهیم۱«. 
وی با بیان اینکه   2 توقفگاه خودرویی شمالی و جنوبی در پایانه چذابه آماده است بیان کرد: 
این 2 توقفگاه ظرفیت ۵0 هزار دستگاه خودرو را دارند که عملیات محصورسازی به اتمام 
رسیده است؛   آسفالت جاده مواکب نیز در حال انجام است که تا   ۱۴ مهر    تمام می شود این 

جاده   پشت مواکب   ها به منظور خدمات رسانی احداث   شده است.
دولتشاهی با   بیان اینکه   زئران باید ماشین های خود را تنها در توقفگاه های مشخص شده 
پارک کنند گفت:   ماشین های مواکب مکلف به داشتن کارت تردد هستند در غیر این صورت 

مجوز تردد در مسیر   مشخص را نخواهند داشت.
دولت شاهی با اشاره به تجارب پلیس راه استان در مدیریت پیاده روی اربعین و صیانت از 
نظم و امنیت مجموعه اقدامات عملی را انجام می دهد. او می گوید:»در راستای برقراری نظم 
و امنیت و جلوگیری از به   وجود آمدن هرگونه مشکالت ترافیکی و راه   بندان برای تسهیل در 

تردد زائران اربعین حسینی محدودیت   های ترافیکی را همه ساله اعمال می کنیم:
1.https://www.irna.ir/news/83503927

https://www.irna.ir/news/83503927/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B0%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87
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۱- محدودیت   های   استان   های   خوزستان و چهار محال و بختیاری
الف- تردد کلیه کامیون و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد   شدنی از ساعت 
هفت صبح روزهای موردنظر در محورهای اهواز- سوسنگرد- بستان - چذابه، اهواز – 
خرمشهر – شلمچه و بالعکس ممنوع است.   )برای شلمچه مسیر جایگزین وجود ندارد ولی 
خودروهایی که قصد رفتن به خرمشهر را دارند می   توانند از مسیر اهواز – آبادان – خرمشهر 

و بالعکس تردد کنند.(
ب- تردد کلیه اتوبوس   ها در محور هفتگل، باغملک – ایذه – دهدز- شهر کرد و بالعکس 
ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشک – خرم آباد – الیگودرز – اصفهان – شهرکرد و 

بالعکس به   عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.
2- محدودیت   های   خودروهای ترانزیت

تردد کلیه خودروهای ترانزیت و کامیون   های حامل بارهای صادراتی و در محورهای منتهی 
به مرزهای درگیر طرح اربعین برابر مصوبه شصت و چهارمین جلسه کمیته هماهنگی 

اجرای طرح   های ویژه ترافیکی ممنوع است.
۳. محدودیت   های   تاکسی   های   شهری

تردد کلیه تاکسی   های درون شهری اعم از ون و سواری در مدت اجرای طرح اربعین در 
محورهای خارج از شهر ممنوع است۱.

3-تجارب حوزه زیرساخت های ارتباطی
مقایسه وضعیت نامطلوب زیرساخت های ارتباطی دو مرز شلمچه و چذابه و مناطق منتهی 
به این دو مرز با وضعیت کنونی نشان از پیشرفت چشمگیر در این حوزه دارد. بخشی از این 
پیشرفت تدریجی مرهون تالش های اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خوزستان 
است. صالح نساج مدیرکل  با اشاره به افزایش خدمات ارتباطی در مرزهای ایران با عراق 
گفت: 27 سایت سیار و ثابت مخابراتی در مسیر مرزهای شلمچه و چذابه برای پوشش تلفن 
همراه، اینترنت و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی نصب شده است. ۱۳ سایت ثابت 
از اپراتورهای اول و دوم و ۱۴ سایت سیار به منظور تکمیل ظرفیت پوشش و جلوگیری 
از هر گونه اختالل ارتباطی در دو مسیر چذابه و شلمچه نصب شده اند.  وی افزود: با این 
سایت های سیار و ثابت امکان ارائه خدمات شبکه مخابراتی برای ۱0 هزار نفر به صورت 
همزمان در این دو مرز بدون ایجاد هیچ   گونه اختاللی فراهم شده است. امسال با توافقی 
که با کشور عراق انجام گرفت تعرفه رومینگ تلفن همراه شش هزار ریال تخفیف داده شد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خوزستان ادامه داد: امسال به دلیل اینکه پیش 
1. https://ana.ir/fa/news-amp/41/319161
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بینی شده تعداد زائرین اربعین حسینی بسیار بیشتر از سال گذشته باشد یک سایت سیار 
مخابراتی را به تعداد سایتهای موجود اضافه کرده و پهنای باند را نیز گسترش دادیم. وی با 
اشاره به اینکه ارائه خدمات از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات از ۱7 تا ۳0 مهر 
ماه امسال در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی ادامه دارد، افزود: برای سایت های مخابراتی 
دیزل ژنراتورهایی را تهیه کرده ایم که در زمان قطعی برق این سایت ها   همچنان خدمات 
 ۳G 2وG ارائه دهند. صالح نساج ادامه داد: در مسیر هر دو مرز شلمچه و چذابه چهار نسل
 ۴Gشبکه مخابراتی به زائران ارائه می شود. وی تصریح کرد: برای ارائه خدمات هر چه بهتر 
به زائران اربعین حسینی از بستر فیبر نوری، رادیویی و تجهیزات ماهواره ای استفاده می شود 

تا کمترین مشکل و خطا را در شبکه مخابراتی داشته باشیم.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خوزستان اظهار کرد: بر اثر سیل فروردین ماه 
امسال در این استان به بستر فیبر نوری در مرز چذابه صدمات زیادی وارد شد که هشت 
میلیارد ریال برای بازسازی این شبکه هزینه شد. وی با بیان اینکه زائران اربعین حسینی 
در دو مرز چذابه و شلمچه امکان استفاده از اینترنت وای فای را دارند، تصریح کرد: زائران با 

اعالم کد ملی و مشخصاتی که مورد نیاز است می توانند از این بستر استفاده کنند.
می توان گفت در این چندسال اخیر ظرفیت شبکه ارتباطی کشور در مسیر راهپیمایی 
زوار 2 برابر شده است که دستاورد ارزشمندی است. اگرچه در شرایط عادی میزان ترافیک 
مکالمات میان ایران و عراق روزانه حدود ۱۵0 هزار دقیقه تخمین زده می   شود، اما برآوردها 
نشان می دهد که این میزان در ایام اربعین به بیش از 20 برابر افزایش یافته است. برای 
مثال طبق اعالم شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته و در فاصله یک هفته مانده تا روز 
اربعین ) از 2۳ تا ۳0 مهرماه ۹7( بیش از ۵.۵ میلیون دقیقه مکالمه بین عراق و ایران تبادل 

شد که سهم تماس از عراق به ایران بیشتر بوده است.
از این رو با توجه به افزایش چندبرابری نیاز مشترکان به خدمات ارتباطی در مرزهای دو 
کشور، وزارت ارتباطات با ایجاد کمیته تامین مناسبت های ملی مذهبی متشکل از شرکت 
ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، مخابرات و اپراتورهای موبایل، در 
قالب افزایش ظرفیت زیرساختهای ارتباطی، تخصیص باندفرکانسی جداگانه، راه اندازی 
اینترنت وای فای و کیوسکهای تلفن در مرزهای منتهی به خاک عراق )خسروی، مهران، 
شلمچه و چذابه(، نصب آنتن   های موبایل سیار و افزایش ظرفیت آنتن دهی، همه ساله 

امکاناتی را برای زائران اربعین فراهم می کند.
با این وجود اما بررسی ها   نشان می دهد که با توجه به ازدحام جمعیت در مرزهای کشور 
و نیز به دلیل کمبود امکانات در کشور عراق، زائران اربعین در سالهای گذشته از دریافت 
خدمات ارتباطی رضایت کامل نداشته و آنطور که باید نمی  توانستند مکالمه موفق داشته و 
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یا از اینترنت بدون قطعی و وصلی استفاده کنند.
در سال ۱۳۹8برای تامین ارتباطات زائران اربعین حسینی، وزارت ارتباطات از چندماه پیش 
مذاکرات خود را با طرف عراقی آغاز کرد تا مشکالت کمبود ظرفیت در کشور عراق که 
سبب شده سالهای گذشته، برخی ارتباطات به موفقیت نرسد، برطرف شود. از سوی دیگر، 
با دستور وزیر ارتباطات، شرکت زیرساخت، اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران نیز 

نسبت به افزایش ظرفیتهای شبکه خود اقدام کرده اند.
در مرزهای چذابه و شلمچه در استان خوزستان نیز به منظور تقویت مسیرهای پشتیبان 
شبکه دیتای این استان در ایام اربعین، سه لینک ۱00G    در مسیر اهواز – کرمانشاه، دو 
لینک ۱0G    در مسیر اهواز – ایالم و یک لینک ۱0G    در مسیر دزفول – کرمانشاه به عنوان 

طرح های توسعه ای به اجرا درآمده است.
شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص طرح تامین مسیرهای پشتیبان جهت ارتباطات 
بین الملل با کشور عراق نیز اعالم کرد: با نصب تجهیزات و کابل کشی فیبرنوری در پایانه 
چذابه، طرح تامین مسیرهای پشتیبان جهت ارتباطات بین الملل با کشور عراق از این 
مسیر فراهم شده است. به منظور خدمات رسانی ارتباطی مطلوب به زائران اربعین حسینی، 
کشیک های مدیریت ارتباطات زیرساخت خوزستان از ۱7 تا 28 مهرماه جهت هرگونه 

هماهنگی با اپراتورها در راستای پایداری شبکه ارتباطی آماده همکاری هستند.
پیشرفت ها   در این حوزه چنان چشمگیر بوده که نقاط مجهز به اینترنت وای   فای رایگان در 

مسیر پیاده   روی زائران اربعین ۹8  ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
براساس این اعالم، زائران می توانند در این نقاط از اینترنت رایگان استفاده کنند:

- موکب حضرت زهرا )نجف، ثوره العشرین، ابتدای مسیر(
- مسجد و مقبره الحکیم )نجف، زیر پل ثوره العشرین اول مسیر(

- عمود 202 موکب امام خمینی
- عمود 286 موکب امام رضا

- عمود ۳0۹
- عمود ۴60 موکب احباب الزهرا

- عمود ۵۴8
- عمود 707 موکب امام رضا

- عمود 828 موکب صاحب الزمان
- عمود ۹۵۳ موکب شهید اهلل

- عمود ۱۱20 موکب خدام الحسین
- عمود ۱222 الحسین یجمعنا
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از طرفی اینترنت آزاد برای هر یک از اپراتور   های ایرانی، به ازای هر مگابایت 8۵0 تومان بوده 
که با احتساب هر گیگابایت )۱02۴ مگابایت( مبلغی معادل 870 هزار تومان می   شود؛ در 
حالی که اپراتور   ها با ارائه بسته   های اینترنتی و توصیه به کاربران به استفاده از این بسته   ها، 
سعی در کاهش این هزینه داشتند، بدین   ترتیب هر گیگابایت اینترنت در بسته   های اپراتور   ها 
۱۵0 هزار تومان بود که در مقایسه با اینترنت آزاد، هزینه کمتری محسوب می   شد. در 
حالی که ترافیک دیتای مبادله شده در ایام اربعین، امسال به نسبت سال گذشته رشد 
۱۵0 درصدی )۱.۵( برابری داشته است. تعداد مشترکین رومر دیتا نیز نسبت به اربعین 
سال گذشته به میزان ۱۴0 درصدی )۱.۴( برابری افزایش داشته است. با وجود این، به نظر 
می   رسد برخی از کاربران بدون خریداری بسته، از اینترنت آزاد سیم   کارت   های ایرانی خود 

استفاده کرده و این موضوع موجب تحمیل هزینه   های بسیاری برای آن   ها شده است. 

4. بهبود و رونق مرزهای شلمچه و چذابه
استان خوزستان دارای دو مرز زمینی چذابه و شلمچه با کشور عراق است؛ این مرزها همواره 
محلی برای عبور زائران حسینی و همچنین ترانزیت کاالهای تجاری بوده اما طی سال های 
اخیر با سازماندهی حرکت جهانی اربعین شور و شوق دیگری در این مرزها برپا شده است. 
مرز شلمچه از آنجایی که مجوزهای مرزی خود را خیلی قبل تر از چذابه اخذ کرده و از 
ظرفیت های اقتصادی همچون منطقه آزاد وام گرفته از نظر زیرساختی وضعیتی به مراتب 
بهتر از چذابه داشته است؛ در این میان اما به دلیل اختالف نظرهای میان عتبات و منطقه 
آزاد تاکنون طرح جامع این مرز عملیاتی نشده ولی مرز چذابه با وجود کاستی هایی   که 

داشته امسال شاهد اجرایی شدن طرح جامع بود.
هرچند تا پخته شدن خشت خام خدمات رسانی در مرزهای خوزستان فاصله بسیار است 
اما بسیج همه امکانات این استان برای تأمین رفاه زائران حسینی مسئله مهم و ارزشمندی 
است که نباید از آن غافل شد. تاجران و فعاالن اقتصادی تعطیلی مرز برای ترانزیت کاال و 
انجام امور تجاری در ایام اربعین را یکی از ضعف های موجود می دانند، این در حالی است که 
توقف روند صادرات از سوی ایران در چنین ایامی بنا به درخواست خود کشور عراق انجام 

شده و در ایران زیرساخت ها   و آمادگی برای تداوم روند صادرات وجود داشته است.

5. منظر اجتماعی فرهنگی
کمیته فرهنگی آموزشی اربعین به دنبال طراحی الگوهایی در این زمینه است و با انجام 
برخی از کارها در صدد ایجاد تفکر بین مردم است چراکه معتقد است مردم با الگو گیری 
از فعالیت های کمیته خود باید این کارها را انجام دهند. مشارکت کنندگان پژوهش که در 
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زمینه فرهنگی و اجتماعی فعالیت کرده اند بر این باورند اربعین باید مردمی بماند و مردم 
در محور آن باشند. از همین روی در مورد مسائل فرهنگی اربعین باید یک حرکت مردمی 
ایجاد شود، به طور مثال در سطح ملی سال گذشته 800 هزار کتابچه اربعین تولید و در 

مبادی شهرهای مرزی توزیع شده ولی بتدریج این کار  به خود مردم سپرده شده است.
کمیته فرهنگی اربعین در خوزستان در جلسات سال های گذشته سعی داشته خالهای 
فرهنگی و اجتماعی مرتبط با حوزه فعالیت خود را رفع کند در همین راستا از سال ۱۳۹7 
فعالیت های خود را چهار کارگروه اعزام مبلغ، کارگروه بین   الملل، کارگروه شاهد، کارگروه 
فضای مجازی و رسانه تشکیل و فعالیت   های الزم خود را به مناسبت اربعین حسینی هم 
راستا با اقدامات کمیته ملی به پیش برده است. از همین سال این کمیته ۱00 مبلغ با 
هدف فعالیت تبلیغی اربعین حسینی به مرزهای شلمچه و چذابه اعزام کرده است. عالوه بر 
آموزش به مبلغان و استقرار روحانیون در مرزهای شلمچه و چذابه، طرح تبلیغ در اتوبوس 
زائران نیز برای اربعین حسینی سال ۱۳۹8 اجرایی شده است. این کمیته در همین سال 
اقدام به برگزاری مراسم   های دینی و مذهبی باحضور شخصیت   های کشوری و سخنرانی 
صاحب   نظران در مرزهای شلمچه و چذابه کرده است. باور مشارکت کنندگان پژوهش)عضو 
این کمیته( این بوده است که: »اولویت و مهم ترین امورات مربوط به سفر کربال و راهپیمایی 

بزرگ اربعین حسینی باید پیوست فرهنگی داشته باشند«.
حجت االسالم حسن   زاده با اشاره به فعالیت ۱۵00 موکب در سطح استان خوزستان، گفت: 
۴00 موکب در مرز شلمچه، ۳00 موکب در مرز چذابه، 700 موکب در مسیرهای منتهی به 
مرزها وحدود 60 موکب نیز در خارج از کشور به فعالیت می   پردازند که حضور یک روحانی 
در هیأت امنای تمامی مواکب را در سال ۱۳۹8 الزامی دانسته ایم در حالی که در سال های 

قبل این انسجام و ارتقای کیفیت خدمات را نداشته ایم. 
رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین در خوزستان به اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم   های 
دینی و مذهبی در 6 اردوگاه مرکزی پایانه مرزی چذابه اشاره و گفت: به همین میزان 

اردوگاه در مرز شلمچه نیز باید مستقر شوند.
این کمیته در سطح ملی در سال ۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد و در ابتدای فعالیت کمیته 
در سال ۹۳ به طور متمرکز هشت مراسم بزرگ ویژه اربعین برگزار شده است. این در حالی 
است که امسال بیش از 700 مداح و سخنران به این مراسم اعزام کردیم ولی هنوز تقاضا 

وجود دارد و مردم خود دنبال تحقق خواسته هایشان هستند.
رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین با اشاره به بحث روایتگری اربعین تصریح کرد: در 
سال های اول روایتگری بسیار محدود بود ولی امسال این مساله با اعزام ده ها   نفر به پنج 
زبان دنیا صورت می گیرد و زمینه ای درست شده است که خود مردم گروه تشکیل داده 
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و روایتگری می کنند. وی با بیان اینکه کمیته به دنبال الگودهی فرهنگی به مردم است، 
ادامه داد: در حال حاضر ما دیگر طالب پاکستانی را اعزام نمی  کنیم بلکه آنها و همه طالب 
ترکیه ای، آذربایجانی و حتی عراقی را آموزش می دهیم و آنها خود به این مراسم برای تبلیغ 
می روند. باور اعضای کمیته فرهنگی خوزستان بر این است که اربعین بهترین فرصت برای 
کار فرهنگی و دینی است، و نقش کمیته در تمامی این اقدامات نقش حمایت گری می باشد 
به طور مثال امسال تعدادی قاری و گروه تواشیح توسط کارگروه قرآنی با رویکرد حمایتی 
به اربعین اعزام شده اند. رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین با بیان اینکه تصدی گری 
یک کمیته در این فضا و محیط گسترده بسیار سخت است و کمک های مردمی را می طلبد، 
گفت: کمیته اربعین فرصت ها   را شناسایی و ایده ها   را تبدیل به طرح می کند ولی اجرای 

طرح را به خود مردم واگذار می کند.
حجت االسالم حسن زاده بر این باور است: »اساساً اهمیت اربعین در آن اسـت که در این 
روز، با تدبیر الهي خاندان پیامبر، یـاد نهضـت حسـیني بـراي همیشـه جاودانه شـد و ایـن 
کار پایه گذاري گردیـد. اگر بازمانـدگان شـهدا و صاحبـان اصلـي، در حوادث گوناگونـ  از 
قبیل شـهادت حسـین ابـن علـي علیه السالم در عاشـورا ـ به حفظ یـاد و آثار شـهادت 
کمر نبندند، نسـل هاي بعد، از دسـتاورد شـهادت اسـتفاده زیادي نخواهند برد.درسـت 
اسـت کـه خـداي متعـال، شـهدا را در همین دنیا هـم زنده نگه مـي دارد و شـهید بـه 
طـور قهـري، در تاریـخ و یاد مـردم ماندگار اسـت، امـا ابزار طبیعـي خداي متعـال بـراي 
انجـام ایـن کارـ  مثـل همه کارهـاـ  همین چیزي اسـت کـه در اختیار و اراده ماسـت؛ مـا 
هسـتیم کـه با تصمیم درسـت و بجـا، میتوانیم یاد شـهدا و خاطره و فلسـفه شـهادت را 

احیا کنیـم و زنده نگـه داریم«. 
 مـا در سـانحه سـنگین کربال، اندوهگیـن و مصیبت زده ایـم. خداونـد اجـر همـه را 
افـزون کند. بخش دوم شـعار این اسـت کـه خداونـد ما را جزو کسـاني قـرار دهد که براي 
خونخواهي ساالر شـهیدان و گرفتـن خون بهـاي حسـیني، موفـق به قیام هسـتند !مــا 
هنگامــي میتوانیــم خونبهاي حسین بن علی را بگیریــم، کــه وارث او باشــیم؛ چــون 
اگــر وارث او نباشــیم، خونبها بــه ما ارتباطي ندارد؛ یعي اگر کسي نسـبت بـه مقتولـي یـا 
شـهیدي بیگانـه باشـد، حـق ندارد بـراي خونخواهــي او انتقام بگیرد. پس طبــق ایــن 
شــعار و دعا، ما جزو وارثان حسین بن علي بوده و آماده خونخواهي آن حضرت هستیم. 
بنابرایــن، راهیان طریق حسین بن علي که جزو وارثان او هستند، میتوانند به خونخواهـي 
شخصیت حقوقي ساالر شـهیدان، بـه مبـارزه بـا ظلـم بپردازنـد؛ نـه اینکه فقط مصرف 
کننده نهضت حسیني باشند. بسـیاري از افـراد بـر این باورند کـه مـا فقـط مصرف کننـده 
نهضـت کربالییم، ماننـد داروخانـه اي کـه محصوالتش بـراي همه مردم سـودمند اسـت؛ 
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اما خـواص بر ایـن اعتقادنـد کـه مـا هـم مصرف کننـده ایـن نهضتیـم تا بـه صالح رسـیم 
و هـم باید تولیدکننـده نهضت هـاي اسالمي باشـیم تـا مصلح شـویم.

پیرهادی مسئول کمیته حراست ستاد اربعین نیز در این باره می گوید در مسائل فرهنگی و 
اجتماعی ما نباید فقط به حوزه تبلیغات اکتفا کنیم، در مسئله اربعین می توانیم خیلی تولید 
محتوا کنیم و اربعین دستآوردهای فراوانی می   تواند برای ما داشته باشد، عوامل هنرمندان 
می   توانند بیشتر فعالیت کنند و در عرصه های مستندسازی و عرصه های هنرهای بصری و 
طراحی ها   میتوانند ورود کنند و به نظرم این خال وجود دارد و ما آنطوری که باید در عرصه 
هنر در بحث اربعین فعالیت نداریم. ارزیابی اقدامات این کمیته نشان می دهد فضاسازی 
شهری، شلمچه و چذابه، اعزام روحانیون و استقرار آنها در مواکب، حضور گروه   های هنری، 
تئاتر و سینمای سیار در ایران و عراق، ساخت کلیپ   های آموزشی در قرارگاه فضای مجازی 
سپاه، از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است. همچنین آماده   سازی 
بسته   های فرهنگی حاوی فایل   های صوتی عزاداری، پرچم ایران، تمثال امام و رهبر، برپایی 
غرفه ویژه بانوان در چذابه و شلمچه از دیگر اقدامات در زمینه گرامیداشت اربعین حسینی 
است. همچنین آماده   سازی ده   هزار بسته جهت کودکان عراق، توجه به موضوع عفاف و 
حجاب در مواکب فرهنگی، دیگر اقداماتی است که کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان 
خوزستان انجام داده    است. در کنار اقدامات این کمیته در زمینه فرهنگی، سایر دستگاه ها   و 
سازمان ها   نیز سعی کرده اند امور فرهنگی خود را با این کمیته هماهنگ کرده اند و نوعی 
وحدت رویه در این زمینه شکل گرفته است. دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه نمایندگی 
قم در خوزستان نیز با هماهنگی این کمیته ۱۵0روحانی آموزش دیده و مسلط به زبان 
عربی به دو مرز شلمچه و چذابه اعزام کرده است، همچنین کارگاه   ها و همایش   های توجیهی 
برای مبلغان برگزار کرده است. همچنین 2۱00 مبلغ ثبت شده در دفتر وجود دارد که همه 
آنها در راهپیمایی عظیم اربعین درگیر هستند. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
نیز در همین راستا، سوگواره ملی دلنوشته   های عاشورایی، سوگواره شعر ملی ناله   های فرات، 
سوگواره مطبوعاتی اربعین، سومین سوگواره ملی تئاتر میدانی، شعر عاشورایی هفتاد و دو 
پروانه، نمایشگاه عکس اربعین، برگزاری همایش شعر عربی در هویزه با حضور شاعران ایران 

و عراق را با هماهنگی این کمیته انجام داده است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان نیز از دیگر دستگاه هایی   است که با هماهنگی 
کمیته فرهنگی و سایر ارکان ستاد اربعین اقدامات فرهنگی خود را انجام داده است. رویکرد 
بنیاد شهید در راهپیمایی اربعین حسینی معرفی شهدا و پیاده   روی به نیابت از شهدا و ابالغ 
این پیام که زائران حضورشان در این مسیر را مدیون خون شهدا هستند، است. چهل موکب 
توسط خانواده   های شهدا در ورودی   های استان و دو گذرگاه چذابه و شلمچه و همچنین 
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ده موکب بنیاد شهید در پوشش خانواده   های ایثارگران برپا شده است. همچنین ۱۱2 هزار 
بسته فرهنگی از سوی بنیاد شهید میان زائران توزیع می   شود. در مسیر نجف به کربال، عمود 
2۵8 موکب فرزندان شهدای کشور برپا شده که چون بعضی از فرزندان شهدای خوزستانی 
به زبان عربی مسلط هستند، نقش محوری در آن دارند. هدف ما ترویج فرهنگ شهدا در 

عراق است.

6. اسکان و تغذیه
یکی دیگر از ارکان اصلی خدمات رسانی به زائران حسینی کمیته تغذیه، اسکان و جذب 
مشارکت های مردمی ستاد اربعین خوزستان بود که مسئولیت آن را ستاد بازسازی عتبات 

عالیات خوزستان برعهده دارد.
کمیته مشارکت   های مردمی رسالت کمک به برپایی موکب و اسکان زائران را بر عهده دارد، 
و موکب   ها در صورتی می   توانند به مردم خدمات دهند که کمک   های مردمی کافی باشد. 
این کمیته در سال های نخست برگزاری اربعین به شکل کنونی با دشواری های متعددی 
مواجه بود. و بتدریج با شکل گیری ساختار اصلی آن و هماهنگی با سایر ارکان ستاد اربعین 
و اتکا بر کمک های مردمی توانست نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. رفته رفته این 
کمیته وظایف بیشتری را در سال ۱۳۹7 برعهده گرفت و در اربعین ۱۳۹8 عملکرد خود 
را ارتقا کیفی بخشید. در این سال کمیته مشارکت   های مردمی در کنار کمک به موکب   ها 
برای برپایی و خدمت   رسانی شامل فراهم کردن برق، لوله   کشی، فاضالب، آب و ... رسالت 
مشخص کردن مکان   های سرویس   دهی به زائران و موکب   ها را نیز بر عهده دارد و از سوی 
دیگر کمک   های مردمی را جمع   آوری کرده تا در هنگام نیاز بتواند به موکب   ها تزریق کند. 
این کیفیت خدمات رسانی با نحوه برگزاری اربعین در سال های ابتدایی قابل قیاس نیست 
زیرا چالش های متعدد در آن سال ها   دشواری های زیادی را پیش پای زائرین قرار می داد. 
در سال   های قبل موکب   های عراقی به   یک   باره عصر روز اربعین جمع   آوری می   شدند و مردم 
در نجف، کربال یا نزدیک مرزها با مشکالتی روبرو می   شدند. نمونه ای از تمهیدات برای این 
امر این است که زمان حضور مواکب تا برگشت تمام زائرین تمدید شده و گستره آن ها 
  بیشتر شده است. استقرار و برپایی یک هزار و ۳۴8 موکب در مرزهای خوزستان و کشور 
عراق ادامه می دهد: ۵6 موکب خوزستانی در عراق، 2۱۴ موکب در چذابه، 220 موکب در 
شلمچه و 8۵8 موکب نیز در مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی نمونه ای از سایر خدمات 

این کمیته است.
در استان خوزستان این کمیته در تعامل نزدیک با نماینده ولی   فقیه در استان، استاندار، 
نهاد،  مردم  و  دولتی  سازمان های  و  نهادها  ادارات،  امنیتی،  انتظامی،  نظامی،  نیروهای 
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رسانه های جمعی، هیئات مذهبی، خیران و به ویژه مدیران، هیئت امناء و خادمان مواکب 
برای برپایی مواکب برای پذیرایی و اکرام زائران اربعین حسینی بوده است.

ستاد اربعین خوزستان با اشاره به توزیع اقالمی مانند آب، یخ، نان و میوه به صورت تبرعی 
به مواکب بیان می کند: در این ایام جمعا یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۵6۴ پرس صبحانه، 
یک میلیون و 2۴6 هزار و 808 پرس ناهار، یک میلیون و ۳۱6 هزار و 6۱2 پرس شام، یک 
میلیون و 6۱2 هزار و ۴0۵ بسته میان وعده بین زائران حسینی توزیع شد. فقط در سال 
گذشته و بر مبنای تحلیل مصاحبه با اعضای این کمیته ها   جمع کل اسکان در هر دو مرز و 
کشور عراق نیز 7۴7 هزار و ۵06 نفر بود که از این بین ۳۹ هزار و ۳0۵ نفر در عراق، ۳۹0 
هزار و 826 نفر در مواکب مسیرهای بین راهی از ورودی های استان تا پایانه های خروجی، 
6۴ هزار و 866 نفر در مواکب چذابه و 2۵2 هزار و ۵0۹ نفر نیز در مواکب شلمچه اسکان 

داده شدند.

7. پوشش امدادی هالل احمر
در میان خادمان حسینی امدادگران هالل احمر نیز وظایف سنگینی برعهده داشتند؛ 
خدمات رسانی به زائران امسال تنها وظیفه آنها نبود و حضور در حوادث غیرمترقبه نیز به 
لیست اقدامات آنها افزوده شده بود. طی سال های گذشته بارندگی و وزش باد شدید در 
مرزها خصوصا مرز چذابه فعالیت های امدادگران هالل احمر را دوچندان کرده بود، کار تا 

جایی پیش رفت که در طوفان مرز چذابه یکی از امدادگران دچار برق گرفتگی شد.
برپایی 27 پست امدادی در ایام اربعین حسینی در مسیر تردد زائران حسینی یکی از مهم 
ترین اقدامات این سازمان در بخش حمایت و امداد بوده است. این پست ها   در قالب ۹ پست 
در مسیر منتهی به مرز چذابه و در محل پایانه، 6 پست در مسیر مرز شلمچه و پایانه، دو 
پست امدادی در عین دو اهواز و حمیدیه، چهار پایگاه امداد و نجات در ورودی های استان، 
6 پایگاه ثابت امداد و نجات در محورهای مواصالتی منتهی به مرزها و دو قرارگاه امدادی 
در پایانه ها   کار خدمات رسانی به زائران را بر عهده داشتند. 2۵2 نفر در روز با تجهیزاتی از 
قبیل ۱7 خودروی نجات، 6 موتورالنس، ۱2 موتورسیکلت، دو خودروی ارتباطات سیار با 
فرستنده و گیرنده قوی، دو فروند بالگرد، ۳7 آمبوالنس، 2۳ خودروی پشتیبانی به زائران 

حسینی خدمات رسانی داشتند.
چهار اردوگاه اسکان به استعداد ۵00 نفر نیز برای مواقع ضروری درنظر گرفته شده بود که در 
صورت نیاز در هر دو مرز برپا می شد. پایگاه های امداد و نجات در شهرهای ورودی خوزستان 
در اندیمشک، ایذه، بهبهان و هندیجان و همچنین پست های امدادی نیز در عین دو اهواز و 
حمیدیه در مسیر مرز چذابه با مسئولیت هالل احمر اهواز به زائران خدمات رسانی داشتند. 
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پایگاه امداد و نجات بین شهری ثابت در محورهای آبادان، سربندر، اندیمشک، خرمشهر، و 
امیدیه کار امدادرسانی به زائران اربعین حسینی را بر عهده داشتند. در مجموع ۱2 هزار و 
۹70 تست قند و فشارخون، 22 هزار و 876 درمان سرپایی، 86۹ اسکان اضطراری، توزیع 
۴۵ هزار ماسک و همچنین انتقال 202 نفر به مراکز درمانی از جمله خدمات ارائه شده به 

زائران اربعین حسینی )ع( در دو مرزهای شلمچه و چذابه بود.

8.  نظم و امنیت
 تأمین امنیت یکی از خطیرترین وظایف که رکن اساسی و پیش نیاز سربلندی در کنگره 
عظیم اربعین حسینی محسوب می شود که برعهده کمیته امنیتی ـ انتظامی قرار داشت؛ 
مأمورانی جان برکف از واحدهای مختلف نیروی انتظامی از جمله مرزبانی، آگاهی، مبارزه 
با مواد مخدر، امنیت، اطالعات، گذرنامه، پیشگیری، حفاظت، راهور، سپاه، بسیج و دیگر 

بخش ها   که حضور گرم آنها آرامش و امنیت را با لبخندی به زائران هدیه می داد.
فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به برنامه ریزی های چند ماهه این فرماندهی به منظور 
تأمین امنیت زائران حسینی و دیگر تمهیدات الزم در این راستا اظهار می کند: دو پایگاه 
موقت پلیس آگاهی از یک هفته قبل از شروع اربعین تا پایان مدت مأموریت با ظرفیت ۴0 

نیرو در مرز چذابه ایجاد و مأموریت های مختلفی به آنها واگذار شد.
سردار حیدر عباس زاده با اشاره به تجهیز پارکینگ ها   به دوربین مداربسته و پالک خوان 
از کاهش آمار سرقت در مرزهای خوزستان در ایام اربعین ادامه می دهد: خوشبختانه با 
تمهیدات خاص انتظامی و امنیتی پیش بینی شده کمترین میزان سرقت را نسبت به 
سالیان گذشته در مرزها شاهد بودیم. وی با اشاره به ایجاد نظم و امنیت بسیار خوب مرزها 
به خاطر تعامل خوب زائران و مأموران نیروی انتظامی یادآور می شود: چهار گردان یگان 
ویژه و دو گردان تکاوری به استان خوزستان اعزام و سه گردان آنها در چذابه و مابقی در 

شلمچه مستقر شدند.

منظر  از  اربعین  مراسم  بر  حاکم  سیاست  های  و  اصول  استخراج   -5 -2
مشارکت کنندگان پژوهش

اصل اول: ترویج فرهنگ اربعین
 ۱- تقویت انسجام و یکپارچگی مکتب تشیع.

 2- تقویت همگرایی ادیان الهی با تاکید بر نهضت آموزه های نهضت عاشورایی.
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 ۳- تقویت تقریب بین مذاهب اسالمی.
 ۴- ترویج و بسط تاثیرات مثبت معنوی گردهمایی اربعین با استفاده حداکثری از فرصت 

حضور زائران سایر ملل.
 ۵- محوریت مسایل اساسی جهان اسالم.
 6- رعایت حداکثری آداب زیارت اربعین.

اصل دوم: نظم و امنیت
 ۱- شناخت سناریوهای تهدید آمیز با هدف پیشگیری و مقابله با آنها.

 2- حاکمیت قانون به منظور تامین نظم و امنیت.
 ۳- تقویت همکاری های انتظامی و امنیتی دو کشور.

 ۴- تامین بسترها و شرایط تحقق نظم و امنیت و مقررات مرزی.

اصل سوم : رعایت سنت ها   و ارزشهای دولت و ملت عراق
 ۱- رعایت جایگاه و منزلت مرجعیت عراق.

 2- رعایت جایگاه میزبانی دولت و ملت عراق.
 ۳- رعایت قوانین و مقررات کشور عراق.

 ۴- رعایت اخالق اسالمی و احترام به حقوق مردم عراق.

اصل چهارم: مردم محوری
 ۱- توسعه مشارکت مادی، معنوی و خدمات داوطلبانه مردم و نهادهای اجتماعی در کلیه 

مراحل مراسم.
 2- سازماندهی هیات های مذهبی،  NGOs و افراد داوطلب در جهت خدمات دهی.

 ۳- فراهم نمودن زمینه های قانونی فعالیت مردم با هدف رونق بخشی استان های مرزی.

اصل پنجم: تسهیل گری
 ۱- تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مناسب به زائرین.

 2- ایجاد زیربناها و زیرساخت های ماندگار و ثابت در استان های هدف.
 ۳- مدیریت اعزام زائرین به صورت گروهی و کاروانی.

 ۴- کاهش و مدیریت هزینه های غیر ضرور.
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اصل ششم: مدیریت انتظارات
۱- آسیب شناسی مستمر مراسم اربعین با هدف جلوگیری از انحراف احتمالی.

2- شفافیت در وظایف حاکمیتی و جلوگیری از شکل گیری انتظارات غیر منطقی
۳- .برنامه ریزی رسانه ای در جهت تحقق اهداف و اصول حاکم بر مراسم اربعین.

۴- پیشگیری از شکل گیری و نهادینه شدن روش رایگان بودن سفر.
۵- پاسخگویی در برابر وظایف و مسئولیتها.

اصل هفتم: هماهنگی
۱- تقویت فرهنگ کار گروهی و مدیریت جهادی و پرهیز از سازمان محوری و بخشی نگری.

2- تقسیم کار منطقی در ستاد و صف.
۳- طراحی و تقویت الگوی همکاری و هماهنگی در حوزه تعامل دو کشور.

۴- عدم استفاده از نمادهای سازمان های دولتی و غیره.
۵- پرهیز از فرافکنی و بزرگ نمایی ضعف های محتمل در حوزه فعالیت دیگر بخش ها   و 

کمیته ها.
6- مستندسازی اقدامات در مراحل مختلف مراسم.

7 - نظارت بر اجرای برنامه های مراسم اربعین حسینی.

5-3- بحث و جمع  بندی 
برای  ویژه  فرصت   هایی  مثابه  به  می توانند  مذهبی  جوامع  برای  مذهبی  مناسبت های 
اعالم موجودیت خود به فرهنگ های دیگر و هم چنین موقعیتی مناسب برای بازنمایی 
برساخت   های اهالی مذهب از وضعیت فرهنگی و اجتماعی خود باشند. آیین های حسینی 
از مهم   ترین و تأثیرگذارترین مراسم جمعی شیعیان می   باشد که از حیث تأسیس، تکوین 
و کیفیت اجرا عمدتاً با زمینه   هایی از فرهنگ عامه عجین گشته اند. راهپیمایی اربعین با 
توجه به حضور میلیونی اقشار و ملیت   های گوناگون شیعه از اقصی نقاط جهان، خصوصا 
در سال   های اخیر، گسترش چشم گیری داشته و به یکی از بزرگترین اجتماعات آیینی 
جهان تبدیل شده است. راهپیمایی اربعین، عالوه بر فرصتی برای زیارت، می تواند کارکرد   های 
گوناگونی به همراه داشته باشد. اگرچه هدف و منظور اصلی زائرین از این سفر، زیارت عتبات 
عالیات است. همچنین راهپیمایی اربعین، کارکرد هویت یابی فردی و جمعی نیز دارد چرا که 
شرکت کنندگان، عالوه بر آشنایی با اصول اساسی فرهنگ مذهبی با اصول دیگری از جمله 
درک اهمیت و جایگاه اهل بیت، اتحاد و همبستگی در مسیر باورها و عقاید نیز آشنا می شوند. 



۱60

مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( در استان خوزستان 

خیل عظیم مشتاقان و جمعیتی که قدم در راه زیارت امام حسین )ع( می گذارند همچون یک 
رسانه اجتماعی موجودیت و وحدت شیعیان در سراسر جهان را ابراز می کند و فرصتی است 

برای شناساندن دستاوردها و ارزش های کشورمان در زمینه ها   و حوزه های علمی.
نشان دادن عمق اعتقادات، مبارزه با هوای نفس، حرکت در مسیر معنویت نسل سوم و 
چهارم انقالب اسالمی بر خالف القای رسانه   های غربی، به رخ کشیدن قدرت منطقه   ای 
جمهوری اسالمی ایران و امنیت کشور عراق و منطقه علی رغم تالش   های دشمنان از 
دیگر دستاورد   های راهپیمایی اربعین است. حمایت از چنین فضای معنوی از سوی دولت 
جمهوری اسالمی ایران به شیوه های مختلف صورت پذیرفته و با تشکیل ستاد مرکزی 
اربعین به شکلی موثر ادامه یافته است. عالوه بر این ستاد مرکزی، در برخی استان های 
مرزی نیز به شکل رسمی ستاد استانی ویژه اربعین شکل گرفته و فعالیت کرده است. در 
مجموع و با توجه به شرایط کلی، عملکرد ستاد اربعین حسینی استان خوزستان را باید در 

چنین بستری ارزیابی و مستند کرد. 
از منظر کلی چنان چه اهداف شرکت کنندگان راهپیمایی را به خوبی بشناسیم، می   توانیم 
کشورعزیزمان ایران که یکی از کشور   های غنی از نظر اماکن مذهبی در جهان است را به 
بازار هدفی برای تمامی مسلمانان جهان تبدیل کنیم و با ارتقای گردشگری مذهبی در 
داخل کشور با هدف زیارت از اماکن مذهبی داخلی به عنوان یک کاال و خدمت داخلی، به 
سمت حرکت جهادی و ایستادگی در برابر نقشه   های شوم دشمن حرکت کنیم. مقام معظم 
رهبری با آگاهی کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آنها از تشدید فشار   ها و تحریم   های 
ظالمانه علیه ایران، به ارائه برنامه   ها و الگو   های مناسب جهت مقابله با این فشار   ها پرداخته اند 
و معتقدند یکی از راهکار   های عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی تاب آوردن در 
مقابل فشار   های سیاسی، تحریم و فشار   های تبلیغاتی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی بیگانگان 
است؛ لذا راهپیمایی اربعین عالوه برشناساندن فرهنگ اصیل اسالمی و احیای فرهنگ 
شیعه، تبلیغی بزرگ برای نشان دادن وحدت جامعه اسالمی در سراسر جهان است بنابراین 
با جذب شرکت کنندگان در این راهپیمایی می   توان اماکن مذهبی ایران را نیز معرفی و 

آماده پذیرایی از زائرین سایر کشورها کرد.
در اربعین حسینی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و معنوی به ویژه در 
خوزستان، نهادهای نظارتی و خدماتی تمام توان خود را برای ارتقای سطح خدمت رسانی 
و برقراری نظم و امنیت زائران به کار گرفتند. با این وجود بخش زیادی از موفقیت های 
حاصل شده در برگزاری این رویداد میلیونی به شکل مستمر و سالیانه مرهون بهره گیری از 
ظرفیت مردمی بوده است. یاری رسانی مردم به برگزاری اربعین به شکل کمک های نقدی، 
نذورات، میزبانی از زائرین در مناطق مرزی و اشکال دیگر حمایتی روز به روز بیشتر شده 
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است. ستاد اربعین استانی که با الگوگیری از ستاد ملی اربعین و در سیزده کمیته)مطابق 
آخرین مصوبات ستاد ملی( تشکیل شده بود وظیفه مدیریت و راهبری این حرکت میلیونی 
را به عهده داشته است. ستاد اربعین در سال نخست تشکیل در استان خوزستان چالش 
هماهنگی میان مسئولین دستگاه های مختلف را پیش روی داشت. و بتدریج در سال ۱۳۹2 
و ۱۳۹۳ توانست با افزایش هماهنگی میان مسئولین حاضر)اعضا( درک مشترکی از وظایف 
و کارکردها بدست آورد و منسجم تر از قبل عمل کند. چالش دیگر پیش روی ستاد اربعین 
استان قرار داشتن دو مرز در غرب استان و با فاصله نسبتا زیاد از یکدیگر بود که هر دو 
متاثر از جنگ تحمیلی و تکانه های اقلیمی مانند خشکسالی و سیالب با چالش های جدی 
در زیرساخت ها   مواجه بودند. از یک سو حجم جمعیت ورودی به دو مرز استان سال به 
سال بیشتر می شد و از سوی دیگر تامین آب آشامیدنی، پارکینگ، جاده های مواصالتی با 
کیفیت مناسب و استقرار خدمات نرم افزاری مرتبط با زائران کاری دشوار بود که نیازمند 

صرف منابع مالی قابل توجه بود. 
با وجود تالش های فراوان ستاد و تمهیدات پیش بینی شده یکی از چالش های عمده که 
هر سال نیز تکرار می شود ازدحام جمعیت در مرز است که عمدتا به کندی روند صدور 
گذرنامه و یا چک کردن آن در مرز عراق مربوط می شود. مهرماه ۱۳۹8 که این مشکل سبب 
معطل شدن زوار در مرز شلمچه شد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری   به همراه 
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در جمع زائرین حاضر شد و تصریح کرد: » ازدحام 
جمعیت زائران اربعین در گذرگاه   های مرزی طرف عراقی را با مشکل مواجه کرده است. 
مشکل ایجاد شده برای عبور زائران اربعین در مرزها مربوط به طرف ایرانی نیست ولی این 
مشکل در کمترین زمان ممکن حل خواهد شد. وی افزود: پیش بینی می شود امسال   ۳0 
درصد به جمعیت زائران اربعین نسبت به سال گذشته افزوده شود    و   آمار تردد در چند روز 
اخیر   نشان دهنده افزایش سه برابری تعداد زائران برای حضور در راهپیمایی اربعین است.« 
واعظی افزود: » در 2۴ ساعت گذشته بالغ بر ۱۱0 هزار زائر از مرز شلمچه عبور کردند که 
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، افزایش چهار برابری را نشان می دهد.   طرف عراقی 
برای پذیرش چنین جمعیتی آمادگی الزم را ندارد و این امر تا حدودی تردد زائران را کند 
کرده است.۱« یا وجود چالش هایی   از این دست ستاد اربعین استان خوزستان با تالش های 
شبانه روزی سعی کرد زائرین در حوزه های مختلف اسکان، تغذیه، امنیت سفر و.... کم ترین 
دغدغه ها   را احساس نکنند. از همین روی دو گذرگاه مرزی خوزستان به رغم مشکالت 
موجود در بخش حمل و نقل عراق، روزی پرتردد را ثبت کردند و زائران بسیاری خود را به 

۱  . گفتگوی محمود واعظی با خبرگزاری ایرنا، ۱8 مهر ۱۳۹8
)https://www.irna.ir/news/83511837(

https://www.irna.ir/news/83511837
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مراسم اربعین رساندند.
یکی دیگر از مشکالت زائران ایرانی در بخش عراقی مرزهای خوزستان، نبود آب کافی بود 
که با دستور استاندار خوزستان در این زمینه، پنج خودروی یخچال دار برای توزیع آب 
در میان زائران از شلمچه تا تنومه عراق اعزام شدند. در این زمینه مدیران ستاد اربعین و 
مسئولین شهرهای مرزی استان تجارب ارزشمندی را مورد استفاده قرار داده اند که در 
سال های گذشته در میدان تامین آب شرب چذابه بدست آورده بودند. از سال ۱۳۹۱ که 
استقبال گسترده زائرین جهت پیاده روی اربعین به شکل عملیاتی خود را نشان داد یکی 
از اولویت های مسئولین تمرکز بر همین موضوع بوده است. قاسم ساعدی نماینده دشت 
آزادگان در دوره پیشین)مجلس دهم( در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در سال ۱۳۹۵ به 
این موضوع چنین اشاره می کند» تامین آب شرب از جمله مشکالت کنونی در مرز چذابه 
تلقی می   شود، تصریح کرد: تامین آب شرب به عنوان یک نیاز اولیه در گذشته نیز مطرح 
شده بود ولی لوله کشی این مهم به دلیل عدم تخصیص اعتبار الزم محقق نشد و هم اکنون 
آب شرب به وسیله مخازن تعبیه شده تامین می   شود«. تمرکز ستاد اربعین استان بر حل 
مسئله آب شرب چذابه در سال های بعد ادامه یافت تا اینکه طرح آبرسانی پایانه مرزی چذابه 
از پروژه   های قرارگاه سازندگی خاتم   االنبیاء)ص( با حضور وزیر نیرو و استاندار خوزستان ۱۵ 
آبان ۱۳۹6 افتتاح شد. این طرح که در راستای خدمت به زائرین اربعین توسط قرارگاه 
سازندگی خاتم   االنبیاء)ص( صورت گرفته از بستان تا پایانه مرزی چذابه به طول 28 کیلومتر 
خط لوله ۱2 اینچی می   باشد. این پروژه که از زیرشاخه   های طرح آبرسانی غدیر در استان 
خوزستان به شمار می   رود، احداث ۵ مخزن فلزی ۱00مترمکعبی و یک ایستگاه پمپاژ اولیه 
در ابتدای خط و یک ایستگاه پمپاژ ثانویه در مخازن انتهای خط می   باشد که قادر است 
۳00 مترمکعب بر ساعت آب را پمپاژ نماید و مشکل تأمین آب زائرین اباعبداهلل   الحسین 

علیه   السالم را مرتفع سازد.
همانطور که ذکر شد تا پیش از این به همت ستاد اربعین استان و به ویژه آبفا استان 
آبرسانی به مرز چذابه در مراسم اربعین از طریق تانکر انجام می   شد و با وجود تالش های 
فراوان این وضعیت مشکالت زیادی برای زائرین ایجاد می   کرد؛ اما مؤسسه ولیعصر قرارگاه 
سازندگی خاتم   االنبیاء)ص( این پروژه را که در بازه زمانی ۱8 ماهه تعریف شده بود طی 2 

ماه به سرانجام رساند.
در مرز شلمچه نیز چالش تامین آب از گذشته در دستور کار ستاد اربعین استان قرار داشته 
است. استاندار خوزستان در این باره می گوید:» گام نخست بهبود وضعیت آب شهر خرمشهر 
بود که با راه اندازی خط لوله آبرسانی ام الدبس، وضعیت آب شهر از سال ۹7 بهبود پیدا 
کرد.   آب توسط ایستگاه پمپاژ و مخزن موجود 2۵0 متر مکعب بر ساعت وارد مدار شبکه 
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آبرسانی شد که به نسبت جمعیت موجود، کم است، گفت: مقرر شد این میزان به ۳۵0 متر 
مکعب بر ساعت افزایش پیدا کند که این امر ساعت کار پمپاژها را بیشتر خواهد کرد در 
نتیجه میزان آب تحویل داده شده به روستاها بیشتر خواهد شد. استاندار خوزستان افزود: 
قرار شد شرکت آب و فاضالب استان طی برگزاری مناقصه، چهار کیلومتر خط لوله از شرق 
آب به سمت این ایستگاه و پایانه مرزی شلمچه منتقل کند تا شاهد برقراری آب پایدار در 

دراز مدت باشیم.
یکی دیگر از چالش های عمده پیش روی ستاد اربعین استان در خدمات رسانی مطلوب 
به زائرین، جاده نامناسب بستان- چذابه و فقدان پارکینگ مناسب در این مکان بود که در 
اولویت طرح های عمرانی استان قرار گرفت. کوشش ها   در این زمینه با محوریت اداره کل 
راه و شهرسازی استان ادامه یافت تا اینکه در 2۱ آبان ۱۳۹۵ جاده جدید بستان – چذابه 
و همچنین پارکینگ مرزی چذابه افتتاح شد. شریعتی استاندار خوزستان می گوید:» جاده 
بستان – چذابه از مسیرهای پر ترددی می باشد که نه تنها در ایام اربعین حسینی بلکه 
مسیر تردد خودروهای ترانزیت در طول سال به کشور عراق می باشد که با بهره برداری از 
این محور جدید تسهیل در ترافیک جاده ای صورت گرفته است«. در همین مسیر و جهت 
تسهیل دسترسی به مرز چذابه در سال ۱۳۹۵، تعریض جاده    قدیم از    6    متر    به ۱2    متر    و 

   لکه    گیری    و بهینه سازی آن    به طول    ۱2    کیلومتر نیز انجام شده است.

5-4- ارزیابی توصیفی شرایط و وضعیت زیرساخت ها   در غرب استان
یکی از مهم ترین مرزهای استان خوزستان برای تردد زائرین اربعین مرز چذابه می باشد که 
در محدوده شهرستان دشت آزادگان قرار دارد. بر مبنای تقسیم بندی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان منطقه برنامه ریزي شامل شهرستانهاي دشت آزادگان و هویزه می باشد. 
این منطقه با مرکزیت شهرستان دشت آزادگـان بـا وسعت ۴72۹ کیلومتر مربع معادل 
۴.7 درصد از وسعت استان را در بر میگیرد. این منطقه داراي ۴ بخش، 6 مرکـز شـهري، ۹ 
دهستان، ۱67 آبادي داراي سکنه و ۱۵8 آبادي خالی از سکنه است. تردد زائرین و تالش 
برای ارتقا کیفیت زیرساخت ها   در این شهرستان سبب تخصیص اعتبارات مرتبط با اربعین 
در برخی از حوزه های مرتبط در این شهرستان شد. به گونه ای که فرماندار دشت آزادگان 
از تخصیص یک هزار و 200 میلیارد ریال از اعتبارات ملی، استانی و نفت به راه های دشت 
آزادگان خبر داد. تا پیش از این جاده کمربندی مناسب جهت عبور زائرین و استفاده مردم 
محلی وجود نداشت که با توجه به پیگیری های فرماندار شهرستان و نیز طرح در جلسه 
ستاد اربعین استان و تاکید درخصوص نامناسب بودن جاده کمربندی و عدم تکمیل این 
پروژه در سال های قبل و وجود خطرات فراوان برای رانندگان و زوار اربعین حسینی، با 
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دستور استاندار پیمانکار در کمترین وقت ممکن مشخص و عملیات تکمیل این پروژه آغاز و 
به اتمام رسید. عالوه بر این، در محدوده همین شهرستان لکه گیری جاده اهواز - سوسنگرد 

در یک باند انجام شد و باند مخالف هم تا مراسم اربعین تکمیل شد.
عالوه بر تکمیل جاده کمربندی سوسنگرد که در سال گذشته انجام شد و )تنها 200 متر از 
آن باقی مانده است( که این مورد و نیز روکش اصلی و عالئم جاده و روشنایی آن تا قبل از 
اربعین تکمیل    می شود. تکمیل 2 قطعه از مسیر سوسنگرد- بستان و تکمیل کمربندی پل 
تا پل بستان، تکمیل جاده قدیم به طول پنج کیلومتر، تکمیل جاده پشت مواکب و تکمیل 

چهار پل باقی مانده اهواز تا چذابه در برنامه کاری قرار دارد.
با توجه به وجود حجم وسیع تردد اهالی بخش بستان؛ بازارچه مرزی چذابه و همچنین 
مسیر تردد زوار اباعبداهلل الحسین )ع(، با برنامه ریزیهای صورت گرفته برنامه خوبی جهت 
ترمیم تمامی راههای مواصالتی شهرستان صورت پذیرفته و در آینده نزدیک شاهد تحول 
شگرفی در این زمینه خواهیم بود.   فرماندار دشت آزادگان علت عدم تکمیل پروژه های راه 
سازی این شهرستان را وقوع سیل دانست و افزود: وقوع سیل در این شهرستان نه تنها 
پروژه های راه سازی را تعطیل بلکه اکثر مسیرهای مواصالتی روستایی را از بین برده است و 
ترمیم و بازسازی این مسیرها نیاز و اعتبارات خاصی دارد و اظهار امیدواری کرد با توجه به 
پیگیریهای صورت گرفته از وزارت خانه نفت جهت تکمیل زیر ساخت ها   و احداث جاده های 
مواصالتی، علی الخصوص جاده های روستایی که در سیل تخریب شده، در آینده نزدیک 
عملیات عمرانی این پروژه ها   آغاز خواهد شد و یکی از اولویت   های کاری شهرستان را تکمیل 

و ایجاد راه   های جدید و بهسازی و مرمت راه   های موجود دانست.
در مسیر رسیدن به مرز شلمچه نیز پروژه راه خرمشهر به اهواز در سطح ملی تصویب شد 
که این پروژه    ۱۱0 کیلومتر طول دارد که فاز نخست آن به طول ۱6 کیلومتر قرار بود از 
سمت خرمشهر شروع شود و نگرانی های تصادفات رفع شود اما ظاهرا اولویت جابجا شده و 

قرار است از اهواز به خرمشهر شروع شود.   
محمد حیدری فرماندار خرمشهر در این باره می گوید: در حوزه بهداشت قرار بود مرکز 
بهداشتی در مرز شلمچه احداث شود که به مرحله پایانی نرسیده و با ۵0 درصد پیشرفت 
فیزیکی همچنان متوقف مانده است؛ انتظار داریم این مرکز بهداشتی درمانی هرچه سریع 

تر تکمیل شود.
وی افزود: پارکینگ معضل دیگری است که در سال های گذشته در سه فاز در سال های 
۹۵ و ۹6 و ۹7 انجام شده بود اما پروژه سال ۹8 که ۳2 هکتار اضافه شده و مجوز ماده 2۳ 
ندارد، تا قبل از اربعین حسینی باید تعیین تکلیف شود که امکان مدیریت پارکینگ را داشته 

باشیم و با مشکل مواجه نشویم.
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حیدری افزود: استان های معین در مرز شلمچه که    استان های فارس، هرمزگان و بوشهر 
هستند علی رغم اینکه منطقه آزاد زمینی برای ساخت مجتمع خدماتی رفاهی در اختیار 

آنها قرار داد، هیچ استفاده ای نکردند و حضوری ندارند.
وی در خصوص تامین آب شرب مرز شلمچه بیان کرد: موضوع دیگر آب شرب خرمشهر 
تا شلمچه است که ۹۵ هزار متر مکعب سهمیه آب شرب خرمشهر است و این سهمیه در 
ایام اربعین باید افزایش یابد اما افزایش سهمیه صورت نمی  گیرد و با کمبود شدید مواجه 

می شویم، همچنین لوله کشی مناسبی برای رساندن آب به مرز وجود ندارد.
فرماندار خرمشهر گفت: در حوزه شلمچه همچنین سیستم دفع فاضالب وجود ندارد که 
در سالهای گذشته مشکالت بسیاری داشتیم و منطقه آزاد اروند این آمادگی را دارد که در 
چارچوب سیاست های اربعین با برنامه ریزی مناسب، طرح مشترکی در این زمینه داشته 

باشیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در این باره اظهار کرد: برای لکه گیری 
روکش آسفالت چذابه ۹7۱ میلیارد ریال قرارداد داریم که در محور اهواز- سوسنگرد- چذابه 

20 کیلومتر است که 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی گفت: مسیراهواز- خرمشهر- به طول هفت کیلومتر ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی و 
مسیر اهواز- خرمشهر و عبدالخان- بستان هر کدام حدود ۱۵ کیلومتر است که به زودی 

راه اندازی می شود.
غالم عباس بهرامی اظهار داشت: مسیر ماهشهر- آبادان و محور هویزه- مزار شهدا نیز در 
حال فعالیت است و عملیات اجرایی لکه گیری محور آبادان- اهواز به طول 20 کیلومتر در 

قالب ۳ پروژه در حال اجراست.
وی گفت: در عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ۱8 اکیپ فعالیت می کنند که با هزینه 

   2 هزار میلیارد ریال پروژه فعال داریم.
همچنین نصب عالئم، حفاظ و روشنایی را در مباحث ایمنی منتهی به دو مرز داریم که 
در سال گذشته 80 درصد عالئم راه تکمیل شد اما متاسفانه در طی یک سال این عالئم 

به سرقت رفت.
وی افزود: در زمینه پایانه ها   در سال گذشته تکمیل پروژه پایانه مرزی شلمچه را داشتیم که 

بیش از 80 درصد کارها را انجام دادیم و طبق برنامه به سرانجام خواهد رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در خصوص واگذاری زمین برای احداث 
مرکز بهداشتی به علوم پزشکی تصریح کرد: اختیار دادن زمین را نداریم و باید به ستاد ملی 
اربعین ارجاع داده شود که حدود ۳000 متر اختصاص دادند و می توانند در این فضا در 

ارتفاع ساختمان سازی کنند.
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در سال گذشته در مرز شلمچه آب به صورت بسته بندی بین زائران و موکبها توزیع شد 
و وضعیت توزیع آب مناسب نبود. همچنین وضعیت فاضالب مرز شلمچه اسفناک است 
و ظرفیت فاضالب در این مرز تعریف نشده و این برهه زمانی و شیوع ویروس کرونا بسیار 

خطرناک است۱.

5-5- سخن آخر: نکات مرتبط با دانش ضمنی احصاء شده
با توجه به مباحث مطرح     شده و تبادل تجربیات انجام   شده توسط دستگاه   های مختلف، سایر 

نکات مرتبط با دانش ضمنی احصاء شده در این پژوهش به شرح زیر ارائه می   شود:
“دستورالعمل ایمنی موکب های اربعین" جهت ابالغ به روسای موکب ها   و الزام به . 1

رعایت کامل مفاد آن، به ستاد بازسازی عتبات عالیات ارسال شود.
اعتبارات ملی جهت بهبود وضعیت زیرساخت ها   به استان خوزستان تخصیص . 2

یابد.
تدوین سند توسعه همه جانبه مناطق مرزنشین استان منطبق بر گردشگری . ۳

مذهبی جهت بهره گیری از ظرفیت زائرین در رونق اقتصادی منطقه.
تشویق عراق به بهره گیری از بخش خصوصی دو کشور جهت انتقال زائرین به . ۴

کربال با هدف کاهش چالش جابجایی مسافرین داخل خاک عراق.
توزیع جمعیت زائرین در مرزهای مختلف مبتنی بر الگوی توانمندی ها   و آمادگی . ۵

زیرساخت ها   در خاک عراق.
در نظر گرفتن تسهیالت برای موکب داران.. 6
لزوم توجه به تحوالت سیاسی یک سال گذشته و اخیر در تحلیل برپایی راهپیمایی . 7

اربعین امسال از جمله: شهادت سردار سلیمانی، تحوالت آمریکا، اقدامات رژیم 
صهیونیستی در منطقه و ....

لزوم توجه به طراحی سیاست های مخاطب محور از جمله: سیاست های ناظر بر . 8
نهادهای دولتی، نقش نهادهای غیر دولتی و مردم، مراجع تاثیر گذار اجتماعی 

بویژه علما و مراجع.
ضرورت توجه به ماهیت اجتماعی - فرهنگی حماسه راهپیمایی اربعین در کلیه . ۹

طرح ریزی ها   و برنامه ریزی ها؛

۱. برای تهیه گزارش کنونی عالوه بر مصاحبه مستقیم و رودررو با بسیاری از مسئولین کنونی و پیشین استان)مرتبط با برگزاری 
پیاده روی اربعین( از انعکاس مصاحبه این مسئولین در سایت ها، خبرگزاری های رسمی کشور و دفاتر نمایندگی آن ها   در خوزستان 
بهره گرفته شد. پایگاه های خبری خوزنیوز، شوشان، خوزتاب و خورنا سایت های اطالع رسانی و روابط عمومی ادارات به ویژه 
استانداری خوزستان و فرمانداری شهرستان های استان، خبرگزاری های ایرنا، ایسنا، مهر، فارس و... عمده منابع مورد استفاده در تهیه 

این گزارش در کنار مصاحبه های حضوری و بی واسطه با مسئولین و مدیران استان بوده اند.
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بهره گیری از فضای اربعین در جهت معرفی مفاخر علمی فرهنگی ادبی تاریخی . ۱0
مذهبی کشور.

بهبود و ارتقا کیفیت خدمات پژشکی در حدفاصل نقطه صفر مرزی ایران تا نقطه . ۱۱
صفر مرزی عراق.

توزیع نقشه و تهیه اپلیکیشن مناسب توسط هالل احمر با هدف دسترسی سریع . ۱2
تر و تخصصی تر زائرین به مراکز خدمات رسان دو سوی مرز

تفکیک بیشتر میان وظایف مواکب و مراکز خدمات رسان با هدف ارتقا سطح . ۱۳
خدمات رسانی به زائرین.

افزایش غنای فرهنگی و علمی پیاده روی اربعین با تهیه اپلیکیشن ها   و برنامه های . ۱۴
کاربردی قابل نصب بر روی تلفن های همراه زائرین.

اربعین و . ۱۵ زائران  برای جابجایی  اتوبوسرانی کشور  ناوگان  برقراری موازنه میان 
برای سفرهای داخلی  ناوگان  با کمبود  مسافرین داخلی)در سال های گذشته 

مواجه بوده ایم۱(.
تشکیل تیم های گشت و کنترل ایمنی محورهای اربعین در مسیرهای منتهی به . ۱6

دو مرز شلمچه و چذابه.
بهره گیری از ظرفیت دانشگاه های استان و تشکیل هیئت اندیشه ورز اربعین . ۱7

متشکل از اساتید گروه های مختلف.
تهیه شیوه   نامه الگوی جابه   جایی زوار در ایام اربعین و تطبیق آن با استانداردهای . ۱8

مورد نظر پلیس راه استان.
هماهنگی اتحادیه شرکت   های تعاونی مسافری و   کانون انجمن   های صنفی حمل و . ۱۹
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نظارت بر سالمت فنی ناوگان حمل و نقل عمومی جاد   ه   ای در ایام اربعین.. 20

سایر راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی( بر اساس چالش  ها و مشکالت مطرح  شده توسط 
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1. www.irna.ir/news/83506924
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روایتی از حضور و تاثیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در رویداد عظیم 
پیاده روی اربعین حسینی

روایت نقش اثرگذار سردار سلیمانی در احیای پیاده روی اربعین حسینی، روایتی ملموس از 
تفکر راهبردی آن شهید بزرگوار در راستای ایجاد همبستگی و اتحاد بین ملتهای اسالمی و 
منطقه جهت اتصال به مسیر ظهور و آغاز حکومت حضرت ولیعصر امام زمان )عج( می باشد.
فعالیت های سردار سلیمانی در عرصه های نظامی و امنیتی، تابعی از اهداف برنامه ریزی شده 
ایشان جهت تقویت ارتباطات دو کشور همسایه ایران و عراق در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی بوده است که با ایجاد امنیت فراگیر در مسیرهای پیاده روی اربعین در هر دو کشور، 

حضور و نقش خود را در دلهای همه مشتاقان و زوار آقا امام حسین )ع( ثبت نموده است.
سردار شهید سلیمانی نقش مهم و اثرگذاری بر راهپیمایی جهانی اربعین داشته است. دامنه 
این اثرگذاری فراتر از مرزهای ایران بوده و از نظر نوع اثرگذاری به دو شکل مستقیم و 
غیرمستقیم بوده است. انجام هماهنگی با مسئولین مربوطه در دو سوی مرزها و تالش شبانه 
روزی در جهت تامین امنیت زائرین و مردم عراق تنها بخشی از این کوشش های مستمر 
است. در ادامه و در راستای مستندسازی اقدامات مرتبط با اربعین، بخشی از فعالیت های 

موثر سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی با استناد به منابع مکتوب ذکر می شود.
رئیس سازمان توسعه روابط ایران و عراق به نقش راهپیمایی اربعین و ارتباطات بین مردم 
ایران و عراق نیز اشاره کرده و توضیح می دهد: یکی از سیاست های اصلی نظام جمهوری 
اسالمی، سفارش ائمه)ع( و بزرگان دین این است که مردم هر چه با هم نزدیک تر و پیوسته تر 
باشند، وحدت بیشتری پیدا می کنند. سردار بزرگ اسالم، شهید سلیمانی نیز این امر را به 
عنوان اصل کار خود قرار داده بود. او به خصوص در مورد اربعین تأکید بسیاری داشت که با 
تمام محدودیت ها و مشکالت، هر قدر امکان دارد جمعیت حضور پیدا کند. حتی در سال های 
گذشته، شخصاً مسائل بین دو دولت ایران و عراق را حل می کرد تا محدودیت آماری و ورود 
وجود نداشته باشد و امکانات الزم را فراهم می کرد. ستاد مرکزی اربعین نیز بسیج می شد تا 
بسیار توانمند به میدان بیاید. یکی از مأموریت هایی که سردار سلیمانی به من داده بود، بحث 
راه اندازی و پیگیری گردشگری زیارتی است؛ البته در این مدت زیرساخت های آن آماده شده 
بود اما به خاطر کرونا نتوانستیم اجرایی کنیم. آن زمان در سال 2 میلیون زائر عراقی وارد 
کشور ما می شدند. سردار سلیمانی تأکید می کرد در دو سال اول باید این 2 میلیون را به ۵ 
میلیون نفر برسانیم و دیگر اینکه نظارت بر هتل ها، اماکن، حمل و نقل، تغذیه، تکریم زائران 
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از عراق و از تمام کشورهای دیگر جبهه مقاومت بیشتر باشد..
رئیس مواکب ستاد اربعین حسینی به نقش اثرگذار سردار سلیمانی در احیای راهپیمایی 
اربعین و موکب ها نیز اشاره کرده و بیان می کند: سردار سلیمانی بر این باور بود که باید تمام 
امکانات کشور در این راه به کار گرفته شود؛ بر خالف برخی از روش های مدیریتی که امروزه 
موجب شده مشکالتی در حوزه اجرایی داشته باشیم. سردار سلیمانی خود به عنوان متولی 
وارد میدان می شد و می گفت این کار اقدام کوچکی نیست و به تنهایی از عهده یک ارگان، 
نهاد یا فرد برنمی آید؛ باید کل کشور بسیج شود. او ساختاری پیشنهاد داد و نهادی مانند 

ستاد اربعین تشکیل شد. در این ستاد 20 سازمان، نهاد و دستگاه مختلف پای کار آمدند.
پالرک با یاد نمونه هایی از اقدام های شهید سلیمانی می گوید: سردار برای فرماندهی در میدان 
حاضر بود؛ به طور نمونه از سامرا زنگ می زد که در این شهر کمبود ماشین وجود دارد و 
از نهادهای مرتبط درخواست رفع مشکل می کرد. با پیگیری هایی که ایشان داشت کمتر از 
2۴ ساعت ۳00 دستگاه اتوبوس را به سامرا فرستادیم تا زائران را جابه جا کنند. یا اربعین 
۹7 با پیگیری و دستور ایشان با سرعت هر چه تمام پتوهایی از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه 
نجف تخلیه کردیم تا زائران سرما نخورند. او مرد میدان بود و می گفت همه مسئول هستیم 
و باید کمک کنیم؛ پس از پایان مراسم نیز از همه تشکر می کرد. همه فکر می کردند سردار 
در میدان نبرد حضور دارد اما کسی نمی دانست که او دو ماه پیش از اربعین در عراق است 
و حشدالشعبی و تمام جریان های همسو را برای امنیت زائران ساماندهی می کند؛ او حتی 

امکانات پشتیبانی و لجستیکی را فراهم می کرد. 
ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق نیز در این باره می گوید: توصیه سردار سلیمانی بر حفظ 
رویکرد مردمی پیاده روی اربعین به تدریج سبب شد تا هزاران موکب از ایران و سایر کشورها 
نیز در مسیر پیاده روی مشغول خدمت شوند که مساله بسیار ارزشمندی بود. وی بیان کرد: 
شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید فراوانی بر برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی)ع( در 
داخل و خارج از کشور داشت. به گفته وی، حاج قاسم همیشه تاکید داشت که وظیفه همه 
ما خدمت گذاری به زائران امام حسین)ع( است. شهید سلیمانی تاکید و اهتمام زیادی بر 
امنیت زائران اربعین داشتند و مدت ها برای تامین امنیت آنها تالش و برنامه ریزی می کرد. 
وی افزود: یکی از دغدغه های مهم سردار شهید قاسم سلیمانی بر افزایش ساالنه خدمات 
و رفاه زائران اربعین در طول مسیرهای پیاده روی و غیره بود. مسجدی تصریح کرد: سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس همیشه مشوق و حامی پیاده روی حماسی 

اربعین حسینی)ع( بودند .
سردار امین شریعتی در یادداشتی به مناسبت سالروز عملیات بیت المقدس، نکاتی پیرامون 
او  بیان کرده است.  از حاج قاسم سلیمانی  عملیات آزادسازی خرمشهر و نیز خاطراتی 
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می گوید:» روزی در عراق خدمت حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی مهندس بودم. مثل 
همیشه ابراز لطف و محبت برادرانه آنها شامل حالم بود و صحبت های مفصلی داشتیم. 

در بین صحبتها، حاج قاسم یک مرتبه گفت: امین، تو واقعا روزی فکر می کردی که با این 
همه مشکالتی که در جنگ داشتیم و با ارتش عراق در دوره صدام در جنگ بودیم، یک روزی 
اینگونه با هم در عراق باشیم؟ اصال فکر می کردی با همان ارتش عراق که می جنگیدیم، 
امروز در کنار هم مثل یک برادر باشیم؟ اصال فکر می کردی روزی اینگونه در سامراء حضور 
پیدا کنی و با همان ارتش،  برادرانه، در کنار بچه های حشدالشعبی قرار بگیری و برای امنیت 
و آسایش و رفاه زائرین اینگونه با هم برنامه ریزی و کار کنید؟ فکر می کردی یک روز حماسه 
اربعین اینگونه رقم بخورد؟ هرگز تصور می کردی که حضور میلیونی زائران در سامرا، با 

استقبال گرم و صمیمانه شیوخ و اهالی این منطقه مواجه شود؟ 
حاج قاسم، در نهایت، دست مرا گرفت و گفت: اینها همه الطاف الهی است که از سوی امام 
و شهدا به ما هدیه شده است. پس باید قدرشناس باشیم و آن را با جان و دل و با تمام 

وجودمان حراست کنیم .
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گفت و گو با آقای غالمرضا شریعتی
 سمت: استاندار سابق خوزستان و رئیس ستاد اربعین استان

اربعین نماد وفاداری مردم ایران به اهل بیت )ع( است. ضمن تقدیر از همه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که در امر ستاد اربعین دخالت دارند، عرض می شود بزرگداشت حضرت اباعبداهلل 
به   خصوص  استان  مردم  نصیب  که  است  توفیقی  و  ایشان سعادت  یاران  و  الحسین)ع( 
شهرهایی شده است که در مسیر تردد زائران قرار دارند و این جای شکر و سپاسگزاری دارد. 
از همان ابتدای مسئولیت تمام توان و تالش خود را برای برگزاری باشکوه اربعین به کار 
بسته ایم و تاکیدمان ارائه خدمات مطلوب به زائرین بوده است. قطعاً الزم است کاستی   های 
سال   های گذشته رفع شود تا زائران اربعین از خدمتگزاران خود رضایت داشته باشند.آیین 
اربعین نماد عزت و قدرت شیعه است و این نماد باید بیشتر خود را نمایان کند، برائت از 
مشرکان باید بیشتر نمایان شود تا در مقابل ظلم و ستم سخت تر و محکم تر ایستادگی 
کنیم. مانور اربعین حسینی به یک مسأله ملی و بلکه بین   المللی تبدیل شده است و برای 
جهان تشیع افتخار بزرگی به شمار می   رود، این امر ایجاب می   کند که همه منابع و امکانات 
کشور در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد. اربعین حسینی به   عنوان بزرگترین تجمع 
مسلمانان تعبیر می      شود و این حرکت عظمتی برای شیعه به ارمغان آورده است که انعکاس 
بین   المللی دارد، همان   گونه که تابلوی این خدمت برای همه مملکت است همه کشور باید 
در این خدمت شریک شوند. عمده فشار جهت تأمین خدمات حرکت اربعین حسینی بر 
استان خوزستان و ایالم است و منابع این استان   ها اگرچه مورد استفاده قرار می   گیرد اما اگر 

حمایت های بیشتر صورت نمی  گرفت این پشتیبانی به   تدریج مستهلک می شد. 
 حرکت اربعین حسینی به شعائری برای تشیع مبدل شده است، امکانات استان ما در 
این زمینه برای نشان دادن عظمت جهان تشیع باید مهیا شود. خدمت به عزاداران امام 

حسین)ع( باید با محوریت مردم باشد و دولت تنها نقش پشتیبان را خواهد داشت.
در مرز چذابه خدمات ما رشد خوبی داشته در حالی که در گذشته شرایط نسبت به مرز 
شلمچه کمی ضعیف   تر بود، در مرز شلمچه به یک پایداری و تثبیت رسیده   ایم، اما در مرز 
چذابه به دلیل اصالحات در مواکب و کارهایی از این قبیل هنوز به ثبات نرسیده   ایم. شاید 
تا دو سال آینده مرز چذابه نیز به ثبات نسبی برسد و دیگر برای فعالیت نیاز به این میزان 

هماهنگی نباشد.
 امسال نیز با توجه به تعهداتی که در پایانه چذابه و مسیر مواکب داریم باید جاده   ها اصالح 
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و وضعیت راه   ها بهبود یابند. شهرداری تهران هر سال در ایام اربعین در مرز چذابه حضور 
داشته، اما سال گذشته نیامده   اند بنابراین باید تمهیدات ویژه در این خصوص اندیشیده 
می شد. به دلیل اینکه شهرداری تهران نیامده، سایر دستگاه   ها همکاری بیشتری داشتند تا 

کم   کاری   ها جبران شد.
در مقطعی خواستار این شدیم که اداره   کل راه و شهرسازی خوزستان باید نماینده خود را 
در مسیر چذابه مستقر کرده و نظارت بر مسیر را در اولویت قرار دهند و هر روز پیشرفت 
کار را بررسی کنند. و همچنین از شرکت آبفا خواستیم باید آبرسانی به تعدادی از مواکب 

باقی   مانده در مرز چذابه را انجام دهد و کار برق   رسانی را هرچه سریع   تر تکمیل کند.
 از شرکت های فعال   در استان مثل شرکت فوالد خوزستان که در حد بضاعت خود پای کار 

آمدند و اقدامات خوبی انجام شد و از توان و ظرفیت آنان بهره مند شدیم.
هرچند باید به کارهای زیرساختی توجه ویژه   ای داشته باشیم، اما بحث تأمین امنیت بر دیگر 
موارد اولویت دارد. ترددهای ایام اربعین قطعا به امنیت کشور و استان خوزستان مرتبط 
است و به همین دلیل نباید امنیت را فدای هیچ چیز دیگری کنیم. مجموعه عزیزان در سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی استان شبانه روزی در این زمینه تالش کردند.
 مقرر کرده بودیم شهرداران معین کارهایی که به آنها سپرده شده را انجام دهند، و گزارش 
روزانه سازمان   های مستقر در مرزها نیز باید به معاونت امور عمرانی، مدیرکل امنیتی انتظامی 

استانداری و فرماندهی انتظامی خوزستان ارائه شود.
بارها تاکید کرده ایم خدمت به مواکب و زائران اربعین حسینی)ع( برای ما افتخار بزرگی 
است که در سنوات گذشته تالش مضاعفی شده و تا اربعین پیش رو نیز خدمات بیشتری 
را در جهت رضایتمندی مواکب ارائه می کنیم. مردمی بودن مواکب از اساسی ترین مسائلی 
است که تمام مسئوالن دولت بر آن تاکید داشته و دولت تنها نقش پشتیبان را بر عهده دارد. 
اگرچه دولت به صورت مستقیم دراین جهت نقش ندارد اما فراهم کردن تسهیالت مورد نیاز 
مواکب از وظایف اصلی ما به شمار می رود. بحث تامین آب یکی از مطالبات جدی مواکب 
بوده که پیش از این در مرز شلمچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی داریم در مرز چذابه 
نیز این خدمت را به صورت کامل ارائه دهیم. با توجه به دغدغه هایی   که در مواکب وجود 
دارد این این پیشنهاد پیگیری خواهد شد تا در صورت امکان عالوه بر مواکب مستقر در 
چذابه، برخی از مواکب سطح شهرها نیز بیمه شوند. تمام سعی ما در این ماه ها   بر این بوده 
تا خدماتی را در شان زائران اربعین حسینی)ع(  ارائه داده و روز به روز نیز زیرساخت ها   را 

توسعه دهیم تا زائران وخادمان اهل بیت)ع( رضاتمندی بیشتری داشته باشند.
برخی مشکالت در پایانه های مرزی خوزستان سال ها   است که به عنوان دغدغه زائران و 
خادمان حسینی)ع( وجود داشته و به یکباره نمی  توان همه آنها را رفع کرد ولی تالش 
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کرده ایم این مشکالت را به حداقل برسانیم.
 در سنوات گذشته بحث تامین آب، جانمایی مناسب مواکب، صدور کارت شناسایی و 
زیرسازی موکب ها   از جمله مطالبات موکب داران در مرز چذابه بود. در هر دو مرز استان 
چالش های مقطعی در حوزه خدمات رسانی داشته ایم اما ثبات هم برقرار است. مثال در 
شلمچه در مقطعی مساله قطعی سیستم برق که از سمت کشور عراق پیش آمد، جزیی 
بود که به سرعت این مشکل رفع و برق مجدداً در مدار قرار گرفت. در کل امکانات و 
زیرساختهای الزم فراهم شده و مشکل خاصی برای تردد زوار نیز وجود ندارد. برای بازگشت 

نیز تمام تمهیدات و پیش بینی های الزم در نظر گرفته می شد.
   در نشست ستاد اربعین استان در سال ۹6 مصوب کردیم آبرسانی به پایانه مرزی چذابه در 
۱۱0کیلومتری شمال غرب اهواز، انجام شود. در این نشست ابعاد مختلف طرح آبرسانی به 
چذابه به طول 27کیلومتر که در هفته دولت عملیات اجرایی آن شروع شد مورد بررسی 
قرار گرفت و تاکید بر اتمام این طرح مهم تا ۱0 روز پیش از روز اربعین حسینی بود. طرح 
آبرسانی به چذابه از 6 جبهه کاری توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به طور ضربتی در 
دست انجام بود و با اجرای این طرح امکان تامین آب پایدار برای زائرین اربعین حسینی 
که قرار است امسال از طریق پایانه مرزی چذابه راهی کربالی معلی شوند تامین می شود و 
مواکب)مراکز پذیرایی( نیز از این آب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد. تاکید ما این 
بود باید همه موانع پیش روی مسیر طرح آبرسانی به چذابه برداشته شود تا آب سد کرخه 
به زائران اربعین حسینی برسد. به فرماندار دشت آزادگان اختیار تام دادیم تا همه مشکالت 
فراروی این طرح که به طور عموم روی شرکت گاز، فیبر نوری )مخابرات( و مرزبانی متمرکز 
بود برطرف کند و با هماهنگی بین بخشی به روند اجرای این طرح شتاب بخشد. همچنین 
با اربعین  فرماندار دشت آزادگان مکلف شد به صورت روزانه از روند پروژه های مرتبط 
حسینی در مسیر چذابه بازدید و گزارش کاری و اجرایی هر کدام از دستگاهها و میزان 

پیشرفت پروژه ها   را به ما ارائه نماید.
در اربعین سنوات گذشته چند شهرستان استان درگیر تامین آب با تانکر برای زائران بودند 
و بخش مهمی از ترافیک مسیر سوسنگرد - بستان - چذابه به علت تردد تانکرهای آبرسان 
بود. در آن مقطع این نکته را نیز به مسئوالن دستگاه های اجرایی استان که در نشست ستاد 
اربعین حسینی حضور داشتند یادآوری کردیم که اگر طرح آبرسانی 2 روز پس از اربعین 
به نتیجه برسد مثل این است که اصال کاری انجام نشده است. ارزیابی طرح ساماندهی، 
تعریض و چهار بانده کردن مسیر سوسنگرد - بستان - چذابه به طول 60کیلومتر محور 
دوم نشست ستاد اربعین حسینی استان خوزستان بود. چهار پیمانکار راهسازی که مشغول 
تعریض و بهسازی مسیر سوسنگرد - بستان - چذابه بودند در این نشست گزارشی از روند 
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جبهه کاری خود ارائه کردند ولی از سرعت کار آنان انتقاد داشتیم و خواستار تسریع در کار 
بودیم. گالیه های این پیمانکاران در خصوص عدم تخصیص اعتبار برای ادامه کار با دست 

خالی را پذیرفتیم و قول دادیم بخشی از طلب آنان را از طریق خزانه پرداخت کنیم.
تکمیل طرح چهاربانده کردن کمربندی سوسنگرد و کمربندی بستان که خودروهای زائران 
اربعین حسینی مجبور نشوند برای رساندن خود به پایانه مرزی چذابه از داخل این شهرها 

عبور کنند نیز از موارد مورد تاکید ما بود که انجام شد. 
همچنین اعالم کردیم وضعیت توقفگاه خودرو در اطراف پایانه مرزی چذابه بهبود یابد و 
مقرر شد شهرداری و بخشداری بستان نسبت به تسطیح 50 هکتار دیگر برای افزودن به 
مساحت توقفگاه خودرو که قبال ۵0 هکتار بود اقدام کنند. در آن مقطع شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان نیز موظف شد طرح روشنایی توقفگاه)پارکینگ( خودرو چذابه را به سرانجام 
برساند. جلسات ستاد اربعین حسینی به طور منظم برگزار و در  10ماه منتهی به اربعین 
حدود ۱6نشست ستاد اربعین حسینی در اهواز و چذابه به منظور مدیریت و ارائه خدمت 

رسانی بهتر به زائران اباعبداهلل الحسین)ع( برگزار شده است.
با وجود یکسان بودن اعتبارات این استان نسبت به سایر استان ها، کارهای زیرساختی 
خوبی به ویژه در مرز چذابه انجام شد. در زمینه پارکینگ، اسکان و سایر زیرساخت های 
دیگر نیز فعالیت هایی   انجام شده است. البته مرزها در عین حال که مجرایی برای عبور زائران 
اربعین هست برای مسائل تجاری هم مورد استفاده قرار می گیرد. از محبت و کمک سایر 
استان ها   به خدمات رسانی زائران حسینی در سنوات    قبل تقدیر و تشکر می کنم؛ امیدوارم 
سال های پیش رو  نیز با همکاری آنها خدمات رسانی با کیفیت بهتری به زائران حسینی 
داشته باشیم. در حوزه زیرساخت ها   به ویژه در چذابه که مشکالت بسیاری داشته کارهای 
خوبی انجام شد است؛ هرچند از نظر اعتباری مثل سایر استان ها   بودیم و ریالی اضافه بابت 

اربعین به ما پرداخت نشده است. 
در مجموع تالش شد ضمن مدیریت واحد، انسجام سازمان و نهادهای دولتی و حاکمیتی  
استفاده از ظرفیت شرکت ها و صنایع فعال در استان، زیر ساخت های این حرکت بزرگ 
فراهم شود و البته اصل مردمی بودن این رویداد جهانی نیز حفظ شود و در واقع خدمات ما 

و همکارانمان، تنها بستری برای این حرکت خودجوش و عظیم مردمی است.
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گفت و گو با آقای عبدالحسن مقتدایی
سمت: استاندار اسبق خوزستان

اربعین یک رویداد ویژه برای ایران و خوزستان بود که ما ضمن آنکه مسئولیت مستقیم 
داشتیم در این رابطه، به سبب ارادت قلبی با تمام وجود پای کار مدیریت آن بودیم. وزارت 
کشور متولی اصلی این موضوع بود زیرا انجام هماهنگی و مدیریت کاری در آن سطح، نیاز 
به تجارب این مجموعه داشت و بر این باور بودیم وزارت کشور می تواند از عهده این کار 
بزرگ برآید. در برنامه ریزی هایی   که داشتیم تاکیدمان بر این بود هیچ نیازی از مجموع 
نیازمندی   های زائران اربعین حسینی اعم از تغذیه، بهداشت، حمل و نقل، اسکان موقت و 
امنیت مسیرهای منتهی به گذرگاه   های رسمی چذابه و شلمچه نباید روی زمین بماند. 
همین قدر که برای انتقال زائران اربعین حسینی باید کارها به نحو مطلوب و شایسته صورت 
گیرد به همان اندازه باید برای بازگشت زائران پس از اربعین تمهیدات الزم اندیشیده شود 
تا این عزیزان با خیالی آسوده راهی شهرهای خود شوند. در همین راستا تقریبا هیچ روزی 
نبود که یک نفر از معاونین استاندار در مرزها حضور نداشته باشد و آنجا پای کار نباشد. 
عالوه بر استانداری، سایر سازمان ها   نیز پای کار آمدند و با مدیریت واحد در راستای وظایف 

خود می کوشیدند.
بعد دیگر موضوع حضور مسئوالنه مردم نجیب شهرهای مسیر حرکت کاروان   ها از جمله 
خرمشهر، هویزه، بستان و سوسنگرد و پذیرایی بسیار شایسته از زائران بود که ما در هیچ 
جای ایران چنین چیزی را شاهد نبودیم و ارادت مردم خوزستان به اهل بیت )ع( را نشان 

داد.
قبل از اینکه اربعین به شکل امروزی برگزار شود ساماندهی زیادی الزم داشت که با اقدامات 
انجام شده در آن راستا تالش کردیم. در جلسات تاکید می کردیم باید از تجارب موفق حج 
و زیارت و کاروان   های راهیان نور بهره گرفت و نباید بر اثر بی   برنامگی، زائران دچار مشکل 

شوند.
تاکیدمان از ابتدا این بود مراسم اربعین جزو برنامه هایی   است که باید به صورت دائمی برای 
آن جلسه های متعدد و روزها وقت گذاشت. و قبل از راه افتادن درست و حسابی ستاد 
اربعین، باید وظایف ادارات مختلف مشخص و هر کدام موظف به فراهم کردن برخی از 

خدمات الزم به منظور برگزاری باشکوه مراسم اربعین در کربال شوند.
در ابتدای کار ناهماهنگی از سمت طرف عراقی زیاد بود و باتوجه به فعالیت های مشترک 
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کشورمان و عراق، ضروری بود حوزه وظایف مسئوالن عراقی در راستای تسهیل اعزام زوار 
تبیین و به آنها اطالع داده شود.

در آن سال سازمان دهی زودهنگام ستاد عتبات عالیات را در نظر داشتیم که هوشمندانه 
بود. کنترل امور وابسته به زیارت اربعین و شئون مواکبی که از زوار استقبال می کنند و 

برنامه ریزی زودهنگام این ستاد یک حرکت هوشمندانه بود.
وجود مواکب راهنمایی و امنیتی عالو بر خدماتی و تغذیه ای برای خدمت هر چه بیشتر به 

زائران بسیار موثر است و می تواند مشکالت عدیده ای را حل کند.
چنین جلساتی از تأثیر گذاری عوامل بیرونی بر برنامه ریزی ها   و اهداف ستاد در روز اربعین 

جلوگیری می کند و فعالیت ها   به همان شکل انجام می شود.
به نظر من وظیفه سامان دهی زوار تنها در درون مرزها بر عهده دولت و مراکز استانی نیست 

بلکه باید برنامه ریزی ها   برای هدایت زوار تا زیارت عتبات و بازگشت آنها صورت گیرد.
صدور یک باره روادید و حذف عوارض و صادر شدن پاسپورت در مرز مشکالتی را پیش 
آورد و با توجه به تعداد عظیم داوطلبان سفر، کنترل جمعیت را از دستان متولیان کار در 

برخی از نقاط خارج کرد.
پیشنهاد ایجاد دفتر مشترک میان ایران و عراق را دادیم. ایجاد یک دفتر مشترک میان 
عراق و ایران برای استقبال و هدایت زوار ایرانی از مرزهای این دو کشور می تواند بسیاری 
از مشکالت را حل کند. این جلسات باید به صورت مستمر، دنبال دستگاه های پشتیبان، 

نواقص کار را ابالغ کنند تا هر چه زودتر برای رفع آنها اقدام شود.
پیشنهاد دادیم از تجارب سفرهای نوروزی استفاده شود. اگر چه توقعات زائران اربعین کمتر 
از مسافران نوروزی است، ولی دستور کار قرار دادن نحوه برنامه ریزی سفرهای نوروزی 

می تواند به ستاد کمک کند.
بر این باور بودیم باید زائران به این اطمینان برسند که خدمات رسانی از جمله پشتیبانی، 
حمل و نقل، آب، سالمت و بهداشت آنها حداقل تا سه روز بعد از اربعین تامین است. سال 
۱۳۹۳    عوارض خروج از مرز در خرمشهر حذف شده بود و امروز در جهت تسهیل و ارائه 

خدمات بیشتر به زائران اربعین حسینی، عوارض مذکور در مرز بستان نیز بخشیده شد.
وقتی ستاد مرکزی اربعین حسینی راه   اندازی شد، این ستاد مسئولیت تقسیم اعتبارات 
و تأمین امکانات متعادل در بین مواکب را بر عهده دارد که موجب جلوگیری از اتالف 
هزینه می   شود. در راهبردمان ستاد اربعین حسینی به   عنوان یک ستاد راهبردی باید برای 
خدمت   رسانی زائران در خارج از مرز آمادگی داشته باشد، جزئی   ترین موارد را در برنامه   های 

خود داشته باشید تا غافلگیر نشویم.
 گردشگری اربعین) تور زیارتی( باید برای استان منفعت اقتصادی داشته باشد، امکانش هم 
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هست. ما در استان ظرفیت های زیادی داریم که به واسطه حضور میلیون ها   زائر می تواند 
شکوفا شود. بهبهان، رامهرمز، دزفول، شوشتر و سایر شهرهای استان محصوالتی دارند اعم 
از صنایع غذایی و صنایع دستی، که می توانند به فروش برسند و یقینا تقاضا بین زوار برای 
آن ها   باالست. ما در عمل هم این ایده را دادیم که مواکب باید برای بازگشتی ها   از سفر 

خدمات دوگانه ارائه دهند.
 درست است که ما دولتی ها   باید زیرساخت ها   را آماده کنیم اما در بحث اربعین و گردشگری 
باید بخش خصوصی استان فرصت ورود به بخش خدمات اربعین را داشته باشد، این گونه، 

تولید فرصت شغلی می شود.
در نهایت باید بگویم این کار عظیم و حماسی تنها در سایه لطف الهی و هماهنگی همه 
نیروها و سازمان ها   حاصل شده است. خوشبختانه روند خدمات رسانی به زائران اربعین 
حسینی در دو فرآیند انتقال و بازگشت بسیار مطلوب بوده و از همه نیروهای مردمی و 
هیأت های مذهبی که با برپایی مواکب و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی عشق و 

ارادت خود را به سیدالشهدا نشان داده اند باید تقدیر کنیم.
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گفت و گو با آقای سردار حسن شاهوارپور
سمت: فرمانده سپاه حضرت ولیعصر)عج( خوزستان و عضو کمیته امنیتی 

انتظامی ستاد ویژه اربعین استان 

اربعین نماد ارادت مردم ایران به اهل بیت است و از ابتدای راه افتادن همایش جهانی 
پیاده روی اربعین، سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جهت تسهیل حرکت زائرین و تأمین 
امنیت مرزها حضور داشت و استقرار و فعالیت سپاه و بسیج با تمام ظرفیت   های خود 
برای خدمت   رسانی به زائران اربعین در مرزهای استان و در کنار سایر دستگاه   ها به   صورت 

شبانه   روزی انجام شده است. حجم این خدمات رسانی بسیار گسترده بوده است.
سال ۹2 برای اولین بار در زمستان خبر رسید که عده ای از مردم که برای اربعین می روند، 
در مرز شلمچه و چذابه گرفتارند. ما متوجه شدیم چنین موضوعی رخ داده در دو مرز 
ولی حجم زائرین در چذابه بیشتر از شلمچه بود. به همراه برخی همکاران محضر حاج آقا 
جزایری رفتیم و اطالع دادیم که وضع مردم در مرزها این گونه است. ایشان خیلی ناراحت 
شدند و جلسه ای گذاشتند. دولت جدید هم تازه آمده بود و هنوز کامال استقرار پیدا نکرده 
بود. در آن جلسه عالوه بر من، مسئولین برخی سازمان های دیگر هم حضور داشتند. با 
هلیکوپتر هالل احمر به سمت چذابه حرکت کردیم و وقتی وارد آنجا شدیم اوضاع را آشفته 
دیدیم. جمعیت حدود ۱000 نفر بودند. مردم گالیه های مختلفی داشتند از جمله نداشتن 
پاسپورت، فقدان وجود زیرساخت های مناسب و.... ، یک کانکس آنجا بود برای مهر کردن 
پاسپورت ها   و نیروی انتظامی هم توان پاسخگویی این حجم از زائرین را در آن روز نداشت. 
عده ای از مردم هم بدون پاسپورت اصرار بر خروج از مرز داشتند. آنجا مستقر شدیم و به 
نیروها گفتیم که در جهت خدمت به مردم وارد عمل شوند. شهید نادر حمید را مسئول 
رسیدگی به شرایط کردیم. و مهر کردن پاسپورت ها   را شروع کردیم. این اولین ورود جدی 
ما به اربعین بود که با اولین حضور جدی مردم در مرزها همراه بود. شرایط واقعا در آن 
زمان مناسب نبود. آقای دهقان معاون امنیتی انتظامی وقت  هم به ما پیوست و شرایط را 
مشاهده کرد. آن موقع سازمان حج و زیارت متولی اصلی بود و هنوز دولت )وزارت کشور( 

متولی نشده بود.بعد از این یک سری تمهیدات دیده شد.
از همان ابتدا خود مردم هم پای کار بودند و جدای از تمام مجموعه   های دولتی و نیروهای 
مسلح نقش مردم در خدمت   رسانی به زائران اربعین حسینی برجسته   تر است. سپاه و بسیج 
در کنار نیروی انتظامی در زمینه برقراری نظم و امنیت پای   کار بوده اند و در طول برگزاری 
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مراسم اربعین و پس از آن امنیت پایدار در مرزهای استان ایجاد شده است. یکی از اقداماتی 
که انجام دادیم اختصاص ظرفیت اردوگاه   های راهیان نور برای اسکان زائران سفر اربعین 

بوده که استقبال خوبی هم از آن شده است.
 از اردوگاه ثامن   االئمه و شهید محالتی در مسیر چذابه و اردوگاه شهید باکری در مسیر 
شلمچه، برای پذیرایی و اسکان زائران اربعین استفاده کرده ایم.  اقدامات سپاه و بسیج فراتر 
از این موارد بوده و  اقدامات درمانی و فرهنگی قابل توجه به صورت داوطلبانه و جهادی در 
حوزه حمل   ونقل، اسکان، نظارت بر مواد غذایی قابل توزیع در مواکب از زمان پخت تا توزیع 
انجام شده است. همواره اعالم آمادگی کرده ایم که در حل مشکالت نیروهای بسیجی آماده 
خدمت رسانی اند. در مقطعی کمبود وسایل نقلیه، آب آشامیدنی در بیرون از مرزهای ایران 
اعالم شد که یکی از چالش ها   بوده است.  کشور عراق نیز همکاری خوبی با ایران جهت 
تأمین امنیت مرز و زوار در شهر   های نجف و کربال داشته است. حشدالشعبی تأمین امنیت 

را در عراق و به ویژه شهرهای زیارتی به خوبی انجام داده است.
چذابه در آن مقطع مشکل پارکینگ داشت و مشکالت شلمچه از این نظر کمتر بود زیرا 
منطقه آزاد اروند در آنجا یک سری اقدامات را انجام داده بود. تعدادی وسیله مناسب احداث 
پارکینگ موقت عازم آنجا کردیم و یک پارکینگ موقت در چذابه برپا کردیم. سال ۹۴ بود 
که این کار را انجام دادیم. در تردد زائرین و کمک به تسهیل حرکت زائرین در کنار نیروی 
انتظامی نیروهای بسیجی حضور فعال داشتند. ایستگاه های صلواتی در حد بضاعت مان راه 
انداختیم و مواکب را کمک کردیم راه بیفتند. استقرار تیم های درمانی ما در دوتا محور بودند 
که در حد اورژانس بودند. در بحث آبرسانی، ایجاد سرویس بهداشتی سیار، مین زدایی در 
چذابه، اسکان موقت در دو محور عالوه بر اردوگاه ها   در خود بستان ظرفیت های بسیج در 
زمینه اسکان موقت را انجام دادیم. سه سال در همه این حوزه ها   و در بحث امنیت فعالیت 
جدی داشتیم. هر سالی که می گذشت در واقع اوضاع بهتر می شد و ستاد اربعین نقش 
بیشتری ابفا می کرد. ما هم اصرار داشتیم متولی کار دولت باشد تا بتواند کار را ساماندهی 
کند. تعداد زائرین نیز سال به سال بیشتر می شد. کشش گذرگاه هایمان هم کم بود. الزم بود 
زیرساخت های مان ترمیم شوند. سال ۹۵ رفتیم چذابه، بعد با بالگرد رفتیم شلمچه،دروازه 
خروجی شلمچه را به هم ریخته دیدم. آقای دهقان به من گفتند نزدیک 20 هزار نفر  و مرز 
را شکستند و رفتند آن طرف. عراقی ها   هم مانع ورودشان شدند. ما آنجا ورود کردیم و کار 
را سامان دادیم. و ۵0 دستگاه اتوبوس آوردیم و آقای حویزاوی را فرستادیم مردم را تشویق 
به بازگشت کنند. بعد از بازگشت مردم با کانتینر دروازه خروجی را مسدود کردیم. دوستان 
در منطقه آزاد هم همکاری زیادی با ما انجام دادند. فردای آن روز سردار فضلی هم با یک 
گروه آمدند و بازدید داشتند. از باالی کانتینر و ازدحام جمعیت را در چادرهایی که در خود 
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گلوگاه نصب کرده بودیم دید. توجه مان به این بود که خدمات به زائرین را در چند بعد 
ادامه دهیم. ما در بحث عبور خیلی مشکل داشتیم، خاطره سال ۹۴ را بگویم که با بالگرد 
رفته بودیم آنجا و دیدیم اوضاع به هم ریخته است. معاون استاندار جناب آقای دهقان هم 

تشریف داشتند. ما در آنجا به شکل جدی ورود کردیم و اوضاع را سامان دادیم.
همانطور که قبال عرض شد در حوزه های مختلف فعالیت کردیم مثال در بحث جمع آوری 
کمک های مردمی ورود کردیم. در بحث امنیت که در آن سال ها   داعش وجود داشت 
و حمله به زائرین جدی بود در قرارگاه هایمان بصورت فعال حضور داشتیم. در بحث 
بیوتروریسم گردان های جنگ نوین مان را فعال کردیم. از پهباد برای شناسایی مکان هایی 
  که احتمال می دادیم تروریست ها   خرابکاری کنند استفاده کردیم. سپاه قدس و حشد 
الشعبی فعالیت های زیادی در زمینه اربعین داشتند. سال گذشته جمعیت خیلی قابل 
توجهی آمده بودند، و آن طرف در مرز عراق این آمادگی ها   وجود نداشتند. سردار سلیمانی 
تماس گرفتند و نیروهای حشدالشعبی پای کار آمدند و کمک کردند. کامیون آوردند. در 

بحث انتقال زائرین کمک کردند و بسیاری از زائرین را منتقل کردند.
به آن  بودند، که سیطره  بیشتر کرده  را  بازرسی  ایستگاه های  ایام می دیدید  اگر همان 
می گفتند.   در آن ایام تعداد این ها   را هم بیشتر کرده بودند و ما که رفته بودیم، از نزدیک این 
تشدید اقدامات امنیتی آن ها   را مالحظه کردیم. تمام مسیری که زائر ما می رفت و بخشی 

از این مراقبت ها   غیرعلنی بود. 
حوزه دیگر آبرسانی چذابه است که قرارگاه خاتم آمدند و 60 روزه این کار را به پیش بردند. 

در حالی که همه می دانیم میانگین انجام کارها در آن شرایط باالتر است.
درباره نقش دولت در اربعین باید بگویم که برای ایجاد زیرساخت ها   الزم است، مردم عالقه ای 
به ورود به زیرساخت ها   ندارند، و بیشتر در شور زیارت و اشتیاق زیارت حضور دارند. دولت ها 
  در طول تاریخ وظیفه پیشبرد امور زیرساخت ها   را داشتند.نقش حاکمیت نظم و نسق 
دادن به کارهاست. ما یک مشکلی داشتیم سال های قبل راجع به امنیت برخی هیئت ها، 
این را می گویم که بببینید مردم امنیت را می خواهند و نشان می دهد نقش حاکمیت در 
زیرساخت ها   بماند و نقش مردم هم در شور مذهبی بماند. نمونه این موارد هم در حافظه 
مان داریم در کشور، مثل توزیع ماسک در همین موضوع کرونا که با سرعت عمل بیشتری 
مردم ورود کردند و بعد دولت در نقش حمایتی ورود کرد که در نهایت توانستیم شرایط را 

مدیریت کنیم.



مجموعه گفت و گوها و مصاحبه های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت راهپیمایی اربعین حسینی در استان خوزستان

۱۹۴

گفت و گو با آقای رضا نجاتی
 سمت: دبیر ستاد اربعین استان

از فلسفه ستاد اربعین و نحوه شکل گیری اربعین که شروع کنیم باید بگویم: اربعین ابتدا 
در یکی از شهرها شروع و سپس به یک رویداد استانی، ملی و در نهایت امروز بین المللی 
تبدیل شده است. شاهد رسیدن یک پیام محلی به سطح جهانی بودیم در این موضوع. 
این گونه اربعین را باید تفسیر کنیم. پیام اربعین در واقع "حب الحسین یجمعنا" است که 
همایش بزرگ اربعین را به صورت میلیونی و جهانی به نمایش می گذارد. همین سطح از 
شور و ارادت به اهل بیت در میدان پیاده روی وجود دارد که اربعین را به همایش جهانی 
مبدل کرده است. ما در استان خوزستان مفتخر به میزبانی از زائرین هستیم. اربعینی که در 
خوزستان شکل گرفته، نتیجه زحمات و تالش   های بسیاری است که رسانه نیز بخشی از آن 
را عهده دار بوده و هست. بعد از این همه تالش است که امروزه ستاد اربعین به عنوان یک 
واحد ثابت و رسمی در استانداری خوزستان فعال و جلسات آن منوط به ایام اربعین نیست.
هدف اصلی از برگزاری کنگره جهانی اربعین ارادت به اهل بیت و به ویژه امام حسین )ع( 
است و اطالع رسانی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. چون اربعین به عنوان یک کار 
فرهنگی شناخته شده و فراهم کردن جمعیت عظیم و میلیونی در این کنگره با هدف انتقال 

پیام اربعین صورت می گیرد و نباید از امر مهم اطالع رسانی غفلت کرد.
برای میزبانی از زائران اربعین حسینی در سال های گذشته از مدت ها   پیش از آغاز مراسم،  
برنامه ریزی های خود را شروع می کنیم. ستاد اربعین ستون این هماهنگی است. در این 

ستاد آمادگی همه سازمان های متولی افزایش می یابد.
۱2 کمیته۱ در ستاد اربعین حسینی فعال هستند و من دبیر ستاد هستم. استاندار رئیس 
ستاد است. ستاد یک دبیرخانه هم دارد. با توجه به اهمیت بخش فرهنگی یک کمیته به 
این حوزه و یک کمیته هم به حوزه اطالع رسانی و رسانه اختصاص پیدا کرد. همانطور 
که عرض کردم اطالع رسانی از این نظر برای ما اهمیت دارد. اصحاب رسانه وظیفه اصلی 
انتقال پیام فرهنگی اربعین را بر عهده دارند و بازتاب بین   المللی این رویداد جهانی با کمک 

خبرنگاران میّسر می شود.
مشکالت مرتبط با کار خوب قطعا زیاد است. با وجود مشکالت یا کم و کسری های احتمالی 
ولی صفر تا صد خدمات رسانی به زائران حسینی و رویدادهای اربعین زیبایی   های بسیاری 

۱ . تا زمان انجام این مصاحبه تعداد کمیته ها ۱2کمیته بوده و اخیراٌ تشکیل کمیته زیر ساخت )کمیته ۱۳( ابالغ گردیده.
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دارد چون بحث باور قلبی مطرح است.
تالش زیادی صورت گرفت تا باطن و ظاهر پیاده روی اربعین حرمتش حفظ شود. ضمن 
اینکه همه پتانسیل های استان خودمان را وارد صحنه کردیم از سایر استان ها   که معین 
نامیده می شوند هم بهره گرفتیم. مثال شهرداری های شیراز با حضور در مرز شلمچه کمک 
بسیاری به نظافت این مرز داشتند؛ و برای اینکه شرایط بهتری را برای زوار مهیا کنند 
اهتمام داشتند. در سایر ابعاد هم همین طور بود. حتی طرف عراقی هم در برخی مواقع 

سنگ تمام می گذاشت. 
همکاری مرزبانی ایران و هماهنگی آنها با مرزبانی عراق برای راهی شدن زائران از اتباع 

خارجی که ویزای آنها از کشور مبدا به صورت جعلی صادر شد نیز امسال بی نظیر بود.
توجه داشته باشید که مرز ما با عراق حجم قابل توجهی از زائرین را منتقل کرده، امسال 
۱۱0 هزار نفر در یک روز از مرز شلمچه عبور کردند و این حجم از زائران حسینی در کنار 
دیگر ورودی های سه مرز ایران باعث شد تا کشور عراق با کمبود وسیله حمل و نقل مواجه 
شود. این ها   همه ذیل مدیریت ستاد اربعین امکان پذیر شد. حتی نسبت به سال قبل هم 
کار ستاد سنگین تر بود. حرکت زائران حسینی در سال گذشته یک هفته قبل از اربعین 

اوج گرفت ولی امسال دو هفته قبل از اربعین شاهد حضور گسترده زائران حسینی بودیم.
از جمله مشکالتی که تجربه کرده ایم ناهماهنگی های ناشی از ضعف زیرساخت ها   در 
کشور عراق است. به عنوان مثال در سال جاری با ازدحام جمعیت مواجه شدیم و دیدیم 
در آن سوی مرز توان جابجایی زائرین وجود ندارد. توجه داشته باشید که عراق برخاسته 
از جنگ های طوالنی و فرسایشی بوده است. به منظور کاهش مشکالت زائران حسینی در 
کشور عراق نسبت به اعزام خودروهای مختلف برای جابجایی آنها اقدام و در این سوی مرز 
نیز بعد از پذیرایی چند ساعته آنها را برای سفر عتبات راهی کردیم. خود این موضوع به 

تنهایی هم پروژه بزرگی بوده زیرا هماهنگی های گسترده ای نیاز دارد.
در کل ما در خوزستان، برای پذیرایی از زائران حسینی از نظر تامین مواد غذایی، سرویس 
دهی، حمل و نقل، مسائل ترافیکی و یا آب شرب مشکل عمده نداشتیم. در برخی موارد به 
دلیل ازدحام جمعیت یا ترافیک یا تغییرات آب و هوایی و چالش هایی   از این دست ممکن 

بود اختالل های دقیقه ای یا چندساعته در رفت و آمدها روی دهد اما بیش از این نبود.
نقش مواکب در موفقیت حرکت اربعین خیلی برجسته است. بیش از 600 موکب در هر 
دو مرز شلمچه و چذابه برای پذیرایی از زائران حسینی و همچنین همین تعداد موکب از 
ورودی های استان تا مسیرهای منتهی به مرز برپا شد. برای اسکان زائران حسینی ظرفیت 
خانه   های مردم، حسینیه ها، مساجد، اماکن اسکان راهیان نور و دستگاه   های دولتی به کار 
گرفته شد. در کنار همه این ها   موضوع بهداشت و نظافت نیز برای ما اهمیت داشت. از مرز 
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چذابه روزانه ۵0 نفر از نیروهای شهرداری برای نظافت به کشور عراق اعزام و شب ها   نیز به 
مرز برمی گشتند. در اربعین سال گذشته)سال۹7( 200 چشمه توالت سیار در مرز چذابه 

و حدود 700 چشمه سرویس بهداشتی نیز در مرز شلمچه برپا شد.
کارهای بسیاری در حوزه زیرساخت مرزهای خوزستان انجام شد که از آن جمله می توان به 

اجرای  2۴کیلومتر خط انتقال آب از طرح غدیر به مرز چذابه اشاره کرد.
 امسال سیل به زیرساخت های موجود در هر دو مرز استان خوزستان آسیب   های جدی وارد 
کرد که برای نمونه می   توان به زیر آب رفتن قسمت عمده   ای از جاده مرز چذابه، پاسگاه 

مرزی و پایانه آن اشاره کرد.
باید به وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، مرزبانی و تمامی اعضای کمیته امنیتی 
انتظامی ستاد اربعین خداقوت گفت که از ماه   ها پیش بسترهای الزم برای تأمین امنیت 

زائران حسینی را فراهم کردند.
تیم هایی   که قصد خرابکاری داشتند از هفته ها   قبل از اربعین دستگیر و تجهیزات آنها 
نیز توقیف شد؛ همچنین در کشور عراق هم مواردی از این دست خنثی شد. در عراق 
نیز با تحریک سعودی ها   برای تحت تأثیر قرار دادن اربعین تالش   های بسیاری شد ولی 
خوشبختانه هیچ کدام از زائران آسیب ندیده و جمعیت انبوه آنها نیز به بهترین شکل ممکن 

مورد میزبانی و پذیرایی قرار گرفت.
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گفت و گو با آقای دکتر علی حسین حسین زاده
سمت: معاون استاندار و رئیس قرارگاه اربعین درمرز چذابه 

اربعین یک حرکت بزرگ مردمی است که نشان دهنده ارادت مردم به خاندان اهل بیت 
است. خوب طبیعتاً کار در این حوزه دشوار است زیرا حجم زائرین در یک بازه زمانی 
مشخص خیلی باالست و دشواری های مکان و شرایط آب و هوایی استان خوزستان را نیز 
باید به این موضوع اضافه کنیم. مسئولین استان نهایت همت و اهتمام خود را داشتند تا 
حتی یک زائر چالش احساس نکند و راحت بیایید از مرز عبور کند و بعد هم که زیارتش 
را انجام داد تمهیدات در این سوی مرز مهیا باشد تا به خانه اش برود. چنین برنامه ای را 
در ستاد اربعین دنبال کرده ایم. از سال ۹۱ تاکنون اگر بخواهیم یک مقایسه انجام دهیم 
می بینیم که دستاوردها خیلی قابل توجه بوده اند و توانسته ایم پیش برویم. محور جاده 
با گنجایش ۳0 هزار خودرو در این مرز  سوسنگرد به چذابه عریض شده و پارکینگی 
ایجاد   شده است. هم   چنین لوله   کشی آب در این منطقه برای برخورداری زائران حسینی از 
آب سالم و بهداشتی انجام شده است. نگاهمان این است که شور حسینی یک سرمایه و 
میراث معنوی است و در این زمینه بخش دولتی تنها وظیفه ایجاد زیرساخت را برای اربعین 

حسینی دارد.
خوزستان دو مرز مشترک شامل چذابه و شلمچه با عراق دارد؛   که طبق تقسیم کار انجام 
شده و با هدایت ستاد اربعین استان، موکب   ها در دو مرز برای خدمات رسانی مستقر شدند. 
موکب ها   طیف متنوعی از خدمات را ارائه می دهند و عتبات هم در زمینه واگذاری زمین و 
حمایت از مواکب اقدامات مهمی انجام داد تا به نحو شایسته ای با این بسترهایی که مهیا 

شد زائرمان را مورد حمایت قرار دهیم.
وضعیت زیرساختی مسیر سفر اربعین در سال گذشته بهتر شده بود و امسال نیز عمده 
مسیر چذابه به اهواز چهارخطه خواهد شد. پارکینگ وسیعی نیز در این منطقه وجود دارد 
اما در صورت نیاز پارکینگ توسعه داده می   شود. با تجاربی که بدست آوردیم مسیر موکب ها 
  را در چذابه تغییر دادیم. در این زمینه طرحی جامع تدوین شده است و طبق آن عمل 

خواهیم کرد. باید مسیر مواکب استاندارد باشد و سازه   های آن نیز ایجاد شوند.
اربعین سال به سال منظم تر برگزار شد و با هماهنگی های انجام شده خدمات مناسب تری 
ارائه شد. سازمان هایی   که پای کار بودند هم تجارب بیشتری به دست آوردند و کلیت 
برگزاری اربعین اثرات مثبت و مناسبی روی بهبود کیفیت مدیریت استان داشته است. 
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مدیریت وقتی بین میدان و اتاق فکر تردد کند حتما گام هایی   رو به جلو برمی دارد. اثرات 
اربعین را از این منظر هم می توان دید.
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گفت گو با آقای حبیب اهلل آصفی
سمت: معاون وقت استاندار و جانشین ستاد ویژه اربعین حسینی و رئیس 

قرارگاه اربعین مرز شلمچه

وظیفه اربعین حسینی به وزارت کشور داده شد درحالیکه این را می   توانستند به عتبات 
عالیات بدهند اما به دلیل نداشتن ظرفیت الزم در پشتیبانی بحث اربعین حسینی به وزارت 

کشور محول شد. 
عملکرد معاونت امنیتی استانداری خوزستان در بعد وظایف سازمانی به این شکل بوده است 
که باید جمعیت یک الی دو میلیون نفری را از مبادی اعزام در جریان آنها باشیم و از آنها 
خبر داشته باشیم و بعد به مرزهای ما که رسید آنها را خارج و وارد کنیم این عمده کار ما 
است. قبل از اینکه زائران وارد استان ما شوند، در شهرستان   های مرزی را مثل خرمشهر، 
بهبهان، هندیجان و اندیکا، زیرساخت   های مورد نیاز جهت همراهی و راهنمایی و اسکان 
احتمالی و تجهیز خودروهای آنها را مستقر کردیم. با کمک مردم همه نیازهای الزم را تهیه 
کردیم. قدرت بسیج کردن مردم در جمهوری اسالمی یکی از شاه بیت   های غزل فعالیت های 

جمهوری اسالمی ایران است.
در هر قسمت از اسکان   های احتمالی ما نیازهای آنجا از جمله محل اسکان و سایر نیازها را 
با کمک مواکب شارژ کردیم. یکی از امتیازات ما در خوزستان این است که نقطه مرزی ما 
۴۵0 هزار نفرجمعیت دارد.)آبادان و خرمشهر( و این پشتوانه قوی است. ما هنری جز نقل 

و انتقال آنها برای زیارت حضرت اباعبداهلل و برگشتن آنها نداشتیم. 
اربعین می تواند به عنوان یک فرصت برای گردشگری و درآمدزایی هم دیده شود. همین 
برای  آزمون  یک  اربعین  در  ما  کند.  ایجاد  را  شغل  هزار  می   تواند ۱0  اربعین  ظرفیت 
زیرساخت های استان هم داشتیم و انتظار داریم دولت این موضوع را مدنظر داشته باشد. و 

در توزیع اعتبارات عنایت ویژه ای به استان خوزستان داشته باشد.
صدها فکر اقتصادی پشت قضیه اربعین فراهم بود که نتوانستیم آنها را    عملیاتی کنیم به 
دلیل مشکالت عدیده ای که وجود داشت. از این رو باورمان این است که اربعین سرشار از 
فرصت های مغتنم اقتصادی است که می تواند به شکوفایی اقتصاد استان کمک کند. فراتر 
از آن اصال به شما می گویم به چند دلیل،    امنیت ملی ما و تبادل اقتصادی و...، عراق شریک 

استراتژیک ما است.
و صادرات بسیار زیادی با عراق داشتیم، بازار کار را برای ما فراهم است و برای ۵0 سال 
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دیگر این مسئله تامین شده است. اربعین بسترهای بازار را برای ما فراهم کرده است. ما 
سالی دو سه میلیون تردد داریم ولی یک کارخانه تولید خودرو در استان خوزستان نداریم 
و منطقه آزاد هیچکاری برای ما نکرد. ما در حوزه اقتصادی میتوانیم فرصت طالیی بازار 

عراق را داشته باشیم. 
ما به عراق گاز و برق صادر میکنیم و حتی ما پیشنهاد    فروش برق خورشیدی در مرزهای 
خود با عراق را هم از دست دادیم و نمیتوانیم از این فرصت های طالیی استفاده کنیم. آنچه 
که من از اربعین انتظار دارم عالوه بر فرصت زیارت در اربعین همگرایی است جرم و جنایت 

در این ایام به شدت پایین می آید. 
ما ملت های دیگر را هم با خود همراه کردیم و از طریق اربعین داریم فرهنگ خود را هم 
منتقل میکنیم ما باید به این سمت برویم که زیرساخت   ها را فراهم کنیم و بقیه را به مردم 

بسپاریم تا اشتغال ایجاد شود.
   عراق دریای فرصت است، اما سرعت حوادث و مشکالت در خوزستان آنقدر زیاد است که 
اجازه نمیدهد که ما از فرصت های اربعین درست استفاده کنیم و اگر از آنها با عقالنیت 
استفاده شود، دشت آزادگان و هویزه می   شود بهشت، چون استان خوزستان با یازده کشور 

از طریق دریا ارتباط دارد.
نگاه مطالبه گر مردم در خوزستان به فراموشی سپرده شده است. ما در خوزستان نجابت 
را سکوت میدانیم و اگر تحصیلکرده ها در خوزستان از طریق نهادهای مدنی که در خیلی 
از استانها مطالبه گر هستند بیایند و از مدیران بخواهند مدیران قطعا حساب می   برند و 

حواسشان جمع میشود. 
مثال در حوزه اربعین باید نگاه مطالبه   گر مردم بیدار شود و سهم خود را از اربعین در 
اشتغال مطالبه کنند. اربعین میتواند یک فرصت طالیی برای احیای خوزستان و همگرایی 
با استان های هم جوار خوزستان باشد. ما برای تهدید های امنیتی و مشکالتی مثل سم 
و انتحار و غیره آماده بودیم اما یک مورد هم اتفاق نیفتاد، ما حتی یک لیوان آب آلوده 

نداشتیم.
استان های معین هم قرار بود کمک کنند اما کم کاری کردند. باالی ۱0 مزیت منحصر به 

فرد داریم در خوزستان چون گروههای متخصصی در این حوزه ها   انتخاب نمی  شود.
زمانی می توان از اربعین سود برد که به عنوان یک فرصت به آن نگاه کنیم تا به درک 
مستقیم برسیم که اربعین فقط عبادت و پیاده روی یک روز و دو روز نیست و چیزهای 
دیگر هم هست. اربعین حسینی در دراز مدت باید مردمی باشد ولی بدون دولت مدیریت 

صحیح نمی  شود و اصال بدون دولت بحث اربعین تضعیف می   شود. 
مقدمات کار اربعین را بر پایه تجارب سنوات گذشته فراهم کرده و برای میزبانی از زائران 
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حسینی تمهیدات الزم فراهم و برنامه ریزی نیز داشته ایم. دو مرز خروجی در خوزستان 
قرار دارد و مسئولیت این استان سنگین   تر از سایر مناطق است؛ یکسری مزیت   ها از جمله 
نزدیکی مرز شلمچه به شهر خرمشهر را داریم که برنامه ریزی های خاص خود را می   طلبد. 
زیرساخت های موجود به نسبت جمعیت پیش بینی شده کافی نبود، ولی حسب دستور 
استاندار خوزستان کار بسیار سنگینی انجام شد که این سال ها   همه شاهد عبور باشکوه 
زائران ایرانی و سایر کشورهای اسالمی هستند. همه با عشق و شور به سمت حضور در 

راهپیمایی اربعین می روند و به سمت کربال طی طریق می کنند.
 این حجم از پذیرایی تدارکات خاص خود مثل مواد غذایی، آماده سازی مواکب ) تشکیل 

شده توسط گروه های مردمی( و حمل و نقل را می طلبید که یک کار بی نظیر است.
به دلیل شرایط خاص جمعیتی که طی طریق می کنند، تالش گسترده همزمان دولت عراق 
در این کشور و تالشگران سپاه، اطالعات، نیروی انتظامی و ارتش در ایران با هدایت شورای 

تأمین انجام می شود.
 امروز اگر آرامش بر مرزها حاکم است به دلیل حضور این نیروها بوده و با کمترین مشکل 
تاکنون بیش از میلیون ها   هزار زائر حسینی را عازم کربال کردیم؛ خوشبختانه بنا به اظهار 
بر  انضباط خوبی  و  انتظامات  اعالم شده که  بازدیدهای مرزی  از  افراد پس  از  بسیاری 
مدیریت های مرزی حکمفرماست و به لطف خداوند همانطور که شلمچه در دفاع مقدس 

درخشید امروز هم همراه با مرزهای چذابه، مهران و خسروی بیش از پیش می درخشد.
پیام امام حسین )ع( عشق، محبت، دوستی، یکدلی و همدلی بین شیعیان و مسلمانان و 
بسیاری افراد دیگر است. از کشورهای مختلف نظیر آذربایجان، هند، افعانستان، ترکمنستان 
و پاکستان زائران مسلمان و غیرمسلمان داریم که حضور این عاشقان حسینی نشان دهنده 
عشق فروزان حسین )ع( است که امروز توفیق خدمت رسانی به آنها را بعد از هزار سال 

داشته باشیم.
آصفی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مشکل امنیتی و انتظامی در مرزهای خوزستان رخ 
نداده، بیان کرد: فقط یک سری تصادفات به دلیل ازدحام جمعیت رخ داده که نسبت به 
جمعیت واقعا قابل اظهار نیست. همدلی بین نیروهای انتظامی و نظامی ایرانی و کشور عراق 
در تأمین امنیت در هر دو کشور حاکم شده و به لطف خداوند کمترین نا امنی را داشتیم. 
همه عوامل دست اندرکار تأمین امنیت برنامه ریزی های الزم را داشته اند و سربازان گمنام 
امام زمان و وزارت اطالعات بخش های امنیتی محرمانه و دیگر یگان های مرزی، نیروی 

انتظامی، سپاه و بسیج نیز بخش های دیگر تأمین امنیت را برعهده دارند.
در عین حال تالش می کنیم تا دشمن از این فرصت حضور و تجمعات پرشور سوءاستفاده 
نکند، چون بعد از حوادث خلیج فارس نیز این پیش بینی شده که شاید قصد آسیب رساندن 
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داشته باشند. امیدواریم که با برنامه ریزی خوبی که خود زائران انجام دادند، سال به سال با 
مشکالت کمتری روبرو باشیم.

امسال در برگشت زائران حسینی به دلیل برنامه ریزی خود آنها و دستورالعمل های ابالغی 
مستمر ستاد اربعین کشور باعث شده تا آنها بعد از زیارت به کشور برگشته و تراکم جمعیت 
را در روزهای پایانی رقم نزنند. خودروهای عمومی، همگانی، قطارهای متعدد و پروازهای 

گسترده را داشتیم و امیدوارم امسال کمترین مشکل را در انتقال زائران داشته باشیم.
امکانات استراحت، استحمام، سرویس بهداشتی و تغذیه برای زائران حسینی در مسیر رفت 

و برگشت فراهم شده است.
نیروی انتظامی با بیش از 6هزار نیرو، امنیت زوار را تامین می   کرد. تمامی نیروهای امنیتی 
و انتظامی اعم از سپاه، بسیج و ارتش در طول ایام اربعین به خوبی توانستند امنیت زوار را 

تامین کنند.
نظر من این است که عالوه بر کار مستندسازی از واقعه بزرگ اربعین چندین کتاب می   توان 
نوشت و نیاز است حضور عکاسان، خبرنگاران و دیگر هنرمندان در این زمینه بیشتر باشد.
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گفت و گو با آقای شهاب رزمی
سمت:  مدیرکل وقت مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی   استانداری و 

مسئول کمیته ارزیابی ستاد ویژه اربعین حسینی

 کمیته نظارت در سال ۹8 و در بازه زمانی مذکور، بیش از ۳00 ساعت کاری اقدامات 
الزم از تاریخ ۹8/6/۱6 داشته است و در راستای تحقق اهداف و احصای نواقص و معایب، 
گرفته،  صورت  ریزی  برنامه  طبق  داده،  ارائه  مشکالت  بهبود  جهت  در  را  پیشنهاداتی 
هیئت   های بازرسی در دو مرز به صورت تمام وقت هم به صورت بازرس و هم به صورت 

تیمی و به صورت موردی در هر دو مرز مستقر بودند.
 اهم اقدامات کمیته بازرسی، حضور مستمر در جلسات ستاد اربعین به عنوان کمیته 
بازرسی بوده  است همچنین  درون خود کمیته بازرسی به صورت هفتگی هم جلساتی را 

برگزار میکردیم.
یکی از کارهای کمیته، نظارت بر عملکرد سایر کمیته ها   است به این صورت که اگر مصوبه ای 
در ستاد اربعین تصویب می شد یک نسخه آن را به ما می دادند و آن مصوبات تحقق پیدا 
می کرد، کمیته بازرسی بازدید میدانی از این مصوبات انجام می   داد برای راستی آزمایی از 
وضعیت موجود که ببینیم چه اقداماتی انجام میگیرد و بعد این را هم به ستاد اربعین استان 

گزارش می   کردیم.
از  دیگر اقدامات کمیته، بازرسی های محسوس و نامحسوس به صورت مستمر بوده، بازرسی 
و نظارت بر عملکرد استان های معین و مواکب و سایر دستگاه های خدمت رسان، بازرسی 
که در سه مرحله بوده قبل، حین و بعد که دستگاه ها   را ارزیابی می   کنیم و برای آنها پرونده 

تشکیل می   دهیم که چه نمره ای را کسب می کنند. 
انعکاس مطالب به زائرین هم از جمله کارهایی بوده که توسط بازرس هایی   که مستقر بودند 

انجام می شد. 
اجرای نظرسنجی هم از دیگر اقدامات ما در کمیته بازرسی ستاد اربعین بوده که توسط 
مردم ارائه گزارش شود و نظرسنجی با هدف این بوده که مردم مشکالت را بیان کنند و ما 

اینها را از بازرسان می   گرفتیم و در ستاد اربعین و به مقامات عالی استان اعالم می   کردیم. 
 مشکالت و چالش هایی   هم در این زمینه وجود داشته است. از جمله اینکه عدم وجود 
کارت   های تردد به اندازه کافی برای خود نیروی های اجرایی هر دو مرز در برخی مواقع ایجاد 
چالش می کرد، عدم وجود امکانات کافی برای استقرار و اسکان تمامی استان های معین 
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در شهرستان   هایی که حضور دارند. البته اقداماتی در حال انجام است، مثال در مرز چذابه 
استانداری در حال احداث ساختمان مجهزی است که احتماال امسال نهایی می شود. 

تعهداتی که منطقه آزاد برای مصوبات کشوری و استانی داده بعضی ها   اجرا نشده بود 
مشکالتی در تاخیر در واگذاری زمین برای مواکب به ویژه در مرز چذابه وجود دارد. 

مطالعه دقیقی در واگذاری پارکینگ از طرف شهرداری به پیمانکار صورت نگرفته است. 
یکی دیگر از مشکالت که خیلی با آن مواجه بودیم و تقاضای استان بر حل آن بوده است، 
عدم اختصاص اعتبارات ملی است زیرا در استان های دیگر کمک ملی می   کنند اما به استان 

خوزستان می   گویند فقط از منابع و تجهیزات استانی هزینه کنید. 
بیمه نکردن مواکب یکی دیگر از مسائل مورد تقاضای مواکب بوده که باید بیمه شوند 
ایراداتی که ما به عنوان بازرسی داشته ایم، فرآیند واگذاری پارکینگ خودروها بوده است که 
بهتر است از قبل اطالع رسانی صورت بگیرد و پیمانکارانی که مایل هستند همکاری کنند.  
کمیته زیرساخت و حمل و نقل واقعاً خیلی تالش می   کنند، البته نواقصی بوده، اما اقدامات 
آنها  قابل تقدیر بوده و نزدیک به دو ماه در مرز مستقربودند و نسبت به سال های گذشته 

ما داریم بهتر می شویم.
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گفت و گو با آقای خسرو پیرهادی 
ستاد  ویژه  حراست  کمیته  استانداری)مسئول  حراست  مدیرکل  سمت: 

اربعین(

اداره کل حراست  به  ابالغ مسئولیت کمیته  با توجه به جریان  در سال های ۹7 و ۹8 
استانداری ما این کمیته را تشکیل دادیم. ساختار آن را با حضور همکاران محترم در حراست 
استانداری و فرمانداری های که مرتبط با موضوع اربعین هستند از جمله فرمانداری   های 
مرزی دو مرز چذابه و شلمچه، و همچنین شهرستان هایی   که در مسیر زائرین اربعین قرار 

دارند مثل اندیمشک، شوش، سوسنگرد بنیان گذاشتیم.
 بر اساس دستورالعملی که از مرکز ابالغ شده بود، وظایف ما محدود می   شد به چند محور، 
یکی از این محورها ثبت و ارسال مکاتبات مرتبط با موضوع اربعین بود که در کمیته 
حراست پیگیری می   شد و همینطور گزارشاتی که ما باید تهیه میکردیم از نحوه خدمات 
رسانی کارگروه های ذیل ستاد اربعین و بررسی نقاط ضعف و قوت این فعالیت ها   و همینطور 
پیشنهاداتی که در جریان این ماموریت بررسی و رسیدگی و بازرسی چه در مناطق مرزی 
و چه در مسیر زوار و مشایین، نقاط ضعف و قوت را ما پیدا میکردیم و اینها را به سلسله 
مراتب به ریاست محترم ستاد یعنی استاندار و روسای دو قرارگاه چذابه و شلمچه ارسال 
می   کردیم، دائم در تماس بودیم و حضور متعدد و مستمر همکاران در حوزه حراست در این 

دو قرارگاه و ماموریت هایی   که داده میشد انجام می   شد. 
مسئولیت دوم: جمع بندی لیست فعالین سازمان ها   در امر ستاد اربعین و همینطور مواکب 
کسانی که در موکب ها   به خدمات رسانی مشغول بودند همچنین رانندگانی که در این مسیر 
الزم بود تردد کنند و سایر خدماتی که ما مسئولیت داشتیم که کارت شناسایی برای آنها 
صادر کنیم، معموال به دلیل حجم باالی زوار در هفته های منتهی به اربعین ما یک پیک 
شدید جمعیت داشتیم و این الزم بود در رابطه با تردد افراد و زوار و بحث های امنیت حضور 
افرادی که مجاز بودند در آن منطقه مستقر باشند چه عوامل اداری و چه عوامل خدمات 
رسانی اینها را طی یک فرآیند توسط کمیته حراست ستاد و با هماهنگی پلیس امنیت، این 
کارتهایی که از طریق مرکز صادر شده بودند و به ما تحویل شده بود به این گروه ها   تحویل 
دهیم. این افراد برای تردد از این کارتها استفاده میکردند برای که در دو سطح صادر میشد 
یک سطح کارت فردی بود و سطح دیگر کارت برچسب خودرویی بودند که بر خودروها نصب 

میشدند که برای عوامل راهور داده می شد و اینها مجاز هستند به صفر مرزی تردد کند.
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مشکالت و چالش ها   
توان استان محدود است و در زیرساخت و پذیرایی مشکالتی داریم که برای آن حجم از 
زوار و افراد پیش بینی نشده است بنابراین نیاز است که اعتباری را به شکل ردیف بودجه ای 
در بودجه ساالنه دیده بشود و مدیران استان باید بدانند و مطمئن باشند که پشتوانه مالی 

از یک محلی وجود دارد و می توانند از آن هزینه کنند.
در بحث هماهنگی ها   به نظر میاید که بعضی کارگروه ها   خیلی امکان مانور و ابتکار عمل 
آنها پایین است، یعنی اینکه باید حتما با مرکز هماهنگ شوند و  از آنجایی که جنس این 
مراسم به شکلی است که باید در خود منطقه و محیط تصمیم بگیریم و اجرا کنیم خیلی 
بروکراسی های اداری جواب نمی   دهد و اگر بخواهیم به بروکراسی های اداری بپردازیم خیلی 
زمان می   خورد و زمان را از دست می   دهیم و ما می بینیم که در بعضی از بحث ها   چه 
بحث های عمرانی و غیره به دلیل بروکراسی های متمرکز دقیقه نود به آن منطقه می   رسید. 
یا شب آخر میخواستند که انجام دهند و این موضوع باعث نارضایتی زوار می   شود و اگر در 
مرحله مدیریت این امکان مدیریتی را از مرکز  بدهند تا عوامل استان بتوانند با خیال راحت 

مدیریت اقتضایی خود را انجام دهند.
خوشبختانه در حوزه امنیتی ما کمترین مشکل و چالش را داشتیم یعنی ما با توجه به 
هماهنگی که بین شورای تامین بوده، خوشبختانه میتوانم بگویم که هیچ مساله امنیتی در 

ایام اربعین نداشتیم و این برای ما افتخار است.
در مسائل فرهنگی و اجتماعی ما نباید فقط به حوزه تبلیغات اکتفا کنیم، در مسئله اربعین 
میتوانیم خیلی تولید محتوا کنیم و اربعین دستآوردهای فراوانی می   تواند برای ما داشته 
باشد، عوامل هنرمندان می   توانند بیشتر فعالیت کنند و در عرصه های مستندسازی و 
عرصه های هنرهای بصری و طراحی ها   میتوانند ورود کنند و به نظرم این خال وجود دارد و 

ما آنطوری که باید در عرصه هنر در بحث اربعین فعالیت نداریم. 
در فناوری های نو هم خیلی خوب عمل نمی   کنیم، مثال در قسمت سرویس دهی به زوار 
میتوان فناوری های نو به خدمت گرفته شود و به شیوه های سنتی چادر و کانکس اکتفا 
نکنیم، حتی اینکه مثال چطور ما در آن مناطق آب را به بهترین نحو تصفیه کنیم و تحویل 
دهیم یا در رابطه با وسایل همراه چطور میشود با کمترین امکانات افراد بتوانند اموال خود 

را حفظ کنند، فناوری میتواند در این زمینه کمک کند.
بهتر است در ارتباط با صدور کارت به لحاظ زمانبندی قبل از اربعین انجام شود و منتظر 
هفته های پایانی نباشیم چون بعضا گالیه هایی   در این خصوص شده است. توضیح آنکه 
کارت ها   در استان تهیه نمیشوند و صرفا فهرست بندی و جمع آوری و کارهای حراستی در 

استان و نهایتاً تحویل آنها به افراد توسط کمیته حراست انجام میشود.
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 در واقع این مرکز است که کارتها را تهیه میکند و در اختیار ما می   گذارد و ما تحویل 
میدهیم. بهتر است که در مرکز به ما یک فرجه ای بدهند و میشود با استفاده از تجربیات 

گذشته این امر را بهبود بخشیم.
البته درخواست غیرواقعی در مورد درخواست کارت ها   هم خیلی انجام میشود مثال دستگاه ها 
  به جای ده نفر میخواهند ۵0 نفر کارت تردد برای آنها صادر شود این برای ما مشکل ساز 
می   شود زیرا معذوریت در دو بحث  امنیت و ازدحام وجود دارد. پس باید تا حدامکان از 
حضور غیرضروری افراد جلوگیری کنیم و یکی از این کارها این است که کارت های محدود 

به سازمان ها   بدهیم.
در خصوص جلسات هم در همه جلسات اربعین حضور داشتیم و در داخل خود کمیته 
حراست هم بسته به دوری و نزدیکی به اربعین جلساتی را برگزار کرده ایم و هفتگی 

جلساتی را داشتیم.
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گفت و گو با آقای سید محمود موسوی
سمت: مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان و مسئول کمیته 

مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه

کمیته مشارکت های مردمی نقش و جایگاه مهمی در ستاد اربعین دارد و وظایف متعددی 
را هم بر عهده دارد. مهم ترین اقدامات کمیته در راستای عمل به وظایفی که عرض شد 
بدین شرح است: بازنگری و تهیه دستورالعمل و شرح وظایف کمیته مشارکت   های مردمی، 
اسکان و تغذیه، انتصاب و معرفی مسئولین واحدهای ستادی و عملیاتی مشارکت های 
مردمی، اسکان و تغذیه، راه   اندازی مکان کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه در 
دو پایانه شلمچه و چذابه در بین مواکب، صدور احکام مسئولین واحدهای ستاد استانی 
و مسئولین دو پایانه با شرح وظایف آنان، برگزاری جلسه با نماینده محترم ولی فقیه در 
استان وتشریح اقدامات کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه و همچنین تشریح 
چگونگی راه   اندازی سایت چذابه و نحوه استقرار شهرستانهای معین و مواکب هر شهرستان، 
بازدید از مواکب پایانه چذابه به همراه استاندار خوزستان، برگزاری جلسه با ریاست ستاد 
بازسازی عتبات عالیات کشور و بازدید از مواکب مستقر در شلمچه، برگزاری جلسات 
توجیهی مسئولین ستادهای شهرستانهای تابعه، حضور در 2۵ جلسه مشارکتهای مردمی، 
اسکان و تغذیه خوزستان و کمیته زیرساخت استانداری، راه   اندازی ستاد اجرایی کمیته با 
محوریت اداره کل صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و اتحادیه های صنفی، تشکیل 
۵ قسمت در زیرمجموعه ستاد اجرایی و تعیین ماموریت هر قسمت و ابالغ آنها، حضور 
فعال در ستاد ویژه اربعین حسینی استانداری در طول سال و در دو مرز پایانه مرزی، توجیه 
دستورالعمل بازرسی و ابالغ به کلیه ستادها در همایش فصلی مرداد ۹8، تعیین و صدور 
حکم دو نفر بعنوان کنترل و نظارت و ارزیابی در قرارگاه   های شلمچه  و چذابه، بکارگیری 
۱0 نفر بازرس برادر و دو نفر بازرس خواهر در قرارگاه    چذابه و برگزاری جلسه توجیهی و 
ارزیابی و آمارگیری روزانه، بکارگیری 8 نفر بازرس برادر و دو نفر بازرس خواهر در قرارگاه 
شلمچه و برگزاری جلسه توجیهی و ارزایابی و آمارگیری روزانه، بکارگیری2۱ بازرس در 
مواکب بین شهری و شهرهای ورودی به استان، اعزام ۴ بازرس به کشور عراق جهت ارزیابی 
مواکب مستقر در عراق، بکارگیری ۴7 نفر بازرس در کلیه محورها، تهیه و تکثیر برگ فرم 
بازرسی، برگزاری جلسات با مسئولین استان و شهرستان دشت آزادگان جهت تامین برق 
220 موکب، برگزاری جلسات مسئولین ادارات آب استان و شهرستان بستان جهت تامین 
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انشعاب آب 220 موکب، پیگیری و رسیدگی به سپتیک کلیه مواکب با خدمات شهری 
استانداری و اجرای منهول   های پشت مواکب، پیگیری مستمر آسفالت مسیر زائرین تا 
اقدامات کامل آن، ارتباط و پیگیری مشکالت زیرساخت از کمیته زیرساخت و خدمات 

شهری استانداری.
مواردی که ذکر شد اهم اقدامات ما بود که می بینید ابعاد مختلفی دارد و از سنگینی حوزه 
فعالیت کمیته حکایت دارد. یک سری اقدامات کمیته که در حوزه هماهنگی بودند هم در 
پیشبرد کار خیلی موثر واقع شدند. از جمله: برگزاری جلسه با کمیته بهداشت)۴مورد( برای 
رفع مشکالت سال گذشته و ارسال دستورالعمل بهداشت به کلیه ستادهای شهرستانی و در 
نهایت به مدیران مواکب، آموزش و دریافت کارت سالمت آشپزها و کمک آشپزهای مواکب 
دوپایانه، ارتباط و هماهنگی الزم با دیگر کمیته های ستاد ویژه استان، ارتباط و هماهنگی با 
ناجا، برگزاری سه جلسه با مسئول عملیات ناجا در استان در خصوص بررسی مشکالت سال 
گذشته کارت تردد، حضور در جلسه امنیتی ناجا توسط امور اربعین کمیته اسکان و تغذیه با 
ناجا، هماهنگی و رایزنی با هیئت امنا مساجد و حسینیه های سطح استان برای اسکان درون 

شهری حدود ۱۵0 هزار زائران اربعین حسینی و پشتیبانی جهت پذیرایی از آنان.
طبیعی است وقتی کاری در این سطح و با این حجم انجام می شود مشکالتی هم در مسیر 

انجام آن وجود داشته باشد. از جمله:
امورات زیرساختی مانند جاده های پشت مواکب، آب، برق سپتیک در طول سال اجرا گردد 
و 6 ماه قبل از ماه صفر امورات زیرساختی پایان یابد تا مدیران مواکب بتوانند مراحل تکمیل 
احداث ساختمان را انجام دهند. با توجه به حساسیت اربعین و برنامه   ریزی دشمن جهت 
ایجاد نا امنی و اهمیت بیشتر و جلوگیری از هرگونه اقدامات دشمن ورود به مسیر مواکب 
تا پایانه و مسیرهای پشت مواکب با دیوارهای پیش ساخته محصور و فقط تردد از طریق 
ورودی با امنیت و بازرسی انجام بگیرد. با توجه به اینکه در مرز چذابه به سایت جدید محل 
احداث تحویل موکب داران گردیده ولی نواقص و مشکالت زیر تاکنون برطرف نگردیده 
که امیدواریم در سال آتی مرتفع گردد: جاده های دسترسی پشت مواکب آسفالت گردد. 
سیستم فاضالب مواکب کامل گردد. سرویس های بهداشتی و حمام بصورت ثابت احداث 
گردد. جاده های آنتنی و دسترسی به جاده اصلی تکمیل گردد. عدم راه اندازی محل مناسب 
برای دست فروشان موجب گردیده که اوالً بصورت غیراصولی و بدون هیچ کنترلی در بین 
مواکب حضور یابند و ثانیاً هیچ نظارتی بر نحوه و نوع کاالهای ارائه شده وجود نداشت و 
ثالثاً روزانه باالی ۳00 نفر خواب و خوراک و دیگر امورات خود را به مواکب تحمیل نموده 
بودند و رابعاً اکثر دست فروشان از خارج استان بوده و از نظر امنیتی ناشناس می   باشند. عدم 
کنترل و ساماندهی تاکسی های شهری که بدون برنامه عمل نموده و موجب آزار و اذیت 
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مواکب و ایجاد ترافیک و گرفتن کرایه باال زائرین و ... گردید.
با توجه به چالش های تولید و حمل یخ به صورت بهداشتی از طریق شهرهای استان و 
رساندن آن به پایانه   ها  کار دشواری است و همچنین با توجه به افزایش دمای هوا در 
سال های آتی در هر دو پایانه نیاز شدید به سردخانه زیر صفر جهت دپوی آب معدنی 
می   باشد. با توجه به اینکه سایت جدید مواکب در پایانه چذابه در حال ساخت و ساز و کار 
می   باشد نیاز مبرم است که یکی از دستگاهای انتظامی و امنیتی تدابیر الزم در طول سال 

با استقرار مرکز امنیت و حفاظت از اموال مواکب و ... را تامین نمایند.
با توجه به اینکه حداقل تا ۱7 سال دیگر اربعین در هوای گرم قرار دارد پیشنهاد میشود در 
هریک از پایانه ها   تعداد ۳0 الی ۴0 دستگاه آب سردکن همراه با آب تصفیه کن صنعتی با 

ظرفیت ۴00 لیتر تامین و راه اندازی گردد تا در مصرف آب و یخ صرفه جویی گردد.
اعالم و توجیه آدرس و ورود به سامانه جهت ثبت نام از اردیبهشت ماه شروع و در نیمه دوم 
شهریور ماه پایان یابد تا در ستاد هماهنگی و جانمایی مواکب صورت گیرد زیرا مشاهده 
شده در نیمه خدمات دهی مواکب برخی از پروانه ها   صادر و ارسال می گردد که فاقد ارزش 

می باشد.
بازرسی های مکرر و تعدد سواالت باعث می شود مدیران و خادمین و مردم احساس کنند 
که اداره مواکب از مردمی به دولتی تبدیل می گردد در حالی که باید روح مردمی اربعین را 
حفظ کنیم. پیشنهاد می شود حضور مسئولین محترم خدمات شهری استانداری از شروع 
اربعین به شکل منظم انجام شود.  و رسیدگی در حد توان جهت رفع مشکالت صورت 
بگیرد. عدم تهیه و تامین به موقع کارت تردد خودروهای موکب داران مشکالتی را در این 

زمینه ایجاد کرده است. 
مردمی بودن اربعین حسینی یکی از اقداماتی است که مورد اهمیت ما است و از زمانی که 
موکب ها   شروع به کار کردند مردمی ماندن این اتفاق برای ما مهم است و  از آنجایی که 
بازرسی دولتی ها   و اداره ای صورت میگرفت موکب ها   نگران شدند، کمیته اسکان تصمیم 
گرفت که بهتر است بازرسی از طرف ستاد باشد و تمام تالش ما این باشد که این موکب ها 
  مردمی بمانند و نظر ما این بود که هرگونه گزارشی هرگونه آماری و خبری میخواهند از 

ما بگیرند.
 عمده ترین مشکالت ما این است که تملک زمین های چذابه روشن شود و خدمات شهری 
و زیرساختی کارهای خود را  تکمیل کنند. سوم امنیت مواکب است، امنیت فیزیکی آنها،  
چهارم دیوار دور مواکب احداث شوند. این مواکب باید محصور شوند و پنجم جاده تردد 
زائرین از بین مواکب رد شود نه اینکه به صورت مستقیم باشد و موکب ها   غذا بپزند زائر ها   به 
سمتی بروند ومواکب به سمت دیگری بروند. کلیه تردد زائران چه به صورت اتوبوسی و چه 
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پیاده باید از بین موکب ها   رد شوند، ششم جاده های پشت مواکب آسفالت شوند 
ما نظرمان این است که خود موکب داران صاحب نظر باشند در تصمیم   گیری   ها و  سیاست 
عتبات این است که هرگونه تحول و تصمیم با مشاوره خود موکب ها   انجام شود. بیمه مواکب 
هم تقاضای خود موکب ها   است و ما موکب داران و مدیرانشان را موظف می   کردیم که اموال 

مواکب و نفرات خود را بیمه کنند.
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گفت و گو با آقای فرشاد اسکندریان
سمت: معاون مدیرکل انتظامی و امور مرزی استانداری و رئیس دبیرخانه 

ستاد ویژه اربعین حسینی

 ساختار ستاد اربعین حسینی استان که از سال ۹۱ شکل گرفته و به لطف خدا سال به 
سال پررونق تر می   شود در حال انجام است. استاندار به عنوان رئیس ستاد استانی است. ما 
در ساختار اربعین کل کشور یک سری استان   ها داریم که ستاد اربعین استانی دارند. و سه 
استان هدف هستند. یعنی زائرین اربعین از مرزهای این استان   ها به سمت مرزهای خروجی 
استان می   روند، این سه استان از جمله استان خوزستان، ایالم، استان کرمانشاه، استان 

خوزستان ستاد ویژه اربعین دارد و هم عرض با شاکله اصلی کشوری است.
 ساختار تشکیالت ستاد ویژه اربعین استان خوزستان: 

  استاندار رئیس ستاد است، معاون امنیتی و انتظامی به عنوان جانشین رئیس ستاد است، 
دبیرخانه یک دبیر دارد که زیر نظر حوزه معاونت امنیتی و انتظامی استان است معموال 
وظایف هماهنگی ابالغ مصوبات، پیگیری مصوبات، گزارش   گیری و ارسال و جمع   بندی 
گزارشات به وزارت کشور و سایر مواردی که ستاد مرکزی از ما می   خواهد برعهده  دبیرخانه 

است که  با ۱۳ کمیته ارتباط دارد کمیته ها   از جمله؛
-کمیته زیرساخت

-کمیته مشارکت مردمی اسکان و تغذیه 
-کمیته بهداشت

-کمیته امداد و نجات
-کمیته اعزام 

-کمیته حمل و نقل 
-کمیته فرهنگی و آموزش

-کمیته اطالع   رسانی و مستندسازی
-کمیته امنیتی و انتظامی

-کمیته اطالعاتی
-کمیته هماهنگی سیاسی و کنسولی 

-کمیته نظارت و ارزیابی 
-کمیته حراست 
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 دو ستاد شهرستانی هم داریم که در شهرستان   های خرمشهر و دشت آزادگان فعال هستند.  
معموال قبل از شروع هر اربعینی یک شرح وظایفی از طریق ستاد مرکزی تعیین می   شود 
برای تمام کمیته   ها، دستگاه   ها و بعد ما در استان یک سری دستور العمل   ها را بومی   سازی 
می   کنیم. یعنی با توجه به شرایط استان خوزستان، ستاد ویژه اربعین این ابالغیه ها   را اگر 
مواردی که خواست استان نیست یا مواردی هستند که نیاز است در استان ما تقویت کنیم 
اضافه می   شود. چون مثال استان ایالم یا کرمانشاه شرایطتش با استان ما فرق می   کند 
دستورالعمل کلی است و ما این اختیار را داریم مالحظات را به عنوان شرح وظیفه به آن 
اضافه کنیم. این را به دستگاه   ها ابالغ می   کنیم و استاندار برای تمام مسئوالن کمیته   ها حکم 

صادر میکند.

مدیران کمیته ها : 
اربعین  نماینده بعثه مقام معظم رهبری مسئول کمیته فرهنگی و آموزش ستاد ویژه 
حسینی استان است معاونت امور  عمرانی استانداری مسئول کمیته زیر ساخت است، 
فرماندار خرمشهر مسئول ستاد شهرستانی و فرماندار دشت آزادگان هم مسئول ستاد 
شهرستانی است، مدیرکل دفتر فنی جانشین کمیته زیرساخت است، مدیر کل بازرسی 
و ارزیابی و رسیدگی به شکایت مسئول رسیدگی به شکایت و ارزیابی ستاد اربعین است، 
مدیرکل صدا و سیما مسئول کمیته اطالع رسانی است، مدیرکل محترم اطالعات مسئول 
کمیته اطالعاتی است و فرمانده نیروی انتظامی هم مسئول کمیته امنیتی و انتظامی است، 
مدیرکل حراست مسئول کمیته حراست است و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان 
مسئول کمیته هماهنگی سیاسی و کنسولی است، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور مسئول کمیته درمان است، مدیرکل راهداری و مسئولیت جاده ای مسئول کمیته 
حمل و نقل و سوخت است، مدیر ستاد بازسازی عتبات مسئول کمیته مشارکت   های مردمی 
و اسکان و تغذیه است، مدیر حج و زیارت استان مسئول کمیته اعزام است، مدیرعامل 
جمعیت حالل احمر مسئول کمیته امداد و نجات است و یک کمیته فرعی داریم که امسال 
احتماال جز کمیته   های اصلی ما شود به نام کمیته خدمات شهری که مدیر کل مدیریت 

شهری متولی کار است.
کمیته   ها زیرمجموعه   های متعددی از دستگاه   های استان را دارند که در عنوان هر یک از 

کمیته ها   مشخص است.
ابتدا یک ستاد مرکزی که مقر آن در وزارت کشور است یک سری استانداری   هایی را برای 
هر پایانه مرزی معین می   کند به عنوان استانداری های معین، وظیفه آنها این است که 
شهروندان این استان ها   در بحث خدمات شهری و بحث فرهنگی تا حدودی در بحث تغذیه 
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به استان های هدف یعنی خوزستان، کرمانشاه و ایالم کمک کنند.
جلسات ستاد اربعین به طور مستمر انجام میشود و به تناوب که می رویم سمت اربعین 
حسینی این جلسات از نظر زمانبندی زودتر انجام می   شوند هر کمیته هم جلسات خود 
را دارد که هر اقدامی که دارد در اول و در حین کار و پایان کار به دبیرخانه اعالم کند و 
منعکس کند و مطالبی که نیاز هست در هماهنگی بین کمیته ای در جلسات ستاد طرح 
می شوند و آنجا در حضور آقای استاندار خیلی مطالب حل می شوند و دستورات هم داده 

می شود.
کاری که دبیرخانه انجام می   دهد، گزارش کلیه اقدامات را در استان از پایان اربعین سال 
گذشته تا آغاز اربعین آینده این گزارشات را در قالب اقداماتی که باید انجام بدهیم آماده می 
کند. یعنی پروژه   هایی که از قبل تمام نشده یا باید امسال انجام بدهیم این ها   را انجام می 
دهیم. آمار تردد زوار که در مرزهای ما انجام می شوند و همه مواردی که وظیفه دبیرخانه 
است که به ستاد مرکزی اعالم کند. اهمیت کمیته   ها بستگی به زمان آنها دارد بعضی 
کمیته ها   در طول سال باید برنامه ریزی کنند، بعضی از این کمیته ها   منوط به بازه زمانی 

اربعین است.
 معموال از اول ماه محرم تا ده روز پس از پایان اربعین دوره بازه زمانی اربعین حسینی است، 
بدین منظور که تمام کارها در این بازه زمانی باید کامل باشد و تمام پروژه ها   تکمیل شده 
باشند البته الزم به ذکر است که مشکالت استان مثل سیل و مشکل اعتبارات باعث لغو 
این قضیه شده است. مثال باید همه کارها تا اول محرم تمام شده باشد ولی بعضی وقتها هم 

شده حتی یک روز قبل از اربعین کارها پایان گرفته است.
  اوج جمعیت در اربعین یک هفته مانده به خود روز اربعین است و سه روز بعد از آن است 
یعنی خود روز اربعین به عنوان شاخص روز شلوغ ما نیست و یک هفته قبل از آن پیک 

جمعیت است.
 در طی ده سال گذشته بیشترین جمعیتی که از مرزهای استان خوزستان رد شدند سال 
۹8 بود. ضمن اینکه یکی از دالیل این امر قضیه ویزا بین کشور ما و کشور عراق بود که حل 

شد و جمعیت را مشتاق تر کرد و  سال به سال روند صعودی بوده است.
 سال ۹8 حدود ۴0 درصد نرخ زائران افزایش داشت و کل ستاد اربعین استان و کمیته های 
آن،   فقط یک هدف دارند و آن رضایتمندی زائران است که بتوانند یک سفر ایمن و سالم با 
امکانات داشته باشند و به همین نحو هم برگردند. زیرا برگشت آنها هم برای ما مهم است.
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گفت و گو با آقای ناصر حویزاوی
سمت: مدیرکل سازمان حج و زیارت استان و مسئول کمیته اعزام ستاد 

اربعین حسینی

بحث اربعین در استان خوزستان یک تاریخ منسجم و مشخصی دارد و بزرگان و مسئولین 
خوزستان در واقع پایه گذار حرکت اربعین در استان خوزستان بودند. 

در سال ۹0 و ۹۱ حرکت اربعین به این شکل امروزی در استان نبود و رفتن زائرین به 
کربالی معلی به شکل انفرادی به عراق منع قانونی داشت و براساس مصوبه شورای امنیت 
ملی فقط کسانی باید می رفتند که در قالب کاروان ثبت نام میکردند و اعزام انفرادی ممنوع 
بود لذا در سال ۹۱ شاهد تجمعاتی در مرز شلمچه بودیم ولی باز هم باتوجه به ممنوعیت 
مبنی بر عدم اعزام فرد یا گروه در قالب اشخاص امکان اعزام آنها نبود و دو مرز ما همیشه 
درگیر این مسائل بود تا اینکه این موضوع تبدیل شد به چالش و جنبه رسانه ای گرفت و در 
سال ۹۱ هم هوا سرد بود و آن زمان بود که ما به شکل خیلی جدی ورود کردیم و مخابره 
می کردیم و هیچکدام از سازمان ها   و نهادها اذن برای ورود نداشتند و کار برای آنها تعریف 

شده نبود.
سازمان حج و زیارت یک تنه برای مشکالت اعزام کار کرد و اولین سازمانی که احساس 
وظیفه کرد و به ما ملحق شد سپاه بود و با جلسات متعددی که با جناب شاهوارپور گرفتم 
ایشان علیرغم اینکه دستور سازمانی نداشت ولی بنا به وظیفه دینیشان خیلی خوب ورود 

کردند و محور این جلسات در دفتر آقای جزایری بود.
در اوایل و سال های ۹0 و ۹۱ هیچ امکاناتی در مسیر نبود نه امکانات خواب و خوراک و 
اسکان و غیره و در آن زمان که هوا هم سرد تر بود ما    چوب و هیزم استفاده میکردیم که 
گرما ایجاد کنیم و چندین بار هم شده بود که در آنجاهایی که ما آتش روشن میکردیم مین 

ضدنفر بود و این مسئله خطرناکی بود و مین زدایی میکردیم.
کم کم ستاد اربعین شکل گرفت. همه چیز از اعزام و اسکان و غیره در دست سازمان حج و 
زیارت بود و البته تعداد ما کم بود ولی ما همه قرارگاه های سازمان های مختلف را فراخواندیم 
تا هرکدام فعالیتی را به دست بگیرد و این اتفاق تا سال ۹۴ ادامه داشت به صورت متوالی 
و بعد از اتفاقی که در مکه مکرمه در سال ۹۴ افتاد و حجاج ما شهید شدند در فاجعه منا 
و همزمانی آن اتفاق و پیگیری اجساد شهیدان با عربستان و درگیری که با آنها از این 
جهت داشتیم به پیشنهاد ریاست جمهور آقای دکتر روحانی به مقام معظم رهبری دال بر 
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اینکه سازمان حج و زیارت در حال حاضر درگیر مباحث عربستان شده، اربعین موکول شد 
به وزارت کشور و وقتی که وزارت کشور ورود کرد تقریبا امکانات وسیعی پای کار آمد و 
استانداران ورود کردند. کم کم زیرساخت دیگری ایجاد شد و همزمان کمیته هایی   در حوزه 

بهداشت و اسکان و غیره شکل گرفت.
در آن سال ها به همه مردم   فراخوان می دادیم برای برپایی موکب و حتی فالفل فروش های 
لشکرآباد را فرا خواستیم تا با ما همکاری کنند و سراغ بزرگان عشایر هم رفتیم، صدا و سیما 
در انعکاس این حرکت های مردمی خیلی کمک کرد و ورود سپاه مجدداً کار را خیلی آسان 
کرد. در طول مسیر ما با مشکالت متعددی رو به رو بودیم و عمده مشکل ما بحث ویزا بود 
و در این مقطع امکان صدور ویزا وجود نداشت و نیروها کم بود از آن طرف هم متقاضیان 

زیاد بودند و مشکالتی را ایجاد کردند. 
از جمله دیگر مشکالت جعل ویزا بود و ما مکررا میدیدم که خیل عظیمی از مردم می آمدند 

با ویزا ولی این ویزاها جعلی بود و اینها در مرز می ماندند.
صدور ویزا یکی از عمده مشکالت ما بود که برخی شایعه کردند از جهت اینکه مثال ویزا 

برداشته شده و جمعیت زیادی به مرزها می آمد اما عراق مانع ورود آنها می شد.
خوزستان تنها استانی بود که سه کنسولگری داشت یک کنسولگری در اهواز و دیگری در 

مرز شلمچه و یکی دیگر هم در دشت آزادگان مستقر بود و ما آنها را اداره میکردیم. 
از جمله فجایع بزرگی که در این تاریخ برای ما رقم خورد بحث شکستن مرزها بود یعنی یک 
عده ای  می رفتند و مرز ها   را می شکستند و این موانع را بر میداشتند و وارد عراق میشدند. 
این اتفاق در مرز مهران می افتاد و کم کم به خوزستان هم سرایت میکرد و جمعیت )تقریبا 
۱۵0 هزار    نفر( مرزها را رد کردند و وارد عراق شدند و با برخورد نظامی عراقی ها   مواجه 
شدیم. در آن تاریخ تا چند سال گذشته عمده مشکل ما صدور ویزا بود که صدور کم و 
تقاضای زیاد بود، نیروی کم باعث ایجاد چنین مشکلی شده بود. فرآیند ویزا هم به گونه ای 

بود که جعل ویزا به راحتی صورت میگرفت.
اما مشکل بعدی بحث آزاد برها بود یعنی افرادی بدون بیمه کردن اشخاص و مستندات 
قانونی افراد را می بردند به عراق و این یک مشکل بود و در همین ارتباط خاطره تلخ ناشی از 
این مشکل، شهیدان حله بود که تعدادی از خانم ها   طی انفجاری در حله شهید شدند. بعد 
متوجه شدیم که این شهیدان بدون بیمه شدن به عراق سفر کرده بودند. اما خوشبختانه 

موضوع برطرف شد. 
بحث امنیت هم یکی دیگر از موضوعات و مشکالت ما بود که سپاه در بحث اربعین خیلی 

به ما کمک کردند و مشکالت امنیتی را کنترل می کردند.
   از جمله مشکالت در بحث ویزا، نبود زیرساختهای کافی بود یعنی وقتی اعالم کردیم که 
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ویزا رایگان است    اما در عوض در مرز باید افراد عوارض خروج از کشور را پرداخت میکردند 
و این موضوع باید در مرزصورت میگرفت و در مرز هم یک شعبه بانک بود و چند کارمند و 
در مقابل جمعیت هزار نفری که بعدها با ابتکاراتی که در این مسیر انجام شد. باعث شد که 
این عوارض خروج از کشور از بین برود و این تبدیل به قانون شد.   مستند کردن این عمل ها 

  در تاریخ بسیار امر خوبی است تا عیوب و نواقص کار هم دیده شود.
در حوزه های فرهنگی نیز فعالیت ها   کم است و ضعف هایی   در ارائه و تهیه فیلم و تئاتر و 

مستند و عکس و غیره وجود دارد.
حرکت اربعین ظرافت های زیادی دارد و باعث ائتالف بین اقوام در کشور شده است و همین 

حرکت اربعین باعث شده بود که ارتباط بین مردم ایران بسیار خوب صورت بگیرد. 
اربعین باعث ائتالف در بین اقوام ایران و عراق هم شده است. در اربعین یک ماراتون سه 
میلیونی رخ میدهد و این موضوع هم باعث ائتالی سالمت جسمی و فیزیکی است و خیلی 
از بیماران در این مسیر پیاده روی میکنند همچون یک ورزش و ماراتون ورزشی عمل 

میکند و باعث سالمت و نشاط آنها شده است.
از جمله یکی از نتایج اقتصادی در اربعین ساخت بزرگترین زائرسرای بستان است. ما درباره 
دستآورهای اقتصادی اربعین هیچ استفاده ای در استان نکردیم به عنوان مثال ملزومات 
اربعین خیلی زیاد هستند از کفش گرفته تا کوله پشتی و غذای آماده و خیلی چیزهای 

دیگر که میتوانیم در استان تولید کنیم و با آن درآمدزایی کنیم.
اگر اعزام از طریق ماشین های شخصی در آینده صورت بگیرد خیلی به چرخه اقتصادی 
کمک میکند و درمسیر اگر اشتغال هایی   چون تعویض روغن و تعمیر خودرو صورت بگیرد 
و خیلی کارهای اینچنین انجام شود باعث ایجاد اشتغال و درآمد زیادی می شود. در بحث 
زیرساخت و در بحث خدمات فرهنگی در حد وسیع باید دولت انجام دهد اما بحث استقبال 

و فرهنگ اربعینی به دست مردم است.
در همین موکب ها   یک ضعفی که وجود دارد این است که موکب ها   هیچ تعاملی از لحاظ 
شکلی با طبیعت ندارد و هیچ استفاده ای از آنها نمیشود. ما میتوانیم با ساخت موکب ها   به 
صورت دائمی که با شکل فرهنگی خود ما ساخته شوند و باعث ماندگاری آنها بشویم، مانند 
کاروان سراهای دوران قدیم که تا االن هنوز پابرجا هستند و به عنوان برگی از تاریخ ما وجود 
دارند اگر اکنون هم موکب ها   با این شکل ساخته شوند قطعاً این موکب ها   پابرجا در تاریخ 

میمانند و در آینده از آنها یاد میشود. 
ما نتوانسته ایم در بحث فرهنگی ادبیات مشترکی را ایجاد کنیم تا کنون این عمل انجام 

نشده است. 
پژوهشگران باید در این مسئله ورود کنند و تولد جدیدی را در اربعین ایجاد کنند.
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مدیریت پنهان که بتواند این اربعین را به شکل دقیق پایه ریزی کند ندیدم و این ضعف ما 
است. در سیل هم ما از بحث اربعین خیلی استفاده کردیم یعنی تجارب مدیریت اربعین 
در مدیریت سیالب بسیار به کار ما آمد و این مسئله ای است که در نتیجه اربعین به دست 

آوردیم. 
مدل کمک ها   در اربعین و سیالب یکی است یعنی همچون موکب ها   در اربعین در بحث 
سیالب هم کمک های مردم را مدیریت کردیم آنها را از آشفتگی در آوردیم و این خیلی به 

کار ما آمد.
و حتی در بحث کرونا هم باز از مدیریت اربعین نهایت استفاده را بردیم. و نگاه ها   در خوزستان 
نگاه خوب و مثبتی است و این هم به دلیل مدیریت خوب در اربعین است. مثال یکی از 
کارهایی را که در اربعین انجام دادیم برای تامین آب آتش نشانان بود که یک چاله های آب 
را درست کردیم و چاله را پر کردیم از آب رودخانه و از این نوع مدیریت ها   بسیار انجام شد.
در کنار تمام کمیته هایی   که اکنون وجود دارد و هرکدام    به طور مجزا کارهای محوله به 
خود را انجام می دهند باید یک کمیته تلفیقی وجود داشته باشد که این مدیریت ها   را تلفیق 
کند، اکنون کمیته ها   همه دارند کار خود را میکنند و هر کدام وظیفه ای را که به او محول 
شده است انجام میدهد اما نیاز به یک کمیته تلفیق است که میان اینها تلفیقی ایجاد کند 

و باعث به هم وصل کردن این کمیته ها   باشد.
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گفت و گو با آقای علی صالح    نساج
سمت: مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 

در خصوص بحث اربعین و وظایفی که برعهده اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات که به 
نمایندگی از وزارت ارتباطات کشور است، باید گفت فعالیت هایی   را باید انجام می دادیم که 
با اهدافی در راستای رسیدن به آسایش و آرامش و رفاه مردم که به عنوان زوار اباعبداهلل 
حسین به زیارت میروند، صورت می گرفته و ما وظیفه داشتیم رفع مشکالت این مسیرها را 

فراهم آوریم و خدمت   رسان باشیم.
 به فراخور این موضوعات برنامه ریزی هایی   داشتیم و در راستای جلسات ستاد اربعین که 
در استانداری انجام می شد و همزمان در مجموعه خودمان همچنین جلساتی را داشتیم 
و خود من به عنوان نماینده وزیر در استان و با همکاری مدیران تنظیم مقررات منطقه 
جنوب غرب و مخابرات منطقه خوزستان مجموعه زیرساخت استان مجموعه پست استان 
و مجموعه پست بانک استان در این جلسات حضور داشتند و طبق برنامه ریزی و تقسیم 
وظایف کارهایی که محول به آنها بود به عنوان بخش دولتی به وظایف خود عمل می کردیم.

 در بحث  بخش خصوصی، مخابرات و بخش اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و رایتل و 
یا سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی، خدمات و وظیفه ای را برعهده داشتند از 
همان ابتدا که مورد را بررسی کردیم دیدیم که سایت نصب شده تلفن همراه داریم و الزم 
است به لحاظ شلوغی آن منطقه سایت های سیار را در آن منطقه بیاوریم که آن محدوده 
زمانی که ترافیک مردم باال می رود اصطالحا تلفن ها   بالک نشوند و تعداد بیشتری از مردم 
بتوانند از بستر اینترنت و تلفن استفاده کنند بنابراین در کنار سایت های ثابت سایت های 
سیار را هم قرار داده و بعضی جاها دیدیم پوشش مطلوب نیست پس فقط می توانستیم 
این  این پوشش ها   به  در آن محدوده زمانی کم و مشخص  آنجاها را پوشش دهیم و 
شکل بود که باید یا سایت ثابت باشد یا سایت سیار که سایت ثابت زمانبر بود و یا سایت 
سیار که سایت هایی   هستند که خیلی سریعتر آماده می شدند و باعث میشد مردم خیلی 
سریع استفاده کنند و با توجه به مسیرهای ترددی آنها این پوشش ها   را بگیرند. و بسته 
به مشکالتی که اپراتورها داشتند در آن موقعیت خیلی سریع رفع مشکل انجام دادیم در 

مجموعه کارهایی که ما در استان انجام دادیم رفع مشکالت این اپراتور ها   بود.
 با مجموعه هالل احمر و یا راهداری که برای تردد هایشان و هم برای نصب اپراتورهایشان 
هماهنگ بودیم مثال به سپاه می گفتیم به ما مجوز بدهد تا آن سایت سیار را با تریلی ببریم 
آنجا و مستقر کنیم و یا مثال هالل احمر یک جایی را داشت که باید تماس می گرفتیم و یا 
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در جلسات مطرح می کردیم که با ما همکاری کنند و در نهایت آن کار را انجام می دادیم و 
سایت ها   را در اختیار آنها می گذاشتیم. و برای ما مهم بود که مثال آن خدماتی که به مردم 
می دهیم یک خدمات دائم باشد و به همین دلیل نیاز بودکه با استانداری هماهنگ کنیم که 
تردد کارشناسان اپراتورها بدون مشکل انجام شود و یا حتی بعضا در آن ایام پیک شلوغی 
مجموعه و تیم فنی در همان منطقه و پایانه ها   مستقر می شدند و شبانه روز پاسخگو بودند 
و  اگر می خواستند از پایانه چذابه بیایند تا سوسنگرد و بعد دوباره برگردند خیلی زمان نیاز 
داشت و ما می خواستیم که تیم فنی با امکانات کامل در مرزها مستقر شوند و رفع مشکل 

کنند که این اتفاق افتاد و این امر عملی شد.
به جهت وسعت افرادی که در آن محل ها   حضور داشتند ما باید پهنای باند این مناطق را 
افزایش می دادیم تا مشترکانی که می خواهند در این مدت تماس صوتی و تصویری بگیرند 

به راحتی استفاده کنند.
با فرمانداری های دشت آزادگان و شهرستان خرمشهر صحبت کردیم و یک سری ریست های 
ماهواره ای را قرار دادیم )به فرض مثال درصورتی که یک اتفاقی و حادثه ای مانند سیل پل 
دختر بیافتد و همه ارتباطات قطع شود( و این ریست های ماهواره ای فقط در مواقع خاص 
و برای افراد خاص قرار دادیم تا ارتباط  در زمان بحران همچنان برقرار بماند مثال در 
اختیار هالل احمر و پایانه ها    قرار دادیم یا  به عنوان مثال اگر در هنگام ساختن جاده ها   در 
مسیرهای پایانه ها   لودر به فیبر نوری آسیب برساند و آنها را قطع کند که این قطع کردن 
یک لحظه اتفاق می افتد اما تعمیر آن و تعداد تارهای نوری که باید یکی یکی به هم متصل 
کنند زمان بر است بنابراین اگر در آن سر مرز می خواستند گذرنامه افراد را چک کنند 

جهت اجازه خروج می توانستند از این بستر ارتباطی استفاده کنند.
 و اگر  فیبر نوری قطع می شد از لینک های رادیویی که درآن ایام در آن منطقه قرار داده 
بودیم در شرایط بحرانی استفاده می کردیم و بنابراین ما کارهایی کردیم که ارتباط مان را در 
همه لحظات پایدار نگه می داشتیم مدام از اداره تنظیم مقررات می خواستیم که آن مسیرها 
و سایت ها   را چک کنند و خدماتی که ارائه می شود چک شود و آن مشکالت را سریعا اعالم 

کنند تا مردم اصال مشکلی را در ارتباطات خود نداشته باشند.
 همچنین خودرو پایشی داریم که به صورت سیار است و این تجهیزات را در مرزها قرار 
دادیم و 2۴ ساعته پایش را انجام می داد و حتی اگر اپراتورهای عراق سرریز خدمات را ارائه 
می داد و به سمت مجموعه ما اختاللی را وارد می کردند ما سریعا از طریق امور بین الملل 
رسیدگی می کردیم و سعی کردیم این ها   را به اپراتورها ابالغ کنیم و همراه اول،  ایرانسل 
و رایتل همه خدمات را آنجا پوشش می دادند، هم ۳ جی، ۴جی و نسل چهارو نیم که این 

ارتباط را داشته باشیم.
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 عالوه بر اینها باندهای فرکانسی که باید درآن محدوده به صورت نرمال کار می کردند را که 
اگر احیاناً نیروی های خدمت رسانی مثل نیروی انتظامی و یا سایر دستگاه ها نیاز به استفاده 
از بیسیم و دستگاه های خود داشتند همیشه آن فضا آماده باشد و اختاللی در آن فضا وجود 

نداشته باشد و ما در هر دو مرز شلمچه و چذابه این خدمات را ارائه دادیم.
در خصوص فروش سیم کارت های عراقی نیز با دادستانی هماهنگ کردیم که جلوی آن را 
بگیرند زیرا بعضا مشترک ایرانی این سیم کارت را می خریدند و وقتی از مرز برمی گشتند 
می دیدند این سیم کارت غیرفعال است و نیروی انتظامی به همراه  نماینده دادستانی این 
سیم کارت ها   را توقیف می کردند و حتی اگر سیم کارتی از دفاتر هم فروخته می شد فوراً 

جلوی آن را می گرفتند که مشکالتی را از این بابت نداشته باشیم.
بحث ریجستری در آن ایام هم وجود داشت که احیانا گوشی قاچاق وارد کشور نشود و 
مشکالتی که بعدها برای مردم به وجود می آید را پیشگیری می کردیم. در خصوص پست، 
یک ایده ای که به آن پرداخته شد این بود که زوار ممکن است در آن مسیری که دارند 
حرکت می کنند وسیله ای را گم کنند در این صورت یک موکب خدمت رسان را در پایانه 
و نماینده پست در آنجا مستقر بود و برای این منظور تعریف شد تا تجهیزات گم شده و 
اشیا گم شده در آن باجه یا موکب نگه داری شود و افرادی که وسایل خود را گم کردند 
با مراجعه به آنجا این ها   را دریافت می کردند یا در صورت عدم مراجعه این وسایل از روی 

مشخصات برای افراد پست می شد.
کار دیگری که پست انجام می داد این بود که اگر زائر خسته بوده و همراه خود وسایل زیادی 
را حمل می کند این وسایل را به پست میداد تا این ها   را با هزینه پستی معمولی ارسال کند.

در مورد پول نقد هم در محل باجه های عابر بانک وجود داشت. در ایام اربعین تا خود 
اهواز عالوه بر فیبر نوری یک بستر سومی هم به عنوان پروتکشن اضافه کردیم و از طریق 

ریست های ماهواره ای ارتباطات خود را قوی تر کردیم.
رفته رفته در هر سال کارها پیشرفت کرد و رفته رفته سایت های ما و سایت های اپراتور از 
سایت سیار به ثابت تغییر کردند و در مورد مجموعه همراه اول،  مسیر سوسنگرد و چذابه 
۱۱ سایت را ثابت کردیم در مسیر خرمشهر به شلمچه ۱0 سایت را نصب کردیم در مسیر 
عبدالخان به بستان ۴ سایت را نصب کردیم. در مورد مجموعه ایرانسل در مسیر  سوسنگرد 
۵ تا سایت را نصب کردیم، سوسنگرد به بستان ۴ تا سایت دائم شد، بستان به جذابه ۴ 
سایت ثابت شد و االن ما در جلسات استانداری وقتی به عنوان کمیته ارتباطات می نشینیم 
آنجا می گوییم پوششمان تکمیل است و فقط به جهت افزایش ظرفیت در آن مناطق در 
مواقع پیک مصرف نیاز است در بعضی از مناطق سایت سیار برده شود زیرا در طول سال 
این مناطق استفاده ای از این سایت ها   و خدمات ندارند و فقط در ایام اربعین و فقط با آن 
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یک سایت سیار در آن ایام می توان همه خدمات را ارائه بدهد از این بابت مشکلی نداریم.
االن هم در مسیرها و پایانه ها   مشکلی نداریم و تعامل خوبی بین مجموعه های دولتی و 
مجموعه های خصوصی وجود دارد که این موارد را برطرف کنیم. مثال در جاهایی پیش آمده 
که سایت سیاری را به سایت ثابت تبدیلش کنیم مثال یک پادگان بوده و آنها هم پرتکل های 
امنیتی داشته اند که اجازه این کار را نمی  دهند و بعد آن را در کارگروه استانی بردیم تا با 
دستور استانداری این موارد رفع شود. در محدوده یک هفته ده روزی که در آن ایام پیک 
جمعیت  باال است وای فای های رایگانی را چه در مواکب و چه در پایانه ها،   مشترکین 

می توانستند وصل شوند و از این خدمات استفاده کنند.
بطور خاص برای پایانه ها   با نیروی انتظامی هماهنگ کردیم که در پایانه ها   معطلی نباشد و 

از این بابت در بحث گذرنامه و توزیع آن هیچ مشکلی ایجاد نشود.
برای صدا و سیما فیبر نوری را در دو پایانه که جهت ارتباط نیاز داشتند فراهم کردیم. از 
جمله مشکالتی که میتوان به آنها اشاره کرد این است که در حال حاضر ما مشکل ارتباطی 
نداریم اما اگر برنامه ای برای تغییر به وجود آید یعنی جابه جایی در مورد محل اربعین 
صورت بگیرد این برای ما چالش به حساب می آید.  زیرا هر بار بین منطقه آزاد اروند و 
استانداری جلساتی برگزار می شود با این مضمون که امسال اربعین همان جای قبلی باشد 
اما منطقه آزاد می گوید در جایی که ما آماده کردیم برگزار شود و این تغییر و جابه جایی 
نیاز است که به ما گفته شود تا زمانی که وقت هست ما بتوانیم این تغیرات را انجام دهیم 
نه اینکه یک هفته مانده به اربعین این تغییرات را به ما اطالع دهند و از ما بخواهند که 
پوشش ها   را در آن منطقه انجام دهیم زیرا در آن زمان باید ما به تهران تقاضا بدهم تا آنها 
مجوز ارسال سایت سیار را بدهند و در آن منطقه مستقر شوند و بعد مشترکین این تغییرات 

را اصال احساس نمی کنند و متوجه نشوند.
رومینگ های بین الملل یکی دیگر از چالش مشترکین است و تنظیمات رومینگ را خود 
مشترکین  باید انجام دهند تا در مرز، رومینگ آنها ناخواسته تغییر نکند و باعث ایجاد 
هزینه اضافه برای آنها نشود و هر ساله این موضوع از طریق پیامک هشدار داده می شود و 
اطالع رسانی بنری و پیامکی هم انجام می شود پس مردم در آن ایام در مرز رومینگ ها    را 

باز نگذارند.
یکی دیگر از چالش ها   این است که ما االن در حال حاضر هیچ کاری برای جاده ها   نمیکنیم 
و نزدیک اربعین که می شود جاده ها   در دست تعمیر و احداث و بنا قرار می گیرند و لودرها 
در این مسیرها حرکت می کنند و به فیبر نوری آسب می رسانند و باعث قطعی چند ساعته 
می شود و ما حتی نفر گذاشتیم کنار لودر که حواسشان به این موضوع باشد اما باز هم 

توجه ای نمی  شود.
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یکی دیگر از مشکالت و چالش ها   بحث امینت است، تامین امنیت سایت ها   و تجهیزات 
مخابراتی و ارتباطی ما چالش مهمی هست که ما از مجموعه امنیتی واقعا میخواهیم که 
به ما کمک کنند چون بعضی سایت ها   در مسیرهایی هستند که ترددی در آنجا نیست یا 
محدود است و پیش میآید که در آن ایام ما داریم خدمتی را میرسانیم اما کابل های سایت ها 
 و یا کولر آنها  را سرقت کردند و مجموعه فنی را خراب کردند فقط به خاطر اینکه آن آهن 

دور مجموعه را سرقت کنند.
کاری که در مورد سیم کارت های سوخته انجام دادیم این بود که  در همان پایانه چذابه 
نمایندگان اپراتورها حضور داشته باشند و اگر مشکلی برای فرد وجود داشته باشد حل شود 

و همانجا برای او سیم کارت تعریف میکردند.
در خصوص اپلیکیشن هم باید بگوییم که اپلیکشن ها   هر ساله فرمت های مختلفی داشته 
اند و در وزارت ارتباطات در این خصوص جلسات متعددی انجام میشد و هر کدام از این ها 
  معایبی داشت و یک مزایایی داشت و به تناسب این معایب و محاسن و با تجمیع آنها یک 
اپلیکشین تعریف شد با عنوان زائر که در سال گذشته اپراتور ها    همه خدمات خود را از 
طریق همین اپلیکیشن   های تعریف شده به مردم ارائه میداد و امسال هم در صورت برگزاری 

اربعین این اپلیکشن زائر با پختگی بیشتر به کار خود ادامه می دهد.
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گفت و گو با آقای فاضل عبیات 
سمت: معاون عمرانی استاندای خوزستان )مسئول کمیته زیرساخت ستاد 

اربعین(

فعالیت ما در دو مرز شلمچه و چذابه به گونه ای  بود که باید یک شهری را بر پا می کردیم، 
آب و برق و راه و معابر و زیرساخت های مربوط به فاضالب را همه اینها در سایت شلمچه و 
چذابه نیاز بود، به دلیل اینکه شلمچه و چذابه تا شهر فاصله زیادی دارند و پایانه ها   نسبت به 
شهر دور هستند. بنابراین تال ش های خوبی تا االن انجام شده اما اعتباراتی که برای اربعین 

بوده تنها    بخش خیلی کمی از آنها پرداخت شده است.
   اولین نکته بحث راه است، کمیته زیرساخت )به ویژه جاده اهواز تا چذابه( در زمینه ساخت 
راه خوب پیش رفته است و در سال ۱۳۹8 به یک سامان خوبی در این مسیر رسید که 
جاده اهواز به سوسنگرد چهار بانده شد و این باعث شد که تردد به خوبی انجام بشود و 
البته هنوز ما در این زمینه نیازهایی  داریم از جمله اینکه چهار نقطه از این مسیر و پلی که 
در این مسیر هست و    برخی از این پل های موجود باید تعریض شوند و متناسب با عرض 
جاده ای که درست کردیم باشند. این کار انجام دادنش سخت بود و از سال ۹۴ تا ۹7 در این 
خصوص تصمیم گرفته شد ما نباید منتظر باشیم تا ماه های راهپیمایی اربعین از راه برسد و 

دچار کمبود وقت بشویم به این خاطر کارها را زودتر انجام میدهیم.
   اوایل سال ۹8 ما با سیالب روبه رو شدیم و جمع و جور کردن سیالب خیلی طول کشید 
و به اواسط تابستان تقریبا کشیده شده و جاده چذابه به بستان زیر آب رفت و بنابراین 
پروژه زیرساخت ما تحت تاثیر قرار گرفت و به هر حال سال ۹8 بخش خوبی از پیشرفت در 
قسمت راهها داشتیم. عالوه بر این فاصله ای که سایت ها   با شهر دارند نیاز هست که زائرانی 
که از راه دور می آیند پارکینگی برای استقرار ماشین های آنها وجود داشته باشد و از نظر 
زیرساختی ساخت پارکینگ ها   سخت است و جایی امن را می طلبد که ماشین ها   مستقر 
شوند و بتواند چند ده هزار ماشین را ساماندهی کنند و که در سایت چذابه بتوانیم چیزی 
حدود 2۴ هزار اتومبیل را در پارکینگ جا بدهیم. در شلمچه هم همین آمار هست ده ها 
  هکتار برای این پارکینگ های سایت ها   تخصیص داده شد و خوشبختانه توانسیم نیاز زائران 

را برطرف کنیم.
پس در زمینه راه به نقطه خوب و مطلوبی رسیدیم اما در چهار یا پنج نقطه بحث تعریض 
جاده هنوز کار بیشتری دارد و در زمینه ظرفیت پارکینگ به جای خوبی رسیده ایم اما 
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درباره مدیریت پارکینگ ها   هنوز نیاز به برنامه ریزی بیشتری داریم و منظور از مدیریت 
این است که سایت ها   چون از شهرها دور است نظم و سامان دادن به ماشین ها   ورودی و 
خروجی به دلیل بزرگی مساحت، پیدا کردن و پایش و نگهداری آن ماشین ها   نیاز است 
که دوربین های مدار بسته وجود داشته باشد در این سطح بسیار بزرگ که در مجموع 
در شلمچه مثال ۹0 هکتار مساحت این پارکینگ ها   هست که ماشین ها  در آنجا  مستقر 
می شوند و دریایی از ماشین ها   به وجود می آید و مدیریت کردن آنها خود یک مقوله ای است 

که نیاز به یک ساماندهی و برنامه ریزی جدا دارد.
در جهت محل استقرار مواکب در شلمچه و چذابه کارهای خوبی انجام شده و یک طرح 
کاملی برای سایت چذابه در نظر گرفته شده و در حال اجرا است و منظور، معبری است 
برای    جانمایی کارهای مختلفی از جمله استقرار دفاتر خدمات رسان در زمینه بهداشت و 
نیروی انتظامی و موضوعات مربوط به خدمات شهری، جهت مدیریت امور که در این زمینه 
کارهای خوبی انجام شده. عالوه بر آن خود موکب داران هم ساخت و ساز خود را انجام 
دادند ولی هنوز در هر دو سایت شلمچه و چذابه به آن وضع مطلوب نرسیده ایم و باید به 
تدریج همه ساله کارها را پیشرفت بدهیم اما در مجموع با روندی که هر سال داریم انجام 

میدهیم به جای خوبی رسیدیم.
   در ارتباط با بحث ارتباطات هم هر سال روند خوب و عالی دارد و هیچ مشکلی نیست. 
بیشترین نگرانی ما در آب شرب و بهداشتی آنجا است که در سال گذشته ما تقریبا جز 
برخی موارد که ظرف چند ساعت آب قطع شده بود مشکلی نداشتیم و در مورد بحث 
فاضالب هم در مرز چذابه و هم شلمچه هنوز جا دارد چند چشمه بهداشتی اضافه شود 
که بتوانیم خدمات رسانی خوبی را انجام دهیم در مجموع میشود گفت در سمت کشور ما 
هیچ مشکلی وجود ندارد و پذیرایی   در سمت ایران کامال محسوس، خدمات خوب و مطلوب 
است به طوریکه زائران که هر دو مرز را می بینند این امر مشهود است. در سمت مرز عراق 
مشکالت    و سختی ها   بسیار زیاد است. ما فقط طرف خودمان میتوانیم خدمات بدهیم و 
فقط پیشنهاد هایی   را به کشور عراق دادیم و این مسئله به توافق نیاز دارد که ما هم در این 

زمینه در ستاد اربعین تالش کرده ایم.
مهم ترین بحث زیرساخت هست و ما همه این کارها را انجام میدهیم که در زمینه فرهنگی 
استفاده درست شود نگرانی عمده من نگرانی راه است احساس میکنم در زمینه راه باید 
کارهای اساسی انجام بشود وقتی که    زوار با ماشین های خود می آیند با توجه به اینکه 
راهپیمایی اربعین و اساساً این مسافرت از لحاظ جسمی یک مسافرت نسبتا خسته کننده ای 
است بنابراین ممکن است در راه برگشت و اینکه از راه دور می آیند و رانندگی را خسته 
کننده میکند مشکالتی پیش بیاید. مسیری که تا مرز است هنوز آنقدر خوب نیست و 
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متاسفانه در سال های پیش باعث ایجاد تصادفاتی شد. مسیر جاده اهواز به خرمشهر نیاز 
به تعریض دارد و در مسیر هم استراحتگاه هایی   را به وجود بیاوریم تا مسافران جایی برای 

استراحت داشته باشند و بزرگترین چالش ما همین است. 
چالش دوم ما بحث گرما است چون موسم اربعین در سال های بعدی در گرما خواهد بود، 
همه بحث های مرتبط با گرما مورد اهمیت واقع میشوند و مسائل بهداشتی در این زمان 

برای ما مهم میشود.
سومین چالش ما با توجه به کارهایی که در اینجا انجام میدهیم این است که باید این کارها 
ماندگار باشد و فعال باقی بماند. مثال در چذابه با توجه به فاصله ای که دارد امکاناتی مانند 
فاضالب و آب و موکب هایی   که ساخت   ساز آن ها   انجام شده، و دفاتری که برقرار است، اگر در 
طول سال از این امکانات و زیرساختها نگهداری نشود ممکن است تخریب شوند و برای سال 
بعد احساس کنیم پروژه پیشرفت منفی داشته، اینکه چگونه آنها را در طول سال به طور 
مستمر نگهداری کنیم یکی از اساسی ترین چالش ها   است. کسانی که مواکبی را ساختند 
مایل هستند که این مواکب را به طور دائم نگه دارند، محافظت از این ها   نیاز به امکانات دارد 
به خصوص که از شهرها دور هستند بنابراین خود این میشود مشکل اصلی است باید به 

آن رسیدگی شود. 
من معتقد هستم که راهپیمایی اربعین یک فرصتی است که عالوه بر تمام برکات معنوی، 
برای مردم شهرستان های اطراف و به ویژه دشت آزادگان و خرمشهر و آبادان این راهپیمایی 
میتواند در بعد اشتغال و اقتصاد فرصتی را ایجاد کند و دروازه خوبی است برای رسیدن به 
مراسم معنوی و اقتصادی و اگر بتوانیم در بحث گردشگری دینی هم فرصت هایی   را برای 
مردم منطقه به وجود بیاوریم و بعضی از زیرساخت های گردشگری را در آن منطقه ایجاد 
کنیم تا تمام سال بتواند فعال باشد، کار بزرگی است. مثال فقط بحث این زیرساخت ها 
  محدود به زمان راهپیمایی نشود این طرح موجود است و نگاه ما به سایت چذابه و شلمچه 
این است که بتوانیم سرمایه گذار جذب کنیم و این ها   اقامتگاه های دائم بزنند و همچنین 
نمایشگاه عرضه صنایع دستی و گردشگری را ایجاد کنند و برکات این سایت ها   دائمی شوند.   
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گفت و گو با آقای علی خدادادی
سمت:  رئیس هالل احمر استان خوزستان)مسئول کمیته امداد و نجات ستاد 

اربعین(

حرکت اربعین از سال ۱۳۹0 به بعد به صورت جدی شروع شد. که به صورت پراکنده و 
بدون ساماندهی و به صورت مردمی انجام می   شد و آن هم به خاطر شرایطی که در عراق 
بوده و البته این حرکت از قدیم بوده و سال های ۵۵ و ۵۴ که امام در عراق مستقر بودند 
علی رغم مخالفتهای رژیم بعث آن زمان، اما حرکت پیاده روی اربعین در مسیر هایی   با فرزند 
حضرت امام خمینی)قدس( انجام می شد و همه این مسائل به این موضوع بر میگردد که 

فرهنگ شیعی از قدیم وجود داشته است.
   البته این حرکت مبنای تاریخی دارد و برای تداوم این حرکت قطعا با توجه به نظام جمهوری 
اسالمی ایران که بعد از دفاع مقدس و فراهم شدن فرصت قرابت مذهبی بین ایران و عراق 
به وجود آمده و مفید واقع شده، این حرکت می تواند به صورت یک مدرسه و دانشگاه باشد 
و افرادی که در این مسیر قرار میگیرند به خصوص جوانان و افرادی که تشنه فراگیری این 

درس ها   باشند میتوانند استفاده مفیدی داشته باشند. 
در کنار این حرکت فرهنگی نکته ای جالبی که وجود دارد همدلی مردم است و مهمان 
نوازی مردم عراق که خیلی جلوه باالیی دارد از نوع دوستی به خصوص برای جمعیت هالل 

احمر با توجه به رسالتی که دارد.
   معموال زمانی که یک حرکتی یا توده ای عظیمی شکل می گیرد، مخاطراتی هم ایجاد 
می شود که در دو حوزه وجود دارد یکی سوانح جاده ای است که طی اتفاقاتی در جاده ها 
  بوجود می آید و دیگری مشکالتی است که به دلیل تجمعات انبوه و انتقال بیماری های 
واگیردار هست و یا مشکالتی فردی که برخی افراد به دلیل مشکالتی که دارند ایجاد میشود 
و یا به دلیل شرایط آب و هوایی بیماری هایی   ایجاد یا تشدید می شود و نیازمند حمایت و 
پشتیبانی است. هالل احمر دو ماموریت در اربعین به عهده دارد یکی ماموریت های برون 
مرزی که عالوه بر امداد و نجات برون مرزی،   بحث حوزه درمانی هم هست که معموالً کاری 
که باید انجام شود همچون کاری است که در حج انجام میشود و کلیه نیروهای و تجهیزات 

و افراد داوطلب را آماده میکند که در حوزه های خود مستقر شوند.
هالل احمر افراد مجهز و آموزش دیده و مجرب را در پایگاه هایی   که در مسیر هست آماده 

و مستقر میکنند.
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حوادث رانندگی متاسفانه در سالهای گذشته به تعدد اتفاق افتاده و افراد زیادی را در این 
حوادث از دست دادیم به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی که در کشور عراق 
بوده. در این سوی مرز تا مبادی خروجی مرز شلمچه و چذابه و مرز مهران در ایالم جمعیت 
هالل احمر وظیفه امداد و نجات را بر عهده دارد اما هالل احمر در گذشته در حوزه اسکان 
و درمان به کمک بهداشت و درمان ورود می کرد اما از سال ۹۵ کارگاه هایی   تخصصی در 
جمعیت هالل احمر وظیفه امداد و نجات را به صورت تخصصی به عهده گرفت. که   در طول 
مسیر پایگاهی در دو نوع ثابت و موقتی فعال میشوند و پایگاه های موقتی هم دائر میکنیم 

که اعضای هالل احمر در آنجا مستقر میشوند که از قبل آمادگی الزم را کسب کرده اند.
قبل از شروع اربعین بحث توانمندسازی نیروهای خود را داریم که توانمندی سازی در کنار 
مانورهای مشترک با مراکز اورژانس   و آتش نشانی برای حمالت فرضی که اتفاق میافتد باید 
آمادگی را داشته باشیم و اگر الزم بود تجهیزات مورد نیاز هم باید تهیه میشد از استان های 
دیگر. مثال یک ماشین داشتیم ماشین دیگر را از استان های دیگر درخواست میکردیم و در 
مورد بالگرد هم همینطور. ماشین های نجات اگر الزم داشتیم و نیروهای تخصصی میامدند 
و مستقر میشدند و در کنار این جوانان ما بصورت داوطلبانه این حرکت را مشتاقانه دنبال 

میکردند و ارائه خدمت میکردند. 
در طول این چند سال هم جمعیت هالل احمر استان و کشور تجربیات بسیار خوبی را به 
دست آورد و اگر ما از این تجربیات استفاده کنیم و شرایط و روابط ما با عراق هم در این 

موضوع بسیار تاثیرگذار است.
من خودم به افق های خیلی بلندی برای بحث اربعین نگاه میکنم و به خصوص برای جوانان 
یکی از این ها   مثال این است که یک مجموعه ای ۱00 هزار نفری از استان سازماندهی 
کنیم و سهمیه بدهیم مثال شهرستان شوش ۴ هزار نفر این ها   آموزش امدادی ببینند و 
آموزش های کمک های اولیه ببینند و تحت تاثیر این حرکت عظیم قرار بگیرند هم خالقیت 
به خرج دهند و بعد آموزش های مختلف را در این زمینه ببینند و ارتباط بگیرند و اعتماد 
به نفس بگیرند و به خود باوری برسند بعد اعتقادات دینی آنها رشد میکند یعنی اگر هالل 
احمر بتواند در کنار حرکت اربعین در حوزه جوانان این پویش را راه بیاندازد قطعا میتوانیم 
آنرا ساماندهی کنیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم معموال تجربه ای که از این حرکت 
به دست آوردیم این است که ما تا به حال حرکت به این عظمت در سطح منطقه به جز حج 
را تجربه نداشتیم که اگر این امر مستندسازی شود و برای نسل های بعد مورد استفاده قرار 
بگیرد به شرط که این حرکت تداوم داشته باشد اما نکته خیلی مهم این است که حرکت 
اربعین نباید به هیچ عنوان دولتی شود یعنی دولت خدمات بدهد اما حرکت اربعین همچنان 
مردمی بماند و مثل کاروان باشد و حرکت کامال مردمی بماند زیرا اگر دولتی شود تغییراتی 
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را میبیند. در سال های گذشته دیدیم که افراد غیر مسلمان هم شرکت کردند و این خیلی 
جالب است و میتواند به حرکت جهانی تبدیل شود و پیام حاصل از اربعین رسالت جهانی 

دارد. 
مهم ترین بحث، تسهیالت است که کشور عراق در اختیار ما میگذارد تا برای تبادل بیمار 
مشکلی پیش نیاید اما ما همیشه این مشکل را داشتیم و تبادل ما با آن سمت یعنی عراق 
خیلی مشکل است و برای این کار نیاز به گرفتن مجوزهایی از وزارت کشور و غیره است که 

این موضوع را سخت میکند.
در بحث گرما برای سال های دیگر که اربعین در فصل گرم سال اتفاق میافتد باید فکری شود 

زیرا نباید زائران متأثر از آب و هوا شوند. 
معموال بیماری هایی   هستند مثل بیماری واگیردار وبا، زیرا جمعیت باعث ایجاد زمینه 
بیماری میشود و مسمومیت غذایی ها   هم معموال اتفاق میافتد. بیماری همیشه وجود دارد 
که نیاز به رعایت اصول بهداشتی است و پیشنهاد من این است که اگر اربعین کاروانی برگزار 

شود این اتفاقات خیلی کم میشود. 
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گفت و گو با آیت اهلل ابوالحسن حسن زاده 
سمت: نمایندگی بعثه رهبری و مسئول کمیته فرهنگی آموزشی 

ماهیت اربعین حسیني برخالف بسیاري از فعالیت هاي جامعه مانند ساختن درمانگاه و 
خیلي مسائل دیگر، ماهیت فرهنگي دارد.   فعالیت همه کمیته ها   به این معطوف است که به 
عمق زیارت سیدالشهدا به خصوص در اربعین حسیني برسیم لذا همه کمیته ها   اهمیت 
خود را دارند اما همه اینها مقدمه اي است براي یک کار فرهنگي عظیم و بصیرتي که در 

این مسئله وجود دارد.   
از جمله کارهاي مهم و وظایف ذاتي بعثه مقام معظم رهبري و کمیته فرهنگي اربعین به 
خصوص در خوزستان که داراي دو مرز مهم چذابه و شلمچه است که حتي اتباع خارجي 
هم از آن تردد میکنند، ایجاد هماهنگي بین دستگاه هاي فرهنگي مانند سازمان تبلیغات 
و اوقاف و بسیج و سپاه در قرارگاه خاتم االوصیا    و همچنین مساجد و تکایا و موکب داران 

است.   
از جمله دیگر فعالیت هاي کمیته فرهنگي تعیین مسئول فرهنگي است در دو مرز چذابه 
و شلمچه که در سال هاي اخیر به عنوان وظیفه بر عهده کمیته فرهنگي قرار گرفت.   ایجاد 
هماهنگي در بین    موکب داران در مسائل فرهنگي براي زائرین که از همه جاي کشور مي 
آیند و از مرزهاي ورودي استان وارد مي شوند از جمله وظایف این کمیته است و مهم ترین 
هدف از این هماهنگي ها   رسیدن به عمق زیارتي است که صورت میگیرد و تحولي که در 

ضمن این پیاده روي پیش مي آید.   
   در مورد خدمات، دفاتر زیارتي نقش زیادي در اربعین ندارند. به جهت اینکه ویزا برداشته 
شده است و خدمات دفاتر خیلي نقشي ندارند زیرا زائرین به طور کارواني نیستند و از این 

جهت ساماندهي نمیشوند.   
   حاال با وجود بیماري کرونا ممکن است به دلیل زیارت محدود و زائرین محدود به صورت 
کارواني انجام بگیرد اما به غیر از این امکانش نیست و تا به حال در مورد این موضوع برنامه 
ریزي جامعي هم نشده زیرا کار سختي است و اربعین حسیني معموال به صورت غیر کارواني 

صورت میگیرد.   
بخشي از کمیته فرهنگي، کمیته علمي است که بخشي از آن در فضاي مجازي مستقر 
است و پاسخ شبهات زیادي را چه در سطح سواالت پایین یا سواالت در سطح مهم تر پاسخ 

میدهند که هر کدام هم پاسخ روشني دارد.   
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پاسخ دادن کار دشواري نیست و کمیته فرهنگي و علمي هر دو مشخص هستند اما نیاز به 
اطالع رساني بیشتر است که من میتوانم بگویم ما در بحث اطالع رساني ضعیف هستیم. 
همچنین روحانیوني هم به عنوان مبلغ اعزام میشوند و به خصوص عزیزاني که با زبان عربي 

یا زبان هاي زنده دنیا مسلط هستند در مرزها مستقر میشوند.   
بخشي از کمیته کارگروهي است که خواهران دارند و این خواهران که حوزوي و دانشگاهي 

هستند در مرزها مستقر میشوند. و بسیار کارگروه فعالي هستند.   
در اربعین یک گردش مالي زیادي هم در عراق و هم در ایران انجام میشود که اگر از اربعین 
حسیني عالوه بر گردشگري مذهبي به عنوان گردشگري مالي و اقتصادي نگاه کنیم میتواند 
فرصت مناسب اقتصادي باشد البته در خوزستان از بعد اقتصادي خیلي کار صورت نگرفته 
است. اگر این جنبه اقتصادي ساماندهي بیشتري شود میتوان از برکات آن در این تحریم 
اقتصادي سود جست اما متاسفانه به دلیل کج اندیشي ها   و تعصبات غلط نمیگذارند این 

جنبه رشد و پیشرفت کند.   
یکي از زیبایي هاي اربعین حسیني جمله "ما رایت اال جمیال" است که تفسیر این جمله 
این است که خداوند براي بندگانش بدي نمي خواهد و اهل بیت ممکن است در عاشورا    
سختي دیده باشند اما بدي ندیدند حال باید این جمله به یک فرهنگ عمومي بدل شود، 

همایش ها   و تجمع هاي زیادي برگزار شد که به این عمق اربعین حسیني برسیم.   
از جمله چالش هاي فرهنگي خطر ظاهرگرایي در اربعین است و بسنده کردن به سطحي 
نگري و ظاهر است اینکه فردي فقط به پیاده روي بسنده کند که این ظاهر بد نیست اما 
بدون باطن و رسیدن به عمق رسالت اربعین هیچ معنایي ندارد. و ظاهر بدون باطن معنایي 

ندارد و خطري که اکنون جامعه ما را تهدید مي کند توجه    به ظاهر است.   
از جمله چالش مهم کمیته اربعین حسیني ایجاد هماهنگي بین دستگاه هایي است که 
کار فرهنگي مي کنند این کار براي ما بسیار حائز اهمیت است که    ما به تهران هم منتقل 
کردیم زیرا هر دستگاهي که کار فرهنگي انجام میدهند براي خودش فعالیت میکند و این 
هماهنگي باید به صورت یک الزام باشد تا این کارهاي فرهنگي هماهنگي بیشتري داشته 
باشند و موازي کاري و انبوه کار در جایي و پراکنده کاري در جاي دیگر نشود و هماهنگي ها 

  با حضور خود این دستگاه ها   باشد.   
مسائل فرهنگي به چشم نمي آیند و مانند بحث راه و جاده و آبرساني و غیره نیست تا 
توجه به آنها به دلیل محسوس و قابل لمس بودن بیشتر باشد و همه به فکر باشند از این 
رو اربعین حسیني مسئله به ذات و ماهیت فرهنگي است و عمق ماهیت اربعین حسیني 
مسئله فرهنگي آن است. و به این دلیل غیر محسوس بودن، بحث فرهنگ اربعین حسیني 

هم کمتر مورد توجه    قرار مي گیرد.



مجموعه گفت و گوها و مصاحبه های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت راهپیمایی اربعین حسینی در استان خوزستان

2۳2

   گفت و گو با آقای شهاب صدیقي
سمت: مدیرکل امور شهري و شوراهای استانداری) مسئول کمیته خدمات 

شهری ستاد ویژه اربعین(

در استان یک پدیده ویژه به نام اربعین حسیني وجود دارد که سال به سال جمعیت زواري 
که براي زیارت اربعین حسیني از دو مرز شلمچه و چذابه عبور میکنند در حال افزایش 
است و از این جهت نوع خدمات دهي با مبناي مردمي تغییر پیدا کرده است، امري که 
شاهد آن هستیم استان خوزستان برخالف استان هاي دیگر )که تنها یک مرز دارند(، استان 
خوزستان داراي دو مرز است که کار گسترده تر هم خواهد بود. کار سازماني که در شلمچه 
مي چینیم با کار سازماني که در چذابه میچینیم متفاوت است و این تفاوت هم از جهت 
بهره برداري و هم چیدمان است زیرا خدمات شهري مستقیماً با جایگاه موکب و بهره بردار 
و خدمات ارتباط دارد و این خدمات فقط نظافت و جمع آوري زباله نیست بلکه در تامین 
آب و برق و موضوعات فاضالب و پارکینگ است که این کارها بسیار اثرگذار است. کمیته 
خدمات شهري ذیل کمیته زیرساخت است و کاري که انجام میدهد این است که متناسب 
با برنامه هایي که در کشور تنظیم شده و با توجه به تجربه هایي که از سال هاي قبل کسب 
شده ، برآورد جمعیت، به اضافه کسري هایي که در دوره هاي قبل از طریق نظرسنجي و 
آنچه در صحنه دیده ایم آنها را مجددا بازشماري کنیم و بررسي ها   را انجام دهیم و در آخر 

کارهایي که در آینده باید انجام شوند را تنظیم کنیم.   
ستاد اربعین حسیني تعطیلي ندارد همیشه کار ما ادامه دارد و باید بسترهاي آن را فراهم 
کنیم.   سایت چذابه اولین سایت کشور است که داراي طرح جامع مصوب است یعني با یک 
افق دید 2۵ ساله طراحي شده و تعداد مواکبی که باید مستقر شوند و همچنین پارکینگ 
هایي که باید آنجا باشند و راه ها   و همه چیزهایي که باید در مرز چذابه به صورت دائم 
وجود داشته باشند، با توجه به وضعیت خود مرز و ظرفیت هاي موجود براي سایت چذابه، 
استانداري با  گرفتن مشاور، طراحي کرده و سایت و تعداد مواکب را مشخص کرده، در سال 
۹6 عملیات زیرسازي این سایت انجام شد و طبق برآورد قرار بود در عرض ۵ تا ۱0 سال 
کار اتمام این سایت انجام شود که به لطف خدا این زمان کمتر شد و البته با کار جهادي 
خیلي خوبي که صورت گرفت  80 درصد کار اجرا شد. در چذابه سایت هاي مواکب از 
حالت موقت به حالت پایدار و دائم تغییر کرد و این سایت ها   داراي شبکه آب و فاضالب و 
راه هاي دسترسي هستند که تقریبا در حد 80 درصد پیش رفته است، به جز دو مسیر در 
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پشت سایت که دو کیلومتر است که هنوز آسفالت نشده اند. و جزء برنامه هاي اخیر است، 
مهمترین نتیجه این است که همه این کارها به صورت دائم اجرا میشوند.   

در عرض سه ماه خط ویژه از بستان و خط آب غدیر کشیده شد که هم پایانه و هم مواکب 
در مرز چذابه به صورت دائم آب پایدار داشته باشند، در مرز شلمچه هنوز مشکل آب وجود 

دارد.   
در حوزه خدمات شهرداري ها   اتفاقي که افتاد این بود که در سال هاي ۹6 و قبل از آن 
خدمات شهری هر شهرداري فقط مواکب خود را رسیدگي میکرد و زباله هاي آنها را جمع 
آوري میکرد اما از زماني که سایت مواکب به مقدار دو کیلومتر به عقبتر آمد سرویس و 
خدمات دهي و حجم کار بیشتر شد و پارکینگ ها   هم به تبع آن بیشتر شد، این تغییر 
ساختار باعث شد که ما در چیدمان خدمات براي سال ۹7 ، شهرداري هاي استان را آنهایي 
که در چذابه نبودند را در چذابه و آنهایي که در شلمچه نبودند در شلمچه مستقر کنیم. این 
زیبنده نبود که بگوییم شهرداري تهران فقط به خوزستان رسیدگي کند در حالیکه صاحب 
اصلي مرز خوزستان است و شهرداري هاي خوزستان باید خیلي منسجم تر فعالیت میکردند. 
بابت این موضوع یک تقسیم بندي را انجام دادیم، به این صورت که خدمات را شهرداري 
هاي استان دست بگیرند و پارکینگ ها   تا خروجي مواکب به عهده شهرداري هاي استان 
خوزستان باشد و قسمت هاي پایانه با شهرداري منطقه ۴ تهران، قسمت اول پایانه و 
خروجي به سمت عراق شهرداري اهواز سرویس بدهند و کار هریک از شهرداري هم ترسیم 
شده و به آنها داده شد، به بیان روشنتر، شهرداري هاي بهبهان، امیدیه، آغاجري، ماهشهر، 
شادگان، آبادان و خرمشهر در مرز شلمچه و مابقي که اسم نیاوردیم در چذابه کار مي کنند.

از جمله کارهاي این شهرداري ها   این است؛ نصب سرویس بهداشتي، نظافت دستشویي ها   و 
حمام ها، جمع آوري زباله هاي مواکب نقل و انتقال افرادي که خدماتي هستند زیرا هر 
شهرداري باید این کار را انجام دهد و البته قبل از آن جلسات هماهنگي با آنها صورت مي 
گیرد یا در خود محل یا در استانداري این جلسات برگزار مي شود و ابالغ مي شود و برابر 
همین برنامه ها   انجام مي گیرد. در بحث نیروي انساني اگر بخواهیم این نیروي انساني را جا 
به جا کنیم مثال از رامهرمز تعدادی کارگر بیاوریم یا غیره هزینه حمل و نقل آنها و رفت و 
آمدشان کمي دشوار است به این خاطر ما شهرداري ابوحمیظه را به عنوان تامین نیروي 
انساني انتخاب کردیم و تجهیزات از شهرداري هایی   که گفته شد تهیه مي شود این خدمات 
حقوق مي گیرند و ما ضمن برآورد هزینه ها   به سازمان شهرداري ها   اطالع مي دهیم و آنها 
بخشي را کمک مي کند و بخش دیگري با خود ما است. ۱۵ روز بعد از اربعین کار نظافت 
همچنان ادامه دارد این هزینه ها   با خود ما است که از منابع استاني تامین مي شود، همه 
آنچه گفته شد شکل کار است و خیلي تفاوتي با وضعیت شهري ندارد چیزي که اربعین را 
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متمایز مي کند روحیه جهادي و معنوي است. در این ایام سلسله مراتب از بین مي رود و 
چیزي شبیه به دفاع مقدس است و خستگي اصال احساس نمي شود آنجا خانه رفتن در کار 
نیست و همه براي امام حسین شبانه روز تالش مي کنند و ما حتي راننده اي داشتیم که 
سي روز خانه نرفت. خاطره اي که جا دارد بگویم این است که بین همکاران مسابقه بود که 
براي خدمت به مواکب بروند و همه کنار دیگر افراد بدون در نظر گرفتن سمت ها   کار 
میکردند و خدمت  رساني مي کردند. عالوه بر مطالب گفته شده، تنوع فرهنگي که در نتیجه 
جمع شدن و حضور فرهنگ هاي مختلفي که آنجا حضور پیدا مي کنند خیلي زیبا است، 
افراد به صورت خودجوش دوست دارند کار کنند و اي کاش این روحیه در بقیه ماه هاي 
سال هم باشد، از سال 87 تا ۹۳ به مدت 7 سال خدمات دهي به کساني که مي خواستند 
از یادمان شهدا مي  از مرز شلمچه مي خواستند عبور کنند  اربعین بروند و  به زیارت 
گذشتند، در سال ۹۴ استاندار وقت آقاي مقتدایي تصمیم گرفت و هر ۱۵ هزار متر مربع را 
به چند شهرستان معین دادند که آنها مکلف بودند یک مساحت 20 هزار متر مربعي را پایه 
کوبي کنند و ارتفاع آنها با ال بیاورند و براي مواکب آماده کنند تا زائران در این قسمت ها 
  سرویس بگیرند و این کار در شهریور ۹۴ اتفاق افتاد. ما باید در شهریور تا آذر ماه این بستر 
را فراهم میکردیم، شهرستان هاي معین از این قرار بودند، خرمشهر، آبادان، ماهشهر، امیدیه 
و شهرداري معین براي خرمشهر شهرداری منطقه 6 تهران بود. این شهرداري یک توالت 
پیش ساخته در این منطقه ساخت و یک سري مواکب برزنتي مناسب براي زوار فراهم کرد 
تا بتوانند مستقر شوند، شهر به شهر کارهایشان را که به آنها واگذار شده بود انجام میدادند.
من در آن سال یعني سال ۹۴ فرماندار امیدیه بودم و کار ساخت این جایگاه موکب ها   را 
انجام میدادیم و ضمن اینکه در جلسات ستاد اربعین خرمشهر باید شرکت مي کردیم و به 
عنوان یک شهرستان معین بودیم. باید در ۴۵ روز این 20 هزار مترمربع را انجام مي دادیم 
و به لطف امام حسین)ع( انجام دادیم و در امیدیه یک سوله 2 هزار متر مربع را احداث 
کردیم با مصالح سبک و اسکله سبک در زمین شمع کوبي کردیم در واقع اولین موکبي بود 
که زائران زیر سقف ثابت حضور پیدا مي کردند و سال به سال همه چیز بهتر شد، برگزاري، 
جمع بندي اعتبارات، نیروي انساني و خیلي موارد مختلف دیگر و توزیع منابع و امکانات بین 
خود و جانمایي موکب داران خیلي کار سختي بود مثال فالن محله یا فالن شهرستان کجا 
قرار بگیرد که یکي از سخترین کارهایي که شد همین جانمایي موکب ها   است اما همه در 
آن شرایط به هم کمک میکردند، از مشکالت اصلي ما بحث تامین آب شرب است، سالیان 
سال کمبود آب داشتیم و تا االن هم همینطور است. در شلمچه در حال ساخت یک سایت 
جدید هستند که ۳00 متر بعد از سایت قبلي قرار دارد، اما براي امسال اگر اربعین برگزار 
شود سرویس دهي در همان سایت قدیم خواهد بود. سال ۹8 که ویزا برداشته شد استقبال 
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خیلي زیاد شد و دو مرز ما خیلي شلوغ شد. هر دو مرز ما برابر با مرز مهران سرویس داد به 
عالوه که ما در شلمچه اتباع بیگانه را هم سرویس دادیم چیزي که در شلمچه داشتیم این 
بود که هم در رفت و هم در برگشت سرویس بدهیم. کاري که صورت گرفت توسط سازمان 
حمل و نقل و دفتر فني ما، فراهم کردن اتوبوس ها   را در خروجي پایانه ها که و از همانجا به 
شهرستان هاي خارج از استان هم سرویس مي دادند و کار خیلي مهمي بود، دفتر فني در 
هر دو مرز کار مي کند و اما امور روستایي کارش این است که یک خالء را پر کند و آن 
خالء این بود که زائر وقتي وارد استان مي شود از هر جا که وارد مي شود تا بخواهد به پایانه 
برسد بین راه سرویس مي خواهد. ما در الهایي و شوش و بهبهان و غیره موکب داریم و 
رسیدگي به امور این مواکب و هماهنگي با فرمانداري هایشان هماهنگي با هیئت ها   و مواکب 
و آمارگیري هاي آنها همه با امور روستایي است و اداره کل امور روستایي این خالء ها   را پر 
مي کند، آن چیزي که در حوزه خدمات شهري به صورت خدمات چهره به چهره انجام مي 
شود مثل جمع آوری زباله و راه ها   و آب چیزي است که زائران به صورت ملموس آن را مي 
بینند. در سال ۹7 و ۹8 باید یک قسمت جدید احداث مي کردیم و در تیرماه سال ۹7 
رفتیم چذابه که برآورد کنیم که چه کاري را انجام دهیم در آن سال ما جلساتمان را در زیر 
چادر برگزار میکردیم و هیچکس هم نمي گفت که من دفتر کار ندارم و غیره چادر هالل 
احمر هم نبود در واقع فقط یک سایه بان بود اما در شرایط عادي اگر باشد هیچکس حاضر 
به این کار نبود    اما چون کار براي امام حسین)ع( است همه کارها را بي ادعا انجام مي دهند. 
مثال در یک سال باران شدیدي گرفت و زائران چتري همراه نداشتند و همکاران ما کیسه 
هاي پالستیک ها   را آماده میکردند و بر روي زائران میگذاشتند و آنها را جا به جا میکردند و 
در واقع مدیریت بحران کردیم و نیاز ها   را سنجیدیم. ما الزم داشتیم که یک قرارگاه ثابت 
درست کنیم و به عنوان اینکه شهرداري ها   کار را انجام دهند چهارهزار مترمربع زمین الزم 
داشتیم. براي ساختن یک ساختمان نیاز به اعتبار و مصالح و غیره بود  ما همه چیز را آماده 
کردیم و از جهت طراحي تا خردادماه همه کارهاي ساخت یک ساختمان در مرز چذابه را 
انجام دادیم ولي 2۵ روز قبل از اربعین به ما اعتبار دادند و در عرض 2۵ روز باید ساختمان 
مي ساختیم، براي اینکه یک ساختمان با دوام داشته باشیم باید مصالح از پیش ساخته و 
ساختمان بتني میساختیم، مردم خوزستان فقط در دو کیلومتر چسبیده به پایانه و مرز 
خدمت رساني نمي کنند بلکه مردم به صورت خودجوش خودشان شروع مي کنند به 
خدمت رساني به زوار و در برگشت هم همینطور مثال برخي از مردم میخواستند منابعشان 
را در بازگشت به زوار خرج کنند تا در قسمت بازگشت از سفر به زوار خدمت رساني کنند. 
چیزي که من را آزار مي دهد عدم بهره مندي فرهنگي از اربعین است. ما بیشتر کار خدمات 
تبلیغات  رساني مي کنیم وکار فرهنگي در فضاي مجازي و در فضاي رسانه و فضاي 
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محیطي   الزم است کار بیشتري انجام شود، و به عبارتي ما غذاي جسمي بیشتري تا غذاي 
فرهنگي میدهیم. اربعین حسیني براي جذب سرمایه گذار مي تواند فرصت خوبي در استان 
باشد به عنوان مثال سالي که ما یک جایي را درست کرده بودیم به عنوان موکب، فردي 
کنارمان آمد و سواالتي مي پرسید که خیلي سواالت ریزي در مورد نحوه ساخت و برپا 
کردن این مکان بود که من از او پرسیدم شما پیمانکار یا استاد دانشگاه هستید، کارتان 
چیست که آنقدر دقت مي کنید گفت من مشاور وزیر راه هستم و من از این فرصت استفاده 
کردم و از او خواستم مشکل ما را در زمینه اعطاي سند به این زمین هاي رسمي ساخته 
شده است حل کند که بعد از مدتي بخشنامه اي    براي کل استان آمد و توانستیم این مشکل 
را حل کنیم اربعین اینچنین ظرفیت هایی دارد و آدم هاي متنفذی مي آیند و با ارتباط 
گیري با آنها مي توان از این ظرفیت استفاده کرد. یک ظرفیت دیگري که اربعین دارد تبدیل 
شدن به امت اسالم است زیرا جمعیت مسلمان اربعین در کل بازه اربعین بیشتر از مکه است 
و مي توان بهره فرهنگي خوبي از این ظرفیت داشت. ما بیشترین کاري که داشتیم این بود 
که زیرساخت را براي مردم آماده کنیم و مردم موکب ها   را بسازند و ما از ظرفیت صنایع 

استفاده مي کردیم.   
پیشنهاد من این است که بهبود جاده ها   مدنظر قرار گیرد. به خصوص جاده های عراق که 

خیلي مهم است.   
   اگر بشود مصالح را ارزان تر به دست موکب داران برسانیم و اینکه بتوانیم یارانه اي را به 
آنها اختصاص بدهیم که در این شرایط بازار راحتتر مصالح را تهیه کنند و هرچقدر سازه 
ها ماندگارتر   باشند بهتر است زیرا در تمام سال میتوانیم از این سازه ها   استفاده کنیم ، مثال 
در ایام غیر از اربعین اجازه بگیریم که از موکب ها به عنوان تعمیرگاه یا استراحتگاه براي 
راننده ها   که در این خط رفت و آمد مي کنند استفاده شود.   میتوانیم تعویض روغني بزنیم و 
برای 20 الي ۳0 نفر را اشتغال ایجاد کنیم. این امکان پذیر است. این اجازه را منطقه آزاد 
باید بدهد که این اجازه را نمي دهند و البته برخي مي گویند ما نمي توانیم، این کار دلي و 
معنوي را تبدیل کنیم به موضوعات مادي و در این باره دیدگاه هاي مختلفي وجود دارد به 

نظر من ما کم کم داریم به این مي رسیم که از ظرفیتها استفاده کنیم.
اگر سایتي که درست کردیم را به یک بازارچه مرزي تبدیل کنیم و استفاده کنیم از آن کار 
بسیار خوبي خواهد شد و اگر این کار صورت بگیرد می شود منابع حاصله از آن را در اربعین 
استفاده کنیم و سرویس بهتري بدهیم و با این کار حتي امنیت مرز را هم افزایش مي دهیم 

و مرزي همیشه روشن و فعال خواهیم داشت.
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گفت و گو با  آقای علی قارونی
سمت:   معاون   مدیرکل   امور   شهري    وشوراهای استانداری

در سال ۹7 تجربه اي که داشتیم این بود که دو بارندگي سخت در مهرماه اتفاق افتاد و 
ساعت ۱2 شب بارندگي و طوفان شدیدي شد و خیلي از مواکب خراب شدند و آتشنشاني 
کنار ما بود تا شرایط را مدیریت کنیم ما مجبور شدیم پالستیک هاي زباله را به شکل باروني 
در آوردیم و از آنها استفاده کردیم و ماشین آتشنشاني را حرکت دادیم به سمت مواکب و 
مردم را از آنجا جا به جا کردیم خوشبختانه مشکل خاصي پیش نیامد اما مواد غذایي که 
مواکب داشتند به دلیل آبگرفتگي همه از بین رفتند. در آنجا دستگاه مکنده داشتیم و تا 

جایي که امکان داشت آب ها   را خالي مي کردیم.   
تا سال ۹6    اداره کل امور شهري فعالیت زیادي در اربعین نداشت و از آنجایي که شلمچه 
تقریبا تمام زیرساخت هاي آن آماده بود ولي در بحث طرح جامع چذابه نیاز به فعالیت بود 
و به همین دلیل تمام تمرکز ما به سمت چذابه رفته بود، وظیفه خدمات شهري به عهده 
ما بود که در آن جا هیچ چیزي نبود. آن سال ها   شهرداري منطقه ۴ تهران کار میکرد و 
فعالیت داشت و تبلیغات محیطي و همه چیز برعهده آنها بود و شهرداري اهواز هم قسمتي 
از کار را برعهده داشت و از شهرداري هاي خوزستان هیچ خبري نبود. در آن سال آقاي 
مهندس هاشم زاده خیلي زحمت کشیدند زیرساخت ها   که آماده شد ساخت و ساز هم 
شروع شد. پشتیباني مالي را برعهده شهرداري تهران گذاشتیم و شهرداري ابوحمیضه هم به 
عنوان پیمانکار خدمات رساني مشخص کردیم. در واقع پشتیباني مالي را برعهده شهرداري 
تهران گذاشتیم، اما  مدیریت برعهده خودمان بود و تا جایي که امکان داشت تجهیزات را 
گذاشتیم براي خودمان در این محل یه کانکس براي استقرار درست کردیم در حالي که 
سنوات گذشته چنین محلي را نداشتیم، در سال ۹7 همه محوریت کار را بر این گذاشتیم 
که مدیریت توزیع اعتبارات را خودمان به دست بگیریم و پولي که به صورت پراکنده داده 
مي شد را بتوانیم ساماندهي کنیم و مقداري از پول و اعتبار را به هویزه دادیم براي ساخت 
و محصور سازي حدود ۴ کیلومتر زمین، تا یک ساختماني را در آنجا احداث کنیم براي 
ساخت    این ساختمان به سمت مصالح پیش ساخته رفتیم و دیدیم ساختن ساختمان موقت 
خیلي خوب نیست و جوابگو نیست به این خاطر خواستیم ساختمان پایدار داشته باشیم 
پس رفتیم و یک بازدیدي از ساختمان پلیس راه برومي انجام دادیم، شرکت ساخت این 
ساختمان را شناسایي کردیم که در اصفهان بود، رفتیم اصفهان و صحبت کردیم تا یک 
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ساختمان براي ما بسازند و در عرض 2۵ روز این ساختمان را به ما تحویل دهند، ابتدا گفتند 
که آماده کردن آن طول میکشد اما بعداً با صحبت ها   ي بیشتر آنها توانستند از مصالح پیش 
ساخته که از قبل داشتند این ساختمان را احداث کنند، کل هزینه این ساختمان 2 میلیارد 
شد با تخفیف هایي که گرفتیم و تقریبا این ساختمان االن ساخته شده است و فقط نصب 
تجهیزات مانند یخچال و تلویزیون و غیره در حال تکمیل است، ما کار خوبي که در این 
پروژه انجام دادیم این بود که از مردم محلي همان منطقه مشارکت گرفتیم مثال ساخت ام 
دي اف هاي ساختمان را به ام دي اف کاري در هویزه سپردیم، یا مثال در قسمت محصور 
سازي سرویس بهداشتي از ني هایي که در هور است استفاده کردیم همچنین کار دیگري 
که کردیم این بود که قسمت ساخت جداول و فضاي سبز مسیر را به خود شهرداري هاي 
استان دادیم و بدون اینکه هزینه را صرف کنیم از این ظرفیت ها   استفاده کردیم، مثال خرید 
سنگ با شهرداري هفتگل، حمل آن با شهرداري شیبان، اجرا با شهرداري شوش و خاک 
برداري با شهرداري ابوحمیضه و خود فضاي سبز با شهرداري شوشتر انجام شد. سال ۹8 با 
توجه به مدیریتي که در هزینه ها   انجام دادیم سال به سال در خدمات، داریم بهتر میشویم 

و االن هم ساختمان در حال تکمیل است.   
یک مکاني را براي استقرار استان هاي معین داشتیم که متاسفانه آنها جلو نیامدند و کار را 
برعهده نگرفتند از این رو با توجه به ۵ محلي که تعیین کرده بودیم یکي از محل ها   براي 
صنایع فوالد یک قسمت براي مناطق نفتخیز جنوب و سه قسمت دیگر براي سه استان 
اصفهان، کرمان، چهارمحال و بختیاري است که این استان ها   جلو نیامدند و سازه هاي 
دائمي که باید مي ساختند علي رغم همه صحبت هایي که با مرکز و خود استان ها   داشتیم 
نساختند، ما با توجه به تجربه اي که داریم طراحي سازه ها   را انجام دادیم و برآورد قیمت و 
هزینه ها   را هم انجام دادیم و با توجه به اینکه دو میلیارد هزینه این ها   مي شود مکاتباتي را 
با سازمان شهرداري ها   انجام دادیم که این هزینه را به ما بدهند تا    کار را انجام دهیم به جاي 
اینکه پول را بدهند به استان هاي معین. در واقع کار را خودمان به عهده بگیریم، مسئله 
دیگري که انجام شد بحث تبلیغات محیطي بود ما همه پایه هاي برق را شماره گذاري 
کردیم و بعد حدود بیست پایه برق را به صورت متمرکز به هر شهرداري استان دادیم که با 

عالمت شهرداری خودشان بنر نصب کنند. این کار خوبي بود که انجام دادیم.   
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گفت و گو با آقای مسلم رحیمي 
سمت: رئیس سازمان صدا و سیما استان)مسئول کمیته اطالع رسانی و 

مستندسازی ستاد ویژه اربعین(

   بعد از بازگشایي مرزها در دو مرز شلمچه و چذابه اقدامات صدا و سیما انجام شد.  مرز 
شلمچه به دست صدا و سیماي آبادان است و ما عهده دار مرز چذابه هستیم که ابتکاري به 
خرج دادیم و قرارگاه رسانه اي در پایانه مرزي چذابه در نقطه صفر مرزي دایر کردیم بعد از 
آن هم طریق الحسین را از اهواز تا خود مرز چذابه در قسمت هاي مختلف اکیپ هایی را 
مستقر کردیم و مشغول پخش زنده و ارتباط با شبکه هاي سراسري شدیم. یک گروه هایي 
هم با صدور مجوزهاي قانوني فرستادیم براي عراق که ادامه مسیر از چذابه تا کربال را داشته 
باشیم و در واقع خدمات به زائرین و حال و احوال زائرین را پوشش بدهیم. ما در چند بخش 
کار میکردیم و رادیو اربعین و رادیوي صداي زائر از جمله این کارها بود، رادیوي صداي زائر 
یک برنامه اختصاصي صدا و سیما مرکز خوزستان بود پیام هایي را به زائرین مي رساندیم 
با شبکه هاي دیگر خبري و مراکز استان هاي دیگر که زائرین آنها از این مرزهاي خوزستان 
حرکت مي کردند. بیش از ۳۵ ارتباط در روز مي گرفتیم و ارتباط رادیویي هم خیلي بیشتر 
از این ها   بود. در بخش سیما از این فرصت استفاده کردیم و یک سري فیلم هاي تلویزیوني 
و مستندهایي پخش کردیم. مثال خاطره اي است از اتفاق و حادثه حله که عده اي از زائرین 
که بیشتر خانم بودند و در حادثه حله شهید شدند. قبل از این اتفاق مصاحبه اي از یکي 
از این خانم ها   که اهل حمیدیه بود داشتیم که این خانم پیاده به سمت کربال حرکت مي 
کرد و بعد جز همین جان بختگان بود و در مصاحبه که از او داشتیم و پخش کردیم، اتفاقاً 
در مصاحبه آرزوي شهید شدن را داشت. شکار کردن همین لحظه ها   براي تلویزیون لحظه 

شیریني بود.   
ما به صورت شبانه روز حدود 2۵ روز در مرز خدمت مي کردیم و اخبار و خدمات به زائرین 
را پخش میکردیم. هر ساله وضعیت به یک شکلي است و امسال هم به دلیل شیوع کرونا 
در مورد برنامه هاي جایگزین همچون دیگر مناسبت ها   مثل ماه رمضان و مناسبت هاي 

ملي فکر کردیم.   
تعامالت خوبي تا االن با استان هاي همجوار در عراق پیدا کردیم. با شبکه هاي رادیویي و 
تلویزیوني و مشترک برنامه تولید مي کنیم و ارتباط قوي و محکمي است، صدا و سیما در 
کنار این حال و احوال بحث هاي اقتصادي، صادرات کاال و امنیت مرز و غیره همه اینها را 
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به خوبي پوشش مي داد ما در این راه متوجه یک سري پیوندهاي ناگسستني بین مردم 
ایران و عراق شدیم با توجه به شیعه بودن و جایگاه اهل بیت در دل این مردم سوژه هاي 
بسیار خوبي پیدا کردیم که در بحث تولید سریال و مستند هاي رادیویي از این سوژه ها 

  استفاده مي کنیم،
در حرکت بزرگ اربعین و زائرین ان شاءاهلل این حرکت متصل بشود به ظهور حقه امام 
زمان)عج( و ما در این مسیر خدمت رسان باشیم. اوایل کار نواقصي وجود داشت و این 
طبیعي بود به خصوص در مرز چذابه چون تازه این مرز تاسیس شده بود و مشکالت زیادي 
بود مثال در اوایل بستر فیبر نوري را براي ارتباطات زنده با همکاري مخابرات فراهم کردیم، 
ولي در بحث جاده    مشکالت فراوان بود. اما هر سال در حال بهبود و ترقي است در سال 
هاي اول بچه ها   شب و روز را در کانتینر سپري میکردند اما عشق امام حسین)ع( و خدمت 
به زائرین این مشکالت را کم میکرد. سال به سال مشکالت به حداقل رسیده است و زائر 
سراها آماده شدند. بحث پارکینگ و آب شرب خدماتي که باید صدا و سیما آن ها   را پوشش 
مي داد و از مسئولین پیگیري میکردند، نمیگوییم به صفر رسیدند بلکه این مشکالت بهتر 

شده اند و کارهایي هم انجام شده است.   
در اربعین تدارکات و امکانات لوجستیکي و سخت افزاري آن یک طرف، پیام مهم اربعین 
است ک باید از آن استفاده کنیم و باید تالش کنیم آن را منتقل کنیم. امروز با فضاي 
مجازي براي اربعین خیلي میتوانیم فعال تر عمل کنیم و پیام اربعین را به درستي به 
مردم جهان منتقل کنیم. این ظرفیت متعلق به همه مسلمانان است و نه فقط شیعه، امام 
حسین)ع( الگوي کامل بشریت است و در انتقال این پیام هر کاري کنیم کم است پس کار 
رسانه در این موضوع بسیار مهم است. دشمن نخوابیده و  میداند که اگر امام حسین)ع( و 
محرم را از ما بگیرد ضربه خود را مي زند. همانطور که امام فرمودند که محرم و صفر اسالم 
را زنده نگه داشته اند، مردم با تمام وجود خود را در این راه فدا کردند اما وظیفه رسانه در 
این راه بسیار سنگین تر است که در مقابل شبهاتي که ایجاد مي کنند و چالش هایي که 
ایجاد مي کنند حتي بین دو ملت عراق و ایران خیلي باید حواسمان باشد و هر حرکتي 
که وحدت را خدشه دار مي کند. به نحوي همه کارهاي رسانه اي ما باید در جهت ایجاد و 
حفظ صمیمیت و وحدت باشد زیرا خیر و برکت در این است. در این حرکت دوربین هاي 
ما شکار مي کند، زبان ها   و قومیت ها   را، مثال از اهواز تا چذابه بافت عربي است و قوم عرب ما 
در این جا زندگي مي کنند اما کسي که از تهران و فارس و اصفهان و همه جاي ایران مي 
آیند مردم از آنها با عشق پذیرایي مي کنند، همه این خدمت رساني ها   جلوه هاي عظیم از 
انسانیت و مهمان نوازي و ارزش هاي انساني است که به عینه دیده مي شوند. ما کارمان در 
رسانه این است که اینها را به دنیا نشان دهیم، در خیلي از نقاط زمین بشریت دارند همدیگر 
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را تکه پاره مي کنند اما در این نقطه مي بینید که مردم با کمترین بضاعت و امکانات موکب 
کوچک مي سازند و به زائرین کمک مي کنند و پذیراي زائرین هستند که دقیقا مثل دفاع 

مقدس و آن ایام است.
   یک روزي دشمنان خواستند بین دو کشور ایجاد دشمني کنند چون مي دانستند اگر 
وحدت بین این دو کشور ایجاد شود حضور آن ها   در این منطقه کم مي شود در نهایت 

سرمنزل مقصود حرکت اربعین حسیني)ع( اتصال آن به قیام امام زمان است.   
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گفت و گو با خانم کوثر کریمی
سمت: خبرنگار و دبیر کمیته اطالع رسانی قرارگاه اربعین حسینی در مرز 

شلمچه

 دو سه سال ابتدایی دهه ۹0 شور و هیجان برگزاری مراسم اربعین شاید به اندازه انجام 
مراسمات دهه اول محرم و به ویژه دو روز تاسوعا و عاشورا نبود و بیشتر حضور مردم به 
مراسم درون شهری و درون استانی ختم می شد اما به مرور و به ویژه از سال ۹۳ تا ۹8 سال 
به سال شور حضور مردمی در مراسم پیاده روی اربعین هر سال بیشتر شد و کم کم به یک 
رویداد بزرگ بین المللی یا بهتر بگوییم بزرگترین اجتماع بین المللی در دنیا تبدیل شد و 
در همین راستا نیز به مرور بازتاب گسترده و ویژه ای در بین رسانه های داخلی و خارجی 
پیدا کرد. به گونه ای که سال به سال همزمان با این ایام و پا به پای افزایش زائران، تعداد 
بیشتری از خبرنگاران بین المللی از سراسر دنیا برای پوشش این رویداد حیرت انگیز به 
ایران و عراق سفر می کنند تا شگفتی این سفر معنوی را به سمع و نظر جهانیان برسانند. 
رویدادی که سال به سال زائرین بیشتری را مجذوب جذبه خدایی و حسینی خود می کند.
با سازمان حج و  اربعین و در همکاری  تاثیر مهمی که حضور وزارت کشور در مراسم 
زیارت داشته، توسعه خدمات رسانی به زائران بوده است. در ابتدای امر ارائه خدمات به 
زائران اربعین بر عهده استانداری ها   و فرمانداری ها   گذاشته شده بود که مسئوالن نهادهای 
مختلف نیز در این خصوص یاری گر این دو ارگان بودند اما با پای کار آمدن وزارت کشور، 
ارائه خدمات به زائران ابعاد گسترده تری پیدا کرد و از بحث استانداری ها   و فرمانداری ها 
  فراتر رفت و قطعا شکل گسترده تر و با کیفیت تری به خود گرفت و احساس رضایتمندی 

بیشتری را در میان زائران ایجاد کرده و باعث هموار شدن سختی های راه بر زائران شد.
و تاثیر مثبت دیگر حضور وزارت کشور همراهی با نیروهای مسلح در امور امنیتی و کنترل 
و حفاظت امنیت زائران در طول مسیر این مراسم بزرگ بوده است که سال به سال با تدابیر 
جدیدی که اندیشیده شد، زائران با خیال راحت بیشتری به امر معنوی سوگواری سرور و 

ساالر شهیدان می پردازند.
 مهمترین اولویت های مسئوالن باید تسهیل این سفر معنوی باشد؛ در ایام اربعین خیلی 
از مردم کارها را به صورت فوری و دقیقه نودی انجام می دهند که باید خدمات رسانی 
مسئوالن با شیفت بندی نیروهای بیشتری نسبت به شرایط عادی انجام شود. خصوصا در 
زمینه صدور گذرنامه باید این کار بیشتر مدنظر باشد. همچنین برون سپاری کار صدور 
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گذرنامه لغو و عالوه بر دفاتر کنسولگری و اداره گذرنامه هر دفتر دیگری را فاقد وجاهت 
قانونی بدانند تا از صدور گذرنامه های تقلبی مثل سنوات قبل جلوگیری شود.

عالوه بر بحث صدور روادید و ساماندهی این امر برای جلوگیری از مشکالت هر ساله، 
برقراری امنیت زوار از زمان حرکت تا برگشت و فراهم آوردن کلیه امکانات رفاهی، بهداشتی 
و پزشکی در خصوص تضمین سالمت زائران در طول سفر از دیگر نکات مهمی است که باید 
از سوی مسئوالن به آن پرداخته شود که این دو امر مهم حتی می تواند در زمان هایی   که 
زائران در کشور عراق هستند نیز از طریق همکاری با مسئوالن عراقی پیگیری و رسیدگی 

شوند.
به طور مثال متاسفانه در سال های گذشته شاهد بودیم بعضی اموال زوار در زمان استراحت 
توسط افراد سودجو که حتی حرمت این مراسم را هم نگه نمی  دارند، به سرقت رفته که 
این امر موجب ایجاد شرایط استرس و نگرانی برای زوار می شود به ویژه در خصوص سرقت 
تلفن همراه که راه ارتباطی افراد با خانواده هایشان است که این امر باید دغدغه و اولویت 

کلیه مسئوالن دولتی، نظامی و انتظامی در طول این سفر معنوی باشد.
به شکل مستقیم از یک کنگره عظیم بین المللی که بر مدار اعتقادات، ایمان و مهمتر از 
همه عشق به امام حسین )ع( در میان شیعیان و حتی دیگر مذاهب حرکت می کند، نباید 

انتظار انتفاعات اقتصادی داشت.
فی نفسه بسیاری از خدمات من جمله پذیرایی از زائران در مراحل مختلف طی مسیر 
پرشور اربعین حسینی به صورت رایگان از سوی مواکب مختلف در کشور و حتی عراق 

انجام می شود.
اما به خودی خود در طی مسیر زائران هزینه های حمل و نقل عمومی، اقالم مورد نیاز سفر، 
هزینه سوخت و یا سایر از سوی زائران پرداخت می   شود. حتی درمان رایگان بیماران نیز 
باعث کاهش هزینه های احتمالی در این زمینه می شود. البته وقتی نذرهای مختلف مردمی 
برای خدمت به زائران حسینی را شاهد هستیم می توان این نتیجه گیری را داشت که 
کمترین هزینه ها   از سوی زائران برای رسیدن به کوی عشق صرف می شود. انجام تعمیرات 
کیف و کفش، در اختیار گذاشتن استراحتگاه های بین شهری، پذیرایی با میان وعده و 
غذاهای گرم و موارد مشابه این چنینی به صورت رایگان از جمله نذرهای زیبای ایام اربعین 

است.
یکی از مهمترین چالش های پیش روی اربعین مراکز صدور گذرنامه های تقلبی بود که 
زائران را در مرزها سردرگم می کرد. سوءاستفاده برخی افراد سودجوی ممنوع الخروج برای 
خروج از مرز در این ایام نیز یکی دیگر از چالش ها   بود که هر ساله با تدابیر امنیتی خاص 

کمیته انتظامی - امنیتی مدیریت و موارد جداسازی می شدند.
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هماهنگ نبودن طرف عراقی در برخی از زمان های پذیرش زائران که این مورد می تواند با 
زمان بندی های از پیش تعیین شده خصوصا در چند روز پایانی منتهی به اربعین مدیریت 

شود.
ضعف خدمات رسانی رفاهی در این سوی مرزها به ویژه در مرزهای خوزستان مانند نبود 
ویلچر یا چرخ های حمل بار به تعداد کافی، کمبود آبسردکن ها، نبود بوفه و رستوران در 
خروجی ترین نقطه مرزی، فاصله دار بودن مواکب از درگاه خروجی نهایی )باعث دلزدگی 
زائران و عجله بیشتر آنها برای خروج و در نهایت عدم توقف برای پذیرایی می شد(، چهاربانده 
نبودن تمام محورهای منتهی به مرز استان خوزستان با بضاعت اعتبارات استانی نسبت به 
توسعه زیرساخت ها   اقدام کرده ولی عزم ملی می طلبد که این کارها با اعتبارات ملی هرچه 
سریعتر به اتمام برسد که خصوصا در ایام اربعین شاهد تجهیزات راهسازی در مسیر نباشیم 
و همچنین جدا نبودن جاده ترانزیت کاال از مسافری در مرز چذابه از دیگر چالش های 

موجود هستند.
البته گویا گمرک در حال انجام جداسازی جاده ترانزیتی و مسافری است ولی به صورت کلی 
همان ممنوعیت صادرات به غیر از  اقالم خوراکی و فاسدشدنی و مایحتاج روزانه مواکب 
بهترین راه حل در زمینه کاهش بار ترافیکی و تجمع کامیون ها   در مرز است؛ کما اینکه با 
تقویت این ممنوعیت ها   می توان از بروز تصادفات جاده ای در محورهای منتهی به مرز یا خود 

جاده های مرزی جلوگیری کرد.
تندرو بودن خودروهای عراقی و عجله آنها برای انجام سرویس حمل و نقل بعدی در کنار 
استراحت کم رانندگان نیز یکی از چالش هایی   است که هر ساله منجر به تصادفات مختلف 

اربعینی در کشور عراق می شود.
هرچند که در حوزه اطالع رسانی اخبار اربعین رسانه   های مستقر در استان های مرزی 
میزبان زائران با هرچه که در بضاعت و توانشان بوده پای کار آمده اند و اجر واقعی خود را 
از آقا امام حسین )ع( دریافت می کنند اما می طلبد که کمیته اطالع رسانی ستاد اربعین 
تمهیدات ویژه تری را برای خبرنگاران درنظر بگیرد تا فعالیت در این زمینه برای آنها تسهیل 

شود.
صدور کارت های متحدالشکل تایید شده از سوی کمیته امنیتی برای خبرنگاران مستقر در 
مرز، تعیین یک رابط برای انجام تشریفات مربوط به خبررسانی و گزارش گیری خبرنگارانی 
که به مرز رفت و آمد دارند و همچنین تعیین یک جایگاه استقرار درخور شأن و البته نزدیک 
به محل بازدید مسئوالن مختلف و تردد زائران از جمله پیشنهاداتی است که می توان برای 

تقویت اطالع رسانی اخبار اربعین داشت.
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گفت و گو با آقای احمد سیاحی
سمت: معاون عمرانی اسبق استاندار خوزستان

نسبت به امروز در همین چندسال اخیر موفقیت های خوبی در زمینه اربعین صورت گرفته 
است. به عنوان مثال سال ۹۵ مشکل آب شرب در پایانه شلمچه برطرف شد اما آب شرب 
دائمی به پایانه چذابه نرسیده است که پس از پایان مراسم اربعین، کار آبرسانی به این پایانه 

شروع شد و به سرانجام مناسبی رسید.
همان سال،  2۱۵موکب در ایام پیاده   روی اربعین در شلمچه و چذابه مستقر شده و در هر 

وعده 70 هزار پرس غذا و روزانه 2۱0 هزار پرس غذا توزیع شد.
در سال گذشته 7۴7 هزار و ۴۳۵ نفر اتباع ایرانی و خارجی از مرز زمینی شلمچه وارد و خارج 
شده   اند. این نکته را نیز باید به شما بگویم استقرار تعداد بسیاری مواکب در مسیر منتهی به 
شلمچه و چذابه به صورت خودجوش بوده و از اعتقادات مردم نشات می   گیرد؛ در سال ۹۴ 

تعداد ۱2۵ موکب با توزیع غذا، در یک روز به تعداد ۱۳۵ هزار نفر خدمات   رسانی کردند.
در ایام اربعین سال ۱۳۹۴ آمار 70 هزار نفری تردد ریلی به خرمشهر به ثبت رسیده بود. 
همچنین تردد دریایی از بندر خرمشهر با دو کشتی یکی مربوط به سپاه و دیگری مربوط 

به بخش خصوصی انجام شد.
سال ۱۳۹۵ با 7۵ هزار هکتار پارکینگ ظرفیت ۳7 هزار ماشین از میدان مقاومت تا شلمچه 
وجود داشت، ۵00 سرویس بهداشتی با حمام، آماده استفاده زائران شده بود.    احداث ۵ 
موقعیت استقرار مواکب، احداث ۱60 چشمه سرویس بهداشتی، راه   اندازی فاز یک پمپاز، 
تأمین روشنایی مسیر شلمچه، شروع عملیات اجرایی پارکینگ ۵0 هکتاری در سه   راهی 
یادمان شهدا، ایجاد پارکینگ میدان مقاومت، تجهیز سالن جدید پایانه مسافربری شلمچه 
از جمله دیگر اقدامات در این پایانه طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده است. باورمان این 
است این اقدامات فرصتی برای آبادانی و عمران شهرهای خوزستان به ویژه مناطق مرزی 
است و با جذب اعتبارات مناسب بخشی از مشکالت این مناطق حل می شود. همچنین 
بازگشت ریلی زائران از کربال به بصره که ما تاکید بسیاری بر روی آن داریم نیازمند عزم 

جدی عراقی   ها است.
اگر بخواهیم اقدامات را ارزیابی کنیم، انتقال آب از طرح غدیر به چذابه نیازمند 2۵ میلیارد 
تومان اعتبار از سوی وزارت نیرو بود در آن مقطع، که باالخره با جذب اعتبارات و با کوشش 

فراوان کار به سرانجام رسید.
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وضعیت ما در سال ۱۳۹۵ نسبت به قبل فرق کرد. سال قبل نگرانی هایی   در خصوص راه 
و موضوعات بحث برق داشتیم ولی در سال بعد کارهای خوبی انجام شده و از این بابت 
نگرانی و دغدغه ای در زمینه خدمت رسانی به زوار در مرزهای استان وجود نداشت.در حوزه 
راه نیز با توجه به اعتبارات استانی کارهای خوبی انجام شده و پارکینگ هم با سرعت در 
حال ساخت بوده که در سال بعد تکمیل شد. همان سال ۹۵ جاده کمربندی سوسنگرد 
هم 70 درصد پیشرفت داشته و 6.۵ کیلومتر جاده منتهی به مرز هم کارها انجام شد. جاده 
حمیدیه سوسنگرد چهار بانده بوده اما جدا کننده و عالئم نداشت که در اولویت ما بود. 
ظرفیت زائرسرای بستان با 2 هزار نفر ظرفیت شرایط خوبی را برای زائران ایجاد کرده است. 
و از این نظر گام بلندی برداشته  بودیم. سال ۱۳۹۴ در خصوص آب نگرانی داشتیم اما با 
افزایش تانکرها این نگرانی کم شد و در سال ۹۵ طرحی مطرح شده که وزارت نیرو برای 
انجام آن 2۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که بتواند آب را از انتهای طرح غدیر به چذابه 
منتقل کند، ردیف اعتباری نداشت اما مشابه شلمچه اگر انجام می شد کار بزرگی بود.  بر 
این اساس، قرار بود حدود ۱۳0 لیتر آب در ثانیه منتقل شود که وزارت نیرو متعهد شده بود 

آب مخازن را تامین کند و سیار آبرسانی کند.
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گفت و گو با آقای فرامند هاشمی زاده
سمت: معاون عمرانی سابق استانداری

سال ۹7 یک طرح جامع برای مرز شلمچه مطرح شد که در جلسه کمیته زیرساخت روی 
آن تمرکز کردیم. قبل از آن طرح جامع چذابه مصوب شده و زیرساخت   های الزم برابر با 

این طرح اجرا شد.
علت اهمیت این طرح ها   برای ما این بود که حدود یک   سوم زائران عتبات عالیات از مرز 
شلمچه عبور می   کردند، بنابراین تهیه طرح جامع و کالن   تری برای مرز شلمچه ضرورت 
داشت. خوشبختانه در همان مقطع مشاور، طرح جامع مرز شلمچه را تهیه کرده و این 
طرح در جلسه ستاد اربعین خوزستان با مالحظه نیاز کمیته   های مختلف ستاد اربعین که 
شامل استقرار مواکب، مسیر پیاده، استقرار ادارات، سایت   های اداری، پشتیبانی، نظامی، 
امداد، بهداشت و درمان بود تصویب شد. تصور ما این بود که در مرز شلمچه با توجه به 
فوریت طرح و مدیریت منطقه آزاد اروند از نظر هماهنگی انجام امور کمتر با مشکل مواجه 
می   شویم. در همان سال کار پیمانکار در خصوص احداث مسیر و استقرار مواکب و ایجاد 
زیرساخت   ها شروع شد. و این کار در کمتر از سه ماه به بهره   برداری رسید و به ستاد عتبات 
عالیات برای واگذاری به موکب   داران تحویل داده شد تا بتوانند سازه   های مورد نیازشان را 
مستقر کنند. در این طرح تمهیداتی جهت معماری اتخاذ شده است تا طراحی   ها از نظر 

جنبه مهندسی نوین و معماری اسالمی رعایت شود.
با تالش همه مسئولین و زحمات شبانه روزی تا مهر ۱۳۹6 بخش مهمي از زیرساخت 
هاي مورد نیاز و ضروري همچون توسعه توقفگاه خودرو به یکصد هکتار، بهسازي، تعریض 
و چهاربانده کردن مسیر 60کیلومتري سوسنگرد - بستان - چذابه، آبرساني به پایانه مرزي 
چذابه، ساماندهي فاضالب و پسماند، روشنایي مسیر، اینترنت پرسرعت و توسعه شبکه تلفن 

همراه در پایانه و مسیرهاي منتهي به شلمچه و چذابه انجام شده است.
در همان مقطع ۱2 پیمانکار توانمند به لحاظ فني در حال به سرانجام رساندن برخي 
پروژه ها   همچون راهسازي که تا ۹0درصد پیشرفت داشتند بودند. سال ۹6 مقرر کردیم 
آب آشامیدني سالم و بهداشتي از طریق یک خط 27کیلومتري از بستان تا چذابه به بهره 
برداري خواهد رسید و تا چند روز آینده آب به موکب ها   خواهد رسید. بخش مهمي از 
امکانات دستگاه هاي اجرایي همچون هالل احمر، دانشگاه علوم پزشکي، ارتش، سپاه، نفت، 

حج و زیارت، نیروي انتظامي و پایانه ها   به 2 پایانه مرزي چذابه و شلمچه گسیل شد.
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با مرزها داشتیم که کار پیشبرد زیرساخت ها   را متفاوت می کرد.  ارتباط  ما نکاتی در 
مثال مرز شلمچه نخستین مرز رسمی است که مجوز خروج مسافر و کاال به آن اعطاء و 
جریان صادرات و واردات کاال در آن شکل گرفت و وجود منطقه آزاد اروند باعث ایجاد 

زیرساخت های خدماتی برای ارائه خدمات به مسافران و کاال هنگام ورود و خروج است.
اما چذابه از نظر صدور مجوزهای مرز بین المللی با تاخیر به عنوان مرز بین المللی شناخته 
شد و هم زیرساخت های مورد نیاز دیر در آن ساخته شد. تا مهر ۱۳۹7کارهای زیرساختی 
در مرز چذابه برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی آماده و تنها کار روبنایی که 
آسفالت باشد، باقی مانده بود که با توجه به مشکالتی که در آن مقطع برای تهیه قیر به دلیل 

افزایش قیمت دالر پیش آمد، کار آسفالت جاده های منتهی به مرز چذابه به تأخیر افتاد.
همان سال برای جاده سوسنگرد برنامه داشتیم، و قرارمان بود عمده جاده سوسنگرد تا 
بستان آسفالت می شد که ۱۱ کیلومتر باقی مانده و سه کیلومتر روسازی داشت که در 
مجموع 2۳ کیلومتر تا بستان و در چذابه در مجموع ۱۱۵ کیلومتر تا قبل از فرارسیدن 
اربعین آسفالت شود. در آن سال هم جابه   جایی مواکب کامال هماهنگ شده و براساس طرح 
جامع خدمات رسانی در مرز چذابه انجام گرفته و زمین به آنها واگذار و در مکان های تعیین 
شده مستقر شدند. سال ۹7 مشکل اصلی مواکب آسفالت جاده های میان آنها بود که در 

برنامه ما بود.
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مجموعه گفت و گوهای سردار حیدر عباس زاده
سمت: فرمانده نیروی انتظامی استان 

در راستای سهولت تردد زائران اربعین تمهیدات خوبی در مرزهای خوزستان اندیشیده شده 
است، که باعث شده سال به سال شرایط بهتری داشته باشیم. مرز شلمچه دارای 2۴ گیت 
خروجی است که در مواقع پیک تردد جمعیت، گیت   های ذخیره نیز برای خدمت   رسانی به 
مردم باز می   شوند تا معطلی کمتری را شاهد باشیم که در برخی موارد این اتفاق به دلیل 

ازدحام مردم رخ می دهد.
در پارکینگ   های مرزی استان نیز امکانات و امنیت خوبی برپا شده بود که این امر سبب شد 
تا زائران اربعین با خیال راحت به مسافرت بپردازند، و در همین راستا ناجا تمام توان خود 

را برای اشاعه نظم و امنیت در مرزها به کار بسته است.
همواره اعالم کرده ایم آمادگی داریم تا به تمام زائرانی که از مرزهای شلمچه و چذابه عبور 
می   کنند خدمات ارائه کنیم و همچنین با تمام توان مشغول تعامل با طرف عراقی نیز در 

این حوزه بودیم.
در ایام اربعین گذرنامه های غیر مجاز ضبط    و از خروج ۱8۳ ممنوع الخروج جلوگیری 
شد. در بحث کنترل و ممانعت از خروج مواد مخدر پیش از ۱00 نفر نیرو در هر دور مرز 
خوزستان مستقر شدند که نتیجه اقدامات    دستگیری ۱۹۴ نفر، کشف 77 کیلوگرم انواع 

مواد مخدر و دو هزار و 278 انواع قرص روانگردان بوده است.
برای تامین امنیت پارکینگ ها   در هرکدام از دو مرز شلمچه و چذابه ۵0 نیرو مستقر شده 
بود. در بحث پارکینگ ها   در سال ۹8 از ابتدای ماه صفر ۱۵0 هزار خودرو وارد و بیش از 
200 هزار خودرو خارج شده و حتی یک مورد سرقت هم گزارش نشده است. راه اندازی 
سیستم صدور برگ تردد در مرز شلمچه نیز از دیگر اقدامات نیروی انتظامی بود که حدود 

یک هزار و ۱00 برگ گذر موقت در این مدت در این مرز صادر شد.
در بحث مشابه از اهواز تا دشت آزادگان ۱۵0 هزار نفر شرکت می کنند که برای تأمین نظم 

و امنیت و کنترل ترافیکی این گروه یک هزار نیرو بسیج شد.
فعالیت های نیروهای انتظامی در این مدت همچون همیشه ادامه داشته است و سه باند 
ورود و خروج سالح و مهمات غیرمجاز را متالشی کرده و ۱00 قبضه سالح غیرمجاز، 20 
قبضه سالح جنگی را از یک گروه و همچنین 7 هزار و ۴00 فشنگ را از گروه دیگر ضبط 

شد.
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از ابتدای مواکب و توقفگاه ها   و همچنین در مرزها چیدمان بسیار خوبی با توجه به شرایط 
امنیتی استان وجود داشته که نتیجه آن از ابتدای صفر تاکنون کوچکترین حادثه امنیتی، 

انتظامی و ترافیکی در سطح خوزستان وجود نداشته است.
با توجه به تجربیات سال   های   گذشته معایب و اشکاالت زیرساخت   ها   و بخش   هایی   که مربوط به 
نیروی انتظامی بوده پیگیری و برنامه   ریزی   های   خوبی انجام شده است. در بازدیدهای میدانی 
مسئوالن انتظامی خوزستان از دو مرز شلمچه و چذابه، تالش کردیم برنامه   ریزی مناسبی 
جهت کنترل جمعیت، تسهیل در تردد و   ارائه خدمات انتظامی، ترافیکی و گذرنامه   ای داشته 

باشیم که خروجی آن رضایت   مندی زائران از عملکرد نیروی انتظامی خواهد بود.
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گفتگو با آقای غالمعباس بهرامی نیا 
سمت: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان)کمیته حمل و نقل 

و سوخت(

به باور ما استان خوزستان نقش مهمی در انتقال زائرین سراسر کشور به عراق دارد و سهم 
تخصیص اعتبار به استان در ستاد مرکزی اربعین حسینی به نسبت میزبانی از زائران اربعین 

حسینی باید افزایش یابد.
سال های گذشته مشکل ایجاد شده برای جابجایی زائران در مرز عراق، متوجه استان های 
خوزستان و ایالم شد. از طریق وزارت خانه ها   توجه به این موضوع را به عنوان یک آسیب 
در ستاد مرکزی اربعین حسینی مطرح کردیم اما در ستاد استانی اربعین باید بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد. به نظر می رسد عالوه بر پیگیری موضوع در ستاد مرکزی و ستاد استانی 
اربعین حسینی، طی جلسات با حضور مسئوالن خوزستان و کشور عراق مشکالت سال 
گذشته و جابجایی زائران در مرز عراق مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی الزم انجام شد 
تا زحماتی که همه سازمان ها، نهادها و ارگان ها   برای برگزاری مطلوب این مراسم معنوی 

متحمل می شوند، تحت تأثیر این مورد قرار نگیرد.
دستگاه های اجرایی باید به مسئولیت های واگذار شده برای اربعین حسینی توجه داشته 
باشند زیرا با انجام بهتر امور توسط ما، زائرین عزیز کشورمان سفر ایمن تری خواهند داشت. 
در همین راستا در دوسال گذشته ایمن سازی محورهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه 

از سوی این اداره کل انجام شد.
در پایانه مرزی شلمچه با توجه به حضور منطقه آزاد اروند، به لحاظ قانونی اداره کل 
راهداری و حمل    و نقل جاده ای خوزستان نمی  تواند هزینه ای را در منطقه داشته باشد اما 
در دوسال با توجه به اعالم منطقه آزاد اروند مبنی بر کمبود اعتبار، این اداره کل هزینه های 

زیادی را در مرز شلمچه متقبل شد.
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته برای اعتبارات عمرانی در سطح کشور، امسال 
امکان هزینه کرد در محورهای مربوط به منطقه آزاد اروند منتهی به مرز شلمچه را نخواهیم 
داشت و نیاز است منطقه آزاد اروند در این خصوص ما را یاری کند. سال گذشته در ستاد 
مرکزی اربعین حسینی اعتباری به سه استان تخصیص داده شد اما در تخصیص این اعتبار 
به خوزستان کمتر توجه شد از این رو با توجه به کمبود اعتبار عمرانی دستگاه های اجرایی 
در سراسر    کشور تالش شد سهم استان خوزستان به نسبت میزبانی از زائران اربعین حسینی 

افزایش یابد. 



مجموعه گفت و گوها و مصاحبه های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت راهپیمایی اربعین حسینی در استان خوزستان

2۵2

نیمه اول سال ۹8 اداره کل راه و شهرسازی برای اربعین حسینی عالوه بر بهسازی مسیرهای 
منتهی به پایانه های مرزی شلمچه و چذابه، اجرای دو پروژه عمرانی در این پایانه ها   را در 
دستور کار خود قرار داد. پروژه های لکه گیری و روکش آسفالت مسیرهای منتهی به 
پایانه های مرزی شلمچه و چذابه هم در همان سال آغاز شد و تا پیش از آغاز مراسم اربعین 
حسینی، با خط کشی مسیر، نصب تابلوها، عالئم احتیاط و نصب نیوجرسی به پایان رسید.
 تکمیل سایت اختیاری در پایانه مرزی چذابه از اقدامات مهم ما بود که در ابتدا با پیشرفت 
فیزیکی 60 درصدی همراه شد و بتن ریزی و کف پوش آن به پایان رسید؛ ساختمان اداری 

این سایت نیز آماده شده و با خرید تجهیزات مورد نیاز، مورد بهره برداری قرار گرفت.
در پایانه مرزی شلمچه نیز ساخت ۱2 گیت اتباع خارجی و 2۴00    متر مربع سایه بان و 

آبخوری، پیش از اربعین حسینی به بهره برداری رسید.
بهسازی آسفالت منتهی به دو مرز بین المللی شلمچه و چذابه با اعتباری بالغ بر ۹7۱ 
میلیارد ریال انجام شده است. پروژه اهواز، سوسنگرد و چذابه 20 کیلومتر است که انجام 
شده و دیگر مسیرها نیز فعال است و طبق برنامه ریزی و تقویم زمان بندی به اتمام می رسد.

سال گذشته مطابق انتظارمان تمامی محورها به سمت ۴ مسیر ورودی استان آمادگی تردد 
حجم عظیم زائران را داشتند، و ۱8 اکیپ لکه گیری و رو کش آسفالت با مبلغی بالغ بر 200 
میلیارد تومان فعالیت کرده اند. اقدامات الزم در زمینه مباحث ایمنی مانند نصب   تابلوها، 
خط کشی، تابلو اطالعات، روشنایی و غیره نیز در حال انجام است. تمامی این کارهای انجام 
شده از بودجه ملی بوده اما در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه نیازمند کمک های استانی 

هستیم.
تمهیدات الزم در خصوص ذخیره     سازی سوخت اندیشیده شده و تأمین سوخت خودروهای 

زائران اربعین حسینی حتی بیش از ظرفیت موردنیاز برنامه   ریزی شده است.
نگرانی در خصوص تأمین سوخت خودروهای زائران اربعین حسینی که از مرزهای شلمچه 
و چذابه تردد می کند، وجود ندارد، عالوه بر تأمین سوخت خودروها، تأمین سوخت هوایی 
هلیکوپترهای امدادی و نظامی و تأمین گاز مایع مورد نیاز موکب   ها برنامه   ریزی و تأمین 

شده است.
در هر 2 مرز استان جایگاه سوخت مستقر خواهد شد و هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت 
به خودروهای شخصی و اتوبوس های حمل و نقل وجود ندارد. طبق گفته مدیران پاالیشگاه 
آبادان، این پاالیشگاه عالوه بر تأمین سوخت خودروها و مواکب مرز شلمچه، توانایی تأمین 

سوخت مورد نیاز در چذابه، مهران و خسروی را دارد.
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گفتگو با آقای سعید رضوانی 
سمت: مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خوزستان

اربعین از سال ۹0 به بعد در ابتدا یک حرکت مردمي بود و پایدار و و مداوم دیده نشده بود و 
رونق چندانی نداشت پذیرایي ها   و اسکان در آن زمان مردمي بود. در ۹ سال گذشته  اربعین 
در شرایط آب و هوایي متفاوت تر و در ابتداي زمستان بوده که در آن شرایط همه چیز فرق 
میکرده است و مي طلبد با این وجود ظرفیت ها   آماده تر باشند و از لحاظ بهداشتي و ظاهري 
آماده شوند، قبال مشکالتي را داشتیم اما خیلي اتفاقات زیادي افتاده است و زیرساخت ها 
  تغییر کرده اند و پارکینگ ها   و جاده دسترسي و به خصوص دو بانده کردن جاده چذابه و 
سهولت خروج و ورود زوار و کنترل و تعداد گیت ها   بیشتر شده اند و جا به جایي زوار هم 
تغییراتي داشته است. مثال قبال زوار باید پیاده میرفتند اما االن اتوبوس ها از پارکینگ ها   تا 
خروجي در مرز چذابه آماده هستند. زیرساخت هاي فیزیکي  زیادي صورت گرفته و این 
زیرساخت ها   ثابت هستند و همچنین این ظرفیت ها   چشم گیر هستند حتي تا آن طرف 
مرز هم پیش رفته است و زوار در آن سمت مرز هم از این ظرفیت ها   بهره مند میشوند و 

کارهاي خوبي انجام شده است. 
وزارت کشور بخش عمده کار را برعهده گرفته است و بخش امنیتي و نظارتي در ورود و 
خروج زوار و اتباع مختلف همه برعهده وزارت کشور است زیرا استانداري ها   هم نماینده 
حاکمیت هستند و هم نماینده دولت است و هماهنگي استانداري با سازمان حج و زیارت 

خیلي مثبت رقم خورده است و باید تقویت بیشتري هم بشود.
قطعا هرچقدر که ظرفیت و آمادگي ایجاد کنیم براي بحث اربعین باز هم کم است زیرا 
افرادی که در این مراسم شرکت میکنند خیلي زیاد است و ساالنه میلیون ها   نفر و حتی 
مسلمانان مختلف از کشورهاي همسایه  از خاک ایران وارد عراق میشوند اولویت باید بحث 
تردد باشد و زیرساخت هاي تردد باید تکمیل شوند که کار خوبي در راه ها   انجام شده است، 
بحث ارتباط تلفني و اینترنت همراه از جمله دیگر اولویت ها   است که باید مورد توجه قرار 
بگیرد و به صورت ریشه اي این  موارد   تقویت شوند. در حوزه اسکان باید کارهای بیشتری 
شود تا مردم راحت تر و ایمن تر اسکان داشته باشند. حتما ظرفیتهاي آن طرف یعني عراق 
هم باید آماده باشند به خصوص  اینکه در جا به جایي آن طرف مرز خیلي مشکل داشتیم، 
قطعا االن چرخه حمل و نقل و هتل داري و خدماتي و فروش و بهداشت رونق خوبي در 
اقتصاد ایجاد کرده و بیشتر هم میشود البته علي رغم اینکه بیشتر خدمات به صورت رایگان 
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به زوار داده میشود باز هم فروش اقالم مختلف خود باعث ایجاد رونق میشود و این تعامالت 
با آن طرف عراق میتواند پایدار باشد و پایه گذارتحوالت اقتصادي باشد، یکي از مهم ترین 
چالش ها،   چالش امنیتي است به دلیل شرایط عراق و تعداد زیاد زواري که در آنجا حضور 
دارند. خدمات رفاهي از جمله دیگر چالش هاي ما است و به خصوص اینکه تا ده سال آینده 
اربعین در تابستان است چالش گرما تجربه جدیدي براي ما خواهد بود و رساندن آب در 

مسیر به زوار و سیستم تهویه ظرفیت زیادي را میطلبد.
ما در دو مرز شلمچه و چذابه با هماهنگي معاونت سیاسي  دو حوزه اطالع رساني داریم که 
هماهنگ کننده اطالع رساني است. اخبار را در روز اربعین ارائه میدهیم و با زوار مصاحبه 
انجام میدهیم ما دو ایستگاه ثابت به صورت کانکس آماده داریم که صدا و سیما آن جا 
حضور داشتند که در ایام منتهي به اربعین رفت و برگشت را به صورت زنده پوشش میدادند 
و بعضي دوستان چندین شبانه روز آن جا پیگیري میکردند و از محل این خبررساني ها 
  اخبار مثبت و گاهاً مهم منتقل میشد. مثال اگر الزم بود به دلیل تراکم ها   در مرزي اطالع 
رساني کنیم که از مسیرهاي دیگري جا به جا شوند، به سرعت این اطالع رساني  انجام 
میشد. امسال و سال هاي قبل یک ویژگي دیگري و جدیدي که وجود داشت اطالع رساني 
در فضاي مجازي بود که در شبکه هاي مجازي این حرکت را خیلي خوب به تصویر 
میکشیدند و این اتفاق قابل تقدیر است، یک تجربه خیلي مهمي که باید بیشتر به آن توجه 
شود تکمیل ظرفیت ها   براي زوار است اما براي حوزه اطالع رساني فکر جدي نشده است. در 
آنجا یک ظرفیت الزم براي این رویداد بزرگ و این همایش بین المللي باید ایجاد شود مثال 
یک اتاق خبري ایجاد شود. ظرفیت اینترنت براي خبرنگاران ایجاد شود همه اینها پیشنهاد 
شده که برای اینکار یک ساختماني را احداث کنند، ما تا کنون در کانکس ها   و یا یک اتاقک 
کوچک فعالیت میکردیم تا االن صحبت هایي با منطقه آزاد اروند شده امکانات بهتري به ما 
دادند که سیستم تهویه خوبي داشته است. مرز شلمچه نسبت به مرز چذابه وضعیت بهتري 
داشته و مرز چذابه به دلیل اینکه زیرساخت هاي آن تازه است کمي متفاوت با مرز شلمچه 
است، مثال اگر این بستر آماده شود براي خبرنگاران بین المللي هم مي تواند بستر خوبي 

براي اطالع رساني این رخداد عظیم باشد.
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مجموعه مصاحبه های مهرداد شریفی
سمت: ) رئیس اسبق کارگروه بهداشت استان(

کارگروه بهداشت میزبان چندین جلسه در ارتباط با اربعین بوده که در آن ها   مهم ترین 
موارد و نکات بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر آن جلسات مشترک با سایر نهادها 
و سازمان ها   داریم که این جلسات نیز در راستای پیشبرد اهداف ستاد اربعین هستند. مثاًل 
در یکی از جلسات عالوه بر رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز و رئیس کارگروه بهداشت ستاد 
اربعین حسینی سایر سازمان های متولی از جمله سازمان عتبات عالیات، شهرداری مناطق 
۵و 6، آبفا، شبکه دامپزشکی اهواز، نیروی انتظامی شهرستان، اورژانس ۱۱۵، امور معاونت 
بهره برداری برق منطقه، و نمایندگان موکب داران حضور داشتند و در خصوص اقدامات 
اربعین با اولویت مواکب کوی عین دو و کوی سیاحی در دفتر مدیریت مرکز بهداشت غرب 

اهواز  صحبت شد.
ما در جلسات برگزار شده اهم انتطارات از سازمان ها   را بیان و خواستار تالش سریع تر 
متولیان امر در راستای بهبود زیرساخت های مواکب ازجمله تامین آب بهداشتی، تامین 
روشنایی، سرویس بهداشتی، آبخوری، وضوخانه، ظرفشویخانه و دفع بهداشتی فاضالب ها 
  در محل و نیز نظارت اداره دامپزشکی بر گوشت و فرآورده های دامی در محل مواکب شده 
ایم. و از دستگاه های متولی و دستگاه های مربوطه نسبت به انجام اقداماتی همچون ایجاد 
شرایط زیر ساختی مناسب در خصوص محل راه اندازی مواکب از جمله تسطیح، ایجاد 
مسیر مناسب دسترسی به مواکب، نصب سرعت گیر در مسیر مواکب و تامین سرویس های 
بهداشتی با رعایت مسایل بهداشتی همچون صابون مایع و جمع آوری فاضالب و جلوگیری 
از ایجاد مانده آب های روباز، پساب سرویس های بهداشتی، احداث وضوخانه مناسب با 
شرایط بهداشتی، احداث محل مناسبی برای شستشوی ظروف توسط شهرداری و نیز تامین 
آب به صورت لوله کشی و همچنین تانکر های ذخیره در شرایط اضطرار شستشو، تامین آب 
سالم و بهداشتی توسط شرکت آبفا و تامین روشنایی توسط اداره برق همواره دغدغه داریم.
)عالوه بر موارد فوق( در ایام اربعین حسینی و پیاده روی نجف تا کربال توصیه هایی   را 
به منظور حفظ سالمت زائرین به آن ها   اعالم می کنیم از جمله اینکه به علت استراحت 
کم، خستگی راه، تغییر شرایط آب و هوایی و تهیه آب و منابع غذایی از منابع گوناگون، 
این مسافرت کاهش مقاومت بدن را به همراه دارد. به دلیل کاهش مقاومت بدن عوامل 
خطرآفرین بیش از معمول انسان ها   و حاضران در این مراسم معنوی را با خطر مواجه 
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می کنند به همین خاطر نیز رعایت ضوابط و نکات بهداشتی و ایمنی در سفر و پیاده روی 
اربعین حسینی ضرورت بیشتری دارد و همگان می بایست حساسیت بیشتری نسبت به آن 

نشان دهند و رعایت آنها را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.
استان خوزستان با توجه به هم مرز بودن با کشور عراق در این ایام هر سال میزبان جمعیت 
زیادی از زائران عتبات عالیات از کشور ایران و کشورهای دیگر است که به صورت ویژه در 
این ایام از مرز چذابه در شهرستان دشت آزادگان و مرز شلمچه در شهر خرمشهر به زیارت 
ائمه اطهار )ع( و شهدای کربال می روند، ضرورت دارد و الزم است که زائرین عزیز با رعایت 
نکات بهداشتی صحت و سالمت خود را در طول سفر تا زمان بازگشت حفظ کنند و با 
سالمتی این آئین معنوی و روحانی را انجام دهند. بخشی از توصیه های بهداشتی جهت 

سالمتی زوار:
بهتر است تا زائران سرور و ساالر شهیدان به تعداد روزهای سفر خود، ماسک همراه داشته 
باشند و هر روز از یک ماسک استفاده کنند. همراه داشتن چفیه، کاله، چتر، عینک، سمعک 

و هر وسیله کمک توانبخشی برای زائران گرامی ضروری است.
اگر در تهیه آب آشامیدنی موارد بهداشتی رعایت نشود بیماری های فراوانی از طریق آب 
به انسان منتقل می شود. زائران عزیز در بین مسیر می بایست از گرفتن غذا و نوشیدنی از 

دست افراد ناشناس و خارج از مواکب تایید شده خودداری کنند.
رئیس کارگروه بهداشت ستاد اربعین در ادامه با بیان نکاتی درباره خوردن غذا یادآور شد: فاصله 
زمانی غذاهای بسته بندی شده در طول مسیر تا زمان مصرف نباید بیشتر از 2 ساعت باشد .

زائران اربعین حسینی می بایست از خوردن نوشیدنی های گرم و داغ در ظروف یک بار مصرف 
غیر استاندارد خودداری کنند. شست    و شوی دست ها   با مایع دستشویی از سرماخوردگی و 

ابتال به بیماری های مختلف همچون اسهال و استفراغ جلوگیری خواهد کرد.
زائرین اربعین حسینی در طول سفر خود در صورت داشتن عالئمی همچون تب، سردرد، 
درد عضالنی، تعریق، آبریزش بینی، گلو درد، سرفه و گاهی همراه با عالئم گوارشی همچون 
حالت تهوع، استفراغ و اسهال است به پایگاه های بهداشتی و اورژانس های بین مسیر مراجعه 

کنند تا توسط تیم های سالمت معاینه شوند.
زائران اربعین سرور و ساالر شهیدان می بایست به تعداد روزهایی که در سفر هستند، 
جوراب به همراه داشته باشند و هر شب در زمان استراحت جوراب    های خود را از پا خارج 

کنند و با دقت پاهای خود را با آب شست    و    شو دهند.
از موکب   داران نیز انتظار داریم که در خصوص تهیه آب آشامیدنی و یخ دقت داشته باشند 
و از آب سالم و بهداشتی و از یخی که شسته شده و در ظرف مخصوص نگهداری می   شود، 

استفاده کنند.
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همچنین باید در تهیه غذای زوار حسینی به بهداشت مواد غذایی توجه شود به طوری که 
به زنجیره سرمایی نگهداری غذا، تاریخ تولید، توزیع، انقضاء، شماره پروانه بهره   برداری و 

کارخانه ساخت مورد تأیید بهداشت را مدنظر داشته باشند.
همین  در  کند،  نامطلوب  را  شهر  وجهه  موکب   ها  استقرار  نباید  است  این  ما  پیشنهاد 
راستا نظافت عمومی درون و بیرون موکب   ها بسیار حائز اهمیت است و انتظار داریم که 
شهرداری   های مناطق نسبت به بهسازی موکب   ها اقدام کنند. همچنین جمع   آوری زباله   ها 
و مواد غذایی اطراف موکب   ها باید به صورت روزانه انجام شود. تمام سرویس   های بهداشتی 
فاصله  حداقل  همچنین  و  باشند  داشته  روشویی  و  آب  مایع،  صابون  باید  موکب   داران 
سرویس   های بهداشتی تا موکب   ها رعایت شود که در این راستا تیم بازرسان مرکز بهداشت 
غرب از موکب   ها بازرسی می   کنند و در صورت نیاز به انجام اقدامات بهداشتی، همکاری الزم 

با موکب   داران انجام می   شود۱.

۱. متن مصاحبه در خبرگزاری های ایسنا، ایرنا، تابناک و مهر قابل دسترسی است.
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گفت و گو با محمد میرزایی
 سمت: سرپرست نمایندگی  وزارت خارجه در اهواز

ما در نمایندگی وزارت خارجه اهمیت ویژه ای برای ستاد اربعین استان قائل هستیم و تمام 
تالش و اهتمام خود را در جهت حل چالش های خروج زائرین بکار گرفته ایم. در همین 
راستا پای ثابت جلسات ستاد اربعین بودیم.  و در جلسات این ستاد به شرح زیر شرکت 

کرده ایم:
محترم  استاندار  ریاست  به  مورخ ۹8/06/۱7  یکشنبه  روز  در  اربعین  جلسه  در  حضور 
خوزستان در مرز چذابه، حضور در جلسه ستاد اربعین در روز سه شنبه مورخ۹8/06/26 
در محل استانداري خوزستان، حضور در جلسه ستاد اربعین در روز شنبه مورخ ۹8/7/6 
به ریاست استاندار محترم خوزستان در مرز شلمچه، حضور در جلسه ستاد اربعین روز 
یکشنبه مورخ  ۱۴/7/۱۴ به ریاست استاندار محترم خوزستان در مرز شلمچه، حضور در 
جلسه ستاد اربعین روز دوشنبه ۹8/7/22 به ریاست استاندار محترم خوزستان در خرمشهر، 
حضور در جلسه ستاد اربعین در روز پنجشنبه مورخ ۹8/8/2۵ به ریاست وزیر محترم کشور 
در خرمشهر، حضور در جلسه في ما بین مقامات استان خوزستان و استان میسان عراق به 

ریاست معاون محترم سیاسي استاندار خوزستان در مرز چذابه .
در جلسات مذکور راجع به موضوعات مختلفی بحث و رایزنی کردیم و به شکلی مستمر 
جهت نظارت بر چگونگي تردد زائران تبادل نظر کردیم. همچنین در جهت رسیدگي به 
مشکالت زائرین خارجی هنگام ورود و خروج از مرزهاي شلمچه و چذابه تبادل نظر کردیم. 
نظرات و دیدگاه های مسئولین مرزهای مذکور را اخذ کردیم و در جهت تعامل و همکاري 

با سرکنسولگري عراق در اهواز چندین جلسه را برگزار کردیم.
مالقات با سرکنسول عراق در اهواز جهت رسیدگي به مشکالت برخي از زائران خارجي 
بالخص زوار پاکستاني و افغانستاني از دیگر اقدامات انجام شده بود. صدور ویزا توسط 
نمایندگي عراق در اهواز براي ۵6 زائر پاکستاني و ۳۵ زائر افغانستاني که بدون ویزاي عراق 
به مرز شلمچه آمده بودند و پیگیري مشکالت و چگونگي تردد اتباع خارجي از مرز شلمچه 
باالخص اتباع هندي پاکستاني و افغانستاني و آذربایجاني و ترکیه از مهم ترین اقدامات 

نمایندگی متبوع در این زمینه بوده است.
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مجموعه مصاحبه های صادق حقیقی پور
سمت: مدیرعامل آبفا خوزستان و نماینده ستاد عتبات عالیات آبفا استان

شرکت   های آبفای شهری و روستایی خوزستان و آبفای   اهواز زیر نظر ستاد عتبات عالیات 
در  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  تامین آب شرب سالم  در خوزستان    اقدامات  آبفا  صنعت 
خوزستان در   مرزهای   شلمچه و چذابه را برعهده دارند. شرکت آبفای خوزستان حدود   یک 
میلیون و 200 هزار    آب لیوانی شرب سالم با    Ec حدود 200 الی   ۳00 تولید می کند که 
روزانه این کار توسط آب و فاضالب شهری خوزستان انجام،   و تا آخرین روز تردد زائران 
حسینی خدمات ادامه داشت. ۳2 دستگاه تانکر آب در   مرزهای شلمچه و چذابه مستقر 
شده   که با پیگیری انجام شده تعداد تانکرها به ۵2 دستگاه افزایش پیدا می کند؛   تمام آب 
شرب مصرفی مواکب در مرز چذابه از تاسیسات و آبگیرهای اداره آب و فاضالب شهری 

بستان و مرزشلمچه از تأسیسات آبفا خرمشهر و طرح غدیر تأمین می شود.
از هفت استان معین شامل تهران، کرمان، اصفهان، خراسان  تانکر  اریعین ۱۵  ایام  در 
جنوبی،چهارمحال بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد برای تامین آب شرب، در 2 مرز 
چذابه و شلمچه   مستقر شده و مهمترین اولویت این شرکت رضایت کامل زائران حسینی 

در مسیر تردد است.
اگر مسئولیت آبرسانی در شلمچه و چذابه را با سایر مرزها همچون مهران و حتی شلمچه 
در سال های قبل مقایسه کنیم )می توانیم اعالم رضایت کنیم( و الزم است تا در این باره از 
آب و فاضالب خرمشهر و تمام همکاران زحمت کش مان که از استان و سایر شهرها کمک 

حال بودند، قدردانی می کنیم.
به طور تقریبی ما هر سال وضعیت خدمات رسانی مان در شلمچه و چذابه بیشتر و بهتر 
می شود، امسال نسبت به سال های پیش به لحاظ کمی و کیفی به رغم اینکه حجم زائران 
افزایش بیشتری را داشته هم رضایتمندی مردم وجود دارد و هم در بازدیدهای میدانی 

خودمان شاهد ارتقاء شرایط هستیم.
خوشحالیم که با انجام اقدامات به موقع و مناسب شرمنده زائران نشدیم و تا امروز این مسیر 
ادامه داشته، با توجه به پیکی که پیش بینی می کنیم در روزهای آینده و در موج بازگشت 
اتفاق بیفتد، در بحث انتقال آب از طریق شبکه )استفاده برای نظافت و پخت و پز( و آب های 
تانکری و آب های بسته بندی برنامه ریزی مناسبی انجام شده، البته بخشی از آب های 
بسته بندی توسط دستگاه خودمان تهیه و بسته بندی می شود و بخشی را نیز خریداری 
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می کنیم، سعیمان توزیع آب با کیفیت در میان زائران است. آمادگی ۱00 درصدی برای 
جبران کمبودهای احتمالی وجود دارد.

حراست و حفاظت از کیفیت آب برایمان حائز اهمیت    است، در شلمچه و    چذابه آزمایشگاه 
سیار آب را مستقر کردیم و همکاران ما از 2۳ مرکز آزمایشگاهی در سطح استان در دو مرز 

کار آزمایش آب در مواکب را به انجام می رسانند.
 تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مشکل دار بودن آب آشامیدنی گزارش نشده است و اداره 
بهداشت نیز که کار نظارت را به انجام می رساند تاکنون هیچ گزارشی از عدم کیفیت آب 

به ما ارائه نکرده است.
 به رغم افزایش چشمگیر زائرانی که تاکنون از مرز شلمچه به عتبات عالیات و کربالی معلی 

رفته اند، کار سنگینی انجام شد و خوشبختانه از این بابت رو سفید بیرون آمدیم.
در ایام اربعین به طور روزانه ۳ هزار مترمکعب آب ازَ آب شیرین کن خرمشهر که دارای ای. 
سی کمتر از 200 میکروموس بر ثانیه است به وسیله تانکرها و به عنوان آب شرب در میان 

مواکب توزیع کردیم.
۴2 تانکر آبرسان در مرز شلمچه و ۳7 تانکر آبرسان نیز در مرز چذابه فعالیت دارند، آب 
توزیعی جدا از آبی است که در طول شبانه روز از طریق لوله کشی به مواکب می رسانیم 
و یا در صورت مواجه با افت فشار حدود ۳ هزار مترمکعب آب نیز به وسیله تانکر    آبرسانی 

می کنیم.
با توجه به حجم باالی زائرانی که به شلمچه می آیند در زمینه توزیع آب خوشبختانه تاکنون 

مشکلی وجود نداشته است و این را مدیون تالش همکاران خودمان هستیم.
تخلیه سبتیک مواکب نیز با بهره گیری از ۳ دستگاه واترجت و جنتکس انجام می شود و 
در صورت نیاز از ماهشهر و شادگان و سایر شهرهای اطراف کمک می شود و از این بابت 

نیز هیچ مشکلی نیست.
امسال در بحث اربعین حدود 8 میلیارد تومان در مرزهای شلمچه و چذابه برای تامین آب، 

ارتقاء سیستم ها، خط انتقال، ماشین آالت و سایر موارد متفرقه هزینه کرده ایم.
همکارانمان با تمام جان و دلشان کار می کنند و اگر نیاز به کار بیشتری است    از هیچ تالشی 

فروگذار نمی  کنیم.
 با توجه به جایگاه اربعین و اشتیاق مردمی که هر سال برای شرکت در راهپیمایی عظیم 
اربعین بر جمعیت آنان افزوده می شود ما به طور واقعی به دنبال انجام این کار هستیم، در 
چذابه یک خط انتقال جداگانه را اجرا کردیم اما در شلمچه منتظریم تا ببینیم منطقه آزاد 
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اروند که می گوید قصد جا به جایی مواکب و مسیر عبور زائران را از مسیر کنونی دارد چه 
اقدامی می کند، حتی از ۱۵ کیلومتر خط پیش بینی شده برای اجرای خط انتقال جداگانه 

برای شلمچه 6 کیلومترش را نیز اجرا کرده ایم۱.

۱.گفتگو با ابرنا و تسنیم، 
https://www.irna.ir/news/83504033 ،https://www.irna.ir/news/83504033

https://www.irna.ir/news/83504033


مجموعه گفت و گوها و مصاحبه های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت راهپیمایی اربعین حسینی در استان خوزستان

262

مجموعه مصاحبه  حجت االسالم سید جواد عبودتیان
سمت:   مسئول ستاد عتبات عالیات سازمان آب وبرق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان    جهت ایجاد شرایط مناسب برای زائران در ماه محرم در مرز 
چذابه با تشکیل ستاد اربعین وزارت نیرو در چندین جلسه مشکالت پایانه مرزی چذابه را 

مورد بررسی قرار داد.
 طی این جلسات، و هماهنگی مستمر با ستاد عتبات عالیات استان با برگزاری ۱6 جلسه با 
حضور شرکت های صنعت آب وبرق خوزستان، تعهد تامین ۱۵0000 هزار بطر آب معدنی 
توسط هر شرکت فراهم شد و همچنین پروژه تکمیل حصار بتنی یک قطعه زمین ۵/۱ 
هکتاری جهت احداث تاسیسات بسته بندی آب برای استفاده زائران در مرز چذابه به پایان 
رسید. با پیگیری های معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان اجرای شبکه آبرسانی 
از حد فاصل مخازن مرز چذابه تا پایانه مرزی عملی شد تصریح کرد: طبق هماهنگی های 
صورت گرفته با شرکت های آبفای استان، آبفای روستایی،    شرکت توزیع برق خوزستان و 

توزیع برق اهواز نیازهای زیر ساختی در مرز چذابه و شلمچه برطرف شد.
 تکمیل دیوار بتنی مقر بسته بندی آب وزارت نیرو در چذابه، مدیریت در توزیع آب معدنی 
به مرزهای شلمچه و چذابه و اجرای کامل خط لوله پایانه مرزی از مهمترین اقدامات انجام 
شده توسط سازمان آب و برق خوزستان در ستاد اربعین وزارت نیرو بود که برای فراهم 

شدن نیازهای زائران اربعین انجام شدند۱.

1. https://news.kwpa.ir
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مجموعه مصاحبه  های یعقوب کرمی
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان

 شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعزام کارکنان فنی وماشین 
آالت سبک و سنگین شرکت متبوع خود به مرز چذابه جهت خدمات رسانی به زائران 

اربعین حسینی در این زمینه فعالیت کرده است.
در راستای تامین نان مورد نیاز زائران و نیز رفع نیازنگهداری مواد فاسد شدنی با هماهنگی 
ستاد اربعین شهرستان دزفول، نانوائی و سردخانه سیار بوسیله ماشین آالت سنگین شرکت 
به مرز چذابه اعزام شد. حمل و ارسال بخشی از یخ مورد نیاز زائران مرز چذابه بوسیله 

ماشین آالت شرکت همه روزه انجام می شود.
همچنین در مدت فعالیت موکب های شهرستان دزفول در مرز چذابه، خدمات فنی برقی و 

تهویه و تاسیسات نیز توسط کارکنان و متخصصان شرکت ارائه شده است.
با توجه به ضرورت ایاب و ذهاب خادمان حسینی)ع( به مرز چذابه از ماموریت یکدستگاه 
خودرو سواری در ستاد اربعین شهرستان دزفول استفاده کردیم و خدمات فنی و لجستیکی 

شرکت بهره برداری شمال خوزستان تا پایان ایام اربعین ادامه داشت۱.   

1. https://news.kwpa.ir
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مجموعه مصاحبه های سرهنگ رضا دولتشاهی
سمت: رئیس پلیس راه استان خوزستان

در زمینه تردد زائرین در استان خوزستان و در زمینه جاده   ای بحمداهلل هیچ مشکلی نداشتیم، 
فقط برای تردد کامیون   ها که از محور اهواز به سمت شهرهای خرمشهر و سوسنگرد )منتهی 

به مرزهای شلمچه و چذابه( محدودیت اعمال کردیم.
حوزه دیگر که باید به آن اشاره کنیم پارکینگ ها   هستند که در برخی مواقع بیش از ۵0 
درصد از ظرفیت پارکینگ های چذابه خالی است و ورودی ماشین ها   به پارکینگ به تدریج 
کاهش و شاهد خروج خودروها از پارکینگ های این مرز هستیم. به طور متوسط ترافیک 
منتهی به مرز چذابه خیلی روان است، یعنی در حالت عادی چنین است و شاهد عزیمت 

بی دغدغه زائران حسینی از این مرز به سمت کشور عراق هستیم.
تنها توصیه پلیس راهنمایی و رانندگی به زائران این است که چون اکثر تصادفات به علت 
خواب آلودگی رخ می دهد، هر طور شده هم قبل از سفر و هم حین حرکت و لو در حد 

کوتاه، استراحت داشته باشند.
سال ۹8 تردد خودروها در مسیرهای مواصالتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 
درصد افزایش داشت. که این افزایش مسئولیت های پلیس را هم بیشتر کرده و تالش 

مجموعه همکاران مان برای سفر ایمن زائرین افزایش یافت.
طبق برنامه با توجه به اینکه در آستانه اربعین تردد زائران بیش    از پیش افزایش می   یابد؛ 

تمهیدات الزم برای ارائه خدمات به زائران اربعین در این ایام اندیشیده می شود.
با توجه به حضور گروه   های پلیس   راه در مسیرهای مختلف شاهد کنترل ایاب و ذهاب در 
این محورها هستیم همچنین موکب   های ستاد اربعین در مسیرهای مواصالتی این استان و 

در پایانه مرزی مستقر شدند۱.

  ۱. مصاحبه با خبرگزاری مهر
https://www.isna.ir/news/98062511948
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مجموعه مصاحبه  محمد حیدری
سمت: معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر

خرمشهر نقش مهمی در مسیر حرکت زائرین اربعین دارد و در جهت حمایت و کمک 
به  بوشهر  و  فارس، هرمزگان  استان   های  این زمینه،  نیروهای خرمشهر در  به مجموعه 
استان   های معین خرمشهر در اربعین هستند. سال گذشته شهرداری   های این استان   ها در 
سفرهای اربعین در شلمچه کمک زیادی نکردند؛ اگر شهرداری   های استان   های معین در 
کنار ما نباشند، شهرداری خرمشهر به تنهایی توانایی هندلینگ و خدمات   رسانی در اربعین 

حسینی را نخواهد داشت.
امسال پروژه تعریض جاده خرمشهر به اهواز به طول ۱۱0 کیلومتر در سطح ملی در 
چارچوب یک تفاهم نامه سه جانبه مصوب شد. مقرر شده بود اولویت اجرای فاز نخست 
پروژه که ۱6 کیلومتر بود، از خرمشهر آغاز شود تا نگرانی و دغدغه موجود در مورد تصادفات 
و کم عرض بودن جاده در ایام تردد زائران اربعین حسینی و راهیان نور رفع شود اما 
اولویت   ها جابه   جا شد و این پروژه از اهواز به خرمشهر منتقل شده است بنابراین امیدواریم 

در چارچوب الزامات ستاد اربعین حسینی )ع(، اجرای این پروژه از خرمشهر انجام شود.
در حوزه بهداشت و درمان نیز پروژه ایجاد یک کلینیک در مرز شلمچه در دست است که 
به مرحله پایانی نرسیده و همچنان ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. انتظار می رود این 
مرکز، برای بهره بردن اهالی روستاهای اطراف مرز شلمچه و زائران راهیان نور و اربعین 

حسینی)ع( به بهره   برداری برسد.
مساله پارکینگ معضل بزرگی در خرمشهر است. در سال   های گذشته، پروژه پارکینگ مرز 
شلمچه در سه فاز اجرا شده است. در پروژه سال گذشته بیش از ۳2 هکتار به طرح توسعه 
پارکینگ افزوده شد که مجوز ماده 2۳ را ندارد و پیمانکار نیز مطالبات دارد. اگر مجوز 
ماده 2۳ را اخذ نکنیم و تعیین تکلیف نشود، در مدیریت پارکینگ با مشکل جدی مواجه 

خواهیم شد.
علیرغم اینکه منطقه آزاد اروند، زمین   هایی برای احداث مجتمع خدماتی رفاهی به این 
استان   ها داده است اما استان های معین استقبالی نکرده   اند. همان طور که قبال تاکید شد ما 
به حمایت شهرداری   های استان   های معین نیاز داریم زیرا حجم کارها زیاد است و توانایی 

انجام آن ها   برای ما میسر نیست. 
تامین ۹۵ هزار مترمکعب آب، سهمیه خرمشهر از طرح آبرسانی غدیر است و یکی از مسائل 
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موجود، افزایش نیافتن سهمیه آب خرمشهر در ایام اربعین است. لوله   کشی مناسبی نیز در 
مسیر مرز شلمچه وجود ندارد. سیستم جمع   آوری و دفع فاضالب نیز در مرز شلمچه وجود 
ندارد و این مساله در سال   های گذشته مشکالت جدی و عدیده   ای ایجاد کرده است که باید 

به این موضوع پرداخته شود.
همکاران انتظامی و پلیس راهور نیز انتظار دارند که هنگام استقرار در مرز شلمچه در اربعین، 
کانکس   های مجهز به کولر داشته باشند که باید این نیاز تامین شود. )پیشنهادمان( این است 
با توجه به اینکه حجم عظیمی از کاروان   های راهیان نور و زوار اربعین حسینی از مسیر 
جاده اهواز – خرمشهر تردد می   کنند باید کار اجرایی این پروژه   از سمت خرمشهر آغاز شود.
باید این نکته را مدنظر قرار داد که   گیت   های   منطقه آزاد اروند از خرمشهر تنها محدوده 
منطقه آزاد اروند است و بخش عمده از جاده خرمشهر بعد از   گیت   قرار دارد و از طرفی آغاز 
پروژه از سوی خرمشهرمی   تواند دستاوردی برای حاکمیت قلمداد شود و ارزش بیشتری 

دارد.
در چارچوب تفاهم نامه بین سازمان راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند مقررشده بود 
اولویت فاز اول که ۱6 کیلومتر بود از خرمشهر شروع شود تا دغدغه های مردم در خصوص 
تصادفات در این محوردر ایام اربعین بدلیل کم عرض بودن جاده کاهش پیدا کند .اما ظاهرا 
این اولویت جابجا شده و قرار است از اهواز به خرمشهر باشد تقاضا دارم در چارچوب الزامات 
ستاد اربعین و باتوجه به اینکه این مسئله مهم و راهبردی است این پروژه ازسمت خرمشهر 

به اهوازاجرا شود.
پارکینگ تاکنون در سه فاز در سنوات گذشته انجام شده و درحال حاضر قرارداد آن با 
پیمانکار منعقد شده  و مشکلی نداریم. در پروژه سال ۹8 که بیش از ۳2 هکتاردرطرح 
توسعه پارکینگ اضافه شده بود و همان طور که قبال تاکید شد پیمانکار مطالباتی در این 
زمینه دارد اگرمجوز ماده 2۳ اعمال شود هم مطالبات پیمانکار پرداخت خواهد شد و هم 

درمدیریت پارکینگ و همچنین نگهداری و روشنایی آن با مشکل مواجه نخواهیم شد۱.

  ۱. مشروح مصاحبه در سایت فرمانداری خرمشهر قابل دسترسی است.



دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خوزستان

267

مجموعه مصاحبه های حمید سیالوی
سمت:  فرماندار دشت آزادگان و مسئول ستاد شهرستانی

مرز چذابه از مهم ترین مرزهای ورود و خروج زائرین است و در ایام اربعین اهمیت زیادی 
دارد. با توجه به ازدحام زائران حسینی در مرز چذابه و لزوم هماهنگی برای تسهیل خروج 
آنها از مرز چندین جلسه با مقامات عراقی برگزار شد تاکید )ما( این بود که در راستای تامین 
خودروهای مورد نیاز برای انتقال زائران به عراق و همچنین برای تامین مایحتاج زائران 
حسینی در کشور عراق تمهیدات الزم فراهم شود. هر وقت هم در زمینه جابجایی زائرین 
بیرون از مرزهای ما کمبود احساس شود وارد عمل شدیم. مثال در سال گذشته و پس از 
ازدحام جمعیت و کمبود وسایل نقلیه نیز مقرر شده تا ۳0 دستگاه مینی   بوس و ۳0 دستگاه 

اتوبوس برای جابجایی زائران به کشور عراق منتقل شوند.
در زمان برگزاری اربعین آب شستشو به اندازه کافی در اختیار کشور عراق قرار داده   ایم 
تا زائران حسینی در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند؛ همچنین برای تامین آذوقه آنها 
تمهیدات خوبی فراهم شده است. تالش مان این بوده که حرکت زائران حسینی به سمت 
مرز چذابه روان باشد و هیچ وقفه   ای در این زمینه نداشته باشیم. تمام امکانات خدماتی و 
پشتیبانی دشت آزادگان برای خدمات رسانی به زائران حسینی به خوبی فراهم شده و از 

ابتدای شروع حرکت زائرین آمادگی های الزم را ایجاد کردیم.
یک موضوع مهم که داشتیم ساماندهی مواکب از طریق ستاد عتبات عالیات بود و پیشنهاد 

دادیم نماینده آنها برای ساخت و ساز مواکب در مرز مستقر شود.
برای پیگیری تأمین آب جلساتی با آب و برق خوزستان داشتیم، وزارت نیرو در آن مقطع 
نتوانسته آب شیرین ُکن را تأمین کند ولی قول ۱0 الی ۱۵ روزه دادند که تأمین آب چذابه 

را به سرانجام برسانند.
سال گذشته هرچند شهرداری اهواز همکاری خوبی داشت ولی در زمینه اتوبوس کمبودهایی 
وجود داشت؛ امسال باید استان های معین   به میزان مشخص شده تأمین نیاز این حوزه را 
انجام دهند. گفته ایم زمان بندی اجرای طرح های کمیته های مختلف ستاد اربعین باید به 
ما اعالم شود تا حین نظارت امکان رصد و تذکر را داشته باشیم. سال های گذشته 200 
مورد سرقت از پارکینگ ها   گزارش شده و امسال حتما باید پیمانکار مسائل حفاظتی را 

پیش بینی کند۱.

۱.مشروح مصاحبه در سایت فرمانداری دشت آزادگان قابل دسترسی است.
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مجموعه مصاحبه  منصور کتانباف
سمت: شهردار سابق اهواز

در سال های گذشته مراسم اربعین بسیار باشکوه و به طور متمرکز انجام شده است به 
گونه ای که   جهان تشیع آن را بزرگترین راهپیمایی مذهبی دنیا    نام گذاری می کند. شهرداری 
اهواز در همین راستا از بدو طرح برگزاری اربعین به شیوه کنونی پای کار آمد و مسئولیت 

به عهده گرفت.
محور اهواز چذابه و محور شلمچه و چذابه مسیر زائران اربعین حسینی است و   وظایف 
شهرداری اهواز مشخص است که برخی از این وظایف باید در چذابه اجرا می شد. برخی 

اقدامات دیگر را باید در مرز و مسیر چذابه اجرایی می کردیم.
   در همین راستا اقداماتی که بخشی از آن عمرانی است را در خروجی شهر اهواز و از ورودی 
حمیدیه به سمت اهواز انجام دادیم که بخشی از آن که    ساماندهی ورودی و خروجی 
مسیر تردد زائرین است اجرایی شد.    در محور حمیدیه نیز در سالهای گذشته تحت عنوان 
پارک ثامن اقداماتی انجام شده که باند کندرو آن تقریبا تکمیل شده اما ورودی آن دارای 

مشکالتی است که باید رفع شود.
روبروی منطقه عین دو نیز محوطه بزرگی است که عملیات خاکریزی در آن انجام شد. 
باند کندرو، آیلند ها   و.... نیز در فرصت باقیمانده انجام شد و طبق برنامه   ریزی آن را تکمیل 
کردیم. در آن مقطع بر ضرورت زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری در دوسوی    باند کندرو 
تاکید کردیم و تصریح کردیم: باید هماهنگی های الزم    با اداره برق جهت روشنایی مکان 
مذکور صورت گیرد و ایجاد فضای سبز در آن محدوده نیز   به شکل انبوه انجام شود. تعدادی 
بیلبورد نیز در آن مسیر وجود داشت که این بیلبورد ها   به تصویر متبرک شهدا مزین شدند. 
مواکب شهرهای مختلف در این مسیر مستقر شدند که با توجه به اهمیت موضوع   ضروری 
)دانستیم( جلسه ای را در این خصوص با شهرداران شهرهایی که موکب برپا می کنند، برگزار 
و تقسیم کار کنیم. پارک ثامن را نیز که در نظر گرفته بودیم و در برنامه خود بر راه اندازی 
سرویس های بهداشتی در پارک ثامن و تجهیز و تکمیل آن ها   تاکید داشتیم. اصرار داشتیم.

استقرارنیروهای خدماتی   در مرز چذابه را در دستور کار داشتیم و    نیروهایی که قرار بود در 
این مکان مستقر شوند   را در بخش خدمات و ماشین آالت حمل زباله و مخزن به تعداد کافی 

ساماندهی کرده و تقسیم کار خوبی صورت گرفت.
ما در سال ۹7 سه مسیر ورودی و خروجی را در دستور کار داریم، این مسیرها شامل 
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ورودی شیبان-اهواز، حمیدیه-اهواز و خرمشهر-اهواز می   باشند که مسیر اهواز- حمیدیه 
از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار است و خاکریزی مسیر عین2 نیز باید تکمیل و به 

پارک ثامن متصل شود.
پیشنهادمان این بود با توجه به افزایش جهشی قیمت ها،    باید در بودجه اصالحاتی صورت 
گیرد. تا بتوانیم خدمات دهی مطلوب و باکیفیت مناسب به زائرین اباعبداهلل )ع( ارائه دهیم۱.

  ۱. مشروح این مصاحبه در سایت خبری تابناک با کد خبر »662802« و سایت خبری تابناک با کد خبر »۴۴2266۱« 
در دسترس است.
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گفت و گو با سردار علیرضا هاتف
سمت: جانشین فرمانده سپاه استان در قرارگاه امنیتی ابوالفضل)ع(

اقدامات متعددی در جهت خدمت به زائرین امام حسین )ع( از سوی مجموعه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی صورت پذیرفته که برخی از آن ها   عبارتند از: تشکیل جلسات هماهنگی با 
حضور قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس )ع(، سپاه استان و نواحی تابعه دخیل در 
این مراسم، برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین، بازدید از دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه، 
بازدید از پارکینگ خودروها در دو مرز چذابه و شلمچه و بررسی اوضاع امنیتی در خصوص 
پارک خودروها و رفع اشکاالت موجود، تشکیل کمیته های مربوطه و مورد نیاز در زمینه های 
مختلف. این موارد و ده ها   مورد دیگر) که به دلیل مالحظات ذکر نمی  شوند( از اقدامات قبل 
از اربعین قرارگاه بودند. حین برگزاری اربعین نیز فعالیت های قرارگاه عبارتند از شرکت در 
جلسات شورای تأمین استان خوزستان برابر ابالغ شورای تأمین، شرکت در کمیته های 
تخصصی ویژه اربعین حسینی )ع(. عالوه بر این اقدامات دیگری نیز توسط قرارگاه نیز 
انجام شده است که عبارتند از: استقرار معاونت بهداشت و درمان سپاه ولیعصر)عج( تا 
پایان بازگشت زوار اربعین حسینی)ع(، نظارت بر جمع آوری مواکب در پایانه های مرزی، 
هماهنگی با پلیس راهور به منظور کنترل مبادی ورودی و خروجی پایانه ها   در بازگشت 
زائرین اربعین حسینی)ع(، تأمین بخشی از دستگاه های اتوبوس و مینی بوس به منظور 

انتقال زائرین اربعین حسینی۱ )ع(.

۱  .حجم اقدامات قرارگاه حضرت ابوالفضل)ع( در اربعین حسینی بسیار بیشتر از موارد مذکور است که بخشی از اقدامات 
بنا به ضرورت رعایت مالحظات ذکر نمی  گردد.
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گفت و گو با آقای قدرت اهلل دهقان
سمت: معاون اسبق امنیتی   و   انتظامی استانداری خوزستان

تاریخچه برگزاری اربعین به شکل کنونی را که ببینیم متوجه اقدامات انجام شده می شویم. 
ما در سال ۹۱ و ۹2 حضور مردم در مرزها را داشتیم که به هیچ وجه ساماندهی شده نبود. 
یعنی حتی همان نظم اولیه را هم نداشت. خوب چنین چیزی ایجاد یک آشفتگی در مرز 
کرد، دیگر اینکه باعت ایجاد رنج و زحمت برای خود زائرین عزیز هم شد. ما در چنین 
شرایطی پای کار آمدیم و با مسئولین دیگر هم رایزنی کردیم که این کار در واقع اولین 
اقدامات برای ساماندهی به پیاده روی اربعین بود. آرام آرام ستاد اربعین شکل گرفت و در 
هر سال  به تدریج با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین به تبع تعداد برگزاری جلسات ستاد 

هم بیشتر شد. 
واقعیت امر این است که همت بلندی برای مدیریت اربعین در تمام این سال ها   وجود 
داشته و اقدامات زیادی در بستر خدمت به امام حسین )ع( انجام شده است. آقای دکتر 
مقتدایی)استاندار وقت( اصرار زیادی داشتند که تمام دغدغه های زائرین باید دیده و لحاظ 

شود تا مردم بدون کمترین چالش و مشکلی رهسپار عراق شوند. 
حتی در سال های بعد هم دغدغه های ما درباره اربعین زیاد بودند و با وجود کارهای انجام 
شده ولی باز هم می دانستیم که باید در میدان باشیم و کارها را به پیش ببریم. همان سال 
۹۵ ما احتمال وجود مین و مواد منفجره باقی   مانده از دوران جنگ تحمیلی در مسیر 
پیاده   روی اربعین در چذابه را مدام هشدار دادیم و    هر چند تمهیدات الزم جهت تامین 
امنیت عبور مسافران اربعین در مسیر چذابه اندیشیده شده بود ولی به زائرانی که مسیر 
چذابه را برای سفر به کشور عراق در پیاده   روی اربعین انتخاب می   کردند، توصیه می   کردیم 
برای حفظ امنیت خود حتما به تابلوها و عالیم هشداردهنده نصب   شده در مسیر توجه کنند.
بازتاب این زحمات و تالش های مجموعه ستاد اربعین و همه کسانی که پای کار بودند این 
بود که مقامات عالی کشوری نمره خوبی به فعالیت های استان خوزستان در زمینه خدمت 

رسانی به زائران حسینی دادند. 
باور ما این بود که اربعین متعلق به مردم است و بر مبنای شور حسینی شکل گرفته و 
قطعا از مردمی بودن و مردمی ماندن اربعین نباید چیزی کاسته شود؛ همه هماهنگی های 
مسئوالن باید به مردمی شدن هرچه بیشتر اربعین منجر شود. در آن مقطع مقامات و 
مسئولین نظام در سطح ملی و استانی به شکل مستمر بین مردم حضور می یافتند و حتی 



مجموعه گفت و گوها و مصاحبه های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت راهپیمایی اربعین حسینی در استان خوزستان

272

معاونین استاندار در آنجا مستقر می شدند.
در بحث زیرساخت ها   انصافاً کارهای زیادی انجام گرفت و زیرساخت ها   از سوی مسئوالن 
فراهم شد. البته این را بگویم که دولت تا تکمیل آخرین نقطه از زیرساخت ها، ایستاده و 
باقی کار برعهده مردم خواهد بود. دولت فقط کار تأمین زیرساخت ها   را انجام داد و باید 

مردمی بودن بحث اربعین حفظ و بر این موضوع اصرار کنیم.
درباره فعالیت کمیته ها   هم باید بگویم همه پای کار بودند هرچند جنس زحمات و تالش ها 
  با هم تفاوت داشت زیرا حوزه عملکردشان تفاوت داشت.باید از پیگیری تمام امور کمیته های 
ستاد اربعین خوزستان بگویم.اما بیشتر خدمت رسانی به زائران حسینی به کمیته های اعزام، 

اسکان و تغذیه ارتباط دارد. این کمیته ها   حجم کارشان زیاد بود.
   در آن مقطع مرز شلمچه بی وقفه باز بود. مرز شلمچه برای تردد زائران باز می ماند و زائران 

در هر زمان قادر بودند از مرز شلمچه خارج و یا وارد کشور شوند.
آن زمان فرمانده قرارگاه اربعین شلمچه بودم و مسئولیت مستقیمی در ارتباط با آن مرز 
داشتم. سعی مان این بود با اشاره به آغاز بازگشت حجمی زائران، از فراهم سازی امکانات 
برای جابجایی زائرین مطمئن باشیم. در مرزشلمچه به اندازه کافی خط ریلی و ۵00 دستگاه 
اتوبوس برای بازگشت زائران فراهم شده بود در آن سال و مواکب هم تا چند روز پس از 
اربعین به خدمات رسانی پرداختند. بخشی از تمهیدات برای برگشت در خاک عراق دیده 
شدند که ازاین میان می توان به فراهم سازی وسایل جابجایی و حمل و نقل زائران در عراق   و 

ارائه   دیگر خدمات مورد نیاز در خاک عراق اشاره کرد.
در آن سال در رابطه با در اختیار قرار دادن ارز با کمال تاسف هماهنگی با ستاد اربعین 
انجام نشده بود و زیرساخت های الزم در عراق فراهم نبود و با توجه به اینکه پرداخت دینار 
به زائران در عراق نیازمند آماده سازی زیرساخت است، در تامین و در اختیار قرار دادن 
ارز اشکاالتی ایجاد شد. این در حالی است که از ابتدا به زائران گفته شده بود که به اندازه 
کافی پول ایرانی و سایر ارزها را به همراه داشته باشند تا بتوانند در عراق نیازهای خود را 

رفع کنند.
همان موقع هم در ستاد اربعین تصمیم گرفته شد که وجه پرداختی به زائران ثبت نام کرده 
در سامانه سماح بازگردانده شود و تاکید کردیم زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده 

اند اما موفق به دریافت پول خود نشده اند همان مبلغ    در ایران به آنها بازگردانده می شود.
حفظ اخالص در خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی و وارد نشدن در مسائل فرعی کاری 

مشکل است و انشاءاهلل خدا کمک کرده این اخالص حفظ شود.
باید بگویم کاستی   هایی وجود داشت و با توجه به اینکه مرتب سال به سال به تعداد زوار 
افزوده شد تالش مان این بود که این کاستی   ها سال های آینده تکرار نشوند. همچنین سعی 
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کردیم دوربین   های موجود در مرزها باید امکان وصل شدن به مانیتورهای استانداری را 
داشته باشد بعضی مواقع که امکان حضور نداشته باشیم، بتوانیم از طریق مانیتور بر اوضاع 

مرزها نظارت داشته باشیم.
یکی از مشکالت عمده   ای که داشتیم مربوط به زائرانی است که بدون ویزا مراجعه می کردند 
و این مسئله باید سازماندهی می شد. همانطور که عربستان در مراسم حج سازماندهی 

مناسب دارد برای اربعین نیز در کشور ما سازماندهی هماهنگ و مناسبی داشته باشیم.
در آن مقطع: در بخش اعزام، سازماندهی زائران و صدور ویزا مشکل داشتیم که همه 
مربوط به بخش سازمان حج و زیارت بود؛ در حقیقت متناسب با این جمعیت، عتبات باید 
سازماندهی کند و حتی این سازماندهی در کشور عراق نیز ضروری است، صورت بگیرد. 
  شیرازه همه کارها کمیته حج و زیارت  است و باورمان این بود اربعین پدیده جدیدی است 

و باید حج و زیارت سازمان خود را در این راستا متحول کند.
در همان زمان شبکه آب مرز چذابه در اولویت مان بود و اصرار داشتیم باید زودتر راه   اندازی 
شود به دلیل اینکه در مسیرهای منتهی به چذابه    تعداد خودروهای خدماتی باال بود و 
تانکرهای آب   رسانی به مرز    سریع   تر    باید خود را می رساندند با وجود ترافیک در جاده   ها 

امکان پذیر نبود.
همچنین مبلغ ۵ هزار تومانی که به ازای پارکینگ اخذ می شد و من به اخذ حق پارکینگ از 
زائران راضی نبودم مگر اینکه این مبالغ برای خدمات اربعین از قبیل جاده، پارکینگ، فضای 

سبز، روشنایی و دیگر خدمات هزینه شوند که این کار نیاز به نظارت دارد.
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مجموعه مصاحبه های آقای محمد رستم منش
سمت: نماینده شهرداری اهواز در پایانه مرزی چذابه

از ۱۵ آبان سال سال ۹7، ۱00 دستگاه اتوبوس جابجایی زائران اربعین حسینی را در مرز 
چذابه بر عهده داشتند. )در آن مقطع( برنامه ای که در مرز چذابه توسط شهرداری اهواز 
پیش بینی شده بخش های مختلفی داشت. یک بخش حوزه خدماتی است که شامل رفت 
و روب پایانه، نظافت سرویس های بهداشتی، جمع آوری و دفن زباله به صورت بهداشتی 
است. بخش دیگر کارهای فرهنگی است که توسط معاونت فرهنگی شهرداری اهواز انجام 
می شود، در این راستا و در مرکز مواکب غرفه هایی   به منظور ارائه    محصوالت و بسته های 
فرهنگی به زائران اربعین برپا شد. قرار بود هماهنگی کامل را میان همه سازمان های خدمات 
رسان در مرز چذابه به منظور خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی داشته باشیم. 
در خصوص کار فرهنگی معاونت فرهنگی شهرداری اهواز خالقیت و نوآوری و انجام کارهای 

جدید را در این زمینه پیش بینی کرده بود. 
در آن مقطع ۱00 نفر از نیروهای شهرداری اهواز کار خدمات رسانی را در مرز چذابه برعهده 
داشتند. مرز چذابه در مقایسه با سایر مرزهای خروجی از امکانات ترابری بسیار بهتری 
برخوردار است و نقاط خطرساز نیز در این مسیر برطرف شده است.  مرز چذابه به نسبت 
تعداد زائرانی که از این مسیر تردد می کنند از امکانات حمل و نقل بیشتری برخوردار است 
به گونه ای که زائران پس از توقف در پارکینگ، بدون معطلی راهی پایانه که ۱0 کیلومتر 
با پارکینگ فاصله دارد رهسپار می شوند. تالش شده تا کمبودها و نواقص این مرز در ایام 
اربعین نسبت به سال های گذشته برطرف شود. شاهد بهترین و کاراترین امکانات سخت 
افزاری و نرم افزاری در منطقه چذابه وجود دارد بنابراین به زائران توصیه می شود این مرز 

رابرای سفر معنوی اربعین انتخاب کنند تا با خیالی آسوده رهسپار کربال شوند۱.

۱. مشروح این مصاحبه در سایت های امید خوزستان با کد خبر »20۱8«، و پایگاه خبری خوزنیوز قابل دسترسی 
است.
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مجموعه مصاحبه  آقای کوروش مودت
سمت: فرماندار سابق شهرستان خرمشهر

تمهیدات الزم برای خدمت   رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه اعم از تامین 
سوخت ماشین آالت، توسعه شبکه برق و   روشنایی همچنین تامین آب آشامیدنی فراهم 
بر تکمیل 60 هکتار  توسعه ای در مرز شلمچه عالوه  قالب طرح های  شده است. در 

پارکینگ   شلمچه محل فرود بالگردهای امداد و نجات نیز جانمایی شده است.
نیاز آبی شهرستان خرمشهر ۹0 هزار مترمکعب است که در حال حاضر 60 هزار مترمکعب 
آن از طرح غدیر و بقیه از رودخانه کارون تأمین می   شود که مقدار کمی است. از آنجا که 
سهمیه آب خرمشهر از طرح آبرسانی غدیر   کاهش یافته قطعا با افت فشار در پایان خط 
انتقال آب تا شلمچه مواجه خواهیم بود لذا انتظار می رود سهمیه آب خرمشهر از طرح غدیر 
در ایام اربعین به ۹0 هزار متر مکعب در روز افزایش یابد. با توجه به ورود جمعیت قابل   توجه 
به خرمشهر در روزهای اربعین و افزایش نیاز آبی شهر در این ایام، ظرفیت آبی این شهر از 
طرح غدیر باید افزایش یابد تا مشکل افت فشار آب در شهرستان به   ویژه در انتهای خط که 

شلمچه است ایجاد نشود.
عالوه بر عملیاتی همچون   کوبش   و تسطیح زمین پارکینگ ۵0 هکتاری شلمچه با توجه به 
افزایش زائران اربعین نیاز است طرح افزایش ۳0 هکتار به مساحت پارکینگ شلمچه به   صورت 

کامل اجرایی شود در غیر این صورت با مشکل پارکینگ در شلمچه مواجه خواهیم بود.
قرار است شهرداری   ها نیز تانکر حمل آب تأمین کنند، همچنین شهرداری شیراز عالوه 
بر این وعده به   کارگیری ۵0 دستگاه اتوبوس خط واحد برای جابه   جایی زائران را داده که 

سوخت آن   ها باید تأمین شود.
فرماندار خرمشهر موارد دیگری همچون احداث نمازخانه برای برگشت زائران، صدور مجوز 
تردد خودرو   های مواکب و تعمیر سرویس   های بهداشتی را نیز ازجمله اقدامات ضروری برای 

اربعین در مرز شلمچه دانست.
وی به برنامه   ریزی   های انجام   شده برای تأمین برخی نیازهای مواکب نیز اشاره کرد و گفت: 
به   زودی برای استقرار و تأمین نیاز مواکب خدمات   رسان   اقدام خواهد شد در بحث تأمین آب 
بسته   بندی موردنیاز ستاد عتبات عالیات هم نگرانی وجود ندارد و با برنامه   ریزی مناسب آب 

موردنیاز تأمین می   شود۱.

۱. این مصاحبه با کد خبر »۱2۵۳« در سایت فرمانداری خرمشهر منتشر شده و در دسترس عموم
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در مقاطع مختلف و با توجه به تصمیمات ستاد ویژه استانی اربعین کارهای مان را تنظیم 
کردیم. در اربعین ۹8 علی رغم اینکه هزینه   ها و ویزا میان دو کشور ایران و عراق برداشته   شده 
است اما داشتن کارت شناسایی معتبر برای اتباع ایرانی و غیر ایرانی الزامی بود و روی این 

مورد تاکید داشتیم.
باید    در این خصوص شهرستان   ها و استان   های معین همین   طور رسانه   های مختلف اطالع   رسانی 
را به   صورت گسترده انجام می دادند تا زائرانی که از راه دور به مرز مراجعه می   کنند به دلیل 
ناآگاهی دچار مشکلی نشود. در آن سال موضوع مسائل ارزی نیز بررسی   شده است و برای 
اربعین امسال زائر کارت پارسیان مستقر خواهد بود تا مشکل حمل وجه نقد نیز رفع شود.

۳0 گیت گذر اتباع خارجه در پایانه مسافری شلمچه احداث شد که این گیت   ها در حال 
احداث هستند که قرار بر این بوده مراحل کار تا ۱۵ شهریور سال ۹8 پایان یابد. خط 
کشتیرانی بصره به خرمشهر راه   اندازی شد و سرمایه   گذار آماده خدمات   رسانی است که با 
بهره   برداری از مرز دریایی، عالوه بر تنوع به کاهش بار ترافیکی در مرز شلمچه منجر خواهد 
شد. کمیته ترافیک ستاد اربعین در نظر دارد بخشی از هزینه   های سوخت کشتی   ها    در 

موسم اربعین را تأمین کند تا با این اقدام هزینه مسافری برای اربعین کاهش یابد.
رفع مشکل برق شلمچه و مطرح   شدن موضوع آب این مرز با مدیرکل آب و برق خوزستان 
طی جلسه دوساعته و پیگیری بحث لکه   گیری و آسفالت مسیر منتهی به مرز شلمچه از 

دیگر مواردی بود که توسط فرماندار خرمشهر در این جلسه مطرح شد۱.

۱. این مصاحبه در خبرگزاری مهر و کد خبر »۴68۱88۵« در دسترس است.


