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چکيده

ــعائر مذهبى شیعه، همواره مورد توجه شیعیان بوده  ــینى به عنوان یکى از ش اربعین حس

ــین7 در این روز، از مستحبات به شمار مى رود. به طورى که همه ساله  و زیارت امام حس

ــقان سیدالشهدا7 در این روز، بزرگ ترین اجتماع انسانى در کربالى  با حضور انبوه عاش

معال شکل مى گیرد.

ــال باشکوه تر از سال پیش برگزار مى شود، افزون بر نزدیک کردن  ــم که هر س این مراس

قلوب شیعیان و جلب توجه جهانیان به مذهب تشیع، همواره با هجوم وحشیانۀ دشمنان 

متعصب فرهنگ شیعى روبه رو بوده است؛ به طورى که بارها در کربال و دیگر نقاط جهان، 

ــهیدان را به خاك و خون کشیده اند. حمالت نیروهاى حکومتى  ــم اربعین ساالر ش مراس

ــتى تکفیرى ها پس از آن، که به شهادت  در زمان حاکمیت حزب بعث و اقدامات تروریس

ــیارى انجامید، از آن جمله اند. این نوشتار، پس از بیان اهمیت اربعین حسینى  زائران بس

ــمارى از اربعین هاى خونین در عراق، ایران، پاکستان و زنگبار  ــیعیان، به ش در فرهنگ ش

اشاره کرده است.

واژگان کليدی: اربعین، امام حسین7، کربال، تشیع، خون.

اربعين های خونين
(نگاهی به برخی از حمالت خونين 
محمدرضا زارع خورمیزىبه مراسم اربعين حسينی در دورة معاصر)
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درآمد 

در فرهنــگ عاشــورا، اربعین به چهلمین روز شــهادت امام حســین7 گفته مى  شــود که 
مصادف با روز بیســتم ماه صفر اســت. اعتبار اربعین امام حســین7 از گذشته هاى دور میان 
شــیعیان شناخته شده بوده است. در کتاب «مصباح المتهجد» شیخ طوسى که حاصل گزینش 
دقیق و انتخاب معقول شیخ طوسى از روایات فراوان درباره تقویم مورد نظر شیعه درباره ایام 

سوگ و شادى و دعا و روزه و عبادت است، آمده است:
روز 20 صفر (یعنى اربعین) زمانى اســت که حرم امام حســین علیه  السالم، یعنى 
کاروان اسرا، از شام به مدینه مراجعت کردند. و روزى است که جابر بن عبداهللا 
بــن حرام انصارى، صحابى رســول خدا صلى اهللا علیه و آلــه از مدینه به کربال 
رســید تا به زیارت قبر امام حسین علیه  السالم بشتابد و او نخستین کسى است از 

مردمان که قبر آن حضرت را زیارت کرد.1
زیارت امام حســین7 در این روز مســتحب و یکی از نشانه  هاي شــیعه است. این زیارت، 
همانا خواندن زیارت اربعین اســت که از امام عســکرى7 روایت شــده که فرمود: عالمات 
مؤمن پنج تاســت که یکى از آنها زیارت اربعین اســت. بر همین اساس در این روز، با تدبیر 
الهى خاندان پیامبر9 یاد نهضت حسینى براى همیشه جاودانه شد.2 در روز اربعین شیعیان در 
حد توان ســعى مى  کردند مانند جابر بر مزار امام حســین علیه السالم گرد آمده و آن امام را 
زیارت مى  کردند3. این ســنت تا به امروز به قوت برپاســت و هر سال میلیون ها زائر در اربعین 

حسینى در کربال حضور مى  یابند و آن را گرامى مى دارند.
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با این که مراســم اربعین، یک شــعار مذهبى مسلمانان شیعه 
براى بزرگداشت شهادت ساالر جوانان اهل بهشت یعنى امام 
حسین7 شــمرده مى شود، با این حال به شیوه هاى گوناگون 
مورد هجوم متعصبان و دشــمنان شــیعه قــرار گرفته که این 
حمالت برخى از مراســم اربعین را در طول تاریخ به خاك و 
خون کشــیده است. نوشتار حاضر گزارش مختصرى است از 
برخى حمالت خونین در اربعین حســینى در دورة معاصر که 
به شهادت تعداد قابل توجهى از مسلمانان شیعه انجامیده است 
و در حقیقت برگ دیگرى اســت از مظلومیت  هاى شیعیان و 

نابخردى و قساوت دشمنان تشیع و اهل بیت:.

اربعین  هاى خونین در عراق معاصر

1. اربعین هاى خونین 1390 تا 1397 قمرى

از گذشــته  هاى دور در عراق، روز اربعین صدها هزار زائر 
به ســوى حرم امام حسین7 مى  آمدند که امروزه تعداد آنها به 
میلیون  ها تن هم مى  رســد. عزاداران با حالتى از حزن و اندوه و 
با ســرها و پاهاى برهنه و لباس ســیاه و عالمت مصیبت  زدگى 
گریه مى  کنند، بر ســرو صورت مى  زنند و به رســول اکرم9 
براى شــهادت فرزندش امام حسین7 تسلیت مى  گویند و در 
جلو هر دسته، پرچم  هایى سیاه در اهتزاز است.4 عزادارى برخى 
در این روزها شکل ویژه دارد. براى مثال هیئت «طویریج» عراق 
که هیئتى بسیارى قدیمى است، هنگام عزادارى هروله مى  کنند؛ 
یعنى نه مى  دوند و نه به شــکل عادى راه مى  روند؛ بلکه حالتى 
سراسیمه دارند که تداعى کننده شرایط اسراى کربالست. عالمه 
بحرالعلــوم نیز که در عزادارى این هیأت شــرکت مى کردند، 
یــک بار حین عزادارى عمامه شــان را انداخته و اعالم کردند: 

ــاى عزادارى که پیاده  کاروان ه
ــه کربال  ــژه از نجف) ب ــه وی (ب
ــب  اغل و  ــد  مى کردن ــت  حرک
علماى دینى نیز در آنها حضور 
ــتند، چندین نوبت از سوى  داش
ــراق، جلوگیرى یا  رژیم بعثى ع

به خاك و خون کشیده شد.
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امام زمان(عج) را دیدم که ایشــان هم در این هیأت بودند و چنین کردند. در پیشــاپیش برخى 
دسته  ها، شبیه برخى شهیدان کربال و نیز لشکریان دشمن ستمکار حرکت مى کنند و هودج  هایى 
از زنان در میان آنان است و مانند اسیرانى که از شام به سوى مدینه بازمى  گردند، ظاهر مى  شوند 
و روز اربعین از کربال عبور مى  کنند. جمعیت کثیرى با دیدن این صحنه  هاى غم  انگیز متأثر شده 
و بر سر و سینه مى  زنند. دکتر على الوردى مى  نویسد: همزیستى مسالمت  آمیز در منطقه دیاله بین 
شیعه و سنى مشاهده مى شود و بسیار دیده مى  شود که محله سنى  ها در برخى دسته  هاى عزادارى 
و مجالس حسینى شــرکت مى  کنند و برخى از آنان دسته  هاى مخصوص به خودشان را بیرون 

مى آورند و این وضع در شهرهایى چون ناصریه دیده مى شود.5
با تســلط بعثى  ها در زمان احمد حسن البکر از همان ابتدا سیاست سرکوب و خشونت علیه 
اکثریت مردم عراق یعنى مســلمانان شــیعه شــدت یافت. از جمله اقدامات خونبار بعثى  ها منع 
خشونت  آمیز مراســم مذهبى عزادارى شــیعیان بود. کاروان هاى عزادارى که پیاده (به ویژه از 
نجف) به کربال حرکت مى کردند و اغلب علماى دینى نیز در آنها حضور داشتند، چندین نوبت 
از سوى رژیم بعثى عراق، جلوگیرى یا به خاك و خون کشیده شد. از جمله در سال 1397 قمرى 
زائران که براى بهره  بردارى  هاى تبلیغى و سیاسى بر ضد طاغوت عراق، برنامه  ریزى  هاى مفصلى 
کرده بودند، حکومت عراق با شــدت و خشونت، راهپیمایان را در طول راه، از آسمان و زمین 
به گلوله بســت. این حادثه، به صورت پیاپى در ســال  هاى 1390، 1395، 1396 قمرى بى سابقه 
بود و نجف آن سال بسیج کنندة این نیروى عظیم مردمى بود که از کنار مرقد امیرالمؤمنین7 
به راه افتاد و پس از چهار روز پیاده  روى به کربال رســید. حرکت موکب  هاى پیاده و شعارهاى 
طول راه و سخنرانى  هاى متعدد، همه نوعى معارضه با حکومت بعث بود. امواج گستردة مردمى 
با شــعار «ابد واهللا ما ننسى حسینا» (به خدا قسم، هرگز حســین را فراموش نخواهیم کرد) به راه 
افتاده بود. نیروهاى دولتى براى جلوگیرى از رسیدن زائران به کربال، برنامه  هاى مختلفى داشتند 
و درگیرى  هایى نیز پیش آمد و به شــهادت عده اى از عزاداران انجامید. وقتى هم که به کربال 
رســیدند، حوادثى شــدیدتر پیش آمد و عده دیگرى شهید و جمع بســیارى دستگیر شدند و 
نهضت شیعى اربعین آن سال، در خاطرة تاریخ ثبت شد و مبدأ الهام و شور و حال براى سال  هاى 

بعد گردید. این حادثه در سال 1356 شمسى واقع شد.6 
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2. اربعین هاى خونین 1388 ـ 1392 شمسى در عراق

 صــدام در دوران حاکمیــت بیــش از ســى ســالۀ خــود، همــه مراســم هاى عــزادارى 
اهل   بیــت: را تعطیــل کــرد، اما پــس از نابودى حکومت صــدام، بغض  هــاى فروخوردة 
چندین ســاله ســر بــاز کرد و انفجــارى از حضــور شــیعیان در حرمین شــریفین رخ داد و 
 مراســم پیاده  روى و زیــارت اربعین بــه بزرگ ترین و باشــکوه   ترین تجمع جهانى شــیعیان  

تبدیل گردید.7  
امروزه اربعین امام حســین7 بیش از مناســبت  هاى دیگر شــاهد حضور فعال مسلمانان از 
عراق و دیگر کشــورهاى اســالمى اســت و تعداد زائران بارگاه ملکوتى امام حســین7 در 
ســال  هاى 2009 و 2010 بین 10 تا 14 میلیون نفر بوده است. آمارهاى مراکز مختلف گویاى 
آن است که مراسم زیارت اربعین سال 2013 که با حضور  حدود 20 میلیون نفر برگزار شد، 
بزرگ   ترین تجمع بشرى در جهان بوده است.8 همچنین هر سال، خیل عظیمى از پیروان سایر 
ادیان از جمله مسیحیت نیز به همراه دسته جات و هیئت هاى عزادارى براى شرکت در مراسم 

اربعین سرور ساالر شهیدان وارد کربال مى  شوند.9 
بــر ایــن اســاس، بزرگ  تریــن همایش انســانى دنیــا در اختیار شــیعیان اســت؛ در حالى 
که  کنگره  عظیم حج هر ســال با حضور حداکثر 4 میلیون مســلمان برگزار مى شــود، چند 
 ســالى اســت که جمعیتى بســیار بیشــتر، در زیارت اربعین امام حســین7 گرد هم مى  آیند

دارنــد،  پیــاده  روى  کیلومتــر   20 حداکثــر  ســال  هــر  حاجیــان  کــه  حالــى  در  و   
نعمانیــه و  ناصریــه  ماننــد بصــره،  ایــن کشــور  از شــهر هاى مختلــف   شــیعیان عــراق 

 گاهى حدود  400 کیلومتر را پیاده طى مى کنند تا به نجف اشــرف برســند. میلیون ها عزادار 
دیگر هم از سراســر جهان خود را به نجف اشــرف مى رســانند و از آن جا تا کربالى معلى 
حــدود 80 کیلومتــر را پیاده طــى مى کنند تــا در روز اربعین به کربال برســند. این در حالى 
 اســت که برخى زائران از بصره و برخى دیگر از شــهرهاى جنوبى و شمالى عراق پیاده  عازم

 کربال مى شوند. 
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3. تشـدید حمالت انتحارى تکفیرى  ها در عراق در اربعین 

حسینى در سال  هاى اخیر

در ســال هاى اخیر دولت عراق تدابیر امنیتى شدیدى را براى 
حفظ امنیت مراسم عزادارى اربعین اتخاذ مى  کند و ده هاهزار 
نیروى پلیس، ارتش و ســرویس هاى امنیتى عراق مســؤولیت 
حفظ امنیــت زائران حســینى را برعهده گرفته انــد. با وجود 
تدابیر شدید امنیتى، تروریســت هاى تکفیرى هر سال اربعین 
حســینى را در عراق به خاك و خون مى  کشند. براى مثال در 
ســال 1392 «ابوبکر البغدادى» ســرکرده گروه  هاى تکفیرى 
عراق زائران اربعین حسینى را تهدید به قتل کرد. وى در فایلى 
صوتى که منتشــر شــد، گفت: «چند ســالى است که حضور 
شیعیان در اربعین رشــد کرده. ما امسال با تمام قوا وارد عمل 
خواهیم شد و در اربعین امسال، همانند عاشوراى 61 هجرى، 
تمامــى شــیعیان را به خاك و خــون مى  کشــیم! ... «زیارت 
حســین (حضــرت سیدالشــهداء7) در اربعین، نمــاد اتحاد 
 شیعیان شــده اســت و ما باید به این اتحاد و همدلى ضربه  اى

 اساسى وارد کنیم».10 
بر اساس همین تهدیدات، اربعین 1392ش در شهر شیعه  نشین 
بصره یک تروریست القاعده که یونیفورم پلیس عراق را بر تن 
داشــت، در انفجارى تروریستى بیســت تن از زائران حضرت 
اباعبداهللا الحســین7 را  به خاك و خون کشــید که در میان 
آنان زنان و کودکان نیز بودند. در این عملیات تروریستى ده ها 
تن نیز زخمى شــدند. در اربعین همین ســال در ادامه حمالت 
تروریســتى علیه زائران حضرت سیدالشــهداء7، بر اثر وقوع 
سه حمله خونین 36 زائر در جنوب بغداد به شهادت رسیدند و 

ــهر  ش در  1392ش  ــن  اربعی
شیعه  نشین بصره یک تروریست 
القاعده که یونیفورم پلیس عراق 
ــت، در انفجارى  ــن داش را بر ت
ــت تن از زائران  تروریستى بیس
حضرت اباعبداهللا الحسین7 را  
ــید که در  ــه خاك و خون کش ب
ــان و کودکان نیز  میان آنان زن
بودند. در این عملیات تروریستى 

ده ها تن نیز زخمى شدند. 
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حدود یکصد نفر نیز زخمى شدند. همچنین در جریان حمله مسلحانه در غرب بغداد، پنج نفر 
از اعضاى یک خانواده کشته شدند. تعداد شهداى انفجار تروریستى نیز به 53 نفر رسید. عالوه 
بر آن، یک تروریست در عملیاتى نزدیک یکى از خیمه  هاى توزیع غذا و آب در میان زائران 
عازم کربال، کمربند انفجارى خود را منفجر کرد. وزارت کشور عراق در بیانیه  اى اعالم کرد 
بعدازظهر پنج شنبه بر اثر منفجر شدن کمربند انفجارى یک تروریست در میان زائران در منطقه 
الدوره در جنوب بغداد، 20 نفر به شهادت رسیدند و 40 نفر دیگر نیز زخمى شدند. در جریان 
یک عملیات تروریســتى دیگر در منطقه یوسفیه در 25 کیلومترى جنوب بغداد، هشت نفر از 
زائران شــهید و 32 نفر زخمى شدند. به گفته منابع امنیتى، حمله انتحارى سوم در شهر لطیفیه، 
در 40 کیلومترى جنوب بغداد، دست  کم 8 شهید و 18 مجروح بر جاى گذاشت. بر اثر حمله 
تروریستى به زائران اربعین در نزدیکى بعقوبه (در 60 کیلومترى شمال شرق بغداد) نیز پنج نفر 
به شهادت رسیدند. روز سه  شنبه نیز به دنبال انفجار دو خودروى بمب  گذارى شده در نزدیکى 

محمودیه در جنوب بغداد 24 نفر دیگر شهید شدند. 
شــبکه خبرى المیادین از کشته و زخمى شدن 9 تن در حمله خمپاره  اى به عزاداران اربعین 
حســینى در جنوب بغداد خبر داد. به گز ارش ایسنا به نقل از شبکه خبرى المیادین، در حمله 
خمپاره  اى که امروز (شــنبه) به جمع زائران اربعین حســینى در منطقه اللطیفیه بغداد صورت 
گرفت، دو زائر کشــته و هفت تن دیگر زخمى شــدند.11 همچنین یک منبع در پلیس عراق 
اعالم کرد که ســه گلوله خمپاره در اولین ساعات صبح امروز به منطقه اللطیفیه اصابت کرد. 
این حمله، زائرانى را که در حال رفتن به کربال بودند، هدف قرار داد. از ســوى دیگر شــبکه 
المیادین اعالم کرد که نیروهاى امنیتى عراق تعداد زیادى موشــک از نوع گراد و ســکوى 
پرتاب آن را کشــف کرده  اند که قرار بود از این موشــک  ها براى حمله به شهر کربال در ایام 
عزادارى اربعین حسینى استفاده شود.12 به گزارش واحد مرکزى خبر و به نقل از خبرگزارى 
الفرات نیوز، مقام  هاى امنیتى اعالم کردند: تروریســت  ها با استفاده از چند نارنجک دستى به 
زوار اربعین حسینى در منطقه بغداد الجدیده در شرق بغداد حمله کردند. بر اثر این حمله سه 
زائر شــهید و هفت نفر دیگر زخمى شدند. الجزیره هم در گزارشى اعالم کرد: بیست نفر در 

یک انفجار انتحارى در شمال بغداد کشته شدند.13
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اربعین  حســینى ســال گذشــته در حالــى به پایان رســید 
کــه در شــهر کربــال نیــز 41 تن کشــته و 144 نفــر زخمى 
شــدند.14  اســتاندار کربال نیز از ســقوط یک خمپاره به سه 
کیلومتــرى ورودى شــرقى کربال خبر داد کــه این حمله نیز 
تعدادى کشــته بر جاى گذاشــت. اســتاندار کربــال  القاعده 
 و طرفــداران حــزب منحــل شــده بعــث را مســؤول ایــن 

حمالت دانست.
موصــل نیــز دیگــر ایســتگاه تروریســت ها بــراى ایجاد 
ناامنــى در عراق بــود. در حمله مســلحانه به یــک اتوبوس 
حامل زائران اربعین حســینى در شــهر تلّعفر واقع در شــمال 
 عــراق، 12 نفــر از جمله شــش زن کشــته و 12 نفــر دیگر

 زخمى شدند.15
نورى المالکى نخست  وزیر وقت عراق نیز در بیانیه اى تاکید 
کرد: حضور میلیونى زائران در مراســم اربعین، طرح هایى را 
که با هدف ایجاد فتنه و آشــوب طایفه اى و برهم زدن امنیت 
و ثبات در عراق صورت گرفت، به شکســت کشاند. مالکى 
حضور گسترده زائران شیعه در این مراسم را ضربه اى محکم 
به تکفیرى ها ، بعثى ها و حامیان طایفه  گرایى در عراق دانست 
و افــزود: برگزارى این مراســم با توجه به این کــه زائران از 
تمــام اســتان هاى عراق با پــاى پیاده و پیمودن مســافت هاى 
طوالنــى خود را بــه کربــال رســاندند، حیــرت جهانیان را 
برانگیخت. عراقى هــا در این حضور میلیونــى پایبندى خود 
را به دســتاوردهاى دموکراتیک شــان از جملــه برخوردارى 
 از آزادى، امنیــت و ثبــات جهــت برگزارى مراســمى دینى

 اعالم کردند. 

ــه  علی ــتى  بیوتروریس ــالت  حم
ــینى در  اربعین حس ــزاداران  ع
ــتور کار  ــال  هاى اخیر در دس س
ــرار  ق ــتى  تروریس ــاى  گروه  ه
ــپهبد  ــت؛ به طورى که «س گرف
ــان الغانمى» فرمانده فرات  عثم
میانى ارتش عراق، با اعالم آغاز 
ــترده امنیتى  ــرح گس اجراى ط
ــینى،  ــراى زیارت اربعین حس ب
از تالش ها براى مسموم کردن 

آب و غذاى زائران خبر داد.
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4. عزاداران اربعین حسینى، قربانى حمالت بیوتروریسم تکفیرى ها

بیوتروریســم عملى مجرمانه است که در آن تسلیحات بیولوژیکى و شیمیایى علیه شهروندان و 
غیرنظامیان استفاده مى شود. عامالن این گونه اعمال مجرمانه عمدتا از میکروارگانیسم ها همچون 
باکترى، ویروس و قارچ یا از سموم ناشى از این میکروارگانیسم  ها در تسلیحات و بمب یا اعمال 
تروریستى خود اســتفاده مى  کنند.16 بیوتروریسم از این جهت بسیار خطرناك است که پس از 
انجام عمل تروریستى یا تماس با آن، نمى  توان به راحتى آن را حذف یا درمان کرد. در سال  هاى 
اخیر تعداد زیادى از عزاداران  شیعه قربانى سالح هاى بیولوژیک شده   اند. از جمله در 25 رجب 
1426 مصادف با شــهادت امام موسى کاظم7 تکفیرى  ها با پخش غذاهاى مسموم در اطراف 
حرم آن حضرت و همزمــان انجام انفجارهاى متعدد در کاظمین بین صفوف عزاداران، 1500 
تن از شــیعیان را به شهادت رســاندند که در نوع خود بزرگ ترین عملیات بیوتروریستى از راه 

مسمومیت مواد خوراکى در تاریخ این عملیات  ها به شمار مى  رود.17
حمالت بیوتروریستى علیه عزاداران اربعین حسینى در سال  هاى اخیر در دستور کار گروه  هاى 
تروریســتى قرار گرفت؛ به طورى که «سپهبد عثمان الغانمى» فرمانده فرات میانى ارتش عراق، 
با اعالم آغاز اجراى طرح گسترده امنیتى براى زیارت اربعین حسینى، از تالش ها براى مسموم 
کردن آب و غذاى زائران خبر داد. وى تأکید کرد: سازمان هاى تروریستى فهمیده اند که اجراى 
عملیات به وسیله ماشین هاى بمب گذارى شده، سخت شده است؛ لذا تصمیم گرفته اند با مسموم 
کردن آب و غذا به زوار حمله کنند.18 یک منبع امنیتى عراق هم اعالم کرد که نیروهاى امنیتى 
عراق اندکى پس از توزیع غذاهاى مسموم بین زائران در شهر المسیب واقع در شمال حله، سه 

زن تروریست توزیع کننده این غذاهاى آلوده را شناسایى کردند.19

5. شهادت تعدادى از اهل تسنن مدافع عزاداران اربعین

در مراســم اربعین هر ســال اهل تســنن نیز در قالب نیروهاى بیدارى20 اقــدام به تأمین امنیت 
عزاداران سیدالشهدا7 در مناطق تحت مأموریتشان مى کنند؛21 ولى در یک اقدام تروریستى 
دیگر، افراد مسلح با پوشیدن لباس نظامى عراقى، به منزل یکى از عناصر نیروهاى سنى مذهب 
بیدارى در منطقه زیدان در شهرســتان ابوغریب حمله کرده و وى را به همراه همســر و ســه 

فرزندش کشتند.22 
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اربعین  هاى خونین در پاکستان

1. اربعین خونین الهور و کراچى

در 25 ژانویه 2011 (5 بهمن 1389) انفجار بمب در دسته 
عزاداران اربعین در الهور پاکســتان ده هــا نفر را به خاك و 
خون کشید. این بمب که در منطقه «گوهارى چوك» الهور 
منفجر شــد، منجر به شــهادت ســیزده تن و زخمى شدن 52 
نفر دیگر از شــیعیان شــد. این بمب که در یک کیف دستى 
قرار داشت، توسط پســر نوجوانى که توسط تکفیرى  ها اجیر 
شــده بود، به میان عزاداران برده شــده بود. طالبان پاکستان با 
صدور بیانیه  اى انفجار الهور و به خاك و خون کشیده شدن 

مسلمانان شیعه در این شهر را بر عهده گرفتند.23
همزمــان با انفجار الهور، انفجار دوم نیــز در منطقه «مالیر» 
شــهر کراچى روى داد که در اثر آن ســه تن کشــته و ده تن 
دیگــر زخمى شــدند. بمب گذار انتحارى کــه بمب خود را 
درون یک دستگاه موتورســیکلت جاسازى کرده بود، قصد 
داشت تا با موتورسیکلت به میان دسته هاى عزادارى برود که 
با ممانعت پلیس مواجه شــد و به همین علت بمب را همان جا 
منفجــر مى کند. این انفجــار به دلیل دور بــودن عزاداران از 
محل بمب گذارى، تنها به کشــته شــدن ســه نفر از نیروهاى 
پلیس و زخمى شــدن ده تن دیگر انجامید. شــیعیان پاکستان 
اعالم کردند سه روز براي شــهداي اربعین حسینی عزاداري 

می کنند.24
در حملــۀ دیگــرى که بــه عزاداران حســینى انجام شــد، 
دست کم 25 عزادار حسینی در نتیجه حمله انتحاري به مراسم 

عزاي حسینی7 در کراچى به شهادت رسیدند.25

ــه  حمل ــن،  اربعی ــتانه  آس در 
انتحاري به اتوبوس زائران شیعه 
ــاده کویته  ــتان که در ج پاکس
ــزار و 200  ــه 3 ه و در فاصل
ــال در حرکت  ــري کرب کیلومت
ــته شدن 19  بود، منجر به کش
ــافران پاکستانی شد.  تن از مس
ظاهراً حمالت به زائران اربعین، 
ــر دورتر از  ــزاران کیلومت به ه
ــراف  اط ــورهاي  کش و  ــال  کرب

رسیده است.
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2. کشتار زائران اربعین در کویته

در آســتانه اربعین، حمله انتحاري به اتوبوس زائران شیعه پاکستان که در جاده کویته و در 
فاصله 3 هزار و 200 کیلومتري کربال در حرکت بود، منجر به کشته شدن 19 تن از مسافران 
پاکستانی شد. ظاهراً حمالت به زائران اربعین، به هزاران کیلومتر دورتر از کربال و کشورهاي 
اطراف رســیده اســت.26 روز گذشته ســه اتوبوس حامل زائران پاکســتانی که از شهر کویته 
پاکســتان به ســمت تفتان در حرکت بودند و قصد داشــتند ابتدا به مشهد و از آن جا به کربال 
بروند، در منطقه «مستونگ» مورد حمله انتحاري قرار گرفتند. آسوشیتدپرس نوشت: یک فرد 
موتورســوار که حامل مقادیر زیادي مواد منفجره بود، خودش را به یکی از اتوبوس ها کوبید 
و منفجر شــد که منجر به نابودي کامل آن اتوبوس شــد. زائران پاکستانی داخل آن اتوبوس 
قصد فرار داشــتند، اما نتوانستند و در همان جا سوختند. سرنشینان این اتوبوس ها از شهرهاي 

پاراچنار، الهور، راولپندي و بوتان و تعدادي از آنان زنان و کودکان بودند.
منابع رســمی تعداد کشته شدگان را 19 تن اعالم کردند، اما برخی منابع غیررسمی نوشتند 
که تقریباً همه 45سرنشــین اتوبوس سوختند و فقط چند نفر از آنان توانستند جان سالم به در 
ببرند. در این میان اتوبوس دوم اندکى صدمه دید و به اتوبوس سوم صدمه اى وارد نشد. یکی 
از مقامات عالی رتبه دولتی در کویته نیز گفت: در این کاروان زیارتی، حدود 180 زائر شیعه 
بودند که در اثر این انفجار یکی از اتوبوس ها با حدود 45 سرنشــین، به شــدت خسارت دید. 
این رویداد در ناحیه مســتونگ در اســتان ناآرام بلوچستان پاکستان رخ داده است. مستونگ 
در 30 کیلومتري شــهر کویته قرار دارد. شیعیان در این استان در اقلیت هستند و هر از گاهی 
هــدف حمالت مرگبار قرار می گیرند. مقامات امنیتی پاکســتان متهــم ردیف اول این حمله 
وحشیانه را «لشکر جهنگوي» که ضدشیعه  ترین گروه تروریستی پاکستان است، می دانند. این 
حمله انتحاري در حالی رخ داد که یک روز پیش از آن طالبان 21 پلیس پاکســتانی را شبانه 

ربوده و قتل عام کرده بود.27

سرکوبى خونین اربعین شهدا در دوران پهلوى در ایران

یکى از امورى که نشــان دهنده خلوص انقالب اســالمى ایران در آموزه هاى اسالم است، 
به کار رفتن نمادها و آیین هایى اســت که ریشه در فرهنگ دینى اسالم دارد. رهبران سیاسى 
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و فکرى انقالب اســالمى با اســتفاده از این نمادها، از سویى 
نشــان دادند که آموزه هاى دین تا چه میــزان در مردم ایران 
اثرگذار است و از سوى دیگر، ظرفیت هاى ناشناخته و پنهان 
فرهنگ دینى را فعال ساختند. از جمله ى این نمادها و آیین ها 
که بر روند پیروزى نهضت انقالب اســالمى تأثیرى شگرف 
داشت، نهضت «اربعینیه» یا «چهلم»هاى سیاسى بود. اربعین یا 
چهلمین روز درگذشــت هر فرد مسلمان، با تمامى سادگى و 
عبــادى بودن خود، در جریان مبارزات مردم ایران علیه رژیم 
پهلــوى، رنگ وبویى تازه به خود گرفت و به محفل سیاســى 
تمام عیــارى بدل شــد.28 آنچــه در ایران ســال هاى منتهى به 
پیروزى انقالب اسالمى، به نهضت «اربعینیه» معروف شد، از 
شهادت آیت اهللا مصطفى خمینى= آغاز شد و با قیام مردم قم 
در 19 دى ماه 1356 و چهلم شهداى قیام مردم قم در تبریز در 
تاریخ 29 بهمن 1356 و چهلم شهداى قیام مردم تبریز در یزد 
در تاریخ 10 فروردین 1357 و ادامۀ قیام ها در ســایر شــهرها 

گره خورد.
تبدیل اربعین شهدا به مراسمى سیاسى در نهضت مردم ایران 
علیه خاندان پهلوى، به اول آبان 1356 بازمى گردد. شــهادت 
مرموز آیت اهللا مصطفى خمینى= که با هدف تضعیف روحیه 
رهبر انقالب ایران تدارك دیده شد، کامًال تأثیر عکس داشت 
و ضمن دمیدن روحى تازه به جریان مبارزات، نفوذ فوق العاده 
امام خمینى= در میان اقشار مردم را نشان داد. فرداى شهادت 
آیت اهللا مصطفى خمینى، حوزه هــاى علمیه در نجف و قم و 
تهران تعطیل شد و علماى تراز اول ایران با برگزارى مجالس 
ختم، یــاد و نام این روحانى مبارز را گرامى داشــتند. با نگاه 

ــا «چهلم  ی ــت «اربعینیه»  نهض
ــهداى قم و تبریز  ــى» ش سیاس
ــه نهضت  ــى تازه ب ــزد روح و ی
بخشید؛  ایران  ــالمى  اس انقالب 
به طورى که در مدت یک سال، 
به سرنگونى کامل رژیم پهلوى 
ــت، که با  ــن نهض ــد. ای انجامی
بهره گیرى از آیین مذهبى تشیع 
ــه، چیز  ــد، پیش از هم ــاز ش آغ
محبوبیت  ــاندن  شناس موجبات 
ــران را در میان  ــوذ رهبر ای و نف

مردم نمایان ساخت.
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به اســناد بر جاى مانده از ســاواك، روشن مى شــود که مسئولین این ســازمان امنیتى، به هیچ  
وجه برپایى مجالس ختم و بزرگداشــت این شــهید را، آن هم به این گستردگى که در اسناد 
این ســازمان آمده، پیش بینى نمى کردند. به همین سبب، مدیر اداره کل سوم (پرویز ثابتى) با 
صدور دستور العملى براى مراکز ساواك در شهر هاى مختلف، از آنان مى خواهد که مراقب 
برپایى مجالس ختم آیت اهللا ســید مصطفى خمینى باشند و اگر تمجیدى از آیت اهللا خمینى= 
شد، از برگزارى مجالس جلوگیرى کنند. گستره این مجالس در سراسر کشور به گونه اى بود 
که مى توان گفت فضاى سیاسى کشور در این برهه از زمان، تحت تأثیر مستقیم این حادثه و 

بیشترین دل مشغولى نیرو هاى امنیتى و انتظامى رژیم شاه متوجه این امر بوده است.29 
نهضت «اربعینیه» یا «چهلم سیاســى» شهداى قم و تبریز و یزد روحى تازه به نهضت انقالب 
اســالمى ایران بخشــید؛ به طورى که در مدت یک ســال، به ســرنگونى کامل رژیم پهلوى 
انجامیــد. این نهضت، که با بهره گیرى از آیین مذهبى تشــیع آغاز شــد، پیــش از همه چیز، 
موجبات شناســاندن محبوبیت و نفوذ رهبر ایران را در میان مردم نمایان ســاخت و از ســوى 
دیگر، آزادســازى پتانسیل عظیم نیروهاى مردمى را به همراه داشت. نیروهاى انقالبى از پس 
چهلم هاى سیاســى، بیش از پیش با یکدیگر متحد شــدند و همین اتحاد و یک دستى بود که 

قطار انقالب اسالمى را تا ایستگاه پیروزى به جلو راند.30

اربعین خونین 1964 زنگبار  

بدون شــک اربعین خونین زنگبار در ردیف چهارمین مراســم مشــهور اربعین در جهان به 
شمار مى  رود که در نوع خود منحصر به فرد و نمادین است. کاربرد اصطالح فارسى «چهلم» 
نشــان مى  دهد که بانیان این مراســم در قــاره آفریقا و منطقه زنگبــار، ایرانیانى بوده  اند که به 
مناطق شــرق آفریقا مهاجرت کرده  اند و با برپایى مراســم عزادارى در اربعین ساالر شهیدان، 

اقدام بـه تـرویـج مـذهـب حـقه تشیع در این بالد اسالمى نموده  اند.31
امـروزه شیعیان منطقه شرق آفریقا با برگزارى منسجم مراسم عاشورا در دارالسالم (تانزانیا)، 
خود را آماده برگزارى مراســم چهلم (اربعین) در زنگبار مى  نمایند و این مراســم هر ساله در 
اربعین حسینى، با شکوه خاصى به مدت سه روز در زنگبار برگزار مى  شود. تحقیقات میدانى 
انجام شــده نشــان مى  دهد که در دو ســده اخیر، ایرانیان و علماى ایرانى مقیم بالد «زنج» که 
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بیشترین جمعیت شیعه و قدرتمندترین تشکیالت مالى شیعیان 
در آفریقا هســتند، با برگزارى مراسم عزادارى و سینه  زنى در 
کشور زنگبار، نقش مهمى در ترویج فرهنگ تشیع و دعوت 
مردم بومى به این مذهب داشــته  اند و وجود اماکنى همچون: 
تعزیه  خانه حســینى، چایخانه و اشــعار فارســى در نوحه   هاى 
عزادارى و ســبک سینه  زنى بوشهرى در میان عزاداران، نشان 
از تأثیر گســترده شیوه عزادارى ایرانیان در این خطه از جهان 
دارد. مراســم اربعین زنگبار تا ســه روز ادامــه دارد و در این 
روزها آحاد شــیعیان و ســالخوردگان به صورت گسترده در 

آن شرکت مى  کنند. 
در ســال 1964 «عبید کرومه» در زنگبار به قدرت رســید 
و یک رژیم مارکسیســتى ـ لنینیستى را برقرار کرد و از همان 
ابتدا و حتى پس از اتحاد با تانزانیا حکومت رعب و وحشــت 
را در زنگبــار برقرار کرد. در ابتــداى حکومت او، به اخراج 
ایرانیان و شــیعیان و مصادره اموال و حسینیه  هاى آنها به بهانه 
عمومــى کردن دارایى  ها پرداختند و اموال اعراب و شــیعیان 
را بــه تاراج بردند. هزاران عرب و هنــدى که از قرن  ها پیش 
در این جزیره اقامت داشــتند، اموالشــان توسط رژیم کرومه 
مصادره شد و آنها ناگزیر به ترك زنگبار شدند. او در دوران 
حکومتش اعراب، هندى  ها و دیگر اقوام غیرسیاهپوســت که 
هنوز در زنگبار سکونت داشتند را لحظه  اى آسوده نگذاشت 
و با دســتورات غیرانسانى و تبعیض  آمیز، زندگى را براى آنها 
به کابوس تبدیل کرده بود و حتى آنها را مجبور کرده بود تا 
دختران نوجوانشان را به ازدواج سیاهپوستان سالمند درآورند. 
برخى از مدارس و اماکن شیعى را مصادره و به بهانه آموزش 

فجیع ترین جنایت کمونیست  هاى 
زنگبار کشتار شیعیان «خوجه» 
در مراسم اربعین 1964 میالدى 
ــد رفته  رفته  ــث ش ــود که باع ب
ــدى و ایرانیان که  ــیعیان هن ش
ــان بیش از ده  هزار نفر  جمعیتش
ــره کوچ کرده  ــود، از این جزی ب
ــالم و دیگر کشورها  و به دارالس

مهاجرت کنند.
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در اختیار مدارس بومیان این کشور قرار دادند. مسجد قدیمى شیعیان و مقبره برخى از مبلغین و 
علماى ایرانى توسط کمونیست  ها ویران شد. فجیع ترین جنایت کمونیست  هاى زنگبار کشتار 
شــیعیان «خوجه» در مراســم اربعین 1964 میالدى بود که باعث شد رفته  رفته شیعیان هندى و 
ایرانیان که جمعیتشان بیش از ده  هزار نفر بود، از این جزیره کوچ کرده و به دارالسالم و دیگر 

کشورها مهاجرت کنند.32
ســرانجام در روز هفتم آوریل ســال 1972 میالدى عبید کرومه در یک سوءقصد کشته 
شد و اقلیت هاى قومى زنگبار تا اندازه  اى از فشار حکومت سیاهپوستان رها شدند. با این حال 
شــیعیان براى آن  که اماکن موجود فعلى را از دســت ندهند، هر ساله با برپایى مراسم چهلم، 
اقدام به بازگشــایى این حســینیه  ها مى کنند تا بهانه دولت الئیک براى مصادره احتمالى آنها 
را بگیرند. از این جهت، شــیعیان در این ایام با حضور در تعزیه  خانه حسینى و محفل حضرت 
ابالفضل العباس7 محفل شاه  خراســان، محفل بى  بى فاطمه و مسجد حجت و ثقۀاالسالم، به 
نوحه  خوانى و ســینه  زنى مى  پردازند و با پذیرایى و دادن نذر به شــیعیان و مردم محلى، یاد و 
خاطره اربعین باشکوه زنگبار را در اذهان زنده مى  کنند.33 شیعیان هندى  تبارى که در سال  هاى 
1940 میالدى در زنگبار به دنیا آمدند و بسیارى از آنها در سال   هاى منتهى به دهه 70 میالدى 
مجبور به ترك این کشــور بـه دلـیـل تغییر حکومت و فشــار سیاسى بر شیعیان و مهاجرت به 
کشــورهاى اطراف شدند، هر ســاله در سنتى قدیمى با شرکت در مراســم چهلم، یاد اجداد 
خود را زنده نگه داشته و با انتقال این سنت به فرزندان خود، در صدد حفظ هویت مذهبى و 

فرهنگى خود برآمده  اند.
امــروزه شــیعیان در روزهاى منتهى بــه 20 صفر، از طریــق دریا و هوا خــود را به زنگبار 
رســانده و براى مراســم اربعین آمـاده مى  شوند و هتـل ها و مســافرخانه  هاى متعلق به شیعیان، 
به صــورت رایــگان در اختیار آنها قرار مى  گیرد. بـدون شــک، مراســم اربعیــن زنگبار از 
قدیمى   تریــن مناســبت  هاى مذهبى در قاره آفریقا شــمرده مى شــود و چــون دولت الئیک 
زنگبار احســاس وظیفــه  اى براى حفظ این نماد اســالمى  شــیعى ندارد، بــراى ثبت آن در 
 یونســکو فعالیتــى نکرده اســت و ثبت این واقعــه به عنوان میــراث معنوى جهان تشــیع، از

 ضروریات است.
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نتیجه  گیرى 

بزرگداشت نهضت عاشورا در چهلمین روز پس از آن، یعنى 
روز اربعین همواره مورد توجه ویژه اهل بیت: بوده اســت. 
با توجــه به آموزه هاى مکتب اهل بیت: از دیرباز شــیعیان 
عزادارى روز اربعین را باشکوه بســیار برگزار مى کنند. طبعاً 
برگزارى این شــعائر موجب جلب توجه قلوب مســلمانان به 
مکتب اهل بیت در طول تاریخ شــده اســت. بــه همین دلیل 
دشمنان مکتب تشــیع همواره به شــیوه هاى مختلف، مراسم 
اربعین را مــورد حمله قرار داده اند؛ بــه گونه اى که در طول 
تاریــخ، اربعین  هاى خونین متعددى شــکل گرفته اســت. با 
پیروزى انقالب اســالمى ایران و رشد گرایش به مکتب اهل 
بیــت: در جهان، حمالت خونین به شــعائر شــیعه از جمله 
مراسم اربعین با هدایت استکبار فزونى گرفت و در سال هاى 
اخیر شــاهد حمالت خونبار بســیارى علیه مراسم اربعین در 
کشورهاى مختلف اسالمى بوده ایم که گزارش برخى از آنها 

در این نوشتار ارائه گردید. 
اما ایــن حمالت خونین نه تنها شــعائر مذهبى شــیعه در 
اربعین حسینى را متوقف نکرد، بلکه امروزه اربعین حسینى به 
روز جهانى وحدت مسلمین در مقابل جریان  هاى استکبارى و 
تکفیرى تبدیل شده است. اگرچه رسانه  ها و تبلیغات دشمنان 
شیعه مى کوشند تا حرکت میلیونى و بى   نظیر اربعین را اقدامى 
صرفاً مذهبى و به دور از گرایش هاى اجتماعى و سیاسى نشان 
دهند، ولى اگر نفس این حماســۀ بزرگ سیاسى و اجتماعى 
نبود، این  گونه مورد حمالت خونبار دشمنان قرار نمى گرفت. 
از ســوى دیگر با هیچ عقلى نمى توان وجوه سیاسى را از این 

ــاى  ــیعیان در روزه ــروزه ش ام
ــر، از طریق  ــه 20 صف منتهى ب
ــه زنگبار  ــوا خود را ب ــا و ه دری
ــانده و براى مراسم اربعین  رس
ــا  هتـل ه و  ــوند  مى  ش ــاده  آمـ
ــه  ــق ب ــافرخانه  هاى متعل و مس
ــیعیان، به صورت رایگان در  ش

اختیار آنها قرار مى  گیرد. 
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حماســه بزرگ تفکیک کرد. بر همین اساس نمى توان از کنار آتش زدن تصاویر آل  خلیفه و 
آل ســعود تا شعارهایى که علیه آنان در مسیر راهپیمایى سر داده مى شود، به سادگى گذشت. 
شــعار «الموت الســرائیل» همانند «لبیک یا حســین» به گوش مى رســید که این حاصل رشد 
بصیرت شــیعه به واســطۀ شعائر حسینى نظیر اربعین اســت. همچنین هزاران دانشجوى ایرانى 
و دیگر مســلمانان شیعه، با شعار «لبیک یا حســین»، «لبیک یا خامنه اى»، «الموت المریکا» و 
«الموت السرائیل» پیام بیدارى همه زائران امام حسین7 را که از سراسر جهان عازم کربالى 

معلى شده  بودند را به جهانیان ابالغ کردند.
به هر تقدیر اربعین حسینى به رغم اقدامات خشونت  بار دولت هاى سرکوب گر و گروه هاى 
تکفیرى تروریستى هر ساله باشکوه تر مى  شود و راهپیمایى پیاده به سوى کربال در ایام اربعین 
که به گواه آمارهاى رسمى رسانه هاى غیراسالمى بزرگ ترین راهپیمایى کمى و کیفى جهان 
اســت، عمال به نماد قدرت شیعه تبدیل شده است و مى  تواند به تزلزل و نابودى سیاست  هاى 
آمریکا، رژیم صهیونیستى و دست نشاندگان آنها در منطقه بیانجامد. همان گونه که مقام معظم 
رهبرى فرمودند، شروع مغناطیس حسینى در روز اربعین است و این حماسه، با تنها با شور و 

شعور حسینى رقم مى خورد.

پى نوشت ها

1. بنابراین  نقل ها، در همان اربعین اول، کاروان اســراى اهل بیت: در راه بازگشــت از شــام و بر سر راه 
مدینه، از کربال گذشتند و با جابر دیدار کردند. البته برخى از مورخان نیز آن را نفى کرده و نپذیرفته  اند؛ 
از جملــه مرحــوم محدث قمى در «منتهى االمــال» دالیلى ذکر مى  کند که دیــدار اهل  بیت از کربال در 
اربعین اول نبوده اســت. شــهید محراب مرحوم حاج سید محمدعلى قاضى طباطبایى= کتاب مفصلى با 
نام «تحقیق در باره اولین اربعین حضرت سیدالشــهدا7 » درباره اربعین نوشــت که اخیرا هم به شــکل 
تازه و زیبایى چاپ شــده اســت. هدف ایشان از نگارش این اثر آن بود که ثابت کند، آمدن اسرا از شام 
به کربال در نخســتین اربعین، بعید نیست. این کتاب که در نهصد صفحه چاپ شده، مشتمل بر تحقیقات 
حاشــیه  اى فراوانى درباره کربالســت که بســیارمفید و جالب اســت. جایگاه اربعین، گفت وگو با استاد 

رسول جعفریان، روزنامه رسالت، شماره 6377، نشانى در فضاى مجازى: 
http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/93324
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. اهمیت اربعین حســینى در کالم مقام معظم رهبرى، اختصاصى پایگاه حوزه، 1391/10/7 ، نشــانى در   2
فضاى مجازى:

http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/93320

. در این باره رك: مجموعه ورام، ص 35؛ میرزا حسین نورى، مستدرك الوسائل، ج 9، ص 329؛ طبرسى، االحتجاج،   3
ص 84؛ محمدباقر مجلسى، بحاراالنوار، ج 53، ص 200؛ محمدعلى قاضى طباطبائى، اربعین، ص 386.

. سیدصمصام  الدین قوامى، اربعین شناسنامه تاریخى شیعیان.  4
http://www.shia ـ news.com/fa/news/ 64869

. همان.  5
. در کتاب «انتفاضه صفر االســالمیه» به قلم رعد الموســوى که خود از شاهدان حادثه بوده، مبسوط این   6
حادثه نقل شــده اســت. در مجله پیام انقالب نیز در ســال 64 و 65 (شــماره هاى 156 تا 163) گزارشى 
مفصل از آن اربعین سرخ آمده است. در سلسله مقاالت «فصلنامه زیارت» به قلم نویسنده، به نقل از جواد 

محدثى، فرهنگ عاشورا، قم، نشر معروف 1386، ص 46 و 47.
. بنا به فرموده امام حســن عســکرى7 یکى از نشــانه  هاى مؤمن، زیارت سیدالشهدا در روز اربعین است؛   7
زیارتــى که با پاى پیــاده رفتِن آن هم «موضوعیت» دارد؛ چرا که امام صادق7 به یکى از دوســتان خود 
مى فرماید: قبر حسین7 را زیارت کن و ترك مکن. پرسیدم: ثواب کسى که آن حضرت را زیارت کند 
چیست؟ فرمود: کسى که با پاى پیاده به زیارت امام حسین7 برود، خداوند به هر قدمى که برمى دارد یک 

حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو مى فرماید و یک درجه مرتبه اش را باال مى برد.
. رســانه هاى مختلف که ایام اربعین را در مســیرهاى منتهى به کربال رصــد مى کنند، اذعان کرده اند که   8
جمعیت زائران حضرت اباعبداهللا7 در روز اربعین به حدود 20 میلیون نفر مى رســد. در فهرست سایت 
wikipedia بعد از مراســم اربعین مراســم وداع ملت ایران با امام= در ســال 1989 در رده  بعدى قرار 

گرفته است. رهیاب نیوز، 26 آذر 1392، کد خبر: 29664.
. امسال نیز منابع عراقى اعالم کردند: هیئتى از واتیکان که در عراق به سر مى  برد، در مراسم پیاده  روى زائران   9
اربعین حسینى شرکت کرد. این منابع افزودند: ریاست این هئیت واتیکان را «مونستنیور لیبریو آندریاتا» بر عهده 
داشت و حدود یک کیلومتر از شهر ناصریه به سوى کربال را با زائران حسینى طى کرد. برخى از شخصیت هاى 
دینى مســیحى عراقى نیز این هیئت واتیکان را همراهى کردند. لیبریو گفت: همزمان شــدن دیدار ما از شهر 
تاریخى اور با حرکت مسلمانان عراقى به سوى کربال و اربعین امام حسین7 در کربال جالب است. ما در راه 

خود متوجه حرکت زائران حسینى با پاى پیاده به سوى کربال شدیم و با آنها همگام شدیم.
. وبسایت تابناك، حمله خمپاره اى به عزاداران اربعین حسینى، کد خبر: 366142، 30 آذر 1392.  10

. همان حمله تروریستى به زائران اربعین حسینى، کد خبر: 365403، 26 آذر 1392.  11
. همان.  12

. اربعین خونین در کربال، قتل  عام شــیعیان تنها راه باقى مانده براى تروریســت ها جهت ایجاد شکاف در   13
عراق است، شنبه 17 بهمن 1388.
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http://www.ghatreh.com/news/nn17046388 .  ۱۴

. مؤسسه مولکولى دارویى (IMM) در کالیفرنیاى آمریکا، مقاله «بیوتروریسم و عوامل آن».  15
www.yjc.ir.  ۱۶

. گزارش فارس به نقل از خبرگزارى عراقى ابا.  17
. همان.  18

. نیروهاى بیدارى، از شــبه  نظامیان اهل سنت هم پیمان دولت بغداد و با هدف مقابله با القاعده و افراطیون   19
در مناطق ُسنى  نشــین عراق تشــکیل شــده اســت. در این باره رك: ویکى پدیا عربى، مدخل «المجلس 

الوطنی إلنقاذ العراق».
. اربعین خونین در عراق، جمعه 29 آذر 1392، مرجع : جام ، کد مطلب: 293715  20

http://www.afkarnews.ir/vdcezx8wnjh8ofi.b9bj.html.

. العالم ، شهادت 36 تن در حمله به زائران در عراق ،جمعه 29 آذر 1392:  21
http://fa.alalam.ir/news/1546364 sthash.lcCsyWHc.dpuf.

. گزارش خبرنگار ابنا از پاکستان.  22
. خبر اختصاصى ابنا:  23

http://www.abna.co/data.asp?lang=1=Id=222587.

24  .http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8811160773.

. دوشنبه، 11 دى 1391، یک شنبه خونین شیعیان پاکستان در 3200 کیلومتري کربال، منابع پیشین.  25
26 . http://www.khabarestan.net/1389 59ـ04 ـ20 ـ11 ـ02 ـ..

. مصطفى شایسته، گروه تاریخ برهان، نشانى در فضاى مجازى:   27
www.afghanistan.shafaqna.com.
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. یاسر کنعانى، چگونگى پیدایش و برپایى مراسم اربعین حسینى در زنگبار:  30
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/5658/7720/97701

. پیشینه تاریخی تشیع و ایرانیان در تانزانیا و زنگبار، پایگاه اطالع  رسانى شیعه  نیوز:  31
http://www.shia ـ news.com/fa/news/13151.
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