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سخن گنجینه

دهه فجر امســال مصادف اســت با چهلمين سالگرد 
پيروزی انقالب اســالمی؛ انقالبی که در بهمن ماه سال 
1357 هجری شمسی متولد شد و توجه همه جهانيان 

را به خود جلب کرد.
انقالب اسالمی ایران باعث دگرگونی و تحوالت عظيمی در زمينه های سياسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران گردید و بيش از گفته های مسووالن و 
صاحب نظران داخلی، از نگاه و منظر بين المللی و به اذعان افراد آشنا به این 
فضا در نوع خود اگر نگویيم بی نظير، الاقل کم نظير و بی بدیل بوده و تأثيری 

شگرف در سطح جهانی و منطقه ای بوجود آورده است.
با وجودی که تاکنون انقالب های بســياری در جهان روی داده ولی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران به دليل روح دینی، استقالل طلبی، ظلم ستيزی، 
عدالت خواهی، حمایت از محرومين جامعه و بویژه مبارزه با استکبار جهانی 

منحصر به فرد است.
انقالب اسالمی ایران پنج ویژگی دارد که آن را نسبت به سایر انقالب ها متمایز 

و بی بدیل می سازد.

نخست؛ رهبری بی نظیر
رهبری هوشمندانه، قاطعانه و شجاعانه امام خمينی)ره( آنچنان حکيمانه و 
مقتدرانه بود که جهانيان را در شگفتی و حيرت فرو برد و همه را تحت تأثير 
افکار و اندیشه های بلند خویش قرار داد؛ تا آنجا که شخصيت های برجسته 
و نخبگان سياســی، فرهنگی و مذهبی در برابر اقتدار و جالل و شوکت این 
بزرگوار ســر تعظيم فرو آوردند و او را به عنوان الهام بخش و اســوه حسنه 

خویش قرار دادند.
پروفسور »پروولسی« ایتاليایی، استاد ایران شناسی دانشگاه رم می گوید:

"مهمترین عملکرد آیت اهلل خمينی، امکان پذیر نمودن یک انقالب اسالمی 
بود، آن هم در کشوری که تمدن و فرهنگی قوی را در سابقه خود دارد.

این کار باعث شــد تا مردم ایران فرهنگ واقعی و قدیمی خود را که همان 
فرهنگ اســالمی بوده، بشناســند و خود را متکی بر آن فرهنگ به جامعه 

جهانی بشناسانند.

ایــن در حالی بود کــه تا قبل از انقالب، تنها آوایی کــه از ایران بلند بود و 
معيار شــناخت جهانيان از کشــور ایران اعالم می شد، صدای غرب زدگی 
بود. بنابراین آیت اهلل خمينی)ره( آغاز کننده انقالبی بود که باالخره فرهنگ 

اسالمی راستين ملت ایران را آشکار ساخت.]1["

دوم؛ احیاء هویت دینی
امام خمينی)ره( نه تنها اســالم بلکه سایر ادیان الهی و آسمانی را نيز احيا، 
کرد و دین را وارد عرصه رهبری و هدایت جامعه نمود و به مردم جرات اظهار 

باورهای دینی و اعتقادی خود را داد.
در آن موقعيت و شــرایط ســخت و دشــواری که به تدریج اصول و مبانی 
دینی با تالش حکومت های طاغوت و ســردمداران الئيک فراموش می شد 
و مکتب های مادی و الحادی دین را به عنوان »افيون توده ها« تبليغ می کردند 
و هر روز هویت دینی و دین مداری کم رنگ تر می شد تا جایی که در برخی 
از جوامع حتی متدینين حفظ باورهای دینی و ارزش های اسالمی خجالت 
می کشيدند و پرده پوشی می کردند و تعهد و التزام به مبانی دینی و مذهبی 

جرم بود و یا مسخره می شد.
در چنان شــرایطی، نهضت امام خمينی)ره( تحول عظيمی در ســطح 
جهانــی ایجاد کرد و بــا تکيه بر قدرت الیزال الهــی، ایمان به خدا و 
ایدئولوژی اســالمی، ماهيت الئيک را به ماهيت اسالمی و دینی مبدل 
ســاخت و فرمود: »مقصود این است که اســالم، احکام اسالم، احکام 
جهانگير اســالم زنده بشود و پياده بشود و همه در رفاه باشند؛ و همه 

آزاد باشند؛ همه مستقل باشند«.]2[

 سوم؛ پشتوانه مردمی
یکی دیگر از ویژگی های بارز انقالب اســالمی، پشتوانه همه جانبه مردمی 
بود. اقشــار مختلف مردم با فداکاری ، همبستگی، وحدت، ایثار و پایمردی 
به تبعيت و پيروی از امام امت)ره(، انقالب اسالمی را تحقق بخشيدند. امام 
بزرگوار به مردم و روحيه مردم ایران، ایمان و اعتقاد داشت. بسياری بودند که 
به امام تذکر می دادند که شاید انقالب به پيروزی نرسد و شاید مردم همراهی 

ویژگی های منحرص بفرد 
انقالب اسالمی ایران

به قلم: محمد ساالر )مشاور عالی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در امور بین الملل(
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و همکاری الزم را نداشــته باشند؛ اما امام قاطعانه در قبال اینگونه توصيه ها 
می فرمودند: شما هنوز این مردم را نشناخته اید!

در پرتو همين اعقاد و اعتماد امام نســبت به مردم بود که معظم له در 12 
بهمن1358ه ش، پس از بازگشــت به ایران در حضور ميليون ها نفر از مردم 
تهران و شهرستان های مختلف در بهشت زهرا در سخنرانی مهم و تاریخی 
خویش فرمودند: »من دولت تعيين می کنم! من توی دهن این دولت می زنم! 

من به پشتوانه این ملت دولت تعيين می کنم! «.
امروز در چهلمين فجر انقالب اسالمی و در طليعه ورود به دهه پنجم انقالب، 
پشرفت های علمی، فنی، اقتصادی، نظامی و امنيتی کشورمان نيز مرهون 
تالش ها و مجاهدت های همين مردم بوده و یکی از پشتوانه های قوی و اصلی 

انقالب می باشد.
این دســتاوردها و پيشرفت های مهم متعلق به یک قشر خاص نيست بلکه 
تک تک مردم ایران در آن ســهيم و شریک هستند.تمام تالش دشمن در 
طول چهل ســال گذشته این بوده و هست که مردم را از انقالب و انقالب را 
از مردم جدا کند و در این مســير، از هيچ گونه اقدامی کوتاهی نکرده اند. اما 
به برکت خون های شهدای گرانقدر و رهبری هوشمندانه امام راحل و مقام 
معظم رهبری تاکنون نتوانسته اند موفق شوند و به حول و قوه الهی در آینده 

نيز موفق نخواهند شد.

چهارم؛ استقالل و خودباوری
اســتقالل طلبی، خودباوری و اعتماد به نفس یکی از دســتاوردها و برکات 
انقالب اسالمی است که در کارنامه چهل ساله آن می درخشد. ماهيت استقالل 
طلبانه و خودباوری ملت ایران باعث عداوت و دشمنی آمریکا و استکبار جهانی 
اســت و توطئه های گوناگون، جنگ تحميلی، راه اندازی جنگ های روانی، 
تحریم اقتصادی و انواع دشمنی هایی که در طول چهار دهه گذشته از سوی 
آمریکا و هم پيمانان غربی و مرتجع منطقه صورت گرفته و می گيرد، ناشی از 

ایستادگی و استقالل طلبی و عدم وابستگی به بيگانگان می باشد.
در طول این مدت مردم قدرشــناس و وفادار با انواع سختی ها و شدیدترین 
بحران اقتصادی و مشــکالت دســت و پنجه نرم کردندو همه دشواری ها را 
به جان خریدند و با ایثار جان مال از اســتقالل این سرزمين دفاع کردند و 

استيالی بيگانگان را نپذیرفتند.
به مصداق آیه شریفه "واذکرو نعمهًْ اهلل عليکم اعداًء فألّف بين قلوبکم..." ]3[ 
بد نيست به مطالعه تاریخ گذشته برگردیم و اوضاع خفت بار آن روزگاران را 

گذرا مرور کنيم:
مادر محمدرضا شاه پهلوی می گوید: »یک روز محمدرضا که خيلی ناراحت و 
عصبانی بود به من گفت: مادر جان! مرده شور این سلطنت را ببرد که من شاه 
و فرمانده کل قوا هستم و بدون اطالع من هواپيماهای ما را برده اند ویتنام. 
آن موقع جنگ ویتنام بود و آمریکائی ها که از قدیم در ایران)حضور( نظامی 
داشتند، هر وقت احتياج پيدا می کردند از پایگاه های ایران و امکانات ایران 
با صالحدید خود استفاده می کردند برای پشتيبانی از نيروهای خودشان در 
ویتنام، حاال بماند که چقدر ســوخت مجانی می دزدیدند و اصالً کّل بنزین 

هواپيماها و سوخت کشتی هایشان را از ایران می بردند...!!]4[

پنجم؛ حمایت از مظلومان و نجات محرومان
یکی از آثار و برکات انقالب اسالمی، ایستادگی در مقابل استکبار و مبارزه با 
زورگویان و مستکبران در جهت حمایت و پشتيبانی از مستضعفان و محرومان 
جهان اســت که به تأسی از مکتب عاشــورا و سيره انبياء عظام و پيشوایان 

گرانقدر اسالمی تا برقراری حکومت عدالت گستر حضرت مهدی)عج( ادامه 
دارد.

در مقدمــه قانون اساســی، انقالب اســالمی، الگویی بــرای پيروزی همه 
مستضعفان بر مستکبران معرفی شده و از امت واحد جهانی و نجات ملت های 
محروم سخن می گوید. همچنان در اصل سوم بند 16، از حمایت و پشتيبانی 
بی دریغ از مستضعفان جهان و تعهد برادری نسبت به همه مسلمانان سخن 
به ميان آمده است. در اصول 152 و 153 نيز بر حمایت از مبارزه حق طلبانه 

مستضعفان در برابر مستکبران تاکيد شده است.
برکات معنوی و مادی این انقالب به شــرق و غرب جهان اســالم توسعه و 
گسترش پيدا کرد و چون خاری در چشم دشمنان اسالم، از تمام نهضت های 
اسالمی در جهان حمایت نموده و مایه اميدواری و عامل بزرگی در پيروزی 

این نهضت ها به شمار می رود.
انقالب ما یکی از مدافعان حقوق فلســطينيان مظلوم بوده و هست و مردم 
وفادارمان در شرایط سخت معيشتی از آرمان فلسطين، مسلمانان ميانمار، 
مردم مظلوم یمن، بحرین، لبنان، سوریه و عراق دفاع کرده اند و از حقوق حقه 

بقيه محرومان و ستمدیدگان جهان نيز دفاع خواهند کرد.

نتیجه
باتوجه به این ویژگی های بارز انقالب اسالمی که اشاره شد، همه ما وظيفه 
داریم تا در جهت حفظ و پاســداری از دســتاوردهای انقالب اســالمی مان 
بــه عنوان یکی از نعمت های بــزرگ الهی به مصداق آیۀ "و اّما بنعمهًْ ربک 

فحّدث"]5[؛ کوشا باشيم و کفران این نعمت بزرگ را ننمایيم.
همچنين در چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی شایسته است قوت ها و 
ضعف های گذشته را بررسی کرده و با عنایت به آزمون ها و خطاها، راهکارهای 

صحيح و حکيمانه را برای آینده نظام ترسيم نمایيم.
در این مقطع حساس، همه ما موظفيم که اختالفات سليقه ای را کنار بگذاریم 
و با جان و دل برای مردم و اعتالء و اقتدار نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایــران تحت رهبری هدایت مقام معظم رهبــری )دام ظله العالی( تالش و 

کوشش کنيم.
در خاتمه توجه همه عزیزان و دلسوزان انقالب اسالمی را به فرازی از وصيت 
نامه الهی، سياســی حضرت امام راحل)ره( جلب می نمایم که فرمود: »... به 
ملت عزیز ایران توصيه می کنم که نعمتی که با جهاد عظيم خودتان و خون 
جوانان برومندتان به دست آورده اید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانيد، 
و از آن حفاظت و پاسداری نمایيد، و در راه آن، که نعمت عظيم الهی و امانت 
بزرگ خداوندی اســت، کوشــش کنيد؛ و از مشکالتی که در این راه صراط 
مستقيم پيش می آید، نهراسيد که ... ان تنصرواهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم«.

پی نوشت ها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شخصيت امام خمينی)ره( از دیدگاه رسانه ها و متفکران جهان، ص 26
2. صدور انقالب از دیدگاه امام راحل)ره( ص 31

3. ســوره مبارکه آل عمران، بخشی از آیه 103؛ »و به یاد آرید که چگونه دشمن 
یکدیگر بودید، و او ميان دلهای شما، الفت ایجاد کرد...«.

4. تاریخ مستطاب آمریکا، محمد صادق کوشکی، ص 191
5. سوره مبارکه ضحی، آیه 11؛ »و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن«. 
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روز هفتم اسفند 1397 و همزمان با سالگرد والدت با 
سعادت ام االئمه حضرت فاطمه زهرا سالم  اهلل  علیها، فضای حسینیه امام 
بود و جمعی  بانوی بزرگ  به عطر فضائل و مناقب آن  خمینی)ره( معطر 
به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  حضور  در  علیهم السالم  اهل بیت  ذاکران  از 

مدیحه سرایی پرداختند.
در این مراسم، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در سخنانی ضمن تبریک 
این میالد، ذاکران و مدیحه سرایان حسینی را سرمایه و ذخیره ای برای 
پیشبرد اهداف اسالم و انقالب خواندند و با تأکید بر اینکه از این سرمایه باید 
در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین معارف انقالب استفاده شود، گفتند: 
امروز صف بندی جبهه حق و باطل همان صف بندی های دوران پیامبران بزرگ 
الهی و دوران ائمه اطهار علیهم السالم است و همانگونه که در آن زمان جبهه 
باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود شد، امروز هم همان 
سرنوشت در انتظار جبهه مقابِل انقالب اسالمی است و نباید از دشمن 

ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد.
متن کامل بیانات معظم له را بخوانید:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
دنا  و نبّينا ابی القاسم  الحمد هلّل رّب العالمين و الّصالهًْ و الّســالم علی ســيّ
المصطفی محّمد و علی آله الّطّيبين الّطاهرین المعصومين سّيما بقّيهًْ اهلّل 

فی االرضين.
اّوالً عيد همه ی شما مبارک! 

ثانياً چشم ما به این همه مّداح و ذاکر و حسينی سرا روشن! 
نزدیک به 37 یا 38 ســال است که این جلسه در این روز برگزار می شود و 

بحمداهلّل روز به روز کّمّيت و کيفّيت باال می رود؛ این یک ذخيره است. 
جوانهای عزیز! با شــما هستم؛ این یک ذخيره است، یک موجودِی انسانی 
ارزشــمند اســت؛ اگر باطل و بی اثر بماند، ظلم شده؛ اگر خدای نکرده این 
سرمایه در جهت غلطی مصرف بشود، ظلم بزرگ تری شده؛ اگر این سرمایه 
را نداشتيم، مسئولّيتی به این اندازه سنگين ]هم[ نداشتيم؛ اّما این سرمایه 
هســت، مال انقالب اســت، مال اسالم اســت، مال سّيدالّشهدا است، مال 

فاطمه ی زهرا اســت؛ از این ]سرمایه[  باید در راه اهداف حسينی و فاطمی 
استفاده بشود.

اغلب شعرهایی که خوانده شــد، شعرهای خوبی بود و بنده هم به معنای 
واقعی کلمه بهره مند شــدم و اســتفاده کردم از شعرها، از لحن ها، لکن آن 
چيزی که امروز پيش پای ملّت ما است، عبارت است از تبيين معارف انقالب 
اســالمی؛ و این کار از شما برمی آید. بارها من در همين جلسه این را تکرار 
کرده ام که گاهی یک قصيده ی شــما، یک غزلی که ميخوانيد، یک مثنوی 
شــما، گاهی یک بيت شــما به قدرِ یک منبر می تواند در مخاطِب شما اثر 

بگذارد؛ این را از دست ندهيد.
شعر باید با مضمون و محتوای قرآنی و اسالمی و به تعبير رایج امروز شماها، 
فاطمی و حسينی باشد. اهداف انقالب را با دید روشن، با فکر باز، با اندیشه ی 
عميق، در شعر بگنجانيد و آن را با صدای خوش، با لحن خوش، با شيوه های 
هنری در جلسه القا کنيد؛ این در حرکت عظيم ملّت ایران بلکه در حرکت 

اسالمی و اّمت اسالمی تأثير بسيار عميقی خواهد داشت.
من گاهی اوقات می شــنوم که در جلســه ی مّداح صاحب  هنر، نه شعر و 
نه مضمون در جهت معرفت افزایی نيست؛ این گناه است، این ظلم است. 
شما هنر دارید، توانایی دارید، امروز در جامعه ی اسالمی فرصت دارید؛ این 
فرصت هميشه نبود؛ این فرصت در هر ساعتی، در هر لحظه ای از لحظات 
عمِر »تاریخی« که دست بدهد، مغتنم است، نباید از دست برود. امروز ما 
می توانيم اســالم را ترویج کنيم؛ یک روز فقط با کتاب بود، با منبر بود، با 
سخنرانی بود؛ امروز عالوه ی بر آنچه در گذشته بود، با مّداحی است. سابق 
-زمــان دوران طاغوت- این همه خواننده ی خوب، این همه ســراینده ی 
خوب در خدمت اهل بيت نداشتيم؛ امروز بحمداهلّل عّده زیاد است؛ کّمّيت، 
بســيار خوب، کيفّيت هم بســيار خوب؛ این کيفّيت را روزبه روز افزایش 

بدهيد.
امروز دشمنان به زوایای زندگی من و شما ملّت انقالبی، با دّقت دارند نگاه 
می کنند که شاید نقطه ضعفی پيدا کنند و از آنجا نفوذ کنند؛ این مناطق 
نفوذ دشمن را شناسایی کنيد، در مقابل آنها صف آرایی کنيد؛ وقت را هدر 

پا به پای والیت

رهرب معظم انقالب در دیدار ذاکران اهل بیت)ع(:

مدیحه رسایان حسینی
رسمایه ای متعلق به

فاطمه  زهراء)س( هستند
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ندهيم. امروز همه موّظفيم، همه مسئوليم؛ جامعه ی مّداحان هم جزو جوامع 
مسئول کشور است. معارف اسالمی را ]تبيين کنيد[.

البّته زبان مّداحی و مدیحه ســرایی با زبان گویندگی و منبر و ســخنرانی 
متفاوت است؛ اینجا شعر هســت، تخّيل هست، هنرنمایی هست، فّعالّيت 
هنری هست، عيبی هم ندارد، اّما جهت و محتوا باید همان جهت و محتوایی 
باشد که ما انتظار داریم تا در یک سخنرانی خوب، در یک کتاب خوب، در 
یک فيلم خوب، تجلّی پيدا کند؛ جهت باید همين جهت باشــد. دشمنان 
اسالم تازه به وجود نيامده اند؛ دشمنان حقيقت و دین خدا از آغازِ پيدایِش 

دین خدا صف آرایی داشته اند؛ امروز هم همان صف آرایی هست:
بر خالیق می رود تا نفخ صور1 رگ رگ است این آب شيرین و آب شور 

بعد از این هم خواهد بود. این صف بندی، همان صف بندی ابراهيم و موسی 
و عيســی و پيغمبر خاتم )صلی  اهلل  عليه  وآله  وســلّم( است. امروز شما در 
همان صفی قرار دارید که یک روز موسی، یک روز ابراهيم، یک روز پيغمبر، 
یــک روز عّمار، یک روز اميرالمؤمنين در آن صف قرار داشــتند. اگر صف 
خودمان را نشناسيم اشتباه می کنيم؛ ]اگر[ صف دشمن را نشناسيم اشتباه 
می کنيم. جناب عّمار در جنگ صّفين دید یک عّده ای از افراد لشــکر کأنّه 
مضطربند، متحّيرند،  جهت کار و هدف کار را درست تشخيص نمی دهند؛ 

احســاس وظيفه کرد. عّمار، زبان گویای 
اميرالمؤمنين اســت؛ آمــد در مقابل این 
جمعّيت ایستاد، گفت: این پرچم جبهه ی 
مقابل -پرچم بنی امّيه- را می بينيد؟ همين 
پرچــم را ما در جنگ بدر و در جنگ اُحد 
در مقابل خودمان داشتيم؛ این همان پرچم 

است.
بنده عــرض می کنم امروز هم آن پرچمی 
که در منطقه ی آســيا، در مناطق اروپا و 

آمریکا، در هر نقطه ی از عالم در مقابل انقالب ایســتاده، همان پرچم است؛ 
همان پرچمی اســت که در مقابل ابراهيم و موسی و عيسی برافراشته شده 
بود. آنها نابود شدند و موسی و عيسی و ابراهيم زنده اند. علّت زنده بودِن آنها 
َّنی َمَعُکما اَسَمُع  هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود: اِن
َواَری؛2 نترسيد، نترسيد، واهمه نکنيد، دچار اشتباه در محاسبه نشوید، خدا 
َّنی َمَعُکما. دو نفر انسان غيرمسلّح در مقابل جمعّيت  با شما است. فرمود: اِن
عظيم نيروی فرعونی، علی الّظاهر هيچ چيزی نيســتند اّما در باطن همه ی 
قدرت متعلّق به اینها است، چون قدرت متعلّق به خدا است و خدا ميگوید 
َّنی َمَعُکما اَسَمُع َواَری؛ ميبينم، می شنوم، ميدانم چه  من با شــما هستم: اِن
اتّفاقی دارد می افتد. مسئله ی ما این است. آن کسی که باور ندارد، نگاه کند 
به این چهل سال. در این چهل سال، دشمنان ما که مرکز قدرت ماّدی دنيا 
بودند، با همه ی وجود آمدند در مقابل این انقالب و این حرکت ایستادند و 
ضربه زدند و همه ی تالششان را به کار گرفتند. واقعاً همه ی تالششان را و 
هر کاری می توانستند کردند. ]حاال[ بعد از چهل سال، آنها ضعيف تر از روز 
نی َمَعُکما«،  َـّ اّولند، ما قوی تر از روز اّوليم. این نشان دهنده ی این است که »اِن
خدای متعال با ما اســت، »اَسَمُع َواَری«؛ اّما یک شــرط دارد: شما با خدا 
باشيد: اِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم.3 این درس را امام بزرگوار به 
ما داد، ماها هم درست نمی فهميدیم، ماها هم آن روز درست عمق مسئله را 

نمی فهميدیم، آن بزرگوار خوب می فهميد؛ می گفت با خدا باشيد، و خودش 
با خدا بود. با خدا بودِن شــما همين است که اّول گفتم: شما وظيفه تان را 
انجام بدهيد. شما مّداح و مدیحه سرا هســتيد، و خود این افتخاری است. 
شما که مدح امام حسين را می کنيد، مدح فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( را 

می کنيد، در حقيقت مدح خودتان را می کنيد:
که دو چشمم روشن و ناُمرَمد است4 مادح خورشيد مّداح خود است 

یعنی درست می بينم، درست می فهمم؛ دارید خودتان را مدح می کنيد. این 
افتخار بزرگی اســت؛ از این افتخار، از این پایگاه، از این جایگاه به بهترین 
وجه استفاده کنيد، مردم را به سمت اهداف انقالب، به سمت آنچه انقالب 
به خاطر آن به راه افتاد -که ایجاد دنيای مؤمن، دنيای سالم، دنيای امن و 
امان برای انســان، دنيایی که به معنای واقعی کلمه مزرعه ی آخرت باشد- 
]راهنمایی کنيد.[  ایجاد یک چنين دنيایی هدف انقالب اسالمی است که 
هم رفاه ماّدی، هم شوکت بين المللی، هم بهجت معنوی، همه چيز در این 
حرکت عظيم وجود دارد؛ ما دنبال این هســتيم. هر کدام وظيفه ای داریم، 

همه ی شما هم وظيفه دارید و این وظيفه را ان شاء اهلّل انجام بدهيد.
بخصوص من تکيه می کنم در این برهه ی از زمان روی "مسئله ی خانواده" 
تکيه کنيد. دشــمن -نه دشمن ایران یا دشــمن انقالب؛ دشمن بشریّت- 
تصميم گرفته که نظام خانواده را در بين 
بشر از بين ببرد. خانواده سّنت الهی است. 
دشمن بشریّت یعنی جریان سرمایه داری 
بين المللی و صهيونيسم تقریباً از حدود صد 
سال پيش تصميم گرفتند که خانواده را در 
بين بشر از بين ببرند؛ و یک جاهایی موّفق 
شدند. در آن جاهایی که از خدا دور بودند 
موّفق شدند، در یک جاهایی هم از جمله 
در ایران اسالمی ما موّفق نشدند  اّما دارند 
تالش ميکنند. این ازدواجهای سخت، این ازدواجهای دیر، این فرزندآوری 
کم، این به تعبير غلط زشتشــان »ازدواجهای ســفيد« -که سياه ترین نوع 
زندگی مزدوج اســت- همه ی اینها به خاطر این اســت که خانواده از بين 
برود. رواج شــهوات، از بين رفتن حيا و عّفت، امروز جزو برنامه های دشمن 
است. شما مبارزه ی با اینها را جزو برنامه های خودتان قرار بدهيد. طهارت و 
پاکيزگِی دامان جوانهای این کشور را مورد هّمت خودتان قرار بدهيد، بر آن 
هّمت بگمارید، و این یکی از بهترین کارها و یکی از مؤثّرترین شيوه ها برای 

حفظ انقالب و برای رشد انقالب و برای حفظ نظام اسالمی است.
خيلی خوشحالم که شما را دیدم. ان شاء اهلّل همه ی شما مشمول لطف پروردگار 
و دعای امام زمان و ان شاء اهلّل مورد توّجه حضرت زهرا )سالم اهللّ عليها( باشيد.
والّسالم عليکم و  رحمهًْ  اهلل و برکاته

پی نوشت ها:
1( مولوی. مثنوی معنوی، دفتر اّول 

2( سوره  مبارکه طه، بخشی از آیه ی 46
3( سوره  مبارکه محّمد، بخشی از آیه ی 7؛ »... اگر خدا را یاری 

کنيد، یاری تان می کند و گام هایتان را استوار می دارد.«
4( مولوی. مثنوی، دفتر پنجم؛ ناُمرَمد: بی عيب، سالم

که  می شنوم  اوقات  گاهی  من 
در جلسه ی مّداح صاحب  هنر، 
نه شعر و نه مضمون در جهت 
معرفت افزایی نیست؛ این گناه 

است، این ظلم است.
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در خجسته سالروز میالد پیامبر رحمت و هدایت حضرت رسول اکرم)ص( 
و حضرت امام صادق)ع(، مسئولین نظام، میهمانان شرکت کننده در سی 
و دومین کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از 

مردم با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
برخی از نکات مهم مطرح شده از سوی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

در این دیدار به شرح زیر است:
• نبی رحمت حضرت محمد)ص( خورشيد فروزانی بودند که خداوند متعال آن 
را در دوران جهل و فریب جاهليت، به بشریت اعطاء کرد و آن حضرت با دین 
آسمانی اسالم و کتاب نورانی قرآن، زمينه فالح و رستگاری بشریت را فراهم نمود.

• انســان ها امروز نيز به دليل حضور قدرتها و ظلم ناشی از اعمال مجرمانه 
آنها و جهل و فریب و نبود عدالت، گرفتار انواع مشکالت و سختی ها هستند 
که تنها راه رهایی از این رنج ها، پاسخگویی به دعوت نبی مکرم اسالم)ص( 

و حرکت در مسير هدایت اسالم و قرآن است.
• گسترش جریان مقاومت و روحيه بيداری اسالمی در منطقه، نتيجه حرکت 
در مســير هدایت اسالم و قرآن است. علت اینکه قدرتمندان مستکبر دنيا و 
در رأس آنها امریکای جنایتکار و شيطان بزرگ به منطقه غرب آسيا حساس 
هستند، روحيه اقبال به اسالم و بيداری اسالمی در ميان ملت های منطقه است.
• نصيحت ما به حکام برخی کشورهای اسالمی این است که به والیت اسالم 
برگردید و تحت »والیت اهلل« قرار گيرید زیرا »والیت امریکا و طاغوت« برای 

شما فایده ای نخواهد داشت.
• امریکا بنا بر طبع اســتکباری خود، برخی کشــورهای منطقه را تحقير 

مــی کند و همانگونه که همه دیدند، رئيس جمهور یاوه گوی امریکا، حکام 
سعودی را به »گاو شيرده« تشــبيه کرد. اینگونه تحقيرها توهين به مردم 

عربستان و به ملت های مسلمان منطقه است.
• برخی حکام اسالمی در دو حرکت جنایت آميز در فلسطين و یمن، همراِه 
امریکا شده اند اما قطعاً پيروزی با مردم فلسطين و با مردم یمن خواهد بود 
و امریــکا و دنباله روهای آن در این قضایا شکســت خواهند خورد. با وجود 
همه سختی ها و جنایت هایی که مردم یمن از جانب آل سعود و همراهانش 
و دولت پشتيبان آنها یعنی امریکا متحمل می شوند، اما قطعاً پيروزی با ملت 

یمن و انصاراهلل خواهد بود.
• ملــت ایران به برکت مقاومت و در ســایه ایمان بــه خداوند و اعتقاد به 
وعده های الهی، در برابر همه توطئه ها همچون کوه ایســتاد و امروز، نظام 
اسالمی و ملت ایران شجره طيبه ای است که روز به روز بر پيشرفت و توانایی 

آن افزوده می شود و این، یک نسخه پيشرفت برای دنيای اسالم است.
• انقالب اسالمی به عنوان یک الگو، به برکت چهل سال مقاومت و ایستادگی 
ملت ایران اکنون به شــجره طيبه و تناوری تبدیل شده است که تهدیدها 
و حرکات خباثت آميز امریکا و رژیم صهيونيستی همچون گذشته تأثيری 

نخواهد داشت و قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجتاالسالم والمسلمين دکتر »حسن 
روحانی« رئيس جمهوری اسالمی ایران به ایراد سخن پرداخت. در پایان این 
دیدار نيز رهبر انقالب از نزدیک با تعدادی از مهمانان دیدار و گفت وگو کردند.

تنها راه رهایی، پاسخگویی به دعوت نبی مکرم )ص( 
و حرکت در مسیر هدایت اسالم و قرآن است
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از کلیه پژوهشگران در زمینه های تاریخ، سیره، عقاید، کالم، رجال، کتاب 
 شناسی، ادبیات عربی و... دعوت می گردد که با نگاشتن مقاالت علمی در هر 
یک از موضوعات چهار بخش مذکور در این فراخوان )و یا هر موضوع دیگری 
که در راستای این همایش باشد( در رفع مظلومیت تاریخی شیخ االباطح 

حضرت ابوطالب)ع( با برگزارکنندگان این کنفرانس بزرگ همیاری نمایند.

 الف: تاریخ و سیره
1. نسب و خاندان حضرت ابوطالب )ع(

2. ابوطالب )ع( پيش از بعثت 
3. سفرهای تجاری ابوطالب)ع(

4. ابوطالب)ع( و سرپرستی پيامبر )ص(؛ علل و عوامل
5. ابوطالب)ع( و حفاظت از پيامبر)ص(:

- دوران کودکی
- عصر نبوت

6. ابوطالب)ع( و ازدواج پيامبر)ص(
7. نقد گزاره های تاریخی درباره ابوطالب)ع(

8. طالبيان غير علوی در تاریخ:
- عصر نبوی
- عصر علوی

- واقعه عاشورا
- عصر اُمویان

- عصر عباسيان
9. ابوطالب)ع( از دیدگاه دیگران:

- اهل بيت )پيامبر و ائمه عليهم السالم(
- شيعه

فـراخوان
مقاالت علمی

همسو،  نهادهای  برخی  حمایت  و  بیت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  همت  به 
پدر  و  اعظم)ص(  پیامبر  حامی  قریش،  مؤمن  تکریم شخصیت  با هدف 
ایرانی، و  نیز اعتالی فرهنگ و هنر اسالمی، شیعی و  امیرالمؤمنین)ع( و 
معرفی و حمایت از استعدادهای ناب ادبی و شعرای آیینی، "همایش بین 

المللی حضرت ابوطالب)ع(؛ حامی پیامبر اعظم)ص(" برگزار می شود.
تاکنون همایش خوب و درخور توجهی در هیج نقطه از جهان برای این 
شخصیت بزرگ تاریخی انجام نشده است. البته کارهایی درباره  آن حضرت 
شده و کتاب ها و آثاری نیز وجود دارد، ولی یک همایش بزرگ بین المللی که 
نتیجه آن انتشار آثار و کتاب های مفید و روزآمد باشد، تاکنون انجام نشده 
است. لذا شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( پیشنهاد برگزاری این 

همایش را تصویب نمود.
این همایش در نظر دارد تا فراتر از بحث ایمان حضرت ابوطالب)ع( حرکت 
نموده و به دیگر ابعاد شخصیت ایشان بپردازد که تاکنون مغفول واقع شده 

است.
همچنین با هدف اعتالی فرهنگ و هنر اسالمی، شیعی و ایرانی، و معرفی 
و حمایت از استعدادهای ناب ادبی و شعرای آیینی،"کنگره سراسری شعر 
حضرت ابوطالب)ع(" برگزار می شود. این کنگره شعر، در دو بخش عربی و 
فارسی برگزار می شود و از برنامه های جانبی "همایش بین المللی حضرت 

ابوطالب)ع(؛ حامی پیامبر اعظم)ص(" است.

برگزارکننده همایش: مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم
همكاران همایش:

ـ آستان مقدس امام حسين)ع(
ـ مرکز مدیریت حوزه های علميه

ـ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبليغات اسالمی
ـ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

ـ مؤسسه تحقيقاتی و انتشاراتی حضرت ابوطالب)ع(
ـ مرکز آموزش زبان حوزه های علميه

ـ دانشگاه بين المللی اهل بيت)ع(
ـ جامعهًْ المصطفی)ص( العالميهًْ

ـ مؤسسهًْ آل البيت)ع( إلحياء التراث
ـ جامعهًْ الزهراء)س(

ـ پژوهشکده الذریهًْ النبویهًْ
ـ مؤسسه فرهنگی هنری ابناءالرسول)ص( تهران

ـ مؤسسه فرهنگی ميراث نبوت
ـ مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن)ع(

ـ خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا
شورای علمی همایش:

ریيس: آیت اهلل »محمدهادی یوسفی غروی« 
دبير: حجت االسالم والمسلمين »عباس جعفری فراهانی«

کمیته ها: 
1 . کميتـه تاریـخ و سـيره: بـه ریاسـت حجت االسـالم والمسـلمين 

دکتـر »حميدرضـا مطهری«
2 . کميتـه کالم و عقائـد: بـه ریاسـت حجـت االسـالم والمسـلمين 

»محمدمهـدی طـه نجف«
3 . کميتـه مأخـذ شناسـی)مصنَّفات و مصِنفين(: به ریاسـت حجت 

االسـالم والمسـلمين »محمدمهدی صباحی کاشـانی«
4 . کميتـه شـعر و ادب: بـه ریاسـت حجـت االسـالم والمسـلمين 

»سـيد عليرضـا حسـينی عـارف«

فراخوان علمی مقدمـــه
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- اهل سّنت
- مستشرقان 

10. نقش امویان و عباسيان در تخریب چهره ابوطالب)ع(
11. نقش خاندان زبير در تخریب چهرۀ ابوطالب)ع(

12. نقش دوستی ابوطالب در رخدادهای تاریخ اسالم
13. اسالم ابوطالب)ع(

14. استنادات تاریخی به ميراث ابوطالب)ع(
15. تحليل تاریخی اشعار ابوطالب)ع(

16. سيره اجتماعی ابوطالب)ع(
17. درس های زندگی ابوطالب)ع( برای جامعه امروز

 ب: کالم و عقاید
1. بررسی مبانی دالئل ایمان ابوطالب)ع(

2. بررسی شبهات مخالفين و پاسخ کامل و جامع آنها
3. حمایت و دفاع ابوطالب)ع( از حضرت رسول اکرم)ص(

4. بررسـی سـخنان ابوطالب)ع( در مناسـبت های گوناگون در حمایت از 
اسـالم و پيامبر)ص(

5. سخنان و گواهی های پيغمبر )ص( و معصومين )ع( در شأن ابوطالب)ع(
6. بررسـی چگونگـی و چرائـی کتمان ایمـان ابوطالب )ع( از سـوی خود 

دیگران و 
7. بررسـی روایـات و احادیـث در مـورد اتهـام کفـر بـه ایشـان از جهـت 

سـند و متن
8. بررسی سخنان صحابه و تابعين درباره ایمان ابوطالب)ع(

 ج: شعر و ادب
* موضوعات زبانی

1. بررسی زبان شناختی شعر و ادب حضرت ابوطالب)ع(
2. لغت شناسی شعر حضرت ابوطالب)ع(

3. لغت شناسی خطب و وصایای حضرت ابوطالب)ع(
4. سبک شناسی شعر حضرت ابوطالب)ع(

5. بينا متنی )تناص( در شعر و ادب حضرت ابوطالب)ع(
7. بررسی و نقد ترجمه های شعر و نثر حضرت ابوطالب)ع(

8. تجزیه و ترکيب اشعار حضرت ابوطالب)ع(
9. تجزیه و ترکيب خطب و وصایای حضرت ابوطالب)ع(

* موضوعات ادبی
10. تأثير ادبی حضرت ابوطالب)ع( بر شعرا و شعر عربی

11. فنون و اغراض شعر جناب حضرت ابوطالب)ع(
12. بررسی وجوه بالغی و ادبی شعر حضرت ابوطالب)ع(

13. بررسی وجوه بالغی وادبی خطب و وصایای حضرت ابوطالب)ع(
14. صور خيال )تصویرسازی( در شعر حضرت ابوطالب)ع(

15. استشهاد به شعر ابوطالب)ع( برای تفسير و تبيين
واژه های قرآنی

* موضوعات محتوایی
16. ایمان و عقيده در شعر حضرت ابوطالب)ع(

17. ایمان و عقيده در خطب و وصایای حضرت ابوطالب)ع(
18. رسول اهلل)ص( در شعر حضرت ابوطالب)ع(

19. رسول اهلل)ص( در خطب و وصایای حضرت ابوطالب)ع(
* حضرت ابوطالب)ع( در شعر و ادب

20. حضرت ابوطالب)ع( در شعر و ادب فارسی
21. حضرت ابوطالب)ع( در شعر و ادب عربی

22. حضـرت ابوطالـب)ع( در شـعر و ادب زبان هـای دیگـر    )اردو، ترکی، 
انگليسی، فرانسـوی، آلمانی و...(

23. شعر و نثر حضرت ابوطالب)ع( از دیدگاه دیگران

 د: مصنَّفات و مصنِّفین
* موضوعات مرتبط با مأخذ شناسی

1. کتاب شناسی ابوطالب )پيشينۀ آثار پژوهشی دربارۀ ابوطالب)ع((
2. کتاب شناسی توصيفی ابوطالب)ع(

3. گونه شناسی آثار تأليف شده درباره ابوطالب)ع(
4. نسخه شناسی دیوان حضرت ابوطالب)ع(

5. تفاسير و ترجمه های دیوان حضرت ابوطالب)ع(
6. روایت و رجال اشعار حضرت ابوطالب)ع(

7. روایت و رجال خطب و وصایای حضرت ابوطالب)ع(
8. بررسـی و نقـد نسـخه های تصحيـح و تحقيـق شـده اشـعار حضـرت 

ابوطالـب)ع(
* موضوعات مرتبط با نویسندگان

9. شرح حال کسانی که درباره ابوطالب)ع( تأليف یا تصنيف نموده اند
10. وضعيـت توثيـق یـا تضعيـف قائـالن بـه ایمـان یـا عـدم ایمـان 

ابوطالـب)ع(

 تقویم همایش
ارسال چکيده مقاالت: 31 اردیبهشت 1398 

ارسال اصل مقاالت: 30 مهــر 1398
زمان برگزاری همایش: اسفند 1398

 ارتباط با دبیرخانه همایش
نشـانی: قـم، ابتـدای بلوار جمهـوری اسـالمی، مجمع جهانـی اهل بيت)ع(، 

طبقه سـوم
کدپستی: 3716686411

تلفـن: 32131417-025ـ  فکس: 025-32131350
www.abutalib-conf.ir :سایت

abutalib.conf@gmail.com :ایميل

همایش بین المللی حضــرت ابـوطالب)ع(؛ 
حامی پیامبر اعظم)ص( در  پایگاه اسـتنادی 
علـوم اسـالمی جهـان اسـالم )ISC( نمایـه 

شـده اسـت و مقـاالت پذیرفتـه شـده در همایـش، دارای درجه 
علمـی و امتیـاز پژوهشـی آن پایگاه خواهنـد بود.
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نکاتـي که نویسـندگان محتـرم، در مقاالت ارسـالی خود الزم اسـت رعایت 
کنند به شـرح ذیل اسـت: 

ـ مقالـه ارسـالي نبایـد در نشـریه اي بـه چـاپ رسـيده یـا بـراي چـاپ بـه 
نشـریه اي دیگـر ارسـال شـده باشـد. 

ـ تایپ در محيط Word )ترجيحاً نسخه 2003 با قلم لوتوس 14( باشد 
ـ متن چکيده با فونت لوتوس )13( است. 
ـ مقاالت به صورت یک ستوني تهيه شود. 

ـ بـراي قلـم التيـن از Times New Roman  اسـتفاده شـود که انـدازه آن 
)بـه غيـر از عنـوان و چکيـده( یک واحد کمتـر از اندازه قلم فارسـي )در هر 

موقعيت مـورد اسـتفاده(، خواهد بود. 
ـ فاصله سطرها در عنوان، چکيده و متن مقاله معمولي است. 

ـ حجم مقاله، نباید کمتر از 15 صفحه و بيشتر از 25 صفحه وزیري باشد. 
ـ چـون شـيوه نگارش فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـي مـالک و راهنماي 
دسـتور خط اسـت، بهتر است نویسـندگان محترم به منظور تسریع در کار 

این شـيوه را اعمـال فرمایند. 
ـ مقاله به این ترتيب تدوین شود: 

الف. عنوان مقاله؛ 
ب. نـام و نـام خانوادگي نویسـنده همراه بـا رتبه علمي )مربي، اسـتادیار 

و ...( و سـازمان وابسـته )در صورت وجود(؛
ج. چکيده )حداقل 100 کلمه و حداکثر 250 کلمه به زبان فارسي(؛ 

ه     . کليد واژه ها )تا 10واژه(؛
د. مقدمه؛ 

و. محتواي اصلي مقاله؛
ز. نتيجه؛
ح. منابع.

ـ ارجاعات در پائين هر صفحه یا پایان مقاله به صورت زیر آورده شود: 
الف( نام کتاب/ شماره جلد/ شماره صفحه؛

ب( نام مقاله؛
ـ براي تسـریع در نگارش، در مواقع تکرار ارجاع، از کلمه »همان« اسـتفاده 

مي شـود و شـماره جلد و صفحه در صورت تغيير، آورده شـود. 
ـ منابع به صورت زیر آورده شود: 

الـف( نـام کتاب/ نویسـنده/ ترجمـه کننده/ شـماره مجله / ناشر/کشـور 
نشـر/ شـهر نشر/ سـال نشر؛

ب( نـام مقالـه/ نـام نویسـنده/ ترجمه کننده/ نـام مجله / شـماره / تاریخ 
انتشـار/ سال؛

ـ در منابـع، کـه در پایـان مقاله مي آیـد، فقط منابع مورد اسـتفاده در متن 
آورده شـود و از نوشـتن سـایر منابع خودداري گردد. 

مجـزا  و  رسـم  جداگانـه  برگ هـاي  در  جـداول  و  نمودارهـا  تصاویـر،  ـ 
شـود.  شـماره گذاري 

ـ عناویـن جدول هـا بـه صورت روشـن و گویا در بـاالي آنها ذکر شـود. اگر 
جدول اقتباسـي اسـت، مأخذ در زیر آن ذکر شـود. 

ـ نـگارش شـکل التين اسـامي خاص و اصطالحات و ترکيبـات خارجي که 
در متن مقاله به فارسـي نوشـته مي شـود، در پاورقي ضروري اسـت. 

ـ عبارت عربي و نيز اعالم و اسامي غير معروف با ضبط نوشته شود. 
ـ متـون انگليسـي یا عربي، از جملـه آیات قرآن و احادیـث همراه با ترجمه 
باشـد. متـن عربـي و ترجمـه آن بـه ایـن صورت نشـانه گـذاري مي شـود: 

»متـن عربـي«؛ ترجمه متن. 
ـ در ترجمـه آیـات قـرآن، نهـج البالغـه، صحيفـه سـجادیه و کتـب روایي 
دیگـر، بهتـر اسـت در سرتاسـر مقاله از یـک ترجمه معتبرـ  بـا ذکر منبع- 

اسـتفاده شود. 
ـ بـراي اَعـالم متوفـي که در متن ذکر مي شـود، ذکر تاریخ وفـات در داخل 

پرانتز مطلوب است. 
ـ در مـواردي کـه مطلبـي عينـاً از منبعـي نقل شـود و کمتر از چهار سـط 
باشـد، باید بين گيومه قرار گيرد، و بيشـتر از چهار سـطر در سـطر جدید و 
در بنـد )پاراگـراف( جداگانـه اي با یک سـانتي متر تورفتگي نسـبت به متن 
و کادر کوچک تـر از کادر متـن نوشـته شـود. در صورتي که نقل به مضمون 
شـده باشـد، نيـازي به آوردن گيومه یـا آوردن در کادر کوچک تر نيسـت. 

ـ در صورتـي کـه مقاله ترجمه باشـد،  باید حاوي موضوعـات بدیع و تجارب 
خاصي باشـد که با نيازهاي علمي متناسـب اسـت. 

ـ در مـواردي کـه مقالـه ترجمـه اسـت، متن اصلـي ضميمه شـود و در هر 
صفحـه ترجمـه، عالوه بر شـماره صفحه هـاي ترجمه، شـماره صفحه متن 

اصلـي نيز قيد شـود. 
یادآوري: 

ـ مسـؤوليت حقوقي مقاالت از حيث مطالب ارائه شـده به عهده نویسـنده 
و یا نویسـندگان است. 

الف: مقاله رسـيده توسـط چند نفر از صاحب نظران ارزیابي مي شـود و در 
صورت کسـب امتيـاز الزم و تصویب کميته علمي، امـکان چاپ مي یابد. 

ب: مـالک هـاي ارزیابـي، عبارتنـد از ابتـکار و نوآوري، اتقـان تحليل ها و 
اسـتدالل ها، بهره گيـري از منابع معتبر، نظر و پيوسـتگي مطالب، رواني 

و رسـایي مطالب. 
ـ مقـاالت رسـيده برگشـت داده نمي شـود و حـق چـاپ مقـاالت پذیرفته 

شـده بـراي دبيرخانـه همایش محفوظ اسـت. 
دبيرخانـه همایـش، تنهـا از مقاالتـی اسـتقبال مي کنـد کـه در حوزه هاي 

فراخـوان اعـالم شـده پيرامـون حضـرت ابوطالب عليه السـالم باشـد. 
ـ دبيرخانـه همایـش، در ویرایـش، حـذف، تلخيـص و انتخاب مطالـب آزاد 

است. 

شیوه نامه نگارش مقاله
؛ حامی پیامرب اعظم برای هامیش بین املللی حضـرت ابـوطالب

تنظیم: عباس جعفری فراهانی )دبیر شورای علمی همایش(
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به همت مجمع جهانی اهل بیت)ع( و حمایت نهادهای همسو، با هدف تکریم 
شخصیت مؤمن قریش، حامی پیامبر اعظم)ص( و پدر امیرالمؤمنین)ع( و 
نیز اعتالی فرهنگ و هنر اسالمی، شیعی و ایرانی، و معرفی و حمایت از 
"کنگره سراسری شعر حضرت  آیینی،  ادبی و شعرای  ناب  استعدادهای 
ابوطالب)ع(" برگزار می شود. این کنگره شعر، از برنامه های جانبی "همایش 

بین المللی حضرت ابوطالب)ع(؛ حامی پیامبر اعظم)ص(" است.

 موضوع جشنواره
ـ ابعاد زندگی حضرت ابوطالب عبد مناف بن عبدالمطلب)ع(

ـ ابوطالب؛ حامی پيامبر)ص(
ـ ابوطالب؛ پدر اميرالمؤمنين)ع(

ـ شعر و ادب حضرت ابوطالب)ع(
ـ استقبال از »الميه« ابوطالب)ع( ـ در هردو بخش عربی و فارسی

 بخش های جشنواره
1. بخش اشعار عربی

2. بخش اشعار فارسی

 مقررات
1. هر شاعر می تواند حداکثر 5 اثر در هر بخش، به کنگره ارسال نماید.

2. آثـار بایـد تایـپ شـده، بـه همـراه فـرم شـرکت، تصویـر کارت ملی یا 
صفحه اول پاسـپورت، در قالب »فایل پيوسـت« به سـایت کنگره ارسـال 

شود.
3. دبيرخانـه، ارسـال کننـده فـرم را صاحب اثـر می شناسـد و در صورت 

اثبـات خـالف آن، اثـر مربوطه را از مسـابقه حـذف می نماید.
4. به همه شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کنگره اعطاء خواهد شد.

5. اشـعار برگزیده در کتاب شـعر "همایش بين المللی حضرت ابوطالب)ع(" 
منتشـر و از نفرات برتر با جوایز نفيسـی قدردانی خواهد شـد.

6. حـق اسـتفاده از آثـار شـرکت کننده، بـه هـر نحـو، بـرای دبيرخانـه 
کنگـره محفـوظ اسـت.

7. ارسال اثر، به منزله پذیرش مقررات مسابقه است.

 قالب ها
شـرکت کننـدگان می توانند در همه قالب های شـعری کالسـيک )غزل، 
مثنـوی، رباعی و...( و نــو )آزاد، سـپيد، کودک و نوجـوان، حجم و...( آثار 

خود را ارسـال نمایند.
همچنين سرودن اشعار عربی شعبی )لهجه های محلی( بالمانع است.

 ارسال آثار
1. مهلت ارسال:

حداکثـر مهلـت برای وصول آثار بـه دبيرخانه کنگره 31 شـهریور 1398 
ـ 22 سـپتامبر 2019ـ  است.

2. نحوه ارسال:
شـرکت کننـدگان بایـد از طریـق الکترونيـک، فـرم و آثار خود را ارسـال 

نمایند.
بـرای ارسـال فرم و آثار، از ایميـل جشـنواره )icfoaqd@gmail.com( یا 

از صفحـه زیر اسـتفاده نمایيد:
http://islamicartz.com/festivals

 تماس با جشنواره
دبیرخانه بخش اشعار عربی:

قـم، بلوار صدوقی، مدرسـه علميه شـهيد صدوقی، مرکز زبـان حوزه های 
علميه

تلفن: 32940118 ـ 025 
دبیرخانه بخش اشعار فارسی:

تهـران، تقاطـع بزرگـراه امـام علـی)ع( و شـهيد محالتـی، مسـجد جامع 
حضـرت قاسـم بن الحسـن)ع(

تلفن: 09122965750
icfoaqd@gmail.com :پست الکترونيک

فـراخوان هنــــری
کنگره رسارسی شعر

حضـرت ابـوطالب

فراخوان هنـری
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اعضای شورای علمی "همایش بین المللی حضرت ابوطالب)ع(؛ حامی پیامبر 
اعظم)ص(" به همراه حجت االسالم والمسلمین »محمد حسن اختری« 
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( شامگاه چهارشنبه 25 مهر 1397 با 
حضرت آیت اهلل العظمی »لطف اهلل صافی گلپایگانی« از مراجع معظم تقلید 

شیعیان دیدار و گفتگو کردند.
آیــت اهلل صافــی گلپایگانی در این دیدار با ابراز خشــنودی نســبت به 
فعاليت هــای دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع(، خطاب به وی فرمودند: 
از شــما و دوستان حاضر تشکر می کنم که موضوع حضرت ابوطالب)عليه 

السالم( را در دستور کارتان گذاشتيد.
ایشــان تأکيد کردند: حقيقتاً حضرت ابوطالب)عليه الســالم( شخصيت 
بزرگی بوده و وظيفه ما شــيعيان و عموم مســلمانان اســت تا نسبت به 
شناســایی و معرفی هر چه بيشتر و کامل تر آن بزرگوار و آثار منسوب به 
ـ تالش کنيم. ـ مانند قصيده الميه و دیگر اشعار و خدمات ایشانـ  ایشانـ 
این استاد عالی حوزه علميه قم با اشاره به فعاليت های "مؤسسه تحقيقات 
و نشــر حضرت ابوطالب)ع(" در قم تصریح کردند: البته تاکنون کارهایی 
صورت گرفته ولی آنچنان فراگير نيست. جناب آقای صباحی »سلمه اهلل« 
)ریيس مؤسســه تحقيقات و نشر حضرت ابوطالب عليه السالم( کارهایی 

کرده اند و من اطالع دارم. ولی باید در این زمينه کارهای چشــمگيرتری 
انجام شود. 

آیت اهلل صافی گلپایگانی با ذکر تأليفات برخی علمای اهل سنت در مدح 
عموی پيامبر)ص( ادامه دادند: شــخصيت جناب ابوطالب)عليه الســالم( 
برای اهل ســنت هم مهم اســت و آنها با نگاه و اعتقاد ما موافق هستند. 
کتاب هایی هم در این مورد نوشته اند که موجود است. پيشنهاد می کنم 

در این همایش این کتاب ها جمع آوری و منتشر شوند.
ایشان افزودند: ما درباره ایشان کوتاهی کرده ایم و باید جبران کنيم. شما 
تصميم خوب و بجایی گرفته اید؛ زیرا احياء شخصيت حضرت ابوطالب)ع( 

احياء کل دین و مذهب است.
این مرجع تقليد جهان تشيع در پایان با تشکر مجدد از مجمع جهانی اهل 
بيت)ع( فرمودند: من از این اقدام شما بسيار خوشحال هستم و شما را دعا 
می کنم. از اینکه زحمت کشــيدید و تشریف آوردید هم بسيار خوشحال 

شدم و سپاسگزارم. ان شاءاهلل موفق باشيد.

شــخصیت مظلوم حضرت ابوطالب)ع( را برای مسلمانان و غیر 
مسلمانان دنیا معرفی می کنیم

در ابتدای این دیدار، حجت االســالم والمسلمين »محمدحسن اختری« 
دبيرکل مجمــع جهانی اهل بيت)ع( ضمن تقدیر و تشــکر صميمانه از 
آیت اهلل صافی گلپایگانی، اظهار داشــت: از مــدت ها قبل در فکر بودیم 
برای بزرگداشــت و تکریم شخصيت شــيخ األباطح و ابواألئمه، حضرت 
ابوطالب)عليه السالم( همایش و کنگره ای برگزار کنيم، چون تاکنون بعد از 

انقالب برای ایشان همایشی برگزار نشده است.
وی افزود: با لطف الهی و پی گيری و تالش برخی از دوستان و عالقه مندان، 

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

احیاء شخصیت حرضت 
ابوطالب)ع( احیاء كل دین و 

مذهب است 

تنظیم: خبرگزاری ابنـادیدار با مراجع
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برگــزاری همایش بيــن المللی حضرت 
ابوطالب)ع( با همکاری مراکز و مؤسسات 
بين المللی به تصویب رسيد و بنا داریم 
در ســال 1398 آن را برگــزار نمائيــم. 
تاکنــون جلســات متعــددی در مورد 
مباحــث مورد نياز همچــون محورهای 
اصلی و فرعی فراخــوان مقاالت برگزار 
شــده و فراخوان همایش هــم در حال 
نهایی شدن اســت. اميدوارم بتوانيم در 
حد امکانــات و مقدورات مجمع و مراکز 
همکار، به نتایج خوبی برسيم و شخصيت 
مظلوم حضرت ابوطالب)عليه السالم( را 
برای عالقه مندان و سایر مسلمانان و غير 

مسلمانان در سراسر دنيا معرفی کنيم.
وی همچنين خطاب به آیت اهلل صافی 
گلپایگانی گفت: تقاضا داریم حضرتعالی 
به عنوان یک شخصيت دلسوز و عالقه 
مند به گسترش معارف اهل بيت)عليهم 

السالم( ما را کمک کنيد و اگر رهنمودی دارید بفرمائيد تا اینجانب و 
آن  برگزاری  و در  استفاده کنيم  بيشتر  دوستان شورای علمی همایش 
بکار ببریم تا دستاوردها و برکات آن بيشتر شود. در ضمن، تقاضا داریم 
اگر حال شریفتان مساعد بود، پيامی بنویسيد و یا قطعه شعر و قصيده ای 
درباره حضرت ابوطالب)ع( سروده تا ان شاء اهلل در برگزاری این همایش 
که با حضور شخصيت های داخل و خارج کشور برگزار می شود استفاده 

کنيم و آن را منتشر نمائيم.
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( همچنين با اهدای نسخه ای از کتاب 
دیوان کرامت که به مناسبت برگزاری "کنگره بين المللي سبط النبی 
األکبر امام حسن مجتبی)ع(" منتشر شد به آیت اهلل صافی، گفت: پيش 
از برگزاری آن کنگره که خدمت شما رسيدیم، فرمودید شعری درباره امام 
حسن مجتبی)ع( دارید. آن شعر همراه با مجموعه اشعار شاعران دیگر جمع 
آوری و در این کتاب آمده و منتشر شد. خدمت حضرتعالی تقدیم می کنيم.

محورهای فعالیت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ابوطالب)ع(
همچنين رئيس مؤسسه تحقيقاتی و انتشاراتی حضرت ابوطالب)ع( در این 

دیدار اظهار داشت: ما رباره جناب ابوطالب)عليه السالم( در چهار محور 
کارهایی کرده ایم.

محورها  این  توضيح  در  کاشانی«  »صباحی  والمسلمين  االسالم  حجت 
گفت: یکی موضوع اشعار و قصائدی است که ایشان دارند و در این باره 
10 عنوان کتاب از نویسندگان شيعه و سنی شناسایی و تحقيق شده و 
تقریباً آماده چاپ است. دیگری درباره معرفی هرچه بيشتر آن بزرگوار 
به اقشار مختلف مردم و حوزویان و دانشگاهيان در داخل و خارج کشور 
می باشد که می طلبد حضرتعالی و دیگر مراجع معظم تقليد و مسئوالن 
و شخصيت های حوزوی مساعدت کنيد و رهنمود بدهيد تا مردم بيشتر 

متوجه شخصيت و خدمات آن بزرگوار بشوند.
حضرت  مؤسسه  فعاليت های  چهارم  و  سوم  محورهای  تشریح  در  وی 
سؤاالت،  به  پاسخ  ما  اهداف  از  دیگر  یکی  گفت:  السالم  عليه  ابوطالب 
ابهامات و شبهاتی است که به وپژه از سوی مخالفان شيعه مانند وهابی ها 
و نواصب در شبکه های مجازی و رسانه ها مطرح می شود. بخش دیگری از 
کارهایی که قرار است انجام بدهيم، جمع آوری مقاالت و نوشته هایی است 
که نویسندگان اهل سنت در مدح و ستایش حضرت ابوطالب)عليه السالم( 
دارند و ما جمع آوری کرده ایم و قرار است در 20 عنوان آماده چاپ کنيم.



اعضای شورای علمی "همایش بین المللی حضـرت ابـوطالب)ع( ؛ حامی 
پیامبر اعظم)ص(" با آیت اهلل العظمی »ناصر مکارم شیرازی« از مراجع 

معظم تقلید دیدار و گفتگو کردند. 
در این دیدار که صبح روز پنجشنبه 20 دی 1397 برگزار شد، حضرت آیت 
اهلل مکارم شيرازی با تشکر از مجمع جهانی اهل بيت)ع( برای برگزاری این 
همایش فرمودند: از دیدار شما بسيار خوشوقتم و به سهم خودم واقعاً از شما 

به خاطر انجام این کار تشکر می کنم.
ایشان با ذکر اینکه بعد از انقالب، کار در خور توجهی در این زمينه صورت 
نگرفته اســت تصریح کردند: این عيبی می شــود برای انقالب و جهوری 
اســالمی که چهل سال از آن بگذرد و پدر اميرالمؤمنين)ع( مظلوم باشد و 

کاری برای حضرت ابوطالب)ع( کاری نشده باشد.
این مرجع تقليد شيعيان جهان با تأکيد بر اینکه "ان شاءاهلل باید این کوتاهی 
را جبران کنيم" ادامه دادند: مرحوم عالمه »امينی« می نویســد که امویان 
هرکس با اميرالمؤمنين علی)ع( ارتباط داشــت را زدند. مثالً چوبی که به 
جنــاب »ابوذر« زدند را به خاطر علی)ع( زدند. اگر حضرت ابوطالب هم پدر 

علی)ع( نبود اینقدر مورد تهمت آنان قرار نمی گرفت.
آیت اهلل مکارم شيرازی تأکيد کردند: بنابراین، شفاف سازی درباره ابوطالب)ع( 

و رفع مظلوميت از ایشان، اظهار عالقه به اميرالمؤمنين علی)ع( است.
معظم له با بيان این مطلب که تاکنون درباره شخصيت حضرت ابوطالب، دو 
گونه بحث کرده اند، خاطرنشان ساختند: گونه اول اینکه درباره آن حضرت 
کتاب نوشــتند و به صورت مستقل منتشر کردند؛ و گونه دوم اینکه برخی 
از نویسندگان در البالی کتب خود به موضوع ابوطالب که رسيده اند به آن 

پرداخته اند و درباره ایشــان بحث کرده اند. مسئوالن این همایش باید در 
جمع آوری آثار به هر دو گونه توجه کنند.

این مفسر برجسته قرآن کریم ادامه دادند: مثاًل ما در "تفسير نمونه" ذیل آیه 
شریفه »ُهْم یَْنَهْوَن َعْنُه َو یَْنأَْوَن َعْنُه« )آیه 26 سوره انعام( مفصل در این باره 
بحث کرده ایم. متأســفانه برخی از مفسران در تفسير این آیه دچار اشتباه 
شده اند؛ اما ما بحث مفصلی کرده ایم و این آیه را هم باید در این همایش 

از مظلوميت درآورد.
این اســتاد عالی حوزه علميه با اشاره به سخنان یکی از حاضران مبنی بر 
"پرداختــن به اموری غير از بحث ایمان ابوطالب)ع(" هم گفتند: حتماً باید 
در اثبات ایمان حضرت ابوطالب)ع( هم بحث شــود. ما مستندات و مدارک 
بسيار خوبی درباره ایمان ابوطالب داریم و باید در این خصوص نيز روشنگری 

الزم صورت گيرد.
حضرت آیت اهلل مکارم شــيرازی با تأکيد بر اهميت مسأله وحت اسالمی 
اظهار داشتند: کار و فعاليت علمی و تحقيقاتی و تبيين اینگونه حقایق، ابداً 
مخالفتی با وحدت مسلمانان ندارد؛ بلکه به مقوله وحدت کمک خواهد کرد. 

البته باید ادبيات مناسب را انتخاب کنيم.
ـ مانند دکتر »احمد الطيب«  ایشــان افزودند: شما برای بزرگان اهل سنتـ 
شيخ االزهر، شــيخ »احمد بدرالدین حسون« مفتی سوریه و علمای سّنی 
ـ هم دعوتنامه بفرســتيد. برخــی از آنها را هم با اعزام هيأت دعوت  عراقـ 
کنيد. این کار باعث می شود که پيام همایش، در خارج از حوزه علميه و در 

ميان اهل سنت هم پخش شود.
ایشان با اشاره به برگزاری "کنگره نقش شيعه در پيدایش و گسترش علوم 
اسالمی" در سال گذشته با حضور اندیشمندان و صاحب نظران کشورهای 
اسالمی در قم، یادآورشدند: حدود 20 جلد کتاب در این همایش تهيه شده 
و تمامی آثار نيز به صورت فشرده در یک جلد به زبان های مختلف به چاپ 

رسيده است.
این مرجع تقليد در پایان خطاب به دست اندرکاران برگزاری همایش حضرت 
ابوطالب ابراز داشتند:شما هم نتيجه بحث های همایش حضرت ابوطالب)ع( را 

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

امویان هر شخصیتی که با علی)ع( 
ارتباط داشت را زدند 
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به دو صورت منتشر کنيد: به شکل "فشرده" 
و به شــکل "تفصيلی". یعنی باید افزون بر 
چاپ و انتشــار آثار جمع آوری شــده، از 
نتيجه این همایش هم یک عصاره و چکيده 
مستدل و معتبر داشته باشيد و آن را حداقل 
به زبان های فارســی و عربی و در صورت 
امکان به زبان های انگليسی و اردو در اختيار 

محققان و عالقه مندان قرار دهيد.
آیت اهلل مکارم شيرازی در پایان با دعا برای 
دســت اندکاران این همایش، خاطرنشان 
کردند: من به شــکل مادی هم به این کار 

کمکی خواهم کرد.

همایش حضرت ابوطالب)ع( در اسفند 
1398 برگزار می شود

در ابتــدای ایــن دیدار، حجت االســالم 
اختری« ضمن  »محمدحسن  والمسلمين 
تقدیر و تشــکر صميمانه از آیت اهلل مکارم 

شيرازی، درباره اهداف "همایش بين المللی حضـرت ابـوطالب)ع( ؛ حامی 
پيامبر اعظم)ص("  اظهار داشت: حضرت ابوطالب)ع( نقش مهمی در حمایت 

از پيامبر اکرم)ص( داشت، اما در بين مسلمانان مظلوم است. 
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( ادامه داد: همچنين، دفاع از ابوطالب)ع( 

دفاع از اميرالمومنين)ع( هم خواهد بود.
وی افــزود: اميدواریم بتوانيم از علمای شــيعه و ســنی مجموعه خوبی را 
جمع آوری کنيم و نتایج خوبی داشــته باشــيم و غبار و ابهام را از زندگی 
حضــرت ابوطالب برطرف کنيــم. در این زمينه نيازمنــد راهنمایی و نيز 

مساعدت شما هستيم.
آقای اختری در پاسخ به سؤال آیت اهلل مکارم درباره زمان برگزاری همایش 
هم پاســخ داد: ان شــاءاهلل در ایام ماه رجب 1441 )اسفند 1398( برگزار 

خواهد شد.
دبيــرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( اضافه کرد: با توليت آســتان مقدس 
حسينی هم مذاکراتی صورت گرفته تا این همایش یک روز هم در کربال یا 

نجف برگزار شود.

حضرت ابوطالب)ع( حتی بین اساتید حوزه هم شناخته شده نیست!
همچنين در این دیدار رئيس مؤسســه تحقيقاتی و انتشــاراتی حضرت 
ابوطالب)ع( نيز گزارش کوتاهی از فعاليت های انجام شده در این رابطه ارائه 

داد و تصریح کرد: از مقام مرجعيت انتظار است که در این زمينه نهضتی در 
حوزه ایجاد کنند.

حجت االسالم والمسلمين »صباحی کاشانی« ادامه داد: متأسفانه حضرت 
ابوطالب)ع( در حوزه هم مظلوم است؛ و ابعاد زندگی ایشان نه تنها در بين 

طالب، بلکه حتی در سطح اساتيد هم شناخته نشده است!
وی ادامه داد: می خواهيم که نتيجه همایش این باشــد که اول اشــخاص 
تأثيرگذار با آن جناب آشنا شوند، سپس جامعه از طریق آنها به این آگاهی 

دست پيدا کند.
رئيس مؤسسه تحقيقاتی ابوطالب)ع( با اشاره به تالش های علمی در قرون 
گذشته درباره ایمان ابوطالب)ع( گفت: همچنين در این همایش باید به بحث 

ـ برسيم. ـ از جمله در عرصه شعر و ادب  درباره دیگر مناقب و فضایل ایشان 
صباحی با اشاره به برخی آثار منتشره خود هم گفت: ما "نظرات پيامبر)ص( 
دربــاره ابوطالب)ع(" و متقاباًل "آنچه از ابوطالب)ع( درباره پيامبر)ص( آمده 
اســت" را جمع آوری و منتشر کرده ایم؛ که یکی از راههای رفع شبهات از 

ایشان است.
این پژوهشگر علوم اسالمی همچنين از الطاف آیت اهلل مکارم شيرازی نسبت 
به فعاليت های علمی شخص خود و مؤسسه تحقيقاتی و انتشاراتی حضرت 

ابوطالب)ع( نيز سپاسگزاری کرد. 



اعضای شورای علمی "همایش بین المللی حضرت ابوطالب)ع( ؛ حامی پیامبر 
اعظم)ص(" با آیت اهلل العظمی »حسین نوری همدانی« از مراجع معظم تقلید 

دیدار و گفتگو کردند. 
حضرت آیت اهلل نوری همدانی در این دیدار که صبح روز پنجشــنبه 22 
آذر 1397 برگزار شــد، با تشکر از مجمع جهانی اهل بيت)ع( و نهادهای 
همکار برای برگزاری این همایش فرمودند: باید با ســنجيدن همه جوانب 
شــخصيت عالی حضرت ابوطالب و حقانيت اهل بيــت)ع( برای همگان 

تبيين شود.
ایشان نسبت به برخی فعاليت های تبليغی و به ظاهر دینی عليه اعتقادات 
شيعی هشدار داد و گفت: گاهی کسانی در قالب جزواتی، اعتقادات شيعه 
و اصول اماميه را منکر می شوند و عليه آن تبليغ می کنند؛ که باید در برابر 

این اقدامات هوشيار بود.
ایشــان افزودند: امروز بدخواهان و وهابيت به ميدان آمده اند و شــيعه را 
می کوبند که باید از حقانيت اهل بيت)ع( دفاع شود؛ اما با وضعی که امروز 
عربســتان سعودی و دشمنان عليه مســلمين به وجود آورده باید مراقب 
توطئه های دشــمن عليه شيعه و مسلمانان هم بود؛ بنابراین باید مراقبت 

شود که کاری خالف وحدت صورت نگيرد.
معظم له با تأکيد بر این که شــخصيت حضرت ابوطالب)ع( باید بدرستی 
برای جامعه تبيين شــود، اظهار داشتند: متأسفانه برخی افراد متصلب و 

متعصب، نه تنها حضرت ابوطالب)ع( بلکه والدین پيامبر اکرم)ص( را نيز 
بــه مرگ در حالت کفر متهم کردند! که عالمه »امينی« در جلد هشــتم 
کتاب الغدیر، بيش از 100 صفحه را به پاسخ همين تهمت ها اختصاص 

داده شده است.
این استاد عالی حوزه های علميه با ذکر اینکه "باید تبيين شود که حضرت 
ابوطالب)ع( جایگاهی ویژه و با عظمتی داشــتند" ادامه دادند: آن حضرت 
در مســير حمایت از اسالم و پيامبر اکرم)ص( بسيار تأثيرگذار بود. ایمان 
و معنویت و فرهنگ محوری ایشــان نيز در مرتبه ای بسيار عالی بود؛ اما 
متأسفانه عده ای به نادرستی شخصيت دیگری از حضرت ابوطالب معرفی 

می کنند.
حضرت آیت اهلل نوری همدانی با تأکيد بر اینکه "همه آباء و اجداد پيامبر 
اکرم)ص( موحد بوده اند"، ابراز داشت: حضرت ابوطالب)ع( هم موحد و با 

ایمان بود؛ اما کسانی در حق آن حضرت بی انصافی می کنند.
ایشــان ادامه دادند: عظمت، عزت و شخصيت ایشان در عالی ترین سطح 
بود و پس از رحلت حضرت عبدالمطلب)ع(، با قدرت و شجاعت از پيامبر 
اعظم)ص( حمایت می کرد و اجازه نمی داد کسی به ایشان آسيب برساند.

معظم له بــا ابراز خرســندی از برگزاری "همایــش بين المللی حضرت 
ابوطالب)ع( ؛ حامی پيامبر اعظم)ص(" عنوان کردند: باید با سنجيدن همه 
جوانب شــخصيت عالی حضرت ابوطالــب و حقانيت اهل بيت)ع( تبيين 
شــود؛ نباید اجازه داد عده ای حقایــق را به گونه ای دیگر جلوه دهند چرا 

که بسياری از مواردی که گفته می شود مستند به احادیث جعلی است.
آیــت اهلل نوری همدانی بر "وجه هنــری و ادبی حضرت ابوطالب)ع(" نيز 
تأکيد کردند و با قرائت اشــعاری از آن حضــرت فرمودند: همانگونه که 
آن پدر ـ یعنی حضرت ابوطالــب)ع( ـ در دوران "مکه" بزرگترین حامی 
پيامبــر)ص( بود، فرزندش اميرالمؤمنين علــی)ع( نيز در دوران "مدینه" 

مهمترین پشتيبان رسول اهلل)ص( محسوب می شد.

آیت الله العظمی نوری همدانی: 

عظمت، عزت و شخصیت
حرضت ابوطالب)ع( در عالی ترین 

سطح بود 
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این مرجع عاليقدر جهان تشيع همچنين با تأکيد بر وحدت بيشتر شيعه 
و ســنی به عنوان راهبرد مهم جهان اســالم خاطرنشان کردند: البته در 
برگزاری همایش حضرت ابوطالب)ع( باید توجه داشــته باشيد که به این 
وحدت خدشه ای وارد نشود؛ زیرا همه مسلمانان باید در جبهه متحدی در 

مقابل دشمنان امت اسالم مانند آمریکا و آل سعود قرار بگيرند.
ایشان اضافه کردند: امروز آمریکا، صهيونيست ها و غربی ها عليه امت اسالم 

در ميدان آمده اند و باید با قدرت با آن ها مقابله کرد.
آیــت اهلل العظمی نوری همدانی همچنين با اشــاره بــه گزارش ابتدایی 
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( درباره اوضاع شيعيان در بحرین، یمن، 
نيجریه و ســوریه، به توطئه های دشــمن برای خاموش کردن تشيع در 
کشور بحرین اشاره کردند و گفتند: بحرین خاستگاه علماء بزرگ است و 
جایگاهی مهمی دارد اما با توطئه های آمریکا و عربســتان به وضع امروز 

در آمده است.
ایشــان افزودند: مــردم بحرین باید به قيام خود ادامــه دهند و به جهاد 
با دشــمنان امت اســالمی بپردازند و اجازه ندهند که خواسته زور آن ها 
در کشورشان عملياتی شــود. در اوضاع پيچيده دنيای امروز باید بيدار و 
هوشــيار بود و نباید فریب توطئه های دشمن را خورد؛ امروز عربستان با 
خرج پول های هنگفت ســعی در ضربه زدن به امت اسالمیـ  به ویژه در 

یمن، بحرین و نيجریه ـ دارد.

 کتب و مقاالتی حول شخصیت حضرت ابوطالب)ع( منتشر می کنیم

در ابتدای این دیدار، حجت االســالم والمسلمين »محمدحسن اختری« 
ضمن تقدیر و تشــکر صميمانه از آیت اهلل نوری همدانی اظهار داشــتند: 
از مدت ها قبل در فکر بودیم برای بزرگداشــت و تکریم شخصيت شيخ 
األباطح و ابواألئمه، حضرت ابوطالب)عليه الســالم( همایش و یا کنگره ای 
برگزار کنيم، چون تاکنون برای ایشــان همایش درخوری برگزار نشــده 

است؛ نه در قم و نه در نجف.
وی افزود: با لطف الهی و پيگيری و تالش برخی از دوستان و عالقه مندان، 
برگزاری همایش بين المللی حضرت ابوطالب)ع( به تصویب رســيد و بنا 

داریم در سال 1398 آن را برگزار نمایيم.
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( ادامه داد: هم اکنون فراخوان مقاالت 

آماده و برای مراکز مختلف ارســال شــده و تعدادی مقاله نيز به دست ما 
رســيده است. عالوه بر مقاالت، اميدوارم بتوانيم کتبی که درباره حضرت 
ابوطالــب)ع( وجود دارد اما مهجور مانده را نيز احياء کنيم و شــخصيت 
مظلوم آن حضرت را برای مسلمانان و غير مسلمانان در سراسر دنيا معرفی 

نمایيم.
اختری همچنين گزارشــی از اوضاع شــيعيان در بحرین، یمن، نيجریه و 
ســوریه و اقدامات مجمع برای جمع آوری کمک های مردمی و ارسال به 
این محرومان ارائه کرد و از الطاف آیت اهلل نوری همدانی و ســایر مراجع 

عظام تقليد در این زمينه تشکر نمود.
نگاهی به کتب اهل سنت درباره ایمان ابوطالب و والدین پیامبر)ص(
همچنين رئيس مؤسســه تحقيقاتی و انتشاراتی حضرت ابوطالب)ع( نيز 
گزارشــی از فعاليت های انجام شده در این رابطه ارائه داد و تصریح کرد: 
با توجه به اینکه شخصيت حضرت ابوطالب)ع( مورد قبول همگان بوده و 
کسی تردید ندارد، اگر قرار است استداللی برای اثبات شخصيت و جایگاه 
ایشان در اسالم داشته باشــيم الزم است که از مدارک و منابع مخالفين 

ایشان بهره ببریم.
حجت االسالم والمسلمين »صباحی کاشانی« گفت: عالوه بر دانشمندان 
شيعه، علمای اهل ســنت زیادی نيز به اثبات ایمان حضرت ابوطالب)ع( 
پرداختنــد که یکی از کارهای ما تصحيــح و انجام کار علمی بر روی این 

آثار بوده است.
وی ادامه داد: در این راســتا شخصيت دانشــمندی به نام »السيد محمد 
متوفای  البرزنجی«  رســول  بن 
سال 1103هـ.ق. تأليفی در باب 
ایمان و نجــات پدر و مادر نبی 
گرامی)ص( با نام َسَداُد الِدین 
إثبات  في  ین  الدَّ ِســداُد  و 
للوالدین  والدرجات  النجاهًْ 
نوشــت و در خاتمــه آن، بحث 
ابوطالب  ایمان و نجات حضرت 

را نيز مطرح و اثبات کرد.
صباحــی افزود: خــود برزنجی 
ســپس تصميم گرفــت که آن 
خاتمه را به شکل کتابی مستقل 
نيز تأليــف نماید؛ کــه آن اثر 
مستقل، بغیهًْ الطالب فی نجاهًْ 

أبی طالب نام گرفت.
رئيــس مؤسســه تحقيقاتی و 
انتشــاراتی حضرت ابوطالب)ع( با اشــاره به استمرار این تالش علمی در 
قرون گذشــته گفت: پس از برزنجی، عالمه »سليمان األزهري الالذقي« 
)معروف به »جمل«( متوفای ســنه 1204هـ.ق. کتاب َســَداُد الِدین و 
ین را تلخيص و به نام بلوغ المآرب في نجاهًْ أبوي المصطفی  ِسداُد الدَّ

وعمه أبي طالب نام گذاری نمود.
این پژوهشــگر علوم اسالمی ادامه داد: ســپس دانشمند دیگری از اهل 
ســنت به نام »احمد بن زینی دحالن الشــافعی« که امام مسجد الحرام 
و مفتی مکه بود و در ســال 1304هـ.ق. درگذشــته است، کتاب بغیهًْ 
الطالب را تلخيص کرد و با اضافه نمــودن مطالبی از کتاب المواهب 
، کتابی جدید به  اللدنیهًْ بالمنح المحمدیهًْ و شرح المواهب اللدنیهًْ
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نام أسنی المطالب في نجاهًْ أبي 
طالب تأليف نمود.

آقای صباحی کاشــانی ســپس به 
انگيزه خــود برای پژوهش بر روی 
این آثار نيز پرداخــت و گفت: در 
ســال 1388 ش. حضرت آیت اهلل 
العظمــی »بهجــت«)ره( در هفته 
های آخر زندگی پربرکت خود، در 
درس خارج فقه به مناسبتی اشاره 
به حضــرت ابوطالــب)ع( و کتاب 
برزنجی داشــتند و فرمودند: یکی 
از کســانی که ظاهرا از اهل سنت 
اســت کتابی نوشته و در آن، آنچه 
مخالفين حضرت ابوطالب در عدم 
ایمان و رســتگاری آن جناب ذکر 
کرده اند آورده و از همان ادله برای 

اثبات ایمان و رســتگاری آن حضرت استفاده نموده و نوشته است: "این 
دالیل، نه تنها بر عدم رستگاری ابوطالب داللت نمی کند بلکه همه داللت 

صریح بر رستگاری دارد".
وی به چاپ نسخ کتب مذکور هم اشاره کرد و گفت: کتاب بغیهًْ الطالب 
برزنجی اخيراً به وســيله آستان مقدس حسينی در کربالءـ  علی ساکنها 
الصالهًْ و الســالم ـ با تحقيق آقای »حيدر عبدالرسول عوض« چاپ شده 
اســت. کتاب بلوغ المآرب جمل هم در سال 1421 ق. در قم چاپ شد 
ولی ناشــر عمده شــمارگان آن را در پاکســتان توزیع نمود. ولی أسنی 
المطالب نزدیک بر ده مرتبه در مصر، ایران، اردن، لبنان، امریکا و ... چاپ 

شده و ترجمه فارسی و اردوی آن نيز منتشر گردیده است.

رئيس مؤسسه تحقيقات و نشر ابوطالب)ع( تأکيد کرد: با وجود این کارها، 
تاکنون به این چند کتاب توجه الزم نشــده و چون شــخصيت حضرت 
ابوطالب)ع( مغفول عنه اســت، قدر این کتابها نيز به مقدار الزم شناخته 

نشده است.
صباحــی در پایــان ابــراز اميــدواری کــرد: ان شــاء اهلل در صــورت وجــود 
امکانــات، آن ســه کتــاب بــه انضمــام کتــاب چهارمــی بــه نــام إتحــاف 
ــالم  ــد الس ــن عب ــد ب ــف »محم ــب تألي ــي طال ــاهًْ أب ــب بنج الطال
جّنــون« متوفــای 1328 ق. بــا یــک روش تصحيــح و تحقيق می شــود و 
بــه عنــوان یکــی از آثــار ایــن همایــش، بــه طــور مســتقل چــاپ مجــدد 
گردیــده و در اختيــار محبيــن آل ابوطالــب عليهــم الســالم قــرار خواهــد 

. فت گر



اعضای شورای علمی "همایش بین المللی حضرت ابوطالب)ع( ؛ حامی پیامبر 
اعظم)ص(" با آیت اهلل العظمی »علوی گرگانی« از مراجع معظم تقلید دیدار 

و گفتگو کردند. 
در ایــن دیدار که روز 21 مهر 1397 برگزار شــد آیت اهلل علوی گرگانی 
با تشــکر از مجمع جهانی اهل بيــت)ع( و نهادهای همکار برای برگزاری 
این همایش فرمودند: چهره مبارک ابوطالب)ع( در بين امت اسالم چهره 
مظلومانه ای است و یکی از درد دل های ائمه اطهار)ع( این بوده است که 

مردم آن حضرت را نشناختند.
ایشان ادامه دادند: حضرت ابوطالب)ع( خودش را در امر رسالت فانی کرد. 
او برای حمایت از پيامبر اکرم)ص( شخصيت دنيایی خود را از دست داد؛ 
و اگــر نبود حمایت های حضرت ابوطالــب)ع( ، پيامبر اکرم)ص( ایمنی 
نداشــت. از این جهت، جناب ابوطالب)ع( سهم بزرگی دارد بر گردن همه 

مؤمنين و مسلمانان ـ و نه فقط شيعيان ـ دارد. 
معظم له اضافه کردند: لذا می بينيد که ســال درگذشت ایشان و حضرت 
خدیجه)س( را "عام الحزن" نام گذاشتند و پيامبر)ص( بعد از فوت ایشان 

مجبور به هجرت از مکه شد. 
آیت اهلل علوی ادامه دادند: این فداکاری ها باعث شــد پيامبر اسالم)ص( 
حتی بعد از رحلــت حضرت ابوطالب)ع( لحظــه ای از یاد و نامش غافل 

نباشند و هميشه از نيکی هایش یاد کنند.
این اســتاد عالی حــوزه علميه درباره ایمان حضــرت ابوطالب)ع( نيز به 

حدیثی از علی)ع( استشهاد کردند و گفتند: اميرالمؤمنين)ع( می فرمایند: 
"واهلل ما عبد أبی و ال جّدی عبدالمطلب و ال هاشــم و ال عبد مناف صنماً 
قّط." یعنی پدرم و جدم و پدران آنها هيچ بتی را نپرستيدند بلکه بر دیانت 

جد خود حضرت ابراهيم)ع( بودند.
آیت اهلل علوی گرگانی با قرائت آیه 18 ســوره غافر )َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمن 
َناِت  آِل فِْرَعْوَن یَْکُتُم إِیَمانَُه أَتَْقُتُلوَن َرُجاًل أَن یَُقوَل َربَِّي اهلَلّ َوَقْد َجاَءُکم بِالَْبِيّ
ِمن َربُِّکم( فرمودند: حضرت ابوطالب)ع( نيز برای حفظ وجود پيامبر)ص( 

مجبور بود که ایمان خودش را مخفی کند.
ایشان با اشاره به عدم وجود کارهای جامع درباره ابعاد مختلف شخصيت 
حضــرت ابوطالب)ع( فرمودند: مثاًل ائمه اطهــار)ع( توصيه می کردند که 
اشــعار ابوطالب)ع( را بــه فرزندان خود بياموزید؛ اما امروز اگر شــخصی 
بخواهد این کار را بکند چيزی در دست ندارد. اميدوارم که ثمره همایش 

شما چنين محصوالتی باشد.
معظم له همچنين بر معرفی این شــخصيت بزرگ جهان اسالم به جامعه 
علمی و حوزوی تأکيد و تصریــح کردند: جا دارد همایش های متعددی 
در رابطه با این بزرگوار برگزار شــود تا همه جهان اسالمـ  و نه تنها طبقه 

شيعه ـ ایشان را بشناسند.
آیت اهلل علوی گرگانی در پایان ضمن قدردانی مجدد از دســت اندرکاران 
این همایش فرمودند: از شــما تشکر می کنم که ما را هم مشمول این کار 

کردید و دعا می کنم که هر چه بهتر بتوانيد حق آن حضرت را ادا کنيد.
در این دیدار همچنين حجت االســالم والمسلمين دکتر »ایمانی مقدم« 
معــاون امور فرهنگــی مجمع جهانی اهــل بيت)ع( و حجت االســالم 
والمســلمين »صباحی کاشانی« ریيس مؤسســه تحقيقاتی و انتشاراتی 
حضرت ابوطالب)ع( گزارشــی از فعاليت هــای مقدماتی و علمی در این 

زمينه ارائه دادند.

آیت الله العظمی علوی گرگانی:

یکی از دردل های امئه اطهار)ع(
مظلومیت ابوطالب بود
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کتاب شناسی های موضوعی، دستیابی به اطالعات مربوط به موضوعات مورد 
تحقیق و تجزیه و تحلیل تاریخی اطالعات را هموار و تسهیل می کند.

کتاب شناسی حاضر، عهده دار معرفی و توصیف کتاب هایی است که به 
گونه مستقل درباره ایمان، اشعار و زندگی حضرت ابوطالب عبد مناف بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف علیهم السالم، از زمان های دور تاکنون 
نگاشته شده است. این کتاب ها، به زبان های گوناگون ـ اعم از عربی، 
فارسی و اردوـ  و به وسیله نویسندگان مختلف با گرایش های متفاوت کالمی 
و مذهبیـ  شیعه )امامی، اسماعیلی و زیدی( و سنّی )حنفی، شافعی و مالکی( 

 ـ نوشته شده است.
شده  نوشته  موضوع  این  در  عامه  علمای  توسط  که  نوشتارهایی  کثرت 
)بیش از 2۰ کتاب(، بیانگر آن است که تهمت ها و پیرایه هایی که به ساحت 
مقدس آن حضرت در برخی از کتاب های اهل تسنن دیده می شود، ریشه در 
تعصبات پلید و جاهالنه اموی دارد، که در راستای تبلیغات ضدعلوی خویش 
در دوران حکومت سیاه و ننگین خود، ایمان حضرت ابوطالب را انکار کردند 
و این مطلب، توسط محدثان و خطیبان مزدور، هر روز و شب تکرار شد تا 
آنکه به صورت باور عمومی جامعة اهل سنت در آمد و در کتابها مدون شد و 

اینک به صورت یکی از عقاید رسمی آنان درآمده است.
این تحقیق، نشان دهنده وجود بیش از 1۶۰ کتاب مستقل در این موضوع 
است و این به جز نوشتارهای مفّصل ضمنی است که در کتاب های تاریخ، 
سیره، کالم و حدیث آمده، که اگر آنها هم جمع شود سر به 5۰۰ مورد 

خواهد زد.
در این کتابشناسی، ابتدا کتاب های عربی )چاپی و خطی( و سپس کتاب های 
فارسی )چاپی و غیر چاپی( و کتاب های اردو فهرست شده است و سعی 
بر آن بوده تا کتابی از قلم نیافتاده باشد. این مقاله، پیش تر در مجله آینه 
پژوهش، ش 21 )آبان 1372 ش( به چاپ رسیده و اینک با اضافات فراوان 

و بازبینی به خوانندگان گرامی تقدیم می شود.

*  سه نکته:
)مانند:  آورده اند  پدید  کتاب  سه  موضوع  این  در  محققان  از  برخی   .1
آیت اهلل میرزا نجم الدین جعفر عسکری تهرانی، آیت اهلل سید محمدصادق 
بحرالعلوم و استاد محمد محمدی اشتهاردی( و برخی هم دو کتاب )مانند: 
نقدی،  هاشمی، عالمه شیخ جعفر  الحسین  بن  علی  استاد عالمه سید 
عالمه علی حسنین شیفته و استاد باقر قریانی زرین(، که این نشان از 

اهتمام ویژه محققان به این موضوع دارد.
2. شمار کتاب های عربی، 13۶ عنوان )7۰ کتاب چاپی و ۶۴ کتاب خطی(، و 
پس از آن تعداد کتاب های اردو، 3۴ عنوان است )2۸ کتاب چاپی و ۶ کتاب 
خطی( که بیانگر اهمیت این بحث در کشورهایی است که عالمان شیعه با 

جهان اهل سنت در ارتباط هستند.
3. از مجموع این کتاب ها، 117 کتاب چاپی و 7۸ کتاب مخطوط می باشد 
و بیشترین کتاب ها در قم و تهران )22 کتاب( و سپس در نجف و بیروت 
)2۰ کتاب( به چاپ رسیده و سهم هند و پاکستان هم در این راستا، ۸ کتاب 

است. در مصر هم 7 کتاب به چاپ رسیده است.
این تالش را به پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین، مولی الموّحدین حضرت علی 

بن ابی طالب علیه السالم تقدیم می نمایم.

الف( کتاب های چاپی عربی
1. ابوطالب: اّول المؤمنین

سعيد رشيد زميزم / چاپ بيروت/ 126 ص
2. ابوطالب: ثالث من اسلم

سيد نبيل الحسنی / کربال، العتبهًْ العباسيهًْ المقدسهًْ، 1429ق/206 ص، 
وزیری

3. ابوطالب حامی الرسالهًْ
امينی، عبدالحسين / وزیری/ ؟ ص

4. ابوطالب بطل االسالم
حيدر محّمد سعيد عرفی / چاپ اول: دمشق، 1410ق/ 240 ص، وزیری

5. ابوطالب بن عبدالمطلب علیه السالم والد امیرالمؤمنین علیه 
السالم

حسين جواد الکدیمی / چاپ بغداد، مطبعهًْ سعد، 1967م/ 48 ص، رقعی
6. ابوطالب حامی االسالم

باقر شریف القرشی / چاپ قم، 1420ق/32 ص، جيبی
7. ابوطالب حامی الرسول )صلی اهلل علیه وآله(

عاّلمه شيخ عبدالحسين امينی صاحب الغدیر )1320ـ1390ق( / تحقيق: 
محّمدحسن شــفيعی شــاهرودی / قم، مؤسســه ميراث النبوهًْ، 1386 

ش/1428ق/176 ص، رقعی

کتاب شناسی
حرضت ابوطالب )علیه السالم(

به کوشش: ناصر الدین انصاری قمی کتاب شناسی
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8. ابوطالب علیه السالم حامی الرسول وناصره = ایمان ابی طالب 
بروایهًْ علماء السّنهًْ

ميرزا نجم الدین جعفر عســکری تهرانــی )1313ـ1395ق( / چاپ اول: 
نجف، مطبعهًْ اآلداب، 1380ق/ 220 ص، وزیری

9. ابوطالب: دراسهًْ فی شعره
قصی االسدی البصری / بيروت، مؤسسه البالغ، 1422ق/100 ص، وزیری

10. ابوطالب سید المؤمنین
عبدالحليم حاتم مرزه / نجف  اشــرف، مکتبهًْ الفيض، 1425ق 240/ ص، 

وزیری
11. ابوطالب صلوات اهلل و سالمه علیه شیخ المؤمنین و شفیعهم

سبط الشيخ اردبيلی/ 100 ص، وزیری
12. ابوطالب الصحابی المفتری علیه

شــهيد عبدالزهرا عثمان محّمد )مشهور به عزالّدین سليم رئيس شورای 
انتقالی حکومت عراق، که در ســال 1425ق به شهادت رسيد( / بيروت، 

دارالهادی، 1425ق/ 125 ص، وزیری
13. ابوطالب عّم الرسول صلی اهلل علیه وآله

محامی محّمدکامل حسن / بيروت، المکتب العالمی، 1987م )از سلسله 
»عظماء االسالم« ـ 9( /125 ص، رقعی

14. ابوطالب عّم الرسول مؤمن بنی هاشم
سيد حسن حسينی شــيرازی / در مجله »علوم الحدیث« ش 11 )محرم 

الحرام 1423ق(، ص 8ـ54 /56 ص، وزیری
15. ابوطالب عّم النبی صلی اهلل علیه وآله = شیخ بنی هاشم

عبدالعزیز ســيد االهل / بيروت، دارالعلم للمالیيــن، 1951م. /106 ص، 
رقعی / رک: ابوطالب بطل االسالم/232، الذریعهًْ 265/14، اهل البيت فی 

المکتبهًْ العربيهًْ: 264.
16. ابوطالب عّم النبی صلی اهلل علیه وآله و والد الوصی علیه السالم
محمدعلی فاضلی / بيروت، دار المحجهًْ البيضاء، 1429ق /471 ص، وزیری

17. ابوطالب عمالق االسالم الخالد
شيخ محّمدعلی اســبر / بيروت، داراالصالهًْ، 1411ق/1991م /188 ص، 

رقعی
18. ابوطالب کفیل الرسول

ســعيد عسيلی رشافی عاملی )1348ـ1414ق( / مقدمه: شيخ عبداالمير 
قبالن و شيخ حسن طراد / بيروت، دارالزهراء، 1406ق /222 ص، وزیری

19. ابوطالب کفیل الرسول
مؤلف نامعلوم / بيروت، الدار االسالميهًْ، 1411ق/1991م. /23 ص، وزیری 

)مصّورـ ویژه نوجوانان(
20. ابوطالب مأوی الرسول والرسالهًْ

حسن الحاج / این کتاب، در مجله »ميقات الحج«، ش 18 )رجب 1423ق( 
از ص 122 تا ص 164 به چاپ رسيده است. / 42ص، وزیری

21. ابوطالب مؤمن باستحقاق
علی الحداد / بيروت، دارالمحجهًْ البيضاء، 1429ق /95 ص، رقعی

22. ابوطالب مؤمن قریش
محّمد الریح حمد النيل / چاپ خارطوم )سودان(، جمعيت خيریه ثقلين

23. ابوطالب مؤمن قریش
شــيخ عبداهلل ُختيزی )متولد: 1350ق( / تقریظ: اســتاد بولس سالمهًْ، 
دانشــمند مســيحی لبنانی و صاحب ملحمهًْ الغدیر / چاپ دوم: بيروت، 
مؤسسهًْ الثقافيهًْ، 1384ق /435 ص، وزیری. نویسنده، در این کتاب تنها 
با تکيه بر مدارک دانشــمندان اهل ســنت ایمان ابوطالب را ثابت کرده 
اســت. هنگامی که این کتاب منتشر شد، مقامات قضایی کشور عربستان 
از او خواستند که سخن خود را پس بگيرد و زمانی که وی به این کار تن 
در نداد، به اعدامش محکوم ســاختند. ولی پس از اقدامات فراوان مراجع 
تقليد شيعه و دانشمندان اسالم در مجازاتش تخفيف قائل شده و به حبس 
ابد محکومش ساختند. سرانجام، اقدامات شدید بزرگان شيعه ـ از جمله 
آیت اهلل العظمی حکيم ـ ســبب شــد تا با زدن هشتاد تازیانه بر او آزادش 
نمایند. / رک: نقباء البشــر، ج 4، ص 1393. / این کتاب به فارسی و اردو 

ترجمه شده است.
24. ابوطالب المسلم

احمد مغنيهًْ )1328ـ1403ق( / بيروت، دارالکتاب اللبنانی، 1982م. /59 
ص، وزیری )از موسوعهًْ التاریخ االسالمی ـ 6(

25. ابوطالب مع الرسول
شيخ احمد مغنيهًْ )م 1403ق( / بيروت، دارالکتاب اللبنانی

26. ابوطالب ناصر االسالم
داود سلمان کعبی / نجف، دار الحوراء، 1430ق /108 ص،  رقعی

27. ابوطالب ناصر الرسول صلی اهلل علیه وآله
کمال الســيد )عباس الموســوی البغــدادی( / قم، انتشــارات انصاریان، 
1417ق/1375ش. /32 ص، وزیری )مصّورـ ویژه نوجوانان( / به فارسی و 

اردو و فرانسه ترجمه شده است.
28. ابوطالب و بنوه

[آیــت اهلل[ ســيد محّمدعلــی آل ســيد علی خــان حســينی نجفی 
)1323ـ1391ق( / نجف، مطبعهًْ اآلداب، 1969م. / 422 ص، وزیری

29. ابوطالب و قصیدته الالمیهًْ
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محمدمهدی صباحی کاشانی / قم،  مؤسسه ابوطالب، 1432ق / 118 ص، 
وزیری

30. ارشــاد الهارب من صحهًْ ایمان االقارب = ایمان آباء الرسول 
صلی اهلل علیه وآله و عّمه ابی طالب

سيد هاشم بن یحيی بن احمد الحسنی الشامی الصنعانی / تحقيق: عباس 
حميد کریم الزیدی قم، دارالغدیر، 1424ق /220 ص، وزیری

این کتاب در 6 باب )اهل الفترهًْ، نســب الرســول صلــی اهلل عليه وآله ، 
نشــانه ها و کرامات در هنگام حمل و والدت پيامبر، ادله ایمان ابوطالب، 
بيعت عثمان و موقــف صحابه در قبال آن و والیت علی بن ابی طالب( به 

سامان رسيده است.
31. اسالم ابی طالب

ســيد مهدی مکی، کناز االشقر وبشير الخياط / این کتاب به چاپ رسيده 
است. / رک: ابوطالب بطل االسالم/232.

32. اسالم ابی طالب
وجيه بيضون /8 ص، وزیری / این رساله، همراه با نوشتار فرزندش ـ لبيب 

بيضون ـ در بيروت به چاپ رسيده است.
33. اسالم ابی طالب

لجنهًْ رّد الشبهات / نجف، مؤسسهًْ الغری، 1426ق /16 ص، جيبی
34. اسالم ابی طالب من خالل اآلیات واالحادیث واالشعار والوقایع 

التاریخیهًْ
لبيب بيضون )متولد: 1359ق( / چاپ بيروت. /40 ص، وزیری

35. اسمی المطالب فی ایمان ابی طالب علیه السالم
شيخ کاظم حلفی مخزومی )1356ـ1396( / چاپ نجف / رک: المنتخب 

من اعالم الفکر واالدب/370
36. اسنی المطالب فی شرح خطبهًْ ابی طالب

عبدالکریم حبيب / در مجله »الثقافهًْ االسالميهًْ«، ش 45، ص 217ـ232 
)16 ص( به چاپ رسيده است.

37. اسنی المطالب فی نجاهًْ ابی طالب
ســيد احمد بن زینی دحالن مّکی شافعی )1323ـ1304ق( / این کتاب، 
فشرده ای از کتاب سيد محّمد بن رسول برزنجی کردی )1040ـ1103ق( 
اســت، که همراه با اضافاتی بدین عنوان تنظيم شده و در سال 1305ق، 
در مصر )چاپ »دارکنز الســعادهًْ«، قاهره، 63 ص، وزیری( به چاپ رسيده 
است )و هم در تهران به سال 1382ق با تحقيق سيد علی هاشمی خطيب 
در 64 صفحه به چاپ رسيده است( / رک: الذریعهًْ 511/2، ایضاح المکنون 
82/1، هدیهًْ العارفين 191/1، االعالم زرکلی 129/1. / این کتاب به فارسی 
و اردو ترجمه شده است. ) اهل البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 45ـ46( / نيز به 

وسيله استاد صالح الوردانی تحقيق شده و به چاپ رسيده است.
[بيروت]، دارالهدف لالعالم والنشر، بی تا. / 114 ص، وزیری

38. ایمان ابی طالب علیه السالم
شيخ مفيد: ابوعبداهلل محّمد بن محّمد بن نعمان حارثی عکبری بغدادی 
)338ـ413ق( / تحقيق: واحد تحقيقات اســالمی بنياد بعثت / چاپ قم، 

مؤسسهًْ بعثت، 1413ق/1371ش /50 ص، وزیری
این کتاب، پيشتر با تحقيق شيخ محّمدحسن آل یاسين به چاپ رسيده 

بود. چاپ نجف، 1376ق/1956م

39. ایمان ابی طالب
آیــت اهلل ميرزا جواد تبریــزی )1347ـ1427ق( / قــم، مکتبهًْ الصدیقهًْ 

الشهيدهًْ، 1429ق
40. ایمان ابی طالب علیه السالم من مصادر علماء السّنهًْ

عبدالحليم مرزه / نجف، 1423ق /25 ص، رقعی
41. ایمان ابی طالب وموقف الشیخ المفید منه

محّمدابراهيم خليفه شوشــتری / قم، کنگره جهانی هزاره شــيخ مفيد، 
1413ق/1372ش /20 ص، وزیری

42. ایمان ابی طالب: الحجهًْ علی الذاهب الی کفر ابی طالب = حجهًْ 
الذاهب الی ایمان ابی طالب

سيد شمس الدین ابوعلی فخار بن معد بن فخار موسوی حایری )م 630ق( 
شاگرد ابن ادریس و استاد محقق حلّی

تقریــظ: عزالدین عبدالحميد بن ابی الحدیــد بن هبهًْ اهلل مدائنی بغدادی 
معتزلی )م 656ق(

مقدمه: سيد محّمد صادق بحرالعلوم طباطبایی نجفی )1315ـ1399ق( 
و استاد عبدالفتاح عبدالمقصود / چاپ دوم: بيروت، دارالزهراء، 1408ق / 

448 ص، وزیری
این کتاب، بهترین کتابی اســت که در اثبات ایمان ابوطالب عليه السالم 

نگاشته شده است.
43. بغیهًْ الطالب فی حال ابی طالب

سيد محّمد بن حيدر بن نورالدین موسوی عاملی )م 1139ق( / تحقيق: 
ســيد محّمدمهدی موســوی خرســان / قم، المکتبهًْ الحيدریهًْ، 1386 
ش/1429ق / 134 ص، وزیــری / و بــا تحقيق: محّمدجــواد نورالدین 

فخرالدین / چاپ نجف، 2002م / 90 ص، وزیری
44. حیاهًْ ابی طالب

شيخ محّمدعلی طبسی / چاپ نجف
45. الدرهًْ الغراء فی شعر شیخ البطحاء

مقدمه و جمع و تحقيق و شــرح: باقر قربانی زرین / تقریظ: ســيد جعفر 
مرتضی عاملی

تهران، انتشارات وزارت ارشاد، 1416ق / 205 ص، رقعی )زندگانی ابوطالب 
)58 ص(، شعر ابوطالب )104 ص( و فهارس )40 ص(

46. الرسول والرسالهًْ فی شعر ابی طالب: نظرهًْ فی مواقف ابی طالب 
وشعره

معوض عوض ابراهيم / کویت، وکالهًْ المطبوعات، 1982م /79 ص، وزیری
47. دیوان ابی طالب

جمــع و تعليق: عبدالحق العانی / لنــدن، دار کوفان، 1991م /224 ص، 
وزیری

48. دیوان ابی طالب
جمع و شرح: محّمد تونجی ســوری / بيروت، دارالکتاب العربی، 1996م 

/104 ص، وزیری
49. دیوان ابیطالب

ابی هفــان مهزمی بصری )م 257ق( و علــی بن حمزه تميمی بصری )م 
375ق( / تحقيق: شيخ محّمدحسن آل یاسين )؟؟ـ1427ق( / بيروت، دار 

الهالل، 1421ق /380 ص، وزیری
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50. زهرهًْ االدبا فی شرح المیهًْ شیخ البطحاء
عالمه شــيخ جعفر نقدی )1303ـ1370ق( / نجــف، مکتبهًْ الحيدریهًْ، 

1356ق/50 ص، وزیری
51. الروض النزریهًْ فی االحادیث التی رواها ابوطالب عن ابن اخیه 

صلی اهلل علیه وآله
شــمس الدین ابــن طولــون محّمد بن علــی صالحی دمشــقی حنفی 

)880ـ953ق( / قم، مجمع الثقافهًْ االسالميهًْ، 1372ش /6 ص، وزیری
52. السهم الصائب لكبد من آذی ابی طالب

ســيد ابوالهــدی محّمد بــن حســن وادی صيــادی رفاعی شــافعی 
)1266ـ1328ق( / رک: مناهل الضرب/450. به نوشته اعالم زرکلی 94/6، 

این کتاب به چاپ رسيده است، ولی آن را نيافتم.
53. سید البطحاء

شيخ محمود البغدادی / تقریظ: آیت اهلل سيد شهاب الدین نجفی مرعشی 
)1315ـ1411ق( / قم، دار الغدیر، 1366ش/145 ص، رقعی

54. سید البطحاء ابوطالب علیه السالم
سيد عبدالرحيم الموسوی / مراجعهًْ: شيخ محمدهادی اليوسفی الغروی و 
صائب عبدالحميد / قم، مجمــع جهانی اهل بيت)ع(، 1432ق/118 ص، 

رقعی
55. شعر ابی طالب بن عبدالمطلب واخباره

ابوهفان عبدی عبداهلل بن احمد بن حرب بن مهزم بن خالد / تحقيق: سيد 
محّمدصادق بحرالعلوم )1315ـ1399ق( / تهران، مکتبهًْ نينوی الحدیثهًْ، 
1400ق /40 ص، وزیــری )در این کتاب، بيش از پانصد بيت از اشــعار 
حضرت ابی طالب ـ که داللت بر اســالم وی می کندـ به روایت عفيف بن 
اســعد از عثمان بن جّنی نحوی ذکر شــده است(. / نيز، با تحقيق عالمه 
شيخ محّمدباقر محمودی، به وسيله مجمع الثقافهًْ االسالميهًْ )قم( به چاپ 

رسيده است.

56. شیخ االبطح: ابوطالب علیه السالم
سيد محّمدعلی شرف الدین موسوی عاملیـ  فرزند عالمه سيد عبدالحسين 
شــرف الدین ـ چاپ نجف، 1349ق / عالمه امينی می نویســد: در آن از 
مطلبی فروگذار نکرده و مطالب را به خوبی و شایستگی گردآورده است. / 

)الغدیر، ج 7، ص 402 پانوشت(
عالمه ســيد محّمدصادق بحرالعلوم می نویسد: در موضوع خودش فرد و 
یگانه است. از دیدگاه تاریخی، فلسفی و علمی به خوبی بحث نموده، و با 
ترتيب و تنظيم خوب مطالب در قالبی بدیع، با اسلوبی شيوا و کلمات زیبا 
و جذاب به شایستگی از عهده برآمده و یکی از بهترین کتابهایی است که 

در این موضوع نگاشته شده است.
رک: مقدمه حجهًْ الذاهب/52ـ53 )پانوشت(

57. صحوهًْ الطالب فی رّد الشبهات عن ابی طالب
عماد عبد الکریم سرور )شافعی المذهب، رفاعی المشرب( / چاپ 1426ق 

/464 ص، وزیری
58. طلبهًْ الطالب فی شرح المیهًْ ابی طالب

شــرح: علی فهمی ـ مصری شافعی اســتاد عربی در دارالفنون تهران ـ / 
تهران، مطبعه روشن، 1327ق / 78 ص، وزیری / اهل البيت فی المکتبهًْ 

العربيهًْ: 299
59. ظالمهًْ ابی طالب علیه السالم

عاّلمه ســيد جعفر مرتضی حســينی عاملی / بيروت، المرکز االســالمی 
للدراسات، 1424ق /175 ص، وزیری

60. عقیدهًْ ابی طالب
ســيد طالب حســين رفاعی )متولــد: 1350ق( / بيــروت، داراالضواء، 

1409ق/1989م. /80 ص، رقعی
61. غایهًْ الطالب فی شرح دیوان ابی طالب

شــيخ محّمد خليل خطيــب مصری / طنطا )مصر(، مطبعهًْ الشــعراوی، 
1371ق/ 1950م / رک: مجلــه تراثنا، ش 17، ص 130 )اهل البيت فی 

المکتبهًْ العربيهًْ: 329(.
62. القصیدهًْ الغراء فی ایمان ابی طالب شیخ البطحاء

سيد احمد خيری پاشا حسينی حنفی )1324ـ1378ق( / به اهتمام: علی 
بن الحسين هاشمی خطيب )1326ـ1396ق( / تهران، چاپخانه حيدری، 

1384ق /120 ص، وزیری )همراه با 12 صفحه تصویر خط ناظم(
63. کبیر الصحابهًْ ابوطالب علیه السالم

عبدالرســول غفاری / نجف اشرف، العتبهًْ العلویهًْ المقدسهًْ، 1433ق شامل 
مباحثــی چون: خانــدان ابوطالب،  توجه ابوطالب به رســول خدا، ایمان 
ابوطالب از خالل آیات قرآن، شــفاعت رســول خدا برای ابوطالب، دالیل 
ایمان و اشــعار ابوطالب، شــهادت صحابه و علمای فرق اسالمی به ایمان 

ابوطالب
64. محّمد فی بیت عّمه ابی طالب

محّمد عطيه ابراشی / قاهره، مکتبهًْ مصر، 1980م /16 ص، رقعی
65. منیهًْ الراغب فی ایمان ابی طالب

شيخ محّمدرضا طبسی نجفی )1324ـ1405ق( / تقریظ: آیت اهلل مرعشی 
نجفی 1315ـ1411ق( و سيد محّمدصادق بحرالعلوم )م 1399ق( و شيخ 
جعفر نقدی )م 1370ق( / چــاپ دوم: قم، چاپخانه مهر، 1395ق /155 
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ص، رقعی / نيز با تحقيق فرزندش شيخ نجم الدین طبسی در قم، به چاپ 
مجدد رسيده است.

66. منیهًْ الطالب فی حیاهًْ ابی طالب
شــهيد سيد حســن قبانچی نجفی )1330ـ1410ق( / تحقيق: مؤسسهًْ 

احياء التراث الشيعی، قم، انتشارات دليل ما، 1428ق /142 ص، وزیری
67. معجم ما الّف عن ابی طالب علیه السالم

عبداهلل صالح المنتفکی / )در مجله تراثنا، ش 63ـ64، ص 163ـ233( 70 
ص، وزیری / )در آن، 110 کتاب راـ  با حذف مکررات ـ معرفی کرده است(
68. منیهًْ الطالب فی مستدرك دیوان سید االباطح ابی طالب علیه 

السالم
محّمدباقر محمودی / قم، مجمع احياء الثقافهًْ االسالميهًْ، 1413ق/1372ش 

/52 ص، وزیری
69. مواهب الواهب فی فضائل ابی طالب

عالمه شــيخ جعفر نقدی )1303ـ1370ق(/ تقریظ منظوم: شيخ کاظم 
سودانی )1302ـ1381ق(نجف، چاپ سنگی، 1341ق /160 ص، وزیری. 
در این کتاب، زندگانی حضرت ابوطالب از والدت تا وفات به خوبی نوشته 
شده است. عالمه امينی درباره آن می نویسد: در آن فواید، نوادر و مطالب 

ناب، فراوان به چشم می خورد )الغدیر، ج 7، / ص 403(

70. نُبّوهًْ ابی طالب عبد مناف علیه السالم
مزمل حســين الغدیری ميثمی / چاپ قــم، 1420ق /160 ص، رقعی / 
مؤلف در این کتاب در صدد اثبات نبوت و پيامبری حضرت ابوطالب است.

71. نیل المطالب فی مظلومیهًْ ابی طالب
علی عفراوی طرفــی / بيروت، دارالمحجهًْ البيضــاء، 1426ق /240 ص، 

وزیری

ب( کتاب های خطی عربی
1. ابوطالب

احمد المظفر )متولــد: 1345ق( / رک: معجم رجال الفکر فی النجف، ج 
3، ص 1219.

2. ابوطالب اّول المؤمنین
سعيد رشيد شّمری / 126 ص )در بيروت به چاپ خواهد رسيد(

3. ابوطالب داعیهًْ االسالم االول
سيد محّمد صافی موسوی )متولد: 1342ق( /120 ص / رک: مجله تراثنا، 

ش 64، ص 203.
4. ابوطالب کافل النبی و ناصره

سيد احمد خيری پاشا حسينی حنفی )1324ـ1387ق( / رک: االعالم، ج 
1، ص 122ـ123 و اهل البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 16.

5. ابوطالب المحامی االول عن الدعوهًْ االسالمیهًْ
ابراهيم محمود جنيدی / رک: مجله الموسم، ش 24، ص 540

6. اتحاف الطالب بنجاهًْ ابی طالب
ابوعبداهلل محّمد بن عبدالســالم جّنون )م 1328ق( / این کتاب تلخيص 
اسنی المطالب احمد زینی دحالن است و نسخه خطی آن در رباط موجود 
است. ÷الرباط: الفهرس الثالث/2998 )به نقل از: معجم ما الف عن رسول 
اهلل صلی اهلل عليه وآله / ص 56( / رک: اهل البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 19

7. اثبات اسالم ابی طالب
محمدمعين بن محّمد امين بن طالب اهلل هندی سندی حنفی)م 1161ق( 

/ رک: مجله تراثنا، ش 1، ص 14 ) اهل البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 19(
8. اثباهًْ اسالم ابی طالب

عبدالرحمن بن احمد بن حسين خزاعی نيشابوری )م 445ق( / رک: لسان 
الميزان، ج 3، ص 404ـ405.

9. اخبار ابی طالب وعبدالمطلب = کتاب فی عبدالمطلب و عبداهلل 
و ابی طالب^

شــيخ صــدوق ابوجعفر محّمد بن علی بن حســين بــن بابویه قمی )ح 
306ـ381ق( / رک: الذریعهًْ 317/1 به نقل از رجال نجاشی 313/2

10. اخبار ابی طالب و ولده
ابوالحسن مدائنی علی بن محمد بن عبداهلل بغدادی )135ـ215ق( / رک: 
ترجمه فهرست ندیم/169، معجم االدباء 131/14، اهل البيت فی المکتبهًْ 

العربيهًْ: 25
11. اسالم ابی طالب

شيخ عبدالحسين نعمت عاملی / رک: مجله تراثنا، ش 64، ص 172
12. ایمان ابی طالب علیه السالم

احمد بن القاسم )م 411ق( / نجاشی می نویسد: او از اصحاب ما اماميه بود 
و کتابش را به خط اســتادم حسين بن عبيداهلل غضائری مشاهده کردم. / 

رک: رجال نجاشی 242/1، الذریعهًْ، ج 2، ص 512
13. ایمان ابی طالب

شيخ محّمدحسين کاشف الغطاء )1294ـ1373ق( / مجله تراثنا، ش 64، 
ص 185

14. ایمان ابی طالب
احمد بن داود بن علی قمی
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15. ایمان ابی طالب علیه السالم
ابوالحســين احمد بن محّمد بن احمد بن طرخــان کندی جرجرائی )م 
450ق( / نجاشــی می نویسد: وی ثقه و صحيح السماع و دوست ما بود و 
توسط شخصی به نام ابن ابی العباس به جرم علوی بودن کشته شد. رحمه 

اهلل. / رک: رجال نجاشی 227/2ـ228، الذریعهًْ، ج 2، ص 512
16. ایمان ابی طالب علیه السالم

ابوعلی کوفی احمد بن محّمد بن عمار )م 346ق( / نجاشی می نویسد: او 
ثقه بزرگواری بود و از پيشــوایان علم رجال به شمار می آمد. / رک: رجال 

نجاشی 242/1، الذریعهًْ، ج 1، ص 311 و ج 2، ص 512
17. ایمان ابی طالب

امير سيد حســين مجتهد موســوی کرکی قزوینی )م 1001ق( / رک: 
الذریعهًْ، ج 2، ص 512

18. ایمان ابی طالب
شيخ ابی الحسن شمس الدین سليمان ماحوزی بحرانی )1075ـ1121ق( 

/ رک: مقدمه االربعون حدیثا، ص 12
19. ایمان ابی طالب علیه السالم

ســيدابوالفضائل جمال الدین احمد بن موسی بن طاوس حسنی حلّی )م 
673ق( / رک: بناء المقالهًْ العلویهًْ/181، الذریعهًْ، ج 2، ص 512

20. ایمان ابی طالب
سهل بن اليسع بن عبداهلل اشعری قمی / رک: تحفهًْ العالم فی شرح خطبهًْ 

المعالم: 199
21. ایمان ابی طالب علیه السالم

ابومحمــد دیباجی ســهل بــن احمد بن عبــداهلل بن احمد بن ســهل 
)286ـ380ق( / نجاشی درباره اش می نویسد: اشکالی در او نيست. و عالمه 
مامقانی هم طعن و قدح برخی از عامه را نسبت بدو، دليل جاللت قدرش 

می داند. / رک: رجال نجاشی 419/1، تنقيح المقال 73/2ـ74
22. ایمان ابی طالب علیه السالم

سيد ظفر حسن بن دلشاد علی آمروهی نقوی هندی )1307ـ1380ق( / 
رک: نقباء البشر 978/3

23. ایمان ابی طالب علیه السالم = دیوان ابی طالب و ذکر اسالمه
ابونعيم علی بن حمزهًْ تميمی بصری )م 375ق( / ابن حجر عســقالنی در 
کتاب االصابهًْ فی تمييز الصحابهًْ، برخی از مطالب این کتاب را در ترجمه 
ابوطالب ذکر نموده اســت. / االصابهًْ، ج 7، ص 113ـ116 / مؤلف، در این 
کتاب تمام اشــعار ابوطالب را ـ که دال بر اســالم وی است ـ از تلعکبری 
هارون بن موسی )م 385ق( و محّمد بن حسن بن درید )م 321ق( روایت 
می کند. نسخه خطی آن در کتابخانه سيد عيسی عطار در بغداد و مرحوم 
ميرزا محّمد عسکری تهرانی در سامراء موجود است. / رک: الذریعهًْ، ج 2، 

ص 513 و ج 9 جزء اول، ص 42ـ43
24. ایمان ابی طالب

قاضی نعمان بن محّمد مصری )م 363ق( صاحب دعائم االســالم / رک: 
معجم ما الّف عن رسول اهلل صلی اهلل عليه وآله ، ص 56

25. ایمان ابی طالب علیه السالم
ميرزا محسن قره داغی تبریزی )1267ـ1352ق( صاحب تبيين المحجهًْ 
الــی تعيين الحجهًْ. وی در این کتاب آثــار و احوال حضرت را به تفصيل 

بيان نموده و نسخه خطی آن در تبریز نزد نوادگانش موجود است. / رک: 
الذریعهًْ، ج 2، ص 513 و علماء معاصرین/161

26. ایمان ابی طالب علیه السالم
از نویســنده ای ناشناس. / نســخه خطی آن به ش 1003/2 در کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهران موجود است. / رک: فهرســت کتابخانه دانشگاه 

تهران، ج 18، ص 135
27. بغیهًْ الطالب فی االسالم ابی طالب

[عالمه بزرگ] سيد ميرمحمد عباس بن سيد علی اکبر موسوی شوشتری 
لکهنــوی )1224ـ1306ق( / رک: تکمله نجوم الســماء، ج 2، ص 73 و 

الذریعهًْ، ج 3، ص 134
28. بغیهًْ الطالب الیمان ابی طالب وحسن خاتمته

جالل الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن ابی بکر بن محمد ســيوطی شافعی 
)م 911ق( / نسخه خطی آن در کتابخانه قوله )مصر( ضمن مجموعه ش 
16 به خط ســيد محمود موجود است. رک: الذریعهًْ، ج 2، ص 511، اهل 

البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 69
29. بغیهًْ الطالب الیمان ابی طالب

محّمد بن عبدالرسول برزنجی شافعی شهرزوری مدنی )1040ـ1103ق( 
/ رک: معجم المؤلفين، ج 9، ص 308، االعالم، ج 6، ص 203، اهل البيت 

فی المکتبهًْ العربيهًْ: 68
30. بلوغ المأرب فی نجاهًْ آبائه علیه السالم وعّمه ابی طالب

شــيخ ســليمان ازهری الذقی / نســخه خطی آن در کتابخانه تيموریه 
)دارالکتب قاهره(، قســم حدیث، ش 333 موجود است. / رک: معجم ما 
الّــف عن رســول اهلل صلی اهلل عليه وآلــه ، ج 1، ص 51 و اهل البيت فی 

المکتبهًْ العربيهًْ: 71
31. البیان عن خیرهًْ الرحمن

شيخ ابوالحسن علی بن بالل بن ابی معاویه مهلّبی ازدی / این کتاب درباره 
ایمان ابوطالب و پدران پيامبر نوشته شده است و نجاشی، آن را از طریق 
شــيخ مفيد از مؤلفش روایت می کند. رک: رجال نجاشی، ج 2، ص 96 و 

الذریعهًْ، ج 3، ص 171
32. حاشیه بر »حجهًْ الذاهب الی ایمان ابی طالب«

شــيخ شير محّمد همدانی )1302ـ1381ق( / رک: نقباء البشر، ج 2، ص 
850

33. حیاهًْ ابی طالب
سيد عبدالحســين آل طعمه موســوی حایری )1299ـ1380ق( / رک: 

المنتخب من اعالم الفکر و االدب/216
34. حیاهًْ ابی طالب

شيخ محّمدعلی طبسی نجفی )1359ـ1383ق( / رک: معجم رجال الفکر 
فی النجف، ج 2، ص 829
35. دراسهًْ عن ابی طالب

شيخ عبدالواحد مظفر )1310ـ1395ق( / رک: مجله تراثنا ـ ش 64، ص 
207

36. دیوان ابی طالب و شرح المیه او
عالمه شــيخ حيدرقلی سردار کابلی کرمانشاهی )1293ـ1371ق( / رک: 

ریحانهًْ االدب، ج 3، ص 340
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37. دیوان ابی طالب
جمع و تحقيق: یونس ســنجاری سوری /400 ص / رک: مجله تراثنا، ش 

64، ص 216
38. دیوان ابی طالب

ابراهيم بعلبکی )متولد: 1350ق( / در پيشــگفتار آن، از ایمان ابوطالب، 
شرح الميه وی و ثنای ابوطالب سخن رفته است و 250 صفحه می باشد. 

/ رک: مجله تراثنا، ش 64، ص 216
39. دیوان ابی طالب

جمع و شرح: محّمدهادی امينی نجفی )1355ـ1421ق( / در آن، بيش از 
1000 بيت گردآورده است. / رک: مجله تراثنا، ش 64، ص 217

40. دیوان ابی طالب
جمع و شــرح: شــيخ علی زّواد )متولد: 1377ق( / در آن، عالوه بر اشعار 
ابوطالب از شخصيت وی و اثرش در نشر اسالم سخن رفته و کمتر از 200 

صفحه می باشد. / رک: مجله تراثنا، ش 64، ص 219
41. رتبهًْ ابی طالب و قریش و مراتب ولده فی بنی هاشم

ابوالحسين )ابوالحسن( النسابهًْ / تاریخ تأليف: 310ق
سيد ابن طاووس )589ـ664( در باب 193 کتاب اليقين باختصاص موالنا 

علی بامرهًْ المؤمنين مطالبی از آن را نقل می کند. / رک: اليقين/186
42. رسالهًْ فی اسالم ابی طالب علیه السالم

سيد امين الدین ميرزا ابوالقاسم محّمد موسوی زنجانی )1224ـ1292ق( 
/ رک: الفهرست لمشاهير علماء زنجان/102

43. رسالهًْ فی صحهًْ ایمان ابی طالب
از مؤلفی ناشناخته / نسخه خطی آن در کتابخانه محدث ارموی )تهران( 

بوده است. / رک: االیضاح )ابن شاذان(/67
44. الرغائب فی ایمان ابی طالب

ســيد مهدی بن ســيد علی غریفی بحرانی نجفی / رک: الذریعهًْ، ج 11، 
ص 241

45. سلوهًْ الشیعهًْ فی تحقیق ایمان ابی طالب
شــيخ ابوالمحاسن مسعود بن علی صوانی بيهقی )م 544ق( / رک: تحفهًْ 

العالم فی شرح خطبهًْ المعالم: 199
46. شرح حدیث اسالم ابی طالب به حساب جمل

مالعلی بن ميرزا خليل مازندرانی / نســخه خطی آن ضمن مجموعه ش 
136 کتابخانه حســينيه شوشــتریهای نجف موجود است. / رک: نشریه 

نسخه های خطی )دفتر یازدهم(: 835
47. الشهاب الثاقب لرجم مكّفر ابی طالب

عالمــه ميرزا نجم الدیــن جعفر بن عالمه ميرزا محمد عســکری تهرانی 
)1313ـ1395ق( / رک: الغدیر، ج 7، ص 403

48. صفات ابی طالب عبد مناف علیه السالم
مزّمل حســين غدیری ميثمی / در این کتاب، 160 صفت برای حضرت 
ابوطالب ذکر شــده اســت. مؤلف، کتاب دیگری بنــام نبوهًْ ابی طالب هم 

نگاشته که به چاپ رسيده است. / رک: نبوهًْ ابی طالب: 160
49. غایهًْ المطالب فی بحث ایمان ابی طالب

ســيد علی کبير حسنی هندی )1212ـ1285ق( / رک: نزههًْ الخواطر، ج 
7، ص 342 و اهل البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 329

50. فصاحهًْ ابی طالب علیه السالم
ابومحّمد اطروش شــریف حســن بن علی بن حسن بن عمر بن علی بن 
الحسين بن علی بن ابی طالب عليه السالم )شهادت: 301ق( / رک: رجال 

نجاشی، ج 1، ص 170ـ171
51. فضل ابی طالب و عبدالمطلب و ابی النبی

شــيخ الطائفه ابوالقاسم سعد بن عبداهلل بن ابی خلف اشعری قمی )م 299 
یا 301ق(

رک: رجال نجاشی، ج 1، ص 403
52. فیض الواهب فی نجاهًْ ابی طالب

شــيخ احمد فيضی بــن حاج علی عارف جورومــی خالدی رومی حنفی 
)1253ـ1327ق(

رک: هدیهًْ العارفين، ج 1، ص 195 و اهل البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 377
53. القول الواجب فی ایمان ابی طالب

شــيخ محّمدعلی بن ميرزا جعفر علی فصيــح هندی مکی / پایان تأليف: 
جمادی االولی 1299ق

نســخه خطی آن در کتابخانه سيد حسن صدر در کاظمين بوده است. / 
رک: الذریعهًْ، ج 17، ص 215ـ216

54. کافل الیتیم: ابوطالب
ميرزا نجم الدین جعفر عسکری تهرانی )1313ـ1395ق( / نویسنده در این 
کتاب به اثبات ایمان ابوطالب با اســتفاده از کتابهای اهل سنت پرداخته 

است. / رک: الذریعهًْ، ج 17، ص 244
55. ما قیل فی ابی طالب علیه السالم من الشعر

ســيد علی بن الحسين هاشمی خطيب )1326ـ1396ق( / رک: ابوطالب 
بطل االســالم: 232، الذریعهًْ، ج 19، ص 23، المنتخب من اعالم الفکر و 

االدب: 323
56. منی الطالب فی ایمان ابی طالب

شــيخ مفيد نيشابوری ابوسعيد محّمد بن احمد بن حسين خزاعی ـ جّد 
اّمی ابوالفتوح رازی ـ

رک: فهرست منتجب الدین: 102 و امل اآلمل، ج 2، ص 240 و الذریعهًْ، 
/ ج 23، ص 212

57. مواهب الواهب فی ایمان ابی طالب
شيخ علی روحانی نجفی )1351ـ1415ق( / رک: مجله آینه پژوهش، ش 

30، ص 176 و اختران فضيلت، ج 1، ص 409
58. الموسوعهًْ االسالمیهًْ فی ابی طالب

عبداهلل بن صالح المنتفکی / رک: مجله تراثنا، ش 64، ص 210
59. نجاهًْ ابی طالب

شيخ کاظم آل نوح نجفی الکعبی الکاظمی )1302ـ1379ق( / رک: طرق 
حدیث االئمهًْ من قریش: 93

60. نسب ابی طالب
هشام بن محّمد بن سائب بن بشر کلبی )م 206ق( / رک: ترجمه فهرست 

ندیم: 162
61. نّص ابی طالب علی النبی صلی اهلل علیه وآله

از نویسنده ای اسماعيلی مذهب / رک: الذریعهًْ، ج 21، ص 257، س 12 به 
نقل از فهرست ایوانف: 396 از ملحق فهرست مجدوع: 344
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62. نصرهًْ ابی طالب لالسالم
شيخ نجاح غّراوی نجفی / رک: مجله تراثنا، ش 64، ص 210

63. واقع ابی طالب المؤمن
سيد عبدالکریم آل سيد علی خان حسينی مدنی )1317ـ1411ق( / رک: 

المنتخب من اعالم الفکر و االدب: 267 و ابوطالب و بنوه: 414
64. الیاقوتهًْ الحمراء فی ایمان سید البطحاء

سيد طالب آل خرســان نجفی )1368ـ1420( / مقدمه ایمان ابی طالب 
)شيخ مفيد(: 13

ج( کتاب های چاپی فارسی
1. ابوطالب

باقــر قربانی زرین / تحقيق و بررســی: علی اکبر تالفــی داریانی / تهران، 
شرکت نشر و تبليغ نيک معارف، 1371ش / 56 ص، رقعی

2. ابوطالب آموزگار پاسداری
محّمــد محّمدی اشــتهاردی )1363ـ1427ق( / قم، انتشــارات هادی، 

1399ق / 144 ص، جيبی
3. ابوطالب: اسوه مقاومت و ایمان

اسداهلل رضایی / قم، انتشارات زائر، 1389ش /190 ص، رقعی

4. ابوطالب تجّلی ایمان
سيد مجيد پورطباطبایی / چاپ ســوم: قم، انتشارات شهریار، 1377ش 

/185 ص، رقعی
5. ابوطالب حامی پیامبر

عاّلمه شــيخ عبدالحســين امينی )1320ـ1390ق( / ترجمه و تلخيص: 
محّمدحســن شفيعی شاهرودی / قم، مؤسســه ميراث النبوهًْ، 1386ش 

/176 ص، رقعی

6. ابوطالب چهره درخشان قریش
7. ابوطالب مؤمن قریش

عبداهلل علی خنيزی / مترجم: سيد حسين محفوظی
قم، نشر حبيب، 1388ش /461 ص، وزیری

8. ابوطالب مؤمن قریش
سيد احمد زینی دحالن مکی شافعی )م 1304ق( / ترجمه: محّمد مقيمی 
/ مقدمه: سيد ابراهيم ميالنی )1324ـ1399ق( / تهران، انتشارات سعدی، 
1351ش /76 ص، رقعی / )این کتاب، ترجمه اســنی المطالب فی ایمان 

ابی طالب است(
9. ابوطالب مظلوم تاریخ

عالمه شيخ عبدالحسين امينی نجفی تبریزی )1320ـ1390ق( / ترجمه: 
انتشارات بدر

تهران، 1359ش /196 ص، وزیری / )این کتاب، ترجمه بخشهایی از جلد 
هفتم و هشتم الغدیر است(

10. پدر ایمان: سیمای حضرت ابوطالب
جعفر فاضل / مشهد مقدس، انتشارات یوسف فاطمه، 1387ش /62 ص، 

رقعی )فارسی ـ انگليسی(
11. پرتوی از سیمای تابناك ابوطالب علیه السالم

خيراهلل مردانی / قم، انتشارات راه قرآن، 1384ش / 176 ص، رقعی
12. ابوطالب یگانه مدافع اسالم

شيخ محّمدرضا طبسی نجفی )1324ـ1405ق( / ترجمه: محّمد محّمدی 
اشتهاردی )1363ـ1427ق( / تهران، انتشارات قائم، 1354ش / 259 ص، 

وزیری / )این کتاب، ترجمه منيهًْ الراغب فی ایمان ابی طالب است(
13. پناه چلچله ها: دمی با ابوطالب یار پیامبر

کمال السيد )عباس الموسوی( / ترجمه: سيدابوالقاسم حسينی ژرفا / قم، 
انتشارات پارسایان، 1376ش / 54 ص، پالتویی )مصورـ ویژه نوجوانان(

14. زندگی پرافتخار حضرت ابوطالب
محّمــد محمــدی اشــتهاردی )1363ـ1427ق( / تهران، نشــر مطهر، 

1376ش / 100 ص، جيبی
15. سخنی درباره حضرت ابوطالب

سيد محّمدحسين سجاد / اصفهان، االمام المنتظر / 32 ص، جيبی
16. ساقی زائران خدا و نگاهبان رسول خدا

سيد احمد روضاتی )1347ـ1422ق( / مقاله ای است بزرگ و پربار، که در 
تاریخ 25 و 26 اســفندماه 1370ش، در روزنامه اطالعات به چاپ رسيده 

است.
17. کاروانی در سایه ابر

غالمرضا کاردان / چاپ دوم: قم، مؤسسه در راه حق، 1371ش / 23 ص، 
جيبی )این کتاب، داستان سفر ابوطالب و پيامبر به شام است(
18. مقصد الطالب فی احوال اجداد النبی و عّمه ابی طالب

شمس العلماء گرکانی ميرزا حسين بن عليرضا ربانی )1263ـ1345ق( / 
بمبئی، مطبعه پرساپریس، 1311ق / 88 ص، رقعی

19. منیهًْ الطالب در اسالم ابی طالب
سيد حسين طباطبایی واعظ یزدی )م بعد 1318ق(

چاپ تهران، 1304ق، 103 ص / رک: الذریعهًْ، ج 23، ص 204
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د( کتاب های غیرچاپی فارسی
1. ابوطالب اولین مدافع اسالم

سيد عباس اهری
2. ابوطالب و فرزندش )در اثبات ایمان ابی طالب از طرق اهل سنت(

حاج شــيخ محّمدتقی صدرای اراکــی )1326ـ1404ق( / رک: گنجينه 
دانشمندان، ج 8، ص 201

3. ایمان ابوطالب )یا 26 رجب(
شــيخ محّمدحســن مولوی قندهاری )1319ـ1419ق( / رک: اختران 

فضيلت، ج 1، ص 848
4. ایمان ابوطالب

از مؤلفی ناشناس )تاریخ تأليف: 1150ق( / نسخه آن ضمن مجموعه، ش 
225/10 کتابخانه ملّی موجود است. / رک: فهرست کتابخانه ملی )کتب 

فارسی(، ج 1، ص 223
5. الجواب الصائب عن شبههًْ ایمان ابی طالب

شيخ عباس حایری تهرانی )م 1361ق( / رک: الذریعهًْ، ج 5، ص 170
6. پانزده مقاله در احوال و ایمان ابوطالب/

گردآوری: ناصرالدین انصاری قمی

این کتاب ها، آماده چاپ است:
1. ابوطالب. نوشته: عباس زریاب خویی )در کتاب: بزم آورد ص 163ـ169(

2. ابوطالب. نوشته: عبدالکریم گلشنی )در دائرهًْ المعارف بزرگ اسالمی، 
ج 5، ص 618ـ620(

3. ابوطالب. نوشته: ؟؟ )در: دائرهًْ المعارف تشيع، ج 1، ص 414(
4. احوال ابوطالب. نوشــته: شــيخ باقر کجــوری تهرانی )در الخصائص 

الفاطميه، ص 211ـ215(
5. ایمان ابوطالب. نوشــته: ســيدرضا حسينی نســب )در کتاب: طریق 

وحدت اسالمی، ص 161ـ181(
6. ایمان ابوطالب. نوشــته: فضل اهلل کمپانی )در کتاب: رحمت عالميان، 

ص 100ـ110(
7. ایمان ابوطالب. نوشته: داود الهامی )در کتاب: ترجمه طرائف )سيد ابن 

طاووس( ص 448ـ461(
8. ابوطالب مؤمن قریش. نوشــته: محمدعلــی انصاری قمی )در کتاب 

محمد صلی اهلل عليه وآله پيغمبر شناخته شده، ج 1، ص 139ـ180(
9. اثبات ایمان ابوطالب. نوشــته: عبدالرحيــم نجات )در کتاب: عول و 

تعصيب، ص 255ـ276(
10. اسالم ابوطالب. هاشم معروف حسنی. ترجمه: حميد ترقی جاه )در 

کتاب: ترجمه سيرهًْ المصطفی، ج 1، ص 237ـ259(
11. دالئل ایمان ابوطالب. محمد عبایی خراسانی )در کتاب: گنجينه های 

ویران، ص 146ـ155(
12. ساقی زائران خدا. سيداحمد روضاتی )در روزنامه اطالعات(

13. شــرح زندگی ابوطالب. محمدعلی مــدرس خيابانی تبریزی )در 
کتاب: ریحانهًْ االدب، ج 5، ص 109ـ110(

14. مرگ ابوطالب. جعفر ســبحانی )در کتــاب: فروغ ابدیت، ج 1، ص 
359ـ377(

15. وفات ابوطالب. محمدتقی خان ســپهر )در کتاب: ناســخ التواریخ 
)زندگی حضرت عيسی(، ج 3، ص 508ـ513(

هـ( کتاب های چاپی اردو
1. ابوطالب

سيد محّمدعلی شرف الدین موســوی عاملی )م 1372ق( / ترجمه: سيد 
ظفر مهدی گهر بن ســيد وارث حسين جائسی )م 1366ق( مدیر مجله 
سهيل یمن / چاپ لکهنو، 1350ق / 102 ص، وزیری / این کتاب، ترجمه 

شيخ االبطح است. / رک: الذریعهًْ، ج 1، ص 79
2. ابوطالب، پیغمبر اسالم کی حامی

عاّلمه شيخ عبدالحسين امينی صاحب الغدیر )1320ـ1390ق( / ترجمه: 
سيد اختر رضوی

قم، مؤسسه ميراث النبوهًْ، 1386ش / 176 ص، رقعی
3. ابوطالب

سيد مرتضی حســين صدراالفاضل لکهنوی الهوری )1343ـ1407ق( / 
چاپ الهور پاکستان

4. ابوطالب مؤمن قریش
عبــداهلل علــی الخنيــزی / ترجمه: ســيد ذی شــأن حيــدر جوادی 

)1357ـ1421ق( / الهور، مکتبه تعمير ادب، 1966م / 436 ص
5. ابوطالب، مظلوم تاریخ

عالمه شيخ عبدالحسين امينی / کراچی، جامعه تعليمات اسالمی، 2010م 
/ 268 ص، رقعی

6. ابوطالب ناصر رسول صلی اهلل علیه وآله
کمال الســيد / ترجمه: نثار احمــد زینپوری / قم، انتشــارات انصاریان، 

1376ش / 32 ص، )مصورـ ویژه نوجوانان(
7. ابوطالب و اسالم

غالمحسين انصاری / ملتان، انجمن ناصر الغراء، 1967م
8. ایمان حضرت ابوطالب

محّمدعلی پتيالوی / چاپ گوجرانواله / تاليفات شــيعه در شبه قاره هند، 
ش 1754

9. بوستان آل عمران
شيخ محّمد حافظ نجفی / جلد اول آن در اثبات ایمان ابوطالب و جلد دوم 

آن درباره امامان)ع( و جلد سوم آن درباره نبوت است
10. تحفهًْ العارفین

ترجمه اســنی المطالب زینی دحالن )م 1304ق( / مترجم: ســيد امداد 
حسن بن سيد علی )1288ق( / بمبئی، گلستان کشمير، 1288ق، 137 

ص
11. ترجمه »اسنی المطالب«

سيد احمد زینی دحالن شــافعی مکی )1232ـ1304ق( / ترجمه: حاج 
مقبول احمد دهلوی )1378ـ1340ق( / دهلی: مطبعه یوسفی، 1313ق 

/ 176 ص، وزیری / رک: الذریعهًْ، ج 4، ص 78
12. ترجمه »اسنی المطالب فی نجاهًْ ابی طالب«

ســيد احمد زینی دحالن شافعی مّکی )1232ـ1304ق( / مترجم: صائم 
چشتی / الهور، چشتی کتبخانه، 2007م
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13. حضرت ابوطالب
سيد زین العابدین / چاپ کراچی

14. حیات ابوطالب = مسئله کفر و ایمان ابوطالب
خالــد انصاری هندی / بهوپال، مطبعه علــوی پریس، 1352ق / 72 ص، 
رقعی / مؤلف، از نویسندگان اهل سنت است و ایمان حضرت را به خوبی 

اثبات می نماید. / رک: اهل البيت فی المکتبهًْ العربيهًْ: 139
15. حیات ابوطالب

سيد اسد علی / لکهنو، اماميه مشــن، 1374ق / اهلل آباد، سليمی پریس، 
1374ق

16. سباسی پهلی مداح رسول )اولین مداح رسول(
شيخ علی حسنين شيفته / کراچی، مطبع سعيدی، 79 ص / رک: تذکرهًْ 

علمای اماميه پاکستان، ص 180
17. سردار قریش

سيد محّمدصادق لکهنوی / لکهنو، مدرسهًْ الواعظين / 100 ص
18. سید الحنفاء حضرت ابوطالب
ناصرحسين فيض آبادی / چاپ الهور

19. عیون المطالب فی اثبات ایمان ابی طالب
عاّلمه صائم چشــتی / الهور، چشــتی کتبخانه، 1412ق/1992م / 2 ج: 

608+510 ص، رقعی

20. فتح الغالب فی رد شرح المطالب و اثبات ایمان حضرت ابوطالب
ذاکر حســين حکيم کهميات / چاپ هند / رک: قاموس الکتب، ج 1، ص 

845
21. فیضان ابوطالب

ســيد بدرالحسن فيض آبادی / بنارس، الجواد بکدپو، 1972م / 310 ص / 
شرح زندگی و اشعار ابوطالب است.

22. کفیل رسالت

ســيد حسين عارف نقوی / سرگودها، تحریک تحفيظ تعليمات آل حّمد / 
رّد پيغام صلح غالم بنی مســلم است و در آن فضایل و تاریخ ابوطالب ذکر 

شده است.
23. کالم ابی طالب

شــيخ علی حسنين شــيفته )م 1926م( / چاپ پاکســتان / جمع آوری 
اشــعار ابوطالب و ترجمه آنها به اردو اســت. / رک: تذکره علمای اماميه 

پاکستان/180
24. محبوب الرغائب )ترجمه اسنی المطالب فی ایمان ابوطالب(

ســيد احمد زینی دحالن مکــی شــافعی )م 1304ق( / ترجمه: محّمد 
نجم الدین علی صاحب مدراسی / حيدرآباد دکن، مطبعه محبوب شاهی، 

1313ق / 235 ص، وزیری
25. مطلوب الطالب در ایمان ابی طالب

کاظم حســين اثير جاروی پاکستانی )متولد 1360ق( / چاپ پاکستان / 
تذکره علمای اماميه / پاکستان: 233

26. مقام ابوطالب
دکتر عزیز علی / الهور، مکتبه یاد خدا، 1976م.

27. نگهبان رسالت
عابده نرجس / الهور، افتخار بکدپو، 1995م / 64 ص

28. ابوطالب کیست؟ )بنگالی(
علی عکاس / چاپ 1992م

و( کتاب های غیر چاپی) اردو/ انگلیسی(
1. ایمان ابوطالب

شيخ تاج الدین حيدری / رک: تذکره علمای اماميه پاکستان/56
2. العرفان فی دالئل ایمان حضرت عمران

سيد خورشــيد حسين شــيرازی )1915ـ1982م( / رک: تذکره علمای 
اماميه پاکستان/93

3. فیضان ابوطالب
سيد مجتبی حسن کامونپوری )1913ـ1974م( / این کتاب، در بر گيرنده 

اشعار ابوطالب و ترجمه آنها به اردو است.
4. معارج العرفان فی عصمت ابی طالب عمران من آیات القرآن

شيخ محّمد لطيف انصاری )1305ـ1399ق( / رک: تذکره علمای اماميه 
پاکستان/331

5. شهاب ثاقب در شرح دیوان ابوطالب
سيد ســبط الحســن رضوی هنســوی )1333ـ1398ق( / رک: مطلع 

انوار/279
6. نشان ابوطالب

ذاکر غالم قنبر 104 ص / مجموعه اشعار آن حضرت است.
7. ابوطالب مؤمن قریش )انگلیسی(

عبداهلل علی الخنيزی / ترجمه: عبداهلل شــاهين / چاپ دوم: قم، انصاریان، 
1386ش / 328 ص، وزیری

منبع : مجله میراث شهاب
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به کوشش: مهدی میرزایی )اداره کل اطالع رسانی و فناوری اطالعات مجمع( فنــاوری

مجمع جهانی اهل بيت)ع( ـ به عنوان یک NGOی بين المللی که ترویج 
معارف قرآن و عترت و حمایت فکری و فرهنگی از پيروان اهل بيت)ع( را 
بر عهده دارد ـ با همکاری نهادهای همسو، "همایش بين المللی حضرت 

ابوطالب)ع(؛ حامی پيامبر اعظم)ص(" را برگزار می کند.
هدف از این همایش این اســت که با فعاليت پژوهشــگران در زمينه های 
تاریخ، سيره، عقاید، کالم، رجال، کتاب شناسی، ادبيات عربی و... مظلوميت 

تاریخی شيخ االباطح حضرت ابوطالب)ع( تا حدودی مرتفع گردد.
همزمان با فراخوان علمی همایش، پایگاه اینترنتی آن نيز به همت "اداره 
کل فناوری اطالعات و اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بيت)ع(" راه اندازی 

گردید.
این وب سایت شامل بخش های زیر است:

ـ درباره همایش: که در آن به هدف همایش و معرفی برگزارکنندگان، 
همکاران، شورای علمی و کميته های همایش پرداخته شده است.

ـ اخبار همایش: در این منو، کليه اخبار و رویدادهای مربوط به همایش 
درج می گردد.

ـ فراخوان ها: در این بخش، متن کامل فراخوان علمی همایش حضرت 
ابـــوطالب)ع( درج شده است. همچنين متن فراخوان "کنگره سراسری 
شعر ابوطالب)ع(" که از بخش های جانبی همایش است در این بخش قابل 

رؤیت می باشد.
ـ برای پژوهشــگران: این بخش با هدف کمک علمی و پژوهشــی به 

محققان راه اندازی گردیده است و سه زیرگروه دارد:
ـ تراث ابوطالب)ع(: شامل "اشعار" و "خطب" به جامانده از حضرت 

ابوطالب)ع(؛
ـ درباره ابوطالب)ع(: شامل برخی مقاالت، منابع و کتاب شناسی ها 

درباره آن حضرت؛

ـ شــیوه نامه تألیف مقاالت: این متن، شــيوه نامه ای اســت که 
نویســندگان مقاالت باید مفــاد آن را در تأليف مقــاالت خود برای 

همایش، رعایت کنند.
ـ چند رسانه ای: امکان دانلود پوستر و بروشور به زبان های مختلف و نيز 
گالری تصاویر جلسات و دیدارهای اعضای شورای علمی همایش، در این 

بخش قابل دسترسی است.
ـ ارتباط با همایش: این بخش مهم ســایت نيز دارای دو زیرمجموعه 

است:
ـ نشانی دبیرخانه ها: شامل آدرس دبيرخانه علمی، دبيرخانه کنگره 

شعر فارسی و دبيرخانه کنگره عربی؛
ـ ارسال مستقیم مقاله: در این بخش، قابليت ارسال آنالین مقاالت 
به دبيرخانه همایش فراهم شــده اســت؛ گرچه مشارکت کنندگان 
می توانند مقاالت خود را از طریق پســت الکترونيک همایش نيز به 

دبيرخانه ارسال نمایند.
ـ زبان های ســایت: تارنمای همایش حضرت ابوطالــب، به پنج زبان 
فارســی، عربی، انگلبسی، اردو و ترکی اســتانبولی محتوای خود را ارائه 

می کند.
ـ نشانی ســایت: این پایگاه یکی از زیر مجموعه های سایت سازمانی 
 www.ahl-ul-bayt.org مجمع جهانی اهل بيت)ع( بــه آدرس
می باشــد؛ لذا عالوه بر آدرس مســتقيم خود، با ساب دامين سازمانی نيز 

قابل دسترسی است:
www.abutalib-conf.ir :آدرس مستقيم

www.ahl-ul-bayt.org/fa/abutalib :آدرس زیر دامنه

معرفی سایت رسمی
هامیش حرضت ابوطالب علیه السالم
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بیانیه مهم رهرب معظم انقالب اسالمی به مناسبت گام دوم انقالب؛

...به جوانان عزیزم،
در آغاز فصل جدید جمهوری اسالمی

بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم
دنا محّمد و آله  الّطاهرین و صحبه  الحمدهلّل رّب العالمین و الّصالة و الّســالم علی ســیّ

المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الّدین
از ميـان همـه ی ملّتهـای زیر سـتم، کمتـر ملّتی به انقـالب هّمت می گمـارد؛ و در ميـان ملّتهایی 
کـه بـه پـا خاسـته و انقالب کرده اند، کمتر دیده شـده که توانسـته باشـند کار را به نهایت رسـانده 
و به جـز تغييـر حکومتهـا، آرمانهـای انقالبـی را حفظ کرده باشـند. اّما انقالب پُرشـکوه ملّـت ایران 
کـه بزرگ تریـن و مردمی تریـن انقـالب عصـر جدیـد اسـت، تنهـا انقالبـی اسـت کـه یـک چلّه ی 
پُرافتخـار را بـدون خيانـت بـه آرمانهایـش پشـت سـر نهـاده و در برابـر همـه ی وسوسـه هایی که 
غيرقابـل مقاومـت بـه نظر ميرسـيدند، از کرامت خـود و اصالت شـعارهایش صيانت کـرده و اینک 
وارد دّومين مرحله ی خودسـازی و جامعه پردازی و تّمدن سـازی شـده  اسـت. درودی از اعماق دل 
بـر ایـن ملّـت؛ بر نسـلی که آغاز کـرد و ادامه داد و بر نسـلی که اینـک وارد فرایند بـزرگ و جهانِی 

چهل سـال دّوم می شـود.
آن روز که جهان ميان شــرق و غرب ماّدی تقسيم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی 
را نمی بُرد، انقالب اسالمی ایران، با قدرت و شکوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ کهنگی 
کليشه ها را به رخ دنيا کشيد؛ دین و دنيا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود. 
طبيعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اّما این واکنش ناکام ماند. چپ و راسِت 
مدرنيته، از تظاهر به نشــنيدن این صدای جدید و متفاوت، تا تالش گسترده و گونه گون برای خفه 
کردن آن، هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیک تر شدند. اکنون با گذشت چهل جشن ساالنه ی 
انقالب و چهل دهه ی فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از 

به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی و ورود جمهوری اسالمی به فصل 
جدیدی از زندگی، حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای در بیانیه ای مهم و راهبردی با تشکر 
از حضور سرافرازانه و دشمن شکن مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن 1397، به تبیین ویژگی های 
مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال 
گذشته و برکات خیره کننده انقالب اسالمی در 
رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته ملت 
پرداختند و با تأکید بر امید واقع بینانه به آینده و 
نقش بی بدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم 
به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آینده سازان 
ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در 7 
سرفصل اساسی بیان کردند.
متن بیانیه رهبر انقالب اسالمی به این شرح 
است:
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نزدیکی احتضار می دهند، دست و پنجه نرم می کند! و انقالب اسالمی با حفظ 
و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پيش ميرود.

برای همه چيز ميتوان طول عمر مفيد و تاریخ مصرف فرض کرد، اّما شعارهای 
جهانی این انقالب دینی از این قاعده مســتثنا است؛ آنها هرگز بی مصرف و 
بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه ی عصرها با آن سرشته است. 
آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عّزت، عقالنّيت، برادری، هيچ یک 
به یک نسل و یک جامعه مربوط نيست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای 
دیگر افول کند. هرگز نميتوان مردمی را تصّور کرد که از این چشم اندازهای 
مبارک دل زده شوند. هرگاه دل زدگی پيش آمده، از روی گردانی مسئوالن از 
این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحّقق 

آنها.
انقالب اســالمی همچون پدیده ای زنده و با اراده، همــواره دارای انعطاف و 
آماده ی تصحيح خطاهای خویش اســت، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال 
نيست. به نقدها حّساسّيت مثبت نشان ميدهد و آن را نعمت خدا و هشدار 
به صاحبان حرفهای بی عمل ميشمارد، اّما به هيچ بهانه ای از ارزشهایش که 
بحمداهلل با ایمان دینی مردم آميخته است، فاصله نميگيرد. انقالب اسالمی 
پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نميشود و ميان جوشش 
انقالبی و نظم سياسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بيند، بلکه از نظریّه ی 

نظام انقالبی تا ابد دفاع ميکند.
جمهوری اســالمی، متحّجر و در برابر پدیده ها و موقعّيتهای نو به نو، فاقد 
احساس و ادراک نيست، اّما به اصول خود بشّدت پایبند و به مرزبندی های 
خود با رقيبان و دشــمنان بشّدت حّساس است. با خطوط اصلی خود هرگز 
بی مباالتی نميکند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بی شک 
فاصله ی ميان بایدها و واقعّيتها، همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و 
ميدهد، اّما این، فاصله ای طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی 
بارها طی شده است و بی شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و 

پُرانگيزه، با قدرت بيشتر طی خواهد شد.
انقالب اسالمی ملّت ایران، قدرتمند اّما مهربان و باگذشت و حّتی مظلوم بوده 
اســت. مرتکب افراط ها و چپ روی هایی که مایه ی ننگ بسياری از قيامها و 
جنبشها است، نشده است. در هيچ معرکه ای حّتی با آمریکا و صّدام، گلوله ی 
اّول را شــليک نکرده و در همه ی موارد، پس  از حمله ی دشمن از خود دفاع 
کرده و البّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده اســت. این انقالب از آغاز تا 
امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت در 
برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده 
اســت. این جوانمردی و مرّوت انقالبی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این 
دامنه ی عمل جهانی و منطقه ای در کنار مظلومان جهان، مایه ی سربلندی 

ایران و ایرانی است، و همواره چنين باد.
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اســالمی، این بنده ی ناچيز 
مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به ميدان عمل ميگذارد تا بخش دیگری 
از جهاد بزرگ برای ســاختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. 

سخن اّول درباره ی گذشته است.
عزیزان! نادانسته ها را جز با تجربه ی خود یا گوش سپردن به تجربه ی دیگران 
نميتوان دانســت. بســياری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز 
نيازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهيد دید. دهه های آینده دهه های 
شما است و شمایيد که باید کارآزموده و پُرانگيزه از انقالب خود حراست کنيد 
و آن را هر چه بيشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمّدن نوین اسالمی و آمادگی 
برای طلوع خورشيد والیت عظمیَْ )ارواحنا فداه( است، نزدیک کنيد. برای 

برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها 
درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغها به جای حقيقت خواهند 
نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب 
با انگيزه ای قوی، تحریف و دروغ پردازی درباره ی گذشته و حّتی زمان حال را 
دنبال ميکنند و از پول و همه ی ابزارها برای آن بهره ميگيرند. رهزنان فکر و 
عقيده و آگاهی بسيارند؛ حقيقت را از دشمن و پياده نظامش نميتوان شنيد.

انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه ی صفر آغاز شد؛ اّوالً: همه چيز 
عليه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که عالوه  بر وابستگی و فساد و استبداد و 
کودتایی بودن، اّولين رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بيگانهـ  و نه به 
زور شمشير خود  ـ بر سِر کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از 
دولتهای غربی، و چه وضع بشّدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم آور در 

علم و فّناوری و سياست و معنویّت و هر فضيلت دیگر.
ثانياً: هيچ تجربه ی پيشينی و راه طی شده ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی 
است که قيامهای مارکسيســتی و امثال آن نميتوانست برای انقالبی که از 
متن ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است، الگو محسوب شود. انقالبيون 
اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکيب جمهوریّت و اسالمّيت و 
ابزارهای تشکيل و پيشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی 

بزرگ امام خمينی، به دست نيامد. و این نخستين درخشش انقالب بود.
پس آ نگاه انقالب ملّت ایران، جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی 
تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای 
جدید قدرت، تقابل دوگانه ی جدید »اسالم و استکبار« پدیده ی برجسته ی 
جهان معاصر و کانون توّجه جهانيان شد. از سویی نگاه اميدوارانه ی ملّتهای 
زیر ستم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به استقالل، و 
از سویی نگاه کينه ورزانه و بدخواهانه ی رژیم های زورگو و قلدرهای باج طلب 
عالم، بدان دوخته شد. بدین گونه مسير جهان تغيير یافت و زلزله ی انقالب، 
فرعونهای در بســتِر راحت آرميده را بيدار کرد؛ دشمنی ها با همه ی شّدت 
آغاز شد و اگر نبود قدرت عظيم ایمان و انگيزه ی این ملّت و رهبری آسمانی 
و تأیيدشــده ی امام عظيم الّشأن ما، تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و 

شقاوت و توطئه و خباثت، امکان پذیر نميشد.
به رغم همه ی این مشکالت طاقت فرسا، جمهوری اسالمی روز به روز گامهای 
بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل سال، شاهد جهادهای بزرگ 
و افتخارات درخشان و پيشرفتهای شگفت آور در ایران اسالمی است. عظمت 
پيشرفتهای چهل ساله ی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده ميشود که این مّدت، 
با مّدتهای مشابه در انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر 
شوروی و انقالب هند مقایسه شود. مدیریّتهای جهادی الهام گرفته از ایمان 
اسالمی و اعتقاد به اصل »ما می توانيم« که امام بزرگوار به همه ی ما آموخت، 

ایران را به عّزت و پيشرفت در همه ی عرصه ها رسانيد.
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی 
و قاجار بشّدت تحقير شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسير پيشرفت سریع 
قرار گرفت؛ در گام نخســت، رژیم ننگين سلطنت استبدادی را به حکومت 
مردمی و مردم ســاالری تبدیل کرد و عنصــر اراده ی ملّی را که جان مایه  ی 
پيشرفت همه جانبه و حقيقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آنگاه 
جوانان را ميدان دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریّت کرد؛ روحيه  و باور »ما 
می توانيم« را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،  اتّکاء به توانایی 

داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد:
اّوالً: ثبات و امنّيت کشــور و تمامّيت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج 
تهدید جّدی دشــمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه ی پيروزی در 
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جنگ هشت ساله و شکســت رژیم بعثی و پشتيبانان آمریکایی و اروپایی و 
شرقی اش را پدید  آورد.

ثانیاً: موتور پيشران کشور در عرصه ی علم و فّناوری و ایجاد زیرساخت های 
حياتی و اقتصادی و عمرانی شــد که تا اکنون ثمــرات بالنده ی آن روز به 
روز فراگيرتر ميشــود. هزاران شرکت دانش بنيان، هزاران طرح زیرساختی و 
ضروری برای کشــور در حوزه های عمران و حمــل و نقل و صنعت و نيرو 
و معدن و ســالمت و کشــاورزی و آب و غيــره، ميليون ها تحصيل کرده ی 
دانشگاهی یا در حال تحصيل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها 
طرح بزرگ از قبيل چرخه ی سوخت هسته ای، سلّول های بنيادی، فناوری 
نانو، زیســت فّناوری و غيره با رتبه های نخستين در کّل جهان، شصت برابر 
شدن صادرات غيرنفتی، نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده ها برابر 
شدن صنایع از نظر کيفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فّناوری بومی، برجستگی 
محســوس در رشــته های گوناگون مهندســی از جمله در صنایع دفاعی، 
درخشــش در رشته های مهم و حّساس پزشکی و جایگاه مرجعّيت در آن و 
ده ها نمونه ی دیگر از پيشرفت، محصول آن روحيه و آن حضور و آن احساس 
جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد. ایراِن پيش  از انقالب، در 
توليد علم و فّناوری صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه 

هنری نداشت.
ثالثاً: مشارکت مردمی را در مسائل سياسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه های 
داخلی، حضور در صحنه های ملّی و استکبارســتيزی به اوج رســانيد و در 
موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فّعالّيتهای نيکوکاری که از پيش  از 
انقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگير داد. پس  از انقالب، مردم در مسابقه  ی 
خدمت رســانی در حوادث طبيعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت 

ميکنند.
رابعاً: بينش سياسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بين المللی را به گونه ی 
شگفت آوری ارتقاء داد. تحليل سياسی و فهم مسائل بين المللی در موضوعاتی 
همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، مسئله ی فلسطين و ظلم تاریخی به 
ملّت آن، مسئله ی جنگ افروزی ها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور 
ملّتها و امثال آن را از انحصار طبقه ی محدود و عزلت  گزیده ای به نام روشنفکر، 
بيرون آورد؛ این گونه روشنفکری ميان عموم مردم در همه ی کشور و همه ی 
ســاحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حّتی برای نوجوانان و 

نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت.
خامساً: کّفــه ی عدالت را در تقســيم امکانات عمومی کشور سنگين کرد. 
نارضایتی این حقير از کارکرد عدالت در کشــور به دليل آنکه این ارزش واال 
باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نيست، نباید 
به این معنی گرفته شــود که برای اســتقرار عدالت کار انجام نگرفته است. 
واقعّيت آن اســت که دســتاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، 
با هيچ دوره ی دیگر گذشته قابل مقایسه نيست. در رژیم طاغوت بيشترین 
خدمات و درآمدهای کشــور در اختيار گروه کوچکی از پایتخت نشينان یا 
همســانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بيشتر شهرها بویژه 
مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نيازهای اّوليه ی 
زیرساختی و خدمت رســانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار موّفق ترین 
حاکمّيتهای جهان در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور، 
و از مناطق مرّفه نشين شهرها به مناطق پایين دست آن بوده است. آمار بزرگ 
راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن 
برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سّد و نيروگاه و امثال آن 
به دورترین مناطق کشور، حقيقتاً افتخارآفرین است؛ بی شک این همه، نه در 

تبليغات نارسای مسئوالن انعکاس یافته  و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی 
به آن اعتراف کرده اســت؛ ولی هست و حسنه ای برای مدیران جهادی و با 
اخالص نزد خدا و خلق است. البّته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی 
که مایل اســت پيرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از  اینها است 
و چشــم اميد برای اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم 

پرداخت.
سادساً: عيار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونه ای چشمگير 
افزایش داد. این پدیده ی مبــارک را رفتار و منش حضرت امام خمينی در 
طول دوران مبارزه و پس  از پيــروزی انقالب، بيش  از هر چيز رواج داد؛ آن 
انسان معنوی و عارف و وارســته از پيرایه های ماّدی، در رأس کشوری قرار 
گرفت که مایه های ایمان مردمش بسی ریشه دار و عميق بود. هرچند دست 
تطاول تبليغات مرّوج فســاد و بی بندوبــاری در طول دوران پهلوی ها به آن 
ضربه های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی 
مردم متوّســط و بخصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی 
در جمهوری اســالمی، دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب کرد 
و فضا به ســود دین و اخالق دگرگون شد. مجاهدتهای جوانان در ميدانهای 
ســخت از جمله دفاع مقّدس، با ذکر و دعا و روحيه ی برادری و ایثار همراه 
شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و 
مادران و همسران با احساس وظيفه ی دینی از عزیزان خود که به جبهه های 
گوناگون جهاد می شــتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پيکر خون آلود 
یا جسم آســيب دیده ی آنان روبه رو شدند، مصيبت را با شکر همراه کردند. 
مساجد و فضاهای دینی رونقی بی ســابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف 
از هزاران جوان و اســتاد و دانشــجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای 
جهادی و جهادسازندگی و بسيج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار 
آکنده شد. نماز و حج و روزه داری و پياده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی 
و انفاقات و صدقات واجب و مســتحب در همه جا بویژه ميان جوانان رونق 
یافت و تا امروز، روز به روز بيشــتر و با کيفيت تر شده است. و اینها همه در 
دورانی اتّفاق افتاده که سقوط اخالقی روزافزون غرب و پيروانش و تبليغات پُر 
حجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، اخالق و معنویّت را 
در بخشهای عمده ی عالم منزوی کرده است؛ و این معجزه ای دیگر از انقالب 

و نظام اسالمی فّعال و پيشرو است.
سابعاً: نماد پر ابّهت و با شــکوه و افتخارآميــز ایستادگی در برابر قلدران و 
زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهان خوار و جنایت کار، 
روز به روز برجسته تر شد. در تمام این چهل سال، تسليم ناپذیری و صيانت 
و پاسداری از انقالب و عظمت و هيبت الهی آن و گردن برافراشته ی آن در 
مقابل دولتهای متکّبر و مستکبر، خصوصّيت شناخته شده ی ایران و ایرانی 
بویژه جوانان این مرز و بوم به شمار ميرفته است. قدرتهای انحصارگر جهان 
که همواره حيات خود را در دست اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال 
کردن منافع حياتی آنها برای مقاصد شــوم خود دانســته اند، در برابر ایران 
اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملّت ایران در فضای حيات بخش 
انقالب توانست نخست دست نشانده ی آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور 
برانَد و پس از  آن هم تا امروز از سلطه ی دوباره ی قلدران جهانی بر کشور با 

قدرت و شّدت جلوگيری کند.
جوانان عزیز!

اینها بخشی محدود از سرفصل های عمده در سرگذشت چهل ساله ی انقالب 
اسالمی است، انقالب عظيم و پایدار و درخشانی که شما به توفيق الهی باید 

گام بزرگ دّوم را در پيشبرد آن بردارید.
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محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، 
آزاد، مقتدر، با عّزت، متدیّن، پيشرفته در علم، انباشته از تجربه هایی گرانبها، 
مطمئن و اميدوار، دارای تأثير اساســی در منطقــه و دارای منطق قوی در 
مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پيشرفتهای علمی، ر کورددار در رسيدن 
به رتبه های باال در دانشها و فّناوری های مهم از قبيل هسته ای و سلّول های 
بنيادی و نانو و هوافضا و امثال آن، ســرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، 
سرآمد در انگيزه های جهادی ميان جوانان، سرآمد در جمعّيت جوان کارآمد، 
و بســی ویژگی های افتخارآميز دیگر که همگی محصول انقالب و نتيجه ی 
جهت گيری هــای انقالبی و جهادی اســت. و بدانيد کــه اگر بی توّجهی به 
شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله 
نمی بودـ  که متأّسفانه بود و خسارت بار هم بودـ  بی شک دستاوردهای انقالب 
از این بسی بيشتر و کشور در مسير رسيدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر 

بود و بسياری از مشکالت کنونی وجود نمی داشت.
ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشــهای مســتکبران روبه رو 
اســت اّما با تفاوتی کامالً معنی دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه 
کردن دست عّمال بيگانه یا تعطيلی سفارت رژیم صهيونيستی در تهران یا 
رسوا کردن النه ی جاسوسی بود، امروز چالش بر سِر حضور ایران مقتدر در 
مرزهای رژیم صهيونيستی و برچيدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی 
غرب آســيا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطينی در 
قلب سرزمين های اشــغالی و دفاع از پرچم برافراشته ی حزب اهلّل و مقاومت 
در سراســر این منطقه است. و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگيری از خرید 
تسليحات ابتدایی برای ایران بود،  امروز مشکل او جلوگيری از انتقال سالحهای 
پيشــرفته ی ایرانی به نيروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان آمریکا آن 
بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپيما و بالگرد خواهد توانست 
بر نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای مقابله ی سياسی و امنّيتی 
با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند 
یا مرعوب ميبيند و البّته باز هم در رویارویی، شکست ميخورد. ایران به برکت 
انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ی ملّت ایران در چشم جهانيان 

و عبور کرده از بسی گردنه های دشوار در مسائل اساسی خویش است.
اّما راه طی شــده فقط قطعه ای از مسير افتخارآميز به سوی آرمانهای بلند 
نظام جمهوری اسالمی است. دنباله ی این مسير که به گمان زیاد، به دشوارِی 
گذشته ها نيست، باید با هّمت و هشياری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان 
طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، 
در همه ی ميدانهای سياســی و اقتصــادی و فرهنگی و بين المللی و نيز در 
عرصه های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شــانه های خود را به زیر 
بار مسئولّيت دهند، از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره گيرند، نگاه انقالبی و 
روحيه ی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل 

نظام پيشرفته ی اسالمی بسازند.
نکته ی مهّمی که باید آینده ســازان در نظر داشــته باشند، این است که در 
کشــوری زندگی ميکنند که از نظر ظرفّيتهای طبيعی و انســانی، کم نظير 
اســت و بسياری از این ظرفّيتها با غفلت دست اندرکاران تاکنون بی استفاده 
یا کم استفاده مانده است. هّمتهای بلند و انگيزه های جوان و انقالبی، خواهند 
توانســت آنها را فّعال و در پيشــرفت ماّدی و معنوی کشور به معنی واقعی 

جهش ایجاد کنند.
مهم ترین ظرفّيت اميدبخش کشور، نيروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای 
عميق و اصيل ایمانی و دینی اســت. جمعّيت جوان زیر 40  سال که بخش 
مهّمی از آن نتيجه ی موج جمعّيتی ایجاد شده در دهه ی 60 است، فرصت 

ارزشــمندی برای کشور اســت. 36 ميليون نفر در سنين ميانه ی 15 و 40 
سالگی، نزدیک به 14 ميليون نفر دارای تحصيالت عالی، رتبه ی دّوم جهان 
در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحيه ی انقالبی رشد 
کرده و آماده ی تالش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگير جوانان محّقق 
و اندیشمندی که به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی و غيره اشتغال 
دارند؛ اینها ثروت عظيمی برای کشور است که هيچ اندوخته ی ماّدی با آن 

مقایسه نميتواند شد.
به جز اینها، فرصتهای ماّدی کشور نيز فهرستی طوالنی را تشکيل ميدهد که 
مدیران کارآمد و پُرانگيزه و خردمند ميتوانند با فّعال کردن و بهره گيری از آن، 
درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نياز 
و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشــکالت کنونی را برطرف 
نماینــد. ایران با دارا بودن یک درصد جمعّيت جهان، دارای 7 درصد ذخایر 
معدنی جهان است: منابع عظيم زیرزمينی، موقعيت استثنائی جغرافيایی ميان 
شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 
15 همسایه با 600 ميليون جمعّيت، سواحل دریایی طوالنی، حاصلخيزی 
زمين با محصوالت متنّوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخشهایی 
از ظرفّيتهای کشور است؛ بسياری از ظرفّيتها دست نخورده مانده است. گفته 
شــده  است که ایران از نظر ظرفّيتهای استفاده نشده ی طبيعی و انسانی در 
رتبه ی اّول جهان است. بی شک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهيد توانست 
این عيب بزرگ را برطرف کنيد. دهه ی دّوم چشــم انداز، باید زمان تمرکز بر 
بهره برداری از دســتاوردهای گذشته و نيز ظرفّيتهای استفاده نشده باشد و 

پيشرفت کشور از جمله در بخش توليد و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.
اکنون به شــما فرزندان عزیزم در مورد چند ســرفصل اساسی توصيه هایی 
ميکنم. این سرفصل ها عبارتند از: علم و پژوهش، معنویّت و اخالق، اقتصاد، 
عدالت و مبارزه با فســاد، اســتقالل و آزادی، عّزت ملّی و روابط خارجی و 

مرزبندی با دشمن، سبک زندگی.
اّما پيش از همه چيز، نخستين توصيه ی من اميد و نگاه خوشبينانه به آینده 
است. بدون این کليد اساسِی همه ی قفلها، هيچ گامی نميتوان برداشت. آنچه 
ميگویم یک اميد صادق و مّتکی به واقعّيتهای عينی است. این جانب همواره 
از اميد کاذب و فریبنده  دوری جســته ام، اّما خود و همه را از نوميدی بی جا 
و ترس کاذب نيز برحذر داشــته  ام و برحذر ميدارم. در طول این چهل سال 
ـ و اکنون مانند هميشــهـ  سياست تبليغی و رسانه ای دشمن و فّعال ترین 
برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و حّتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. 
خبرهای دروغ، تحليل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعّيتها، پنهان کردن 
جلوه های اميدبخش، بزرگ کردن عيوب کوچک و کوچک نشــان دادن یا 
انکار محّسنات بزرگ، برنامه  ی هميشگی هزاران رسانه ی صوتی و تصویری و 
اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور نيز 
قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت ميکنند. 
شــما جوانان باید پيش گام در شکستن این محاصره ی تبليغاتی باشيد. در 
خود و دیگران نهال اميد به آینده را پرورش دهيد. ترس و نوميدی را از خود 
و دیگران برانيد. این نخســتين و ریشه ای ترین جهاد شما است. نشانه های 
اميدبخشـ  که به برخی از آنها اشاره شدـ  در برابر چشم شما است. رویشهای 
انقالب بسی فراتر از ریزشها است و دست و دلهای امين و خدمتگزار، بمراتب 
بيشتر از مفسدان و خائنان و کيســه دوختگان است. دنيا به جوان ایرانی و 
پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بســياری از عرصه ها با چشم تکریم و 
احترام مينگرد. قدر خود را بدانيد و با قّوت خداداد، به سوی  آینده خيز بردارید 

و حماسه بيافرینيد.
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و اّما توصیه ها:
1( علم و پژوهش: دانش،  آشــکارترین وسيله ی عّزت و قدرت یک کشور 
است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنيای غرب به برکت دانش خود بود که 
توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود 
تهيدستی در بنيانهای اخالقی و اعتقادی، با تحميل سبک زندگی غربی به 
جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختيار سياســت و اقتصاد آنها را به دست 
گيرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصيه نميکنيم، اما 
مؤّکداً به نياز کشور به جوشاندن چشمه ی دانش در ميان خود اصرار ميورزیم. 
بحمداهلّل استعداد علم و تحقيق در ملّت ما از متوّسط جهان باالتر است. اکنون 
نزدیک به دو دهه است که رستاخيز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که 
ـ یعنی یازده برابر شتاب رشد متوّسط  برای ناظران جهانی غافلگيرکننده بودـ 
ـ به پيش رفته است. دستاوردهای دانش و فّناوری ما در این  علم در جهانـ 
مّدت که ما را به رتبه شانزدهم در ميان بيش از دویست کشور جهان رسانيد 
و مایه ی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته های حّساس و نو پدید 
به رتبه های نخستين ارتقاء داد، همه و همه در حالی اتّفاق افتاده که کشور 
دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. ما با وجود شنا در جهت مخالف 
جریان دشمن ســاز، به رکوردهای بزرگ دست یافته ایم و این نعمت بزرگی 

است که به خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت.
اّما آنچه من ميخواهم بگویم این اســت که این راه طی شــده، با همه ی 
اهمّيتش فقط یک آغاز بوده اســت و نه بيشتر. ما هنوز از قلّه های دانش 
جهان بسيار عقبيم؛ باید به قلّه ها دست یابيم. باید از مرزهای کنونی دانش 
در مهم ترین رشــته ها عبور کنيم. ما از این مرحله هنوز بسيار عقبيم؛ ما 
از صفر شــروع کرده ایم. عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران پهلوی ها و 
قاجارها در هنگامی که مسابقه ی علمی دنيا تازه شروع شده بود، ضربه ی 
ســختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه 
داشــته بود. ما اکنون حرکت را  آغاز کرده و با شــتاب پيش ميرویم ولی 
این شــتاب باید سالها با شــّدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران 
شــود. این جانب همواره به دانشگاه ها و دانشــگاهيان و مراکز پژوهش و 
پژوهنــدگان، گرم و قاطع و جّدی در این باره تذّکر و هشــدار و فراخوان 
داده ام، ولی اینک مطالبه ی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه 
را با احساس مسئولّيت بيشتر و همچون یک جهاد در پيش گيرید. سنگ 
بنای یک انقالب علمی در کشــور گذاشــته شده و این انقالب، شهيدانی 
از قبيل شــهدای هسته ای نيز داده اســت. به پاخيزید و دشمن بدخواه و 

کينه توز را که از جهاد علمی شما بشّدت بيمناک است ناکام سازید.
2( معنویّت و اخالق: معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از 
قبيل: اخالص، ایثار، توّکل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخالق به معنی 
رعایت فضليت هایی چون خيرخواهی، گذشت، کمک به نيازمند، راستگویی، 
شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقّيات نيکو است. معنویّت و اخالق، 
جهت دهنــده ی همه ی حرکتها و فّعالّيتهای فردی و اجتماعی و نياز اصلی 
جامعه اســت؛ بودن آنها، محيط زندگی را حّتی با کمبودهای ماّدی، بهشت 

ميسازد و نبودن آن حّتی با برخورداری ماّدی، جهّنم می آفریند.
شــعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بيشــتر رشد کند برکات 
بيشتری به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش 
و جهــاد، بدون همراهی حکومتها توفيق چندانــی نخواهد یافت. اخالق و 
معنویّت، البّته با دستور و فرمان به دست نمی آید، پس حکومتها نميتوانند آن 
را با قدرت قاهره ایجاد کنند، اّما اّوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی 
داشته باشند، و ثانياً زمينه  را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای 

اجتماعی در این باره ميدان دهند و کمک برسانند؛ با کانونهای ضّد معنویّت و 
اخالق، به شيوه ی معقول بستيزند و خالصه اجازه ندهند که جهّنمی ها مردم 

را با زور و فریب، جهّنمی کنند.
ابزارهای رســانه ای پيشــرفته و فراگير، امکان بســيار خطرناکی در اختيار 
کانونهای ضّد معنویّت و ضّد اخالق نهاده است و هم اکنون تهاجم روزافزون 
دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حّتی نونهاالن با بهره گيری از این 
ابزارها را به چشم خود می بينيم. دستگاه های مسئول حکومتی در این باره 
وظایفی سنگين بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامالً مسئوالنه صورت 
گيرد. و این البّته به معنی رفع مسئولّيت از اشخاص و نهادهای غيرحکومتی 
نيســت. در دوره ی پيش  رو باید در این باره ها برنامه های کوتاه مّدت و ميان 

مّدت جامعی تنظيم و اجرا شود؛ ان شاء اهلّل.
3( اقتصاد: اقتصاد یک نقطه ی کليدِی تعيين کننده اســت. اقتصاد قوی، 
نقطه ی قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد 
ضعيف، نقطه ی ضعف و زمينه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر 
و غنا در ماّدیات و معنویّات بشــر، اثر ميگذارد. اقتصاد البّته هدف جامعه ی 
اسالمی نيست، اّما وسيله ای است که بدون آن نميتوان به هدفها رسيد. تأکيد 
بر تقویت اقتصاد مستقّل کشور که مبتنی  بر توليد انبوه و با کيفّيت، و توزیع 
عدالت محور، و مصرف به اندازه و بی  اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه 
است و در سالهای اخير از سوی این جانب بارها تکرار  و بر آن تأکيد شده، به 
خاطر همين تأثير شگرفی است که اقتصاد ميتواند بر زندگی امروز و فردای 

جامعه بگذارد.
انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعيف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به 
ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعيف، اقتصاد کشور را از بيرون و درون دچار 
چالش ساخته است. چالش بيرونی تحریم و وسوسه ها ی دشمن است که در 
صورت اصالح مشکل درونی، کم اثر و حّتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی 

عبارت از عيوب ساختاری و ضعف های مدیریّتی است.
مهم ترین عيوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد 
که در حيطه ی وظایف دولت نيســت، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفّيت 
داخلی، استفاده ی اندک از ظرفّيت نيروی انسانی کشور، بودجه بندی معيوب 
و نامتوازن، و ســرانجام عدم ثبات سياستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت 
اولویّتها و وجود هزینه های زائد و حّتی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه های 
حکومتی است. نتيجه ی اینها مشکالت زندگی مردم از قبيل بی کاری جوانها، 

فقر درآمدی در طبقه ی ضعيف و امثال آن است.
راه حّل این مشکالت، سياست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های 
اجرائی برای همه ی بخشــهای آن تهّيه و با قدرت و نشاط کاری و احساس 
مسئولّيت، در دولتها پيگيری و اقدام شــود. درون زایی اقتصاد کشور، مولّد 
شدن و دانش بنيان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصّدیگری نکردن دولت، 
برون گرایی با استفاده از ظرفّيتهایی که قبالً به آن اشاره شد، بخشهای مهّم 
این راه حل ها است. بی گمان یک مجموعه ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر 
دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. 

دوران پيِش  رو باید ميدان فّعالّيت چنين مجموعه ای باشد.
جوانان عزیز در  سراسر کشــور بدانند که همه ی راه حل ها در داخل کشور 
اســت. اینکه کسی گمان کند که »مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم 
است و علّت تحریم هم مقاومت ضّد استکباری و تسليم نشدن در برابر دشمن 
اســت؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشــمن و بوسه زدن بر پنجه ی گرگ 
است« خطایی نابخشودنی است. این تحليل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان 
و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر ميشود، اّما منشأ آن، کانونهای فکر و 
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توطئه ی خارجی است که با صد زبان به تصميم سازان و تصميم گيران و افکار 
عمومی داخلی القاء ميشود.

4( عدالت و مبارزه با فساد: این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی 
و اخالقی و سياسی، توده ی چرکين کشورها و نظامها و اگر در بدنه ی حکومتها 
عارض شود، زلزله ی ویرانگر و ضربه زننده به مشروعّيت آنها است؛ و این برای 
نظامی چون جمهوری اسالمی که نيازمند مشروعّيتی فراتر از مشروعّيتهای 
مرســوم و مبنائی تر از مقبولّيت اجتماعی است، بسيار جّدی تر و بنيانی تر 
از دیگر نظامها است. وسوســه ی مال و مقام و ریاست، حّتی در َعلَوی ترین 
حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امير  المؤمنين )عليه الّسالم( کسانی 
را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران 
و مسئوالنش مسابقه ی زهد انقالبی و ساده زیستی ميدادند، هرگز بعيد نبوده 
و نيست؛ و این ایجاب ميکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تيزبين و رفتاری 
قاطع در قوای ســه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد 

مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه های حکومتی.
البّته نسبت فساد در ميان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در مقایسه 
با بسياری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و 
فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداهلّل مأموران این نظام غالباً سالمت 
خود را نگاه داشــته اند، ولی حّتی آنچه هســت غيرقابل قبول است. همه 
باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعّيت همه ی مقامات حکومت 
جمهوری اســالمی است. همه باید از شــيطان حرص برحذر باشند و از 
لقمه ی حرام بگریزند و از خداوند در این باره کمک بخواهند و دستگاه های 
نظارتی و دولتی باید با قاطعّيت و حساســّيت، از تشــکيل نطفه ی فساد 
پيشگيری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نيازمند انسانهایی با ایمان 
و جهادگر، و منيع الّطبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه 
بخش اثرگذاری اســت از تالش همه جانبه ای که نظام جمهوری اسالمی 

باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
عدالت در صدر هدف های اّولّيه ی همه  ی بعثتهای الهی است و در جمهوری 
اسالمی نيز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه ای مقّدس در همه ی 
زمانها و سرزمين ها است و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ عصر 
)ارواحنافداه( ميّســر نخواهد شد ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت 
ممکن و فریضه ای بر عهده ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری 
اسالمی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است که قبالً بدان اشاره ای 
کوتاه رفت؛ و البّته در توضيح و تشریح آن باید کارهای بيشتری صورت گيرد 
و توطئه ی واژگونه نمایی و الاقل ســکوت و پنهان سازی که اکنون برنامه ی 

جّدی دشمنان انقالب است، خنثی گردد.
با این همه اینجانب به جوانان عزیزی که آینده ی کشــور، چشم انتظار آنها 
اســت صریحاً ميگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید ميشده و بشود، دارای 
فاصله  ای ژرف است. در جمهوری اسالمی، دلهای مسئوالن به طور دائم باید 
برای رفع محرومّيتها بتپد و از شکافهای عميق طبقاتی بشّدت بيمناک باشد. 
در جمهوری اســالمی کسب ثروت نه تنها جرم نيست که مورد تشویق نيز 
هست، اّما تبعيض در توزیع منابع عمومی و ميدان دادن به ویژه خواری و مدارا 
با فریبگران اقتصادی که همه به بی عدالتی می انجامد، بشّدت ممنوع است؛ 
همچنين غفلت از قشرهای نيازمند حمایت، به هيچ رو مورد قبول نيست. این 
ســخنان در قالب سياستها و قوانين، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای 
شایســته ی آن چشم اميد به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره ی بخشهای 
ـ که بحمداهلّل کم  گوناگون کشور  به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردانـ 

ـ سپرده شود، این اميد برآورده خواهد شد؛ ان شاءاهلّل. نيستندـ 

5( استقالل و آزادی: اســتقالل ملّی به معنــی آزادی ملّت و حکومت از 
تحميل و زورگویی قدرتهای سلطه گر جهان است. و آزادی اجتماعی به معنای 
حّق تصميم گيری و عمل کردن و اندیشيدن برای همه ی افراد جامعه است؛ 
و این هر دو از جمله ی ارزشــهای اســالمی اند و این هر دو عطّيه ی الهی به 
انســانها یند و هيچ کدام تفّضل حکومتها به مردم نيستند. حکومتها موّظف 
به تأمين این دو اند. منزلت آزادی و اســتقالل را کسانی بيشتر ميدانند که 
بــرای آن جنگيده اند. ملّت ایران با جهاد چهل ســاله ی خود از جمله ی آنها 
است. استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، دستاورد، بلکه خون آورِد صدها 
هزار انســان واال و شــجاع و فداکار است؛ غالباً جوان، ولی همه در رتبه های 
رفيع انســانّيت. این ثمر شــجره ی طّيبه ی انقالب را با تأویل و توجيه های 
ســاده لوحانه و بعضاً مغرضانه، نميتوان در خطر قرار داد. همه ــ مخصوصاً 
دولت جمهوری اسالمی ــ موّظف به حراست از آن با همه ی وجودند. بدیهی 
است که »استقالل« نباید به معنی زندانی کردن سياست و اقتصاد کشور در 
ميان مرزهای خود، و »آزادی« نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشــهای 

الهی و حقوق عمومی تعریف شود.
6( عّزت مّلی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: این هر سه، شاخه هایی 
از اصِل »عّزت، حکمت، و مصلحت« در روابط بين المللی اند. صحنه ی جهانی، 
امروز شاهد پدیده هایی است که تحّقق یافته یا در آستانه  ی ظهورند: تحّرک 
جدید نهضت بيداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه ی آمریکا 
و صهيونيسم؛ شکست سياست های آمریکا در منطقه ی غرب آسيا و زمين گير 
شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه ی سياسی 

جمهوری اسالمی در غرب آسيا و بازتاب وسيع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخشــی از مظاهر عّزت جمهوری اســالمی است که جز با شجاعت و 
حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ 
پيشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران 
عــالوه  بر آمریکای جنایت کار، تعدادی از دولتهای اروپایی را نيز خدعه گر و 
غيرقابل اعتماد ميداند. دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها 
با دّقت حفظ کند؛ از ارزشهای انقالبی و ملّی خود، یک گام هم عقب نشينی 
نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عّزت کشور و ملّت خود 
را در نظر داشته باشد و حکيمانه و مصلحت جویانه و البّته از موضع انقالبی، 
مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حّل هيچ مشکلی 
متصّور نيســت و مذاکره با آن جز زیان مــاّدی و معنوی محصولی نخواهد 

داشت.
7( سبک زندگی: سخن الزم در این باره بسيار است. آن را به فرصتی دیگر 
واميگذارم و به همين جمله اکتفا ميکنم که تالش غرب در ترویج ســبک 
زندگی غربی در ایران، زیانهای بی جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سياسی 
به کشــور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه جانبه و هوشمندانه 

ميطلبد که باز چشم اميد در آن به شما جوانها است.
در پایان از حضور ســرافرازانه و افتخارانگيز و دشمن شــکن ملّت عزیز در 
بيست ودّوم بهمن و چهلمين سالگرد انقالب عظيم اسالمی تشّکر می کنم و 

پيشانی سپاس بر درگاه حضرت حق می سایم.
سالم بر حضرت بقّيهًْ  اهلل )ارواحنا فداه(؛ سالم بر ارواح طّيبه ی شهيدان واال 
مقام و روح مطّهر امام بزرگوار؛ و سالم بر همه ی ملّت عزیز ایران و سالم ویژه 

به جوانان.
دعاگوی شما
سّیدعلی خامنه ای
22 / بهمن ماه / 1397
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آیــت اهلل مجتهــد شبســتری گفــت: در این ۴۰ ســالی که 
از عمــر انقــالب می گــذرد بحمــداهلل نقــاط قــوت فراوانی 
ــی و  ــاوری، علم ــرفت فن ــر پیش ــم. از نظ ــت آوردی به دس
ــات  ــی توفیق ــع دفاع ــکی و صنای ــاص پزش ــور خ به ط
ــالب  ــش از انق ــه پی ــی ک ــته ایم. درحال ــمگیری داش چش
ــچ  ــم و هی ــارج وارد می کردی ــم از خ ــاردار را ه ــیم خ س
صنایــع دفاعــی وجــود نداشــت، امــا امــروز دوربردتریــن 
پهبادهــا، موشــک ها و ســایر صنایــع دفاعــی را خودمــان 

می ســازیم.
همزمان با  چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، ریيس 
شــورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( درباره دستاوردها 
و نقاط قوت جمهوری اســالمی، گفت: در این 40 سالی که 
از عمر انقالب می گذرد بحمداهلل نقاط قوت فراوانی به دست 
آوردیــم. از نظر پيشــرفت فناوری، علمــی و به طور خاص 
پزشــکی و صنایع دفاعی توفيقات چشــمگيری داشته ایم. 
مثال درحالی که پيش از انقالب ســيم خاردار را هم از خارج 
وارد می کردیم و هيچ صنایع دفاعی وجود نداشت، اما امروز 
دوربردترین پهبادها، موشــک ها و ســایر صنایع دفاعی را 
خودمان می سازیم. الحمدهلل هوشمندی و ذکاوت دانشمندان 
جوان ایرانی به حدی رســيده اســت که این ها به دستشان 
ساخته می شــود و از مواردی است که نمی توان آن را انکار 

کرد.
وی با اشــاره به موضوع عمران و آبادی در کشــور تصریح 
می کند: وضعيت آبادانی در کشــور طی 40 سال گذشته با 
پيش از انقالب اصاًل قابل قياس نيســت. در گذشته نه تنها 
روستای بشــاگرد که به محروميت مشهور است، بلکه همه 
روستاها، حتی راه دسترسی برای آنکه محصوالت کشاورزی 
خود را به شهر برسانند نداشتند. بعد از انقالب، راه روستایی 
ساخته شد و تقریباً تمامی روســتاها از برق برخوردارند. از 
این جهات الحمدهلل پيشرفت های چشمگيری کسب کردیم.

این عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه می داد: عالوه 
بر این ها، اســتقالل و آزادی را به واســطه انقالب به دست 
آوردیم و دیگر آقا باالسری نداریم و زیر یوغ آمریکا نيستيم. 

چندین انتخابــات آزاد برگزار می کنيم و مســتقل تصميم 
می گيریم. این ها موهبت های عظيمی اســت که آدمی قدر 
آن را نمی داند، اما اگر رژیم گذشته را به یاد بياوریم که هيچ 
انتخابات آزادی برگزار نمی شد، فشار آمریکایی ها بود و هرچه 
اســتاد ازل می گفت همان می شد، قدر امروزمان را خواهيم 
دانســت. خوشبختانه مردم ساالری دینی به وجود آمده و ما 

باید شکرگزار آن باشيم.
مجتهد شبستری درباره کاستی هایی که طی 40 سال گذشته 
وجود داشته است می گوید: بله مشکالتی هست، مخصوصاً 
در این اواخر که مشــکالت اقتصادی در کشــور رخ داد که 
بخشی از آن، از فشار و تحریم های خارجی که آمریکا اعمال 
کرده است ناشی می شــود و بخش دیگر از ضعف مدیریتی 
داخلی است. اميدواریم ان شاءاهلل به برکت فاطمه زهرا)س( 
که در ایام وفات ایشان قرار داریم و پيغمبر اکرم)ص( خداوند 

ان شاءاهلل ترحمی کند و مشکالت کشور برطرف شود.
وی در هميــن راســتا تأکيد کرد: البته مــردم هم باید در 
انتخابات ها دقت کنند تا نيروهای شایســته و صالح را برای 
مجلس، شوراها و ریاست جمهوری انتخاب کنند. اگر مردم 
در این زمينه هوشــيار باشند، در صحنه ها حاضر باشند و به 
رهنمودهای رهبری در زمينه حمایت از توليد داخلی توجه 

داشته باشند، مشکالت از بين خواهد رفت.
امام جمعه ســابق تبریز درباره پاســخ بــه اینکه مهم ترین 
معضالت و مشــکالت نظام چيست، گفت: نخست مشکالت 
اقتصادی و پس از آن مشکالت فرهنگی. امروز گرانی و تورم 
در مرحله ای اســت که برای اقشــار آسيب پذیر قابل تحمل 
نيســت. عالوه بر این، کنترل و نظارتــی بر قيمت کاالها از 
کاالهای اساســی تا خودرو در کشور وجود ندارد. دولت باید 

بر این ها نظارت دقيق داشته باشد تا مشکالت از بين برود.
وی درباره مشــکالت فرهنگی نيز تصریــح کرد: ارزش های 
اســالمی آن گونه که باید در دانشگاه ها و جامعه وجود ندارد 
و اميدواریم به این موضوع توجه بيشتری شود تا آرمان هایی 

که انقالبيون، شهدا و امام بزرگوار داشتند، محقق شود.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

آبادانی ایران طی 40 سال گذشته 
با پیش از انقالب
اصالً قابل قیاس نیست
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همزمــان بــا فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند 
ــان،  ــرکل، معاون ــر، دبی ــه فج ــام اهلل ده ــالمی و ای ــالب اس انق
ــت)ع(  ــی اهل بی ــع جهان ــع مجم ــان مجم ــران کل و کارکن مدی
ــا نثــار تــاج گل  ــا حضــور در مرقــد مطهــر امــام خمینــی)ره( ب ب
و قرائــت فاتحــه بــه مقــام شــامخ بنیانگــذار جمهــوری اســالمی 

ــد. ــرام کردن ــران ادای احت ای
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( طی سخنانی در این مراسم ضمن 
عرض تســليت ایام شــهادت حضرت فاطمه زهراء)س( با اشــاره به 
چهلمين سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت: مشارکت 
ادارات، مؤسسات، وزارتخانه ها و نهادها برای تجدید عهد با آرمان های 
امام راحل امســال نسبت به سال های گذشته بسيار پرشورتر بود که 
این نشان دهنده ابراز عالقه و ارادت ملت به نظام جمهوری اسالمی و 

بنيانگذار کبير انقالب است.
حجت االسالم والمسلمين " محمدحسن اختری" ادامه داد: اظهار ارادت 
و عالقه به نظام جمهوری اسالمی، والیت فقيه و بنيانگذار جمهوری 
اسالمی از این جهت ارزش دارد که هم باعث ایجاد معنویت می شود و 
هم به دشمنان می فهماند که همه ما خود را مرهون مجاهدت های امام 
و ایثارگری های ملت و فداکاری های شهدا، جانبازان و آزادگان می دانيم.

وی تاکيد کرد: ما با حضور خود اعالم می کنيم رهبرا همانگونه که ما 
به امام راحل عشق می ورزیم و به خط ایشان پایبندی نشان می دهيم 
امروز خود را پيرو شما می دانيم و به اینکه در رکاب شما هستيم افتخار 

می کنيم.
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با بيان اینکه امام خمينی)ره( پایان 

دادن بــه حکومت طاغوت را از قبل پيش بينی می کردند، اضافه کرد: 
ایشــان به طور خاص تاکيد کردند که من تو را ]شاه[ از سکه خواهم 
انداخت و این پيش بينی را محقق کرده و او را از سکه انداخت و سکه 

اسالم در این جامعه شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد: امام خمينی)ره( به راهی که انتخاب کرده بود و 
مسيری که برگزیده بود کامال آگاهی داشت و این راه را با بصيرت و علم 

پيش برده و این انقالب را به پيروزی رساند.
حجت االســالم اختری در بخش دیگری از ســخنانش گفت: از آغاز 
انقالب اســالمی تا امروز هرچه نگاه می کنيم پيروزی پشت پيروزی 
بدســت آمده و تمام توطئه هایی که عليه جمهوری اسالمی در این 
ســال ها شــکل گرفته در برابر اراده ملت و رهنمودهای مقام معظم 

رهبری خنثی شده است.
وی با اشاره به سياست های خصمانه رئيس جمهوری آمریکا عليه ملت 
ایران اســالمی اظهار کرد: در عراق، سوریه و حتی سازمان ملل متحد 
شکســت خورده است. ترامپ اکنون منفورترین فرد پيش ملت ایران 
است. تنفر از او در آمریکا و جهان اسالم بيش از هر زمان دیگری است.

اختری با بيان اینکه باید با شناخت و بصيرت راهی که انتخاب کردیم 
ادامه دهيم افزود: مشکالت و سختی های معيشتی به وجود می آید اما 

نباید نغمه های دشمنان در ما وسوسه ایجاد و ما را متزلزل کند.
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( گفت: این انقالب نشــأت گرفته 
از اهل بيت)ع( اســت و همواره مورد عنایت و لطف خداوند متعال و 

مشمول دعاها و عنایات خاصه امام زمان)عج( قرار داریم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
در مراسم تجدید میثاق با امام راحل)ره(؛

انقالب اسالمی ایران
نشأت گرفته از

فرهنگ اهل بیت)ع( است



عضــو شــورای عالــی مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( بــه مناســبت چهلمین 
ــته  ــخصیت برجس ــوص ش ــالمی، در خص ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی س
امــام خمینــی )ره( و نقــش ایشــان در بیــداری اســالمی در منطقــه گفــت: 
بــه نظــر مــن از اول طلــوع اســالم و بعثــت پیامبــر اکــرم )ص( تــا امــروز 
ــداری  ــالم و بی ــای اس ــهداء)ع( در احی ــام سیدالش ــه قی ــدازه ک ــان ان هم
ــخص  ــران و ش ــالمی ای ــالب اس ــروز انق ــت، ام ــش داش ــلمانان نق مس
حضــرت امــام )ره( و مقــام معظــم رهبــری در احیــای اســالم و بیــداری 

اســالمی نقــش داشــته انــد.
حجت االســالم والمســلمين »محمود محمدی عراقی« در ادامه در خصوص 
نقش انقالب اسالمی ایران در شکل گيری تحوالت منطقه گفت: ما می توانيم 
تاریخ منطقه را به قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران تقسيم کنيم. تقریبا همه 
حوادث از جمله شــکل گيری نهضت های آزادی بخش در دنيا، انقالب مردم 
فلسطين، شکل گيری نهضت های اسالمی در منطقه همچون حزب اهلل لبنان، 
انصاراهلل یمن، حشدالشــعبی عراق و... همه الگو گرفته از انقالب اسالمی ایران 
هســتند. بنابراین همانگونه امام حسين )ع( اســالم را زنده کرد، حضرت امام 
)ره( و شهدا یک بار دیگر اسالم را زنده کردند و در سطح منطقه این تحوالت 

شگرف را ایجاد کردند.
عضو هيات امنای جمعيت دفاع از ملت فلســطين ادامه داد: حضرت امام )ره( 
کاری کردند که اســالم در دنيا مطرح شــد و همه چشــم ها امروز به انقالب 
اسالمی ایران دوخته شده است. این درست است که حضرت امام )ره( در ميان 
ما نيست اما راه و منش امام )ره( همچنان زنده است، تکليف ما بسيار سنگين 

است. ما باید نسل های جدید را با تفکرات امام )ره( بيشتر آشنا کنيم.
محمدی عراقی در ادامه بيان داشــت: جوانان عزیــز ما امروز امام )ره(، دوران 
انقالب و دفاع مقدس را ندیده اند، بنابراین این ما هستيم که باید این پيام را 

به آنها برسانيم تا اندیشه امام )ره( را با عمل و رفتارمان منتقل کنيم.
ایــن عضو شــورای عالی انقالب فرهنگــی در پایان گفت: کســانی که امروز 
مسئوليت دارند، نقش و مسئوليت بسيار سنگينی در معرفی شخصيت و منش 
امام )ره( بر عهده دارند تا خدایی نکرده چشم هایمان را باز نکنيم ببينيم راه و 

منش امام )ره( دچار تحریف شده است.

ــا  ــت)ع( ب ــل بی ــی اه ــع جهان ــی مجم ــورای عال ــو ش عض
گفــت:  اســالمی  انقــالب  ســالگی  چهــل  گرامیداشــت 
ــف  ــای مختل ــته در قالب ه ــال گذش ــول ۴۰ س ــمنان در ط دش
ــود  ــر خ ــت تاثی ــردم را تح ــد م ــعی کردن ــا س ــا و باره باره
ــر در  ــار یکدیگ ــه در کن ــران همیش ــت ای ــا مل ــد ام ــرار دهن ق
ــب  ــا عق ــه ای پ ــتاده  و لحظ ــالب ایس ــای انق ــاع از آرمانه دف

نگذاشــتند.
آیت اهلل  »محمدعلی تســخيری« افزود: ما در کشــورمان باالترین 
ســطح دموکراسی و انتخابات مردمی را داریم و حکومت جمهوری 
اسالمی ایران پيوسته در چارچوب دستورات الهی پيش رفته است.
مشــاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسالم با بيان اینکه 
جریان انقالب اســالمی توطئه دشمنان را خنثی کرده است گفت: 
دشــمنان در چهار دهه گذشته مدام در صدد ضربه زدن و نابودی 
این انقالب بوده اند و در ایــن راه قوميت های گوناگون ایران را نيز 
تحریک کردند؛ اما نتوانستند در این مسير توفيقی به دست آورند.
وی یادآور شــد: ما در عرصه های مختلفی مانند انرژی هســته ای، 
سلولهای بنيادین، نانوفناوری، هوافضا، توانمندیهای علمی در حوزه 
و دانشــگاه و... پيشرفت های چشمگيری داشته ایم؛ همانطور که در 
تســليحات نظامی و دفاعی روز به روز در حال پيشــرفت هستيم. 

اینها بخشی از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران است.
رئيس شــورای عالــی مجمع جهانی تقریب مذاهــب  اضافه کرد: 
همچنين ما توانســتيم هزاران نفر را به عنوان مبلغ به دین اسالم 
تربيت و جهت تبيين و نشــر اصول اسالمی به کشورهای مختلف 

اعزام کنيم.
آیت اهلل تسخيری افزود: چنين انقالبی که با دست الهی پيش رفته 
تمام چالش های موجود بر سر راهش را باز هم کنار خواهد زد و به 
پيشرفت های چشمگير دیگری دست پيدا خواهد کرد. این انقالب و 
مردمان از هيچ قدرت و تهدیدی نمی ترسند و اینها  همگی بخشی 

از دستاوردهای 40 سالگی انقالب اسالمی محسوب می شوند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

می توان تاریخ منطقه را به
قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران 

تقسیم کرد

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

جریان انقالب اسالمی
همچون گذشته چالش ها
را کنار خواهد زد
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ــن  ــت)ع( در جش ــل بی ــی اه ــع جهان ــی مجم ــورای عال ــی ش ــو لبنان عض
ــزار  ــروت برگ ــی بی ــه جنوب ــه در حوم چهــل ســالگی انقــالب اســالمی ک
شــد، ضمــن تبییــن برخــی از دســتاوردهای انقــالب اســالمی ایــران، بــه 
ــرای  ــتان ب ــرائیل و عربس ــکا، اس ــترک آمری ــای مش ــدام ه ــالش و اق ت

ــا انقــالب اســالمی اشــاره کــرد. ــه ب مقابل
حجت االسالم والمسلمين »سيد حسن نصراهلل« به دو دستاورد سياسی انقالب 
اشــاره کرد و گفت: از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی، استقالل در هر 
دو عرصه سياست خارجی و داخلی است. به لحاظ داخلی، هيچ قدرت خارجی 
در چينــش قدرت در ایران مداخله ای ندارد و هيچ مقامی برای رســيدن به 
کرســی قدرت به جلب حمایت خارجی روی نياورده است. به لحاظ خارجی، 
هيچ بازیگر خارجی نه تنها در تصميم سازی خارجی جمهوری اسالمی ایران 
دخالتی ندارد بلکه هيچ قدرتی نيز نمی تواند خواســته ها و اهداف خود را بر 

دولت ایران تحميل کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران، اهميت داشتن 
رای مردم و مردم ســاالری اســت. طی چهل سال گذشــته 35 انتخابات در 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد. انتخابات ایران هرگــز و حتی در طول 
جنگ تحميلی هم متوقف نشد. این اتفاق در حالی است که در محيط منطقه 
ای خاورميانه اساســا انتخابات برای اغلب کشــورها، معنایی ندارد و حکام و 
دولتمردان بر اســاس آراء مردمی انتخاب نمی شــوند بلکــه قدرت ماهيت 

خانوادگی و خاندانی دارد.
سيد حسن نصراهلل به اقدام ها و تالش های مثلث آمریکا، اسرائيل و عربستان 
برای مقابله با انقالب اســالمی اشاره کرد و گفت: »محمد بن سلمان« وليعهد 
ســعودی اعتراف کرد که واشــنگتن از او خواســته اســت برابر اندیشه امام 

خمينی)ره(، وهابيت را انتشار دهد.
 محور پایانی سخنان دبيرکل حزب اهلل لبنان، توانایی جمهوری اسالمی ایران 
برای گذار از چالش های پيش رو به خصوص تحریم ها بود. سيد حسن نصراهلل 
خردمنــدی رهبر انقالب، صبر مردم در مقابل مشــکالت را دو عامل موفقيت 
ایران در گذار از این چالش ها عنوان کرد و گفت افق مقابل ما پيروزی مقاومت 

است.

ــت)ع(  ــی اهــل بی ــی مجمــع جهان عضــو عراقــی شــورای عال
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ــی ب ــدور پیام ــا ص ب
انقــالب اســالمی ایــران تأکیــد کــرد: ایــن انقــالب بــر آحــاد 

ــود. ملــت متکــی ب
حجت االســالم والمســلمين »ســيد عمار حکيم« رهبر جریان 
حکمــت ملــی در بيانيه ای چهلمين ســالگرد پيــروزی انقالب 

اسالمی ایران به رهبری امام خمينی)ره( را تبریک گفت.
وی در ایــن بيانيه به بيان بارزترین ویژگی های انقالب اســالمی 
ایران پرداخته و عنوان داشــته اســت: مرجعيــت دینی عليرغم 
حضور جریان های چپگرا و راســتگرا، با تکيه بر اسالم، انقالب را 

رهبری و هدایت کرد.
رئيــس ائتــالف اصالح و ســازندگی عــراق ادامــه داد: از دیگر 
ویژگی های انقالب اسالمی، مســالمت آميز و ملی بودن آن بوده 
اســت. انقالب اســالمی ایران، انقالبی کامال مردمی است که بر 
آحــاد ملت متکی بــوده و تنها محدود به نخبــگان نبود و نيز از 

قدرت های بيگانه یاری نطلبيد.
وی تأکيد کرد: این انقالب دربردارنده طرحی کامل برای مدیریت 
کشــور و رهبری ملت بوده و وحدت و انسجام را ميان تمام اقشار 
مــردم رقــم زده و دفاع از آرمان های اســالمی به ویژه مســاله 

فلسطين را مدنظر قرار داده است.
ســيد عمار حکيم در پایان این بيانيه، پيروزی انقالب اســالمی 
ایــران را تبریــک گفته و برای مردم مســلمان ایــران و رهبری 
خردمند آن، توســعه، ثبات و شکوفایی بيشتر را آرزو کرده است.

عضو لبنانی شورای عالی مجمع؛

ولیعهد سعودی اعرتاف کرد
که مجری نقشه آمریکا علیه

اندیشه امام خمینی است

پیام تربیک عضو عراقی مجمع؛

انقالب اسالمی بر
آحاد ملت و مرجعیت دینی 
متکی بود
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ــت  ــت)ع( در نشس ــل بی ــی اه ــع جهان ــی مجم ــورای عال ــو ش عض
ــون  ــالن پیرام ــتان گی ــون اس ــا و روحانی ــی از علم ــی جمع هم اندیش
بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی، بــا اشــاره 
بــه اینکــه عــدد ۴۰ در فرهنــگ اســالمی نمــاد کمــال اســت، اظهــار 
ــوغ و  ــه بل ــگاه ب ــد ن ــه ۴۰ ســالگی انقــالب بای ــا ب ــرد: رویکــرد م ک

ــزرگ اســالمی باشــد. ــالب ب ــال انق کم
آیت اهلل »ســيد احمد خاتمی« بر لزوم ارزیابی 40 سالگی انقالب اسالمی 
تاکيد کرد و افزود: آگاهی از موفقيت ها و ناکامی های انقالب اسالمی حائز 
اهميت اســت؛ ضمن اینکه باید بر موفقيت ها بيفزایيم و جلوی ناکامی ها 

را بگيریم.
امام جمعه موقت تهران، با بيان اینکه برای آگاهی بيشــتر از موفقيت ها 
و ناکامی های انقالب اســالمی نياز است به دنبال برخی از افراد فرهيخته 
برویم، تصریح کرد: اســتفاده از مقاله ها در زمينه انقالب اسالمی می تواند 
چراغ راه آینده باشد و 40 سال آینده نيز مانند 40 سال گذشته می تواند 

عامل موفقيت انقالب اسالمی باشد.

برخی دنبال به فراموشی سپردن دوران سیاه پهلوی هستند
وی معرفی حکومت ســياه پدر و پســر پهلوی به نســل های دوم و سوم 
انقالب را مهم دانســت و خاطرنشان کرد: اســناد غنی در مورد 57 سال 
دین ستيزی، اخالق ستيزی، استقالل ستيزی و آزادی ستيزی رژیم گذشته 

موجود است.
عضو مجلس خبرگان، با بيان اینکه برخی دنبال به فراموشــی ســپردن 
دوران ســياه پهلوی هســتند، اظهار کرد: جلوه بسيار اندک و حقيرانه ای 
از موضوع مذکور را در اغتشــاش های دی ماه سال 96 مشاهده کردیم و 
این امر نشــان می دهد صدا و سيما باید با انگيزه بيشتری به وظيفه خود 

عمل کند.
وی بر ضرورت ارائه طرحی برای مســاجد در 40 سالگی انقالب اسالمی 
تاکيد کرد و افزود: انقالب اسالمی از مساجد و حسينيه ها آغاز شد و انتظار 
این اســت که از این پایگاه های انقالب با برنامه ریزی دقيق روانشناســانه 

استفاده شود.
خاتمی، با اشاره به اینکه سازمان تبليغات اسالمی در چهل سالگی انقالب 
باید برای کشــاندن نسل دوم و ســوم انقالب به مسجد فعال باشد، بيان 
کرد: تجهيز مبلغان با مطالب انقالبی توسط سازمان تبليغات اسالمی حائز 

اهميت اســت. وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و فرهنگ و 
ارشاد اســالمی نيز باید وارد صحنه شده و اتاق های فکر آنها برای ارائه و 
بررسی طرح ها فعال شوند. نيروهای با انگيزه مذهبی و انقالبی در آموزش 
و پرورش، آموزش عالی و ارشاد وجود دارند که اگر فرصتی برای نيروهای 

مذکور پيدا شود می خواهند دین خود را به انقالب ادا کنند.

تمام جناح ها نسبت به اصل جریان انقالب همسو هستند
آیت اهلل خاتمی اضافه کرد: تمام جناح ها نســبت به اصل جریان انقالب 
اســالمی همسو هستند و از مراکز وفاق باید اســتفاده کرده و هم افزایی 

داشته باشيم.
وی با تاکيد بر لزوم اســتفاده از مناســبت های محرم، صفر، اربعين، دهه 
فجر و ایام فاطميه برای بيان اصول انقالب اسالمی، خاطرنشان کرد: امام 
خمينی )ره( فرمودند »محرم، ماه پيروزی خون بر شمشــير است« و این 

جمله خون تازه ای در رگ های انقالب جاری کرد.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با اشاره به بحث عبرت های 
عاشورا توســط مقام معظم رهبری، عنوان کرد: موضوع مذکور یک نگاه 
تحليلی و جان دار از نهضت عاشــورا است؛ ضمن اینکه استفاده از ظرفيت 
مبلغان در این عرصه تاثيرگذار خواهد بود. همچنين عناصر مثبت، استادان 
دانشــگاه و علمایی که دارای سوابق انقالبی بودند و به دليل کج سليقگی 
خود یا به دليل بی  ظرفيتی برخی، کنار گذاشــته شــده اند، باید با رأفت 

انقالب اسالمی دلجویی شوند.
امــام جمعه موقت تهران، با بيان اینکه می توان در چهل ســالگی انقالب 
کاری کرد که ریزشی نباشد، تصریح کرد: به هر دليل ریزش هایی داشتيم 
اما اکنون جای جبران وجود دارد و از افرادی که احساس می شود بنيه آنها 

انقالبی است و برخی رنجش ها را پيدا کردند، استفاده کنيم.
خاتمــی، یکی از بخش های الزم در چهل ســالگی انقالب اســالمی را 
خاطرات شــفاهی انقالب برشمرد و بيان کرد: اکنون مرکز اسناد انقالب 
اســالمی حدود 80 جلد خاطرات تلخ و شيرین دارد اما نباید خاطرات 
انقــالب را تنها به این کتاب هــا محدود کنيم بلکه خاطرات شــفاهی 
چهره های نامدار در چهل ســالگی انقالب باید به صورت بسيجی ضبط 

شده و عرضه شود.
این اســتاد عالی حوزه علميه قم، جليل و تکریم از برجســتگان علمی، 

عضو مجلس خربگان رهربی:

ارزش های انقالبی و اسالمی
در چهل سالگی انقالب
همچنان زنده و پاینده است
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مذهبی و هنری به منظور فرهنگ ســازی در چهلمين ســالگرد انقالب 
اسالمی را موثر عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقه کتابخوانی در راستای 

تاثيرگذاری دستاوردهای انقالب در ذهن و اندیشه جوانان مهم است.

انقالب اسالمی هدیه خداوند به ملت ایران است
آیت اهلل خاتمی، با اشــاره به اینکــه بيان تجربه های موفق و ناکام انقالب 
در 40 ســالگی انقالب حائز اهميت است، خاظرنشان کرد: تشکيل نظام 

اسالمی از تجربه های موفق محسوب می شود.
وی براندازی حکومت ســياه پهلوی را کاری بسيار بزرگ توصيف کرد و 
یادآور شد: در چهارم آبان ماه سال 57 تمام دولت های آن روز تولد شاه را 

به او تبریک گفتند و همراه رژیم بودند.
امام جمعه موقت تهران، با بيان اینکه انقالب اسالمی هدیه خداوند به ملت 
ایران است، اظهار کرد: دشمنان از وقوع انقالب اسالمی غافلگير شدند. اگر 
آمریکا می دانست روند انقالب اسالمی اینگونه است حتی با دخالت نظامی 

اجازه نمی داد این انقالب جان بگيرد.
وی با بيان اینکه آمریکا در 50 ســال اخير به 25 کشــور مستقل به طور 
مستقيم و غير مستقيم حمله کرده است، متذکر شد: ملت ایران با وجود 
هشت سال جنگ تحميلی و 6 کودتا عليه نظام که تمام آنها قبل از اقدام 

خنثی شد، توانست انقالب اسالمی را حفظ کند.
عضو هيأت ریيسه مجلس خبرگان رهبری، به فتنه ها و نفوذ ها عليه انقالب 
اسالمی اشــاره کرد و افزود: حفظ نظام توسط والیت فقيه از تجربه های 

موفق انقالب اسالمی است.
آقــای خاتمی، به صحنه آوردن نظریه مردم ســاالری دینــی را از جمله 
تجربه های موفق انقالب اســالمی دانســت و بيان کرد: در گذشته دو تِز 
ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی در دنيا حاکم بود اما نظام اسالمی 

تز سوم یعنی مردم ساالری دینی را ارائه کرد.

پرسش از رئیس جمهور؛ از تجربه های موفق انقالب اسالمی
وی با اشــاره به اینکه پرســش نمایندگان مجلــس از رئيس جمهور از 
جلوه هــای بزرگ مردم ســاالری دینی و از تجربه هــای موفق جمهوری 
اسالمی بود، تصریح کرد: پرسش نمایندگان نمایشی و دستوری نبود بلکه 
ابتدا نمایندگان ســخنان رئيس جمهور را شنيدند و بعد آن را مورد نقد 

قرار دادند.
امام جمعه موقت تهران اضافه کــرد: رئيس جمهور بدون اینکه عصبانی 
شــود با خونسردی پاســخ نمایندگان مجلس را داد و این امر تاکنون در 
منطقه ســابقه نداشته است و عماًل نشان دادیم که تِز مردم ساالری دینی 

قابل اجرا است.
حجت االســالم خاتمی، با بيان اینکه بسياری از کشورهای عربی مجلس 
ندارند، اظهار کرد: اگر مجلسی وجود داشته باشد فرمایشی است و دور هم 

می نشينند و توجيه گر کار حکومت هستند.

ایران؛ تنها کشور مستقل جهان
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشــاره به اینکه انقالب اسالمی، کشور را 
به استقالل کامل رساند، بيان کرد: امروز با سربلندی اعالم می کنيم تنها 

کشور مستقل در دنيا هستيم.
خاتمی، به صحنه آوردن آزادی معقول را از تجربه های موفق انقالب اسالمی 
عنوان کرد و یادآور شد: پرورش نسلی از مدیران قابل و الیق در عرصه های 

مختلف از جمله تجربه های موفق انقالب اسالمی محسوب می شود.
وی با بيان اینکه رســاندن پيام انقالب به دنيا از تجربه های موفق انقالب 
اسالمی است، تصریح کرد: بيداری اسالمی جلوه ای از پيام انقالب بود که 

سرکوب شد؛ اما این آتش، آتش زیر خاکستر باقی مانده است.
امام جمعه موقت تهران، با اشــاره به اینکه دشــمن می خواســت آرمان 
فلسطين را بميراند، گفت: انقالب بزرگ اسالمی با ابتکار اعالم روز جهانی 
قدس آرمان فلســطين را زنده نگه  داشت و این امر از تجربه های انقالب 

اسالمی محسوب می شود.

نسبت دادن سكوالریسم به حوزه های علمیه بی  معنا است
استاد عالی حوزه علميه قم، بالندگی حوزه های علميه را از دیگر تجربه های 
موفق انقالب اســالمی خواند و عنوان کرد: این روزها احســاس می شود 

کم مهری هایی در رابطه با حوزه وجود دارد.
عضــو مجلس خبرگان رهبری، با اشــاره بــه وجود نظــم در ورودی  و 
درس حوزه های علميه، خاطرنشــان کرد: حوزه ها درباره مسائل مختلف 
برنامه ریزی دارند و اقسام فقه های مضاف، فقه رسانه، فقه مسائل پولی و... 

در حوزه مطرح است.
وی بدنه حوزه را در عرصه کل نظام صد درصد انقالبی دانســت و متذکر 
شــد: مراجع بزرگ و شناخته شده، تقویت نظام را واجب و تضعيف آن را 

حرام می دانند.
خاتمی، با بيان اینکه نســبت دادن ســکوالر به حوزه های علميه بی  معنا 
است، اظهار کرد: حوزه سکوالر، حوزه ای است که به کلی از انقالب بریده 
باشد؛ در حالی که در مورد بدنه حوزه و مراجع عظام تقليد اینگونه نيست.
امام جمعه موقت تهران، با اشــاره به امــکان وجود برخی ضعف ها در هر 
تشکيالتی، افزود: نمی شود وجود برخی از افراد که از انقالب فاصله گرفتند 
را به عنوان وجود دانشــگاه ســکوالر و حوزه سکوالر دانست بلکه جریان 

انقالبی هنوز در حوزه ها زنده است.
وی ارتقــای مهارت ها را از تجربه های موفق انقالب اســالمی ذکر کرد و 
یادآور شــد: امروز هزاران نویسنده ماهر و زبردست داریم؛ ضمن اینکه در 
عرصه های هنر، فضای مجازی و... صاحب نظران بسياری وجود دارند که از 

تجربه های موفق انقالب اسالمی است.
آیت اهلل خاتمی، با تاکيد بر اینکه ارزش های انقالبی و اســالمی در چهل 
سالگی انقالب اسالمی همچنان زنده و پاینده است، تصریح کرد: نمونه بارز 

آن »شهيد حججی« است که متولد سال 1375 است.

 انقالب اسالمی از مساجد و حسینیه ها آغاز شد و انتظار “
این است که از این پایگاه های انقالب با برنامه ریزی دقیق 
روانشناسانه استفاده شود.

”
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به کوشش: محمدجواد خرسنديـ  علی اصغر نصیری

 آیت اهلل »محسن محّمدي عراقي )اراكي(« از دانش آموختگان حوزه های علمیه نجف و قم 
است كه از محضر بزرگانی همچون حضرات آیات خاتم یزدی، بحرالعلوم، قوچانی، معرفت، 
شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید محمدباقر حکیم، سید كاظم حائری، وحید خراسانی، 
جوادی آملی، شهید سید محمدباقر صدر و خویی بهره برد. 
ایشان در حال حاضر ضمن تألیف، تحقیق و تدریس دروس خارج فقه، اصول، تفسیر قرآن 
و علوم حدیث در حوزه علمیه قم، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(، دبیركل 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و نماینده مردم استان مركزی در مجلس خبرگان 
رهبری می باشد.

آنچه در پي مي آید گفتگویی است كه مجله گنجینه مجمع در سالگرد رحلت امام خمیني)ره( 
با ایشان انجام داد؛ و اینک در ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی اقدام به بازنشر آن 
می نماید:

گنجینه مجمع: اندیشه و تفكر حضرت امام )ره( چه تأثیری بر ابعاد 
مختلف زندگی مسلمانان و جایگاه اسالم و مسلمین در جهان و بطور 

کلی چه تأثیری بر »دین و دینداری« داشته است؟ 
ـ اعوذ باهلل من الشــيطان الرجيم بســم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب 

العالمين، و الصالهًْ و السالم علی محمد و آله الطاهرین
بطور کلی تأثير انقالبی که حضرت امام )ره( آن را رهبری فرمودند در زندگی 

مردم در سه دایره قابل بررسی است: جهان، اسالم و تشيع.
با توجه به اینکه حضرت امام )ره( انقالبشان را بر مبنای دین اسالم و اندیشه 
شــيعی آغاز کردنــد و همچنين با توجه به اینکه در قــرن های اخير برای 
نخستين بار بود که یک انقالب اجتماعی سياسی گسترده ای با اندیشه دینی 
و با مبانی دینی رخ می داد و پيروز شد و شعاع تأثير وسيعی نيز داشت؛ لذا 
جهانی بودن دایره تأثير انقالب حضرت امام )ره( بدین معناست که انقالب 
ایشان نه تنها در جامعه شيعی و جامعه اسالمی بلکه در کل جامعه جهانی 

اثرگذار بود.
دایره دیگر از تأثير انقالب امام خمينی )ره(، تأثير در جامعه اســالمی است 
یعنی جامعه مسلمين از شرق عالم اسالم تا غرب عالم اسالم؛ در جامعه قریب 
به دو ميلياردی مسلمين. دایره دیگر تأثير انقالب حضرت امام )ره(، در جامعه 

شيعی بود. که هر سه دایره قابل بررسی است. 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( تبیین کرد؛

تأثیر اندیشه های
امام خمینی )ره(
بر جهان معارص
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گنجینه مجمع: دایره تأثیر جهانی حرکت امام )ره( چه ابعادی داشته 
است؟

ـ دایره جهانی تأثير حرکت حضرت امام )ره( چند بُعد داشت. بُعد اول آن زنده 
کردن گرایش های دینی در سراسر جهان بود. یعنی حتی جهان مسيحيت، 
تکان خورد و جامعه نصراني دوباره به ارزش های دینی توجه پيدا کرد. کليسا 
نيز دوباره شــروع به فعاليت کرد. مردم در جامعه مســيحی توجه جدیدی 
بــه ارزش های دینی حتی ارزش های دینی خودشــان پيدا کردند. حتی در 
جامعه های دینی غير اهل کتاب ـ نظير جامعه بودایی ـ نيز چنين توجهی 
بوجود آمد. لذا اولين تأثير حرکت امام خمينی )ره( در دایره کل جامعه بشر، 

توجه دادن جوامع بشری به دین و ارزش های دینی بود.
بُعد دیگر تأثير جهانی انقالب حضرت امام )ره( کشاندن ارزش های دینی به 
صحنه زندگی مردم بود؛ یعني در جهان توجه جدیدی به تأثير دین در زندگی 
ایجاد شد. در زمانی که در انگليس بودم گفتگوهای زیادی با رهبران دینی آنجا 
داشتم و در کنفرانس ها و مالقات های خصوصی که با آن ها داشتم ،همچنين 
گفتگوهایی که آن ها با رسانه هایشان داشتند و یا برخی از پژوهش ها و اظهار 
نظرهایی که وجود داشت کامالً این معنا محسوس بود که جامعه مسيحی پی 
برده است که دین می تواند نقش بسيار مؤثری در زندگی بشر داشته باشد. 
حتی مصلحان و متفکران جامعه غرب از نو به بحث درباره ميزان نقش دین 
در اصالح جوامع پرداختند و تالش های جدیدی در این زمينه شروع شد تا 
از نتایج این تالش ها در جهت پيشگيری از جرائم و انحرافات و حل معضالت 
اجتماعی استفاده کنند. این بطور اختصار تأثيری بود که انقالب حضرت امام 

)ره( در بُعد جهانی داشت. 

گنجینه مجمع: در تأثیر اندیشه و حرکت امام )ره( در جوامع اسالمی 
به چه محورهای شاخصي می توان اشاره داشت؟

ـ تأثير انقالب امام )ره( در بين مسلمانان جهان، هم در جوامع اسالمي بود 
و هم در کشــورهایی که مسلمانان در آنجا اقليت را تشکيل می دهند؛ مثل 

جوامع اروپایی و آمریکایی.
ایــن تأثير را می توان در چند محور خالصه کــرد؛ محور اول احيای هویت 
اسالمی است؛ بدین معنا که در طول یک قرن اخير باالخص بعد از متالشی 
شــدن امپراتوری عثمانی و قبل از آن امپراتوری ایران، به تدریج در جامعه 
اسالمی یک حالت از هم پاشــيدگی و بحران هویت به وجود آمد و جوامع 
اســالمی گرایش به هویت غربی پيدا کردند و تالش شد ارزش ها، باور ها و 
فرهنگ غرب به جوامع اســالمی منتقل و در آن پياده شــود. در این زمان 
حکومت هایی در ترکيه، ایران و کشورهای بزرگ اسالمی که قلب فرهنگ و 
تمدن اسالمی در این کشور ها می تپيد شکل گرفت و این کشور ها بيشترین 
گرایش را به هویت غربی پيدا کردند. تالش گســترده ای از سوی سران این 
کشور ها در جایگزینی هویت غير اسالمی نسبت به هویت اسالمی به عمل 
آمد. ایران، ترکيه و مصر و به دنبال این ســه کشور سایر کشورهای اسالمی 
روند غربی شدن را طی نمودند. در ایران از دوران قاجار به تدریج تالش هایی 
در تبدیل و جایگزینی هویت اسالمی بوجود آمد تا جایی که در دوران پهلوی 
حتی تاریخ هجری را به تاریخ شاهنشاهی تبدیل کردند، سوگند به قرآن را به 
سوگند به ُکُتب آسمانی تبدیل کردند، نام های اسالمی را تغيير دادند بطوری 
که تالش می شد خانواده ها نام فرزندانشان را از نام های اسالمی انتخاب نکنند. 
اسالم زدایی در کشــورهای اسالمی مثل ایران، ترکيه و مصر بطور گسترده 
انجام می گرفت. این اسالم زدایی در حقيقت به معنای هویت گریزی و یا جنگ 
عليه هویت اسالمی و خالی کردن جوامع اسالمی از آن هویت اصليشان بود. 
این بی هویتی زمينه را برای تاخت و تاز دشمنان در کشورهای اسالمی فراهم 
کرد؛ یعنی وقتی هویت اسالمی تضعيف شد اقتصاد ما و استقالل سياسی ما 

هم بر باد رفت. اینکه استقالل سياسی و یا استقالل اقتصادی نداشتيم به این 
خاطر بود که هویتمان را تضعيف کرده بودند و بالتبع استقالل فرهنگيمان هم 
گرفته شد. این وابستگی گسترده ای که در جهان اسالم به وجود آمد ناشی از 
ضعف یا  زوال هویت اسالمی بود. از آثار این هویت زدایی، پراکندگی، اختالف، 
درگيری بين کشورهای اسالمی و ایجاد فتنه  و درگيری  درون جامعه اسالمی 
بود. امام )ره( که آمدند انقالب را بر مبنای اسالم راه انداختند. واقعاً جنبش 
ایشان هویت اســالمی را به جوامع اسالمی بازگرداند. اینکه می بينيد حتی 
در کشــورهای حاشيه خليج فارس شروع کردند از اسالم دم زدن، عربستان 
سعودی شروع کرد در دنيا مسجد ساختن، شروع کردند به کتاب چاپ کردن 
درباره اسالم، شروع کردند به تأسيس ماهواره هایی که دم از اسالم می زدند، 
این ها کجا بودند و این حرف ها کجا!؟ چه وقت این شاهان کشورهای حاشيه 
خليج فارس در فکر اسالم و دین بودند!؟ آن جنبشی که امام )ره( به وجود 
آورد هویت اسالمی را در جوامع زنده کرد و کشورهای اسالمی را وادار نمود 
که دم از اســالم بزنند. من در مدتی که در غرب بودم با پدیده جالبي روبرو 
شــدم: قبل از انقالب از مهاجرین مسلمان کشــورهای اروپایی که به دین 
پایبند بودند غالباً اقشار پير و نسل قدیم بودند که در کشورهای خودشان هم 
پایبندی به اسالم داشتند. این ها وقتی به کشورهای اروپایی همچون فرانسه، 
انگليس، آلمان و یا به آمریکا می آمدند،   همان مایه های دینی قدیميشان را 
با خود می آوردند و تا حدودی آن پایبندی به دین و ارزش های دینيشــان 
برایشان می ماند، اما نسل بعدشان کامالً نسل اروپایی و بی هویت یا با هویت 
غربی و سکوالر بار می آمد. درحالی که بعد از انقالب نسلی که دم از اسالم زد 
و پرچم اسالم را در جهان غرب به اهتزاز درآورد و برای اسالم کار کرد، نسل 
جوان بود.  نسل جوان مسلمان کشورهای غربی بسيار بيش از نسل قدیمشان 
نســبت به اسالم پایبند بودند. بسيار برای بنده اتفاق افتاد که جوان هایی را 
دیدم  که خانواده های آن ها  اصالً پایبند به دین اســالم نبودند اما خودشان 
پایبند بودند. این دگرگونی در جهت گيری نسبت به اسالم و دین در جوامع 
اســالمی نتيجه حرکت حضرت امام )ره( اســت و نتيجه آن احيای هویت 
اسالمی است. یکی از نشانه ها و پيامدهای این احياء، احياء هویت دینی بود 
و بطور کلی گرایش به اسالم، احياء تفکر دینی، بازگشت به ارزش های دین 
اسالمی، توجه به قرآن، توجه به مساجد، توجه به نماز و به رفتارهای معنوی. 
همه این ها در جوامع اســالمی محصول انقالب حضرت امام )ره( بود، که در 
داخل کشور ما هم به شکل بسيار پررنگ تری این حالت اتفاق افتاد. آنهایی 
که با جامعه ایرانی قبل از انقالب آشنا هستند، یادشان می آید که در کشور 
ما چقدر بی بند و باری بود. فساد در ایران از بسياری کشورهای اسالمی دیگر 
بيشتر بود. آن زمان ها وقتی به بعضی از کشورهای اسالمی می رفتيم، حسرت 
می خوردیم و می گفتيم: »ای کاش وضع ایران ما هم مثل این ها بود!« امام)ره( 
بــا آن انقالبی که انجام دادند الحمد هلل کامالً این صحنه را دگرگون کردند. 
جامعه اسالمی و کشور اسالمی ایران پرچمدار اسالم و پرچمدار معنویت شد. 
اینکه ما دیدیم در هشــت سال جنگ صد ها هزار جوان آماده دفاع از دین و 
ارزش های اســالمی شدند و اســالم را مورد حمایت قرار دادند و ارزش های 
اسالمی و شــعارهای اسالمی امام )ره( را پرچم حرکت و مقاومت خود قرار 

دادند یکی از آثار حرکت عظيم ایشان است.
احياء مقاومت اسالمی در جهان اسالم و احياء قضيه فلسطين و باالخص ایجاد 
یک موج انقالبی در کشورهای اسالمی بر عليه صهيونيست ها، یکی دیگراز آثار 

انقالب حضرت امام )ره( در دایره اسالمی بود.

گنجینه مجمع: مگر کشورهاي اسالمي دیگر حامي فلسطین نبودند؟
ـ خير؛ در سال هاي نزدیک به انقالب،حالت یأسی بر جهان عرب حاکم شده 
بودکه دیگر کسی از قضيه فلسطين دم نمی زد. جنبش های ضد صهيونيستی 
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تقریباً رو به افول گذاشــته بود و جنبش فتــح که عمده ترین جنبش ضد 
صهيونيستی فلســطينی ها بود رو به صلح و سازش با صهيونيست ها آورده 
بود. دیگر پرونده فلسطين داشت بسته می شد و بطور کلی فراموش می شد. 
با جنبش حضرت امام )ره( و انقالب اسالمی مسأله فلسطين دوباره زنده شد. 
جنبش های اســالمی ضد صهيونيستی به وجود آمد جنبش فتح و جنبش 
جهاد اسالمی و بعد در لبنان جنبش حزب اهلل و کالً جنبش مقاومت اسالمی 
در لبنان. این ها همه از آثار انقالب اســالمی اســت. نخستين پيروزی های 
مسلمين بر عليه صهيونيست ها در اثر انقالب  ایران بوجود آمد. مستحضرید 
که حزب اهلل در جنوب لبنان در دو رویاروییـ  یکی در سال 2000 و دیگری 
در سال 2006 ميالدیـ  موفق شد در نبرد با صهيونيست ها پيروز از معرکه 
بيرون بياید. حماسی ها در غزه در مقابل صهيونيست ها مقاومت و ایستادگی 
کردند و هجوم صهيونيست ها را در هم شکستند. این ها از پيامدهای انقالب 

امام )ره( بود.
پيامد ســوم در دایره اسالمی پيدایش جنبش های سياسی مبتنی بر اسالم 
در جهان اسالم است؛ در عراق، مصر، الجزائر و بسياري از کشورهای اسالمی 
جنبش های اسالمی نوینی پدید آمد که معتقد به تئوری اسالم سياسی بودند. 
اسالم سياسی احياء شد یعنی جنبش هایی بوجود آمدند که معتقد بودند که 
اســالم باید حکومت کند و باید حکومت اسالمی بر پا کرد و باید جامعه ای 
را بر پا داشت که مبنای آن اسالم باشد. این حادثه بسيار بزرگی بود که در 

جهان به وجود آمد.
احيای هویت اســالمی، احيای قضيه فلســطين و مقاومت اســالمی عليه 
صهيونيست ها، احيای اسالم سياسی و پيدایش جنبش های سياسی اسالمی 
مبتنی بر تئوری اســالم سياسی، سه پيامد بسيار عظيم و گسترده انقالب 

اسالمی در دایره جامعه اسالمی است. 

گنجینه مجمع: بطور خاص در دایره جامعه شــیعی، آثار اندیشه و 
حرکت امام )ره( چگونه بوده است؟ 

ـ دایره جامعه شــيعی، دایره تنگ تر بازتاب ها و انعکاس های انقالب حضرت 
امام )ره( بود. در این دایره چند اتفاق مهم افتاد: اولين حادثه مهم، محوریت 
مرجعيت در جنبش های سياســی در جامعه شــيعی بود. پيش از انقالب 
حضرت امام )ره( اگرچه جنبش های سياسی با رهبری روحانيت سابقه داشت 
ـ مانند جنبش مشــروطيت و جنبش ملی کــردن نفت در ایران و جنبش 
انقالب 1920 عراق شاهد نقش مؤثر روحانيت بودیمـ  اما اینکه محور همه 
جنبش های سياسی در جوامع شــيعی روحانيت و مرجعيت شيعی باشد، 
حادثه جدیدی بود. بعد از انقالب اسالمی جنبش های سياسی جوامع شيعی 
همه اش دیگر با محوریت روحانيت شکل گرفت. اینکه شما شاهدید که در 
انتفاضه و جنبش سياسی مردم عراق »مرحوم آقای سيد محمد باقر صدر« ، 
»مرحوم آقای صدر ثانی«، »مرحوم آقای خویی« و »مرحوم آقای سيد محمد 
باقر حکيم« قدس اهلل ارواحهم حضور داشتند و همچنين »آیت اهلل سيستانی« 
در زمان حاضر محور جنبش سياسی مردم عراق قرار گرفتند این اتفاقی است 
که در نتيجه انقالب اســالمی به وجود آمد. اینکه در لبنان روحانيت محور 

جنبش سياسی آزادی خواهان و مقاومت اسالمی شد، اینکه در پاکستان در 
جنبش های سياسی شيعی روحانيت محور قرار گرفت، اینکه در افغانستان 
جنبش سياسی شيعی با محوریت روحانيت شکل گرفت و ادامه یافت، اینکه 

در بحرین و در جاهای دیگر که حضوری برای جامعه شــيعی وجود دارد با 
محوریت روحانيت همه جنبش های سياسی آغاز شد و تداوم پيدا کرد، این 
محوریت روحانيت و مرجعيت شــيعه برای جنبش های سياسی در جامعه 
شيعی از پيامدهای انقالب است. در گذشته مرجعيت و روحانيت اگر حضور 
پيدا می کرد یکی از محورهای سياســی بود. اما بعد از انقالب اسالمی ایران 
محوریت تاّم برای جنبش های سياسی در جامعه شيعی به دست روحانيت 

افتاد. این یکی از انعکاس ها و بازتاب های انقالب اسالمی بود.
بازتاب مطرح شدن نظریه والیت فقيه نه تنها در فضای سياسی جامعه شيعه، 
بلکه در کليه ابعاد جامعه وایجاد تحول فکری عجيبی در جامعه شيعی بود. 
تحليل، تحقيق، تأليف، تدوین درباره این نظریه و تبيين ابعاد آن واقعاً منجر 
به یک جنبش سياسی در جهان سياست شد و می توان گفت نظریه جدیدی 
پا به عرصه گذاشــت. البته نظریه جدیدی برای دنيا و ااّل برای جهان تشيع 
جدید نبود. ولی در دنيا این نظریه، نظریه ای بود که به گوش خيلی ها نرسيد. 
طرح جدید مســأله والیت فقيه در حوزه های علميه شيعی از خود امام )ره( 
شــروع شد و ایشــان درباره والیت فقيه به طور مفصل بحث کردند. بعد به 
دنبال بحث های علمی حضرت ایشان، فقهای دیگر ما در این موضوع بحث 
کردند و کتاب های زیادی نوشته شد. از ابتدای انقالب تا به امروز ده ها کتاب 
به قلم مجتهدین و علما و متفکرین شــيعی ما پيرامون نظریه والیت فقيه، 
مبانی، آثار و ابعاد این نظریه تدوین و تأليف شد. این جنبش فکری علمی در 
جوامع شيعی منتهی شد به اینکه جامعه شيعی نظریه مشخص و روشنی در 
بعد سياسی داشته باشد.این مسئله االن در جوامع سنی یک بحران است. هم 
اکنون که در شرایط بيداری اسالمی در جوامع سنی هستيم مثال در جوامع 
شمال آفریقا جنبش های اسالمی غير شيعی با مشکل نظریه سياسی دست 
به گریبان هستند به عبارت دیگر آن جوامع نمی دانند چه تئوری سياسی و 
چه نظام سياسی ای مي تواند جایگزین نظام های استبدادیشان شود؛ اما این 
مشکل در جوامع شيعی واقعاً وجود ندارد. حل این مشکل بوسيله امام )ره( 
انجام گرفت. ایشان نظریه والیت فقيه را در ابتدا در بُعد تحليل و بررسی های 
علمی مطرح کردند بعد هم آن را مبنای یک نظام سياسی در ایران قرار دادند. 
امتيازی که این نظریه دارد این است که امروز نظریه والیت فقيه تبدیل شده 
اســت به یک نظام عينيت یافته که دارای کارایی است و کارآمدی خود را 
نشــان داده است. در این دهه هایی که از پيروزی انقالب می گذرد این نظام 
توانسته است کشور پهناوری مانند ایران را، در سخت ترین بحران ها رهبری 
کند و از عهده حل مشکالت این کشور به شکل و شيوه ای که با شرایط روز 
کامالً سازگار باشــد برآید. این واقعه حادثه ای بود که از نتایج قيام حضرت 

امام)ره( بود.
اما اثر سوم انقالب امام خمينی )ره( در بعد شيعی، مسأله زنده شدن ارزش 
شهادت بود. این پدیده به دنبال مطرح شدن سيد الشهداء )عليه السالم( به 

محوریت مرجعیت در جنبش سیاسي، مطرح شدن نظریه “
ي والیت فقیه و زنده شدن ارزش شهادت به دنبال مطرح 
شدن سیدالشهدا )ع( آثار اندیشه ي امام خمیني )ره( در 
جامعه ي شیعي بود.

”

  بطور کلي اندیشه ي سیاسي امام)ره( در سه محور اصلي “
خالصه مي شود. اول اینکه اسالم مساوي است با حکومت. 
دوم به صحنه آوردن مردم و تکیه بر قدرت آنان در ایجاد 
تحول سیاسي و سوم طرح مسئله ي عدالت و طرفداري از 
محرومان و مستضعفان.

”
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عنوان محور و معلم انقالب و قيام عليه ظلم و ستم ایجاد شد. احياء عاشورا 
در بُعد سياسی و اجتماعی و حضور عاشوراء در صحنه سياسی و اجتماعی در 
جوامع شــيعی، حادثه جدیدی بود. البته عاشورا در کل این زمان در جوامع 
شيعی هميشه زنده بوده منتهی مسأله امام حسين )عليه السالم( و مصيبت 
ایشان و سوگواری ها به یک عادت اجتماعی تبدیل شده بود که تأثير زیادی در 
وضع سياسی اجتماعی جوامع شيعی نداشت. جوامع شيعی مراسم سوگواری 
سيد الشهداء را برگزار می کردند بدون اینکه این مراسم تأثيری در وضعيت 
سياسی اجتماعی آن ها داشته باشد و شعائر حسينی در متن مسائل سياسی 
اجتماعی قرار بگيرد و محور دگرگونی در جامعه شيعی گردد. اما انقالب این 
کار را انجام داد و مســأله قيام سيد الشهداء )عليه السالم( و بعد ارزش های 
مترتب بر این قيام مانند شــهادت و نقش آن در مقاومت مردم عليه ستم و 
ایستادگی در برابر جریان های انحرافی، حضور مقوله شهادت و خصوصاً قيام 
امام حسين )عليه السالم( در صحنه مسائل اجتماعی سياسی از پيامدهای 
انقالب اسالمی حضرت امام )ره( بود. اینکه االن می بينيد دشمنان سياسی ما 
و دشمنان انقالب و جریان سياسی حضرت امام )ره( دست به کشتن عزاداران 
حسينی در پاکستان که ظاهراً کار سياسی نمی کنند، می زنند، نشان دهنده 
نقش مؤثر سوگواری سيد الشهداء )عليه السالم( در عرصه سياسی امروز است. 
یعنی آمریکا پول می دهد که عزاداران سيد الشهداء کشته شوند. این حرکت 
تروریسم کور ضد مراسم سيد الشهداء و ضد زائرین آن حضرت، نشان دهنده 
نقش عظيمی است که جریان کربال و جریان عاشوراء و قيام سيد الشهداء و 
مسأله شهادت که از ارزش های قيام امام حسين )عليه السالم( است، بر صحنه 

سياسی اجتماعی امروز جهان دارد. 

گنجینه مجمع: اندیشه های سیاسی حضرت امام )ره( برچه اصولی 
استوار است؟

ـ چهارچوب کلی تفکر سياسی حضرت امام خمينی )ره( در سه محور اصلی 
خالصه می شــود؛ محور اول اینکه اسالم مساوی با حکومت است. این نکته 
برگرفته از بحث والیت فقيه کتاب البيع امام )ره( است که در آن کتاب آمده 
است »ااَلِساَلُم ُهَو الُحُکوَمهًُْ بَِعيِنَها« که گاهی از این مطلب به »دیانت ما عين 
سياست ماست« تعبير می شود. این جمله که »دیانت ما عين سياست ماست« 
یک عبارت مجملی است که در توضيح آن گفته می شود به اعتقاد ما تفکر 
حضرت امام )ره( مبتنی بر این مطلب است که اسالم چيزی غير از سياست 
نيســت حتی نماز و روزه اسالم احکام سياسی هستند. یعنی یک نظامی را 
اسالم در جامعه پياده می کند که قانون دارد و یکی از قوانينش این است که 
مردم در این نظام باید برای خداوند متعال نماز بخوانند، روزه بگيرند و حج 
بروند. این ها قوانين یک نظام سياسی است. همه اسالم چيزی جز سياست 
نيست و این مطلب بوسيله آیات قرآن تأیيد می شود. قرآن می فرماید »لََقد 
اَرَسلَنا ُرُســلََنا بِالَبيَِّناِت َو اَنَزلَنا َمَعُهُم الِکَتاَب لَِيُقوَم النَّاُس بِالِقسِط« این آیه 
کراراً مورد استشهاد حضرت امام )ره( قرار می گرفت حتی می توان گفت که 
حضرت امام خمينی )ره( اولين کسی بود از این آیه در عرصه سياسی استفاده 
کرد. همه پيامبران و رسوالن آمدند برای اینکه »لَِيُقوَم النَّاُس بِالِقسِط« آن ها 

آمدند تا عدالت اجتماعی سياســی در جامعه تحقق یابد و یک نظام عادالنه 
برقرار کنند. در سوره شعراء خداوند متعال می فرماید همه ُرُسل از آغاز تا انجام 
آمدند تا به مردم بگویند »اِنِّی لَُکم َرُسوٌل اَِميٌن َفاتَُّقوا اهللَ َو اَِطيُعوِن« همه ُرُسل 
به سوی مردم آمدند »که  ای مردم بيایيد رهبری ما را بپذیرید ما از سوی خدا 
فرستاده شده ایم تا شما را در راه برپایی جامعه عدل رهبری کنيم.« این یک 
محور اساسی تفکر سياسی حضرت امام )ره( محسوب می شود که مسأله نفی 

جدایی دین از سياست از همين محور بدست می آید. 
محور دوم تفکر سياســی حضرت امام )ره( به صحنه آوردن مردم و تکيه بر 
قدرت آنان در ایجاد تحول سياسی است. در جنبش های سياسی سابق غالباً 
به این نکته توجه نمی شد و یا کمتر توجه می شد. به نظر امام )ره( مردمـ  که 
در اینجا منظور توده مردم است   یعني همان مردمی که خيابان ها، کارخانه ها، 
مزارع و مســاجد را پر می کنندـ  مي توانند در ایجاد تغيير و تحول سياسی 
نقش اصلی را ایفا کنند. در گذشــته به آن کمتر التفات می شــد. غالباً در 
جنبش های سياسی سابق سعی می شد با ایجاد تشکيالت سياسی نسبت به 
واژگونی نظام حکومتی و جایگزینی نظام حکومتی جدید اقدام شود. بعبارت 
دیگر از طریق فعاليت حزبی و تشکيالتی، نفوذ در نهادهای سياسی و نهادهای 
قدرت نسبت به تغيير سيستم سياسی اقدام می شد. یعنی از باال این تغيير 
صورت می گرفت. اصوالً نظریه های سياسی چنين گرایشی داشتند. در نهضت 
مشروطه و همچنين در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم این گرایش بيشتر 
مورد توجه بود لذا از طریق پارلمان سعی داشتند که نسبت به ایجاد تحول 
در نظام سياســی اقدام شــود. معتقد بودند که اگر پارلمان در اختيار حزب 
سياسی اي که انقالب را بر عهده دارد قرار بگيرد از این طریق می توان نسبت 
به تغيير نظام حکومتی اقدام کرد. امام )ره( که آمدند نه حزبی تشکيل دادند 
و نه سعی در نفوذ در نهادهای قدرت کردند. یعنی ایشان حرکت سياسيشان 
را از طریق نفوذ در ارتش یا پارلمان ایران و یا از طریق نفوذ در شخصيت های 
سياســی شــروع نکردند؛ بلکه عامه مردم را مورد خطاب خود قرار دادند و 
آرمان هایی که عامه مردم به آن معتقدند که عمدتاً آرمان هایی اسالمی بود، 
را شعار خودشان قرار دادند و قدرت مردم را به کمک گرفتند. البته باید گفت 
که این هم برخاسته از قرآن کریم، ارشادات خدای متعال، رسول اکرم و ائمه 
هدی )عليهم الســالم( بود. آشنایی امام )ره( با لّب نظریه سياسی اسالمی، 
َّلِذی اَیََّدَک  ایشان را به اینجا رسانيد. زیرا در قرآن کریم آمده است که »َهَو ا
بَِنصِرهِ َو بِالُمؤِمِنيَن« خداوند متعال به رسولش خطاب می کند که ما با دو چيز 
تو را یــاری کردیم یکی نصرت خودمان و دیگری مؤمنين. امام )ره( هم در 
نهضتشان به این دو عنصر تکيه کرد توکل بر خدا و استفاده از قدرت مردم. 

محور سوم حرکت سياسی حضرت امام )ره( طرح مسأله عدالت و طرفداری 
از محرومان و مستضعفان بعنوان هدف انقالب بود. ایشان بر این هدف بعنوان 
یک شــعار سياســی از ابتدای جنبش تأکيد کردند. امام )ره( با بکار گيری 
واژگانی همچون مستضعف و مستکبر عرصه نبرد را اینگونه ترسيم کردند که 
ميان مستضعفان و مستکبران است. امام )ره( معتقد بودند که ما بعنوان یک 

  ما یك محتواي نظام سیاسي داریم و یك شکل نظام “
سیاسي. محتواي نظام سیاسي ما حاکمیت خدا،رسول،امام 
معصوم وبعد هم ولي فقیه است. اما شکل آن این است که 
این حاکمیت به وسیله ي مردم اجرا بشود.

”
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جنبش سياسی آمده ایم تا مستضعفان را به کرسی قدرت برسانيم و قدرت را 
از مستکبران بگيریم و به مستضعفان بسپاریم. و این هدف یک مبنای دینی 
و قرآنی دارد که در قرآن کریم به آن اشاره شده است »َو نُِریُد اُن نَُمَنّ َعلَی 
هًًْ َو نَجَعلَُهم الَوارِثِيَن« امام )ره( با  َِّذیَن اســُتضِعُفوا فِی االَرِض َو نَجَعلَُهم اَئِمَّ ال
احاطه ای که به معارف قرآنی داشتند این مطلب یعنی حمایت از مستضعفان 
و نبرد و ستيز با مستکبران و تالش برای قطع دست مستکبران از سرنوشت  

وحاکميت بر مستضعفان، را محور جنبش سياسی خودشان قرار دادند.

گنجینه مجمع: نقش و جایگاه والیت فقیه در حكومت دینی را تبیین 
فرمایید و بفرمایید مقوله های جمهــوری و والیت و والیت پذیری 
چگونه در کنار هم در حكومت دینی تحقق می یابد؟ مفهوم، فلسفه، 

محدوده و گستره جمهوری و جمهوریت چیست؟ 
ـ در اینجا دو مسأله وجود دارد؛ یک مسأله این است که ما یک محتوای نظام 
سياســی داریم و یک شکل و قالب نظام سياسی. محتوای نظام سياسی ما 
حاکميت خدا، رسول، امام معصوم و بعد هم ولی فقيه است. یعني به نظر ما 
حق حاکميت متعلق به این ها است. اما این حاکميت به چه شکل و قالبی باید 
عرضه شود؟ این حاکميت بوسيله مردم باید اجرا بشود. درست است که خدا، 
رسول، امام معصوم و ولی فقيه حاکم هستند؛ اما این حاکميت را چه قدرتی 
باید پياده و اجرا کند؟ با خواست مردم باید اجرا شود. یعنی امام و رسول با 
کودتای نظامی حکومت نمی کنند و با شمشير و اسلحه حکومت و قدرتشان را 
بر مردم تحميل نمی کنند. لذا در قرآن کریم به تکرار اشاره شده است به اینکه 
»لَو َشاَء َربَُّک آَلَمَن َمن فِی االَرِض ُکلُّهم َجِميعاً أََفأَنَت تُکِرُه النَّاَس َحتَّی یَُکوَن 
ُمؤِمِنيَن« ما به تو اجازه ندادیم که مردم را اکراه کنی تا مؤمن شوند. )مقصود 
از ایمان در این آیه پيروی کردن اســت.( و حکومت تو را بپذیرند ما به اکراه 
این کار را نمی کنيم. حکومت، حکومت رسول خداست اما در این حکومت 
مردم باید با تبليغ و ارشاد از حکومت اطاعت کنند. بنابراین محتوای حکومت، 
اســالمی است یعنی حاکميت از آن خداست منتهی با اجرای مردم و مردم 
نقش اجرایی دارند. بعبارت دیگر حاکميت از آن خدا، رسول، امام معصوم و 
ولی فقيه است که این مقوله محتوای نظام اسالمی را تشکيل می دهد. خب 
این محتوا در چه قالبی قابل اجراست؟ می تواند این محتوا در قالب جمهوری 
اجرا بشــود. یک جمهوری داشته باشــيم که در آن هم رأی مردم تکيه گاه 
حاکميت باشد و هم حاکميت از آن خدا باشد و رأی مردم رأی به حاکميت 
خدا باشد. رأی مردم رأیی است در چهارچوب قوانين الهی. این می تواند در 
شکل جمهوری صورت بگيرد لذا می گویيم جمهوری اسالمی است؛ اسالمی 
است به این دليل که محتوا اسالمی است و جمهوری است به این خاطر که 
شــکل و قالبش در شکل جمهوری های متعارف در دنيا پی ریزی شده است 
یعنی مردم می آیند با انتخاب خودشان ریيس قوه مجریه را انتخاب می کنند 
و به همين خاطر به جمهوری تعبير می شود مبتنی بر حاکميت خدا، رسول، 

معصوم عليهم السالم و ولی فقيه است.

گنجینه مجمع: اندیشــه امــام خمیني )ره( چــه جایگاهی نزد 
اندیشمندان و متفكران معاصر دارد؟ 

ـ پــس از امام چند نوع تأثير در تفکر معاصر به وجود آمد؛ نوع اول تأثير در 
تفکر معاصر این بود که اندیشه معاصر و اندیشه فالسفه اجتماعی و فالسفه 
سياسی به نقش مهم دین در تحوالت اجتماعی جلب شد و متفکرین شروع 
به تحقيق و تفکر در این عرصه کردند و مقاالت و کتاب های زیادی نوشــته 
شد. تأثير دیگر در اندیشه معاصر این بود که فهميدند نظام سياسی بر مبنای 
دین می تواند برقرار شــود بدون آنکه شکل نظام سياسی دینی کليسایی به 
خود بگيرد. در نظام دینی سياســی کليسایی یک نوع استبداد دینی حاکم 
بود و کليسا بر مبنای نظام کليسایی بر مردم حکومت می کرد. در این نظام 
کليســایی نه عدل مالک بود و نه رأی مردم جایگاهی داشت و لذا منجر به   
همان مفاسدی شد که ما در تاریخ حکومت کليسا خوانده ایم. در نظام سياسی 
جدید مبتنی بر دیــن، که امام )ره( مطرح کرد مردم نقش اول پيدا کردند. 
زیرا آن ها موجد و وســيله ایجاد این حکومت دینی شــدند. یعنی حکومت 
دینی اصوالً بدون رأی مردم بر پا نمی شود. یک حکومت دینی مبتنی بر رأی 
مردم مقوله جدیدی بود که در عرصه اندیشه سياسی جای خود را باز کرد. 
و متفکران عرصه سياسی در این مقوله به تجدید نظر نسبت به اندیشه های 
قبلی خود پرداختند. در گذشــته تعارضی بيــن حکومت دینی و حکومت 
مردمی وجود داشت که حکومت اگر مردمی باشد نباید دینی باشد بلکه باید 
سکوالر باشد و همچنين اگر حکومت بخواهد دینی باشد نباید مردمی باشد. 

  سازوکار و چگونگي به صحنه آوردن مردم در تفکر “
امام)ره( بر مبناي سه چیز بود:

1. استفاده ازانگیزه هاي دیني 
2. استفاده از تشکیالت دیني که جامعه ي روحانیت و 
سازمان روحانیت باشد .
3. استفاده از امکانات دیني که مساجد باشد.

”
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با وقوع انقالب اسالمی ایران، این تعارض کامالً برداشته شد و تبيين شد که 
حکومت دینی نمی تواند حکومتی دینی باشد مگر اینکه مردم ساالر باشد. به 
اصطالح   همان چيزی که مقام معظم رهبری از آن به مردم ســاالری دینی 
تعبير می کنند. این مقوله مردم ساالری دینی یعنی یک مردم ساالری داشته 
باشيم که مبنای دینی داشته باشد این مقوله، نيز یک اتفاق جدیدی بود که 
در تفکر سياسی اندیشمندان معاصر کامالً راه باز کرد و تحولی در تفکر آنان 

بوجود آورد. 

گنجینه مجمع: ساز وکار و چگونگی به صحنه آوردن مردم در تفكر 
امام )ره( چگونه بود؟ 

ـ این مقوله در تفکر امام )ره( بر مبنای سه چيز بود:
1. استفاده از انگيزه های دینی؛

2. استفاده از تشکيالت دینی که جامعه طالب و سازمان روحانيت باشد؛
3. استفاده از امکانات دینی که مساجد باشد.

استفاده از این سه ابزار برای به صحنه کشاندن مردم، یک مقوله جدیدی بود 
که حضرت امام خمينی )ره( آن را در عرصه تفکر سياسی وارد کرد. در این 
عرصه اینکه بتوان به مردم نقش اول را در ایجاد یک تحول سياسی داد، کار 
آسانی نبود. خب این تئوری چگونه و با چه سازوکاری جامه عمل بپوشد و در 
صحنه عمل کارآمد شود؟ اینکه ما می گویيم مردم باید بيایند و تحول ایجاد 
کنند خيلی خوب است اما چگونه؟ کار ساده ای نيست که مردم کوچه، بازار 
و خيابان را وادار کرد تا بيایند و به یک جنبشی بپردازند که منشأ یک تغيير 
و تحول اجتماعی گسترده و جامع شود. اینکار سازو کار می خواهد. ساز و کار 
امام )ره( ساز و کار خاصی بود که استفاده از آن خواه ناخواه مقوله جدیدی را 
در عرصه سياسی بوجود آورد. این ساز و کار جدید در ایجاد جنبش مردمی و 
در به حرکت در آوردن توده مردم، مقوله جدیدی بود که امام )ره( در اندیشه 

سياسی معاصر وارد کرد. 

گنجینه مجمع: اندیشه و تفكر امام )ره( و انقالب اسالمی ایران چه 
نقشــی در جریان بیداری  اسالمی و بطور کلی در بیداری ملت های 

جهان داشته است؟ 
ـ اولين تأثير انقالب اســالمی ایران و اندیشه امام )ره(، اميد دهی به جوامع 
تحت ستم بود. ملت های تحت ستم و جوامع اسالمی خصوصاً در صد سال 
اخير دچار حالت نا اميدی شده بودند. یعنی اینکه بتوانند سلطه مستکبرین 
را از سر جوامع خود بردارند و دست آن ها را از حاکميت قدرت کوتاه کنند، 
بعنوان یک چيز محال مطرح می شد. این حالت در همه کشورهای اسالمی 
خصوصاً در ایران نيز وجود داشت. من به یاد دارم پيش از انقالب، در   همان 
دوران تظاهرات و سال های انقالب در قم یک جلسه ای داشتيم که خيلی از 
ســران فعال مسائل سياســی در آن حضور داشتند. در آن روزگار دو نظریه 
مطرح بود: یک نظریه که حضرت امام )ره( مطرح می کردند و در شــعار ها 
و اعالميه هایشان پی گيری می شد و آن نظریه، سرنگونی نظام شاهنشاهی 
و کنار رفتن شــاه و ایجاد حکومت اسالمی بود. نظریه دیگری در مقابل این 
نظریه بود که می گفت اصالً چنين چيزی که نظام شاهنشاهی سرنگون شود 
امکان پذیر نيســت. قائلين به این نظریه می گفتند مگر می شود نظام شاه 
که دارای استحکامات و تشکيالت، پنج دستگاه اطالعاتی، ارتش قوی، گارد 
جاویدان اســت و در همه ارکان جامعه ایران نفوذ دارد را نابود کرد؟ در آن 
جلسه اکثر کسانی که حضور داشتند می گفتند: امکان تغيير نظام و واژگونی 
شــاه وجود ندارد. بلکه باید شــعار قانون اساسی را بلند کنيم و بگویيم شاه 
سلطنت کند و در حکومت دخالت نکند و بعنوان یک مقام تشریفاتی باشد و 
قانون اساسی اجرا بشود زیرا در قانون اساسی برای شاه یک جایگاه تشریفاتی 

قائل شده بودند. آن ها چنين شعاری را عملی می دانستند. آن نظریه ای که 
بيشــتر حاضران شاید 95 درصد آنان به آن معتقد بودند نظریه دوم بود که 

غالب بر افکار سياسيون جامعه ما بود.
همين حالت در همه کشــورهای اسالمی حاکم بود. در مصر چه کسی باور 
می کرد که بشود رژیم مبارک را سرنگون کرد؟ و همينطور رژیم های بن علی 
و قذافی را؟ لذا این اميد در جوامع اسالمی بوجود آمد که می توان و می شود 
نظام ها را عوض کرد و می شود مستکبران را از عرش قدرت به زیر آورد. این 

اميد را انقالب اسالمی ایران در دل توده های مردم بوجود آورد. 
دومين تأثير انقالب اسالمی و تفکر امام )ره( بر بيداری ملت ها خصوصا ملت های 
اســالمی این بود که باید به عملکرد حاکمان نگاه کرد و دید که آن ها چکار 
می کنند و چه ضرر و زیانی به جوامع وارد می کنند. به بيان دیگر بيدار کردن 
مردم نسبت به نقش منفی حاکمان مستکبر و اینکه آنان با در دست داشتن 
سرنوشت ما چگونه اســتقالل، فرهنگ و هویت ما را بر باد می دهند. توجه 
عامه مردم به این نقش منفی حاکمان مستکبر منشأ موضع گيری عليه رژیم 
طاغوتی می شــود و بدین طریق رژیم پایگاه مردمی خود را از دست می دهد. 
این کار بسيار مهمی است که بتوانيم پایگاه مردمی یک رژیم را از بين ببریم. 
این کار را امام )ره( شروع کرد و بعد اندیشه های ایشان که توسط مقام معظم 
رهبری تداوم یافت، باعث شد موضع گيری ها در جوامع شيوع پيدا کند و طبقه 
روشنفکری در جوامع بوجود آمد که از این افکار تأثير پذیرفته بود و آن  را در 
جامعه منتشر کردند که: »اي مردم! این طاغوت ها همه چيز شما را بر باد دادند 
استقالل شما، اقتصاد شما، هویت و فرهنگ شما بوسيله حاکمان بر باد رفت«. 
در نتيجه بدین وسيله پایگاه مردمی حاکمان متزلزل شد. این ها نتيجه انقالب 
بود و ااّل حاکمان با روش هایی که داشتند پایگاه مردمی برای خودشان بوجود 
می آوردند و از طریق فریب، تبليغات و تطميع بسياری از عناصر با نفوذ، چهره 
خودشــان را در نظر عامه مردم آنچنان زیور و آرایش می دادند که عامه مردم 
باورشان می شد که این شاه یا این ریيس جمهور و یا این مستبد و مستکبری 
که بر آن ها حکومت می کند منافــع آن ها را تأمين می کند و به نفع آن ها و 
طرفدار آنان است. این روشنگری نسبت به عملکرد منفی حاکمان کار بزرگی 
است، بلکه یکی از مبانی اصلی انقالب محسوب می شود. لذا بيداری اسالمی 
که گفته می شود به همين جهت است که مردم نسبت به نقش منفی حاکمان 

در بدبختی و مشکالت جوامعشان بيدار می شوند.
نکته ســومی که از انقالب اسالمی ایران مایه گرفته بود، این بود که در این 
جنبش ها نياز به یک شعار واحد و اندیشه واحدی بود که بتواند عامه مردم را 
باهم یک جهت کند. آنچه که می توانست مردم را یک جهت کند، شعارهای 
دینی و اسالمی و همچنين اندیشه ها و انگيزه های دینی بود. امام )ره( از این 
انگيزه ها اســتفاده کرد. جوامع بيداری اسالمی هم از این انگيزه ها استفاده 
کردنــد. در تونس یکی از چيزهایی که مردم را یک جهت کرد، این بود که 
می گفتند: »ما را از مسجد رفتن ممنوع کردند! نماز جمعه ها را تعطيل کردند! 
به ما اجازه فعاليت دینی نمی دهند!« لذا شعارهای اسالمی بر سر زبان های 
مردم افتاد و آن شعار ها مردم را یک جهت کرد. شعارهای اسالمی حمایت از 
اسالم، حمایت از دین و حمایت از ارزش های دینی. اینکه االن می بينيد1 در 
مصر مثالً اسالم گرا ها توانستند پارلمان مصر را بدست بگيرند و همچنين در 
تونس و ليبی اسالم گرا ها بر سر کار آمدند در نتيجه این بود که آن ها هستند 
که می توانند رأی اغلب مردم را یک جهت کنند و مردم را با شــعارهایی که 

می تواند آن ها را یک جهت کند آشنا کنند. 

گنجینه مجمع: از فرصتي که در اختیار ما قرار دادید متشكریم.

1. این مصاحبه، هم زمان با بيداری اسالمی و انقالب های عربی انجام شده است.
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همزمان با نهمین سالگرد حماسه نهم دی 13۸۸،
آیت اهلل دکتر »مهدی هادوی تهرانی« در سه روز پیاپی،
 ابتدای درس خارج فقه خود را
به ایراد بیانات مهمی درباره والیت فقیه اختصاص داد.
متن سخنان این عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و استاد 
عالی حوزه علمیه در روزهای نهم، دهم و یازدهم دی 1397 ،
با تلخیص و ویرایش، به شرح زیر است:

نهم دی 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـد هلل رب العالميـن و صلـی اهلل علی محمد و آلـه الطاهرین الطيبين 
الهـداهًْ المهدیيـن، سـيما بقيـهًْ اهلل فـی االرضيـن عجل اهلل تعالـی فرجه 

الشریف.
امـروز، روز نهـم دی مـاه اسـت. حادثـه ای کـه در نهـم دی مـاه اتفـاق 
افتـاده و جـا دارد کـه ما بـه آن توجه جدی کنيم "حضور گسـترده مردم 
بـه صورت خودجوش در برابر بی احترامی به مقدسـات اسـالمی" اسـت. 
ایـن حرکتـی اسـت که نشـان می دهـد مردم مـا در برابـر امـوری که به 

سـاحت عقيـده و ایمـان آنها مرتبـط می شـود، بی تفاوت نمی ایسـتند.

نهم دی 88 ؛ نمونه دفاع مردم از مقدسات
مـردم ممکـن اسـت بسـياری از نامالیمـات و مشـکالت را تحمـل کنند، 
سـکوت کننـد، و دم بـر نياورنـد؛ امـا وقتـی امـر به مـرز عقيـده و ایمان 
مـی رسـد و باورهـای اصلـی آنهـا مورد هجـوم واقع می شـود آنجاسـت 
کـه عکـس العمـل نشـان می دهنـد. این عکـس العمـل، عکـس العملی 
برخاسـته از عمـوم مـردم اسـت. در واقـع فرهنـگ عمومی جامعه اسـت 
و هيـچ ارتباطـی بـه جناح و جریـان خاصی نـدارد. این واکنـش، فراتر از 
جریانـات و جنـاح های سياسـی، مربوط به خصوصيـت فرهنگی عمومی 

است.
نهـم دی یـک نمـاد و نمونـه بـود؛ اما تنهـا نمونه نبـود و تنهـا نمونه هم 
نخواهـد بـود. مـا باید به این نمـاد و نمونه توجه کنيـم و بدانيم که مردم 

در برابـر تعـرض به مفاهيـم و ارزش ها، سـکوت نمی کنند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( تبیین کرد؛

والیت فقیه،
 تقدس نظام جمهوری اسالمی
و دفاع مردم از مرزهای عقیدتی

عکس:حمید عابدی    به کوشش: رسول باقری  
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تحمل مشكالت و عدم تحمل تعرض به مقدسات
مـردم بسـياری از نامالیمـات و مشـکالت را تحمـل می کننـد و ظاهـراً 
عکـس العملـی از خـود نشـان نمی دهنـد و گاهـی همين تحمـِل مردم 
بعضـی از دوسـتاِن نـادان مـا را وادار بـه تحليـل هـای کودکانـه و غيـر 
عقالیـی مـی کنـد و در نتيجـه گمان می کننـد که هـرکاری کنند هيچ 
عکـس العملـی نخواهـد داشـت. ایـن تفسـيرهای کودکانه گاهـی باعث 
می شـود کـه آن دقتـی کـه بایـد در اداره امـور مملکـت صـورت بگيـرد، 
انجـام نمی شـود؛ و ایـن همـان توهمی اسـت که بسـيار خطرناک اسـت 
و می توانـد خـدای نکـرده موجبـات بحران هـای جـدی بـرای ایـن نظام 

مقـدس را فراهـم کند.

قدسیت نظام جمهوری اسالمی ایران
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران یـک نظـام واقعـاً مقـدس اسـت. تاریـخ 
انبيـاء عليهـم السـالم بـه نبـوت خاتـم)ص( منتهـی شـده و ایـن نبـوت 
خاتـم در مکتـب اهـل بيـت)ع( تجلـی پيـدا کرده اسـت. ایـن مکتب در 
دوره غيبـت، کار را به فقيه جامع الشـرایط سـپرده اسـت. پـس این نظام 
برخاسـته از اصيل تریـن ارزش هـای الهـی و بـه معنای دیگر برخاسـته از 

اصيـل تریـن ارزش های انسـانی اسـت.
معيارهایـی که برای حکومـت در مجموعه نظام جمهوری اسـالمی ایران 
در نظـر گرفته شـده اسـت و مبناهایی کـه برای مشـروعيت در این نظام 
وجـود دارد، در هيـچ نظـام دیگری نيسـت. تـالش هایی که بـرای نمونه 
هـای بدلـی حکومـت اسـالمی صـورت گرفتـهـ  از قبيل داعـش و امثال 
آنـ  نبایـد در بعضـی از مـا ایـن توهـم را ایجـاد کنـد کـه خـدای نکرده 
جمهـوری اسـالمی ایـران را بـا این نـوع نمونه هـای بدلی مقایسـه کنيم.

جمهـوری اسـالمی ایـران یک نمونـه اصيل از حکومت اسـالمی اسـت و 
بـر تفسـيرهای دقيـق و درسـت از مبانـی دینی مبتنی می باشـد.

حفظ نظام جمهوری اسالمی بر همه مسلمانان واجب است
حفـظ ایـن نظـام بر همه آحاد مسـلمين واجب اسـت. اینکـه این وظيفه 
انجـام داده نمی شـود بحـث دیگـری اسـت. حفـظ ایـن نظـام نيازمنـد 
درایـت، بصيـرت و عقـل اسـت کـه ایـن درایت و بصيـرت و عقـل اقتضا 
مـی کنـد تـا ما به همـه جوانب مسـائل توجه کنيـم. اینکه چشـممان را 
ببندیـم، بـا لگـد بزنيـم و بگویيم وظيفه اسـت و مـا مأمور بـه وظيفه ایم 
و نـه مامـور بـه نتيجه، این جهالت اسـت. تشـخيص وظيفـه نيازمند این 
اسـت که ما تمام جوانب یک مسـاله را بفهميم، بعد وظيفه را تشـخيص 
داده و عمـل کنيـم؛ نـه اینکـه چشم بسـته کاری را انجـام دهيـم و بدون 

رعایـت جوانـب مسـأله بگویيـم: "مـا مامور بـه وظيفه ایم نـه نتيجه".
متاسـفانه درایـت و دقـت دشـمنان و جهالـت و نادانی دوسـتان، ضربات 
سـنگينی بـه جمهـوری اسـالمی ایـران زده اسـت. مـا از دشـمن توقـع 
دوسـتی نمی توانيـم داشـته باشـيم. مـا بـه دشـمن نمی توانيـم توصيـه 
کنيـم دشـمنی نکـن؛ ایـن معنا نـدارد. اگـر هم چنيـن توصيـه ای کنيم 

نشـان دهنـده نادانـی ماسـت کـه دشـمن را نمی شناسـيم.

لزوم داشتن عقل و بصیرت
بـه ایـن دوسـتان نادان خودمـان می توانيـم توصيه کنيم کـه: "عزیز دلم؛ 
عقـل هـم خوب اسـت!" بـه تعبيـر حضرت آیـت اهلل جـوادی آملـی: "به 
کار بـردن عقـل، شـرعاً منعی نـدارد". چون بعضـی وقت ها کـه طلبه ها، 

چيزهایـی را زیـاد سـؤال می کردند ایشـان ایـن تعبير را بـه کار می بردند 
و می فرمودنـد کـه اگـر گاهـی انسـان عقـل خـود را بـه کار ببرد، شـرعاً 
مانعـی نـدارد و حـرام نيسـت کـه آدم از عقـل خـود اسـتفاده کنـد تـا 
مقـداری مسـائل را درسـت بفهمـد! همـه اش یـک جوری تفسـير نکند 
کـه بـا آن تفسـير دل خـودش خوش باشـد و در این توهم، سـرخوش از 

اینکـه پـس مـا پيروز شـدیم، بـه جهالت عمـل کنيم.
خـب؛ ایـن جهالـت تا یـک مدتی ممکن اسـت باعث شـود که سـر خود 

سـرخوش باشـد، اما تا کـی می توانـد ادامه پيـدا کند؟
اگـر خـدای نکـرده مـا عقـل را کنـار بگذاریـم و بصيـرت کافـی نداشـته 
باشـيم کـه بفهميم کجا بایـد کاری انجام دهيم و کجا نبایـد کاری انجام 
دهيـم؛ کجـا بایـد یـک چيـزی را بگویيم و کجـا نباید بگویيـم؛ کجا باید 
چيـزی را تعریـف کنيـم و کجـا نباید تعریف کنيـم... اثر عکـس خواهيم 

گرفت.

بیش از همیشه به وحدت نیاز داریم
امـروز در شـرایطی که مـا قرار داریم، بيـش از هر روز دیگـری به وحدت 
نيـاز داریـم؛ امـا معنـای وحدت این نيسـت که نظر همه یکسـان باشـد. 

 چنيـن چيزی امـکان ندارد.
پنـج نفـر که در یـک خانواده زندگـی می کنند، اختالف نظـر دارند و این 
طبيعـی اسـت کـه افـراد با هم اختالف نظر داشـته باشـند. ایـن اختالف 

نظـر کمک می کنـد به اینکه جوانب مسـئله را بهتـر بفهمند.
امـا اگـر پنـج نفـر در یک خانـواده بـه خاطـر اینکه اختـالف نظـر دارند 
هـر کدام به سـمتی کشـيده شـوند نتيجه این می شـود که ایـن خانواده 
از هـم می پاشـد؛ بـه پنـج نفـر جـدا تبدیـل می شـوند نـه یـک خانـواده 
واحـد. امـا اگـر همين پنج نفـر با تمـام اختالفاتی کـه دارند بـا همدیگر 
همفکـری کننـد و تحمل شـنيدن حـرف هم را داشـته باشـند و اهتمام 
داشـته باشـند که شـاید طرف مقابـل حرف قابـل قبولی بزنـد، آن موقع 

اسـت کـه می تواننـد این خانـواده را حفـظ کنند.
جامعـه بـزرگ اسـالمی امـروز بيش از هـر روز دیگر به وحدت نيـاز دارد. 
البتـه ایـن جامعـه، مانند هـر جامعه دیگـری، نياز بـه رهبری و ریاسـت 

دارد. هم 

ولی فقیه؛ رهبر مشروع جامعه اسالمی
این رهبری در فرهنگ اسـالمی تعریف شـده اسـت؛ فقيه جامع الشرایطی 
کـه توانایـی اداره جامعـه را داشـته باشـد و خـود در عمـل بـه آنچـه 

می گویـد ملتزم باشـد.
ایـن مطلـب را حتـی چنـد سـال پيـش - شـاید نزدیک 20 سـال پيش 
- بـر اسـاس مبانـی اهل سـنت و برای علمای اهل تسـنن توضيـح دادم. 
حتـی بـر اسـاس مبانـی اهـل سـنت، تنهـا چنيـن شـخصی بـا چنيـن 
ویژگی هایـی، صالحيـت حکومـت بر جامعـه اسـالمی را دارد. حاال برخی 
دوره هـا علمـای اهل سـنت صریح تر ایـن را گفته اند و بعضـی دوره ها به 
دليـل شـرایطی کـه حاکم بـوده، مخفيانه تر ایـن تعبير را بـه کار برده اند. 
حـاال اینکـه تطبيقـات ایـن معيـار در طـول تاریـخ اشـتباه بـوده، بحـث 

دیگـری اسـت. اما معيـار صحيـح همين بوده و هسـت.

نهم دی؛ نماد همدلی برای دفاع از ارزش ها
بنابرایـن ما در شـرایط فعلـی بيش از هرچيز دیگر بـه همدلی و همراهی 
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نيـاز داریم؛ و نهم دی نمادی اسـت از همدلی مـردم. از اینکه مردم وقتی 
در موضوعـی کـه بـا اصـل و اسـاس عقيـده آنهـا برخـورد پيـدا می کنـد 
و احسـاس کننـد کـه ارزش هـای اصيـل آنهـا زیـر سـؤال رفته، فـارغ از 
جریانـات سياسـی در کنـار هـم قـرار می گيرند و بـه مقابلـه می پردازند.

اگـر روزی ایـن دفـاع را انجـام ندهيـم یقيـن بدانيـد کـه خـالف شـرع 
کرده ایـم؛ چـون هرگونـه اقدامـی کـه موجـب تضعيـف نظـام جمهوری 
اسـالمی ایران شـود از طرف هر شـخصيت و هر کسـی در هر جایگاهی 

از جایگاه هـا و مناصـب جمهـوری اسـالمی ایـران، شـرعاً حـرام اسـت.
البتـه ضربـه ای کـه مسـئولين بعضـی وقت هـا می تواننـد به نظـام بزنند 
بـه دليـل مواضـع و نـوع تحليل هـا و اقدامـات نادرسـت آنهـا، بـه مراتب 
بيشـتر از ضربه ای اسـت کـه آدم های معمولـی می توانند به نظـام بزنند؛ 
و حتـی بـه مراتـب بيشـتر از ضربـه ای اسـت کـه دشـمنان می توانند به 

نظـام بزنند.
اگـر مـا در داخـل، قدرت و انسـجام و وحـدت خود را حفـظ کنيم یقين 
بدانيـد کـه هيـچ وقـت دشـمنان نمی تواننـد ضربـه ای جـدی به کشـور 
بزننـد. بلـه؛ مـی تواننـد سـنگ اندازی کنند، یا حرکـت ما را با مشـکل و 
بحـران مواجـه کننـد؛ امـا در صورتی که انسـجام و اتحاد داشـته باشـيم 
و عليرغـم تفاوت هـا و دیدگاه هـای متفـاوت بـرای رسـيدن بـه منافـع و 
ارزشـهای مشـترک و حفظ ارزشـهای مشـترک با هم تالش کنيم، قطعاً 

دشـمن هيـچ کاری نخواهد کـرد و نخواهد توانسـت.
خداونـد همـواره نشـانه های خود را به انسـان ها نشـان داده اسـت. انبياء 
- عليهـم السـالم - در دوران خـود معجزاتـی را نشـان دادنـد و مردم آن 
زمـان فرصـت پيدا کردند آیاتـی را ببينند کـه دیگران ندیدنـد؛ اما قرآن 
کریـم می فرمایـد کـه آن مـردم چـون جاهـل بودنـد و قـدر آن آیـات و 

نشـانه هـا را ندانسـتند، گرفتـار عذاب الهی شـدند و از بيـن رفتند.
اکنـون ایـن فرصـت تاریخـی به مـا داده شـده کـه در دورانی کـه دوران 
غيبـت اسـت آن نشـانه های خـاص را ببينيـم. اگـر مـا نيز خـدای نکرده 
مثـل امت هـای گذشـته نشـانه ها را ببينيـم امـا آن گونـه که بایـد رفتار 
نکنيـم؛ آن موقـع همانطـوری کـه آنها دچار عـذاب الهی شـدند و از بين 

رفتنـد، خـدای نکـرده مـا هم گرفتـار عـذاب الهی خواهيم شـد.

بصیرت و وحدت، زیر پرچم والیت
اميـدوارم بـه برکت درایـت و بصيرت مسـئولين جمهوری اسـالمی ایران، 
جریانـات سياسـی و کسـانی کـه قـدرت هـای اقتصـادی و سياسـی را در 
اختيـار دارنـد، و به برکـت ادعيه امام زمان)عج( که همـواره همراه و حامی 

ایـن مملکـت بوده ان شـاء اهلل ما از این شـرایط سـخت عبـور کنيم.
اميـدوارم کـه بتوانيـم در پناه همفکـری و همکاری، زیر پرچـم والیت به 
سـالمت بگذریـم و دوبـاره در یک شـرایط بهتـری قرار بگيریـم و بتوانيم 

بـا سـرعت بيشـتری به حرکـت خود ادامـه بدهيم؛ ان شـاء اهلل.

دهم دی 
نظریه اندیشه مدون

در دنباله مطلبی که دیروز عرض کردم، الزم است نکاتی را مطرح کنم.
یکـی از آقایـان حاضـر در درس، پـس از مطالب دیروز سـؤال کـرد: "این 
نظـام کيسـت کـه شـما هـی می گویيـد نظـام جمهـوری اسـالمی ایران 

مقـدس اسـت؟ و تضعيف نظـام حرام اسـت؟"
در پاسخ به این پرسش، امروز می خواهم توضيحی بدهم.

ایـن توضيـح، مبتنـی بـر آن مبانـی اسـت که مـا قباًل بـا عنـوان "نظریه 
اندیشـه مـدون" در ایـن درس بيـان کرده ایـم. همـه دوسـتانی کـه در 
بحثهـای مـا بودنـد، بـا نمودارهایش آشـنا هسـتند. در آن نظریـه ما یک 
مجموعـه ای داریـم کـه در هـر حوزه ای از حـوزه های حيات بشـر دارای 
تفکر سيسـتمی اسـت. یکی از آن زمينه ها سياسـت اسـت، یکی اقتصاد 

و... است 
مـا درحـوزه سياسـت هـم مثل حـوزه اقتصـاد یک سيسـتم داریـم؛ یک 
فلسـفه داریـم؛ یـک مکتـب داریم؛ نظـام داریم؛ اخـالق داریـم. البته من 
االن نمی خواهـم وارد سيسـتم سياسـی اسـالم بشـوم؛ فقـط می خواهـم 

یـک اشـاره کنم.
همانطـور کـه قبـاًل گفتيم یک سـری از ایـن عناصر، عناصر جهانشـمول 
هسـتند. مثـاًل اگـر رفتيـم در حـوزه سياسـت، فلسـفه سياسـی، اخالق 
سياسـی، مکتب سياسـی و نظام سياسـی جهانشـمول هسـتند. بعضی از 
اینهـا وقتـی مـی خواهـد تطبيق عينی بشـود یک شـکل خاصـی در آن 
تطبيـق عينـی پيـدا می کنـد. یعنـی نظـام سياسـی اسـالم که یـک امر 
جهانشـمول اسـت، وقتـی می خواهـد در یـک دوره ای سـازوکار عينـی و 

اجرایـی پيـدا کند شـکل خاصـی خواهـد یافت.

والیت فقیه در عصر غیبت
یکـی از ویژگيهـای نظـام سياسـی جهانشـمول اسـالم، "والیـت فقيه در 
عصـر غيبـت" اسـت. والیـت معصـوم در زمـان ظهور یـا والیـت فقيه در 

عصـر غيبـت هـر دو یـک حقيقت هسـتند، مراتـب متفاوت اسـت.
حقيقـت چيسـت؟ ایـن اسـت که بـر رأس هرم قـدرت در نظام سياسـی 
اسـالم، بایـد شـخصيتی قـرار بگيـرد کـه دانـش اسـالمی دارد. در اینجا 
بيـن دانـش ولـی معصـوم با دانـش ولی فقيـه فـرق وجـود دارد؛ معصوم 
دانـش الهـی دارد؛ فقيـه و مجتهد دانش بشـری دارد. آن فقيه، با روشـها 
و ابزارهای بشـری که مورد پذیرش دین اسـت و تأیيد شـده اسـت، دین 

شناسـی می کند.
والیـت بـه ایـن معنـا، مراتـب مختلـف دارد؛ مرتبـه باالتـرش متعلـق به 
معصـوم اسـت و مرتبه پایين تـرش از آِن فقيه. یعنی اگـر معصوم در بين 
مسـلمانان، ظاهـر و در دسـترس ما باشـد اصـاًل نوبت به فقيه نمی رسـد. 
چـون علـم معصـوم علـم لدنی اسـت و علـم فقيه علم بشـری اسـت؛ آن 
علمـش خطـا نـدارد، این علمـش خطاپذیر اسـت. در نتيجـه دیگر نوبت 
بـه ایـن فقيه نمی رسـد. برای هميـن ما می گویيـم که والیـت فقيه تنها 

در عصـر غيبت اسـت.

والیت فقیه؛ والیت دانش اسالمی
ایـن والیـت فقيـه کـه در عصـر غيبـت جـاری اسـت، در واقـع "والیـت 
دانـش اسـالمی" اسـت کـه از سـوی دانشـمندی اعمـال می گـردد کـه 

خـودش ملتـزم بـه آن دانـش اسـت.
در رابطـه بـا ایـن التـزام، مـا در فقيه بـا صفت "عـادل" تعبيـر می کنيم. 
معصـوم در ایـن زمينه نيز مرتبـه باالتر را دارد که "عصمت" اسـت. عادل 
عادتـاً گنـاه نمی کند؛ امـا معصوم اصاًل گنـاه نمی کند؛ عادل سـهواً خطا 

می کنـد، اما معصوم سـهو و نسـيان هـم ندارد.
شـرط بعدی فقيه این اسـت که توانایی مدیریت داشـته باشـد. یعنی در 
عصـر غيبـت، آدمی والیـت دارد که اوالً دین را به اسـتناد ادله بشناسـد؛ 
ثانيـاً خـودش ملتـزم بـه دیـن باشـد؛ و ثالثـاً توانایی اداره داشـته باشـد. 
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ممکن اسـت یک کسـی آن دو تای اول را داشـته باشـد، مجتهد باشـد، 
عـادل هم باشـد، ولی نتوانـد کاری را اداره کنـد. چنين فقيهی صالحيت 
اداره جامعـه رانـدارد. البتـه می تواند مسـئله جواب بدهـد و مفتی خوبی 
باشـد، ولـی نمـی تواند جامعـه را اداره کنـد و به درد "والیت بـر زعامت" 
نمی خـورد. ایـن شـرط سـوم را در اصطالح فقهـی "کفایت" مـی گویند.

در فقـه می گوینـد؛ "ولی" سـه تا شـرط دارد؛ اجتهاد )بـه معنی فقاهت(، 
عدالـت و کفایـت. ایـن کفایت در قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران 
هـم آمـده اسـت. اصـاًل اصل مربـوط به والیـت فقيـه در قانون اساسـی، 
درواقـع فقـط توضيـح همـان بحـث فقهـی والیت فقيه اسـت در شـکل 
قانونـی آن. شـرایطی کـه آنجـا گفتـه شـده ـ مثـل مدیـر، مدبـر و ... ـ 

توضيـح همين شـرط کفایت اسـت.
والیـت فقيـه کـه یـک عنصـر جهانشـمول اسـت اختصـاص به شـرایط 
خـاص، زمـان خـاص و مـکان خـاص نـدارد؛ مگـر همـان شـرطی کـه 
عرض شـد. یعنی تنها شـرطش این اسـت کـه معصـوم در جامعه حضور 

باشد. نداشـته 

نهادهای نظام؛ بازوی ولی فقیه
حـال ایـن ولـی فقيـه، وقتـی می خواهـد اِعمال والیـت بکند الزم اسـت 
کـه نهادهـای مختلفـی ایجـاد کنـد. مثـاًل نهـاد اجرایـی می خواهـد که 
کارهـا را انجـام بدهـد؛ نهـاد تقنينـی می خواهـد کـه قانونگـذاری بکند؛ 

نهـاد قضایـی می خواهـد کـه کار قضـاوت و نظـارت را انجـام بدهـد و...
امـا اینکـه شـکل این نهادهـا به چه شـکل باشـد، می تواند مختلـف و به 
انحـاء گوناگـون باشـد. مثـاًل االن در سـاختار جمهـوری اسـالمی ایـران، 
رئيـس جمهـوری کـه رئيـس قـوه مجریـه اسـت و نماینـدگان مجلـس 
کـه تشـکيل دهنـده قوه مقننه هسـتند بـا رأی مسـتقيم مـردم انتخاب 
می شـوند، درحالی کـه در انتخاب رئيس قوه قضایيه مـردم اصاًل دخالتی 
ندارند و مسـتقيماً از سـوی رهبری نصب می شـود. ُخب، این شـيوه، یک 
سـازوکار اسـت؛ امـا می توانسـت کـه هـم نماینـده مجلـس، هـم رئيس 
جمهـوری، هـم رئيـس قـوه قضایيـه، مسـتقيماً توسـط ولی فقيـه نصب 
شـود. البتـه اینکـه آیـا می تـوان ایـن کار را از لحاظ اجتماعی و سياسـی 
انجـام داد مـورد بحـث مـا نيسـت. بحـث مـا فقهی اسـت. از نظـر فقهی 
مانعـی نـدارد. حضـرت علـی بـن ابـی طالـب)ع( هميـن کار را می کـرد. 
ایشـان مجلـس شـورا نداشـت؛ هيـأت وزرا نداشـت؛ خـودش رئيس قوه 
مجریـه بـود، خـودش احيانـاً کار قضایی هم انجـام می داد، افـراد دیگری 
را هـم بـرای قضاوت منصـوب می کرد. یعنـی حضرت قضاتی داشـت، اما 
قـوه قضایيـه به آن معنایـی که ما امـروز می گویيم نداشـت. اینها مربوط 

به سـازوکار اسـت.
ایـن سـازوکارها متناسـب بـا شـرایط فرهنگـی اجتماعـی زمـان اسـت. 
پـس از نظـر فقهـی می شـود رئيـس جمهـوری را رهبر نصب کنـد، ولی 
ممکـن اسـت در یک شـرایط فرهنگی اگـر رئيس جمهـور منصوب رهبر 
باشـد قـدرت اجرایـی او تقليـل پيـدا کنـد، اما اگر بـا رأی مـردم انتخاب 
بشـود قـدرت اجرایـی او چندیـن برابر بشـود. اینجا اقتضا می کنـد که او 

منصـوب یـا منتخـب از طرف مردم باشـد. 

سخنان رهبر انقالب در دانشگاه رازی
حـاال ایـن نظام جمهوری اسـالمی و قانون اساسـی ماـ  که بخشـی از آن 
ثوابـت اسـت؛ بخـش دیگری جهانشـمول و مربـوط به احـکام و اعتبارات 

اسـالمی اسـت؛ و بخشـی هم سـازوکارهایی اسـت که متغيرات هستند و 
متناسـب بـا شـرایط ایران و برخاسـته از دانش بزرگانی کـه تالش کردند 
و خيلی هم زحمت کشـيدند و این قانون را نوشـتند ـ ممکن اسـت پنج 
سـال دیگـر، ده سـال دیگـر، بيسـت سـال دیگر، الزم شـود یـک جایش 

کند. تغيير 
هميـن بحـث را »آقــا« در دانشـگاه رازی کردند و گفتند "االن سيسـتم 
مـا باصطالح ریاسـتی اسـت، یعنی مردم مسـتقيماً ریيس قـوه مجریه را 
انتخـاب می کننـد؛ اما ممکن اسـت در آینده سيسـتم ما پارلمانی بشـود 
و مجلـس ریيـس قـوه مجریـه را انتخـاب کند". ایـن مربوط به سـازوکار 
اسـت و غيـر اسـالمی هم نيسـت. در آم زمـان حتی بعضـی از علمای قم 
ـ ماننـد حضـرت آیـت اهلل »سـبحانی«ـ  بحـث کردند و اثبـات کردند که 

سيسـتم پارلمانی بهتر از سيسـتم ریاسـتی است.

نظام جمهوری اسالمی مقدس است یعنی چه؟
اینکـه مـن دیـروز گفتم "ایـن نظام مقدس اسـت"، چون تمـام مبانی آن 
برخاسـته از مبانـی اسـالمی اسـت. البتـه مـن نمی گویم نقـص تئوریک 
نـدارد. نـه، ممکـن اسـت یک جاهایـی نواقصی وجود داشـته باشـد؛ ولی 
اسـاس نظـام جمهوری اسـالمی ایران بسـيار متقن، مسـتحکم و مبتنی 

بـر محکمـات مباحث فقهـی و اصولی و عقيدتی ماسـت.
ُخـب، ایـن نظـام نهادهایـی دارد؛ نهـاد مجلـس، نهاد قـوه قضایيـه، نهاد 
دولـت و... مـن کـه می گویـم مقـدس اسـت و نبایـد آن را تضعيـف کرد، 
یعنـی ایـن نهادهـا نبایـد تضعيـف بشـوند. مـن در "کتـاب القضـاء" هم 
ایـن را مطـرح کـرده ام و نوشـته ام کـه سيسـتم قضایـی اسـالم غيـر از 
عدالـت ثبوتـی کـه قاضـی بایـد عادالنه قضـاوت کنـد مبتنی بر روشـها 
و مسـتنداتی اسـت کـه اسـالم آنهـا را پذیرفتـه اسـت. پس حرمـت این 
نهادهـای جهانشـمول و موقعيـت آنهـا بایـد حفظ شـود. آحـادی که در 
ایـن نظـام شـاغل هسـتند ممکن اسـت خطا کننـد؛ یک قاضـی ممکن 
اسـت خالفـکار باشـد؛ یـک نماینده مجلس ممکن اسـت متخلف باشـد؛ 
یـک وزیـر ممکـن اسـت خطا کنـد؛ در ایـن صور، سيسـتم نظارتـی ما و 
فرهنـگ عمومـی مـا بایـد آن قاضـی و نماینده و وزیـر را تنبيـه کند؛ اما 
مجلـس نبایـد تضعيف شـود. االن ما عکس ایـن کار را انجـام می دهيم؛ 
یعنـی مجلـس تضعيف می شـود اما نماینـده تنبيه نمی شـود! این غلط 
اسـت و بایـد بـرای حل آن فکر کرد و سـازوکاری طراحی نمـود. اما نظام 

و نهادهـای نظـام تضعيـف نشـود حـرف ما ایـن بود.
اگـر در رابطـه بـا بحث والیـت فقيـه و سـازوکارهای اعمـال آن، توضيح 
بيشـتری خواستيد، "سـخنرانی مقام معظم رهبری در دانشـگاه رازی" یا 

کتـاب "والیـت و دیانـت" اثر بنـده را ببينيد.  
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یازدهم دی 

دیـروز بـه عنـوان تکملـه بحـث روز نهـم دی، توضيحاتـی عـرض کـرده 
بـودم؛ ولـی حـاال دوسـتان بـاز سـؤال دارنـد. موضـوع مـا در ایـن درس 
خـارج، مباحـث اقتصـادی اسـت امـا بـا ایـن سـؤالها کـه شـما می کنيد 
می ترسـم کـم کـم بحـث اقتصـادی تعطيـل و تبدیـل به بحث سياسـی 

! بشود
دو سؤال را مطرح کردند که پاسخ می دهم:

1. آیا خود والیت فقيه یک نهاد است؟
2. آیـا ایـن نهادهایـی کـه االن امـور آنها بـا انتخابات صـورت می گيرد را 

ولـی فقيـه می تواند خودش مسـتقيماً منصـوب کند؟ 

والیت فقیه، مجموع حكومت اسالمی است
پاسـخ سـؤال اول: بلـه، بـر مبنـای اصطالحات مـا، والیت فقيـه یک نهاد 
اسـت؛ امـا نه به معنای نهـادی که اکنـون معموالً تصور می شـود. والیت 
فقيـه را معمـوالً اینجـور تفسـير می کننـد کـه یـک شـخصی اسـت که 
والیـت دارد. بلـه، ایـن بـه یـک معنـا درسـت اسـت؛ ولـی اگر ایـن را در 
قالـب یـک سـاختار بخواهيـم نـگاه کنيـم والیت فقيـه در واقـع مجموع 

حکومـت اسـالمی اسـت؛ پـس یک نهاد اسـت.
والیـت فقيـه یعنـی مجمـوع حکومـت؛ والیـت فقيـه، هـم در آن اجـرا 
هسـت، هـم تقنيـن هسـت، هـم قضـا هسـت، هـم ابعـاد نظامی هسـت 
و... همـه اینهـا و همـه ابعـادی که بـرای اداره یـک جامعه الزم اسـت در 
ایـن قـرار می گيـرد. در ایـن نـگاه، والیت فقيـه در اقتصـاد هم اثـر دارد؛ 
در فرهنـگ هـم اثـر دارد؛ در تربيت هـم اثر دارد؛ و در همـه ابعاد جامعه 
آثـارش موجود اسـت. درسـت اسـت کـه والیت فقيـه خودش یـک نهاد 
سياسـی اسـت ، امـا سياسـتگذاری های اقتصـادی و فرهنگـی هـم انجام 
می دهـد، پـس در اقتصـاد هـم اثـر می کنـد، در تربيـت هم اثـر می کند، 

در فرهنـگ هـم اثر می کنـد و....

مشروعیت همه نهادهای حكومتی از ولی فقیه است
پاسـخ سـؤال دوم: بله، نـوع انتخابهایی کـه صورت می گيـرد را ولی فقيه 
خـودش می توانـد انجـام بدهـد. اصـاًل مشـروعيت اینهـا به امضـای ولی 

فقيـه اسـت و او اگـر نپذیرد اصاًل اینها مشـروع نيسـتند.
ببينيـد، مـا مشـروعيت نهادهای حکومتـی را در اسـالم، در پذیرش ولی 
فقيـه می دانيـم. البتـه ایـن را در کتـاب "والیـت و دیانـت" هـم توضيـح 
داده ام کـه اگـر ولـی فقيه مقبوليت مردمی نداشـته باشـد، هرچند ثبوتاً 
والیـت دارد امـا اثباتـاً نمی توانـد اعمـال والیـت بکنـد. به هميـن دليل، 
نظریـه انتخـاب و نظریـه انتصـاب کـه دو نظریـه در بحـث والیـت فقيه 
اسـت، اختالفشـان صرفاً اختالف نظری و تئوریک اسـت؛ ولی در مرحله 
عمـل اختـالف پيـدا نمی کننـد، چون وقتـی نظریـه انتصـاب می خواهد 
شـکل قانونـی پيـدا کنـد، ال محالـه در قالـب نظریـه انتخاب خـودش را 

نشـان مـی دهـد ولو مبنایـش با مبنـای نظریـه انتخاب فـرق دارد.

لزوم مقبولیت مردمی برای اِعمال والیت
شـما فـرض کنيـد ده نفر فقيه جامع الشـرایط عـادل با کفایـت داریم، و 
از ایـن ده نفـر مـردم یـک نفر را قبـول دارند کـه آن شـرایط را دارد و 9 
تـای دیگـر را قبـول ندارنـد. در این صـورت، آن 9 فقيه دیگـر نمی توانند 

اعمـال والیـت بکننـد، چـون می گویند ایـن کار را بکن، مـردم می گویند 
بـرای چـی؟ می گویـد بـرای اینکـه مـن فقيـه جامـع الشـرایط عـادل با 
کفایـت هسـتم، امـا مـردم می گویند چنين شـخصی نيسـتی. پس چون 
شـرایط را در او نمی بيننـد و قبولـش نمی کننـد عمـاًل نمی توانـد والیت 

خـود را پيـاده کند.
ببينيـد، داسـتان والیـت امـام خمينـی )رضـوان اهلل عليـه( هميـن طور 
بـود. امـام در یـک فراینـدی کـه از سـال 1342 شـروع شـد و تـا سـال 
1357 ادامـه داشـت بـه یـک مقبوليت عمومی رسـيد و مـردم پذیرفتند 
کـه ایشـان، هم فقيه اسـت، هم عادل اسـت، هم توانایی ایـن کار را دارد. 
اینطور شـد که توانسـت سـکان کشـور را به دسـت بگيرد. اگر این اتفاق 
نمـی افتـاد و آن مقبوليـت عمومـی ایجـاد نمی شـد نمی توانسـت ایـن 
کار را انجـام بدهـد، ولـو همـه خصوصيـات را نيـز دارا بـود. همانطور که 
شـخصيت های واالتـر و بزرگتـر از امـام راحـل)ره( یعنی ائمـه معصومين 
)عليهـم السـالم( هـم چـون اکثریـت مـردم والیـت آنهـا را نپذیرفتنـد، 

نتوانسـتند بـر جامعـه اعمال والیـت و زعامـت بکنند.
حـال، پـس از امـام)ره( کـه دیگـر شـرایط انقالبـی وجـود نـدارد، وقتی 
بخواهـد ولـی فقيـه دیگـری تعييـن و قانونی بشـود، باید بدانيم کـه: اوالً 
فقهای حائز شـرایط چه کسـانی هسـتند؟ ثانياً از بين فقها حائز شـرایط، 
چـه کسـی از سـوی مـردم پذیرفته شـده کـه شـرایط او تکميل اسـت؟ 
خـب، یـک روالی را قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران معلوم کرده 
کـه مردم خودشـان نمـی توانند تشـخيص بدهند که فقيه کيسـت؛ زیرا 
تشـخيص فقاهـت یـک امـر تخصصـی اسـت. همانطـور کـه مـردم نمی 
داننـد کـه چه کسـی پزشـک اسـت و کدام شـخص مهندس اسـت؟ من 
خـودم بایـد پزشـک باشـم تـا بفهمـم ایـن آقـا پزشـک اسـت یـا اینکه 

کالهبـردار اسـت و دانـش طبـی الزم را ندارد.

مجلس خبرگان رهبری
بنابرایـن، قانـون اساسـی، جمعـی از فقهـاء و فضـالی حوزوی کـه مردم 
بـه آنهـا اعتمـاد دارنـد را قـرار داده تا آنها ولـی فقيه را انتخـاب کنند. در 
واقـع مـردم بـه اینهـا وکالـت می دهند که شـما برویـد ببينيد کـه کدام 

شـخص، فقيـه عـادل با کفایت اسـت.
سـاختار "مجلـس خبـرگان رهبـری" این اسـت کـه مردم به یک سـری 
افـراد کـه تخصـص شـناخت فقيـه از غيـر فقيـه، عـادل از غير عـادل، با 
کفایـت از بـدون کفایـت را دارنـد وکالـت می دهنـد که شـما تشـخيص 
دهيد که کی این شـرایط را دارد و می تواند کشـور را به شـکل اسـالمی 
اداره کنـد. پـس در اینجـا هم همان مقبوليت مردمـی و انتخاب از طریق 
مـردم وجـود دارد، اما انتخابش مسـتقيم نيسـت، بلکه انتخاب با واسـطه 
اسـت؛ مردمـان نماینـدگان خبـرگان را انتخاب می کنند و خبـرگان ولی 

فقيـه را انتخـاب می کنند.
البتـه ممکـن اسـت در آینـده، شـکل دیگـری بـرای تعيين رهبـر و ولی 
فقيـه پيدا شـود کـه از مجلس خبـرگان بهتر باشـد. این مسـأله، مربوط 
بـه روندهاسـت، نـه اصـل قضيـه والیـت فقيـه که ثابـت و قطعی اسـت. 
همانطـور کـه مثـاًل زمانـی "شـورای نگهبـان" برای پاسـداری از شـرع و 

قانـون اساسـی تشـکيل شـد، و زمانـی دیگـر "مجمع 
تشـخيص مصلحت نظـام" برای ممانعت از قفل شـدن 

امـور قانونگـذاری و اجـرا ایجـاد گردید.
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ــالب  ــگاه انق ــالمی، »نمایش ــالب اس ــالگی انق ــل س ــبت چه ــه مناس ب
ــد. ــا گردی ــال برپ ــهر کرب ــالمی« در ش اس

در این نمایشــگاه که به همت سرکنسولگری ایران در کربال برگزار و با حضور 
مقامات محلی، فرماندهان گروههای جهادی و اقشار مختلف مردم افتتاح شد، 
ـ همچون مجمع جهانی اهل بيت)ع(، ســتاد  نهادهای ایرانی حاضر در کربالـ 
بازســازی عتبات عاليات، بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت، هالل 
احـــمر و خدمات درمانی، کميته امداد امــام خمينی)ره(، مرکز آموزش زبان 
ـ خدمات  فارسی، بانوان هنرمند در زمينه صنایع دستی و چند شرکت ایرانیـ 
و محصوالت خود را عرضه کردند. »جاسم الخطابی« رئيس شورای استان کربال 
در مراسم افتتاح این نمایشگاه با تبریک پيروزی انقالب اسالمی، به نقش امام 
راحل و مرجعيت در پيروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و از کمکهای جمهوری 
اســالمی ایران به عراق در زمينه های مختلف بخصوص در مبارزه با تروریسم 

تشکر نمود.
»ميرمســعود حسينيان« سرکنسول جمهوری اســالمی ایران در کربال نيز به 
تشریح برخی دستاوردهای چهار دهه استقامت و تالش در زمينه های سياسی 
و اقتصادی و نظامی و... پرداخت و افزود: دراین نمایشگاه بخش بسيار کوچکی 
از توانمنــدی های جمهوری اســالمی ایران و از جمله در زمينه پزشــکی به 
نمایش درآمده و چندین تيم پزشکی در رشته های مختلف به درمان مجانی 

بيماران می پردازند.

ــای  ــه مناســبت چهــل ســالگی انقــالب اســالمی، جشــن ه ب
متعــددی بــه میزبانــی ســازمان هــای مختلــف شــیعه و ســنی، 

در شــهرهای گوناگــون کشــور لبنــان برگــزار شــد.
در این جشن ها حجت االسالم والمسلمين »سيد حسن موسوی 
تبریزی« نماینــده مجمع جهانی اهل بيت)ع( شــرکت کرد و با 
ایراد ســخنانی، یاد امام خمينی)ره( را گرامی داشته، بر ادامه راه 

انقالب اسالمی و حمایت از محور مقاومت تأکيد کرد.

با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت)ع( ؛

منایشگاه دستاوردهای
 انقالب اسالمی ایران

در کربال

با حضور مناینده مجمع جهانی اهل بیت)ع( ؛

جشن های چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایران
در لبنان

جشن چهل سالگی انقالب اسالمی در منطقه "الکورهًْ"
در شمال لبنان، به ميزبانی حزب اهلل

جشن چهل سالگی انقالب اسالمی در "بيروت"
پایتخت لبنان، به ميزبانی حرکهًْ األمهًْ از ســازمان های اهل سنت
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به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی همایشی با عنوان 
»از فجری مبارک تا آینده ای روشن« از سوی دوستداران انقالب اسالمی 
ایران و نهضت امام خمینی)ره( در شهر استانبول برگزار شد.
در این همایش یک روزه که در روز یکشنبه 2۸ بهمن 1397 در 
"مرکز فرهنگی زبیده فندق زاده" استانبول برپا گردید، حجت االسالم 
و المسلمین دکتر »نجف لک زایی« مشاور دبیرکل مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( و حجت االسالم والمسلمین »سعید طالبی نیا«
مدیرکل اروپا آمریکای مجمع جهانی اهل بیت)ع(،
به نمایندگی از مجمع شرکت داشتند.
همچنین شخصیت های ایرانی و ترک در دو نشست و به مدت بیش 
از شش ساعت، درباره دستاوردهای انقالب اسالمی به ایراد سخن 
پرداختند. حجت االسالم شیخ »قدیر آکاراس« رئیس مجمع علمای اهل 
بیت)ع( ترکیه، »ناصر ابوشریف« نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در ایران، »اوغوزخان اصیل ترک« رییس شورای عالی حزب سعادت 
)و از یاران مرحوم »نجم الدین اربکان« رهبر اسالمگرایان ترکیه(، 
»نورالدین شیرین« از سیاستمداران مستبصر ترکیه و مدیرعامل شبکه 
قدس، خانم »سماء اردوغان« و تعدادی دیگر از نخبگان شیعه و سنی 
کشور ترکیه در این دو نشست، دستاوردهای انقالب اسالمی ایران را 
تحلیل کردند.

با حضور منایندگان مجمع جهانی اهل بیت)ع( ؛

هامیش بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران در استانبول

متن سـخنرانی دکتـر »نجف لک زایـی« نماینـده مجمع جهانی 
اهـل بیت)ع( و رییس پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ أُْسـَوهًٌْ  "قـال اهلل الکریـم فـی کتابـه الکریـم: لََقـْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسـوِل اهللَّ

. " َحَسَنهًٌْ
تشـکر مـی کنـم از همه حاضـران عزیز، سـخنرانان محترم و کسـانی که 

ایـن برنامـه خوب را زمينه سـازی کـرده اند.
بحـث من پاسـخ به این سـؤال اسـت کـه "مهم تریـن اقـدام و روش امام 
خمينـی بـرای ایـن که بتواند انقـالب اسـالمی را انجام بدهد چـه بود؟"

امـام )ره( خـودش پاسـخ ایـن سـوال را در شـرح چهل حدیـث )حدیث 
اول( داده اسـت؛ آن جـا کـه فرمـوده اسـت: "همه مـا باید به انبيـاء اقتدا 
کنيـم؛ مخصوصـا بـه پيامبـر اسـالم)ص( کـه در قـرآن کریـم بـه عنوان 
اسـوه مسـلمانان معرفی شـده اسـت". به عبارت دیگر می توانيم بگویيم: 
راه حـل مشـکالت جهان اسـالم و بلکه جهـان از نظر امـام خمينی اقتدا 

بـه انبيای الهی اسـت.
بـه مسـائل  نـگاه مـا  ایـن اسـت کـه  انبيـا  بـه  اقتـدا  نتایـج  از  یکـی 
سياسـی،اقتصادی و فرهنگی عوض می شـود؛نگرش ما به مسـاله رهبری 
جهـان اسـالم تغيير مـی کند،فهم مـا از اسـالم جامع و به روز می شـود 
و امـت رویکـرد هـم افزایـی و مشـارکت و همـکاری پيـدا می کنـد. اگر 
ایـن سـه عنصر تحقق پيـدا کرد آن گاه دولت اسـالمی شـکل می گيرد.

چون سـيره پيامبر همين بوده اسـت؛ یعنی اول رهبری اسـالمی شـکل 
گرفـت، در آن سـيزده سـالی کـه در مکـه بودنـد و بعد از بحـث رهبری، 
دیـن بـه شـکل جامع مطرح می شـود،مردمی کـه دین را مـی پذیرند به 
مـرور امـت را تشـکيل مـی دهند و بعد از سـيزده سـال، پيامبر به کمک 

مـردم مکه و یثـرب، دولت را در مدینه تشـکيل داد.
ازایـن رو امـام معتقد اسـت در ایـران نتيجه اقتدا به انبيـا به انقالب ختم 
شـد، لـذا می توانيـم بگویيم: امام خمينـی)ره( با رهبری انقالب اسـالمی 
و قيـام و اقـدام عليـه اسـتبداد و نظام سـلطه و اسـتکبار مسـير جدیدی 
را بـه روی سياسـت در دنيـای جدیـد باز کـرده و این مسـير جدید ورود 
معنویـت بـه سياسـت یـا بـه عبـارت دیگـر، معنوی کـردن سياسـت در 
جهانـی کـه تمـام تـالش مسـتکبران و سـلطه طلبـان ایـن اسـت که با 
ظلم،زورگویی،جنگ،تخریـب محيط زیسـت،دروغ و تجاوز،سياسـت را از 

معنویت،آزادی،عدالـت و صلـح دور کنند.
وقتـی امـام حرکـت خـود را در ایـران شـروع کـرد مـردم ایـران آمادگی 
الزم بـرای انقـالب نداشـتند.به هميـن دليل زمانی که ایشـان به دسـتور 
آمریکایـی هـا توسـط رژیـم پهلوی تبعيـد شـد،اقدام جدی در ایـران که 
خيلـی اثـر گذار باشـد انجـام نگرفـت و امام احسـاس کرد کـه باید برای 
تعالـی سياسـت و اجرای عدالت،فلسـفه بعثت انبيای الهـی را مورد توجه 

قـرار دهد.
در قـرآن کریـم مـا آیاتـی داریم که این فلسـفه را مـورد توجه قـرار داده 
اسـت: "لََقْد أَْرَسـلَْنا ُرُسـلََنا بِالَْبيَِّناِت َوأَنَزلَْنـا َمَعُهُم الِْکَتاَب َوالِْميـَزاَن لَِيُقوَم 
النَّـاُس بِالِْقْسـِط" در واقـع ایـن آیه مـی گوید: انبيـا آمده اند تـا با اصالح 
مردم،مـردم خودشـان بـر پـا دارنـده عدالت بشـوند. اگر مردم ایـن کار را 
نکننـد عدالـت بـر جهـان حاکم نخواهـد شـد؛ در حالی که مـی خوانيم: 
یـِن ُکلِِّه". "ُهـَو الَِّذي أَْرَسـَل َرُسـولَُه بِالُْهـَدی َوِدیِن الَْحـقِّ لُِيْظِهَرُه َعلَی الدِّ
بـرای ایـن کـه مردم بـه این سـطح برسـند، امام معتقـد بود که مـا باید 

به کوشش: اداره کل اروپا و آمریکای مجمع
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مثـل انبيـا دو کار انجـام بدهيم:یک، اصالح انگيزه های انسـان ها. دو، 
اصالح اندیشـه انسـان ها.

مـا در بخـش اصـالح انگيزه ها می بينيـم خداوند متعـال یک موعظه 
ِ َمْثَنی  ََّمـا أَِعُظُکم بَِواِحـَدهًٍْ أَن تَُقوُموا هلِلَّ به بشـریت کرده اسـت: " ُقْل إِن
َوُفـَراَدی ". خداونـد مـی فرمایـد: مـن فقـط یـک موعظـه برای شـما 
دارم و آن ایـن اسـت کـه شـما انگيـزه هایتان الهی شـود و بـرای خدا 

حرکـت کنيـد نه برای نفسـتان.
پـس رسـالت اول کـه از آن تعبيـر به تزکيه شـده اسـت یعنـی تزکيه 
، بـه اصـالح انگيـزه انسـان هـا کمـک مـی کنـد، امـا اقـدام دوم بـا 
بازگشـت بـه قـرآن و حکمـت و خـرد و علم تاميـن می شـود؛ آن جا 
کـه فرمـوده اسـت: "َویَُعلُِّمُهـُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمـهًَْ ". یا مـی فرماید: "َفاَل 
تُِطـِع الَْکافِِریـَن َوَجاِهْدُهـم بِـِه ِجَهـاًدا َکِبيـًرا ". از کفـار اطاعت نکن و 
بـا کمـک بـه قـرآن بـا آن هـا جهـاد کبيـر انجـام بـده ؛ یعنـی جهاد 
فرهنگـی. اگـر مـا به قرآن برگشـتيم مـی فرماید: الزمه اش آن اسـت 
کـه بـا مقاصـد قرآن آشـنا بشـویم؛ یعنـی بدانيم کـه قرآن بـرای چه 
آمـده اسـت؟ قـرآن امده که مـا را در دنيا به حيات طيبـه و در آخرت 
بـه لقـای الهـی و قـرب الهـی و رضایت الهی برسـاند. لذا مـی خوانيم: 
ََّنـا آتَِنـا فِـي الّدنَْيـا َحَسـَنهًًْ َوفِـي اآلِخَرهًِْ َحَسـَنهًًْ َوقَِنـا َعـَذاَب النَّارِ".  "َرب
قـرآن و دیـن آمـده که بـرای ما حسـنات دنيا و آخـرت را تامين کند؛ 
منتهـا مشـروط بـه ایـن که جهنمی نشـویم و به بهشـت برویـم )َوقَِنا 

َعـَذاَب النَّارِ(.
بـه نظـر امام خمينی و همين طـور مقام معظم رهبـری که در همين 
پيـام اخيرشـان بـه عنـوان گام دوم مطـرح کردنـد، امروز بيـش از هر 

زمـان دیگـر به اقتـدای انبيا نيـاز داریم.
اقتـدا بـه انبيـاء یادآور پيـام حضرت ابراهيـم عليه السـالم عليه نمرود 
اسـت، یـادآور پيام حضرت موسـی عليه فرعون اسـت و حضـرت امام 
بارهـا بـه ماجرای حضرت موسـی اشـاره کـرده اند؛ می دانيـد که امام 
با مخالفت بسـياری زیادی از سـوی خود مسـلمان ها مواجه می شـد 
و بـه امـام مـی گفتنـد نمـی توانـی کاری کنی چـون هيـچ قدرتی با 
مـا نيسـت و همـه قـدرت ها با پهلـوی هسـتند و جواب امـام این بود 
که اسـتبداد پهلوی از اسـتبداد فرعون که بيشـتر نيسـت، پس همان 
طـور کـه فرعـون را خداونـد متعـال نصرت کرد و سـاقط شـد، ما هم 

مـی توانيـم فرعون های ایـن زمان را سـاقط کنيم.
اقتـدا بـه انبيـاء مـا را یـه یـاد حضـرت عيسـی مـی انـدازد کـه در 
مقابـل انحرافاتـی کـه یهودیـان در دین حضرت موسـی ایجـاد کردند 
ایسـتاد. اقتـدا بـه انبيـا مـا را یـاد پيامبـر اسـالم)ص( مـی انـدازد که 
عليـه جاهليـت قيـام کـرد؛ همان طـور که حضـرت علـی )ع( فرمود: 
جاهليـت شـر دیـن و شـر دار اسـت؛ یعنی مجموعـه نابسـامانی های 
مـادی و معنـوی اسـت. البتـه امـام بـه امام حسـين عليه السـالم هم 
اقتـدا کـرد. مـا با اقتـدا بـه انبيای الهـی، برای همـه جهان و بـه ویژه 
جهـان اسـالم، صلـح و عدالـت و امنيت و پيشـرفت آرزو مـی کنيم و 
از خـدا مـی خواهيـم کـه مـدد کار همه مـا در این راه باشـد و به طور 
خـاص، سـرافرازی ملـت ایـران و ترکيـه را از خدامسـئلت داریـم و از 
خداونـد متعـال می خواهيم همـه تهدیداتی که متوجه امت اسـالمی 

اسـت از همـه مـا دور کند.
خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار

با حضور مناینده مجمع جهانی اهل بیت)ع( ؛

جشن چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در شهر تبعید
امام خمینی)ره( در ترکیه
همزمان با چهلمين سـالگرد پيروزی انقالب اسـالمی مراسـم جشـنی در 
مسـجد نورمحمد شـهر »بورسـا«ی ترکيه، محل تبعيد امام خمينی)ره(، 

شد. برگزار 
حجـت االسـالم و المسـلمين دکتـر »نجـف لک زایـی« مشـاور فرهنگی 
دبيـرکل مجمـع جهانـی اهل بيت)ع( کـه به نمایندگـی از مجمع در این 
مراسـم شـرکت کرده بـود دربـاره "رویکرد اخالقـی امام خمينـی)ره( به 

انقالب اسـالمی" سـخنرانی کرد.
ایـن مراسـم از سـوی »انجمـن اهـل بيـت)ع( شـهر بورسـا« و بـا حضور 
حجت االسـالم والمسـلمين حاج شـيخ »بلند ایلدیز« امام جمعه شيعيان 
بورسـا، حجت االسـالم و المسـلمين »سـعيد طالبـی نيا« مدیـرکل اروپا 
آمریـکای مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( و جمعـی از نخبـگان و جوانـان 

برگزار شـد.
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ــا  ــه مناســبت چهلمیــن ســال پیــروزی انقــالب اســالمی، کتابــی ب ب
ــن  ــه بی ــالمی در عرص ــالب اس ــتاوردهای انق ــوع "دس ــوان و موض عن

ــی اهــل بیــت)ع( تدویــن شــد. الملــل" در مجمــع جهان
ایـن کتـاب بـه همت گـروه مطالعـات راهبـردی معاونـت امـور فرهنگی 
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( و بـا هـدف تجميـع بازتاب هـا و تأثيـرات 

انقـالب اسـالمی ایـران در مناطـق مختلـف جهـان تدویـن گردیـد.
بـر این اسـاس مناطـق هفتگانه "جهـان عرب"، "آسـيای ميانـه و قفقاز"، 
"شـبه قـاره هنـد"، "آفریقـای زیرصحـرا"، "جنـوب شـرق آسـيا"، "اروپا و 
آمریـکای شـمالی" و "آمریـکای التيـن" بـرای نـگارش هر فصـل تعریف 
شـد و نویسـندگان، به دسـت آوردهای کيفی و کمی انقالب اسـالمی در 

ایـن مناطـق پرداختند.
امـا پيـش از فصـول دسـت آوردهای انقـالب در مناطـق یاد شـده، فصل 
نخسـت ایـن اثر به قلم حجت االسـالم دکتـر »احمد رهـدار« مدیر گروه 
مطالعـات راهبـردی مجمـع بـه تأثيـر انقـالب اسـالمی بـر جایـگاه دین 
در عرصـه بيـن الملـل اختصـاص یافـت. بنابرایـن ایـن کتـاب، عـالوه بر 

مقدمه هـا و فهرسـت ها، دارای هشـت فصـل زیـر اسـت:

فصل اول:
رهـدار در فصـل اول کتـاب بـا عنـوان "تأثير انقالب اسـالمی بـر جایگاه 
دیـن در عرصـه بيـن الملـل" تـالش نمـوده اسـت تـا ابتـدا تصویـری از 
جایـگاه دیـن در عرصـه بيـن الملل قبـل از انقالب اسـالمی ارائـه نماید. 
وی دیـن در غـرب، دنيای کمونيسـتی و شـرق اسـالمی را مورد بررسـی 
قـرار و نشـان داده اسـت کـه دیـن در آن برهـه، چـه در ميـدان عمـل و 
چـه در سـاحت نظـر، از حـوزه عمومـی خـارج شـده بـود. در ایـن رابطه 
رویکردهایـی همچـون رویکـرد تقليلـی )تقليـل بـه اخـالق، احسـاس 
و معنویـت(، جایگزینـی بـا علـم و رویکردهـای انـکاری نسـبت بـه دین 
مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. نویسـنده در ایـن رابطه چنيـن نتيجه 
می گيـرد کـه جایـگاه دین سـير نزولـی دایـم التزایدی را داشـته اسـت. 
نتيجـه عملـی تمام ایـن روندها بـه سکوالریسـم و عقب نشـينی دین از 
حـوزه عمومـی انجاميـد. امـا انقالب اسـالمی بر ایـن روند تأثير گذاشـته 
و ایـن ادعـا کـه دیـن در حـوزه عمومـی نباید حضور داشـته باشـد را به 
چالش کشـده اسـت کـه مبارزه غـرب با انقالب اسـالمی را موجب شـد. 
ایـن چالش هـا در نهایـت به موج دیـن خواهی و عبور از سکوالریسـم در 
بسـياری از مناطـق جهـان منجر شـد و در خـود غرب بازگشـت به دین 

را پدیـد آورد.

فصل دوم: 
فصل دوم این اثر با عنوان "تأثيرات و دسـت آوردهای چهل سـاله انقالب 
اسـالمی ایـران در جهـان عرب" بـه قلم آقایـان »هادی معصومـی زارع«، 

»ابراهيـم عزیزی«، »سـيد محمدمهـدی عمادی« و دکتـر »احمد رهدار«، 
دسـت آوردهای  سياسـی-امنيتی،  دسـت آوردهای  بخـش  چهـار  ذیـل 
فرهنگی-اجتماعـی، دسـت آوردهای اقتصـادی و دسـت آوردهای علمـی 

است. تنظيم شـده 
نویسـندگان در بخـش اول بـه تبدیـل مسـئله فلسـطين به مسـئله اول 
جهـان اسـالم، معرفـی سـبوعيت و دشـمنی اسـرائيل به جهان اسـالم و 
ابطال شکسـت ناپذیری اسـرائيل، شـکل گيری جبهه مقاومـت در جهان 
اسـالم و تقویـت روح بيـداری اسـالمی و ... اشـاره کردنـد. در قسـمت 
فرهنگی-اجتماعـی بـه مواردی چون بازسـازی عتبات عاليـات، مبارزه با 
اندیشـه کمونيسـتی، تقویت روح شـهادت، ترویج فرهنـگ جهاد، تقویت 
امت  گرایـی و هم گرایـی و تأسـيس رسـانه های دینـی و ... پرداخته شـد. 
در قسـمت سـوم الگـوی اقتصـاد مقاومتـی و الگـوی جهاد سـازندگی به 
عنـوان دسـت آوردهای اقتصـادی مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در بخـش 
دسـت آوردهای علمـی نيـز بـه دسـت آوردهای برجسـته علمـی ایـران، 
تبدیـل حـوزه علميـه قم به قطب علمی و اسـالمی سـازی علوم انسـانی 

اشـاره شـده است.

فصل سوم:
فصـل سـوم ایـن کتاب بـه قلم دکتر »رسـول نـوروزی« و »سـيد ابراهيم 
معصومـی« بـه "تأثيـرات و دسـت آوردهای چهـل سـاله انقالب اسـالمی 

ایـران در آسـيای ميانـه و قفقـاز" اختصاص یافته اسـت.
نویسـندگان ابتدا دسـت آوردهای کيفی را مورد بررسـی قرار دادند. در این 
بخـش روی آگاهـی بخشـی و هویت سـازی تمرکز شـد. در هویت بخشـی 
اميـد، جامعـه سـازی و امت سـازی به عنوان شـاخصه های اصلـی معرفی 
شـدند. در ادامـه ایـن مقاله تأثير انقالب اسـالمی در منطقه آسـيای ميانه 
و قفقاز ذیل عناوینی همچون مدارس و مراکز اسـالمی، انتشـارات شـيعی 
و اسـالمی، احيـای مسـاجد و زیارتگاه ها، احيای مناسـک دینی، تأسـيس 
نهادهـای شـيعی مورد بازخوانـی قرار گرفـت. مقاله در پایـان رونق احزاب 
اسـالم گرا در منطقـه بـه ویـژه در کشـور ترکيـه و قـدرت گرفتـن آنهـا را 
متأثر از انقالب اسـالمی دانسـته که به تربيت نسـل جدید سياسـتمداران 
اسـالم گرا منجـر شـد. در پایـان مقاله مروری به گسـترش فراگيـری علوم 

دینـی در ایـن منطقه پـس از انقالب اسـالمی دارد.

فصل چهارم:
فصـل چهـارم بـا عنـوان "تأثيـرات و دسـت آوردهای چهل سـاله انقالب 
اسـالمی ایران در شـبه قاره، با تمرکز بر هند" به وسـيله دکتر »محسـن 

محمدی« بـه نگارش درآمده اسـت.
نگارنـده ابتـدا زمينه هـای تأثيـر انقـالب اسـالمی در شـبه قـاره هنـد را 
مـورد بررسـی قرار داده اسـت. مسـئله اسـتعمار، عالقه بـه اهل بيت )ع(، 
مناسـک محـوری، جایـگاه واالی نهـاد روحانيـت و مرجعيـت بـه عنوان 
زمينه های مشـترک ایران و شـبه قاره معرفی شـدند. پس از آن تأثيرات 
فرهنگی-اجتماعـی مـورد بررسـی قرار گرفت که مـواردی همچون تغيير 
سـبک زندگی، احيای ميراث دینی، نهادسـازی فرهنگی )رسـانه مکتوب 
و غيـر مکتوب، مؤسسـات فرهنگـی و ...( و احيای جایـگاه اجتماعی زنان 
برشـمرده شـد. تقویت گسـترش زبان فارسـی از دیگر اقدامـات فرهنگی 
اسـت کـه متأثـر از عالقـه نخبگان و مـردم به انقالب اسـالمی اسـت. در 
تأثيـرات سياسـی مسـئله فلسـطين، برخـورد بـا کتـاب آیات شـيطانی، 

آشنایی با کتاب
"دستاوردهای انقالب اسالمی 
در عرصه بین امللل"

به کوشش: گروه مطالعات راهبردی مجمع

 گنجینه مجمع| سال چهاردهم | شماره های 93 و 94 و 95 | زمستان 1397  58



تقویـت بينـش سياسـی و افزایش مشـارکت سياسـی مورد بررسـی قرار 
گرفـت. از دیگـر تأثيراتـی کـه در ایـن فصـل بحـث شـده رشـد جایـگاه 
روحانيـت، افزایـش طالب برای تحصيـل علوم دینی و تأسـيس و احيای 

مـدارس علـوم دینـی در این منطقه اسـت.

فصل پنجم:
دکتـر »سـيد سـعيد هاشمی نسـب« و »سـيد محمـد احمـدی« در فصل 
پنجـم کتـاب بـه "تأثيرات و دسـت آوردهای چهل سـاله انقالب اسـالمی 

ایـران در آفریقـای زیرصحـرا" پرداخته اند.
بررسـی  بـه  پخـش  نظریـه  بـا  انـد  کـرده  تـالش  نویسـندگان  ایـن 
دسـت آوردهای انقـالب در ایـن منطقـه بپردازنـد. نویسـندگان ضمـن 
مـرور ارتبـاط ایـران و آفریقـا در دوره پهلـوی نشـان دادنـد کـه ارتبـاط 
در پایين تریـن سـطح قـرار داشـته کـه پـس از انقـالب بـه دليـل آمـاده 
بـودن فضـای قـاره آفریقا ارتباط گسـترده ای شـکل می گيـرد و تأثيراتی 
همچـون احيـاء و رونـق اسـالم سياسـی در آفریقـا، تقویـت جنبش های 
اسـالمی، بازگشـت شـریعت بـه عرصـه عمومـی، تقویت تحليـل تمدنی 
اقداماتـی  نيـز  اسـالمی  رابطـه جمهـوری  ایـن  دارد. در  بـه همـراه  را 
همچـون جـذب نخبـگان جـوان آفریقایـی، فعاليـت جهـاد سـازندگی و 
ایـران کلينيـک و مـدارس و حوزه هـای علميـه را در برنامـه قـرار داد. در 
پایـان مـواردی همچون مردود شـدن جدایـی دین از سياسـت، مبارزه با 
اسـتکبار و اسـتعمار و گسـترش عدم تعهد، محوریت مسـجد در فعاليت 
سياسـی-اجتماعی، تحـول جنبش هـای اهـل سـنت و گسـترش بحـث 
امت گرایـی بـه عنـوان دسـت آوردهای انقـالب اسـالمی معرفی شـد. در 
پایـان نویسـندگان مقابلـه بـا آپارتایـد و نژادپرسـتی را بـه عنـوان یکـی 
از مبناهـای اصلـی و مهـم انقـالب اسـالمی برشـمرده که در قـاره آفریقا 
مـورد پيگيـری قـرار گرفت که سـرانجام به اضمحـالل رژیـم آپارتاید در 

آفریقـای جنوبـی منجر شـد.

فصل ششم: 
فصـل ششـم بـا قلـم دکتـر »مهـدی عباسـی« و »علـی اکبـر کهندانی« 
ایـران در جنـوب شـرق آسـيا"  اسـالمی  انقـالب  "دسـت آوردهای  بـه 
پرداختـه اسـت و آنـان ذیـل دسـت آوردهای کمـی و کيفـی، مباحـث را 

ارائـه کرده انـد.
رشـد جمعيـت شـيعه، احيـاء و رونق و تأسـيس مسـاجد و حسـينيه ها، 
تأسـيس مؤسسـات دینـی و مذهبـی، مدارس علميـه و دانشـکده، چاپ 
و انتشـار کتـب و نشـریه بـه عنـوان دسـت آوردهای کمـی برشـمرده 
شـد. در دسـت آوردهای کيفـی نيـز مسـئله هویـت یابی، جامعه سـازی، 
نهادسـازی، امت گرایی، بيداری اسـالمی و تقویت روحيه ضد اسـتعماری 
و اسـتکباری مـورد بحـث قـرار گرفـت. در پایان نویسـندگان بـه معرفی 
درسـت تشـيع و گسـترش شـریعت به ویژه حجاب اشـاره کردند. معرفی 
درسـت تشـيع از اهميـت زیـادی برخـوردار بوده کـه به احيای شـيعيان 

قدیـم در کشـور اندونـزی شـده کـه از اصل خـود دور شـده بودند.

فصل هفتم:
 فصـل هفتم ایـن کتاب را دکتر »محسـن مهریزی« و دکتـر »محمدرضا 
حضوربخـش« بـا عنـوان "تأثيـرات و دسـت آوردهای چهل سـاله انقالب 

اسـالمی ایـران در اروپا و آمریکای شـمالی" بررسـی نمـوده اند.

ایـن فصـل ذیل عناوینـی همچون »نهادهـا و مؤسسـات غيردولتی متاثر 
از انقـالب اسـالمی«، »انقـالب اسـالمی، عامـل هویت بخش مسـلمانان و 
شـيعيان مهاجـر«، »انقـالب اسـالمی شـاخص طبقه بنـدی مهاجـران«، 
»انقـالب اسـالمی در قـاب رسـانه های غربـی«، »تأثيرپذیـری نخبـگان 
غربـی از انقـالب اسـالمی« و »گرایش آکادمی غربی به شـيعه شناسـی« 

دسـت آوردهای انقـالب را مطالعـه کـرده اسـت.
در قسـمت آخـر ایـن فصـل نویسـندگان به گرایـش آکادمی هـای غربی 
بـه شـيعه شناسـی می پردازنـد کـه در فضـای شـيعه هراسـانه موجـب 
شـده تصویری شـفاف تر از تشـيع در فضاهـای آکادميک ارائه شـود. این 

گرایـش بـه دليـل انقالب اسـالمی شـکل گرفته و هنـوز ادامـه دارد.

فصل هشتم:
فصـل هشـتم و پایانـی کتـاب، بـه قلـم »محمـود بختيـاری« و »روح اهلل 
شورگشـتی« بـه "تأثيـر و دسـت آوردهای چهـل سـاله انقـالب اسـالمی 

ایـران در منطقـه آمریـکای التيـن" اختصـاص یافته اسـت.
نویسـندگان در ایـن فصـل بـه دسـت آوردهای کيفـی و کمـی اشـاره 
کرده انـد. در دسـت آوردهای کيفـی بـه مـواردی همچـون احيای تشـيع 
در لبنانی هـای مهاجـر در آمریـکای التيـن، ایجاد اميد در ميـان جوانان، 
مبـارزه بـا امپریالسـم و صهيونيسـم و گسـترش احـکام اسـالمی ماننـد 
غـذای حـالل، نماز جمعه و... در هر کشـور مورد بررسـی قـرار گرفت. در 
بخـش کمی نيز سـاخت مسـاجد، تأسـيس مراکـز اسـالمی، انجمن های 
اسـالمی، مـدارس و مراکز خيریه و ایجاد رسـانه های نوشـتاری، صوتی و 

تصویـری، به تفکيک کشـور برشـمرده شـده اسـت.
کتـاب "دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی در عرصـه بيـن الملـل" در 298 
صفحـه رقعـی صفحـه آرایـی شـده و در انتظار چـاپ و توزیع می باشـد.
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به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، بنیاد فرهنگی 
حضرت مهدی موعود )عج( با همکاری مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
و چند نهاد فرهنگی و مهدوی همسو، نخستین اجالس ملی 
»مهدویت و انقالب اسالمی« را برگزار کردند.
این اجالس روز پنج شنبه 11 بهمن 1397 در مجتمع یاوران 
مهدی)عج( شهر قم و در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
فراخوان مقاالت به این همایش در موضوعات زیر بود:
ـ نقش آموزه های مهدویت در پیروزی انقالب اسالمی؛
ـ رسالت انقالب اسالمی نسبت به مهدویت؛
ـ تأثیر مهدویت در وحدت جهان اسالم؛
ـ رابطه انقالب اسالمی با مهدویت در منظومه فکری اندیشمندان؛
ـ جایگاه اندیشه مهدویت در سیاست گذاری های کالن نظام.
آنچه در صفحات آتی می آید گزارشی از سخنرانی های علماء، 
مسئوالن حوزه  علمیه و فعاالن مهدوی
در این همایش ملی یک روزه است.

تصاویری از جلسات شورای علمی و اجرایی اجالس ملی
مهدویت و انقالب اسالمی با حضور حجت االسالم »جعفری فراهانی«
نماینده مجمع جهانی اهل بیت)ع(

ــالس  ــتین اج ــه در نخس ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــس  ش رئی
ملــی مهدویــت و انقــالب اســالمی گفــت: والیــت فقیــه در دوران غیبــت 
در مســیر دینــداری و مکتــب اهــل بیــت)ع( نورافشــانی مــی کنــد تــا 
بشــریت در ایــن عصــر پرتالطــم و آشــفتگی دچــار گمراهــی نشــوند و 

مقصــد فرامــوش نگــردد.
حجـت االسـالم والمسـلمين »محمدجواد حـاج علی اکبری« بـا بيان اینکه 
امـروز بـه بخـش اصلی هدایـت بشـریت در عصر غيبـت رسـيده ایم، اظهار 
داشـت: کسـانی کـه عهـده دار هدایـت مـردم در عصـر غيبـت هسـتند در 

روایـات مـورد سـتایش قـرار گرفته و به خورشـيد تشـبيه شـده اند.
وی خاطرنشـان کـرد: والیـت فقيـه در طـول سـاليان طوالنی، بـه نيابت از 
امـام زمان)عـج( ميان مـردم اميدآفرینی کرده اسـت؛ فقهـا و مراجع تقليد 
در دوران پيـش از انقـالب مـردم را هدایت می کردند و در این شـب تاریک 
کـه بـزرگان و صالحـان بودند والیت فقيه از راه رسـيد و زمانـه دیگری آغاز 

شـد و طبق مهندسـی مهدویت، امـروزه در اوج عظمت قـرار داریم.
امـام جمعـه موقـت تهـران بـا اشـاره بـه اینکـه در آسـتانه 40 سـالگی 
انقـالب اسـالمی قـرار داریـم، عنـوان کـرد: در دهه فجـر سـال 1357 امام 
خمينـی)ره( وارد ایـران شـدند و بـا نهضـت خـود بسـاط ظلم و جـور را با 

همراهـی مـردم برچيدنـد.
وی تأکيـد کـرد: انقـالب اسـالمی بـا پيروی از اندیشـه نـاب مهدویـت راه 
خـود را بـا شـتاب طـی کرده و امروز به نقطه اوج رسـيده و توانسـته اسـت 

شـاخصه هـای مهدویـت را در سراسـر جهـان طنين انـداز کند.
حجـت االسـالم والمسـلمين حـاج علـی اکبری بـا اشـاره به اینکـه انقالب 
اسـالمی بـر اسـاس آمـوزه هـای مهـدوی نـاب طراحی شـده اسـت، اظهار 
داشـت: امـام خمينـی)ره( بـا انقالب آثـار بـزرگان را احياء کـرد و مهدویت 

بـه دنبـال آرمان بزرگ و سـعادت بشـریت اسـت.

رییس شورای سیاست گذاری امئه جمعه:

انقالب اسالمی بر اساس 
آموزه های مهدوی طراحی شد

گـروه مطالعات راهبردی معاونـت امور فرهنگی 
مجمع

به کوشش: احمد محبوبیـ  مهدی حلفی )خبرگزاری ابنا(
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عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

در پرتو انقالب اسالمی، 
مهدویت در دنیا گفتامن 
غالب شده است
ــاه در  ــن م ــنبه 11 بهم ــج ش ــح روز پن ــه صب ــای علمی ــوزه ه ــر ح مدی
نخســتین اجــالس ملــی "مهدویــت و انقــالب اســالمی" بــا اشــاره بــه 
اینکــه معــارف اهــل بیــت )ع( در یکــی از دایره هــای اندیشــه انســانی، 
ــب  ــی، مذاه ــان ابراهیم ــپس ادی ــام آن، و س ــای ع ــه معن ــی ب مذهب
اســالمی، تشــیع و تشــیع نــاب اثنــی عشــری قــرار می گیرنــد، گفــت: 
اندیشــه مهدویــت از اندیشــه هایی اســت کــه در همــه ایــن دایــره هــا 
نشــانه های بــارز و برجســته دارد و ایــن اهمیــت ایــن تئــوری و اندیشــه 

را می رســاند.
آیـت اهلل »عليرضـا اعرافـی« بـا بيان اینکه مهدویـت، انـرژی و موتور حرکت 
انقالب بود، اظهار داشـت: مهدویت در اندیشـه شـيعه اثنی عشـری ناب به 
عنـوان یک اندیشـه مهـدوی متعين متشـخص و دارای یک نقشـه جامع و 
کامـل مطـرح اسـت. در احادیـث و کتـب اهل سـنت روایات بسـياری ذکر 
شـده اسـت کـه داللـت بـر مهدویت مـی کنـد؛ 26 نفـر از صحابـه از منابع 
اهـل سـنت روایات مهدویـت را نقل کرده انـد و 38 تـن از ائمه اهل حدیث 
اهـل سـنت درباره مقولـه مهدویت احادیثی نقل نموده اند و آنچه در تشـيع 
درباره مهدویت آمده نقشـه جامعه اسـت و درباره جزئيات مباحث مهدویت 

سـخن گفته است.
وی بـا بيـان اینکه نقشـه مهدویت متعين متشـخص، در دایره تشـيع ناب، 
پيشـران حرکت های توحيدی همانند انقالب اسـالمی اسـت، افزود: اندیشه 

مهدویـت بود که انقالب اسـالمی را شـکوفا کرد.
وی دربـاره آسـيب هـای مهدویـت و انتظـار گفـت: اندیشـه مهدویـت نيـز 
همانند سـایر اندیشـه ها در معرض آسـيب های فراوانی قرار دارد؛ دشـمنان 
مـی خواهند اندیشـه نـاب مهدویت را مشـوش کرده و حقيقـت مهدویت را 
در آشـفته بـازار گـم کننـد. درمقابـل آن، رسـالت روحانيت به عنوان سـپاه 
مهـدوی آن اسـت کـه جلوی کجـراه ها را بگيرنـد تا این اندیشـه با صالبت 

بـه حرکت خـود ادامـه دهد.
آیـت اهلل اعرافـی بـا اشـاره بـه اینکـه انقالب اسـالمی بـا اندیشـه مهدویت 
رابطـه نزدیکـی دارد، افـزود: انقـالب اسـالمی درون مایـه و ظرفيـت بسـيار 
مسـتحکمی در برابـر اسـتکبار دارد و پيـام مهمـی برای بشـریت گرفتار در 
چنـگال قدرت های اسـتکباری ارسـال کـرده اسـت. انقالب ما از یـک درون 
مایـه مهـدوی برخـوردار اسـت و انقـالب اسـالمی بـا مهدویت تأثيـر و تأثر 

دارد. متقابل 

مدیـر حـوزه هـای علميه بـا بيـان اینکه مقولـه مهدویت یک عنصر بسـيار 
ریشـه دار بـوده و موتـور محـرک و انـرژی بخـش انقالب به شـمار مـی رود، 
ابـراز کـرد: مهدویـت آن روحـی اسـت که انقـالب را پدیـد آورد؛ با بررسـی 
سـخنان امـام راحل و برخـی متفکران و همچنين رصد شـعارهای انقالب و 
واقعيـت هـای کنونی در مـی یابيم انقالب اسـالمی همـواره طبق مهدویت 
حرکـت کـرده اسـت و مهدویـت یکـی از عناصـر شـکل دهنده و پيشـران 

انقـالب اسـالمی از نظر معرفتی اسـت.
وی بـا تأکيـد بـر اینکه انقالب اسـالمی در پرتو اندیشـه مهـدوی رونق پيدا 
کـرده اسـت، اضافه کـرد: مهدویت و انتظار و تئوری تکامل تاریخ، نخسـتين 

و مهمتریـن عنصر فکری و انگيزشـی انقالب اسـالمی بود.
آیــت اهلل اعرافــی بــه تبييــن خدمــات متقابــل انقــالب اســالمی و اندیشــه 
مهدویــت پرداخــت و اظهــار کــرد: یکــی از خدمــت هــای بــزرگ انقــالب، 
ــوده اســت. ــت ب ــژه مهدوی ــه وی ــی فکــری اهــل بيــت)ع( ب ــج مبان تروی
ایــن عضــو شــورای عالــی مجمــع جهانــی اهل بيــت)ع( بــه فعاليت هــای 
ــازی در  ــته س ــت: رش ــت و گف ــم پرداخ ــه ه ــای علمي ــدوی حوزه ه مه
متــن نظــام هــای آموزشــی، برگــزاری دوره هــای کوتــاه مــدت در حــوزه 
مهدویــت، گســترش مجــالت مهــدوی، پایــان نامــه هــا، مقــاالت، تدویــن 
کتــاب و موســوعه هــای مهــدوی، نــرم افزارهــای متعــدد، ســایت هــای 
مهــدوی، مراکــز تخصصــی آموزشــی و پژوهشــی، انجمــن هــای علمی در 
حــوزه مهدویــت، بســته هــای آموزش مهــدوی، ترجمــه هــای مهدویت و 
شــکل گيــری درس هــای حــوزوی از جملــه خدمت هــای علمــی حــوزه 

بــه اندیشــه مهدویــت اســت.
ــالمی  ــالب اس ــو انق ــه در پرت ــان اینک ــا بي ــه ب ــای علمي ــوزه ه ــر ح مدی
مهدویــت در دنيــا گفتمــان غالــب شــده اســت، تأکيــد کــرد: امــروز همــه 
دشــمنان ســعودی، اســرائيلی و آمریکایــی در ســخنان خــود از فرهنــگ 
مهدویــت صحبــت می کننــد و از فراگيــر شــدن آن بشــدت هــراس دارنــد 
و ایــن نشــانگر عظمــت انقــالب اســالمی اســت کــه ایــن فرهنــگ را بــه 
گــوش جهانيــان رســاند. حداقــل در 1000 کشــور دنيــا مباحــث مهدویــت 
بومــی شــده و در متــن اندیشــه های آنــان وارد شــده اســت. همچنيــن در 
بيــش از 130 کشــور مباحــث عاشــورا، غدیــر و مهدویــت طــرح و بومــی 

شــده اســت.
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استاد محسن قرائتی :

با حوادث انقالب اسالمی، 
می توان به شبهات مهدویت 

پاسخ داد
حجت االسـالم والمسـلمين »محسـن قرائتـی« آخریـن 
سـخنران نوبـت صبـح "اجالس ملـی مهدویـت و انقالب 
اسـالمی" بود که در سـخنان جالبی گفـت: راجع به امام 
زمان)عـج( هـر شـبهه ای وجود داشـته باشـد با نـگاه به 
حـوادث چهار دهـه اخير ایران و انقالب اسـالمی پاسـخ 

داده می شـود.
آیـا  دارد؛  وجـود  سـؤال ها  ایـن  مثـال  داد:  ادامـه  وی 
می شـود یـک مـرد خـدا حکومـت تشـکيل بدهـد؟ بله، 
امـام خمينـی)ره( مـرد خـدا بـود و حکومـت تشـکيل 
داد؛ آیـا می شـود یـک مسـتضعف حکومـت کنـد؟ بلـه، 
شـهيد رجایـی یـک معلـم مسـتضعف بـود کـه رئيـس 
جمهـور شـد؛ آیـا می شـود طاغـوت را نابـود کـرد؟ بله، 
شـاه ایـران فـرار کـرد؛ آیا می شـود کـه سـاختمان های 
شـرک و نفاق تخریب شـود؟ بلـه، آیا می شـود که مردم 
بـا تخصص شـان متصل بـه امـام زمان)عج( شـوند؟ بله، 
شـهيد بابایـی خلبان درجه یـک کـه در آمریکا تحصيل 
کـرده بود، دسـت امام را بوسـيد و گفت مـن با تخصصم 

و عمـرم و هرچـه دارم در خدمـت شـما هسـتم.
قرائتـی ادامـه داد: آیا می شـود قانون خداوند اجرا شـود؟ 
بلـه، قوانينـی کـه به امضـای شـورای نگهبان می رسـد، 
قانـون اسـالمی اسـت؛ آیـا می شـود کـه مـردم متحـول 
شـوند؟ بلـه، جوانانـی بودنـد کـه دوچرخـه خـود را بـه 
برادرشـان نمی دادنـد امـا متحول شـدند و جـان خود را 

فـدای اسـالم کردند.
و  انقـالب  از حـوادث  برخـی دیگـر  بـه  اشـاره  بـا  وی 
طـرح ایـن سـؤال کـه "چگونـه وقتی زمـان ظهـور امام 
آمـاده  چيـز  همـه  شـبه  یـک  برسـد  فـرا  زمان)عـج( 
می شـود؟" پاسـخ داد: در ایـران بنی صـدر 11 ميليـون 
رأی داشـت و طرفدارانـش بـه قـدری سرسـخت بودنـد 
کـه حتی به شـهيد بهشـتی هـم اهانـت می کردنـد؛ اما 
یـک شـبه تمـام صحنـه عوض شـد و همـه مـردم عليه 

شـدند. بنی صـدر 

ایـن اسـتاد حـوزه گفـت: وقتـی امام زمـان )عـج( ظهور 
کننـد، کفـار اگـر لجبـازی نکنند راه برایشـان باز اسـت 
و بـرادر دینـی ما محسـوب می شـوند، اگر لجباز باشـند 
همـه کشـته می شـوند؛ مانند زمـان حضرت نـوح)ع( که 
همـه کفـار غـرق شـدند. یـک قـدرت کوچـک می تواند 
همـه دنيـا را تحـت تأثيـر قـرار بدهنـد، ماننـد آنچـه 
کـه در لبنـان اتفـاق افتـاد، چنـد شـيعه تحـت رهبری 
"سيدحسـن نصـراهلل" مقاومت را تشـکيل دادند و آمریکا 

بـا آن همـه ادعـا حریف مقاومت نشـده اسـت.
وی افـزود: اگـر گفتـه شـود دنيـا بایـد پـر از ظلم شـود 
تـا امـام زمان)عـج( ظهـور کنـد، پـس همه ظلـم کنند 
تـا ظهـور اتفـاق بيفتـد، این حـرف اشـتباه اسـت. برای 
ظهـور الزم نيسـت همـه مـردم ظلـم کننـد، اینکه چند 
نفـر ماننـد صـدام در دنيـا وجـود داشـته باشـند دنيا پر 

از ظلـم می شـود.
وی در پایـان تصریـح کـرد: دعـای ندبـه کارنامـه امـام 
زمان)عـج( و دعـای عهـد بيانگر وظایف ما اسـت، در این 
دعـا آمـده کـه ابتـدا باید عهـد ببندیـم بعد ایـن عهد را 

محکـم کنيـم و در آخـر بيعـت ببندیم.
حجت االسـالم والمسـلمين قرائتی با بيان اینکه مبلغان 
و فعـاالن عرصـه مهدویـت باید همـه توان خـود را برای 
تبليـغ و ترویج فرهنگ و اندیشـه مهدوی بـه کار بندند، 
تأکيـد کـرد: بنيـاد مهـدی موعـود )عـج( نبایـد تنها به 
مهدویـت پرداختـه و از سـایر زمينه ها غافل شـود؛ بلکه 
بایـد چنـد منظـوره کار کنـد و عـالوه بـر مهدویـت بـه 
نمـاز، روزه، تفسـير قـرآن کریـم و نشـر کتـب دینی نيز 

باشد. داشـته  توجه 
ریيـس سـتاد اقامـه نماز کشـور با اشـاره بـه اینکه 700 
نفـر در بنيـاد مهـدی موعـود )عـج( به صـورت افتخاری 
فعاليـت می کننـد، بيان کـرد: امروز اگر مبانـی مهدویت 
پررنـگ شـود بـدون شـک مبانـی والیـت فقيـه نيـز در 

کشـور نهادینـه خواهد شـد.
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فرمانده سابق سپاه پاسداران:

انقالب اسالمی ایده "غلبه 
فرهنگ و متدن اسالمی بر 
سایر فرهنگ ها" را  ارائه کرد

مشــاور عالــی فرمانــده کل قــوا در نخســتین اجــالس ملــی 
"مهدویــت و انقــالب اســالمی"، یکــی از مهمتریــن مســائل 
جهــان را آینــده پژوهــی دانســت و گفــت: آینــده پژوهــی 
ــرای  ــت ب ــالش و خالقی ــر و ت ــا فک ــه ب ــه جابن ــالش هم ت

ســاختن آینــده اســت.
سرلشـکر سـيد »یحيی رحيم صفوی« افزود: اشـغال فلسطين، 
فروپاشـی شـوروی، پيروزی انقالب اسـالمی ایران، رخدادهای 
هفـت سـاله گذشـته در منطقـه، حملـه آل سـعود بـه یمن و 
شـکل گيری حـزب اهلل، حماس و انصاراهلل یمـن از رویدادهایی 

اسـت که نيـاز به تأمـل دارد و نشـانه حوادث خاصی اسـت.
وی بـا بيـان اینکه قدرت از غرب عالم به سـوی شـرق در حال 
انتقـال اسـت، تأکيـد کـرد: آمریکایی هـا عليرغـم تالش هـای 
خـود نتوانسـتند قدرت برتـر خود را حفظ کننـد و تنها قدرت 
هژمـون جهـان باقی بماننـد و در این زمينه شکسـت خوردند. 
جهـان به سـمت قدرت چنـد جانبه پيـش مـی رود. در جهان 
قدرت هـا بـر همدیگـر تأثير متقابـل می گذارند و مـا می توانيم 
بـا فن آوری هـای جدیـد فرهنـگ خـود را بـر دیگـران غالـب 

. کنيم
فرمانده سـابق سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی با بيـان اینکه 
انقـالب اسـالمی بـه عنـوان یـک قـدرت نوظهـور اسـالمی 
دوقطبـی بـودن جریـان قـدرت در جهـان را نفی کـرد، عنوان 
داشـت: امـروز دوران ليبراليسـم نيـز هماننـد کمونيسـم تمام 

شـده اسـت و بـرای مـردم دنيـا جذابيت نـدارد.
وی بـا بيـان اینکـه امـروز ایران اسـالمی به عنوان یک کشـور 
قدرتمند در جهان اسـالم شـناخته می شـود، افزود: مسلمانان 
از دیـدگاه فرهنگـی یـک قبلـه، یک خـدا و یک پيامبـر دارند. 
آنـان از دیـدگاه اقتصـادی 75 درصد ذخایر نفتـی را در اختيار 
دارنـد و همچنيـن ذخایـر گازی زیادی در اختيارشـان اسـت. 
بـا  ایدئولـوژی خـود  بنابرایـن اگـر مسـلمانان حـول محـور 
همدیگـر متحـد شـوند و دشـمن و اهـداف مشـترک تعریـف 

کننـد بدون شـک بـه یـک ابرقـدرت تبدیل خواهند شـد.
وی بـا اشـاره بـه بـروز و ظهـور جدید قـدرت اسـالمی مبتنی 
بـر تمدن اسـالمی و با محوریت اسـالم ناب و انقالب اسـالمی 

اظهـار داشـت: جهان همواره به سـوی تکامـل در حال حرکت 
اسـت و بـه سـوی غلبـه نـور بـر ظلمـت پيـش مـی رود و در 
روایـات آمـده اسـت کـه در دوران ظهـور، عقـول بشـری 27 

برابـر کامل خواهند شـد.
مشـاور عالـی فرمانـده کل قـوا تأکيـد کـرد: اسـتکبارگران و 
اسـتعمارگران همـواره از آینـده ای کـه حـق بـر آن هـا غالـب 
شـود می هراسـند و بـدون شـک در آینـده با آمـاج حق طلبی 
کنـار خواهنـد رفت؛ امروز آمریکا و صهيونيسـت ها از فراگيری 

حـق در سراسـر جهـان واهمـه دارند.
وی بـه مسـأله ارتبـاط انقـالب اسـالمی و مهدویـت اشـاره و 
اظهـار کـرد: در عصـر حاضر پنـج انقالب در جهـان رخ داد که 
انقـالب اسـالمی یکـی از این انقالب ها اسـت؛ تفـاوت انقالب 
اسـالمی بـا سـایر انقـالب هـا در این اسـت کـه انقـالب نظام 
دوقطبـی قـدرت در جهـان را نفـی کـرد و تعریفـی جدیـد از 
نظـام جدیـد قدرت بـا عنوان "غلبـه فرهنگ و تمدن اسـالمی 

بر سـایر فرهنگ هـا" ارائـه داد.
سرلشـکر رحيـم صفـوی با بيـان اینکـه امـام راحـل فرمودند 
"فلسـفه انتظـار، فلسـفه بـه قـدرت رسـيدن اسـالم اسـت" 
مطـرح کـرد: خاسـتگاه انقـالب اسـالمی مـا عمـوم طبقـات 
اجتماعـی اسـت، یعنـی انقـالب مـا تنهـا انقالبـی اسـت کـه 
عمـوم طبقـات مـردم بـا آن همـراه بودنـد. انقـالب مـا بازتاب 
منطقـه ای و جهانـی داشـت و بـرای نجات تمام بشـریت بود. 
از سـوی دیگر امام خمينی)ره( مسـائل مملکت را در راسـتای 
چارچـوب مبانـی اسـالمی پيـش بـرد و همين موضوع سـبب 
شـد تـا انقالب دسـتخوش تغيير نشـود. هم اکنون نيز شـاهد 
هسـتيم که رهبـر معظم انقالب پـس از امـام)ره( همه اهداف 
انقـالب را پيـش بردند و طبق مسـير نورانی امـام راحل، قرآن 

و مهدویـت حرکـت مـی کنند.
وی در پایـان گفـت: دشـمنان عليه ایران جنـگ جهانی ایجاد 
و فتنه هـای داخلـی و خارجـی مثـل داعـش را راه انـدازی 
کردنـد امـا رهبـر معظم انقـالب نه تنهـا ایران بلکـه تمام بالد 

اسـالمی منطقـه را نجات داده اسـت.
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حضــرت  مقــدس  آســتان  تولیــت 
معصومــه)س( در نخســتین اجــالس ملــی 
ــاره  ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــت و انق مهدوی
ــه و  ــالمی نتیج ــالب اس ــه انق ــه اینک ب
حاصــل اندیشــه مهدویــت اســت، گفــت: 
انقــالب اســالمی ایــران در پرتــو اندیشــه 

ــت. ــکل گرف ــت ش مهدوی
حجت االسـالم و المسـلمين »سـيد محمد 
سـعيدی« بـا بيـان اینکـه پيـش از انقـالب 
کمتـر از مهدویـت سـخن گفتـه می شـد و 
همـراه با هـراس و ابهام بود، اظهار داشـت: 
مهدویـت سـالها مـورد غفلت بـود و انقالب 
اسـالمی مهدویـت اصيـل و نـاب را پـس از 
گذشـت سـاليان طوالنـی بـه متـن زندگی 
در  کـه  تحریف هایـی  و  بازگردانـد  مـردم 
آن صـورت گرفتـه بـود را از بيـن بـرد. امام 
خمينـی از ایـن مسـئله برای تحـرک، اميد 
بـه آینده و انسـجام و وحدت اسـتفاده کرد.
حضـرت  مقـدس  آسـتان  توليـت 
معصومـه)س( با اشـاره به اینکـه واژه انتظار 
در گذشـته با سکوت و سـکون و درجا زدن 
همـراه بود ابـراز کرد: به برکـت انقالب واژه 
انتظـار مفهـوم جدیـدی یافـت و بـه مفهوم 
اسـالمی  انقـالب  و  برگشـت  خـود  اصلـی 
الگـوی نـاب مهدویـت را بـه جامعـه ارائه و 
گفتمـان مهدویت را در سـاختار سياسـی و 

اجتماعـی نهادینـه کـرد.
کـه  تحریف هایـی  بـه  اشـاره  بـا  سـعيدی 
دشـمنان در زمينـه مهدویـت ایجـاد شـد، 
کرده انـد  سـعی  همـواره  دشـمنان  گفـت: 
بـا تحریـف روایاتی کـه در زمينـه مهدویت 
انحـراف  شـيعيان  مسـير  در  دارد  وجـود 

ایجـاد کننـد. امـا امـام راحـل بـا نهضـت 
خـود موجـی جدیـد در زمينـه مهدویـت 
ایجـاد کـرد، زیـرا ایشـان بـا سـخنان خود 
معانـی حقيقـی مهدویـت را تبييـن کردند. 
امـام بـا انقـالب آیـات مهدویت را تفسـير و 
روایـات مهـدوی را تبييـن کردنـد و انقالب 
ایشـان تفسـير جدیـدی از آیـات قـرآن در 

بـاب حکومـت و حاکميـت اسـالمی بـود.
امـام جمعـه قم افـزود: امـروز باید دانسـت 
کـه اگـر می خواهيـم خـون هـای شـهدا و 
اهـداف انقالب اسـالمی پابرجا باقـی بماند، 
خـود  رفتارهـای  بـا  باشـيم  مراقـب  بایـد 
آرمـان هـا و اهداف انقـالب را از بين نبریم.

حضـرت  مقـدس  آسـتان  توليـت 
در  مسـؤوالن  داد:  ادامـه  معصومـه)س( 
معـرض دیـد عمـوم قـرار دارنـد و بایـد در 
رفتـار و کـردار خـود بازخوانـی کنيـم؛ مـا 
جهانـی  نهضـت  زمينه سـاز  می خواهيـم 
امـام زمان)عـج( باشـيم، بر این اسـاس باید 
در همـه ابعـاد بـا شـاخصه هـای حکومـت 

شـویم. منطبـق  مهـدوی  جهانـی 
بـه پشـتوانه هـای معنـوی  اشـاره  بـا  وی 
 40 در  کـرد:  تأکيـد  اسـالمی  انقـالب 
سـالگی انقـالب اسـالمی بایـد سـعی کنيم 
تـا مبانـی انقـالب را تقویـت شـود؛ بماننـد 
اینکـه بـر اسـاس روایتـی امـام زمان)عـج( 
بـر کارگـزاران حکومـت خود سـختگير می 
باشـد و اجـازه نخواهنـد داد تـا کارگـزاران 
حکومتشـان بـر خـالف آمـوزه هـای دینی 
از حـق مظلومـان دفـاع  و  حرکـت کننـد 

خواهنـد کـرد.

تولیت آستان مقدس حرضت معصومه)ص(:
انقالب اسالمی ایران مفهوم ناب مهدویت را

به جامعه ارائه کرد

رئیــس  انجمــن علمــی مهدویــت حــوزه علمیــه 
قــم در میزگــرد تبییــن شــاخصه هــای مهدویــت 
در نخســتین اجــالس ملــی مهدویــت و انقــالب 
اســالمی، بــا اشــاره بــه آفت هــای انتظــار 
مهدویــت و انقــالب اســالمی اظهــار کــرد: غفلت 
از امــام زمان)عــج( و عــدم توجــه بــه ایــن امــام 
معصــوم از جملــه آفــت هــا اســت؛ مثــال در طــی 
ــر ریاســت جمهــوری ندیدیــم  ــات اخی دو انتخاب
کــه کاندیداهــا از امــام زمان)عــج( ســخن 

بگوینــد.
حجت االسـالم و المسلمين »محمد صابر جعفری« 
ادامـه داد: امـام خمينـی)ره( ایـران را مملکت امام 
زمان)عج( می دانسـتد و ایشـان اعتقاد داشـتند که 

بایـد احکام در این کشـور اجرا شـود.
وی افـزود: امام راحل زمينه سـازی را شـرطی برای 
ظهـور امـام زمان)عـج( می دانسـتند، انتظـار فرج، 
انتظـار قـدرت اسـالم اسـت و در ایـن راسـتا بایـد 

وحـدت بيـن مسـلمانان ایجاد شـود.
جعفری پياده شـدن اسـالم در کشـورهای اسالمی 
را از مقدمـات ظهـور دانسـت و تصریـح کـرد: امـام 
خمينـی)ره( بـر صـدور انقـالب اسـالمی بـه خارج 
از کشـور بـرای زمينه سـازی ظهور تاکيد داشـتند.
رئيـس  انجمن علمـی مهدویـت حوزه خاطرنشـان 
کـرد: امـام خمينـی)ره( نـگاه منفعالنـه در انتظـار 
را اشـتباه مـی دانسـتند. براسـاس نظر ایشـان باید 
انسـان منتظـر فعـال و در صحنـه باشـد، مبـارزه 
در راه تشـکيل حکومـت اسـالمی الزمـه اعتقـاد به 
والیـت از نظر امام راحل اسـت. کسـی کـه در برابر 
نظـام اسـالمی صـف آرایـی می کنـد، اعتقـادی به 

نـدارد. والیت 

رییس انجمن علمی مهدویت:
امام خمینی، ایران را
مملکت امام زمان)عج( 
معرفی کرد
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ــز در  ــت نی ــی مهدوی ــز تخصص ــس مرک رئی
ــا  ــت، ب ــاخصه های مهدوی ــن ش ــرد تبیی میزگ
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــی ه ــه ویژگ ــاره ب اش
اظهــار کــرد: ایــن انقــالب مبتنــی بــر فرهنــگ 
مهدویــت بــود و ایــن فرهنــگ نقش بــارزی را 
در بسترســازی، پیدایــش، اســتمرار و اســتقرار 

ــرد. ــا ک ــالمی ایف ــالب اس انق
حجت االسـالم و المسـلمين »مجتبی کلباسـی« 
در  مـردم  کـه  شـعارهایی  از  یکـی  داد:  ادامـه 
حـوادث انقالب اسـالمی سـر دادند، شـعار »برای 
دفـن شـهدا، مهـدی بيا مهـدی بيا« بـود. در این 
شـعار دنيایـی از عناصـر و ریشـه هـا و بنيـان ها 

اسـت. خوابيده 
و  دارد  مختلفـی  عناصـر  مهدویـت  افـزود:  وی 
ضمـن اینکه بـا همه عقایـد دینـی دارای ارتباط 
اسـت، ارتبـاط وثيقـی بـا آینـده دارد. از ویژگـی 
هـای دیگر مهدویـت، می توان به ترسـيم جامعه 
ایـده آل براسـاس آمـوزه های قرآنـی و نيز القای 

اندیشـه نقـد، سـنجش و مقایسـه اشـاره کرد.
کلباسـی، مهدویـت را دارای نقـش اساسـی در 
انقـالب اسـالمی دانسـت و تصریح کـرد: رهبری 
عقایـد توسـط اندیشـه مهدویـت بـه عنـوان یک 
بنيـاد مسـتحکم صـورت می گيـرد.  مهدویت در 
بسترسـازی بـرای انقالب اسـالمی نقـش زیادی 

داشت.

روشــن  آینــده  مؤسســه  رئیــس 
عصــر روز پنــج شــنبه 11 بهمــن مــاه 
ــای  ــاخصه ه ــن ش ــرد تبیی ـ در میزگ
ــی  ــالس مل ــتین اج ــت در نخس مهدوی
مهدویــت و انقــالب اســالمی، با اشــاره 
بــه ویژگی هــای اندیشــه مهدویــت 
ــاد  ــه در ابع ــن اندیش ــرد: ای ــار ک اظه
مختلــف فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
ــد  ــی دارد و مرواری ــای مختلف کارکرده
ــت  ــه مهدوی ــالم اندیش ــوس اس اقیان

ــت. اس
»سـيد  المسـلمين  و  االسـالم  حجـت 
داد:  ادامـه  آقایـی«  سـيد  پـور  مسـعود 
نقشـه های  فقيـه  والیـت  و  مرجعيـت 
دشـمن را در طـول تاریـخ خنثـی کردند 
و در زمـان کنونـی که عصر غيبت اسـت، 
ولـی فقيـه نقش نایـب امـام زمان)عج( را 

می کنـد. ایفـا 
وی افـزود: دشـمن بـه دنبـال تضعيـف 
مرجعيـت و والیـت اسـت و برنامـه هـای 
ایـن هـدف  بـه  بـرای رسـيدن  خـود را 
متمرکـز کـرده، چـون قـدرت مرجعيـت 
و والیـت را دیـده اسـت و می دانـد کـه 
اندیشـه والیت فقيه امـروز در حال خارج 

کـردن مسـتکبران از منطقـه اسـت.
پورسـيد آقایـی اندیشـه والیـت فقيـه را 
مبتنـی بـر فرهنـگ مهدویـت دانسـت و 
تصریـح کـرد: ایـن اندیشـه قـدرت خـود 
را از فرهنـگ مهدویـدت اخـذ می کنـد؛ 
اندیشـه  تضعيـف  بـرای  دشـمن  لـذا 
والیـت فقيـه تـالش می کنـد و در ایـن 
راسـتا فيلم هـا و برنامه هـای مختلفـی را 

می سـازد.

فيلـم  بایـد  مقابـل  در  داد:  ادامـه  وی 
هـای جدیـدی را بـرای تبييـن، ترویـج 
مهدویـت سـاخته  فرهنـگ  و گسـترش 
شـود، کـه بتوانند مـورد توجه مـردم قرار 
بگيرنـد، بنابرایـن رهبـر معظـم انقـالب 
بـر ضـرورت ترویـج فرهنـگ مهدویـت با 

اسـتفاده از ابـزار هنـر تاکيـد داشـتند.
رئيس مؤسسـه آینده روشـن بـه مدعيان 
دروغيـن هم پرداخت و گفت: یک سـری 
خـالء هـای قانونـی در زمينـه مبـارزه بـا 
مدعيـان دروغيـن مهدویـت وجـود دارد. 
قاطـع  صـورت  بـه  افـراد  ایـن  بـا  بایـد 
برخـورد شـود، زیـرا برخـورد با مفسـدان 
بـا  برخـورد  از  ارزش تـر  کـم  اعتقـادی 

مفسـدان اقتصـادی نيسـت.
پورسـيدآقایی با اشـاره به حضور مدعيان 
دروغ مهدویـت در جامعـه اظهـار کـرد: 
بایـد احکام برخـورد با مدعيـان مهدویت 
کـه دسـت به فتنـه می زنند، در جلسـات 
فقهـی مـورد بررسـی قـرار بگيـرد. برخی 
از ایـن افـراد بـا وجـود تذکـر دسـت از 
فتنه گـری برنمی دارنـد. نيازمنـد برخورد 
قاطـع بـا مدعيـان مهدویـت و ارتبـاط با 
تـا  در کشـور هسـتيم  زمان)عـج(  امـام 
زمينـه رشـد چنيـن افـرادی مهيا نشـود.
وی خاطرنشـان کـرد: شـيعيان انتظـار را 
زمينه سـازی برای ظهور امـام زمان)عج( 
مـی داننـد. انتظـار در ميـان اهـل سـنت 
ولـی  دارد،  شـيعيان  بـا  شـباهت  هـم 
دو  ایـن  بيـن  نيـز  ماهـوی  تفاوت هـای 

دیـدگاه موجـود اسـت.

رییس مؤسسه آینده روشن:
اندیشه مهدویت، 

مروارید اقیانوس اسالم است

رییس مرکز تخصصی مهدویت:
مهدویت در
پیروزی انقالب نقش
اساسی داشت
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ــالب  ــت و انق ــی مهدوی ــالس مل ــتین اج ــه نخس ــم اختتامی در مراس
اســالمی از پنــج مهــدی یــاور در بخــش هــای مختلــف تقدیــر بــه 

عمــل آمــد.
در ایـن مراسـم که حجت االسـالم و المسـلمين محسـن قرائتی رئيس 
سـتاد اقامه نماز و حجت االسـالم و المسـلمين محمد حسـن رحيميان 
توليـت مسـجد مقدس جمکـران حضور داشـتند، از این مهـدی یاوران 

بـا اهـدای لـوح تقدیر و هدایایـی تجليل بـه عمل آمد.
مهـدوی یاوران برتر سـال جـاری، آیت اهلل »نجم الدین طبسـی«، دکتر 

»عباس شـيبانی«، »حامـد جعفری« و حاج »حسـين ایمانی« بودند.
آیـت اهلل نجـم الدیـن طبسـی مولـف کتـاب هـای مهـدوی از جملـه 
معجـم احادیـث االمـام المهدی)عـج( اسـت و درس خـارج را در حـوزه 

مهدویـت پایه گـذاری کـرد.
دکتـر عبـاس شـيبانی مدیر بنيـاد فرهنگی حضرت مهـدی موعود)عج( 
اسـت کـه بانی احـداث مجتمـع فرهنگـی ورزشـی یـاوران مهدی)عج( 

بود.
مریـم معين االسـالم مـدرس مرکز تربيـت معلم حضـرت معصومه)س( 
و مبلـغ و نویسـنده مهدوی اسـت که کتاب رسـالت هـای زن منتظر را 

بـه نـگارش درآورد و صاحـب مقـاالت متعدد در حوزه مهدویت اسـت.
حامـد جعفـری هنرمنـد برتـر در عرصـه مهدویـت اسـت کـه تهيـه 
کنندگی فيلم انيميشـن سـينمایی شـاهزاده روم را بر عهده داشـت.

حـاج حسـين ایمانـی مهـدی یـاور فعـال و پـدر شـهيد مدافـع حـرم 
مهـدی ایمانـی اسـت. فرزنـد او سـال ها خادم آسـتان مقـدس حضرت 

بود. معصومـه)س( 

در مراسم اختتامیه
تقدیر از ۵ مهدی یاور برتر
در اجالس ملی مهدویت
و انقالب اسالمی

ــن  ــرد تبیی ــِی در میزگ ــده پژوه ــت و آین ــکده مهدوی ــس پژوهش رئی
ــت  ــی مهدوی ــالس مل ــتین اج ــت در نخس ــای مهدوی ــاخصه ه ش
ــالمی  ــالب اس ــن انق ــه بی ــه رابط ــاره ب ــا اش ــالمی، ب ــالب اس و انق
ــر  ــر تأثی ــت روی یکدیگ ــالب و مهدوی ــرد: انق ــار ک ــت اظه و مهدوی
متقابــل داشــتند. مهدویــت بــه نظــام جمهــوری اســالمی مشــروعیت 
بخشــید و در مقابــل نیــز ایــن نظــام، اندیشــه مهدویــت را در جامعــه 

ــج داد. تروی
حجـت االسـالم و المسـلمين »حسـين الهی نـژاد« ادامـه داد: کتاب های 
مهدویـت در ابتـدا تنهـا فقـط بـه نقـل روایـات می پرداختنـد، امـا در 
ادامـه در ایـن کتـاب هـا اسـتدالل هایی در خصـوص دالیـل غيبـت نيز 
مطـرح شـد، تاریخ معاصـر دوره تعميق اندیشـه مهدویت بـود و در نظام 
جمهـوری اسـالمی، مهدویـت از نـگاه احساسـاتی در قالـب یـک نـگاه 

عقالنـی و توجيـه پذیـر تغييـر کرد.
وی افـزود: در دوره معاصر پرسـش های مردم نسـبت به مهدویت بيشـتر 
شـد. پيـش از پيـروزی انقـالب مؤسسـات یا مجـالت چندانی بـا موضوع 
مهدویت در کشـور وجود نداشـت، ولی پس از پيروزی انقالب مؤسسـات 

بسـياری در ایران با موضوع مهدویت تأسـيس شـد.
الهـی نـژاد تعميـق بـاور مهدویـت را از تبعات انقالب اسـالمی دانسـت و 
بـا اشـاره بـه رسـوخ این بـاور در بين اهل سـنت و حتـی وهابيت تصریح 
کـرد: علمای اهل سـنت همچـون »بن باز« بـه گونه ای انتظـار را تعریف 
می کننـد کـه انگار شـيعه هسـتند. عمق بخشـی به اندیشـه مهدویت در 

ميـان اهل سـنت عمری چهار دهـه دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: علمـای اهـل سـنت تعریـف عالـی انتظـار را در 
ميـان خـود ترویـج دادنـد و نقش نظام جمهـوری اسـالمی در ترویج این 
اندیشـه در ميـان مسـلمانان داخـل و خارج از کشـور، قابل توجه اسـت.

رییس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی:
نقش جمهوری اسالمی ایران

در ترویج اندیشه مهدویت در جهان،
قابل توجه است
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ــم  ــران در مراس ــدس جمک ــجد مق ــت مس تولی
ــی "مهدویــت و  ــه نخســتین اجــالس مل اختتامی
انقــالب اســالمی" بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای 
ــام  ــرد: ام ــار ک ــالمی اظه ــالب اس ــت انق نهض
ــت  ــت نیاب ــه والی ــی را برپای ــی)ره( نهضت خمین

ــد. ــاز کردن ــج( آغ ــام زمان)ع ام
»محمدحسـن  المسـلمين  و  االسـالم  حجـت 
رحيميـان« ادامه داد: امام راحل از ابتدا حرکتشـان 
را بـر پایـه اعمـال والیت شـروع کردند، مـردم هم 
ایشـان را به عنوان نایب امـام زمان)عج( پذیرفتند. 
مـردم اگر به جبهـه رفتند و جان دادنـد، به عنوان 

پيـروی از والیـت فقيـه و نایـب امام زمـان بود.
وی افـزود: والیـت فقيـه از نظـر امام خمينـی)ره( 
جهـان شـمول اسـت، اگر »سـيد حسـن نصـراهلل« 
از انقـالب اسـالمی پيـروی مـی کند، بـه این دليل 
اسـت کـه مقام معظـم رهبری را ولـی فقيه و نایب 

امـام زمان)عج( مـی داند.
رحيميـان انگيزه رفتـن به جبهه در شـهدای دفاع 
مقـدس را پيـروی از والیـت فقيـه و نایـب امـام 
زمان)عـج( دانسـت و تصریـح کـرد: هـم حـدوث 
انقـالب و هـم اسـتمرار و گسـترش آن بـه انگيـزه 

پيـروی از نایـب امـام زمان)عـج( مرتبـط اسـت.
وی ادامـه داد: شـهدای جنگ تحميلـی در وصيت 
نامـه هـای خود بـه الهام از امـام زمان)عـج( در راه 

اشـاره کردند. شهادت 
امـام  افـزود:  جمکـران  مقـدس  مسـجد  توليـت 
خمينـی)ره( انقـالب اسـالمی را محـدود بـه ایران 
نمی دانسـتند؛ بلکـه ایـن انقـالب را نقطـه شـروع 
انقـالب در کشـورهای اسـالمی عنـوان کردنـد. به 
نظـر امـام راحـل، انقـالب اسـالمی زمينـه سـازی 

بـرای ظهـور امـام زمان)عـج( بـود.
رحيميـان بـا اشـاره بـه اسـتمرار انقـالب اسـالمی 
اظهـار کـرد: دشـمنان از ابتـدای پيـروزی انقـالب 

عنـوان می کردنـد کـه انقالب اسـالمی تـا چند ماه 
آینـده بـه پایـان می رسـد، امـا خبـر نداشـتند که 
دسـت باالتـری از آن هـا بـر روی ایـن انقـالب قرار 

دارد.
وی ادامـه داد: تبعيـد امـام خمينـی)ره( در سـال 
42 بـر ماموریت ایشـان افزود. رژیـم طاغوت تصور 
می کـرد کـه با تبعيـد امام راحـل به نجف، ایشـان 

از یادهـا می رونـد، ولـی ایـن مسـاله رخ نداد.
امـام  افـزود:  جمکـران  مقـدس  مسـجد  توليـت 
خمينـی)ره( نسـبت بـه افتـادن انقـالب به دسـت 
موضـع  ایشـان  و  بودنـد  داده  هشـدار  بيگانـگان 
سـختی در برابر نهضـت آزادی داشـتند؛ اما اکنون 
برخـی از افـراد بـا اعضـای ایـن نهضـت ارتبـاط 

نزدیکـی دارنـد.
انقـالب  حافـظ  را  زمان)عـج(  امـام  رحيميـان 
اسـالمی دانسـت و تصریـح کـرد: پـس از گذشـت 
چهـل سـال روز بـه روز بر اقتـدار نظـام جمهوری 
اسـالمی افـزوده می شـود و دشـمنان، ایـن نظام را 
ابرقـدرت می داننـد، در سـوریه تمـام دشـمنان به 
دنبـال سـاقط کـردن حکومـت سـوریه بودنـد، اما 
ایـران بـا حضـور خـود در سـوریه جلـوی ایـن کار 

را گرفـت.
وی ادامـه داد: ترامـپ گفت که هفـت هزار ميليارد 
دالر توسـط آمریـکا در منطقـه هزینـه شـد، اما در 
نهایـت شکسـت خـورد، و تعـداد زیـادی سـرباز 

آمریکایـی هـم در عراق کشـته شـدند.
توليت مسـجد مقـدس جمکـران به یکـی دیگر از 
دسـتاوردهای اهل بيتی انقالب اسـالمی هم اشـاره 
و خاطرنشـان کـرد: روزی رفتـن بـه کربـال بـرای 
ایرانيان آرزو بود، اما در اربعين جاری شـاهد سـفر 
بيـش از دو ميليـون ایرانـی بـه عـراق بـرای زیارت 

حرم امـام حسـين)ع( بودیم.

تولیت مسجد مقدس جمکران:

استمرار انقالب اسالمی به 
انگیزه پیروی از نایب امام 

زمان)عج( مرتبط است
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نخستین اجالس ملی
مهدویت و انقالب اسالمی
و اهداء جوائز به دست
نایب رییس شورای عالی مجمع
از دریچه دوربین

عکس: حمید عابدی )خبرگزاری ابنـا(
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رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

هفتمین اجالس مجمع 
عمومی، سال 1398
برگزار می شود
ــی اهــل  ــی مجمــع جهان رئیــس شــورای عال
ــتمین  ــت و هش ــا بیس ــان ب ــت)ع( همزم بی
ســالگرد تأســیس ایــن ســازمان اظهــار 
داشــت: دهــم دی مــاه مصــادف بــا تأســیس 
مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( اســت کــه بــه 
ــال  ــان در س ــری ایش ــل رهب ــری در اوائ ــم رهب ــام معظ ــتور مق دس

ــد. ــیس ش 13۶9 تأس
آیـت اهلل »محسـن مجتهـد شبسـتری« کـه بـا رادیـو معـارف گفتگـو 
می کـرد دربـاره اهـداف تأسـيس ایـن نهـاد بين المللـی اظهـار داشـت: 
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( بـا هـدف احيـاء و گسـترش فرهنـگ 
و معـارف اسـالم، حراسـت از حریـم قـرآن و سـنت نبـوی و اهـل بيـت 
عصمـت و طهـارت عليهـم السـالم، کمـک بـه رشـد و اصـالح وضعيـت 
فکـری، فرهنگـی، سياسـی، اقتصـادی و اجتماعـی پيـروان اهـل بيـت 
عليهم السـالم و رسـيدگی به مشـکالت پيـروان اهل بيـت)ع( در هر قاره 
ای کـه سـاکن هسـتند، تأسـيس شـد. البته مجمـع تمـام گرفتاری های 
پيـروان اهـل بيـت)ع( را نمی توانـد حـل کنـد؛ امـا حتـی المقـدور برای 

برطـرف کـردن مشـکالت آنـان کمـک هایـی می کنـد.
وی در مـورد سـاختار مجمـع هـم اظهـار داشـت: مجمـع جهانـی اهـل 
بيـت)ع( ارکانـی دارد کـه یکـی از آنهـا مجمـع عمومـی اسـت و اجالس 
مجمـع عمومـی مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( هـر چهار سـال یـک بار 
برگـزار مـی شـود. تاکنون شـش اجالس برگزار شـده و ان شـاءاهلل سـال 
آینـده مجمـع عمومی تشـکيل خواهد شـد. معموال چهارصـد تا هفتصد 
نفـر از علمـا و شـخصيت های مهـم شـيعه جهـان اسـالم از کشـورهای 

مختلـف در اجالسـيه های گذشـته مجمـع شـرکت کرده انـد.
آیـت اهلل شبسـتری دربـاره شـورای عالـی مجمـع جهانـی اهـل بيت)ع( 
بـه عنـوان یکـی دیگـر از ارکان مجمـع اظهـار داشـت: بيـش از بيسـت 
نفـر از شـخصيت های داخلـی و خارجـی عضو شـورای عالی هسـتند؛ ده 
یـا یـازده نفـر از داخـل کشـور و نه یـا ده نفر هـم از کشـورهای خارجی 
عضـو شـورای عالی می باشـند. شـورای عالـی، سياسـت های کلی مجمع 
را تنظيـم و اجـرای برخـی از پروژه هـای مهـم را تصویـب می کنـد. برای 

شورای عالی

روز دهم دی 1397، مصادف با بیست و هشتمین سالگرد تأسیس مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( است؛ نهادی بین المللی که در طول این نزدیک به 
سه دهه، تالش های بسیار زیادی برای ارتقاء فکری، فرهنگی و اجتماعی 
شیعان جهان انجام داده و دستاوردهای بسیار مهمی نیز در عرصه های 

مختلف داشته است.
"اداره کل فناوری اطالعات و اطالع رسانی  در این مناسبت و به همت 
مجمع  مدیران  و  عالی  شورای  اعضای  با  رسانه ها  از  تعدادی  مجمع"، 

جهانی اهل بیت)ع( به گفتگو نشستند.
متن این برنامه ها و گفتگوها در صفحات آتی به خوانندگان مجله گنجینه 

مجمع تقدیم می گردد:

ف
عار

و م
ادی

ر
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نمونـه تأسـيس خبرگـزاری اهـل بيـت)ع( - ابنـا - کـه با 25 زبـان زنده 
دنيـا فعاليت می کند، تأسـيس شـبکه الثقليـن و تصویب بودجه سـاالنه، 
از مصوبـات شـورای عالـی اسـت؛ همچنيـن اعضـای شـورای عالـی بـر 

دبيرخانـه مجمـع نظـارت می کنند.
وی بـا بيـان اینکـه رکـن سـوم مجمـع، دبيـرکل اسـت. افـزود: دبيرکل 
بـا اسـتفاده از معاونت هـای مجمـع، بـه فعاليت هـای اجرایی می پـردازد. 
تاکنـون 1800 عنـوان کتـاب دربـاره معـارف اسـالم و اهل بيـت عليهم 

السـالم بـه 55 زبان منتشـر شـده اسـت.
رئيـس شـورای عالـی مجمـع جهانی اهـل بيـت)ع( درباره سـایر وظایف 
دبيـرکل مجمـع اظهـار داشـت: ارتبـاط و همـکاری بـا جمعيـت هـا و 
سـازمان های اسـالمی و اهـل بيتـی در سراسـر جهـان، کمک بـه مرمت 
مسـاجد و حسـينيه های پيـروان اهـل بيـت)ع( و کمـک رسـانی بـه 
مظلوميـن و مسـتنمدان مسـلمان از جملـه ایـن وظایف می باشـد. برای 
نمونـه، مجمـع برای مسـلمانان ميانمار، سـوریه، پاکسـتان و اخيـرا برای 
جنـگ زدگان یمـن کمـک هـای زیـادی جمـع آوری و بـه این کشـورها 
ارسـال کـرد. دبيـرکل در مقاطـع خاصی هـم بيانيه هایی صـادر می کند. 
مثـال جنایاتـی کـه آل سـعود در یمـن و بحریـن مرتکـب می شـوند را با 
صـدور بيانيه هایـی محکـوم می کنـد تـا مرهمـی بـر دل مردم عزیـز این 

باشد. کشـورها 
بـودن  ميـزان رضایتبخـش  و  مـورد عملکـرد  اهلل شبسـتری در  آیـت 
ایـن سـال هـا  بيـت)ع( در طـول  اهـل  فعاليت هـای مجمـع جهانـی 
اظهـار داشـت: نيازهـای پيـروان اهـل بيـت)ع( در دنيـا خيلـی بيـش از 
ایـن حرف هاسـت. مـا حتـی المقـدور کمک هایـی می کنيـم و نمی شـود 
گفـت کـه ایـده آل بـوده اسـت؛ امـا بـه طـور نسـبی مجمـع به وسـيله 
نماینـدگان و دفاتـر خود در کشـورهای مختلف، کمک هـای خوبی کرده 

و برنامه هـای مناسـبی اجـرا کرده اسـت و تاحدودی توانسـته بـه پيروان 
اهـل بيـت)ع( در سراسـر جهـان خدمـت رسـانی کند.

وی در پاسـخ به این سـؤال که "در اجالس مجمع عمومی سـال 1390، 
گروه هایـی مثـل پزشـکان و بازرگانـان پيرو اهـل بيت)ع( در کشـورهای 
مختلـف جهـان تأسـيس شـد، فعاليـت هـای ایـن گـروه ها بـرای جمع 
آوری کمـک بـه پيروان اهـل بيت)ع( در سراسـر جهان به کجا رسـيد؟" 
اظهـار داشـت: مجمـع جهانـی اهل بيـت)ع( کميسـيون هـای مختلفی 
دارد کـه یکـی از آنها، کميته امداد و اغاثه اسـت کـه در آن گرفتاری ها و 
مشـکالت پيـروان اهل بيت)ع( مطرح می شـود. البته بيشـتر کمک های 
مردمـی جهت امـداد و اغاثه، کمک هایی اسـت که نيکـوکاران پيرو اهل 
بيـت)ع( ایرانـی تقدیـم می کننـد. از برخـی کشـورهای دیگـر هـم کم و 

بيـش کمک هـای اقتصـادی و مردمـی به مجمع می رسـد.
رئيـس شـورای عالـی مجمـع جهانی اهـل بيت)ع( در پاسـخ بـه آخرین 
سـؤال مجـری برنامـه گفتگـوی 21 رادیـو معـارف دربـاره "فعاليـت و 
برنامه هـای مجمـع بـرای آشـنایی افـکار عمومـی جهـان با معـارف ناب 
اهـل بيـت)ع(" نيـز با اشـاره به محصـوالت و توليـدات متعـدد فرهنگی 
مجمـع گفـت: توصيـه مـی کنـم به پيـروان اهـل بيـت)ع( در هـر جای 
دنيـا کـه با مجمع همکاری داشـته باشـند. اخبـار خود را بـه خبرگزاری 
ابنـا کـه مخصوص پيـروان اهل بيت عليهم السـالم اسـت، منتقل کنند؛ 
کتاب هایـی کـه فرسـتاده می شـود را بيـن جوانـان توزیع کننـد؛ و فعال 
باشـند. ایـن گونـه نباشـد کتاب هایـی کـه چـاپ می شـود و ارسـال می 
کنيـم در دفاتـر بمانـد. بایـد کتـاب هـا بيـن تمام اقشـار مخصوصـا بين 
جوانـان عزیز، توزیع شـود. چـون در این کتاب ها مطالـب مفيدی درباره 
خانـواده و جوانـان وجـود دارد و اگـر از این نشـریات و کتاب ها اسـتفاده 

کننـد خيلـی مفيد خواهـد بود.
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نایب رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

مجمع جهانی اهل بیت)ع(بانک اطالعات دقیقی
از شیعیان جهان تهیه کرده است

ــل  ــی اه ــع جهان ــی مجم ــورای عال ــس ش ــب رئی نای
ــیس  ــالگرد تاس ــتمین س ــت و هش ــت)ع( در بیس بی
مجمــع جهانــی اهل بیــت)ع(، اظهــار داشــت: در 
ســال 13۶۸ کــه رهبــر معظــم انقــالب توســط 
مجلــس خبــرگان بــه مقــام والیــت منصــوب شــدند، 
نظــر داشــتند دو نهــاد جدیــدی تشــکیل شــود کــه حکومتــی و دولتــی 
نباشــد. ایــن دو نهــاد مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( و مجمــع تقریب 

ــود. ــالمی ب ــب اس مذاه
آیـت اهلل »قربانعلـی دری نجـف آبادی« که با برنامه "گفتگـوی 21" رادیو 
معـارف مصاحبـه مـی کـرد، افـزود: از همـان ابتدا مـن را دعـوت کردند 
تـا در جلسـات تعييـن اساسـنامه و شـرایط مربـوط بـه تأسـيس مجمع 
شـرکت کنـم. در سـال 1369 اوليـن کنگـره و همایـش مجمـع جهانـی 
اهـل بيـت)ع( برگزار شـد. از سراسـر دنيـا 600 ـ 700 نفر از شـخصيت 
هـای برجسـته شـيعه را دعـوت کردیم، بـه زیـارت مقام معظـم رهبری 
شـرفياب شـدیم و در جلسـاتی کـه سـه روز طـول کشـيد، اساسـنامه 

تنظيـم و تأیيد شـد.
وی در مـورد سـاختار مجمـع جهانی اهل بيت)ع( اظهار داشـت: شـورای 

عالـی، دبيـرکل و مجمع عمومی سـاختار مجمع را تشـکيل می دهند. 
نماینـده ولـی فقيه در اسـتان مرکزی و امـام جمعه اراک درباره شـورای 
عالـی مجمـع هـم توضيـح داد: ایـن شـورا از شـخصيت های برجسـته 
جهـان تشـيع تشـکيل شـده اسـت و اعضـای آن اختصـاص بـه ایـران 
ندارد و از شـخصيت های جهان تشـيع هسـتند. شـهيد »سـيد محمدباقر 
حکيـم)ره(« و »آیـت اهلل آصفـی)ره(« از شـخصيت هـای عـراق، »آیـت 
اهلل آصـف محسـنی« از افغانسـتان، »آیت اهلل سـيد سـاجدعلی نقوی« از 
پاکسـتان، »مرحوم تقوی)ره(« از هندوسـتان، شـهيد »موسـوی« و آقای 
»سـيد حسـن نصـراهلل« از لبنـان، »آیـت اهلل عيسـی قاسـم« از بحریـن، 
مرحـوم »آیـت اهلل طبسـی« از ایـران، آقای »سـيد عمار حکيـم« از عراق 
و شـخصيت هـای دیگـری از ایـران، سـوریه و سـرزمين هـای مختلـف 

اسـالمی عضـو شـورای عالـی مجمع بـوده یا هسـتند. 
نایـب رئيـس شـورای عالی مجمـع جهانی اهل بيـت)ع( درباره جلسـات 
ایـن شـورا هم گفت: شـورای عالـی مجمع جهانـی اهل بيـت)ع( دو نوع 
اجالس دارد؛ جلسـات موّسـع و جلسـات مضّيق. تعداد شـرکت کنندگان 

در شـورای مضيـق کمتـر اسـت و بيشـتر بـرای ایـن اسـت کـه بتوانيـم 
بـدون نيـاز بـه رفـت و آمـد اعضـای خارجـی جلسـات شـورا را برگـزار 
کنيـم. جلسـات موسـع هم بـا حضـور اکثریت اعضاء تشـکيل می شـود. 
شـورای عالـی تـا به امـروز بيشـتر از 170 جلسـه داشـته اسـت و عمده 
ایـن جلسـات در ایـران بـوده و برخـی اوقـات هـم در عراق و کشـورهای 

دیگـر برگزار شـده اسـت.
وی در مورد برخی عملکرد و دسـتاوردهای مجمع اظهار داشـت: مسـلئه 
مهـم، شناسـنامه دار کـردن جهـان تشـيع و پيـروان اهل بيت)ع( اسـت. 
قبـاًل اطالعـات جامـع و دقيقی از شـيعيان و پيروان اهل بيـت)ع( و فرقه 
هـای کوچکـی کـه احيانـاً خـود را طرفـدار اهل بيـت)ع( می دانسـتندـ  
مثـل زیدیـه مثـل علویون و دیگرانـ  نداشـتيم؛ اما امـروز بانک اطالعات 

داریم. دقيق تـری 
وی افـزود: مـا محـور را اهـل بيـت)ع( قـرار دادیـم. اهـل بيـت)ع( مورد 
اتفـاق تمـام جهـان اسـالم اسـت و اختصـاص بـه شـيعيان نـدارد. حّب، 
مـودت و پيـروی از سـنت و سـيره اهـل بيـت)ع( بـرای همه مسـلمانان 
عالـم حجـت اسـت. هيـچ مسـلمانی در شـرق و غـرب نمی توانيـم پيـدا 
کنيـم کـه نسـبت به اهـل بيـت)ع( بی مهـر و بی تفـاوت باشـد. بی تردید 
اهـل بيـت)ع( شـاخص وحـدت هسـتند. در زیارتنامه هـا آمده اسـت که 
مبنـای ارتبـاط با اهـل بيت)ع(، الفـت، محبت، وحدت، تفاهـم و همدلی 
اسـت و شـاخص بزرگ ما اميرالمومنين)ع( اسـت که در مدت 25 سـال 

خانـه نشـينی، بـا محوریـت وحـدت، تفاهـم و تعامل عمـل کرد.
نماینـده ولـی فقيه در اسـتان مرکـزی تأکيد کـرد: در طول این سـال ها 
یکی از مسـائل بسـيار مهمی که خيلی روی آن تأکيد کردیم این اسـت 
کـه مجـاز نيسـتيم و اجـازه نمی دهيم کسـی به مقدسـات پيروان سـایر 
فـرق اسـالمی توهيـن کند. این مسـئله بسـيار مهمـی اسـت. بهانه هایی 
کـه احيانـاً برخـی فرق دیگـر اسـالمی آن را وسـيله قرار می دهنـد برای 
ایـن کـه به پيـروان اهل بيـت)ع( حمله کنند، تـرور کنند، در پاکسـتان، 
افغانسـتان، فلسـطين، نيجریه، بحرین، عربسـتان، عراق، سـوریه و سـایر 
کشـورها جنایـت بيافریننـد از اسـاس بـه ایـن مسـئله برمـی گـردد. ما 
هيچـگاه اجـازه نمی دهيـم اهانـت و توهينی به مقدسـات دیگـر مذاهب 

صـورت پذیرد.
وی همچنيـن گفـت: مـا در مجمع جهانـی اهل بيت)ع( اسـاس را بر این 

رادیو معارف
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قـرار داده ایـم کـه بـا مـدارا، بـرادری و اخـوت کار را بـه پيـش ببریم. با 
سـایر کشـورهای اسـالمی منافـع و مصالح مشـترک داریم. عـزت دنيای 
اسـالمی بـرای مـا مطـرح اسـت و دشـمن مشـترک داریـم. لـذا یکـی 
از کارهـای بسـيار مهـم مجمـع، دربـاره قضيـه فلسـطين و روز جهانـی 
قـدس اسـت. یکـی از کارهای بسـيار مهـم در رابطـه با اربعين حسـينی 
اسـت. تقویـت جبهـه اربعيـن و حمایـت از جریـان بـا عظمـت اربعين از 
فعاليت هـای مجمـع اسـت. از مسـلمانان مظلـوم روهينگيـا نيـز حمایت 
کـرده و حتـی برای آنـان کمک جمع آوری کردیم. مجمع در این مسـائل 
فعـال بـوده اسـت و در هـر مسـئله ای کـه مربـوط بـه جهان اسـالم و به 

ویـژه جهـان تشـيع باشـد، مجمـع ورود پيـدا می کند.
آیت اهلل دری نجف آبادی افزود: از مردم شـریف و شـيعيان و مسـلمانان 
بحریـن نيـز حمایـت می کنيـم. رژیم فاسـدی بـر بحرین حکومـت کرده 
و خشـونت هایی نسـبت بـه ملت مظلـوم بحرین روا مـی دارد و جوان های 
مظلـوم ایـن کشـور را بـه قتـل می رسـاند. بحریـن بـه پایگاهـی بـرای 
اسـرائيل و آمریـکا تبدیل شـده و به علمـا و بزرگان ظلـم می کنند. ملت 
مـا و مجمـع جهانـی اهل بيـت)ع( از مظلـوم حمایـت می کنـد. حمایـت 
از مظلـوم و مقابلـه بـا ظلـم و جنایـت وظيفه اسـت. از شـيعيان قطيف، 
احسـاء، دمام و غيره که حدود سـی درصد جمعيت عربسـتان را تشـکيل 

می دهنـد نيـز حمایـت می کنيم.
وی دربـاره ضـرورت حمایـت از ملـت مظلـوم یمـن گفـت: عربسـتان 
سـعودی بـه چـه مجـوز و عنوانـی ایـن همـه جنایـت در یمـن مرتکـب 
مـی شـود؟ مـا بـه خاطـر کـودک کشـی، اسـرائيل را لعـن می کنيـم اما 
عربسـتان بـه نـام اسـالم ایـن همـه مردم مظلـوم یمـن را تحت فشـار و 
اذیـت و آزار قـرار داده اسـت. قـرآن بـه حمایـت از مظلوم دسـتور داده و 
اميرالمؤمنيـن)ع( هـم فرموده اسـت کـه: "کونا للظالم خصمـا و للمظلوم 

عونا".
نایـب رئيـس شـورای عالـی مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( درباره سـایر 
فعاليت هـای مجمـع اظهـار داشـت: از نظـر محتوایـی مجمـع کارهـای 
گسـترده ای در قـم و جاهای دیگـر انجام داده اسـت. در نتيجه این کارها 
شـيعيان و پيـروان اهل بيـت)ع( ـ اعم از شـيعه به معنـای دوازده امامی 
و سـایر فرقه هـاـ  هویـت پيـدا کرده انـد و در  هـر جـای جهـان هسـتند 
احسـاس می کننـد کـه پنـاه، همراهـی، تفاهـم و همدلـی وجـود دارد و 
سـازمانی بـرای آنهـا وجـود دارد کـه در آن کار به صورت فردی نيسـت؛ 

بلکـه بـه صـورت گروهـی و تشـکيالتی انجـام می گيرد.
وی افـزود: کارهای فرهنگی محتوایی، فقرزدایی، اشـتغال سـالم، حمایت 
از مبلغيـن، تأسـيس و تعميـر مسـاجد و کتابخانـه هـا و توزیـع کتاب از 
دیگـر فعاليـت های مجمع می باشـد. مثاًل تاکنون بيـش از 1800 کتاب 

بـه بيـش از 55 زبـان زنده دنيا توسـط مجمع تهيه شـده اسـت.
وی دربـاره فعاليـت هـای ویـژه مجمـع اظهـار داشـت: مجمـع جهانـی 
اهـل بيـت)ع( چنـد تأسـيس مهـم داشـته کـه قابل تقدیـر اسـت. اولی 
تأسـيس دانشـگاه اهـل بيـت)ع( اسـت. دیگـری راه انـدازی خبرگـزاری 
ابنـا می باشـد کـه بـه چندیـن زبان زنـده دنيـا فعاليت می کند. تأسـيس 
شـبکه ماهـواره ای الثقليـن از کارهـای بـا ارزش مجمـع اسـت. این هـا 
ميدان هـای بسـيار وسـيع کار، فعاليـت و خدمـت اسـت و بـرای سـایر 
شـيعيان در کشـورهای دیگـر الگو اسـت تـا بتواننـد با مجمـع همکاری 
کننـد. شـيعيان در کشـورهای مختلـف بایـد بـا همـت بلنـد خـود ایـن 
مسـير را بـا توجـه بـه شـرایط محيطـی، سياسـی و اجتماعـی بـا قدرت 
ادامـه دهنـد و اميدواریـم آینده به مراتب درخشـان تر از گذشـته باشـد 
و شـاهد موفقيت هـای همـه خدمتگـزاران به آثـار مقدس اهـل بيت)ع(، 

قـرآن، اسـالم، دیـن، عـزت و شـرف دنيای اسـالم باشـيم.
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دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

یکی از وظایف مجمع، تبیین معارف اسالم، قرآن و 
اهل بیت)ع( به زبان های مختلف است

در بیســت و هشــتمین ســالروز تأســیس مجمــع جهانی 
بــا  سیاســی«  »گفت وگــوی  برنامــه  اهل بیــت)ع( 
موضــوع جامعــه جهانــی شــیعه و ظرفیت هــای فرهنگی 
ــا  ــرو، ب ــای پیش ــن چالش ه ــی آن و مهم تری و سیاس
ــه  ــت)ع( روان ــی اهل بی ــع جهان ــرکل مجم ــور دبی حض

ــد. ــو ش ــی گفت وگ ــبکه رادیوی ــن ش آنت
حجـت االسـالم و المسـلمين »محمدحسـن اختـری« در ابتـدای ایـن 
برنامـه گفـت: مجمـع بـر اسـاس سياسـت هایی کـه مـورد توجـه قـرار 
گرفتـه، اهـداف مختلفـی را دنبـال می کند. یکـی از سياسـت های مورد 
توجـه، شـموليت و ارتبـاط جامع با کشـورهای مختلف )اعـم از پيروان 
اهل بيـت، غيرپيـروان اهـل بيت، مسـلمانان و غيرمسـلمانان( اسـت. از 
طـرف دیگـر مسـاله وحـدت و همگرایی در قالـب امت واحده اسـالمی 
در اهـداف مجمـع مـورد توجه ویژه قرار گرفته اسـت و سياسـت مجمع 
توسـعه و تعميـق وحـدت ميـان امـت اسـالمی و همچنيـن همگرایـی 

ميان مسـلمانان اسـت.
وی افـزود: هـدف دیگر، سـاماندهی و سـازماندهی پيـروان اهل بيت)ع( 

در کشـورهای مختلـف اسـت و هـدف دیگـر رشـد و بالندگـی فکـری 
و فرهنگـی پيـروان اهل بيـت در کشـورهای مختلـف اسـت. همچنيـن 
آگاهی بخشـی بـه پيـروان اهل بيـت)ع( و دیگـر مسـلمانان در جهـان از 
معـارف اهل بيت می باشـد. یکـی از اهداف بـزرگ آشناسـازی توده های 
شـيعيان بـا معارف اسـالمی، مبتنـی بر قـرآن و احادیث شـریف پيامبر 
بـزرگ اسـالم و ائمـه اطهار اسـت زیـرا پيـروان اهل بيت در کشـورهای 
مختلـف، نيـاز بـه رشـد، فرهنگ سـازی و معرفـت پيـدا کـردن بهتر از 

اسـالم و قـرآن دارند.
اختـری به رشـد شـدید آماری مسـلمانان و شـيعيان در سـالهای اخير 
هـم اشـاره کـرد و گفـت: در تخميـن مـا بيـش از 500 ميليـون نفـر 
مسـلمانانی هسـتند کـه بعـد از پيـروزی انقـالب اسـالمی وارد دیـن 

شـدند.   اسالم 
دبيـرکل مجمـع جهانـی اهل بيت)ع( ادامـه داد: در ميان آنهـا نيز بيش 
از 100 ميليـون نفـر بـه پيـروان اهل بيـت نيز افزوده شـده اسـت. البته 
در اوایـل انقـالب، تخمينـی کـه از تعـداد مسـلمانان زده می شـد، یـک 
ميليـارد و دویسـت ميليـون نفر بـود و در حال حاضر آمـار تقریبی یک 

رادیو گفتگو
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ميليـارد و هفتصـد ميليون نفر اعالم شـده اسـت. لذا ایـن جمعيت نياز 
به آشـنایی بيشـتر، بهتـر و عميق تر و اطالعـات دقيق تر دارنـد؛ به ویژه 
کـه ایـن پيـروان از اقـوام و فرهنگ هـا و کشـورهای مختلـف هسـتند. 
بـرای هميـن یکـی از وظایـف و مأموریت هـای مجمع جهانـی اهل بيت 
تبييـن و تشـریح معـارف اسـالم، قـرآن و اهل بيـت)ع( بـه زبان هـای 
مختلـف بـرای کشـورهای دیگر اسـت. لذا مسـاله کانون توليـد علمی و 

محتـوای علمـی از مکتـب اهل بيت بسـيار ضروری اسـت.
آقـای اختـری بيـان کـرد: خوشـبختانه آینده پيـش روی اسـالم، آینده 
روشـنی اسـت، زیـرا اسـالم و همچنيـن مکتـب اهل بيت در حال رشـد 
و توسـعه اسـت، بـه طـوری کـه امـروز همچنـان در دنيـا اقبال بسـيار 
خوبـی نسـبت بـه اسـالم و مکتب اهل بيـت وجـود دارد، به طـوری که 
بسـياری از پيشـرفت های کشـور مـا از پيـروزی انقـالب اسـالمی تـا به 
امـروز بـه وجـود آمـده اسـت، واقعا جهـان را خيـره کرده کـه این ملت 
چگونـه توانسـته با ایـن همه فشـارهای خارجـی، تحریم ها، مشـکالت، 
جنگ هـا، توطئه هـا و درگيری هـا در زمينه هـای مختلـف علمـی و فنی 

پيشـرفت داشـته باشد.

وی در پاسـخ بـه برخـی شـبهات مبنـی بـر تـالش ایـران بـرای تغييـر 
مذهـب مسـلمانان هـم گفـت: گاهـی برخـی از علمـای اهل سـنت یـا 
سياسـتمداران آنهـا در کشـورهای مختلـف بـه مـا ایـراد می گيرنـد که 
شـما مـردم را شـيعه می کنيد! در پاسـخ به ایـن اعتراض ها بایـد بگویم 
در واقـع ما به دنبال شيعه سـازی مردم نيسـتيم. اگرچه بسـيار دوسـت 
داریـم خيلـی از افرادی که مسـلمان نيسـتند، به اسـالم روی بياورند و 
پيـرو اهل بيـت)ع( بشـوند امـا دنبال شيعه سـازی مـردم نيسـتيم. بلکه 
مـا در پـی معرفی درسـت و کامل مکتب اهل بيت هسـتيم. لذا کسـانی 
کـه دوسـت دارنـد ایـن مکتـب را انتخـاب کننـد، بـا مفاهيـم و مبنای 
اسـالم آشـنا می کنيم. چنانکه بسـياری در جهان برایشـان سـؤال پيش 
آمـده کـه دیـن اسـالم، چگونـه دینی اسـت؟ مکتـب اهل بيت و شـيعه 
چيسـت کـه این همه توانسـته رشـد پيدا کنـد، به طوری کـه در لبنان 
مسـلمانان توانسـتند در مقابـل نيروهـای اشـغالگر بایسـتند و آنهـا را 
مفتضحانـه شکسـت بدهنـد؟ لـذا ما بـه دنبال این نيسـتم کـه به مردم 
جهـان بگویيـم بيایيـد شـيعه شـوید، بلکـه خـود مـردم دنيـا امـروز به 

اسـالم و معـارف قـرآن و عتـرت توجـه خاصـی پيـدا کرده اند.   
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دبیر شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

مجمع جهانی اهل بیت)ع( باید
همه مذاهب شیعه را پوشش دهد
ـ بـرای این کـه مصاحبه  ما بازگـو کردن صحبت هـای تكراری 
نباشـد، اجـازه دهید کـه مقداری چالشـی آن را شـروع کنیم. 
شـما از سـابقین مجمـع جهانـی اهـل بیـت)ع( بـوده ایـد و 
اکنـون هـم دبیـر شـورای عالـی آن هسـتید. مـی دانیـم که 
مجمـع جهانـی اهـل بیـت)ع( بایـد "تمـام شـیعیان" را تحت 
پوشـش خود داشـته باشـد؛ نه فقط شـیعیان اثنی عشـری را. 
در دسـتورات رهبـر معظـم انقالب اسـالمی در اوائل تأسـیس 
مجمـع هـم هسـت کـه فرمودنـد شـما باید همـه شـیعیان با 
همـه ِفـَرق،  طوایـف و گرایش هـا را زیر چتـر خـود بگیرید. اما 
در عمـل مـی بینیم که مثـاًل در شـش اجالس گذشـته مجمع 
عمومـی، حتـی "زیدی هـا" کـه نسـبت بـه بقیـه ِفَرق شـیعه 
بـه مـا نزدیكتر هسـتند )چـه از جهـت انقالبی، چـه از جهت 
عقیدتـی( هـم حضـور نداشـتند. چـرا این طـور بـوده؟ و چه 
بایـد کـرد کـه آن رهنمود آقـا و اهـداف مؤسسـین مجمع در 

محقق شـود؟ زمینه  ایـن 
ـ بسـم اهلل الرحمـن الرحيـم. مـن هـم با شـما هم نوا هسـتم. بلـه، همه  
اقليت هـای شـيعه ـ اعـم از زیدی ها، اسـماعيلی ها، علویون، بکتاشـی ها 
ـ باید زیر پوشـش مجمع باشـند و مجمع  و پيـروان همـه  فِـَرق شـيعهـ 

بایـد با آن ها ارتباط داشـته باشـد.
بعضی هـا بهانـه نبـودن امکانـات می آورنـد. بـه خاطـر هميـن کمبـود 
امکانـات هـم بـود که مثـاًل "مجمـع جهانـی بيداری اسـالمی" بخشـی 
از کار فِـَرق شـيعه را بـر عهـده گرفـت. بـه نظـر مـن، ایـن کار بایـد به 

مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( برگردد. 

ـ یعنـی مانـع پوشـش دادن یـا نزدیک شـدن مجمع بـه بقیه 

حجت االسالم والمسلمین »سید ابوالحسن نواب« 
دبیر شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و از 
اولین فعاالن تأسیس و سپس مدیران آن بوده 
است.
ایشان چندی پیش به همراه حجت االسالم 
والمسلمین دکتر »علیرضا ایمانی مقدم« معاون  امور 
فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و حجت االسالم 
والمسلمین »جعفر فخرآذر« مسئول امور فرهنگی 
دانشگاه ادیان و مذاهب، از دفتر مرکزی خبرگزاری 
ابنا در قم بازدید نمود. آقای نواب پس از این بازدید، 
در گفتگوی مفصل و صریحی با هیآت تحریریه این 
رسانه شیعیان جهان شرکت کرد.
اکنون به بهانه بیست و هشتمین سالگرد تأسیس 
مجمع، متن کامل این مصاحبه خواندنی به 
خوانندگان مجله گنجینه تقدیم می شود؛ گفتگویی که 
در آن عالوه بر مجمع، درباره دیگر فعالیت های آقای 
نواب - از جمله "دانشگاه ادیان و مذاهب" و "مدرسه 
اسالمی هنر" - نیز سخن به میان آمده و به دوران 
طلبگی ایشان در "مدرسه علمیه حقانی" هم گریزی 
زده شده است.

خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابنا
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فرقـه هـای شـیعه، فقط کمبـود منابـع مالی بوده اسـت؟
ـ هـم مشـکالت مالـی بـوده و هـم اختـالف سـليقه ها. همچنين شـاید 
آن انگيـزه خـاص بـرای ایـن کار وجود نداشـته اسـت. ولی مـن معتقد 
هسـتم کـه مـا اگـر کار مسـتمری روی همـه شـيعه ها بکنيـم جـواب 
می گيریـم. حتـی اگـر روی اسـماعيلی ها کار بکنيـم و ارتبـاط را برقرار 
کنيـم جـواب می گيریـم. مجمـع بایـد همه را زیر پوشـش ببـرد و هيچ 

چـاره ای هم نـدارد.
خـدا رحمـت کنند حـاج آقای »ميری« مسـؤول فقيد "کميتـه علویون" 
را. مـن هـر وقـت ایشـان را می دیـدم بـه او می گفتـم کـه ایـن کميتـه 
بایـد "کميتـه اقلّيت های تشـيع" باشـد، نه فقـط علوی ها. هميشـه این 

اعتراض را داشـتم.
البتـه بایـد توجـه داشـته باشـيد کـه امکانـات مالـی همـه نهادهـای 
فرهنگـی مـا بـه صـورت کلـی ضعيـف اسـت؛ در حالـی کـه تنهـا یک 
مؤسسـه بخـش خصوصـی در ترکيـه یـک ميليـارد و هشـتصد ميليون 
دالر بـرای هزینه سـاخت مـدارس در آسـيای ميانه هزینه کرده اسـت. 
رقبـای مـا،  ـ ماننـد سـعودی ها، اماراتی هـا، ترک هـا و... ـ رقم  هـای 
هنگفتـی بـرای کارشـان هزینـه می کننـد و با آنچـه ما انجـام می دهيم 

قابل مقایسـه نيسـتند.

ـ بـا "علـوی هـا" یـا "دروز" یـا برخی دیگـر از فرقه هـای جدا 
شـده از امامیه و تشـیع اثنی عشـری کـه صحبت مـی کنیم و 
می پرسـیم چـرا عقایـد شـما به ایـن شـكل شـد؟ می گویند 
"مـا از اصـل و اسـاس، دوازده امامـی هسـتیم اما تحت فشـار 
دشـمنان بودیـم و امكانات هـم نداشـتیم، ما را طـرد کردند و 

فـرار کردیم بـه کوهسـتان ها یـا منـزوی شـدیم. در نتیجه با 
مراکـز علمـی ارتبـاط نداشـتیم و کـم کـم عقاید و احـكام ما 
تغییـر پیدا کـرد و از تشـیع اثنی عشـری دور شـد". همچنین 
دربـاره برخـی از اسـماعیلی ها یـا آقاخانـی ها گفته می شـود 
کـه بی دیـن هسـتند. آیـا وقـت آن نرسـیده کـه مجمـع بـه 

طـرف آنهـا برود؟
ـ »النَّـاُس أعـَداُء َمـا َجِهلـوا«؛ مـردم چـون چيـزی را بلد نيسـتند با آن 
دشـمنی می کننـد. مـن هـم معتقـدم کـه اگـر ایـن فرقه هـا را بياوریم 
پـای کار و مخالفـان آنهـا را هـم بـا آنهـا یک جـا جمع کنيم، بسـياری 

از ایـن تفکـرات دربـاره ایـن فرقه هـا از بيـن می رود.
مـا در دانشـگاه ادیـان و مذاهـب، در ایـن مـورد کارهـای عملـی انجام 
می دهيـم. مثـاًل مـا کتابـی دربـاره شـناخت اسـماعيليه چـاپ کردیـم. 
آنهـا از مـا تشـکر کردنـد و گفتنـد مـا در مقابـل آن چـکار کنيـم؟ من 
گفتـم شـما هـم کتـاب منشـور عقایـد امامیـه اثـر آیـت اهلل جعفر 

سـبحانی را چـاپ کنيـد...

ـ ایـن کار شـما بود؟ چـون من در منابع اسـماعیلیه جسـتجو 
می کـردم، بـه سـایت همیـن آقاخانی هـا مراجعـه کـردم؛ و 
دیـدم یـک کتـاب از آیـت اهلل سـبحانی دربـاره تشـیع را به 
زبـان انگلیسـی ترجمـه کـرده انـد و در منابـع خـود بـرای 

مراجعـان بارگـذاری نموده انـد. خیلـی تعجـب کـردم.
ـ بلـه؛ آنهـا گفتنـد مـا بـرای شـما چـه کار کنيـم تـا کار شـما جبـران 
شـود؟ مـن بـه آن ها پيشـنهاد کـردم: "تشـکر شـما از ما این اسـت که 
شـما نهـج البالغـه، صحیفـه سـجادیه و کتـاب منشـور عقاید 
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امامیـه را ترجمـه و بـا آرم اسـماعيليه چـاپ کنيـد". آنهـا این سـه تا 
کار را کردنـد. حضـرت آیـت اهلل سـبحانی اعتراضاتـی نسـبت به برخی 
برنامه هـای دانشـگاه ادیـان داشـتند. من این سـه تـا کتاب را برداشـتم 
و رفتـم خدمـت ایشـان و عـرض کـردم کـه مـا کار  ادیـان را بـرای این 
می کنيـم کـه ارتباطـات برقرار بشـود و االن ایـن نتيجه کار مـا در بين 
اسـماعيليه آقاخانـی اسـت. گفتنـد: حـاال چـرا کتـاب مـن را انتخـاب 
کردیـد؟ گفتـم: بـرای ایـن کـه کسـی دیگـر مجموعـه تشـيع را مانند 
شـما ننوشـته بـود و شـما ابتـدا کردید و "الفضـل لمن سـبق". آیت اهلل 
سـبحانی خيلی خوشـحال شـدند و ما را تشـویق کردند و نظرشـان هم 

نسـبت به دانشـگاه عوض شـد. 

ـ گذشـته از اسـماعیلیه آقاخانـی، "بُهره هـا" و "اسـماعیلیان 
مسـتعلوی" هنـد هم هسـتند. سـال 1396 داعی مطلـق بُهره 
هـای مسـتعلوی بـه ایـران آمـد و بـا دبیـرکل مجمـع جهانی 
اهـل بیـت)ع( هـم دیـدار و گفتگـو کـرد. در دیـدار، یكی از 
کتـب تألیـف خـودش را بـه آقـای اختـری هدیـه داد کـه در 
رابطـه بـا وضـو و نمـاز بـود، در حالـی کـه در بین مـا معروف 

اسـت که اسـماعیلی هـا اهـل نمـاز و عبادت نیسـتند!
ـ بلـه؛ ایـن ارتباطـات بسـياری از سـوء تفاهم هـا را حـل می کنـد. امـا 
حيـف کـه امکانـات نداریم. حيف کـه امکانات در مجمـع خيلی محدود 
اسـت و مـا شـرمنده ایم! اگـر امکانـات کافـی وجـود داشـت، مدیـران 
مجمـع، هـم کفایتـش را دارند؛ هـم لياقتش را دارند؛ و هـم اهل ریخت 

و پـاش نيسـتند و بودجـه را بـا قناعـت و درسـت خـرج می کنند.
البتـه مـن یـک اختـالف نظـر اصولی هم بـا برخـی آقایان مجمـع دارم 
و هميشـه  هـم آن را گفتـه ام. مـن می گویـم مجمـع نمی توانـد بـا ایـن 
بودجـه محـدود همـه  کشـورها را و همه  کارهای شـيعه را زیر پوشـش 
قـرار دهـد. مجمـع بایـد خـودش را یا بـه شـکل "جغرافيایـی" محدود 
کنـد یـا بـه شـکل "موضوعی". یعنی یـا جغرافيایـی بياید به پنج شـش 
کشـور بـزرگ شـيعی برسـد یـا بـه پنج شـش موضـوع در همـه  جهان 
تشـيع. مثـاًل این پنج تا موضـوع را انتخاب کند: مبلغيـن، کتاب، مجله، 

فنـاوری اطالعـات و خبرگـزاری؛ سـپس به جـای اینکه بودجـه محدود 
خـود را در 100 کار پخـش کنـد و همـه ناقـص بماند، چند سـال همه 
امکانـات را بـه ایـن پنـج کار اختصـاص دهـد. وقتـی اینهـا کامل شـد، 
بـرود سـراغ پنـج کار دیگـر. البته بـرای انتخـاب آن پنج موضـوع، باید 
بنشـينيم و بحـث کارشناسـی کنيـم و مواردی کـه نام بردم مثـال بود. 
صـد تـا کار الزم در جهـان تشـيع وجـود دارد، اما ما این پنـج تا را االن 

انجـام می دهيـم؛ بعـد کـه ان شـاءاهلل پوشـش ایـن پنـج تـا کامل شـد 
و بـه نتيجـه رسـيدند می رویم سـراغ مسـئله ششـم، هفتم، هشـتم و...

ـ امـا غیر از ایـن دو راهی که فرمودید، شـاید یک راه سـومی 
هـم وجود داشـته باشـد؛ اینكه مـا تصدی گری را کمتـر بكنیم 

و بیشـتر به "برون سـپاری" کارها روی بیاوریم.
ـ سـتاد، سـتاد، سـتاد! مجمـع جهانـی اهل بيت)ع( سـتاد اسـت؛ صف 
بایـد  این هـا  مـا،  فرهنگـی   معاونـت  مـا،  بين الملـل   معاونـت  نيسـت. 
سـتادی بشـوند. مثـاًل مـا هيـچ کارشناسـی نبایـد در مجمع اسـتخدام 
کنيـم. االن قریـب 40 سـال از تأسـيس جمهـوری اسـالمی گذشـته 
و مـا حداقـل دویسـت سـيصد سـفير سـابق داریـم کـه در خانـه خـود 
نشسـته اند. آنهـا بازنشسـته  هسـتند ولـی عالئق شـان بـه تشـيع وجود 
دارد. این هـا را می شـود دعـوت  کـرد و از آن ها نظرخواهی کارشناسـانه 

کـرد. همينطـور تعـداد زیـادی رایـزن بازنشسـته داریـم و...
بهرحـال بایـد کارهـا را فازبنـدی کرد و نبایـد مثل اآلن، اینهمـه کار را 

برداشـت تـا با ایـن امکانات محـدود، ناقـص بمانند.

ـ ایـن الگویی بـود که در "دانشـگاه ادیان و مذاهـب" در پیش 
گرفتید؟

ـ بلـه؛ مثـال خوبی اسـت. دانشـگاه ادیـان در روز اول، یـک خانه هفتاد 
متـری اجـاره ای بـود در بلـوار اميـن)ص( قـم. سـپس یک سـاختمان 
دویسـت متـری در کوچـه ارگ. از کـم شـروع شـد، ولـی هيچوقـت 
متوقـف نشـد. سـاختمان دو طبقـه بود، سـه طبقه کردیـم و یک کمی 
اضافـه اش کردیـم. بعـد آمدیم پشـت دانشـگاه صـدوق یک سـاختمان 
دیگـر خریدیـم. بعـد هـم آمدیم پردیسـان و سـاختمان فعلی دانشـگاه 
را سـاختيم. االن هـم می خواهيـم ایـن را بفروشـيم و یـک سـاختمان 
بزرگتـری در بيسـت و سـه هکتـار زميـن بسـازیم چـون بـرای حجـم 
کارهـا و دانشـجویان مـا کوچـک اسـت. بعـد دیگـر نمی دانم حيـات ما 
ادامـه دارد یـا نـه؟ اگـر زنـده بودیـم و آن هـم کوچـک بـود، بـاز هـم 

توسـعه اش می دهيـم. یعنـی کار بایـد بتدریـج بـزرگ بشـود. 

ـ حـاال کـه بحث بـه طـرف دانشـگاه ادیـان و مذاهـب رفت، 
کمـی هم دربـاره آن صحبـت کنیـم. لطفـًا بفرمایید کـه اصاًل 

هـدف از تأسـیس این دانشـگاه چـه بود؟
ـ من حدود 600 سـفر خارجی رفته ام! یکی از پرسـفرترین آخوندهای 
ایـران هسـتم. البتـه بی ادعاتریـن هم هسـتم نسـبت بـه تعداد سـفرها. 

حیف که امکانات در مجمع خیلی محدود “
است و ما شرمنده ایم! اگر امکانات کافی 
وجود داشت، مدیران مجمع، هم کفایتش 
را دارند؛ هم لیاقتش را دارند؛ و هم اهل 
ریخت و پاش نیستند و بودجه را با قناعت 
و درست خرج می کنند.

”
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نـه راجـع بـه سـفرهایم پُز می دهـم؛ نـه می آیم هـی مصاحبـه بکنم؛ و 
نـه بـا بليـت First Class مـی روم؛ نه هتل شـبی صـد دالر و پانصد دالر 

مـی روم، بلکـه در یـک جای طلبگـی، هر جا باشـد، اقامـت می کنم.

ـ پـس قبـل از ادامـه بحث، همیـن را توضیـح دهید؛ تـا برای 
خوانندگان شـائبه نشـود...

ـ مثـاًل سـال 1371 کـه معـاون بين الملل "سـازمان تبليغات اسـالمی" 
بـودم رفتـه بودیـم به کشـور فيليپين. نماینده ایـران بعـداً برایم تعریف 
کـرد کـه: "زندگـی در فيليپيـن برای مـن و خانمم خيلی سـخت  بود و 
بـه دليـل کمبـود امکانات، خيلی به ما سـخت می گذشـت تـا تو آمدی 
بـه مـا سـر بزنـی! کاًل خـودم و زن و بچـه ام همـه حواس مـان بـه ایـن 
بـود کـه تـو چـه کار می کنی؟ بـا خودمان می گفتيـم ما اینقـدر در این 
کشـور داریـم گرمـا می خوریـم و بـا امکانـات پایيـن زندگـی می کنيم، 
این هـا خودشـان حـاال چـه کار می کننـد؟ هتـل درجه چنـد می روند؟ 
چنـد صـد دالر سـوغاتی می خرنـد؟ و... امـا شـما وقتـی نـزد مـا آمدی 
و وقـت خـواب شـد، گفتـی مـن هميـن جا تـوی خانه شـما طبقـه باال 
می خوابـم و هتـل الزم نيسـت! گفتيـم طبقه بـاال کف آن فقـط پارکت 
اسـت و مـا هيچـی نداریم، شـما گفتی یک مالفـه هم نداریـد؟! گفتيم 
چـرا، گفتـی همـان مالفـه را بـه مـن بدهيـد. شـما مالفـه را گرفتـی و 
عبـای خـود را هـم تـا کـردی و گذاشـتی زیـر سـر بـه عنـوان بالش و 
خوابيـدی! می گفـت ایـن خواب شـما در آن شـب، تمام مشـکالت ما را 
حـل کـرد. بـه زن و بچـه گفتـم بابا این هـا خودشـان مثل ما هسـتند، 

هميـن طـور زندگـی می کنند".
کسـی  بـرای  هزینـه ای  مـی روم،  کـه  سـفرهایی  در  اینکـه  منظـور 
حـق  نهـادی  هيـچ  از  نمی گيـرم.  هـم  مأموریـت  حـق  نمی تراشـم؛ 
مأموریـت نگرفتـه ام. خـرج تراشـی هـم بـرای کسـی نمی کنـم و اکثـر 
پولـی کـه بـه عنـوان تنخـواه سـفر بـه مـا می دهنـد را برمی گردانـم. 
بنابرایـن هـم "مجمـع جهانـی اهل بيـت)ع("، هـم "سـازمان فرهنگ و 
ارتباطـات"، هـم "جامعـهًْ المصطفـی)ص("، در ماموریت هایـی کـه باید 
افـرادی را بـه خـارج بفرسـتند عالقمنـد هسـتند کـه من از طـرف آنها 

بـروم سـفر! چـون خرجـی برایشـان نـدارم. 

ـ و در ایـن سـفرها، ایـده تأسـیس دانشـگاه ادیـان و مذاهب 
گرفت؟ شـكل 

ـ در ایـن 600 سـفر، توانسـتم دنيا را ببينم. وقتی دنيـا را دیدم، متوجه 
شـدم که شـناخت خوبـی از مذهب تشـيع در جهان وجود نـدارد. البته 
در ایـن سـه دهـه اخيـر خيلـی در ایـن زمينـه کار شـده و الحمـد هلل 
االن خيلـی فـرق کـرده اسـت؛ اما هنـوز هـم عليرغم تصور من و شـما، 
تشـيع را در اکثـر نقـاط جهـان نمی شناسـند. در ایـن سـفرها چندیـن 
مـورد عجيـب هـم بـرای ما پيـش آمد کـه بسـيار ناراحت کننـده بود.

ـ ممكن است که نمونه ای از آنها را بیان کنید؟
ـ مثاًل بعد از فروپاشـی اتحاد جماهير شـوروی به کشـور "اتيوپی" رفته 
بودیم. اتيوپی زیر سـلطه شـوروی و باصطالح از کشـورهای بلوک شرق 
بـود. وقتـی مـا رفتيـم، هنـوز مجسـمه »لنيـن« در آنجا وجود داشـت. 
بعد از فروپاشـی شـوروی و افول کمونيسـم، مردم مسـلمان اتيوپی آزاد 
شـده بودنـد. یـک نمـاز جماعـت عظيمـی می خواندنـد که بعـد از نماز 

جماعـت مسـجد الحرام و مسـجد النبـی)ص( من چنين نمـاز جماعتی 
در دنيـا ندیـده بـودم. وقتـی مـؤذن اهلل اکبـر می گفت، حـدود صدهزار 
جـوان بـه طرف یـک بيابـان بـرای نماز حرکـت می کردنـد. بـه بيابانی 
در بيـرون شـهر می رفتنـد چـون در داخل شـهر جایی برای نمـاز نبود! 
بيابانـی را صـاف کـرده بودنـد بـرای ایـن کار. صدهـزار جـوان، بـا یک 
شـور عجيبـی نمـاز می خواندنـد. یـک امـام جماعت عارف مسـلکی هم 
داشـتند کـه مناعت طبـع خيلی زیادی هم داشـت. ما را دعـوت کرد و 
بـه منـزل آن شـيخ رفتيم. از ما پرسـيد: مذهب  شـما چيسـت؟ گفتيم: 
شـيعه جعفـری. گفـت: آیا کتابـی، منبعی، فقهـی، چيزی هـم دارید یا 
فقـط یـک مذهب اسـمی هسـتيد؟! این سـؤال آنقدر عجيب و سـنگين 
بـود کـه آقایـی کـه همـراه من بـود سـرش درد گرفـت! من بـه آن آقا 
دلـداری دادم و گفتـم: همانطـور کـه شـما چيزی از مسـلک و مرام این 

شـيخ نمی دانيـد، او هـم از شـما چيزی بلد نيسـت.

ـ پاسخ آن شیخ را چه دادید؟!
ـ خوشـبختانه همانجـا یـک دوره تفسـیر المیـزان از خانـه یکـی از 
کارمنـدان ایرانـی پيـدا کردیـم و بـه او دادیـم. بعـد از آن هـم کتـب 
دیگـری برایش فرسـتادیم که بفهمد ما کی هسـتيم و شـيعه چيسـت.
از ایـن نمونـه هـا زیاد اسـت. آنقدر شـناخت از اسـالم و تشـيع کم بود 
کـه در یکـی از روزنامه هـای آلمـان نوشـته بودنـد "از کارگرهـای ترک 
اسـتفاده نکنيـد؛ زیـرا آنهـا مسـلمان هسـتند و وقتـی بـه دستشـویی 
می رونـد بـا آب خودشـان را می شـویند و زیـر ناخن هـای آنهـا کثافات 
و  اسـالم  از  شـناخت  یعنـی  می کننـد!"  منتقـل  ميکـروب  و  مـی رود 

مسـلمانان در جهـان، در ایـن حـد بود.

ـ یعنـی هـدف شـما مثـاًل از آمـوزش مسـیحیت و یهودیت و 
ادیـان غیـر ابراهیمی و شـرقی در دانشـگاه ادیـان و مذاهب، 
ایـن اسـت کـه فتـح بابـی بـرای معرفـی اسـالم و تشـیع در 

باشـد؟ جهان 
ـ بلـه؛ مـا دیدیـم راه اینکه دیگران ما را بدرسـتی بشناسـند این اسـت 
کـه مـا هـم دیگـران را بشناسـيم. لـذا در بيانيـه مأموریت مان نوشـتيم 
کـه "هدف از تشـکيل دانشـگاه ادیان و مذاهـب، معرفی عالمانه اسـالم 
بـر اسـاس آموزه هـای اهل بيت)ع( اسـت". در ایـن بيانيـه مأموریت، بر 
مـواردی ماننـد معرفـی عالمانـه اسـالم، گفتگـو بيـن ادیـان بـرای رفع 
آالم بشـری، تقویـت صلـح و معنویـت در جهان و... تأکيد شـده اسـت؛ 
امـا هـدف اصلـی، معرفـی عالمانـه اسـالم بـر اسـاس آموزه هـای اهـل 

اسـت.  بيت)ع( 

همه  اقلیت های شیعهـ  اعم از زیدی ها، “
اسماعیلی ها،علویون، بکتاشی ها و پیروان 
ـ باید زیر پوشش مجمع  همه  فَِرق شیعهـ 
باشند و مجمع باید با آن ها ارتباط داشته 
باشد.

”
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ـ در خبرگـزاری ابنـا هم اخباری از دوره های شـیعه شناسـی 
دانشـگاه ادیان را پوشـش داده ایم.

ـ بلـه؛ دوره هـای کوتـاه مـدت دو هفتـه ای شـيعه شناسـی برگـزار 
می کنيـم و از دانشـگاه های جهـان می آینـد و آمـوزش می بيننـد. همـه 
هزینه هـا را هـم خودشـان می دهنـد؛ اعـم از پول بليت، هتـل، کالس و 
حـق التدریـس اسـتادان را. حتـی هزینـه اضافـی هـم می دهند تـا آنها 
را بـه اصفهـان و شـيراز ببریـم و بـا آثـار باسـتانی و تمدنی ایران آشـنا 

شـوند. اینگونـه اسـت کـه تشـيع در جهـان معرفی می شـود.
عـالوه بـر ایـن دانش پژوهـان، اسـاتيد بزرگـی از کشـورهای مختلف هم 
در ایـن دانشـگاه حاضـر می شـوند و ما و مذهـب مـا را از نزدیک مطالعه 
می کننـد. برخـی از ایـن اسـتادان خارجـی در بازدیـد از دانشـگاه ادیـان 
ضمن ابراز شـگفتی از گسـتردگی این دانشـگاه تأکيد کرده  اند که چنين 

دانشـگاهی کـه جامـع ادیـان و مذاهب باشـد در دنيا بی  نظير اسـت. 

ـ امـا انتقاداتـی هم به دانشـگاه ادیـان و مذاهب وجـود دارد. 
مثاًل اینكه شـما آمـوزه های ادیـان مختلف را مطـرح می کنید 
امـا نقد آنهـا را مطـرح نمی کنیـد و ایـن ممكن اسـت موجب 

انحراف بچه مسـلمان های دانشـجو شـود.
ـ مثـاًل مـا از وزارت علـوم، مجوز رشـته "مطالعات تطبيقی مسـيحيت" 
را گرفته ایـم. اصـاًل از هميـن عنـوان تطبيقی معلوم اسـت کـه بحث ما، 

نقد و تطبيق و مقایسـه اسـت.
انتقـاد، موضـوع "مهدویـت و فرجـام  مثـال بـارز دیگـر بـرای رد آن 
شناسـی" اسـت کـه می دانيـد در همـه ادیـان مطـرح اسـت. شـما اگر 
مجـالت مؤسسـه آینـده روشـن و پژوهشـکده مهدویـت را تـورق کنيد 
می  بينيـد کـه بسـياری از مطالب این مجالت را اسـاتيد دانشـگاه ادیان 
نوشـته اند؛ ضمـن اینکـه انتشـارات ایـن دانشـگاه کتـب متعـددی در 
ارتبـاط با مهدویت و رفع شـبهات در این خصوص منتشـر کرده اسـت.
گذشـته از اینهـا، جامعـه مـا بـا دو پدیـده خطرنـاک روبرو اسـت: یکی 

کاذب".  و  نوپدیـد  "عرفان هـای  دیگـری  و  سـلفی گری"  و  "وهابيـت 
دانشـگاه ادیـان و مذاهـب در هـر دو زمينـه مبـارزه مفصلـی را شـروع 
کـرده اسـت. نسـبت بـه وهابيـت حساسـيت زیـادی داریـم و در تمـام 
رشـته ها مسـائل مرتبـط بـا آن نقـد و بحـث می شـود. ضمـن آنکـه 
اسـاتيد مـا در برنامه هـای مختلـف در بيـرون از دانشـگاه به سـؤاالت و 
شـبهات در ایـن خصـوص پاسـخ می  دهنـد. وهابی  هـا بين ده تا بيسـت 
ميليـون بيشـتر نيسـتند امـا بـه پشـتوانه دالرهـای نفتی صدایشـان را 
بسـيار بلنـد کرده انـد ولـی مـا بـا بضاعـت مالـی انـدک خـود، امـا بـا 

پشـتوانه عظيـم مکتـب اهـل بيـت)ع( بـا آنهـا مقابلـه می کنيـم.

ضمـن اینکـه 90 درصـد اعضای هيئت علمی دانشـگاه ادیـان و مذاهب 
را اسـاتيد روحانـی تشـکيل می  دهنـد کـه در حوزه هـای علميـه درس 

خوانده انـد.

ـ انتقاداتـی هـم دربـاره محتـوای برخـی پایـان نامـه هـای 
دانشـگاه شـما شـده بـود.

ـ مـا غيـر قابـل انتقـاد نيسـتيم. دانشـگاه ادیـان و مذاهـب، دانشـگاه 
جدیـدی بـه حسـاب می  آیـد. عـالوه بر انگيـزه اصلـی تأسـيس و بيانيه 
مأموریـت دانشـگاه کـه بـه آنهـا اشـاره کـردم، این دانشـگاه بر اسـاس 
نيازهـای زمـان و ارتباطاتـی کـه بـرای گفتگـو ميـان ادیـان و مذاهـب 
بعد از پيروزی انقالب اسـالمی ایجاد شـد تأسـيس شـده اسـت. پس از 
پيـروزی انقـالب اسـالمی، ایـران با همه ادیان و مذاهب شـناخته شـده 
شـامل گروه  هـای یهـودی، مسـيحی، بودایی، هنـدو، مکتب شـينتو در 
ژاپـن و... وارد گفت گـو شـد و فقـدان یـک مرکز علمی که پشـتوانه این 
گفت گـو باشـد احسـاس شـد؛ لـذا دانشـگاه ادیـان و مذاهـب بـرای پر 
کـردن ایـن خـأ بـه وجـود آمـد. در این بيـن، ممکن اسـت اشـکاالتی 
هم وجود داشـته باشـد. امـا بيش از نود درصـد پایان نامه های دانشـگاه 
ادیـان و مذاهـب، یـا بررسـی و رّد و پاسـخ بـه ادیـان و مذاهـب دیگـر 
اسـت؛ یـا تطبيـق و مقارنـه آنهـا با تشـيع. اینکـه در بين بيـش از هزار 
پایـان نامـه، چنـد مـورد باشـد کـه بـه مـذاق برخـی از اسـاتيد خوش 

نيایـد، امـری طبيعی اسـت.

ـ بنابرایـن، شـما بـا قوت بـه کار خـود در این دانشـگاه ادامه 
داد... خواهید 

ـ مـن شـاگرد و دسـت پـرورده آیت اهلل شـهيد »بهشـتی« در "مدرسـه 
»قدوسـی« و شـهيد  بـا شـهيد  علميـه حقانـی" هسـتم. رابطـه مـن 
بهشـتی )مؤسسـان مدرسـه حقانـی(، رابطـه پـدر و فرزنـدی بـود. این 
ایـن  کردیـم،  مقاومـت  ادیـان  دانشـگاه  مـورد  در  مـا  می بينيـد  کـه 
مقاومـت را از آن بـزرگان آموختيـم. در مـورد مدرسـه حقانـی هـم 
تهمـت هـای زیـادی بـود؛ از جملـه اینکـه می گفتنـد بودجـه شـما را 
وهابی  پـرور  و  وهابی هـا  مـال  حقانـی  مدرسـه  و  می دهـد!  عربسـتان 
اسـت! در حالـی کـه هزینه های این مدرسـه را مرحوم آیـت اهلل العظمی 
»ميالنـی« مـی داد. ُخـب، مـا در برابـر این اتهامات، مثل شـاخ شمشـاد 
ایسـتادیم و درس های مـان را خواندیـم. در تاریـخ انقـالب تـا امروز هم، 
هـر نهـاد کشـور را کـه نـگاه کنيـد، دانـش آموختـگان مدرسـه حقانی 
در آن منشـأ آثـار مفيـد هسـتد؛ از دفتـر مقـام معظـم رهبـری گرفته، 
تـا دولـت، مجلـس، قـوه قضائيـه، مجمـع تشـخيص مصلحت، شـورای 

انقـالب فرهنگـی و...
دانشـگاه ادیـان و مذاهـب هـم بـه فضـل پـروردگار اکنـون جـا افتـاده 
اسـت و خيلـی هم بيشـتر از ایـن حدی که تا االن هسـت جـا می افتد. 
افـق مـا خيلـی روشـن تر از االن خواهد بـود و با کمال اسـتقالل و عزت 
داریـم پيـش می رویـم. معتقـدم کـه ایـن دانشـگاه، مثل نان شـب نياز 
جامعـه ماسـت. از برکـت آن، تاکنـون صدهـا هيئـت علمـی از داخل و 
خـارج بـه قـم آمدنـد و گفتگـو کردنـد و رفتند. بـه برکت این تالشـها، 
تشـيع دارد بيـش از پيـش مطـرح می شـود. همـکاران مـا بـا تـالش 
فـراوان توانسـتند "دانشـکده شـيعه شناسـی" را جـا بيندازنـد. به فضل 

پـروردگار راه درسـت انتخاب شـده اسـت.

وهابی  ها بین ده تا بیست میلیون بیشتر “
نیستند اما به پشتوانه دالرهای نفتی 
صدایشان را بسیار بلند کرده اند ولی ما با 
بضاعت مالی اندک خود، اما با پشتوانه 
عظیم مکتب اهل بیت)ع( با آنها مقابله 
می کنیم.

”
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البتـه بی اشـکال هم نيسـتيم؛ امـا نصيحت پذیـر هسـتيم و تاکنون نيز 
خيلی از اشـتباهات  و اشـکاالت  را برطـرف کرده ایم. 

ـ شـما "مدرسـه اسـالمی هنر" و نیز "دانشـكده هنر دانشـگاه 
ادیـان و مذاهـب" را هـم راه انـدازی کردیـد؛ در حالـی کـه 

معمـوالً حوزویـان به طـرف هنـر نمـی روند...
ـ بلـه؛ یکـی از بـزرگان فرمـوده بـود کـه "حـوزه دو تـا مقولـه سـخت 
داشـت؛ یکـی هنـر، یکـی ادیـان، کـه همـه می ترسـيدند طـرف آنهـا 
برونـد، امـا آقـای نـواب رفـت و مسـئوليت هـر دو را به عهـده گرفت و 

خـوب هـم از پـس آنهـا برآمد".

ـ هنر اسـالمی یكی از مسـائل بسـیار مهـم اما مهجور اسـت. 
بـه دلیـل همیـن اهمیـت، ما چند سـال اسـت کـه در مجمع، 
"سـایت جامـع هنـر اسـالمی" را راه انـدازی کرده ایـم. اصـاًل 

حوزه هـای علمیـه، خاسـتگاه هنرهایـی ماننـد ادبیات، شـعر، 
خوشنویسـی و کتاب آرایـی بـوده انـد. انگیزه شـما از ورود به 

ایـن مقوله چـه بود؟
ـ همانطـور کـه می دانيـد آینـده از آِن هنـر اسـت؛ آینـده از آِن رسـانه 
اسـت؛ آینـده از آِن ارتباطـات اسـت. االن موبایـل شـما عالوه بـر اینکه 
تلفن شماسـت، تلویزیون شـما؛ رادیوی شـما؛ خبرگزاری شـما؛ روزنامه 
شـما؛ و پيام رسـان شـما هـم هسـت. بنابرایـن شـما بـه عنوان حـوزه و 
روحانيـت نمی توانيـد از ایـن موبایـل و افزونه هـای آن غافـل شـوید، 
زیـرا در آن صـورت از دنيـا و زمانـه خـود غافـل خواهيـد بـود. هنر هم 

اسـت.  همين 
امـام راحـل)ره( فرمودنـد: "هنـر دميـدن روح تعهـد در انسانهاسـت". 
مقـام معظـم رهبری هـم فرمودنـد: "هر چيزی کـه به هنر گـره نخورد 
مانـدگار نيسـت". هنـر یـک هدیـه الهـی اسـت؛ اما مـا متأسـفانه آن را 
خـوب نشـناخته ایـم و بخوبـی بـه کار نگرفتـه ایـم. در جریـان اجالس 
فقـه هنـر کـه مسـؤولين مدرسـه اسـالمی هنـر بـه حضـور رهبـری 
شـرفياب شـده بودند، آقا فرمودند که این کار )یعنی تأسـيس مدرسـه 
اسـالمی هنر( بيسـت سـال دیر شـروع شـده؛ و حاال که شـروع کردید 
دیگـر بـا قـوت پيگيـری کنيـد. کمتـر می شـود کـه آقـا به یـک بخش 
خصوصـی وقـت بدهنـد ولـی بـه مدیـران مدرسـه اسـالمی هنـر وقت 
دادنـد. اگـر کار تبليغـی حـوزه بـه هنـر گـره نخـورد، موفـق نخواهـد 
بـود. بـرای شـما مثالـی بزنـم کـه از آقـای قرائتـی یـاد گرفتم. ایشـان 
می گفـت در خانـه یـک عالـم دینـی در یکی از شـهرها هر شـب بعد از 
نمـاز مغـرب بحـث علمـی برقرار بـود و علماء جمـع می شـدند و درباره 
مسـائل کـم اثـر مباحثه می کردنـد؛ ولی همزمـان در کنار همـان خانه، 
عـده ای از جوانـان مشـغول قماربـازی بودنـد! آیـا قرار اسـت کـه ما در 
حـوزه علميـه اینطـوری بشـویم و برویـم داخـل خودمـان پژوهش های 
علمـی انجـام دهيـم و حـوزه داری کنيـم؟ یـا اینکه بـرای ارشـاد مردم 
فعاليـت کنيـم؟ قـرآن مـی فرمایـد کـه فلسـفه تأسـيس حوزه، ارشـاد 
مـردم اسـت. آیـه نَْفـر )آیـه 122 سـوره توبـه( دليـل تشـکيل حـوزه 
نُهـم َطائَِفهًٌْ  علميـه را بيـان فرمـوده اسـت: "َفلَـْواَل نََفـَر ِمـن ُکِلّ فِرَقـهًْ ِمّ
یِن َولُِينـِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعـوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهـْم یَْحَذُرون؛  ُهـوا فِـي الِدّ لَِّيَتَفقَّ
چـرا از هـر گروهـی از آنـان، طایفـه ای کـوچ نمی کنـد تـا در دیـن )و 
معـارف و احـکام اسـالم( آگاهـی یابـد و بـه هنـگام بازگشـت به سـوی 

قـوم خـود، آنهـا را بيـم دهـد؟! شـاید )از مخالفـت فرمـان پـروردگار( 
بترسـند، و خـودداری کنند".

پـس اگـر حـوزه علميـه داریـم، ایـن حـوزه بایـد بـرای آگاهـی دادن و 
تعليـم مـردم اقـدام کنـد. برای ایـن آگاهـی دادن هم باید پيـام خود را 
مزیّـن بـه هنـر کنـد تا مانـدگار شـود و روح تدیـن و تعهـد را در کالبد 

بدمد. جامعـه 

ـ در پایـان ایـن گفتگـو، برگردیـم بـه مجمـع جهانـی اهـل 
بیـت)ع(. یكـی از ثمـرات مفید برآمـده از مجمـع، خبرگزاری 
اهـل بیـت)ع( ـ ابنا ـ اسـت. شـما هـم از اول از حامیـان این 
رسـانه بوده ایـد. نظر شـما درباره آن چیسـت؟ و اگر اشـكال 

یـا پیشـنهادی در ایـن زمینـه داریـد بفرمایید. 
ـ مـن خوشـبختانه آدم غافـل و بی خيالـی نيسـتم. الکـی هـم از چيزی 
تعریـف نمی کنـم؛ یعنـی اگـر یـک چيـزی خـوب نباشـد از آن تعریف 
نمی کنـم، مـن واقعـاً ایـن خبرگـزاری ابنـا را قبـول دارم. هـم پيگيـر 

اخبـار آن هسـتم و هـم جویـای احـوال آن!
خبرنامـه هـا و جزواتـی را هـم که در خـالل این شـوراها و اجالس های 
موسـع می دهيـد، در کيـف شـخصی ام هسـت؛ هـم بـا دقـت مطالعـه 

می کنـم و هـم آنهـا را نگهـداری می کنـم. 
بنابرایـن می دانـم کـه با ایـن بودجه کم، چـه کار بزرگـی را دارید انجام 
می دهيـد. فکـر می کنـم بودجـه کل مجمـع، از بودجه یـک خبرگزاری 

بزرگ کشـور کمتر اسـت...

ـ دربـاره بودجـه کـه خـود مجمـع هـم در مشـكالت زیـادی 
اسـت؛ چه رسـد بـه بخـش هـای آن...

ـ بله؛ اما انگيزه خود را از دسـت ندهيد. از بيسـت و هشـت سـال پيش 
کـه حـدود سـيصد نفـر از شـخصيت های برجسـته جهـان اسـالم بـه 
ایـران آمدنـد و از آقـا درخواسـت کردند که یک مجمعی بـرای پيگيری 
وضعيـت شـيعيان جهان درسـت کند تـا امروز، مـن در مجمـع بوده ام. 
در آن جلسـه اوليه درخواسـت تأسـيس بودم، و در همه شـش اجالس 
مجمـع عمومـی کـه داشـته ایم نيز بنـده و آیـت اهلل »تسـخيری« عضو 
حاضـر همـه  آنهـا بودیم. یعنـی در همه این هفت جلسـه اساسـی و نيز 
شـورای عالـی حضـور داشـته ام و در جریـان همـه امور مجمع هسـتم. 
خيلـی بی رودربایسـتی می گویـم کـه انتقـادات زیـادی به مجمـع وارد 
اسـت ولـی "مجمـع، صدای اهـل بيت)ع(" اسـت. لـذا همه جـا گفته ام 

کـه مـن را تـا بيرونم نکننـد از مجمـع نمی روم!
بلـه؛ بودجـه و فعاليت هـای مجمع آن طـوری که ما دل مـان می خواهد 
نيسـت؛ آن طـوری کـه شـما دلتـان می خواهيـد نيسـت؛ ولـی صـدای 

اهـل بيـت)ع( در جهان اسـت.

اهل بیت)ع( الگوی عدالت و اخالق و نجابت و کرامت “
و دفاع از مظلومان هستند. من هر چه می گردم 
توی کارهایم، بابرکت تر از کار برای اهل بیت)ع( 
نمی بینم. در دانشگاه ادیان و مذاهب هم افتخار ما، 
رشته شیعه شناسی است.

”
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مـی دانـم کـه ابنـا مشـکالت مالـی زیـادی دارد. شـما هـم کـه این جا 
داریـد کار می کنيـد یـک حقـوق محـدودی بـه شـما مـی دهنـد؛ ولی 
افتخـار کنيـد کـه یـک قدمـی هـر چنـد ناچيـز بـرای اهـل بيـت)ع( 
برمی داریـد. در ایـن دنيـای پرآشـوب، در ایـن دنيـای پرخطـر، اینهـا 
کشـتی نجـات هسـتند و شـما همـراه بـا ایـن کشـتی هسـتيد. آنقـدر 
اهـل بيـت)ع( آبرومند هسـتند کـه هيچکس و هيـچ چيـز نمی تواند با 
آنهـا معارضـه کنـد. اهل بيـت)ع( مصداق اتـّم و اکمل همـه  خوبی های 
انسـانی در دنيـا هسـتند. هـر چـه در روایـات این هـا می گردیـم غير از 
اخـالق، غيـر از کرامـت، غيـر از بزرگـواری و غيـر از خوبـی نمی بينيم. 
امـام صـادق)ع( بـه آن شـخص می گوینـد: "بـرو بـه مـادر مسـيحی ات 
خدمـت کـن". بعـد هـم می گوینـد کـه "هذا ِمـن عـدل جعفـر". یعنی 
واقعـاً آدم اگـر درسـت بـه همـه دنيـا نـگاه کنـد، می بينـد کـه اگـر 
مـا شـيعه هـم نبودیـم، مسـلمان هـم نبودیـم، امـا دوازده تـا راهنمـا 
می خواسـتيم کـه در زندگـی انسـانی و دنيایی مـان مـا را راهنمایـی  
کننـد هيـچ کس بهتـر از اهـل بيـت)ع( پيـدا نمی کردیـم. بنابراین راه 
اهـل بيـت)ع( راهـی اسـت کـه وقتـی در آن قـدم بگذاریـم، فقـط بـه 
شـيعه خدمـت نکرده ایـم، فقـط بـه اسـالم خدمـت نکرده ایـم، بلکه به 

انسـانيت و عدالـت هـم خدمـت کرده ایـم.
شـما در ابنـا پيغام رسـان ایـن مکتـب هسـتيد. داریـد ایـن صـدا را بـه 
دنيـا می رسـانيد. پيـام طهـارت روح و اخـالق و فضيلـت را صـادر مـی 
کنيـد. از مظلومـان دفـاع می کنيـد، از مـردم یمـن دفـاع می کنيـد، از 
مـردم بحریـن دفـاع می کنيـد، چـون اهـل بيت مـا اهل بيـت عدالت و 
اخـالق و نجابـت و کرامـت و دفـاع از مظلومـان هسـتند. واقعـاً من هر 
چـه می گـردم تـوی کارهایـم، بابرکت تـر از کار برای اهل بيـت)ع( نمی 
بينـم. در همـان دانشـگاه ادیـان و مذاهـب هـم نسـبت بـه "دانشـکده 
شـيعه شناسـی" یـک توجـه بيشـتری داریـم؛ چـون واقعـاً احسـاس 
می کنيـم کـه افتخـار دانشـگاه ما، همين رشـته شـيعه شناسـی اسـت.

لـذا مـن بایـد بـه شـما بگویـم کـه "گـوارا بـاد بـر شـما کار کـردن در 
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع(؛ مبـارک بـاد بـر شـما کار کـردن در 

ابنـا". خبرگـزاری 
ان شـاءاهلل بـا همتـی کـه ایـن آقـای حسـينی عـارف مـا دارد، ایـن 
خبرگـزاری بـه جاهای بهتر و واالتری هم می رسـد. خيلـی از چيزهایی 
کـه االن خيلـی مهـم و بـزرگ اسـت، از جـای کوچکـی شـروع شـد. با 
همـت و پيگيـری و تالشـی کـه ایشـان و بقيـه کارکنـان ابنـا دارند ان 
شـاءاهلل بـه اوليـن، سراسـری ترین و بزرگتریـن خبرگـزاری شـيعه در 

جهـان تبدیـل خواهيد شـد. 

ـ و سخن آخر؟
ـ فضـل و ثـواب تمـام ایـن خيـرات و بـرکات ــ اعـم از مجمـع جهانی 
اهـل بيـت)ع(، دانشـگاه ادیان، مدرسـه اسـالمی هنـر، خبرگـزاری ابنا 
و نهادهـای تبليغـی دیگـر ـ یرجـع إلـی »االمـام الخمينـی«! همـه این 
کارهـا از برکـت امـام راحل)ره( اسـت. خدا رحمـت کنـد آن بزرگوار را 
کـه بـا انفجـار نور، اسـالم را احيـاء و زمينه معرفی و رشـد تشـيع را در 

جهـان فراهـم کرد. 

ـ از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید متشكریم.

اگر ما شیعه هم نبودیم، مسلمان هم نبودیم، “
اما دوازده تا راهنما می خواستیم که در 
زندگی انسانی و دنیایی مان ما را راهنمایی  
کنند هیچ کس بهتر از اهل بیت)ع( پیدا 
نمی کردیم.

”

 گنجینه مجمع| سال چهاردهم | شماره های 93 و 94 و 95 | زمستان 1397  82



معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

چهارصد میلیون نفر
مخاطبان کارهای مجمع  
هستند
معــاون فرهنگــی مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( 
همزمــان بــا بیســت و هشــتمین ســالگرد تأســیس این 
ــا  ســازمان اظهــار داشــت: مجمــع 2۸ ســال پیــش ب
نظــر مبــارک مقــام معظــم رهبــری تأســیس شــد. این 
نهــاد مصــداق بــارزی از »َضــَرَب اهلَلّ َمثـَـاًل َکلَِمــًهًْ َطیِّبـَـهًْ 
ــَماِء«  ــي الَسّ ــا ِف ــٌت َوَفْرُعَه ــا ثَابِ ــهًٍْ أَْصلَُه ــَجَرهًٍْ َطیِّبَ َکَش

اســت. 
حجـت االسـالم و المسـلمين دکتر »عليرضـا ایمانی مقدم« کـه با رادیو 
قـرآن گفتگـو می کـرد، اظهـار داشـت: حضـرت آقـا کلمـه ای را بـه کار 
بردنـد کـه ضـرورت دارد پيروان مکتب اهل بيت عليهم السـالم بيشـتر 
بـا مکتب پرمعرفت و انسـان سـاز آشـنا شـوند. امروز چهارصـد ميليون 
نفـر، مخاطبـان کارهـای مجمـع جهانـی اهل بيـت)ع( بـوده و از آثار و 

بـرکات ایـن کلمه طيبـه بهره مند هسـتند.
وی افـزود: مثاًلمجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( تـا امـروز بيـش از هـزار 
و هشـتصد عنـوان کتـاب بـه 58 زبـان زنـده دنيـا در ایـن سـه دهـه 
منتشـر کـرده اسـت. بـا حـدود صـد کشـور ارتبـاط داشـته و در ایـن 
کشـورها نمایندگانـی داریـم کـه کلمـات و معـارف نورانـی اهـل بيـت 

عليهـم السـالم را تبليـغ و منتشـر می کننـد.
وی دربـاره توطئـه هـای دشـمنان عليـه انقـالب اسـالمی ایـران اظهار 
داشـت: 22 بهمـن در پيـش اسـت و در چهلميـن سـالگرد پيـروزی 

انقـالب اسـالمی هسـتيم. دشـمنان اميـد داشـتند کـه مـا چهلميـن 
سـالگرد انقـالب را نبينيـم. اما نيـم نگاهی بـه وضع امروز جهـان کافی 
اسـت تـا متوجـه شـویم کـه دشـمن در اهداف خـود به شکسـت کامل 
رسـيده اند و انقـالب اسـالمی بحمـدهلل در مسـير خود در حـال حرکت 

ست. ا
وی در تشـریح خدمـات و دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی ایـران عنوان 
کـرد: دسترسـی شـهرها و روسـتاهای بسـياری به آب سـالم، بـرق، گاز 
شـهری، تلفـن، اینترنـت و موبایـل، باال رفتن نرخ سـواد و بـاروری، کم 
شـدن مـرگ و ميـر کودکان و مـادران، کم شـدن آمار خودکشـی، آمار 
بـاالی دانشـگاه ها و رشـد کمـی و کيفـی دانشـجویان از خدمـات ایـن 

چهـار دهه اسـت.
ایمانـی مقـدم افـزود: کسـانی کـه در سـن و سـال من هسـتند بـه یاد 
دارنـد کـه در ابتـدای انقـالب پزشـکان هنـدی و پاکسـتانی در ایـران 
حضـور داشـتند، امـا امـروز پزشـکان تربيـت شـده در نظـام مقـدس 
جمهـوری اسـالمی ایـران در قالـب هـالل احمـر در اقصـی نقـاط عالم 

خدمـت مـی کنند.
وی دربـاره بُعـد فرهنگـی انقـالب اسـالمی اظهـار داشـت: بـاال رفتـن 
روحيـه انقالبـی مـردم، حضـور در صحنـه، شـجاعت مـردم و مبـارزه با 
ابرقـدرت هـا از دسـتاوردهای عمـده انقـالب در عرصه فرهنگی اسـت.

رادیو قـرآن

83  گنجینه مجمعسال چهاردهم | شماره های 93 و 94 و 95 | زمستان 1397 |



در گفتگو با آقای »عباس حیدر«؛

ترشیح فعالیت های
"کمیته امداد و اغاثه"
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
ــی  ــع جهان ــه مجم ــداد و اغاث ــه ام ــؤول کمیت مس
اهل بیــت)ع(، همزمــان بــا بیســت و هشــتمین 
ــت:  ــار داش ــازمان اظه ــن س ــیس ای ــالگرد تأس س
یکــی از وظایــف مجمــع، رســیدگی و امــداد و اغاثــه 
بــه پیــروان اهــل بیــت)ع( و مســلمانان در ایــران و 

ــت. ــان اس ــر جه سراس
آقـای »عبـاس حيـدر« کـه بـا برنامـه "کوبـه" رادیـو فرهنـگ گفتگـو 
پيـروان  بویـژه  مسـلمانان،  کـه  مشـکالتی  دربـاره  افـزود:  می کـرد، 
اهل بيـت)ع(، در سراسـر جهـان بـا آنهـا مواجـه بـوده و هسـتند ـ از 
جملـه خشکسـالی سـومالی، سـيل پاکسـتان، زلزله هـای کرمانشـاه و 
ورزقـان ایـران، مشـکالت عـراق، سـوریه، ميانمـار و یمـن ـ مـا وظيفه 
داریـم تـا در حـد توان بـه مردم این مناطق رسـيدگی کنيـم. در همين 
راسـتا مجمـع، کميته ای بـه نام "امـداد و اغاثه" راه اندازی کرده اسـت.

وی در تشـریح فعاليت هـای کميتـه "امـداد و اغاثـه" اظهـار داشـت: در 
قالـب ایـن کميتـه با جـذب کمک هایـی از خّيرین داخلـی و خارجی به 

پيـروان اهل بيـت)ع( امدادرسـانی می کنيم.
معـاون اسـبق امـور اجرایـی مجمـع ادامـه داد: بحمـد اهلل با مسـاعدت 
هـای نيکـوکاران، در سـالهای گذشـته کمـک هـای خوبـی بـه سـيل 
زدگان پاکسـتان و آسـيب دیـدگان خشکسـالی سـومالی انجـام دادیم. 
همچنيـن در دو زلزلـه ورزقـان و کرمانشـاه، عـالوه بـر داخـل ایـران از 
سـوی نيک اندیشـان خارجـی هـم کمک هایـی را جمـع آوری و بـه این 

شـهرها ارسـال کردیم.
مسـؤول کميتـه امـداد و اغاثـه مجمـع جهانـی اهل بيت)ع( با اشـاره به 
فجایـع انسـانی در کشـور جنـگ زده یمـن هم افـزود: در یمن مشـکل 
بيمـاری وبـا، خشکسـالی، قحطـی و نبـود دارو و درمان بيـداد می کند. 
اوائـل بحـران یمـن، تنهـا 900 نفـر به وبـا مبتال بودنـد اما امـروزه این 
تعـداد بسـيار افزایـش پيـدا کرده اسـت. با اینکه مرز یمن بسـته اسـت 
در حـد تـوان بـه ایـن کشـور کمـک کردیـم و توانسـتيم کمک هـای 
بسـزایی را ارسـال کنيـم و جلوی گسـترش بيمـاری وبا و مشـکالت به 

وجـود آمـده را بگيریم.
وی بـا بيـان اینکـه کمک هـای مجمـع صرفـاً بـه پيـروان اهـل بيت)ع( 
اختصـاص نـدارد، افـزود: درصدد هسـتيم تا به مناطق اهل سـنت عراق 
نيـز کمک رسـانی کنيـم. در مـاه مبـارک رمضـان با جـذب کمک هایی 
از طـرف خيریـن، بسـته های غذایـی به سـامرا که بـرادران اهل سـنت 
حضـور دارنـد ارسـال کردیـم. همچنيـن بـا همـکاری دولت سـوریه به 
مناطق شـيعه نشـين و غير شـيعه نشـين کمک هایی هم ارسـال شـد. 

حتـی بـرای مجروحيـن نيجریـه نيـز کمک هایی ارسـال کردیم.
رادیـو فرهنـگ دربـاره کمک هـای  بـه سـؤال مجـری  پاسـخ  وی در 
حقوقـی هـم گفـت: بحث هـای حقوقی شـيعيان نيجریـه را بخش های 
مختلـف مجمـع پيگيـر مـی کنـد امـا عمـده کمک مـا در بحـث امداد 

اغاثه اسـت. و 

رادیو فرهنگ
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اخبــار مجمع
در صفحات آتی برخی از فعالیت ّهای مهم مجمع جهانی اهل بیت)ع(

در نیمه دوم سال 1397 درج گردیده است.



گزارشی از خدمات متنوع
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
به زائران اربعین 1440

زیـارت اربعیـن امـام حسـین)ع( پرشـور ترین و بزرگ تریـن اجتمـاع 
دنیاسـت کـه جمعیتی بیـش از پانزده میلیـون نفر را از عـراق و خارج از 
آن گـرد هـم مـی آورد؛ در حالی کـه بسـیاری از این افراد، با پـای پیاده 

ـ می رسـانند. ــ کربالـ  خـود را به سـرزمین عشـق و فداکاریـ 
در ایـن »ابَر مراسـم دینـی« نهادهای بی شـماری تـالش می کنند تا با 
خدمات رسـانی امنیتی، انتظامـی، فرهنگی، تبلیغی، مذهبی، بهداشـتی، 
درمانـی، اقامتـی و غذایی در مسـیرهای مختلف پیاده روی و شـهرهای 
نجـف اشـرف و کربـالی معلـی، سـهمی در ایـن سـوگواری حسـینی 

داشـته باشند.
مجمـع جهانـی اهل بیت)ع( نیـز با برنامه ریـزی و رایزنی هـای فراوان، 
هـر سـال بـا محصـوالت فرهنگـی، خدمـات دیجیتـال و کمک هـای 
پزشـکی از زائران حسـینی در ایسـتگاه های مختلف پذیرایـی می کند.
آنچـه در پـی می آیـد گـزارش مختصـری از فالیت هـای اربعینی مجمع 

در موسـم اربعین گذشـته )آبـان 1397ـ  صفر 1۴۴۰( اسـت.

خدمات مختلف مجمع به زائران اربعین
یکـی از اقدامـات مهـم مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( بـرای اربعيـن در 
هـر سـال، انتشـار و توزیـع بروشـورها، بنرها و نـرم افزارهـای فرهنگی و 

مذهبـی بـا موضوعـات و عناویـن متعدد اسـت.
ایـن محصوالت در پی درخواسـت آیت اهلل شـيخ »عبدالمهدی کربالیی« 
توليـت آسـتان مقـدس امـام حسـين)ع( و نيـز مقامـات اسـتان کربال از 
دبيـرکل مجمـع جهانـی اهل بيت)ع(، تدوین و در پنج سـال گذشـته در 

تيـراژ چنـد ميليون نسـخه منتشـر و توزیع گردیده اسـت.

محـرم  ایـام  کـه  دیـداری  در  حسـينی  مقـدس  آسـتان  توليـت 
1436)چهارشـنبه 14 آبـان 1393( بـا آقای اختری داشـت با ذکر اینکه 
ایـن آسـتان  کتاب هـای کوچـک و بروشـورهایی را منتشـر نمـوده و در 
اختيـار زائـران قـرار می دهـد از مجمع خواسـت: اگر شـما بتوانيد کتاب 
هـای کوچـک یا بروشـورهایی را برای ایـام زیارت اربعين آمـاده کنيد که 
بـه درد زائـران بخـورد بسـيار مناسـب خواهد بود. مـا در اربعيـن، زائران 
مختلفـی داریـم کـه اکثـر آنان بسـيار سـاده هسـتند و اطالعـات زیادی 
ندارنـد. آنهـا در رابطـه بـا واجبـات و محرمـات آگاهـی کامـل ندارنـد و 
تدوین بروشـورهای تبليغـی درباره موضوعاتی مثل قـرآن، نماز و حجاب 

از ضـروری تریـن امور اسـت.
محصوالت اربعینی سال 1397

الف( بروشورها
1. نقش اهل بيت)ع( در آگاهی  بخشی به مسلمانان ـ زبان: عربی

2. کمک به مسلمانان در پرتو مکتب اهل بيت)ع( ـ زبان: عربی
3. مواضع اصولی مرجعيت دینی ـ زبان: عربی

4. امت اسالمی و چالش های معاصر ـ زبان: عربی
5. ریشه و عوامل ایجاد الحاد ـ زبان: عربی

6. امام مهدی)ع( و مدعيان دروغين ارتباط با ایشان ـ زبان: عربی
7. وظایف ما در عصر غيبت ـ زبان: عربی

8. پوشش و لباس؛ برای زیبایی یا برای فتنه؟ ـ زبان: عربی

به کوشش: ع. حسینی عارف )عضو هیأت اربعینی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم(

چاپ بروشورهای اربعينی مجمع در بغداد دیدار دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با توليت آستان مقدس امام حسين)ع(

گزاره مجمع
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ب( نرم افزارهای بزرگساالن
1. ذکـری )نـرم افزار قـرآن کریم، نهـج البالغه، صحيفه سـجادیه، ادعيه 

و زیـارات(ـ  زبـان ها: عربی، فارسـی، انگليسـی، اردو و ترکی اسـتانبولی
2. مفتـاح )بيـش از هفتـاد هـزار پرسـش و شـبهه و پاسـخ بـا آنهـا( ـ 

زبان هـا: عربـی، فارسـی، انگليسـی، اردو و ترکـی اسـتانبولی

3. فرهنگ عاشورایی ـ زبان: فارسی
4. رسـالهًْ الحقـوق امـام سـجاد عليـه السـالمـ  زبان هـا: عربی، فارسـی، 

انگليسـی، فرانسـوی، تاجيکـی و تایلندی
5. اعالم الهدایهًْ )زندگی چهارده معصوم عليهم السالم( ــ زبان: عربی.

6. پيشوایان هدایت )زندگی چهارده معصوم ع( ـ زبان: فارسی.

7. زندگی چهارده معصوم)ع( ــ زبان: ترکی استانبولی.
8. نامـه ای بـرای تـو )دو نامـه رهبـر معظـم انقالب اسـالمی بـه جوانان 

غربـی و دو پيـام حـج اخيـر ایشـان(ـ  بـه 62 زبان
9. الحقيقهًْ )کتاب "المراجعات" به شکل نمایش صوتی( ـ زبان: عربی

10. آیـا از یـاد بـرده ایـد...؟ )برگزیـده خطبـه غدیـر بـه شـکل صوتی و 
تصویـری(ـ  زبـان هـا: عربـی، فارسـی و انگليسـی

11. نفحـات اربعينـهًْ )مجموعه بروشـورهای اربعينی پنج سـاله مجمع(ـ  
زبان ها: عربی، فارسـی، انگليسـی، اردو و ترکی اسـتانبولی

انقـالب  )اینفوگرافـی دربـاره  آتـش جاهليـت مـدرن  یمـن در   .12

یمـن و حملـه ائتـالف متجـاوز سـعودی( ـ زبـان هـا: عربی، فارسـی 
انگليسـی و 

ج( نرم افزارهای کودکان
1. درباره امام حسين)ع( )الزهرهًْ المقطوفهًْ( ــ زبان: عربی

2. درباره امام حسين)ع( )The Martyr Flower( ــ زبان: انگليسی
3. درباره حضرت ابوالفضل العباس)ع( )الزهرهًْ العطشانهًْ( ــ زبان: عربی

4. دربـاره حضـرت ابوالفضـل العبـاس)ع( )The Thirsty Flower(ـ  زبان: 
نگليسی ا

5. درباره حضرت رقيه)س( )الزهرهًْ الحسينيهًْ( ــ زبان: عربی
6. درباره امام رضا)ع( )الزهرهًْ الغریبهًْ( ــ زبان: عربی

7. درباره نماز )عبادهًْ الزهور( ــ زبان: عربی

د( بنرها
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( همچنين بـا اهـداف فرهنگی و ارشـادی، 
بنرهـای متعـددی را بـا مضمـون احادیـث و شـعارهای آموزنـده تهيـه 
نمـوده و عـالوه بـر نصـب در نقـاط مختلـف مسـيرهای راهپيمایـان، در 
اختيـار موکـب هـا، حسـينيه هـا و ایسـتگاه های صلواتـی قـرار می دهد.
امسـال نيـز بيـش از 270 قطعـه بنر تهيـه و در چاپخانه »دارالـوارث« در 
شـهر کربـال طراحـی و بـر روی متریال هایـی بـا کيفيت عالی چاپ شـد.

نصب بنرهای اربعينی مجمع در مسيرهای پياده روی زائران
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الزم بـه ذکـر اسـت کـه کلیـه هزینـه هـای چـاپ بروشـورها و 
بنرهـای اربعینـی مجمع از سـوی نیكـوکاران عراقی تأمین شـد 
و هیـچ مبلغـی از بودجه بیت المـال در این زمینه صـرف نگردید.

هـ( چاپ کتاب
مجمع همچنين امسال در این مناسبت، دو کتاب جدید نيز منتشر نمود:

1. کتاب زیارهًْ األربعین
ایـن کتـاب، تأليـف آقـای »علـی دژاکام« اسـت کـه به کوشـش »عباس 

کمونـهًْ االسـدی« بـه زبـان عربی ترجمه و منتشـر شـد.
در ایـن کتـاب پـس از مقدمـه کوتاهـی از مؤلـف، بـه مباحثـی همچون 
"جایـگاه و اسـتعمال عـدد 40 در فرهنـگ و نصـوص دینـی"، "اختصاص 
زیـارت اربعين به امام حسـين)ع("، "زیارت اربعين نشـانه دین"، "اسـرای 
کربـال"، "زیـارت اربعيـن در طـول تاریخ"، "اربعينيـات در ایـران معاصر"، 
"اهميـت زیـارت امام حسـين)ع( در کالم معصومين"، "فلسـفه زیارت" و 

... پرداخته شـده اسـت.

کتـاب زیـارهًْ األربعین 120 صفحه دارد و با شـماره شـابک 0ـ  955ـ  
529ـ  964ـ  978 در تيـراژ 1000 نسـخه بـه وسـيله انتشـارات مجمع 
جهانـی اهـل بيت عليهم السـالم و با همـکاری "بنياد بين المللی عاشـورا 
)از مراکـز وابسـته به مجمع(" منتشـر شـده اسـت. همچنين بـا توجه به 
رهنمودهـای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی مبنـی بـر لـزوم حمایـت از 

کاالی ایرانی، این کتاب با کاغذ ساخت ایران چاپ گردید.
نسـخه فارسـی ایـن کتـاب نيز بـا نـام اربعین در سـال 1394 از سـوی 
مجمـع جهانـی اهـل بيـت عليهـم السـالم و بنيـاد بين المللـی عاشـوراء 

منتشـر شـده بود.
2. کتاب آمار اربعین 1439

مرکـز مطالعـات و پژوهـش های کربال )نـام اصلی به عربـی: مرکز کربالء 
للدراسـات والبحـوث( وابسـته بـه آسـتان مقـدس امـام حسـين عليـه 
السـالم، نقـش معاونـت علمـی و پژوهشـی را بـرای آن آسـتان مالئـک 

پاسـبان ایفـا می کنـد.

یکـی از اقدامـات جدیـد و منحصربفرد این آسـتان، تهيه گـزارش آماری 
مسـتند از اربعين اسـت که از سـال گذشـته آغاز شـد. در این کتاب، ریز 
آمـار زائـران اربعيـن و مليـت آنـان، تعـداد موکب هـا و کشـورهای بانی 
آنهـا، خدمـات مختلـف رفاهی به زوار، وسـائط نقليه مشـارکت کننده در 

موسـم و ... از مجاری رسـمی احصاء شـده اسـت.
در راسـتای تفاهمنامـه ای کـه بيـن آسـتان مقـدس حسـينی و مجمع 
جهانـی اهـل بيـت)ع( امضـاء شـده اسـت، کتـاب آمـار اربعيـن 1439 
ـ کـه بـا نـام عربـی: النشـرهًْ اإلحصائیـهًْ السـنویهًْ 1439 منتشـر 
گردیـده اسـتـ  بـه وسـيله آقـای »حسـن خاکرنـد« بـه زبـان فارسـی 
ترجمـه و در انتشـارات ابناءالرسـول)ص(ـ  از مراکـز وابسـته بـه مجمع 

گردید. ـ چـاپ 

3. کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود
بـه همـت اداره کل همکاری های فرهنگـی و اداره ترجمه مجمع جهانی 
اهـل بيـت)ع( ، کتـاب به صحرا شـدم، عشـق باریـده بود بـه زبان 

اردو ترجمـه و چاپ شـد.

دیدار معاون امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با ریيس مرکز مطالعات و پژوهش های کربال
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ایـن کتـاب گزارشـی از راه پيمایـی اربعين بـه قلم دکتـر »غالمعلی حداد 
عـادل« اسـت و در واقـع، ره آورد سـفر کربالی او در آبان ماه 1396 اسـت 
کـه نویسـنده توفيـق همراهـی بـا راه پيمایان اربعين حسـينی را داشـته 

است.
کتـاب به صحرا شـدم، عشـق باریده بـود با نـام اربعیـن مـارچ پرایک 
ریپـورٹ: دریائـے عقیـدت و بـه قلم آقای »حسـن عباس زیدی« در آسـتانه 
اربعيـن 1440 بـه زبان اردو منتشـر و در راهپيمایـی اربعين در موکب ها 

و اماکـن مختلف بين زوار هندی و پاکسـتانی پخش شـد.

شرکت در "سوگواره فرهنگی جهانی راه اربعین"
مسـؤولين سـازمان عراقـی »لـواء النهضـهًْ الحسـينيهًْ« پيـش از اربعيـن 
امسـال، در دیـدار بـا مدیـران مجمع جهانی اهـل بيـت)ع( از آنان دعوت 
کردنـد تـا در "اوليـن سـوگواره فرهنگـی جهانـی راه اربعيـن )نـام عربی: 

تجمـع نهـج األربعيـن الثقافـي العالمي(" شـرکت کنند.

در دیدارهـا و مذاکـرات جداگانه ای کـه در فواصل زمانی مختلف بين دو 
سـازمان صـورت گرفـت، مقـرر گردید که مجمع بـا ایجاد چنـد غرفه در 

این سـوگواره و نمایشـگاه فرهنگی بزرگ آن مشـارکت نماید:

ـ غرفه محصوالت مکتوب اربعينی و انتشارات مجمع
ـ غرفه محصوالت دیجيتال مجمع و خبرگزاری ابنا

ـ غرفه خانواده اسالمی و مشاوره
ـ غرفه کودکان

ایـن سـوگواره  بيـن المللـی از روز پنجـم تـا هشـتم آبـان 1397 )17 تا 
20 صفـر 1440( در مرکـز شـهر کربال، بـه همت لواء النهضهًْ الحسـينيهًْ 
و بـا حضـور چندیـن مؤسسـه فرهنگـی و تبليغـی عراقـی و غيـر عراقی 

برگزار شـد.
شـایان ذکر اسـت سـازمان عراقی »لواء النهضهًْ الحسـينيهًْ« یک سـازمان 
پيشـاهنگی بـزرگ در کربـالی معلـی اسـت کـه بيـش از هـزار جـوان و 
نوجـوان در آن عضویـت دارنـد. از جملـه فعاليـت هـای ایـن سـازمان، 
خدمـت بـه زوار اربعيـن در زمينـه های "اسـکان"، "راهنمایـی"، "فعاليت 

هـای فرهنگـی" و "خدمـات درمانـی اوليه" اسـت.

خدمات پزشكی و دندانپزشكی
"بنيـاد خيریـه بيـن المللـی پزشـکان مسـلمان و محـب اهـل بيـت)ع(" 
یکـی از دیگـر از نهادهـای وابسـته بـه مجمع بـود که در اربعين گذشـته 

بـا هميـاری نيکـوکاران، خدمـات زیـادی را به زائـران ارائـه کرد.
و 23  پزشـک  ـــ 13  نفـر  از 36  متشـکل  بنيـاد  ایـن  درمانـی  کادر 
ـ در موسـم اربعين 1440 به عراق  دندانپزشـک و دسـتيار دندانپزشـکـ 
اعـزام شـدند و بـه مـدت 11 روز، زائـران و مجـاوران سيدالشـهداء)ع( را 

کردند. درمـان 
کادر اعزامـی بنيـاد خيریـه بيـن المللی پزشـکان مسـلمان و محب اهل 

بيـت)ع( در سـه محـل مسـتقر و به خدمت رسـانی مشـغول شـدند:
1. تيـم پزشـکی در "بيمارسـتان سـفير" روبـروی بـاب سـلطانيه حـرم 

مطهـر امـام حسـين عليـه السـالم.
2. تيم اول دندانپزشکی در "داخل حرم حضرت امام حسين)ع(".

3. تيـم دوم دندانپزشـکی در "بيـن الحرميـن" امام حسـين)ع( و حضرت 
ابوالفضـل العباس)ع(.

چهـار یونيـت دندانپزشـکی که به وسـيله نيکـوکاران تهيه شـده بود، در 
اختيـار ایـن تيمها قرار داشـت که دو بونيـت در داخل حـرم و دو یونيت 

در بيـن الحرميـن نصب و آماده فعاليت شـد.
ایستگاه دندانپزشکی مستقر در بين الحرمين، ویژه خواهران زائر بود.

این تيمهای درمانی به شـکل بيسـت و چهار سـاعته فعال بودند و حتی 
بين سـاعات دوازده شـب تا سـحرگاه هم مراجعه کننده داشتند.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بنيـاد در دو ایسـتگاه دندانپزشـکی، از همکاری 
"سـازمان پزشـکان اماميـه" نيـز بهره مند شـد.

بنيـاد خيریـه بيـن المللـی پزشـکان مسـلمان و محـب اهـل بيـت)ع( 
عـالوه بـر تيمهـای مذکـور، پنـج کليـپ آموزشـی حـاوی توصيه های 
بهداشـتی بـه زوار نيـز تهيـه کـرد که عالوه بـر پخش از برخی شـبکه 
هـای تلویزیونـی، بـه صورت گسـترده در شـبکه هـای اجتماعی دیده 

. شد
همچنيـن پنجـاه و پنـج قلم داروی اورژانسـی نيز از ایـران خریداری و به 

کربـال منتقـل گردید کـه همه آنها مورد اسـتفاده قـرار گرفت.
در پایـان مأموریـت، بنيـاد بـا بخـش پزشـکی آسـتان مقـدس حسـينی 
تفاهـم کـرد کـه این خدمـات خيریه، بعـد از موسـم اربعين نيـز بتناوب 

ادامه داشـته باشـد.

دیدار سرپرست معاونت امور بين الملل مجمع با مسؤولين لواء النهضهًْ
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موکب های اربعینی مجمع جهانی اهل بیت)ع(
بنابرایـن و بـا توجـه بـه توضيحاتـی کـه گذشـت، موکـب هـای اربعينی 
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( در سـال 1397 )1440 ق.ـ  2018م.(  به 

شـرح زیـر خدمـات فـوق را به زائریـن تقدیـم کردند:
1. ایسـتگاه شـماره یک )کتـاب و محصـوالت فرهنگی(: کربـالی معلی، 
خيابـان بـاب قبلـه امـام حسـين)ع(، ميـدان الزهـراء )سـاحهًْ التربيـهًْ(، 

خيابـان ضریبـه )شـارع الضریبهًْ(.
2. ایسـتگاه شـماره دو )خبرگـزاری ابنا و محصوالت دیجيتـال(: کربالی 
معلـی، خيابان باب قبله امام حسـين)ع(، ميدان الزهراء )سـاحهًْ التربيهًْ(، 

خيابان ضریبه )شـارع الضریبهًْ(.
3. ایسـتگاه شـماره سـه )مشـاوره تربيتـی و خانـواده اسـالمی( : کربالی 
معلـی، خيابان باب قبله امام حسـين)ع(، ميدان الزهراء )سـاحهًْ التربيهًْ(، 

خيابـان ضریبه )شـارع الضریبهًْ(.
4. ایسـتگاه شـماره چهـار )نقاشـی و رنـگ آميـزی کـودکان(: کربـالی 
معلـی، خيابـان بـاب قبلـه امـام حسـين)ع(، ميـدان الزهـراء )سـاحهًْ 

التربيـهًْ(، خيابـان ضریبـه )شـارع الضریبـهًْ(.
5. ایسـتگاه شـماره پنـج: جـاده نجـف اشـرف به کربـالی معلـی، مدینهًْ 

الزائریـن امـام حسـن مجتبی)ع(
6. ایسـتگاه شـماره شـش: جاده حلّه کربـالی معلی، مدینـهًْ الزائرین امام 

حسين)ع(.
7. ایسـتگاه خدمات پزشـکی: کربالی معلی، روبروی باب سـلطانيه حرم 

مطهر امام حسـين)ع(، بيمارسـتان سفير.
8. ایسـتگاه اول خدمـات دندانپزشـکی: کربـالی معلـی، داخـل حـرم 

امـام حسـين)ع(. حضـرت 
9. ایسـتگاه دوم خدمات دندانپزشـکی: کربالی معلی، بين الحرمين امام 

حسـين)ع( و حضرت ابوالفضل العباس)ع(.
10. ایسـتگاه هـای اسـتانی: تعـداد متعـددی ایسـتگاه صلواتـی نيـز بـا 
حضـور نماینـدگان مجمع در اسـتانهای مختلـف عراق و حضـور مبلغان 
تحـت پوشـش مجمع در مناطق مختلـف و مسـيرهای راهپيمایان ایجاد 

شـد و خدماتـی ارائـه کرد؛ ماننـد دیالـی، حلّه، طویریـج و...

ایستگاه شماره 6 ـ واقع در کمپ زائرین راه حله به کربال )به نام مدینهًْ االمام الحسين ع(

بيمارستان سفيرـ  محل استقرار ایستگاه شماره 7 )پزشکی(

ایستگاه شماره 3 ـ مشاوره و خانواده اسالمی

تعدادی از علمای اعالم و نخيگان حوزوی و دانشگاهی ـ از جمله آیت اهلل سيد علی ميالنی ـ
با حضور در ایستگاه های مجمع جهانی اهل بيت)ع( از فعاليت های اربعينی مجمع تشکر کردند



بازدید دبیرکل مجمع از فرماندهی عملیات سامراء
نيروهـای نظامـی و امنيتـی کشـور عـراق، سـهم مهمی در تأميـن جانی 
زایـران ميليـون اربعيـن حسـينی و امنيـت اماکـن زیارتـی و محورهـای 

مواصالتـی این کشـور داشـتند. 

مجمـع  دبيـرکل  اختـری«  »محمدحسـن  والمسـلمين  حجت االسـالم 
جهانـی اهـل بيـت)ع( کـه بـرای شـرکت در مراسـم اربعيـن امسـال بـه 
کربـالی معلـی سـفر کرده بـود، روز پنجشـنبه 10 آبـان 1397 با حضور 
در مقـر فرماندهـی عمليات سـامراء، از زحمات این نيروهـا قدردانی کرد.

راه اندازی موکب مجمع در 28 صفر در نجف اشرف
روز بيسـت و هشـتم صفر، سـالروز رحلـت پيامبر اکـرم)ص(، روز زیارتی 
حضـرت اميرالمؤمنيـن علی)ع( اسـت و صدهـا هزار نفر از مـردم عراق از 
شـهرهای مختلـف، پيـاده و سـواره خـود را بـرای زیارت مرقـد مطهر آن 

حضـرت به نجف اشـرف می رسـانند.
امسـال نيـز همچـون چند سـال اخيـر، موکـب فرهنگی مجمـع جهانی 
اهـل بيـت)ع( بـه همـت "مجمـع اهـل بيـت)ع( عـراق" در منطقـه ثورهًْ 
العشـرین و مسـير زائـران حـرم مطهـر حضـرت علـی)ع( ایجاد شـد و با 
توزیـع کتاب و بروشـورهای دینی، رسـالت فرهنگی و تبليغـی خود را در 

ایـن روز نيز انجـام داد.

قدردانی از مجمع جهانی اهل بیت)ع(
همزمـان بـا خجسـته ميـالد پيامبر اکـرم)ص( و امـام جعفر صـادق)ع(، 
چهارميـن همایش سـاالنه سـازمان »لـواء النهضـهًْ الحسـينيهًْ« در کربال 

برگزار شـد.
در ایـن مراسـم کـه اختتاميـه فعاليـت هـای گسـترده ایـن سـازمان 
فرهنگـی و خدماتی در موسـم اربعين محسـوب می شـود، از مؤسسـات 
و افـرادی کـه در اربعيـن 1440 بـه زوار امـام حسـين)ع( خدمت کردند 

شـد. قدردانی 
ایـن مراسـم بـا قرائـت آیاتـی از قـرآن کریـم آغـاز شـد و سـپس کليپی 
از فعاليتهـای سـازمان لـواء النهضـهًْ الحسـينيهًْ در اربعين پخـش گردید. 
خيـر مقـدم دکتـر »جـواد المسـلماوی« عضو هيـأت مدیره سـازمان لواء 
النهضـهًْ الحسـينيهًْ و سـخنرانی آقـای »جاسـم الفتـالوی« معـاون اول 
اسـتاندار کربـال برنامـه هـای بعدی ایـن همایش بـود. شـعرخوانی آقای 
»ذوالفقـار الشـمری« از نيروهـای داوطلـب ایـن سـازمان برنامـه بعد بود.
سـپس نماینـدگان مؤسسـات و نيـز خادمـان نمومـه اربعيـن، هدایایـی 
از دسـت آقایـان حجـت االسـالم شـيخ »حسـين تميمـی« امام مسـجد 
الکوثـر و »فـارس شـجاع« و »عـادل موسـوی« معاونـان اسـتاندار کربـال 

کردند. دریافـت 
آقـای »سـجاد ظاهـری« نيز به نمایندگـی از مجمع جهانـی اهل بيت)ع( 

لوح تقدیـر دریافت کرد.

"اولين سوگواره فرهنگی جهانی راه اربعين )نام عربی: تجمع نهج األربعين الثقافي العالمي(" واقع در 
مرکز کربال، محل استقرار ایستگاه های 1 تا 4 مجمع

موکب فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در منطقه ثورهًْ العشرین نجف اشرف و مسير زائران حرم 
مطهر حضرت علی)ع( در 28 صفر
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در چهارمین مسابقه رسانه های دیجیتال مهر محرم؛

خربگزاری ابنا به عنوان رسانه برتر آنالین و
عکاس ابنا به عنوان شایسته تقدیر دست یافتند

همزمان با ماه های محرم و صفر 1۴۴۰ )پاییز 1397( "یازدهمین سوگواره 
ملی محرم" و "چهارمین مسابقه بین المللی رسانه های دیجیتال مهر محرم" 

با حضور هنرمندان ارزشمدار ایران و جهان برگزار شد.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این سوگواره در ایام اهلل دهه فجر در مجتمع 
فرهنگی و هنری کومش سمنان برگزار شد و برندگان بخش های مختلف 
معرفی شدند؛ که خبرگزاری اهل بیت)ع( ـ ابنا ـ از برگزیدگان جشنواره 

امسال بود. 
آنچه در پی می آید فهرست برندگان بخش های مختلف این سوگواره است:

* بخش عكس ملی
»پژمان موالیی«، »ساسان جوادنيا« و »احمد محسنيان« به ترتيب رتبه 

های اول تا سوم "تک عکس ملی" بخش عکس را کسب کردند.
در این بخش نيز »یعقوب پازوکی« و »سيد حواد ميرحسينی« شایسته 

تقدیر شناخته شدند.

* بخش عكس استانی
»شعبانعلی بهرامی«، »معيد حميدی« و »علی ابک« هم به ترتيب رتبه 

های اول تا سوم بخش عکس استان سمنان را به دست آوردند.
سمنان  استان  عکس  بخش  در  هم  نيازی«  »احسان  و  تولی«  »سميه 

شایسته تقدیر معرفی شدند.
الزم به ذکر است که به دليل ميزبانی دائمی استان سمنان از این سوگواره، 

بخش های اختصاصی هنرمدان این استان در نظر گرفته شده است.

* بخش تجربه ملی و استانی
ابيانه«،  رحمتی  »احسان  را  عکس  بخش  ملی"  "تجربه  برتر  های  رتبه 

»حسين حسنی مقدم« و »ميثم همرنگ« کسب کردند.
در "تجربه سمنان" نيز »مهدی نجفی« رتبه برتر بخش عکس را کسب 

کرد.

* بخش مجموعه ملی و بخش ویژه
»حسين افروزه« توانست رتبه اول "مجموعه ملی" بخش عکس را کسب 

کند. در این بخش »سعيد قاسمی« به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.
مقام برتر "بخش ویژه" بخش عکس هم به »امير قيومی« رسيد.

* تک عكس اربعین
»حداد  اول،  مقام  ولشکایی«  بهرامی  »حسين  اربعين"  عکس  "تک  در 
دست  به  را  سوم  مقام  صلواتی«  »محمد حسن  و  دوم  مقام  منصوری« 

آوردند.
»حميد عابدی« عکاس خبرگزاری ابنا و »سيد متين هاشمی« نيز عکاسان 

شایسته تقدیر این بخش بودند.
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تقدیر از عکاس خربگزاری ابنا
در سوگواره بین املللی عربات

آقـای »حميـد عابـدی« عـکاس خبـری و آیينـی خبرگـزاری 
اهل بيـت)ع( ـ ابنـا ـ کـه جوایـز متعـدد مسـابقات ملـی و بين 
المللـی را از آن خـود کـرده اسـت، در موسـم عـزای حسـينی 

گذشـته، دو موفقيـت دیگـر را بـه نـام خـود ثبـت کـرد.
وی کـه در  یازدهميـن سـوگواره ملی و چهارمين مسـابقه بين 
المللـی رسـانه هـای دیجيتـال مهـر محـرم، عـکاس شایسـته 
تقدیـر بخـش "تـک عکـس اربعيـن" شـده بـود، در سـومين 

سـوگواره بيـن المللـی عبـرات نيـز جایـزه گرفت.
مراسـم اختتاميه سـومين سـوگواره بين المللی عبرات در سالن 
همایـش وزارت کشـور برگـزار شـد و برتریـن های ایـن رویداد 
فرهنگـی و هنری با حضور حجت االسـالم والمسـلمين »قاضی 
عسـکر« نماینـده ولـی فقيـه در امـور حـج و زیـارت، »حسـين 
ذوالفقاری« معاون وزیر کشـور و سـردار »احمـد نوریان« معاون 

نيـروی انتظامی، تجليل شـدند.
در ایـن مراسـم »حميـد عابدی« عـکاس خبرگـزاری ابنا و عضو 
انجمـن عکس بسـيج هنرمنـدان قم با کسـب مقام سـوم مورد 

تقدیر قـرار گرفت.

* بخش تجربه اربعین
مقام های برتر "تجربه اربعين" بخش عکس را »مهناز نوریان« و »ميالد 

اسالم زاده« کسب کردند.

* بخش رسانه های دیجیتال
سوگواره  برتر  رسانه  عنوان  به  ابنا«  »خبرگزاری  سایت"  "وب  بخش  در 

انتخاب شد.
»مهدی  "اپليکيشن"  »مجتبی مطهری«، در بخش  افزار"  "نرم  در بخش 
شاملو« و در بخش "شبکه اجتماعی" »ميرمحمد مهدی زاده« نفرات برتر 

بودند.
بيت)ع(  اهل  از خبرگزاری  نمایندگی  به  احمد محبوبی  االسالم  حجت 
ـ ابنا، تندیس و لوح تقدیر رسانه برتر یازدهمين سوگواره ملی محرم و 
چهارمين مسابقه بين المللی رسانه های دیجيتال مهر محرم را از دست 

مسئولين دریافت کرد.

* بخش آیین ها
عکس: رتبه های اول تا سوم بخش عکس آیين ها، به ترتيب به »حسن 
خليفه الشروفی«، »ایليا یعقوبی«، »رضا اميری نيا« رسيد، در این بخش 

»سيد محمدجواد صدری« به عنوان عکاس شایسته تقدیر معرفی شد.
فيلم: »علی محمد صفدری« برگزیده بخش نماهنگ، »حميد اسحاقيان 
پور« برگزیده بخش نگاه ویژه بين الملل، »کامران کيوان« برگزیده بخش 
موشن گرافی، »نوروز عباسی« برگزیده بخش انيميشن، »هادی اسپنانی« 
و  برگزیده بخش مستند  »داود جليلی«  کوتاه،  داستانی  برگزیده بخش 
»سيد زهير ظفر« برگزیده "بخش بين المللی" و »عباس ایمانيان« برگزیده 

بخش نگاه ملی آیين ها شدند.
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بیانیه هیأت داوران
مجمع جهانی اهل بیت)ع(

در بخش تجلی اراده ملی
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

مشارکت مجمع جهانی
اهل بیت)ع( در بخش "تجلی 
اراده ملی" سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
مجمـع جهانـی اهـل بيـت عليهم السـالم بـه عنوان یـک سـازمان مردم 
نهـاد کـه در زمينـه هـای فکـری و فرهنگـی فعاليـت دارد، به پيشـنهاد 
دبيرخانـه جشـنواره فيلـم فجـر، در بخـش "تجلـی اراده ملـی" سـی و 

هفتميـن دوره ایـن جشـنواره شـرکت کرد.
ویژگـی مهـم دوره امسـال ایـن بـود کـه همزمان بـا دهه فجـر 1397 و 

چهلميـن سـالگرد پيـروزی انقالب شـکوهمند اسـالمی برپـا گردید.
هيـأت داوران مجمـع، پـس از بازبينـی فيلم هـای شـرکت کننـده در 
جشـنواره - در بخش های سـودای سـيمرغ، نگاه نو و خارج از مسـابقه - 
توجـه مردم شـریف ایـران، مسـئوالن فرهنگی، هنرمندان و سـينماگران 

کشـور را بـه نـکات مهم زیـر جلـب می نماید:
1. بـا وجـود ارائـه چند فيلـم ارزشـمند در زمينه دفاع مقـدس، جریانات 
تکفيـری و بحـران های منطقه ای، متأسـفانه شـاهد توليـد و عرضه هيچ 
فيلـم راهبـردی مانـدگاری در سـی و هفتميـن جشـنواره فيلـم فجـر 
نبودیـم. در شـرایطی کـه گفتمان هـای رقيب جمهوری اسـالمی، تالش 
زیـادی در خلـق اینگونـه آثار دارنـد، این فرصت سـوزی هـا از جانب ما، 

قابل بررسـی و آسـيب شناسـی است.
2. بـه غيـر از چنـد اثـر مذکـور، متأسـفانه رویکـرد غالـب فيلم هـای 
جشـنواره سـی و هفتـم، ترویـج ناهنجـاری هـای اخالقـی و اجتماعـی 
بـود. گرچـه ممکن اسـت که فيلمسـازان، "لزوم نشـان دادن زیر پوسـت 
جامعـه" را بـرای در پيـش گرفتـن این رونـد بهانه کنند، اما واضح اسـت 

کـه اشـاعه فحشـا راه مبـارزه با فحشـا نيسـت.
"نمایـش صحنـه هـای متعـدد مصـرف دخانيات و مـواد مخدر"، "شـرب 
خمـر آشـکار در چندیـن فيلم"، "نشـان دادن عمل آرایش کـردن بانوان، 
چـه رسـد به تبـرج جاهلـی"، "قبح زدایـی از روابـط نامشـروع"، "روزمره 
و عـادی نشـان دادن خيانـت هـای زناشـویی" و "ارائه تصویری شـيطانی 
یـا بشـدت منفعـل از زن ایرانـی" آنچنـان در آثار جشـنواره امسـال موج 
مـی زد کـه بـه نظـر می رسـد خانواده هـا دیگـر نتواننـد فرزندانشـان را با 

خـود در سـينماهای ایران همراه سـازند!
هميشـه،  ماننـد  نيـز  جشـنواره  حواشـی  در  هنجارشـکنی ها  برخـی 
آزاردهنده و غير مناسـب با جشـن های سـالگرد پيروزی انقالب اسـالمی 

و حراسـت از خـون شـهدای ایـران عزیـز اسـت.
3. بـا توجـه بـه چهـل سـالگی انقـالب اسـالمی، انتظـار مـی رفـت کـه 
حداقـل از سـوی نهادهـای هنـری و سـينمایی کـه از بيـت المـال بهـره 
می برنـدـ  ماننـد بنيـاد فارابی، صداوسـيما، حوزه هنری و سـازمان اوجـ  
پـروژه بزرگـی در زمينـه انقالب توليد و عرضه شـود. اما با کمال تأسـف، 
در ميـان بيـش از 30 فيلم امسـال، حتـی یک فيلم که به طور مسـتقيم 

مجمع جهانی اهل بیت)ع( با هدف ترویج مفاهیم مرتبط با مکتب اهل بیت)ع( و تشویق 
هنرمندان و سینماگران به پرداختن موضوعات دینی در آثار خود، اقدام به حضور در "بخش 

تجلی اراده ملی" سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر كرده است.
با توجه به تأثیر انکارناپذیر ابزار هنر در توسعه مفاهیم اسالمی و ظرفیت قابل توجه سینما 
در افزایش سطح فرهنگ عمومی مردم، مشاركت مجمع جهانی اهل بیت)ع( از سوی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد شد و مورد موافقت دبیركل مجمع قرار گرفت.

* هیأت داوران
در این راستا اعضای هیأت داوران مجمع جهانی اهل بیت)ع( برای بخش تجلی اراده ملی 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با موضوع معارف اهل بیتی، برای ارزیابی آثار ارائه شده 

در جشنواره سی و هفتم به شرح زیر معرفی شدند:
1. آقای حسن خاكرند )سرپرست معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت)ع((

2. حجت االسالم حسینی عارف )از خبرگزاری اهل بیت علیهم السالم ــ ابنا(
۳. خانم زینب اختری )از شبکه ماهواره ای الثقلین(

* شاخص های داوری
مالک ها و شاخص هایی كه از سوی مجمع جهانی اهل بیت)ع( برای داوری مد نظر قرار 

خواهند گرفت به شرح زیر است:
1. معارف اسالم و اهل بیت)علیهم السالم(؛

2. داستان های قرآنی در تبیین سرگذشت اقوام پیشین و بیان راهکارهای انبیاء)علیهم 
السالم( در هدایت بشریت؛

۳. الگوی زن مسلمان در جامعه اسالمی؛
4. نقش اخالق در زدودن ناهنجاری های اجتماعی؛

5. سبک زندگی اسالمی بر اساس آموزه های قرآن و عترت؛
6. مقاومت اسالمی در مبارزه با سلطه استکباری و صهیونیسم بین الملل؛

7. رشادت های شهدای انقالب اسالمی و رزمندگان اسالم در دفاع مقدس؛
8. مدافعان حرم و ایثار آنان در دفاع از حریم اسالم و اهل بیت)علیهم السالم( و مبارزه 

با تکفیری های مسلح؛
9. عزت، عظمت و دستاوردهای انقالب اسالمی ایران در چهل سالگی آن. 

* بخش »تجلی اراده ملی« چیست؟
شایان ذكر است بخش »تجلی اراده ملی« پس از چند سال وقفه، از سال 1۳96 و سی و 

ششمین جشنواره فیلم فجر به این رویداد بزرگ سینمایی ایران اضافه شد.
در این بخش، سازمان ها و وزارتخانه ها و نهادها، فیلم های جشنواره را با توجه به رویکرد 

و مأموریت های خود مورد ارزیابی قرار داده و به برگزیدگان، جوایزی اهداء می كنند.
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بـه ایـن مهمتریـن قيـام مردمی تاریـخ ایران بپـردازد وجود نداشـت!
4. مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( مصّرانـه از تهيه کننـدگان، فيلمسـازان 
و بویـژه سـازمانهای حاکميتـی مرتبـط بـا هنـر می خواهـد کـه از هـم 
اکنـون چشـم انـدازی ده سـاله بـرای خود ترسـيم کننـد که تا سـالگرد 
پنجـاه سـالگی انقالب، حداقل سـه فيلم مهـم و تاثيرگذار دربـاره انقالب 
اسـالمی، امام خمينی)ره( و دیگر شـخصيت های انقالبی سـاخته شـود؛ 
آثـاری کـه در طـراز اول سـينمای جهان باشـد و مانند فيلم هـای بزرگی 
کـه دربـاره "عمر مختـار"، "مانـدال" و "گاندی" سـاخته شـد، حق مطلب 

را در ایـن زمينـه  اداء نماید.
بویـژه اینکـه با ترسـيم راهبـرد گام دوم انقـالب به وسـيله "حضرت آیت 
اهلل العظمـی خامنـه ای" رهبر معظم انقالب اسـالمی، شایسـته اسـت که 
هنرمنـدان متعهـد ایـن آب و خاک مقـدس،  در این مرحله نيز پيشـگام 

باشند.
5. هيـأت داوران مجمـع، بـا توجـه به شـاخص هـای اعالمی خـود برای 
ارزیابـی فيلم هـا و بـا جمع بندی ارزشـيابی های انجام شـده، جوایز خود 

را بـه آثـار زیر تقدیـم می کند:
برگزیـده اول: فيلم سـينمایی "خـون خدا" بـرای ابـراز ارادت به 
سـاحت حضـرت سيدالشـهداء)ع(، توجه بـه مفهوم توبه و بازگشـت 
و پرداخـت هنـری بـه حقيقـِت "سـفينۀ النجـاۀ بودن" امام حسـين 

عليه السـالم.
برگزیـده دوم: فيلـم سـينمایی "مدیترانـه" بـرای نشـان دادن 
فـداکاری هـای مدافعان حـرم، توجه به کرامت زن مسـلمان و تبليغ 

فریضـه حجـاب و عفـاف در قاب سـينما. 
برگزیده سـوم: فيلـم سـينمایی "23 نفر" بـه خاطـر تصویرگری 
رشـادت هـای رزمنـدگان اسـالم و آزادگان سـرافراز در برابـر کفـر و 

اسـتکبار جهانی. 
برگزیـده چهارم: فيلـم سـينمایی "ماجرای نیمـروز؛ رد خون" 
بـه خاطـر پرداختـن به رشـادت هـای رزمندگان اسـالم، هوشـياری 
سـربازان گمنـام امـام زمان)عـج(، ماهيـت غيـر انسـانی منافقيـن و 
مقابلـه بـا حرکـت خزنـده عـوض کـردن جای شـهيد و جـالد برای 

نسـل جدید.
در پایـان سـپاس خـود را بـه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان 
سـينمایی و دبيرخانـه جشـنواره فيلـم فجر بـرای اسـتمرار بخش تجلی 
ابراهيـم  »آقـای دکتـر  بـرادران گرامـی  از  اراده ملـی تقدیـم کـرده و 
داروغـه زاده« دبيـر جشـنواره و »جناب آقـای محمدعلی حجـازی« مدیر 

بخـش تجلـی اراده ملـی تشـکر ویـژه داریم.
اميد که این بخش بتواند ارتباط نهادها و سازمان های دولتی و غيردولتی 

را با سينماگران برقرار و به بهبود آثار هنری مساعدت نماید.
والسالم عليکم
هيأت داوران مجمع جهانی اهل بيت)ع(
26 بهمن 1397

مراسـم اهدای جوایز تجلی اراده ملی سـی و هفتمين جشـنواره 
فيلـم فجر بـا حضوردبيرکل مجمع جهانـی اهل بيت)ع(

از راسـت: »مرتضی علـی عبـاس ميرزایی« نویسـنده و کارگردان 
و »سياوش حقيقی« تهيه کننده فيلم سينمایی "خــون خــدا"
پـس از دریافـت تندیـس تجلـی اراده ملـی سـی و هفتميـن 
جشـنواره فيلـم فجـر و جایـزه مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع(
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بیانیه مجمع جهانی اهل بیت )ع( 
در محکومیت ذبح

یک کودک شیعه در مدینه
ــه شــهادت رســاندن یــک طفــل معصــوم  در پــی جنایــت هولنــاک ب
شــیعه در مدینــه منــوره، مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( بیانیــه ای صادر 

کــرد.
ــب، آن  ــن جنایــت عجی ــه، ضمــن محکومیــت شــدید ای ــن بیانی در ای
ــری دانســته شــده و در بخشــی از آن  را نتیجــه تفکــر ســلفی و تکفی
آمــده اســت: ایــن جنایــت، نــه اولیــن و نــه آخریــن جنایــت در کارنامــه 
مکتــب افراطــی وهابــی و حکومــت آل ســعود در حق مســلمانان اســت.
متــن کامــل ترجمــه فارســی ایــن بیانیــه - کــه بــه زبــان عربــی صــادر 

شــد - بــه شــرح ذیــل اســت:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ُ َعلَيِه  ـًدا َفَجـَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالِـًدا فِيَها َوَغِضـَب اهللَّ » َوَمـْن یْقُتـْل ُمْؤِمًنـا ُمَتَعمِّ

َولََعَنـُه َوأََعـدَّ لَـُه َعَذابًا َعِظيًما« )النسـاء/ 93(
شـهر مدینه منوره روز پنج شـنبه هفته گذشـته )18 بهمن 1397( شـاهد 
یـک جنایـت تأسـف برانگيز بود. در ایـن فاجعه، یک راننده سـعودی بعد از 
ایـن کـه خودروی خـود را در نزدیکـی یک قهوه خانه متوقف کـرد، کودکی 
را از دسـت مـادرش کـه مسـافر او بود بـه زور گرفت و قصد قتـل او را کرد. 
مـادر او از مـردم اطـراف بـا فریـاد کمک خواسـت، ولی کسـی بـه کمک او 
نرفت. آن جنایتکار هم شيشـه ای را شکسـت و سـر کودک شـش سـال را 
با تکه ای شيشـه از پشـت برید. آن کودک در خون خود غلطيد و مادرش 

هـم از شـوک شـدید این صحنه به کمـا رفت.
ایـن جنایت تأسـف بـار نتيجه تفکر متعصب تکفيری و وهابی اسـت که در 
کتـاب هـای درسـی، بر منابـر علمای حکومتی، در رسـانه هـای دولتی و با 

سياسـت های حکومت عربسـتان سـعودی ترویج می شود.
از سـوی دیگر، آل سـعود شيعيان این کشـور را شهروندان درجه دو می داند 

و با آنها جز بر اسـاس اینکه غير مسـلمان هسـتند، رفتار نمی کند.
آن تفکـرات ویرانگـر و ایـن نحـوه تعامـل، چنيـن فـردی را وا مـی دارد که 
جنایتـی اینگونـه هولنـاک را عليـه یک کودک شـيعهـ  که همـراه مادرش 

راهـی زیـارت حـرم رسـول اکـرم)ص( در مدینـه بودـ  مرتکب شـود.
ایـن جنایـت، نـه اوليـن و نـه آخریـن جنایـت در کارنامـه خونبـار مکتب 

افراطـی وهابـی و حکومـت آل سـعود در حق مسـلمانان اسـت و تاریخ این 
مسـاله را شـهادت می دهـد.

سـؤالی کـه جهـان بایـد مطـرح کنـد این اسـت که: چه کسـی ذهـن این 
راننـده مجرم و صدها نفر مشـابه او را شستشـوی مغزی داده کـه آن قدر از 
فطـرت خـود دور شـوند و بـه مرتبه ای از حيوانيت برسـند کـه یک کودک 
معصـوم و بـی گنـاه را سـر ببرند؟ آنهـم تنها به جـرم این که والدیـن او به 

مذهـب اهل بيت)ع( اعتقـاد دارد؟
پاسـخ این اسـت: تبليغاتی که شـيوخ وهابی از گذشـته تاکنون عليه شيعه 
داشـته و دارنـد، و صـدور فتـوای حالل شـمردن قتل شـيعيان توسـط این 

شـيوخ، بلکه باثواب شـمردن چنين کاری، بر کسـی پوشـيده نيست.
بنابرایـن مسـئوليت قتـل ایـن طفل معصـوم بر عهـده حکومت آل سـعود 
اسـت؛ زیـرا این حاکمان، دسـت تکفيری ها را در جامعه، مؤسسـات دولتی 
و مراکـز دینـی برای تبليغات و خشـونت عليه شـيعيان باز گ ذاشـته اند؛ و 
نتيجـه آن جنایتـی شـده اسـت کـه وحشـتاک ر از جرایم تروریسـت های 
سـلفی و داعشـی اسـت کـه سـاليان سـال بـا حمایـت آل سـعود در حـق 
کـودکان، زنان و سـالمندان بی گناه در مناطق مختلـف جهان - از جمله در 

پاکسـتان، افغانسـتان، عراق و سـوریه - مرتکب شـدند.
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( - در کمـال حـزن و تأسـف - ایـن جنایـت 
وحشـتناک را محکـوم می کنـد و از تمـام مؤسسـات جامعـه مدنـی و از 
جملـه سـازمان های حقوق بشـری و سـازمان یونيسـف می خواهـد که این 
جنایت را محکوم کنند و خواسـتار محاکمه عامالن و مشـوقان این جنایت 

وحشـيانه به صـورت عادالنه باشـند.
ایـن مجمـع بـه خانـواده شـهيد سـعيد »زکریـا بدر علـی الجابر« تسـليت 
می گویـد و از خداونـد متعـال می خواهـد کـه او را در بهشـت بریـن خـود 

جـای بدهـد و بـه خانـواده و بسـتگانش صبـر عطـا فرماید.
و سيعلم الذین ظلموا أّی منقلب ینقلبون
مجمع جهانی اهل بيت)ع(
21 بهمن ماه 1397
4 جمادی الثانيهًْ 1440

 گنجینه مجمع| سال چهاردهم | شماره های 93 و 94 و 95 | زمستان 1397  96



بیانیه مجمع جهانی اهل بیت)ع(
درمحکومیت جنایات فجیع نیوزیلند

ــد پــس  در پــی فاجعــه کشــتار جمعــی از مســلمانان نیوزیلن
ــل  ــی اه ــع جهان ــفند 139۸، مجم ــه روز 2۴ اس ــاز جمع از نم
بیــت)ع( بــا صــدور بیانیــه ای، ایــن فاجعــه را بشــدت محکوم 

کــرد.
متــن کامــل بیانیــه مجمع جهانــی اهــل بیــت)ع( در محکومیت 

جنایــات نیوزیلنــد به شــرح زیراســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»قال اهللُ تبارَک و تعالی: اَِنّ بُُيوتِی فِی االرِض المسـاِجُد، َفُطوبی 
ـَر فِـی بَيِتـِه ثُـمَّ َزاَرنِی فِـی بَْيِتـی أاَل إَِنّ َعلَـی  الَمُزوِر  لَِعبـٍد تََطهَّ
ائِر؛ خداوند متعال در حدیثی قدسـی  فرمود: مسـاجد  َکَراَمـهًَْ الَزّ
خانه هـای مـن در زمين  انـد، پس خوشـا به حال بنـده  ای که در 
خانـه  اش خـود را طاهـر کنـد و بعد مـرا در خانه ام زیـارت کند، 
اینجـا دیگـر بر ميزبان اسـت که مهمـان خود را گرامـی بدارد«.
بـا کمال تأسـف و تأثـر، یک بار دیکر حرمت بيوت اهلل شکسـته 
شـد و دههـا نفر از مسـلمانان بيگناه و بی  دفاعی کـه برای نماز 
ونيایـش در دو مسـجد در کشـور نيوزیلنـد تجمع کـرده بودند 

قربانی حمالت ناجوانمردانه تروریسـتی شـدند.
ایـن اوليـن بـار نيسـت کـه مؤمنـان مسجدنشـين در آتـش 
شـيطان  صفتـان روزگار مـی  سـوزند؛ بلکه نژادپرسـتان اسـالم 
 هـراس و جاهـالن تکفيـری، دو لبـه شمشـيری هسـتند کـه 
محور اسـتکبار و اسـتعمارـ  به سـردمداری آمریـکای جنایتکار 
و مـزدوری صهيونيسـت ها و مرتجعين منطقه ـ برکشـيده و به 

وسـيله آن امنيـت جهـان را بـر هـم زده  اند.
ایـن اقدامـات افـراط  گرایانـه عليـه مسـلمانان و مهاجـران در 

کشـورهایی کـه بـه تسـامح دینی شـهره هسـتند، در راسـتای 
دامـن زدن آمریکا و اذناب آن به سياسـت  هـای کينه  توزانه  ای 
اسـت که با دسـتورات مسـلّم اسـالمیـ  همچون آزادی عقيده، 
امنيـت شـهروندان، حرمـت عبادتـگاه  هـا، گفتگـوی ادیـان و 

همزیسـتی مسـالمت  آميز مـردم ـ منافـات دارد.
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( بـه عنـوان یـک سـازمان بيـن 
المللـی کـه صدها نفر از نخبگان کشـورهای مختلـفـ  از جمله 
نيوزیلنـدـ  در آن عضویـت دارند، این اقدام وحشـيانه را محکوم 
مـی نمایـد؛ و از دولت نيوزیلند و مقامـات قضایی و امنيتی این 

کشـور می  خواهـد که:
1. اقدامـات فـوری و عادالنـه  ای بـرای دسـتگيری و مجـازات 

عامـالن و مشـوقان ایـن فاجعـه انجـام دهنـد؛
2. بـا جلوگيـری از تبليغـات اسـالم هراسـانه و فعاليت هـای 

نژادپرسـتانه، از تکـرار اینگونـه حـوادث ممانعـت کننـد.
همچنيـن از سـازمان هـای بيـن المللـی و حقـوق بشـری می 
 خواهـد کـه بـا جدیـت و اتخاذ تدابيـر مختلف سياسـی، حقوق 
و فرهنگـی، مانـع از خشـونت و خونریزی تندروهـا و متعصبين 

شوند.
اعضـای مجمع ضمن ابراز همدردی و همبسـتگی با بازماندگان 
ایـن جنایـت، بـرای قربانيان مظلومـی که در خانه خـدا مهمان 
خـدا بودنـد رحمـت الهی، و بـرای مجروحان این حادثه شـفای 

عاجل مسـئلت می  نمایند.
وَسيعلَُم الّذیَن َظلَموا أَی َمنَقلٍَب ینَقلِبون
مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم
24 اسفند 1397

ن 
داد

رار 
 قـ

، با
جد

سـ
و م

ه د
ی ب

سـت
وری

 تر
مله

 ح
ان

باني
 قر

د با
لنـ

وزی
م ني

رد
 مـ

گی
سـت

مب
ه

ند
وکل

ر ا
شـه

ع( 
ضا)

م ر
مـا

د ا
ـج

مس
ل 

قاب
ر م

ع د
ـم

م ش
رد

 کـ
ـن

وش
و ر

ل 
گ

97  گنجینه مجمعسال چهاردهم | شماره های 93 و 94 و 95 | زمستان 1397 |



استمداد مجمع جهانی اهل بیت)ع( برای کمک به سیل زدگان
ــت شــریف  ــه ای از مل ــا صــدور بیانی ــی اهــل بیــت)ع( ب مجمــع جهان
ــوب  ــمال و جن ــیل زدگان ش ــه س ــک ب ــرای کم ــلمانان ب ــران و مس ای
ایــران کــه طــی روزهــای اخیــر گرفتــار ســیل شــدند، اســتمداد کــرد.

متن کامل بیانیه مجمع به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پيامبـر اکـرم)ص( فرمودنـد: »مثـل المؤمنيـن فـی تواددهـم و تراحمهم 
کمثـل الجسـد اذا اشـتکی بعض تداعـی له سـائر اعضاء جسـده بالحمی 
و السـهر؛ یعنـی: اهـل ایمان در دوسـتی و مهربانی متقابـل، مثل اعضای 
بـدن هسـتند کـه وقتـی یـک عضـو بـدن، درد بگيرد بقيـه اعضـاء نيز با 

تـب و بيخوابـی، بـا آن عضـو همـدردی می کنند.«
بـا تبریـک اعيـاد رجبيه و حلول سـال جدیـد هجری شمسـی، همانطور 
کـه ملـت شـریف ایـران و مسـلمانان جهـان مـی دانند تعـداد زیـادی از 
مـردم شـمال و جنوب ایـران، گرفتار بالیایی طبيعی و سـيل کم نظيری 
شـده انـد که خانه، زندگی و دسـترنج کشـاورزی و دامداری آنـان را نابود 

یـا بـا مخاطرات جـدی روبرو کرده اسـت.
شـرط انسـانيت و رسـم مسـلمانی آن اسـت کـه بـه یـاری ایـن آسـيب 
دیـدگان بشـتابيم و بـا کمک هـای نقدی و غيـر نقدی، مرهمـی بر آالم 

ایـن عزیـزان بگذاریم.
همچنيـن الزم بـه ذکر اسـت که تعـدادی از مراجـع عظام تقليـد، اجازه 

صـرف بخشـی از وجوهـات بـرای این امـر را صادر فرمـوده اند.
بنابرایـن بـرای سـاماندهی کمک های داخلـی و خارجـی، و جلوگيری از 
سوءاسـتفاده هـای احتمالی، شـماره حسـاب هـای زیر بـرای جمع آوری 

کمـک هـای نقدی بـه سـيل زدگان اعـالم می گردد:

* حساب جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران:
- شماره حساب 99999 نزد تمامی بانک ها به نام جمعيت هالل احمر

- واریز از طریق شماره کارت: 6104337770064606
- واریز از طریق موبایل: 112#*780*

* حساب های مجمع جهانی اهل بیت)ع(:
ـ کمک های ریالی:

حسـاب مشـارکت هـای مردمـی مجمـع جهانی اهـل بيت)ع( نـزد بانک 
ملت، بـه شـماره: 4743144910

و شماره کارت: 6104-3375-2415-9413
IR10-0120-0000-0000-4743-1449-10 :و شماره شبای

ـ کمک های یورویی: 
حسـاب شـماره 8613576731 ـ نـزد بانـک ملـت، شـعبه اللـه تجاری 

)کـد 63396(
شماره شبای حساب :

IR39-0120-8151-0000-8613-5767-31
ـ کمک های دالری:

حسـاب شـماره 8613576079 ـ نـزد بانـک ملـت، شـعبه اللـه تجاری 
)کـد 63396(

شماره شبای حساب :
IR96-0120-8111-0000-8613-5760-79

ضمن عرض تسـليت بـه خانواده های جانباختگان و آرزوی شـفای عاجل 
بـرای مجروحـان، از درگاه خداونـد متعال خواسـتاریم که بـه حق مواليد 
مبـارک مـاه رجـب المرجـب و بعثت نبـوی، و به پـاداش انفـاق و ایثار و 
کمـک هـای مؤمنيـن، این آب های خروشـان را بـه مایه نعمـت و برکت 

تبدیـل نموده و خسـارات آسـيب دیدگان را جبـران فرماید.
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
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همراه با اعضای مجمع عمومی
مجمع جهانی اهل بیت)ع(

به کوشش: حسین مهدوی منش
مسئول دبيرخانه مجمع عمومی

 دبيرخانــه 
دائمي مجمع عمومي اداره اي اســت 

که تحت نظر مستقيم معاونت امور بين الملل  فعاليت 
مي کند، وظيفه این اداره شناســائي نخبگان، علماء و شخصيت هاي 

برجسته فرهنگي شيعه از سراسر جهان جهت پيشنهاد به شوراي عالي مجمع 
است تا این شورا نسبت به تکميل اعضای مجمع عمومی تصميم گيری  نماید.

این کار طبق آئين نامه و شرح وظایف مشخصی انجام مي گيرد. همچنين دبيرخانه دائمي مجمع 
عمومي موظف به دریافت گزارش از اعضاي مجمع عمومي در خصوص وضعيت عمومي پيروان 

اهل بيت)عليهم السالم( در کشورهاي مختلف است. عملکرد و اقدامات انجام شده توسط اعضاء مجمع 
عمومي بوسيله دبيرخانه دریافت می شود که بعد از بررسي و ارزیابي به دبيرکل محترم گزارش می شود.

این دبيرخانه موظف اســت با یک برنامه ریزي زمان بندي شــده به شکل منظم با اعضاي مجمع عمومي 
ارتباط دو سویه برقرار نماید و ضمن دریافت گزارشات، اطالعات، آمار و اخبار و رویدادهاي مربوط به پيروان 

اهل بيت)عليهم السالم( به اطالع رسانی های الزم نيز بپردازد.
عوامل موثر در تعيين تعداد اعضاء مجمع عمومي در هر کشور از جهان عبارتند از:

1-  ميزان جمعيت پيروان اهل بيت)عليهم السالم(؛ 2- حسياسيت های منطقه اي و جغرافيایي؛ 3-  سطح 
فرهنگي؛ 4-  وجود زمينه ها و شــرایط الزم براي انجام فعاليت هاي مجمع؛ 5-  وجود شخصيت هاي 

برجسته در زمينه هاي مختلف در کشور
چنانچه هر یک از اعضاء مجمع عمومي بنا به هر دليلي قادر به ادامه همکاري مفيد نباشند یا 

استعفاء نمایند و یا توسط دبيرخانه دائمي مجمع عمومي مثبت ارزیابي نشوند پيشنهاد 
لغو عضویت آنها به دبيرکل داده می شود و وی در صورت موافقت، جهت اعالم نظر 

نهائي به شورایعالي مجمع تقدیم دارد.

 
                                                                                   



پیام تسلیت مجمع جهانی اهل بیت)ع(
در پی ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َعلَيِه َفِمنُهم َمـن َقضی نَحَبُه  ِمـَن الُمؤِمنيـَن رِجـاٌل َصَدقوا ما عاَهـُدوا اهللَّ
لـوا تَبدیاًل؛ در ميـان مؤمنان مردانی هسـتند  َوِمنُهـم َمـن یَنَتِظـُر َومـا بَدَّ
کـه بر سـر عهـدی که با خدا بسـتند صادقانـه ایسـتاده اند؛ بعضی پيمان 
خـود را بـه آخـر بردنـد )و در راه او شـربت شـهادت نوشـيدند(، و بعضی 
دیگـر در انتظارنـد؛ و هرگـز تغييـر و تبدیلـی در عهـد و پيمـان خـود 

ندادنـد. "سـوره احـزاب، آیه 23"
درگذشـت فقيـه عاليقدر و دانشـمند مجاهد حضرت آیـت اهلل آقای حاج 
سـيد محمود هاشـمی شـاهرودی)ره( ضایعـه بزرگی برای جهان تشـيع 

است.
مقاطـع مختلـف حيـات پربار این فقيد سـعيد، مملـو از مجاهدت علمی، 

جهـاد عملی و خدمات گوناگون دینی و سياسـی اسـت.
ایشـان در زمـان نهضـت امام خمينـی)ره(، به تبعيت از اسـتادش متفکر 
بـزرگ اسـالمی "آیـت اهلل العظمـی شـهيد سـيد محمدباقـر صـدر" از 

حاميـان انقـالب اسـالمی بـه شـمار می رفـت.
پـس از پيـروزی انقـالب اسـالمی ایران نيز، چـه در عراق و چـه در ایران 
در صـف اول مبارزیـن بـود. حضـور در مجلـس اعـالی انقـالب اسـالمی 
عـراق و مبـارزه مـداوم بـا رژیم بعـث عراق، صفحـه درخشـانی از زندگی 
ایشـان اسـت که با تقدیم سـه برادر شـهيد، تکميل شـد؛ فداکاری هایی 

کـه سـرانجام به سـقوط دیکتاتـور جنایتکار عفلقی منجر شـد.
در جمهـوری اسـالمی ایـران نيـز فعاليتهـای مؤثـر آیـۀ اهلل شـاهرودی 
در مهمتریـن نهادهـای حاکميتـی ـ همچـون مجلس خبـرگان رهبری، 
شـورای نگهبان قانون اساسـی، قـوه قضائيه و مجمع تشـخيص مصلحت 

نظـام ـ بيانگـر خدمـات صادقانـه وی بـه نظام و مردم اسـت.
ایـن اندیشـمند سـترگ، نگاهـی بـس ژرف بـه جهـان و توجهـی وافر به 
مسـلمانان در نقـاط مختلـف گيتـی داشـت. از این رو، یکی از مؤسسـين 

"مجمـع جهانـی اهـل بيت)عليهـم السـالم(" به شـمار می رفت و سـالها 
نيـز بـه عنوان عضو شـورای عالی ایـن مجمع، به پيـروان خاندان عصمت 

و طهارت)عليهـم السـالم( خدمت کرد.
خدمـات این عالم نسـتوه، جهـان شـمول و دیدگاهش فراگيـر در زمينه 
هـای گوناگـون فراگيـر بـود. عـالوه بـر مجمع جهانـی اهـل بيت)عليهم 
السـالم(، حضـور در "مجمـع جهانی تقریب مذاهب اسـالمی" و تأسـيس 
و اداره "مؤسسـه دائـرۀ المعـارف فقـه اسـالمی بـر طبـق مذهـب اهـل 
بيت)عليهـم السـالم( " و "دانشـگاه عدالـت"، برگ هایـی از دفتر خدمات 
فرهنگـی اوسـت کـه از رهگـذر آنهـا کتـب، مجـالت و پژوهـش هـای 
مانـدگاری بـه مجامـع علمـی، فقهـی، حقوقـی و تقریبـی جهان اسـالم 

تقدیم شـد.
عـالوه بـر همه کمـاالت، مبـارزات بـرای آزادی عـراق و مجاهـدات برای 
اعتـالی ایـران، حلقـه دروس فقـه و اصـول ایـن اسـتاد وارسـته ـ کـه 
حامـل رایحـه حـوزه علميه نجف اشـرف و اندیشـه های فقهـی، اصولی، 
اقتصـادی و فلسـفی شـهيد صـدر بودـ  فضـای حوزه علميه قـم را معطر 

و جـان طـالب را از زالل علـوم آل محمـد)ص( سـيراب مـی نمـود.
مجمـع جهانـی اهـل بيت)عليهم السـالم( مصيبـت درگذشـت این فقيه 
وارسـته را بـه محضـر حضـرت ولـی عصـر ـ ارواحنافـداه ـ و نيـز رهبـر 
معظـم انقـالب اسـالمی، مراجـع عظـام تقليـد، حوزه هـای علميـه نجف 
و قـم، مـردم عـراق و ایـران، خانـدان مکرم، همسـر محتـرم، آقـازادگان 
گرامـی و همـه وابسـتگان، شـاگردان و عالقمنـدان بـه ایشـان تسـليت 
عـرض می کنـد؛ و از درگاه خداونـد متعـال بـرای آن فقيد عظيم الشـان 

رحمـت و غفـران و بـرای بازمانـدگان صبـر و سـلوان مسـألت دارد.
اناهلل و انا اليه راجعون 
مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم
4 دی 1397
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دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( :

آیت الله هاشمی شاهرودی)ره( شخصیتی فقیه، 
فیلسوف، جامعه شناس و حامل اندیشه های بزرگ بود

مراسـم گراميداشـت آیـت اهلل سـيد محمـود هاشـمی شـاهرودی)ره( بـا 
سـخنرانی دبيـرکل مجمـع جهانی اهل بيت)ع( در دانشـگاه علوم اسـالمی 

رضـوی مشـهد مقـدس برگزار شـد.
حجت االسـالم والمسلمين محمدحسـن اختری در این مراسـم اظهار کرد: 
از سـال پيـروزی انقـالب اسـالمی تا بـه امروز، موفقيـت های پـی در پی و 
هـر روز یک پيروزی و عظمت برای اسـالم و مکتب اهـل بيت)ع( در جهان 

افتادهاست. اتفاق 
وی بـا اشـاره به چهل سـالگی جمهوری اسـالمی هـم گفت: در طـول این 
چهل سـال، انقالب و حکومت اسـالمی در همه جا پيشـرفت داشـته است. 
پيـروزی هـای مقاومت در کشـورهای منطقه، مسـئله کوچکی نيسـت که 

بـه برکـت انقالب اسـالمی صورت مـی گيرد.
دبيـر کل مجمـع جهانی اهل بيت)ع( بـه نقش امام خمينی)ره( هم اشـاره 
و تأکيـد کـرد: امـام)ره( تنهـا عالِمـی بـود که با لطـف خداوند توانسـت در 
زمـان معاصـر، حکومتی الهـی ایجاد کنـد؛ و از زمان بازگشـت امـام)ره( به 

کشـور تـا امـروز هيچ اتفاقی به شـکل تصادفـی رخ نداده اسـت.
وی بـه مناسـبت نهـم دی نيـز پرداخـت و گفـت: در 9 دی مـردم غيـور 
کشـورمان انقـالب دیگـری را به پا کردنـد و حرکت پرشـوری را به نمایش 
گذاشـتند کـه این حرکت، برگ زریـن دیگری را در دفتـر خاطرات حرکت 
هـای مردمـی و دینـی انقالب ثبت کـرد. لذا نبایـد این روزهـای تاریخی را 

فرامـوش کنيم
آقـای اختـری ادامـه داد: نهـم دی روزی از روزهـای خداسـت کـه یاد خدا 
زنـده شـد و نـام او با عظمـت به یاد آورده می شـود. در ایـن روز ملت ما بار 
دیگـر بيعـت، اطاعـت و ارادت خـود به انقالب اسـالمی و والیـت فقيه را به 

نمایـش گذاشـت. نهم دی رفراندومی نسـبت به مسـئله والیـت فقيه بود.

دبيـر کل مجمع جهانی اهل بيت)ع( سـپس به شـخصيت مرحوم آیت اهلل 
هاشـمی شـاهرودی پرداخت و خاطرنشـان کرد: وقتی فقيه مؤمنی از دنيا 
مـی رود، در جامعـه ثلمـه ای بـه وجـود مـی آید کـه قابل جبران نيسـت. 
هم اکنون نيز حقيقت بسـيار روشـن این اسـت این اسـت که پس از فوت 
آیت اهلل هاشـمی شـاهرودی خسـران و زیانی وارد شده است که به سختی 

جبران خواهد شـد.
حجت االسالم والمسلمين اختری شخصيت آن فقيد را جامع در امور دینی 
و سياسـی دانسـت و عنوان کرد: آیت اهلل هاشـمی شـاهرودی، شـخصيتی 
فقيـه، فيلسـوف، جامعه شـناس و حامل افکار و اندیشـه های بـزرگ بودند 

که بخشـی از اندیشـه های ایشـان در حـوزه های علميـه ترویج یافت.
دبير کل مجمع جهانی اهل بيت)ع( یکی از ویژگی های ایشـان را حمایت، 
پشـتيبانی و باور نسـبت به مقام معظم رهبری دانسـت و خاطرنشـان کرد: 
ایشـان جـزء چند فقيهـی بودند که در جلسـات خاص فقهـی رهبر انقالب 
حاضـر بودنـد. ایشـان بـا توجـه بـه حضـور در ایـن نشسـت هـای علمی و 

فقهی، معتقـد به اعلميت رهبـری بودند.
وی افـزود: امـروز یکـی از اهداف دشـمنان ما ایجاد تزلـزل در باورهای دینی 
مـردم اسـت کـه جایگاه والیت فقيه و رهبـری یکی از این باورها اسـت؛ زیرا 
دشـمنان مـی دانند که نظام با اسـاس رهبـری و والیت تـداوم پيدا می کند.

وی در پایان سـخنان خود به ضعف دشـمنان اسـالم هم پرداخت و گفت: 
سـفرای آمریـکا در کشـورها زمانـی پادشـاه را عـوض ميکردنـد؛ امـا امروز 
رئيـس جمهـور آمریـکاـ  کـه منفورتریـن فرد جهان اسـتـ  برای سـفر به 
عراق باید مخفيانه سـفر کند و در سـفرش نيز هيچ مسـئول عراقی حاضر 
بـه دیـدار بـا او نمی شـود. این ها همه نشـان دهنده ذلت اسـتکبار جهانی 

و عـزت ایران در منطقه اسـت.
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پیام تسلیت مجمع جهانی اهل بیت)ع(
به مناسبت ارتحال آیت الله مؤمن قمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َعلَيـِه  " ِمـَن الُمؤِمنيـَن رِجـاٌل َصَدقـوا مـا عاَهـُدوا اهللَّ
لوا  َفِمنُهـم َمـن َقضـی نَحَبـُه َوِمنُهم َمـن یَنَتِظـُر َومـا بَدَّ
تَبدیـال ـ در ميـان مؤمنـان مردانـی هسـتند که بر سـر 
عهـدی کـه با خـدا بسـتند صادقانـه ایسـتاده اند؛ بعضی 
پيمان خود را به آخر بردند )و در راه او شـربت شـهادت 
نوشـيدند(، و بعضـی دیگـر در انتظارنـد؛ و هرگز تغيير و 

تبدیلـی در عهـد و پيمـان خـود ندادند."
)سوره مبارکه احزاب، آیه 23(

رحلـت عالِـم ربانـی، فقيـه مجاهـد، دانشـمند پارسـا و 
شـخصيت انقالبـی سـاده زیسـت آیـهًْ اهلل آقـای حـاج 
شـيخ »محمـد مؤمن قمی« موجب تأسـف و تأثـر فراوان 

گردید.
آن فقيـد سـعيد از پيشـگامان نهضـت اسـالمی و یـاران 
قدیمـی امـام خمينـی)ره( بـود کـه تـا پایـان عمـر در 
راه خدمـت بـه مـردم و وفـاداری بـه انقـالب اسـالمی 
انقـالب  معظـم  رهبـر  کنـار  در  آرمان هـای شـهداء،  و 
اسـالمی حضـرت آیـهًْ اهلل العظمـی خامنـه ای )مد ظله 

العالـی( اسـتوار مانـد.
آیـهًْ اهلل مؤمـن)ره( همچنيـن از اعضـای اوليـن شـورای 
عالـی مجمـع جهانی اهـل بيـت)ع( بود که در تأسـيس 
ایـن نهـاد پـر برکت نقـش مهمی ایفـاء نمود. ایشـان به 
مـدت چند سـال ریاسـت "شـورای فقـه اهل بيـت)ع(" 
ایـن مجمـع را نيز بـر عهده داشـت که آثـار و تحقيقات 

مانـدگاری را برای اسـتفاده شـيعيان و مسـلمانان جهان 
از خـود بـر جـای نهاد.

تحقيقـات ژرف فقهـی و اصولـی، تأليفـات متعـدد )از 
جملـه کتـاب مانـدگار الوالیـهًْ االلهیـهًْ االسـالمیهًْ 
کـه بـه وسـيله مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( بـه زیـور 
طبـع آراسـته شـد(، تربيـت شـاگردان، تقـوا و اخالص، 
خدمـات اجتماعـی، روحيه مردم داری و بسـاطت زندگی 
ایشـان، در کنـار فعاليت های سياسـی و انقالبی همچون 
نمایندگـی اسـتان قــم در مجلـس خبـرگان رهبـری 
و عضویـت متوالـی در شـورای نگهبـان قانـون اساسـی، 
ذخيـره ای نيک برای آن شـخصيت سـترگ خواهد بود.
مجمـع جهانـی اهـل بيـت)ع( و همـه اعضـای آن در 
نقـاط مختلـف جهـان، درگذشـت ایـن عزیز سـفرکرده 
را بـه محضـر حضـرت بقيـهًْ اهلل العظـم )ارواحنـا فـداه( 
و نيـز بـه رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، مراجـع عظام 
تقليـد، حوزه هـای علميه، بـرادر گرامی، فرزنـدان مکّرم، 
شـاگردان ایشـان و مـردم قهرمـان شـهر خـون و قيـام 
قــم تسـليت عـرض نمـوده؛ و بـرای آن فقيـد و نيـز 
"بـرادر شـهيدش" رحمـت الهـی و علـو درجـات و برای 
بازمانـدگان صبر جميـل و اجر جزیل مسـألت می نماید.
مجمع جهانی اهل بيت)ع(
سوم اسفندماه 1397
شانزدهم جمادی الثانيهًْ 1440
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انس با قرآن، تواضع و تقوا در سیاست
از ویژگی های مرحوم "محمدنبی حبیبی" بود

آقـای »محمدنبـی حبيبـی« عضـو ایرانـی مجمـع جهانـی اهـل بيت)ع( 
بامـداد روز 9 بهمـن 1397 بـر اثـر عارضه قلبـی دار فانـی را وداع گفت.

آقـای »حميدرضـا ترقـی« از اعضـای شـورای مرکزی و معـاون بين الملل 
حـزب مؤتلفـه اسـالمی در گفتگویی با خبرنـگار ما درباره ابعـاد اخالقی، 

علمـی و مبارزاتـی آن مرحوم سـخن گفت.
وی در تشـریح زندگـی مرحـوم حبيبـی گفـت: تحصيـالت عالـی آقـای 
محمدنبـی حبيبـی در دو مقطـع ليسـانس و فـوق ليسـانس در رشـته 
جامعـه شناسـی بود؛ امـا انس زیاد با قـرآن و مطالعه موضوعات اسـالمی 

از ویژگـی هـای او بود.
ترقـی دربـاره فعاليـت های انقالبـی و اجرایی ایشـان نيز اظهـار کرد: کار 
سياسـی او از دوران دانشـجویی و قيـام 15 خـرداد آغـاز شـد و پـس از 
تبعيـد امـام خمينـی)ره(، مبـارزه را در مسـجد آیـت اهلل کاشـانی "پامنار 
تهـران" ادامـه داد. پـس از پيـروزی انقـالب، فعاليـت اجرایـی خـود را از 
معاونـت سياسـی اسـتانداری کرمان شـروع کرد و بـا اسـتانداری فارس، 

اسـتانداری خراسـان، شـهرداری تهـران و... ادامه داد.
وی دربـاره فعاليـت هـای حزبی مرحـوم حبيبی بعد از تصـدی دبيرکلی 
حـزب مؤتلفـه اسـالمی هـم اظهـار داشـت: فعاليـت وی در ایـن دوران، 
حـول چنـد محـور بـود: تقویـت تحـزب در جامعـه؛ ایجـاد وحـدت بين 
نيروهـای انقالبـی؛ برنامـه ای کردن فعاليـت حزب؛ و متکی کـردن آن به 

سيسـتم و خـارج شـدن از اتکاء به شـخص.
معـاون بين الملـل حـزب مؤتلفه اسـالمی تصریـح کرد: سـعی وی بر این 
بـود کـه بتوانـد فضای سياسـی کشـور را سـالم کنـد و نگذارد کشـور به 
رقابت هـای حذفی آلوده شـود. مثـاًل در برگزاری "اجـالس کميته دائمی 
اتحادیـه احـزاب سياسـی آسـيا" و "اجـالس حمایـت از فلسـطين" که با 

مسـئوليت لجسـتيکی حزب مؤتلفه انجام شـد، از همه احزاب ـ از جمله 
احـزاب اصـالح طلـبـ  دعوت کـرد و حتـی مدیریت برنامه فلسـطين را 
بـه یکـی از شـخصيت هـای انقالبـی جنـاح مقابـل داد. وی عمـاًل تالش 
کـرد کـه وحـدت احـزاب را ایجاد کنـد، که تا در مسـائل اصولـی انقالب 
نيـز همه یکپارچه باشـند و مشـارکت خود را حفظ کنند؛ زیـرا او مصالح 

کل نظـام را بـر مصالح حزبـی و گروهی ترجيـح می داد.
ترقـی تأکيـد کرد: مرحـوم حبيبی همچنيـن موضع و مرزبندی شـفافی 
در مقابـل جریـان فتنـه داشـت و بـه هيـچ وجـه در برابـر ایـن جریانات 
از تدیـن، تواضـع، سـبقت در سـالم، تقـوای  ایشـان  کوتـاه نمی آمـد. 
سياسـی و غلبـه دیانت بر سياسـت کامـاًل برخوردار بود. همچنين سـعی 
مـی کـرد هيچ فاصله ای بيـن فعاليت های سياسـی حزب بـا روحانيت و 

مرجعيـت وجود نداشـته باشـد.
ابنــا  خبرنــگار 
از  پایــان  در 
حميدرضــا ترقــی 
کــه  خواســت 
ــی  ــوم حبيب مرح
ــه  را در یــک جمل
معرفــی کنــد. وی 
ــای  پاســخ داد" آق
یــک  حبيبــی، 
ر  ا ســتمد سيا "

ــر  ــی" و "مدی والی
بــود. جهــادی" 

به کوشش: علیرضا برومند )خبرگزاری ابنا(
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پیام تسلیت در ارتحال
مبّلغ بزرگ شیعه در تونس

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُکّل نَْفٍس َذائَِقهًُْ الَْمْوِت ثُمَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعون ــ هر انسانی مرگ را می چشد، 

آنگاه به سوی ما بازگردانده خواهيد شد.« )سوره عنکبوت، آیه 57(
خانواده و محبان مرحوم مغفور حضرت حجت االسالم والمسلمين شيخ 

»مبارک بعداش«
سالم عليکم و رحمهًْ اهلل و برکاته

تمامی اعضاء و مرتبطان مجمع جهانی اهل بيت)ع(، با تسليم به قضا و قدر الهی، 
در غم از دست دادن مرحوم شيخ مبارک بعداش اعالم سوگواری می کنند.

آن مرحوم عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بيت)ع( از کشور سبز 
"تونس" بود و به عنوان یک مبلّغ مردم را به سوی حق و حقيقت دعوت 
می کرد. وی از منادیان وحدت اسالمی و مدافعان مکتب اهل بيت عصمت 
اسالمی  جامعه  و  بيت)ع(  اهل  فقدانش شيعيان  با  و  بود؛  رسالت)ع(  و 

تونس، یک شخصيت علمی و تبليغی صادق را از دست دادند.
خداوند او را رحمت فرماید؛ و در بهشت برینش جای دهد؛ و با انبياء و 

اولياء و اهل بيت)ع( محشور سازد.
دوستان،  برادران،  به  که  داریم  مسئلت  عزوجل  خداوند  از  همچنين 

شاگردان و خانواده کریمش صبر و اجر عطا کند.
وانا هلل و انا اليه راجعون
محمدحسن اختری
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع(

پیام تسلیت در فقدان
 شخصیت بزرگ شیعیان مرص

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»ُکّل نَْفٍس َذائَِقهًُْ الَْمْوِت ثُمَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعوَن«

)سوره عنکبوت، آیه 57(
به بستگان و دوستداران مرحوم الدمرداش زکی مرسی العقالی

سالم عليکم و رحمهًْ اهلل و برکاته
ــا  ــای آن ب ــدان و اعض ــام کارمن ــت)ع( و تم ــل بي ــی اه ــع جهان مجم
تســليم در برابــر قضــا و قــدر الهــی، درگذشــت مرحــوم مغفــور دمرداش 

ــد. ــی را تســليت می گوین ــی مرســی العقال زک
ایــن شــخصيت ففيــد و مســتبصر بــزرگ، عضــو مجمــع عمومــی مجمع 
جهانــی اهــل بيــت)ع( در مصــر بــود کــه بــا دعــوت مــردم بــه ســوی 

حقيقــت، از مکتــب اهــل بيــت)ع( دفــاع مــی کــرد.
آن فقيــد ســعيد، فعاليــت مؤثــری در زمينــه هــای قضایــی و پارلمانــی 
ــت)ع( و  ــب اهــل بي ــروان مکت ــا درگذشــت او، پي در مصــر داشــت و ب
جامعــه اســالمی ایــن کشــور، یــک شــخصيت علمــی، سياســی، حقوقی 

و تبليغــی صــادق را از دســت دادنــد.
ــاء  ــا، اولي ــا انبي ــد و ب ــن خــود جــای بده ــد او را در بهشــت بری خداون
ــه  ــه ب ــم ک ــئلت داری ــد مس ــد، از خداون ــور کن ــت)ع( محش ــل بي و اه
ــد. ــا کن ــر عط ــش صب ــواده کریم ــاگردان و خان ــتان، ش ــرادران، دوس ب
وانا هلل و انا اليه راجعون
مجمع جهانی اهل بيت)ع(
12 اسفند 1397

دو ضایعه بزرگ برای جامعه شیعیان آفریقا
در فاصله زمانی یک ماه، شیعیان و مستبصرین شمال آفریقا دو شخصیت بسیار مهم خود را از دست دادند.  ابتدا در بهمن ماه 1۳97 حجت االسالم والمسلمین »مبارک بعداش« از 

عالمان برجسته پیرو اهل بیت)ع( در كشور تونس درگذشت. سپس در اسفندماه، استاد »الدمرداش زكی العقالی« از شخصیت های بزرگ شیعیان مصر دار فانی را وداع گفت. 
پیامهای تسلیت مجمع جهانی اهل بیت)ع( به مناسبت فوت این دو عضو مجمع را در زیر بخوانید:
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دو ضایعه بزرگ برای جامعه شیعیان ترک تبار
در سال 1۳97، شیعیان و مستبصرین كشور تركیه و ترک تباران ساكن اروپا دو شخصیت بسیار مهم خود را از دست دادند.  ابتدا حجت االسالم والمسلمین شیخ »صفر جوشقون« و سپس 

حجت االسالم والمسلمین شیخ »محمد آوجی« دار فانی را وداع گفتند. 
پیامهای تسلیت مجمع جهانی اهل بیت)ع( به مناسبت فوت این دو عضو مجمع را در زیر بخوانید:

پیام تسلیت در فقدان
شیخ محمد آوجی

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وَمْن یَُهاِجْر فِي َسِبيِل اهلَلِّ یَِجْد فِي األَْْرِض ُمَراَغًما َکِثيًرا َوَسَعهًًْ َوَمن یَْخُرْج ِمن بَْيِتِه 
ُمَهاِجًرا إِلَی اهلَلِّ َوَرُسولِِه ثَُمّ یُْدرِْکُه الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع أَْجُرُه َعلَی اهلَلِّ وکاَن اهلَلّ َغُفوًرا 

رحيما )سوره نساء، آیه 100(
قرآن و عترت، حجت االسالم  مبلّغ مخلص معارف  و  عالم مجاهد  درگذشت 
والمسلمين حاج شيخ محمد آوجی، عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل 

بيت)ع( موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.
آن دانشمند سخت کوش و شجاع، در جوانی به خاطر دفاع از احکام اسالم، رنج 
تبعيد از سرزمينش را به جان خرید؛ اما هيچگاه دست از تالش و تبليغ نکشيد.

مرحوم آوجی با وجود صعوبت هجرت، مراکز اسالمی متعددی در اروپا تأسيس 
کرد که افراد زیادی در آنها با معارف قرآن و عترت آشنا شدند.

ایشان همچنين صدها نفر را به مذهب اهل بيت )عليهم السالم( مشّرف کرد که 
بسياری از آنان با تحصيل در حوزه های علميه، در سلک عالمان درآمدند و خود 

افراد زیادی را به صراط مستقيم هدایت نمودند.
مرحوم حاج شيخ محمد آوجی که از دلدادگان امام خمينی)ره( بود، در عضویت 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( قرار داشت و با مشارکت فعال در اجالس مجمع 
عمومی و دیگر برنامه های مجمع، در خدمات این سازمان جهانی به پيروان 

خاندان رسالت، سهيم بود.
آن مرحوم سرانجام پس از زیارت عتبات عاليات و در جوار مضجع حضرت ثامن 
الحجج)ع( دار فانی را وداع گفت و پاداش شایسته سالها تالش خالصانه خود را 

دریافت کرد.
این ضایعه بزرگ را به محضر امام زمان - ارواحنا فداه - و نيز رهبر معظم انقالب 
اسالمی، مراجع عظام تقليد، حوزه های علميه و خاندان، شاگردان و عالقمندان 
ایشان - بویژه همکاران وی در ترکيه، آلمان و هلند - تسليت عرض نموده، برای 

آن فقيد سعيد رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.
مجمع جهانی اهل بيت)ع(ـ  14 دی 1397

پیام تسلیت در فقدان
شیخ صفر جوشقون

بسمه تعالی
پيامبر اکرم)ص(: »موت العالم ثلمهًٌْ فی االسالم ال تسّد ما اختلف اللّيل و الّنهار؛ 
مرگ عالم رخنه ای است در اسالم، که با گذشت شب و روز هرگز پر نمی شود«. 

)کنز العمال: 28760؛ ميزان الحکمهًْ، ج 8، ص 25(
با کمال تأسف وتأثر اطالع یافتيم عالم وارسته و بزگوار، روحانی فداکار و مبلغ 
مکتب اسالم ناب محمدی در حوزه اروپا، حجت االسالم و المسلمين مرحوم 
آقای شيخ صفر جوشقون که برای انجام رسالت دینی خود به آن دیار سفر کرده 

بود، دعوت حق را لبيک گفته وبه جوار قرب رحمت الهی شتافت.
ایشان در راه ترویج مذهب حقه تشيع از هيج تالش وکوششی فرو گذار نمی 
نمودند و در طول سال ها تبليغ در اروپا، حضور مداوم و مستمر شان در سنگر 
هدایت و راهنمایی و تأسيس مسجد مرکزی برلين براستی موجب تنویر افکار 
عمومی مردم مسلمان در آلمان بود که امروزه محل تجمع محبان و پيروان اهل 

بيت )عليهم السالم( می باشد.
این فقيد سعيد، در ایام سختی و غربت اسالم و مسلمين در آن دیار، سرسختانه 

کوشيد و با تحمل مرارت ها به تبليغ دین تا آخرین روزهای حيات پرداخت.
مجمع جهانی اهل بيت )عليهم السالم( ضایعه درگذشت این مروج علوم و معارف 
قرآن و عترت را که از عالقمندان به امام راحل )رحمهًْ اهلل عليه( و مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( به شمار می رفت و در اجالس های اوليه مجمع عمومی 
مجمع جهانی اهل بيت )عليهم السالم( نيز شرکت فعال و حضور موثری داشت را 
به خانواده محترم و همچنين پيروان اهل بيت )ع( در ترکيه و اروپا تسليت گفته 
و ضمن آرزوی علّو درجات و رضوان و غفران الهی برای آن فقيد تازه گذشته، 
برای بازماندگان نيز صبر جزیل را مسألت نموده و از خداوند متعال درخواست 
می نمائيم که روح ایشان را با مواليان و ولی نعمتانش محشور نماید. رجاء واثق 
داریم که علمای مقيم در کشورهای ترک تبار و اروپایی ادامه دهنده راه پر بهجت 
عاش سعيداً و مات سعيداً؛ غفر اهلل له و لنا. وی خواهند بود.  
محمد حسن اختری
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پیام تسلیت در فقدان
 عامل شیعه عربستانی

الرحیم الرحمن  بسم اهلل 
قـال اإلمـام الصـادق عليه السـالم: إذا مـاتَ  الُمؤِمـنُ  الَفقيهُ  

ها َشـيء. ثُلِـمَ  في اإلِسـالمِ  ثُلَمهًْ ال یَُسـُدّ
اهلل  آیـت  ربانـی حضـرت  عالـم  و  القـدر  دانشـمند جليـل 
عالمـه »سـيد طاهـر السـلمان« از علمـای بـزرگ منطقـه 

دیـدار حـق شـتافت. بـه  عربسـتان،  "الشـرقيهًْ" 
ایـن روحانـی وارسـته، عمر پـر بار خویـش را صـرف تعليم 
و تعلـم علـوم آل محمـد)ص( کـرد و در راه ترویـج معالـم 
و معـارف مکتـب اهـل بيـت)ع( و تربيـت طـالب و فضـال 

مجاهدتـی بسـيار نمـود.
بـه سـيره علمـای عامـل، مخلصانـه در  ایشـان همچنيـن 
رفـع نيازهـای مسـلمانان و ارائـه خدامـت اجتماعی کوشـا 

. د بو
امـام  مبـارک  پيشـگاه  بـه  را  ناپذیـر  جبـران  ثلمـه  ایـن 
زمان)عـج( و نيـز مراجـع عظـام تقليـد، حوزه هـای علميه، 
خانـواده، شـاگردان و ارادتمنـدان آن فقيـد ـ بویـژه مـردم 
"االحسـاء" ـــ تسـليت گفتـه، بـرای فرزنـدان و عالقمندان 

آن مرحـوم صبـر و اجـر مسـألت داریـم.
از خداونـد متعـال مـی خواهيـم کـه درجـات ایـن عالـم 
فرهيختـه را متعالـی نمـوده و بـا اجداد طاهرینش محشـور 

ند. گردا

و انـا هلل و انا اليه راجعون
مجمـع جهانی اهل بيت)ع(
2 ربيع الثانی 1440

بیانیه محکومیت  حکم غیرقانونی 
علیه عامل خدوم کویتی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با کمال تأسف، خبر صدور حکم قضایی عليه حضرت حجت االسالم والمسلمين 
شيخ »حسين المعتوق« مبنی بر 5 سال حبس و 5 سال تحت نظارت امنيتی بودن 
پس از پایان مدت محکوميت و همچنين حکم عليه 12 شهروند دیگر به مدت 
یکسال حبس به اتهام پناه دادن به متهمان پرونده گروه العبدلی را دریافت کردیم.
این احکام، بدون هيچ دليل شرعی، قانونی و جزائی توسط دادگاه کویت صادر 

گردیده است.
شيخ حسين المعتوق دبيرکل جریان ائتالف اسالمی ملی کویت، عضو شورای عالی 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( و نماینده شرعی مراجع تقليد در این کشور به شمار 
می آید. وی دارای دیدگاه های درخشانی در زمينه وحدت ملی کویت و همبستگی 
با مذاهب اسالمی و احزاب و قشرهای مختلف این کشور در مقابله با اندیشه ها و 
جریان های تندرو تروریستی است و خدمات بزرگی نيز در خدمت به محرومين و 

مستضعفين در داخل و خارج از کویت داشته و دارد.
مجمع جهانی اهل بيت)ع( این احکام ظالمانه را محکوم کرده و تصميم دادگاه را 
کاماًل سياسی می داند؛ تصميمی که با ترغيب جریان وهابی تندرو مورد حمایت 

نظام طایفه ای و ظالم عربستان سعودی صورت گرفته است.
این احکام  برای نقض  اقدامات فوری و عادالنه ای  از دولت کویت می خواهيم 
ظالمانه ــ که نادیده گرفتن مواضع ملی و اسالمی به شمار آمده و با مصالح دولت 
ـ  انجام دهد. اميدواریم این بحران ساختگی، با حکمت  و ملت کویت مغایرت داردـ 

و مسئوليت دولتمردان کویت چاره شود.

والسالم علی من اتبع الهدی
محمدحسن اختری
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم
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پیام تسلیت  در فقدان 
شیخ احمد ولد یحیی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُکّل نَْفٍس ذائَِقهًُْ الَمْوِت ثُمَّ إِلَينا تُرَجُعون ـ سوره عنکبوت؛ 57 

خانواده مرحوم مغفور جناب شيخ احمد ولد یحيی
السالم عليکم ورحمهًْ اهلل وبرکاته 

با رضایت و تسليم کامل در برابر قضای محتوم الهی، مجمع جهانی 
اهل بيت)ع( و همه اعضاء و منتسبين به آن، درگذشت مرحوم 

مغفور جناب شيخ احمد ولد یحيی را تسليت عرض می کنند.
آن فقيد سعيد عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در 
موریتانی بود؛ و از مبلغان و دعوت کنندگان به حق، از پيشگامان 
و  عصمت  بيت  اهل  مکتب  از  کننده  دفاع  و  اسالمی  وحدت 

رسالت)عليهم السالم( به شمار می آمد.
اسالمی  جامعه  و  بيت)ع(  اهل  دوستداران  ایشان،  فقدان  با 
موریتانی یک شخصيت علمی و تبليغی صادق را از دست دادند.

خداوند او را رحمت کند، و در بهشت برین سکنی دهد؛ و با انبياء 
و اولياء و اهل بيت)ع( محشور گرداند.

برادران،  به  خواهيم  می  ــ  عال  و  جّل  ــ  خداوند  از  همچنين 
دوستان و خانواده مکرم ایشان صبر و اجر عنایت فرماید.

انا هلل وانا اليه راجعون
محمدحسن اختری
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم
5 دسامبر 2018

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت 
شیخ ادریس ترائوره

بسمه تعالی
پيامبر اکرم)ص(: »موت العالم ثلمهًٌْ فی االسالم ال تسّد ما اختلف اللّيل و الّنهار؛ 
مرگ عالم رخنه ای است در اسالم، که با گذشت شب و روز هرگز پر نمی شود«. 

)کنز العمال: 28760؛ ميزان الحکمهًْ، ج 8، ص 25(
باکمال تأسف وتأثر اطالع یافتيم مبلغ پرتالش و روحانی شناخته شده در کشور 
مالی، »مرحوم آقای شيخ ادریس ترائوره« که ابتدا مشقت های سفر به شهر مقدس 
قم را به جان خرید و جهت تحصيل علوم دینی به آن شهر سفر کرد و سپس برای 
انجام رسالت دینی خویش و تبليغ مکتب اسالم ناب محمدی به موطن خویش 

مراجعت کرد، دعوت حق را لبيک گفته و به جوار قرب رحمت الهی شتافت.
و  السالم(  )عليهم  بيت  اهل  جهانی  مجمع  عمومی  مجمع  اعضای  از  که  ایشان 
همچنين از عالقمندان به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به شمار می رفت، 
عمر خود را در راه دفاع از مکتب اهل بيت )ع( و ترویج مذهب حقه تشيع صرف 

کرده و جمعيت فرهنگی ـ دینی مزین بنام »ثقلين« را نيز راهبری نمود.
مجمع جهانی اهل بيت )عليهم السالم( ضایعه درگذشت این مروج علوم و معارف 
قرآن و عترت را به خانواده محترم و همچنين شيعيان و محبان اهل بيت )ع( و 
عالقمندان وی در کشور مالی تسليت گفته و ضمن آرزوی علّو درجات و رضوان و 
غفران الهی برای آن فقيد تازه گذشته، از خداوند متعال درخواست می نمائيم که 
روح ایشان را با مواليان و ولی نعمتانش محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل 

عنایت فرماید.
رجاء واثق داریم که علمای مقيم در کشورهای آفریقایی ادامه دهنده راه پر بهجت 

وی خواهند بود.
عاش سعيداً و مات سعيداً؛ غفر اهلل له و لنا.
محمد حسن اختری
دبيرکل
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چکیده مطالب خالصة مواضيع المجلة
این شماره به 
زبان عربي ترجمهًْ: عليٍْ السعديٍْ

ـ مللف الخاص باملؤمتر الدويل أليب طالب)ع(؛ حامي الرسول األعظم)ع( ـ ص9 اىل ص30

أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب )عليه السالم( عّم النبّي االكرم )صىل الله عليه واله وسلم( ووالد أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( والحامي االكرب 

للنبّي وللرشيعة االسالمية يف بداية البعثة النبوية.

یعد تاريخ ايب طالب )عليه السالم( تاريخا مفعام بالفخر والتضحية واإلخالص الفريد. لكن ورغم السجايا الحميدة التي اتصف بها أبو طالب )عليه 

السالم( طيلة حياته ومنها سدانة الكعبة املرشفة وإغاثة امللهوفني ونرصة املحرومني، اال ان تضحّيته واستقامته يف طريق الرسالة النبوية كانت من 

أكرث عهود حياته إرشاقة.

رغم هذا العطاء الكبري، اال أن ابعاد شخصية أيب طالب )عليه السالم( قد اندثرت تحت غبار التزييف والغفلة والنسيان، ولألسف ما كان ذلك ليحدث 

لوال الضغينة التاريخية التي حملها أعداء أهل البيت )عليهم السالم(.

لقد صدرت عىل مدى القرون مؤلفات كتبت بشــكل منفرد ترجمة عن ايب طالب )عليه الســالم( اال انها تناولت القضايا ذات الصلة بإميانه يف حني 

غفلت عن دراسة خصائله االخالقية وجهاده االجتامعي وتراثه األديب. فإىل يومنا هذا مل يعقد أّي ملتقى دويل ملحوظ يقوم بتدوين وتنظيم وطباعة 

آثار وابحاث النخبة واملفّكرين يف ارجاء العامل لذلك تبنى املجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم( - وهو منظمة عاملية غري حكومية تعمل عىل 

نرش تعاليم القرآن الكريم والعرتة الطاهرة ودعم اتباع اهل البيت )عليه الســالم( فكريا وثقافيا- وبالتعاون مع املؤّسســات ذات الصلة إقامة املؤمتر 

الدويل أليب طالب)ع(؛ حامي الرسول األعظم)ع(.

وجاءت يف صفحات هذا العدد الدعوتان العلمیة والفنیة لهذا املؤمتر، إىل جانب كلامت مراجع الدين الكبار خالل زيارتهم اعضاء املجلس العلمي 

للمؤمتر. 

ـ امللف الخاص مبناسبة الذكرى االربعني النتصار الثورة االسالمية ـ ص31 اىل ص 68

تزامن شهر بهمن عام 1397 )فرباير/2019- جامدي الثانية 1440( مع ذكرى أربعينية انتصار الثورة االسالمية يف ايران. وقد تناولت هذه الصفحات 

رسالة من قائد الثورة االسالمية كام ذكر يف عدادها ايضا كلامت بهذه املناسبة ألعضاء الهيئة العليا للمجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم(. وقد 

جاء يف هذا العدد ايضا تقرير عن مؤمتر املهدوية والثورة االسالمية والذي انعقد مبساهمة من املجمع.

ـ امللف الخاص بالذكرى الثامنة والعرشين لتأسيس املجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم( ـ ص69 اىل ص84

صادف الـ 23 من ربيع الثاين 1440])31 ديسمرب 2018 [ الذكري الثامنة والعرشين لتأسيس "املجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم(" وهو منّظمة 

عاملية غري حكومية تنشط دينيا وثقافيا وإعالميا يف انحاء كثرية من املعمورة.

وجاء يف هذه الصفحات كلمة لرئيس واعضاء الهيئة العليا للمجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم( تحدثوا فيها عن الخدمات التي يقدمها املجمع 

وانجازاته.

ـ أخبار املجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم( ـ ص85 اىل ص107

وقد تناولت هذه الصفحات تقارير عن أهّم نشاطات املجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم( خالل الستة أشهر املاضية، منها: "اإلنجازات 

والخدمات التي قدمها املجمع يف اربعينية االمام الحسني )عليه السالم( عام 1440" واملواكب التي عمد املجمع العاملي ألهل البيت )عليه السالم( 

اىل تاسيسها و"البيانات الصادرة عنه والتي شجبت املحاكمة الظاملة التي اقيمت ضد الشيخ حسني املعتوق" و"الجرمية البشعة ضد الطفل السعودي 

زكريا" وكذا "مساهمة املجمع يف املهرجان السابع والثالثني للفجر السيناميئ". 

كام ورد يف هذه الصفحات البيانات التي صدرت حول وفاة عدد من أعضاء املجمع العاملي ألهل البيت )عليهم السالم( يف بلدان مختلفة من العامل.
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چکیده مطالب 
این شماره به 
زبان اردو ترجمه: فرحت حسین مهدوی

ـ حضرت ابوطالب)ع( بين االقوامی سيمينار کا خصوصی شمارہـ  ص 9 تا ص 30
حضرت ابوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب)ع( رسول ہللا)ص( کے چچا اور امیرالمؤمنین علی)ع( کے والد ماجد، بعثت کے ابتدائی 
برسوں میں اور رسول اکرم)ص( اور اسالم کے سب سے بڑے حامی تھے۔ آپ کی تاریخ حیات سراسر فخر، بےمثل ایثار و اخالص 
سے عبارت ہے۔ گوکہ آپ اپنے ایام حیات میں خانہ کعبہ کے کلیدبردار، دکھی انسانوں کا ملجا و ماوٰی اور محرومین کی مددگار 

تھے، لیکن رسالت محمدیہ)ص( کی راہ میں آپ کی جانفشانی اور استقامت آپ کی زندگی کا روشن ترین باب ہے۔
اس کے باوجود، باعث افســوس ہے کہ دشــمنان اہل بیت)ع( کی تاریخی عداوت کی بنیا پر، آپ کی زندگی کے مختلف پہلؤوں پر 
تہمتوں، غفلتوں یا فراموشــیوں کی دھول پڑ گئی ہے۔ حضرت ابوطالب)ع( کے سلســلے میں صدیوں کے دوران انجام پانے والی 
کوششیں بھی زیادہ تر آپ کے ایمان کے موضوع پر مرکوز رہی ہیں اور آپ کی اخالقی خصوصیات، سماجی مجاہدتوں نیز ادبی 
ورثے سے غفلت برتی گئی ہے؛  نیز اس سلسلے میں آج تک ایک قابل توجہ عالمی کانفرنسـ  جس میں پوری دنیا کے علماء اور 

دانشوروں اور مفکرین کے مقاالت کو یکجا اور منظم کرکے شائع کردےـ  منعقد نہیں ہوئی ہے۔
عالمی اہل بیت)ع( اسمبلیـ  بطور ایک بین االقوامی غیر سرکاری ادارہ )NGO(، جو کہ قرآن و عترت کی تعلیمات و معارف کے 
فروغ اور پیروان اہل بیت)ع( کی فکری، علمی اور ثقافتی پشت پناہی کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہےـ  ہم مقصد اداروں کے تعاون 

سے، "حضرت ابوطالب)ع(، حامِی پیغمبر اعظم)ص(" کا انعقاد کررہی ہے۔
ان صفحات میں، اس سیمینار کی دعوت نیز سیمینار کونسل کی مالقاتوں کے دوران مراجع عظام کے ارشادات مندرج ہیں۔

 
ـ اسالمی انقالب کی چاليسويں سالگرہ کا خصوصی شمارہ - ص 31 تا ص 68

ماہ بہمن سنہ 1397ھ ش )بمطابق فروری سنہ 2019ع  ـ جمادی الثانی سنہ 1440ھ( میں، ایران کے اسالمی انقالب کی کامیابی 
کی سالگرہ منائی گئی۔

ان صفحات میں اسی مناسب سے رہبر انقالب اسالمی، "امام خامنہ ای" اور عالمی اہل بیت)ع( اسمبلی کی شورائے عالی )سپریم 
کونسل( کے اراکین کے بیانات شائع ہوئے ہیں۔

نیز ان ہی صفحات میں "مہدویت اور اسالمی انقالب" کے عنوان سے منعقدہ اجالسـ  جو عالمی اہل بیت)ع( اسمبلی کے تعاون سے 
منعقد ہوا تھاـ  کی رپورٹ درج کی گئی ہے۔

 
ـ عالمی اہل بيت)ع( اسمبلی کی تاسيس کی اٹھائيسويں سالگرہـ  ص 69 تا ص 84

مورخہ 10 َدی سنہ 1397ھ ش )بمطابق 31 دسمبر 2018ع  ـ 23 ربیع الثانی سنہ 1440ھ( کو عالمی اہل بیت)ع( اسمبلی کا یوم 
تاسیس تھا: ایک ادارہـ  بطور عالمی این جی اوـ  جو کہ دنیا بھر میں دینی، ثقافتی اور ابالغیاتی خدمات فراہم کرتا ہے۔

ان صفحات میں اسمبلی کی خدمات اور حصول یابیوں کے سلسلے میں شورائے عالی کے سربراہ اور اراکین کے بیانات مندرج ہیں۔
 

ـ عالمی اہل بيت)ع( اسمبلیـ  ص 85 تا ص 107
ان صفحات میں اســمبلی کے اســمبلی کی حالیہ چھ مہینوں کے دوران کی ســرگرمیوں کی رپورٹ درج ہے؛ منجملہ "اربعین سنہ 
1440ھ کے دوران اسمبلی کے مواکب، خدمات، اسٹالز اور کاوشیں"ّ، "شیخ حسین معتوق کے خالف ظالمانہ عدالتی فیصلے اور 
حجاز کے معصوم بچے "زکریا" کے المناک قتل کے سلسلے میں اسمبلی کے مذمتی بیانات" اور "سینتیسویں فجر فلم میلے میں 

اسمبلی کی شرکت"۔
نیز ان صفحات مختلف ملکوں میں عالمی اہل بیت)ع( اسمبلی کے کچھ اراکین کی وفات پر اسمبلی کے تعزیتی پیغامات بھی مندرج 

ہیں۔

مجلہ کے موضوعات کا خالصہ
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ABSTRACTOS چکیده مطالب
این شماره به 
زبان اسپانیولی Traducido por Jalil Sahurie Sadi

- Nota especial para la Conferencia Internacional de su eminencia Abu Talib )P( – P.9 hasta P.30
Su eminencia Abu Talib Abdmanaf ibn Abd al-Muttalib, tío del Gran Profeta )P(, padre del Príncipe de los 
Creyentes ‘Ali )P( y el gran partidario del Profeta y religión del Islam al comienzo de la Be’zat. La historia de 
su vida tiene que ver con el honor, el sacrificio y la modestia. Además de estar a cargo de la Ka'bah, él era el 
protector de los minusválidos e indefensos, pero su sacrificio y resistencia en el camino de la misión profética es la 
estación más brillante de su vida.
Sin embargo, desafortunadamente, debido al rencor histórico de los enemigos de Ahlul-Bait )P(, las dimensiones 
de su personalidad están cubiertas por el fantasma de la calumnia, la negligencia o el abandono. Los trabajos 
individuales, que se han realizado a lo largo de los siglos, se han centrado en los temas relacionados con la 
fe de Abu Talib )P( y han sido descuidados por tratados morales, sociales y literarios. Además, hasta ahora, 
no ha habido una reunión general e importante para recopilar, regular y publicar trabajos y artículos de élites y 
académicos de todo el mundo.
La Asamblea Mundial de Ahlul-Bait )P( como una ONG internacional que promueve las enseñanzas del Corán y el 
Profeta, y el apoyo intelectual y cultural de los seguidores de Ahlul-Bait )P(, en colaboración con las instituciones 
de la congregación, se va a realizar la ‘’Conferencia Internacional de su eminencia Abu Talib; el partidario del 
Gran Profeta )Bpd(’’. En estas páginas, se ha publicado el llamado para esta conferencia, así como también se 
discutirán los discursos de las grandes autoridades de Taqlid, con los miembros del consejo de la conferencia.

- Nota especial por el 40º aniversario de la Revolución Islámica - P.31 hasta P.68
Bahman 1397 )Febrero de 2019| Yamadi az-Zaniyah 1440( coincidió con el 40º aniversario de la Revolución 
Islámica en Irán.
En estas páginas, un mensaje del «Imam Jamenei», Líder Supremo de la Revolución Islámica, así como un 
discurso de los miembros del Consejo Supremo del Ahlul Bait )P(, se ha publicado en esta ocasión. Como 
también, un informe sobre la "Cumbre del Mahdismo y la Revolución Islámica", que se llevó a cabo con la 
participación de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P(.

- Nota especial sobre el vigésimo octavo aniversario del establecimiento de la Asamblea Mundial de Ahlul-Bait 
)P( - P.69 hasta P.84
El décimo día del mes )iraní( de Dey de 1397 )31 de Diciembre de 2018 | 23 Rabi’ Az-Zani 1440( coincidió 
con el vigésimo octavo aniversario del establecimiento de la Asamblea Mundial de Ahlul-Bait )P(. Una organización 
que sirve como una ONG global que tiene muchas actividades religiosas, culturales y de medios de comunicación 
en el mundo.
En estas páginas, se ha publicado un discurso del presidente y los miembros del Consejo Supremo de Ahlul Bait 
)AS( sobre los servicios y logros de esta Asamblea.

- Noticias de la Asamblea Mundial del Ahlul-Bait )P( - P.85 hasta P.107
En estas páginas, viene un informe sobre las actividades más importantes de la Asamblea en los últimos seis 
meses, que incluye "Los productos y artículos de la Asamblea en Arba'in en 1440", "Declaraciones de la 
Asamblea sobre la condena escandalosa de Sheij Hussein al-Mustaq", "el asesinato de Fayi’ Zakaria, un niño 
pequeño saudí" y la "Participación de la Asamblea en el Trigésimo séptimo Festival de Film Fayr".
Además, en varios países se emitieron mensajes con motivo del fallecimiento de varios miembros de la Asamblea 
Mundial del Ahlul-Bait )P(.
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چکیده مطالب 
این شماره به
Tercüme: Hucceti زبان ترکی استانبولی

Derginin Bu Sayısında yer Alan Konuların Özeti

- Uluslararası Hz. Ebu Talip Konferansı Özel Sayısı – Sayfa 9-30
Hz. Ebu Talib bin Abdülmuttalib )a.s( Allah Resulü’nün )s.a.a( amcası, İmam Ali’nin )a.s( babası, Biset’in ilk 
günlerinden itibaren, İslam dini ve İslam Peygamberi’nin )s.a.a( en büyük hamisiydi. 
Hayatı iftihar, fedakârlık ve eşsiz bir ihlâs ile doludur.
Hz. Ebu Talip )a.s( hayatı boyunca Kâbe’nin anahtarlarının sahibi olmasının yanı sıra, fakir ve hastaların da 
sığınağıydı ama Nebevi Risalet yolunda sergilemiş olduğu fedakârlıklar ve mücadeleler, onun hayatının en parlak 
dönemlerinden biri olarak sayılmaktaydı. 
Buna rağmen üzülerek söylemek gerekir ki Ehlibeyt )a.s( düşmanlarının tarihi kin ve nefretleri, o büyük şahsiyetin 
farklı boyutlarının töhmet, gaflet veya unutkanlık yüzünden, su yüzüne çıkmasına mani olmuştur.
Asırlardır yapılmakta olan ferdi çalışmalarsa, genelde Hz. Ebu Talib’in )a.s( imanı hakkında gerçekleşmiştir ama o 
büyük zatın ahlaki boyutu, toplumsal mücadeleleri ve edebi boyutundan hep gaflet edilmiştir.
Şimdiye kadar uluslararası platformlarda o büyük şahsiyetin eserlerini içeren makaleler, dünya genelinde ki elit 
kesim ve düşünürler tarafından toplanarak tanzim edilmemiş ve düzenlenmemiştir.  
Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı, bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, her daim Kuran ve Ehlibeyt )a.s( maarifini kültürel 
ve fikirsel olarak, Ehlibeyt )a.s( takipçilerine ulaştırmayı kendine bir borç bilmiştir. Bundan dolayı ortak düşünceye 
sahip kurumların da işbirliğiyle ‘‘Uluslararası İslam Peygamberi’nin )s.a.a( Hamisi Hz. Ebu Talip )a.s( Konferansı’’ 
düzenlemektedir.  
Bu sayfalarda konferansın daveti ve büyük taklit mercilerinin, konferans şura üyeleri ile yapmış oldukları konuşmalar 
yer almaktadır.

- İran İslam İnkılâbı’nın 40. Zafer Yıldönümü Özel Sayısı- Sayfa 31-68
Hicri Şemsi Behmen 1397 )Şubat 2019- Cemadiyessani 1440( İran İslam İnkılâbı’nın 40. Zafer yıldönümüyle 
aynı tarihe denk geldi.
Bu sayfalarda İran İslam Cumhuriyeti İnkılâp Rehberi İmam Hamaney’in mesajları ve Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı 
Yüksek Şura üyelerinin konuşmaları yer almaktadır.
Yine aynı şekilde Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayının ortak çabalarıyla düzenlenen ‘‘İslam Devrimi ve Mehdilik Zirvesi’’ 
hakkında hazırlanan bir rapor sunulmuştur.

- Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı’nın 28. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı- Sayfa 69-84
Hicri Şemsi Dey 1397) 31 Aralık 2018-23 Rebiussani 1440(
Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı dünya genelinde dini, kültürel ve medyatik olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet 
gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. 
Bu sayfalarda Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı Yüksek Şura üyeleri tarafından Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayının 
sunmuş olduğu hizmetler ve elde etmiş olduğu kazanımlar paylaşılmıştır.

- Dünya Ehlibeyt Kurultayı Haberleri- Sayfa 85-107
Bu sayfalarda Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı’nın son 6 ay içerisinde yapmış olduğu en önemli faaliyetler yer 
almaktadır. Özellikle de Hicri Kameri 1440 yılı ‘‘Erbain Yürüyüşü’’ sırasında ziyaretçiler için hazırlanmış olan 
ürünler, Şeyh Hüseyin el Matug’un mahkûmiyeti ve Arabistanlı Şii çocuk Zekeriya’nın feci şekilde katledilmesini 
kınayan Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı Bildirisi ve Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı’nın 37. Fecir Film Festivaline 
katılmasına yer verilmiştir.
Yine aynı şekilde Dünya Ehlibeyt )a.s( Kurultayı üyelerinin farklı ülkelerde vefatları dolayısıyla yayımlamış olduğu 
taziye bildirilerine de yer verilmiştir. 
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این شماره به 
زبان انگلیسي Translated by: Mohsen Kia Darbandsari

- Special Issue on the 'International Conference on Hazrat Abu Talib (AS)' -  Page 9 To Page 30 
Hazrat Abu Talib (peace be upon him), Imam Ali’s father and Prophet Muhammad’s uncle, was a great 
supporter of the Holy Prophet of Islam and his religion at the very early days of Islam. His life is full of 
honor, sacrifice and sincerity. In addition to being in charge of the Ka'bah, he was the protector of the poor 
and helper of the disadvantaged. However, his sacrifice and endurance for the sake of Islam and Prophet 
Mohammad is the brightest season in his life.  
Nevertheless, due to the historic grudge of the enemies of the Ahlul-Bayt (AS), the dimensions of his 
personality have been covered under the ghost of slander, neglect, or obscenity.  Individual works that 
have been conducted over the centuries, too, have focused on the topics related to the faith of Abu Talib; 
but have left unheeded his ethical, social and literary traditions. So far, there has not been a general and 
significant conference to collect and publish articles of elites and thinkers around the world. 
Now, the Ahlul-BaytWorld Assembly, as an international NGO that promotes the teachings of the Holy 
Qur'an and provides intellectual and cultural support for the followers of the Ahlul-Bayt (AS), intends to 
hold an international conference on “Hazrat Abu Talib (AS), the Sponsor of Holy Prophet Mohammad 
(SA)”in collaboration with some other institutions in Iran.
These pages provide the call for this conference as well as the speeches of the great authorities of Taqlid 
which were delivered to the members of the conference council.

- Special Issue on the 40th Anniversary of the Islamic Revolution - Page 31 To Page 68
Bahman 1397 (February 2019 - Jumada al-thani 1440) coincided with the 40th anniversary of the Islamic 
Revolution in Iran.
These pages include the message of "Imam Khamenei", the Supreme Leader of the Islamic Revolution, 
as well as the words of the members of Ahlul Bayt World Assembly's Supreme Council, which have been 
published on this occasion.
A report of the 'Conference of Mahdaviat and Islamic Revolution', which was held by collaboration of the 
Ahlul Bayt World Assembly, also included in these pages.

- Special Issue on 28th Anniversary of the Founding of the Ahlul Bayt World Assembly - Page 69 To 
Page 84
The tenth of Dey 1397 (December 31, 2018 - Rabih al-thani 23, 1440) coincided with the twenty-eighth 
anniversary of the founding of Ahlul Bayt World Assembly; an organization that serves as a global NGO, 
doing many religious, cultural and media activities in the world.
These pages include, some words on the services and achievements of the Assembly from the chairman 
and members of the Ahlul Bayt World Assembly's Supreme Council.

- The News of the Ahlul Bayt World Assembly - Page 84 To Page 107
These pages provide a report of the most important activities of the Assembly over the past six months; 
such as "products and mukebs of the Assembly in Arbaeen 1440","Assembly's statement on the outrageous 
verdict on Sheikh Hussein al-Ma'tuq and killing of Zakaria, a Saudi child" and "participation of the 
Assembly at the thirty seventh Fajr film festival".
These pages also included the condolence messages that were issued in various countries for the demise of 
a number of members of the Ahlul Bayt World Assembly.
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