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اجتماع نخبگان شیعه جهان
به پایان رسید

شب گذشته و پس از چهار روز مباحثات و رایزنی های 
گسترده، ششمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی 

اهل بیت)ع( به کار خود پایان داد.
قرآن  از  آیاتی  قرائت  با  اجالس  این  اختتامیه  مراسم 
کریم آغاز شد و سپس تعدادی از اعضاء مجمع عمومی، 

نطق هایی را ایراد کردند.
این مراسم سه میهمان ویژه نیز داشت؛ »دکتر محمدباقر 
نوبخت« معاون رییس جمهور ایران، »دکتر محمدباقر 
قالیباف« شهردار تهران و »دکتر عباس عراقچی« عضو 
ارشد تیم مذاکره هسته ای ایران؛ که هر کدام نظرات خود 

درباره مسایل امروز پیروان اهل بیت)ع( را بیان کردند.
االسالم  »حجت  ششم  اجالس  سخنران  آخرین 
والمسلمین اختری« دبیرکل مجمع بود؛ و سرانجام این 
همایش بزرگ چهارروزه با قرائت بیانیه پایانی و گرفتن 

عکس دسته جمعی اعضاء، به کار خود خاتمه داد.
فعاالن جهادی  از  تعدادی  از  مراسم همچنین  این  در 

جهان تشیع نیز تجلیل به عمل آمد.
امروز چهارشنه نیز اعضای مجمع عمومی برای زیارتی 

یک روزه به مشهد مقدس مشرف شدند.

امام سجاد)ع( به زبان دعا، 
انگیزه زندگی اسالمی را 

در ذهن مردم بیدار کرد تا 
اصالح جامعه آغاز گردد. 

جناب علّی بن الحسین)ع( از 
بزرگترین نعمتهایی است که ذات 
مقّدس حق، از عالم قرب و قدس 

به بندگان خود نازل فرمود. 

لقد أیقض اإلمام السجاد)ع( 
بلسان الدعاء دافع احلیاة 

االسالمیة فی أذهان الناس 
لیبدأ إصالح اجملتمع. 

اإلمام علي بن احلسنی)ع( من 
أکرب النعم التی أنزهلا الذات 

اإلهلیة املقدسة من عامل القرب 
والقدس إلی عبیده. 

Gathering of Shiite Elites’ 
Community End

Last night and after four days of debate and 
extensive consultations, the 6th General 
Assembly of the Ahlul Bayt (AS) World 
Assembly has concluded its work.
The closing ceremony of the event started 
with recital of Quran and then some of the 
members of the General Assembly delivered 
their speeches.
This ceremony also had three especial 
guests; “Doctor Muhammad Baqir Nobakht”, 
Iran’s Vice President; “Doctor Muhammad 
Qalibaf”, Mayor of Tehran; and “Doctor 
Araqchi”, a senior member of Iran’s nuclear 
negotiating team; each of them expressed 
their opinion about the situation of Shiites in 
today’s world.
“Hojjatulislam Akhtary”, the secretary General 
of the Alul Bayt (AS) World Assembly, was the 
last speaker of the conference; finally the big 
four-day conference was ended by reading 
the final statement and taking group photos of 
the members.
Some Shiite activists were also honored at 
this ceremony.
Today, Wednesday, also members of the 
General Assembly make a one-day pilgrimage 
to the holy city of Mashhad.

اختتام اجتماع
النخب الشیعة في العالم

اختتـم لیلـة أمـس وبعد أربعـة أیام مـن التباحـث والتحاور 
الواسـع، املؤمتـُر السـادس للجمعیـة العامة للمجمـع العاملي 

ألهـل البیت)ع(.
وقـد افتتحت مراسـم أمسـیة الختـام بتالوة آیات مـن الذكر 
الحكیـم تلتها كلـات مجموعة من أعضـاء الجمعیة العامة.

وقـد حـر هذه املراسـم ثالثة ضیوف بشـكل خـاص، هم كل 
مـن »الدكتـور محمدباقـر نوبخـت« مسـاعد الرئیـس اإلیراين، 
والدكتـور »محمدباقر قالیبـاف« عمدة مدینة طهران العاصمة 
و»الدكتـور عبـاس عراقجـي« العضو البـارز يف الفریـق النووي 
اإلیـراين يف مفاوضـات فینـا. حیـث تحـدث كل منهـم حـول 

املسـائل الراهنـة التي یعیشـها أتبـاع أهل البیـت)ع(.
وكان مسـك الختـام لهذا املؤمتر كلمة »الشـیخ محمدحسـن 
أخـري« األمیـن العـامل للمجمـع العاملـي ألهـل البیـت)ع( 
وقـراءة للبیـان الختامـي لهـذا املؤمتـر، ثـم التقطـت صـورة 

جاعیـة ألعضـاء الجمعیـة العامـة.
كا كرَّم املؤمتر مجموعة من النشطاء الجهادیین يف العامل الشیعي.

ويف صبـاح هـذا الیوم انطلق املشـاركون يف املؤمتر الی مدینة 
مشـهد املقدسـة لزیارة مرقد اإلمام الرضا)ع(.
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نوری المالکی در گفتگو با ابنا:

در تشکیل »الحشد الشعبی« از بسیج 
ایران الگو گرفتیم/

 آل سعود، عامل تمام فتنه هاست
الحشد  معاون رئیس جمهور عراق گفت: نیروهای 
الشعبی را در ابتدای ناآرامی ها در عراق تشکیل دادیم 
و در ساختار آن از نیروهای بسیج ایران الگو گرفتیم.

»نوری المالکی« که برای شرکت در اجالس مجمع 
عمومی مجمع جهانی اهل بیت)ع( به تهران آمده 
است با اشاره به محور مقاومت در این کشوراظهار 
داشت: رسانه هایی همچون »العربیه« و »الجزیره« 
این  البته  نیروها می دهند.  این  به  ناروا  لقب های 
طبیعی است چرا که الحشد الشعبی به کابوسی برای 
دشمنان عراق و تشیع مبدل شده است. سالح آنان 
»یا پیروزی یا شهادت« است و در قاموس آنها عقب 

نشینی، تسلیم شدن و خیانت وجود ندارد.
افزود:  کرد  می  گفتگو  ابنا  خبرنگار  با  که  وی 
عراق  ارتش  نبودند،  مردمی  بسیج  نیروهای  اگر 
نمی توانست در برابر داعش پیشروی داشته باشد؛ زیرا 
ارتش با وجود اینکه با هزینه های سنگین مسلح شده 
است، ولی در موصل و انبار از هم پاشیده شد. برخی 
از نیروهای ارتش عراق خیانت کردند، تسلیم شدند و 
سالح و سربازان خود را در اختیار داعش قرار دادند؛ 
اما نیروهای بسیج مردمی در هیچ منطقه ای تسلیم 

نشدند و خیانت نکردند.
المالکی در ادامه آل سعود را مسبب تمام رنج های 
مسلمانان دانست و تأکید کرد: امروز امت اسالمی از 
»بحران وهابیت« رنج می برد. وهابیت به عنوان یک 
عقیده منحرف، بر تفکر دولتمردان عربستان هیمنه 
دارد. عربستان سعودی دلیل تمام فتنه های انجام 
شده در عراق است و اقدامات خصمانه آنان از پیش 
از سقوط رژیم صدام تاکنون ادامه دارد. سعودی ها به 
فتنه افکنی در بحرین هم مشغول هستند. در یمن 
هم همینطور است و عربستان از سنگین ترین سالح ها 
و جنگنده ها علیه مردم مظلوم عراق استفاده می کند.

Nouri al-Maliki in an exclusive 
interview with ABNA;
Iran’s Basij was the Example 
for Establishing “al-Hashad al-
Shabbi” / Saudi Regime is the 
Root of All Evil
Iraqi Vice President said: “We established 
“al-Hashad al-Shabbi” in the beginning of 
the turbulence in Iraq and we put Iran’s 
Basij [a paramilitary volunteer militia in 
Iran] as our example.”
Nouri al-Maliki, pointing out at the Axis of 
Resistance, said: “Media like “Al Arabiya” 
and “Al Jazeera” label these forces with 
illegitimate words. Of course it is natural 
for the “al-Hashad al-Shabbi” has become 
a nightmare for enemies of Iraq and 
Shiites. Their weapon is their motto of 
“victory or martyrdom” and there is no 
retreat, giving up or treachery in their 
essence.”
“If there were no volunteers from people, 
Iraq’s army could have no progress 
against ISIS for the army is defiled in 
Mosul and Anbar despite the great 
expenses spent on heavy weapons. Some 
of the soldiers in the army have betrayed, 
given in or handed their weapons to the 
ISIS elements but none of the volunteer 
forces have ever given up or betrayed,” he 
added.
Considering the Saudi regime as the main 
reason of suffering for Muslims, Nouri 
al-Maliki said: “Today, Islamic Ummah 
suffers from the “Crisis of Wahhabism “. 
Wahhabism as a deviate ideology has 
dominated the mentality of the Saudi 
officials. Saudi Arabia is the main reason 
behind all the seditions in Iraq and 
their hostile activities has continued to 
plague Iraq ever since the downfall of 
Saddam’s regime. They are doing the 
same in Bahrain and Yemen. They use the 
heaviest weapons and jet fighters against 
people of Iraq.”

املالکی فی لقاء خّص به وکالة ابنا:

تشکیل الحشد الشعبي
من تجربة »بسیج« إیران/

کل الفتن في المنطقة
من السعودیة والوهابیة

قال نائب الرئیس العراقی: بعد أحداث العراق 
و بدایة عمل الدواعش، الهمنا الله تعالی أن 
الشعبي” مستفیدین  لتأسیس “الحشد  ندعوا 
تجربة  يف  اإلسالمیة  الجمهوریة  تجربة  من 
تأسيس “البسیج ]التعبئة[” يف مواجهة هجوم 
صدام علی إیران وكان للبسیج ومجموعة من 

املتطوعین الدور الكبیر يف إیقاف العدوان.
»نوری املالکی« ـ الذي زار طهران للمشارکة 
للمجمع  العامة  للجمعیة  السادس  املؤمتر  يف 
العاملی ألهل البیت)ع( ـ و يف سیاق رّده علی 
سؤال حول ما طرح من تسمیة بعض وسائل 
اإلعالم املعادیة الحشَد الشعبي بـ”املليشيات 
الوقحة” قال: إمنا تجرأ املعاندون و املعادون 
الشعبي  الحشد  أن  العربیة  و  کالجزیرة 
باملليشيات الوقحة ألن بعض أنفسنا قال عنها 

وقحة!
وأکد األمین العام لحزب الدعوة اإلسالمیة: أقول 
برصاحة إن الحشد الشعبی أصبح مرعباً ألعداء 
الشعبی  الحشد  سالح  إن  التشیّع.  و  العراق 
قاموسهم  فی  لیس  و  الشهادة،  أو  النرص  هو 

اإلنسحاب وال التسلیم وال الخیانة.
وأضاف املالکي يف لقائه الخاص مع مراسل ابنا: 
لوال الحشد الشعبی ملا تقدمت القوات العراقیة، 
ألن القوات العراقیة مع األسف الشدید ورغم 
اننا بنیناها و اسندناها و سلحناها لکنها حینا 
اصطدمت بقضیة طائفیة فی املوصل و األنبار 
انهارت لکن الحشد الشعبی مل ینهار فی منطقة 

من املناطق و مل یستسلم و مل یخن.
املجازر  من  املوقف  عن  جوابه  معرض  ويف 
التي ترتکبها السعودیة يف الیمن، قال: أنا ارجع 
ما  السعودیة.  الی  املسلمین  معاناة  جمیع 
تعانیه األمة اإلسالمیة هي الوهابیة، الوهابیة 
العقلیة  علی  مهیمنٌة  منحرفة  وعقیدة  کفکٍر 
السیاسیّة الحکومیّة السعودیِّة! ولو تسائلنا من 
الذی دمر العراق الجواب هو أن الفتنة کلها فی 
السعودیة وهکذا األمر بالنشبة للبحرین حیث 
یتعرض السعودیون لسبعین باملأة من شعبه و 
کذا الیمن الذی تستعمل معه السعودیة أشد 

انواع األسلحة و الطائرات فتکاً.
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امام سجاد علیہ السالم نے دعا کی 
زبان سے اسالمی زندگی کی تحریک 

لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی تاکہ 
سماج کی اصالح کا سلسلہ شروع ہو۔

امام علی بن حسین علیہ السالم ان 
عظیم نعمتوں میں سے ایک ہیں 

جو ذات مقدس الہی نے اپنے مقرب 
اور مقدس عالم سے اپنے بندوں پر 

نازل کی ہیں۔

Imam Sajjad awakened 
the desire to live in an 
Islamic life in order to 
reform the society by 
way of prayers.

Imam Sajjad (a) is 
one of the greatest 
gifts God has 
granted people. 

آیین  الملل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در  بین  معاون 
اختتامیه ششمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی 

اهل بیت)ع( بیانیه پایانی این اجالس را قرائت کرد.
در ابتدای این بیانیه، ضمن تاکید برحمایت از آحاد امت 
بر وحدت مسلمانان و یکپارچگی  پافشاری  و  اسالمی 

جهان اسالم، سه محور مورد تأکید قرار گرفته است.
پیروان  مسائل  به  مربوط  )مباحث  الف  محور  در 
اهل بیت)ع(( آمده است: وحدت بیت شیعی باید به عنوان 
اصلی ترین موضوع مورد توجه پیروان اهل بیت)ع( قرار 
گیرد و نباید اجازه تندروی و شکل گیری جریان های 
منحرف منتسب به تشیع در میان شیعیان جایی پیدا 
کنند و با تمام توان از نفوذ دشمن در صفوف پیروان 

اهل بیت)ع( جلوگیری شود.
در ادامه این محور اضافه شده است: دانشگاه ها و مراکز 
علمی باید به عنوان کانون تولید علم و تربیت کادرهای 
فرهنگی علمی و اجرائی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار 
گیرد و پیروان اهل بیت)ع( نباید از توجه به این مراکز 
غفلت ورزند و سعی نمایند که هرچه بیشتر از سکوالر 
شدن  اسالمی  الگوی  و  کرده  جلوگیری  آن  شدن 

دانشگاه ها را نصب العین خود قرار دهند.
بیانیه اجالس با توجه به برگزاری همایش بین المللی امام 
سجاد)ع( تأکید کرده است: صحیفه سجادیه به عنوان 
مفاهیم  در  تامل  و  تعمق  با  باید  محمد)ص(  آل  زبور 
واالی آن مورد بازخوانی قرار گیرد و اهمیت دعا به عنوان 
و  توجه  و مخلوق مورد  ارتباط خالق  راه  محوری ترین 

اهتمام خاص پیروان اهل بیت)ع( باشد.
این بیانیه در بندهای 9، 10 و 11 محور الف تاکید کرده 
است: اعزام مبلغ و بکارگیری مبلغان مسلط به زبان و 
فرهنگ و آداب ملل از اهمیت خاصی برخوردار است. 

ما ضمن توصیه به بهره گیری از این شیوه کارآمد توجه 
همگان را به استفاده از ابزارهای نوین در فضای مجازی و 
تاسیس پایگاه های اطالع رسانی و ایجاد شبکه های رادیو 
تلویزیونی و مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ رسانه ای 

غرب اقدام نمایند.
ـ خانواده به عنوان محوری ترین کانون تربیتی و زن به 
مثابه پایه گذار رشد فکری و معنوی فرزندان که به فرموده 
امام راحل)ره( "مرد از دامن زن به معراج می رود"، باید 
مورد توجه ویژه قرار گیرد و به منظور حفظ و صیانت از 
حریم خانواده در مقابل تهاجم فرهنگی باید توان مضاعف 

به کار گرفته شود.
ـ  به منظور ارتقاء وضعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی پیروان اهل بیت)ع( شایسته است از تمامی ابزارها و 
امکانات بهره گیری شود و با ایجاد تشکل های حقوقی، سیاسی 
و اجتماعی از حریم، حقوق و کیان پیروان اهل بیت)ع( در 

جهان و به ویژه در مجامع بین المللی دفاع کرد.
در محور ب این بیانیه ) جهان اسالم( آمده است:

ـ شرکت کنندگان در اجالس با ابراز نگرانی از روند رو 
به گسترش افراطی گری و خشونت در جهان به ویژه در 
عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان و یمن ضمن 
محکوم کردن این اقدامات و جنایات تکفیری ها بر حفظ 
اعتدال و عقالنیت در جهان تاکید نموده و استفاده از 
دولت ها  از  و  نموده  توصیه  را  بازدارنده  ابزار  هرگونه 
مذهبی  و  دینی  آزادی های  و  حقوق  از  تا  می خواهیم 

مسلمانان و پیروان اهل بیت)ع( حمایت نمایند.
از مقاومت اسالمی و قهرمانانه مردم  ـ ما ضمن دفاع 
بحرین  و  یمن  لبنان،  عراق،  فلسطین، سوریه،  مظلوم 
حمایت خود را از این مدافعان کرامت انسانیت، اخالق و 

آزادی اعالم می نماییم.

ـ استکبار ستیزی، عدالت خواهی، حق طلبی و مبارزه با 
ظلم به عنوان میراث گران قدر اسالم و اهل بیت)ع( نصب 

العین پیروان اهل بیت)ع( باشد.
ـ ما دست دوستی به همه مسلمانان و کشورهای اسالمی 
جهان می دهیم و نسبت به هرگونه حرکت فرقه ای و 
جدایی طلبانه در کشورهای اسالمی هشدار داده و بر 
حفظ تمامیت ارضی کشورهای اسالمی تاکید می ورزیم.

و در محور ج )جامعه جهانی( دو بند زیر یادآوری شده 
است:

ـ پیام مقام معظم رهبری به جوانان و دانشجویان اروپا و 
آمریکا به عنوان نقشه راه و مرامنامه جاوید در تعامل با 
پیروان سایر ادیان، دستور العمل همیشگی برای مقابله با 
جوسازی های استکبار و سلطه رسانه های بیگانه، نفی اسالم 

هراسی و بزرگنمایی توان و قدرت استکبار غرب می باشد.
نفی  و  اعتدال  منطق،  عقالنیت،  بسط  جهت  در  ما  ـ 
جامعه  با  برهمکاری  افراطی گری  و  خشونت  هرگونه 

جهانی و پیروان سایر ادیان تاکید می نماییم.

بیانیه پایانی ششمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت)ع(

ملطالعة النص الکامل للبیان الختامي للمؤمتر السادس للجمعیة العامة للمجمع العاملي ألهل البیت)ع( راجع الرابط ادناه يف وکالة ابنا:
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