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بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله وسلم: ان الحسين مصباح الهدي و سفينة 
النجاة.

حضرت امام خامنه اي مد ظله العالي : اگر ملت اسالم نام حسين و یاد حسين را 
زنده نگه دارد و آن را الگو قرار دهد از همه موانع و مشکالت عبور خواهد كرد.

بار دیگر ماه غمبار محرم با عظمت و شکوه فراوان فرا رسيد و دانشگاه كربال 
و مدرسه عاشورا تداوم دارد و روشنگرانه به پيش ميرود ، دانشگاهي كه درس 
مقاومت و شهامت و آزادگي و عدالت و عدم تسليم در برابر ظلم و زور را به 
همگان مي آموزد و بر در و دیوارش هيهات مّنا الذلّه نوشته شده است. اساتيد 
این دانشگاه از بزرگساالني همچون حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه گرفته 
تا شيرخواري چون علي اصغر هر یك كرسي درس خاص خود را دارند. ماه 
محرم الحرام از راه مي  رسد تا فرصت دوباره اي باشد براي تجدید ميثاق با 
آرمان هاي حماسه عاشوراي حسيني، محرم ماه بيداري و استواري در مقابل 

ظلم و استبداد، ماه امر به معروف و احياء ارزشها و ماه نهي از منکر و مبارزه با 
گمراهي  ها.

تا ره پویان طریق مکتب حسيني پرچم اسالم ناب  ماه محرم فرا مي رسد 
محمدي)ص( را در اهتزاز نگه داشته با اقامه مجالس و محافل، عطر فرهنگ 
عاشورایي را در سراسر جهان اسالم منتشر سازند. فرهنگي كه در عظمت و 
اهميت آن، رهبر فقيد انقالب اسالمي تاكيد مي كردند: »اسالم  را تا حاالیي  
كه  شما مي بينيد، اینجا ما نشسته ایم،  سيدالشهداء)ع ( زنده  نگهداشته  است ... 
سيدالشهداء)ع ( اسالم  را نجات  داد... روضه  سيدالشهداء)ع ( براي  حفظ  مکتب  
سيدالشهداء)ع ( است ، االن  هزار و چهارصد سال  است  كه  با این  منبرها، با گریه ها 

و این  روضه ها و با این  مصيبت ها و با این  سينه زني ها ما را حفظ  كرده اند...«.
اینگونه است كه باید این فرصت طالیي را همچون گوهري گران بها پاس 
بداریم و با تمام توش و توان براي اقامه این فریضه عظيم از همه هستي خود 
بگذریم كه تنها به توفيق الهي این امر ميسر است. از این رو الزم است عاشقان 
حسيني مراسم عزاداري و احياء شعائر حسيني را هرچه باشکوه تر بر پا دارند 
و با حضورشان یاد و خاطره خونين شهيدان كربال را زنده بدارند. اهميت و 
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ارزش مکتب حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم و واقعه تاریخي این حادثه 
جانگداز بر آن است كه پيروان اهل بيت عليهم السالم معارف و اهداف عاشورا را 
آن چنانکه زیبنده پيشواي آزادگان و امام معصوم و والیت حّقه است بيان كنند 
و جهانيان را با مکتب سيد الشهدا و سبط رسول اهلل آشنا سازند. وقایع تاریخي 
و محبت و عشق به امام حسين عليه السالم و اظهار ارادت به آن حضرت و 
یارانش بطور صحيح و دقيق و خالي از پيرایه ها بيان شود و مطالب بي پایه و 
بي محتوا و ناشایسته و غير مناسب با مقام عصمت و والیت و شجاعت و آزادگي 
نقل نشود و از اعمالي كه موجب وهن اسالم و مکتب اهل البيت عليهم السالم، 
در نظر دیگران مي شود اجتناب گردد و امروز بر شيعيان حضرت امام حسين 
عليه السالم الزم است كه از اعمال و رفتاري كه بهانه به دست دشمن مي دهد 
بپرهيزند. بي تردید بهترین گونه اقامه عزاي ساالر شهيدان، بيان حقایق انکار 
ناپذیر و واقعيتهاي تاریخي و حقایق مسلم واقعه عاشوراي 61 هجري و كلمات 
و خطبه ها و فرمایش هاي سعادت ساز و نجاتبخش پيشواي بزرگ و معصوم 
حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم است كه بخش هایي از آن را مي توان در 
تذكره هاي برجاي مانده از ائمه معصومين و به ویژه حضرت حجت روحي و 

ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا یافت.
اسالم عزیز امروز بيش از هر زمان نيازمند آرامش و وحدت است. وحدتي 
كه برآمده از پيروي تمام مسلمانان از اصول مشترك اسالمي است همانگونه 
كه رهبر فرزانه انقالب اسالمي بارها در تبيين موارد آن كوشيده اند و پيوند 
مسلمانان را در مشتركات و موارد اصولي دین مبين ، الزم و البته كامال" عملي 
و قابل تحقق ارزیابي كرده اند. بي شك ائمه هدي عليهم السالم بيش از هركس 
مایه وحدت و محور اتحاد و اشتراكند. پس باید با دقت در نحوه عزاداري ها و 
برپایي مجالس تکریم مقام حضرت سيدالشهدا و خاندان پاك و مطهرش، از ارائه 
تصاویر جعلي و تفاسير واهي از قيام و نهضت حسيني به شدت پرهيز كنيم و 
پيشواي راستين سومين را همان گونه كه هست بدون هيچ آرایه گمراه كننده اي 
به عموم مسلمانان معرفي نمایيم و زمينه هرگونه سوءاستفاده را از منافقان و 

دشمنان بستانيم.
فرهنگ حسيني امروز در جاي جاي دنيا به بركت وقوع انقالب شکوهمند 
اسالمي شناخته شده و نام آشناست چه آنکه كاركرد عملي و انسان ساز خود را 
در دنياي معاصر به ثبوت رسانده است. امروزه از شرق دور تا غرب گستره گيتي 
را نام و یاد فداكاري ها و جانفشاني سرسلسله آزادگان عالم و خاندان پاكش 
در ظهر تفتيده عاشوراي سال 61 هجري قمري فراگرفته است. آیا هنگام آن 
نيست كه با فریاد كردن نداي ظلم ستيز و مظلوم نواز اباعبداهلل الحسين )ع( 
فرهنگ ناب نبوي را به رخ فرهنگ هاي ناكارآمد و انسان سوز و بنيان برانداز 
دنياي مادي گرا بکشانيم؟ آیا زمان آن فرا نرسيده كه واژگاني چون آزادگي، 
حقيقت جویي، ظلم ستيزي، ایثار جان مال و خانمان در راه عقيده و بسياري از 
مفاهيم فرهنگي، تربيتي فرهنگ عاشورا را براي جهانيان تبيين كنيم؟ آیا وقت 
آن نيست كه زندگي 57 ساله حضرت اباعبداهلل الحسين را از ابتدا تا ظهر خونبار 
عاشوراي 1369 سال قبل مقابل دیدگان حق جوي ميليون ها انسان آزاده و 

آزادیخواه عالم به تصویر كشيم ؟
اسالم در قرن حاضر شگفت آورترین پيروزي ها را در تمامي عرصه هاي بين المللي 
به دست آورده است كه البته بيشترین سهم از این پيروزي ها از آن مستضعفان و 
محروماني است كه با درك پيام حق و حقيقت، به تالش براي رسيدن به مدینه 

فاضله اسالمي و آرمان شهر پایدار اخالقي و دیني پرداخته اند. نشان بارز این 
توفيقات خون هاي سرخي است كه از پيکرهاي سربازان خالص اسالم عزیز بر 
زمين ریخته مي شود. سربازاني كه زن و مرد و كودك و پير وجوان از جمله 
اعضاي آنند و تفاوت نمي كند كه در دورترین جزایر شرق اسالمي باشند یا در 
غربي ترین نقاط تمدن بشري. امروز خون هاي سرخ و خالصانه مسلمان مظلوم 
غزه، علمدار این آزادمنشي ها و فضایل و فجر آفریني هاست. مردمي كه در برابر 
دیدگان نامردمان متمدن نما و انسان نمایان مدعي انسانيت، با سري برافراشته 
و پيشانيي بلند در برابر صهيونيست بين الملل ایستاده اند و مي دانند كه بهشت 

را به بها دهند و به بهانه ندهند.
آري اینست مکتب و مرام ولي خداوند، عزیز فاطمه زهراء دختر بزرگوار پيامبر 
عظيم الشأن اسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم كه مظلومانه در روزي خونبار 
با اندكي از یاران و دودمان و نزدیکان خود براي خدا قيام كرد و شجاعانه در 
راه دفاع از دین خدا به دفاع برخاست و كتاب معرفتي ارجمند را براي بشریت 
گشود؛ كتابي كه دانش آموختگان آن در هر عصر و زمان، آموزه هاي ارزشمند 
این مکتب را با سرافرازي فریاد مي كنند و بهاي آن را با جان هاي سوخته 
مي پردازند كه كل یوم عاشورا و كل ارض كربال. آري اینست همان فرهنگي كه 
براي تداوم آن و براي همه گير شدن درس هایش باید تا آخرین رمق بکوشيم 
و براي تبيين آموزه هایش از همه داشته هایمان درگذریم و براي اعتالي كلمه 
حّقه اش از بذل جان و مال و دودمان نهراسيم. اینست درسي كه در آن روز 
خونين در دشتي پر از شقایق به بار نشست و ما امروز ميراث دار آن گوهر 

یگانه ایم.
مجمع جهاني اهل بيت)ع( این روزهاي غمبار خونين فلسطين و غزه را كه 
چون عاشوراي حسين بن علي عليه السالم مصيبت بار است ـ كه ما از سویي 
به سوگ سرور و ساالر شهيدان نشسته ایم و از سوي دیگر به سوگ به خاك و 
خون خفتگان فلسطيني كه در اثر جنایات و ظلم و بيداد گري هاي صهيونيسم 
بين الملل به شهادت رسيده و خانه و كاشانه ایشان به آتش كشيده شدهـ   به 
همه مسلمانان و آزادگان و انسانهاي جوانمرد و با وجدان تسليت مي گوید و 
از همه مؤمنان و شيفتگان خاندان عصمت و طهارت و دوستداران و دلدادگان 
فرهنگ ناب حسيني در خواست مي كنيم كه ضمن احياء ایام عاشورا و با 
حفظ شان مجالس و محافل عزاي ساالر شهيدان و ذكر فضایل و بيان مناقب 
و فلسفه قيام حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( و بزرگداشت نهضت سرخ حسيني، 
مکتب شهادت را سرمشق و الگو براي حال و آینده خود قرار دهند. و هم بياد 
مسلمانان مظلوم و شهداي قطعه قطعه شده فلسطين مجالس عزا به پا بدارند و 
با مجاهدان و مقاومان دلير فلسطيني ابراز همدردي نموده ، تنفر و انزجار خود 
را از رژیم اشغالگر و جنایت پيشه قدس و حاميان آنها اعالم نمایند و در دفاع 
از فلسطين و فلسطينيان از هر وسيله ممکن دریغ ننمایند كه خداوند فرموده 
»و لينصرن اهلل من ینصره« و با شعار » هيهات منا الذله « مسلمانان در مقابله با 
صهيونيستهاي خونخوار و ناجوانمرد ثابت قدم بوده ، تا پيروزي قدس استقامت 

كنيم . 
اللهم اجعل محياي محيا محّمد و آل محّمد و مماتي ممات محّمد و آل محّمد
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون

جنایت هولناك رژیم صهيونيستی در غزه و قتل عام صدها مرد و زن و كودك 
مظلوم، بار دیگر چهره ی خونخوار گرگ های صهيونيست را از پشت پرده ی تزویِر 
سال های اخير بيرون آورد و خطر حضور این كافر حربی را در قلب سرزمين های 

اُمت اسالم، به غافالن و مسامحه كاران گوشزد كرد.
مصيبت این حادثه ی هولناك برای هر مسلمانـ  بلکه برای هر انسان با وِجدان 
و با شرف در هر نقطه ی جهانـ  بسی گران و كوبنده است، ولی مصيبت بزرگتر 
سکوت تشویق آميز برخی دولتهای عربی و مّدعی مسلمانی است. چه مصيبتی 
از این باالتر كه دولتهای مسلمان كه باید در برابر رژیم غاصب و كافر و محارب، 
از مردم مظلوم غزه حمایت می كردند، رفتاری پيشه كنند كه مقامات جنایتکار 
صهيونيست، گستاخانه آنها را هماهنگ و موافق با این فاجعه آفرینِی بزرگ 

معرفی كنند؟
سران این كشورها چه جوابی در برابر رسول اهلل ـ صلی اهلل عليه و آله ـ خواهند 
داشت؟ چه جوابی به ملتهای خود كه یقيناً عزادار این فاجعه اند خواهند داد؟ به 
یقين امروز دل مردم مصر و اردن و سایر كشورهای اسالمی از این كشتار، پس 

از آن محاصره ی طوالنی غذائی و داروئی، لبالب از خون است.
دولت جنایتکار بوش در واپسين روزهای حکمرانی ننگين خود با همدستی در 
این جنایت بزرگ، رژیم آمریکا را بيش از پيش روسياه كرد و پرونده ی جرائم 
خود را به عنوان جنایتکار جنگی قطورتر ساخت. دولتهای اروپائی با بی تفاوتی 
و شاید همراهی خود در این فاجعه ی بزرگ،  یکبار دیگر دروغ بودن ادعاهای 
طرفداری از حقوق بشر را ثابت كردند و شركت خود در جبهه ی ضدیت با اسالم 

و مسلمين را نشان دادند. 
اكنون سؤال من از علماء و روحانيون جهان عرب و رؤسای ازهر مصر این است 
كه آیا هنگام آن نرسيده است كه برای اسالم و مسلمين احساس خطر كنيد؟ 

آیا هنگام آن نرسيده است كه به واجب نهی از منکر و " كلمُة حٍق عنَد اماٍم 
جائر" عمل كنيد؟ آیا عرصه ی دیگری عریان تر از آنچه در غزه و فلسطين در 
جریان است در همدستی ُكفار حربی با منافقان اّمت برای سركوب مسلمانان 

الزم است، تا شما احساس تکليف كنيد؟
سؤال من از رسانه ها و روشنفکران جهان اسالم و بویژه جهان عرب آن است كه 
تا چه هنگام به مسئوليت رسانه ای و روشنفکری خود بی تفاوت خواهيد ماند؟ 
آیا سازمان های حقوق بشِر رسوای غرب و شورای باصطالح امنيت سازمان ملل 

بيش از این هم ممکن است رسوا شوند؟
همه ی مجاهدان فلسطين و همه ی مؤمنان دنيای اسالم به هر نحو ممکن 
موظف به دفاع از زنان و كودكان و مردم بی دفاع غزه اند و هر كس در این دفاع  
مشروع و مقدس كشته شود شهيد است و اميد آن خواهد داشت كه در صف 

شهدای بدر و اُحد در محضر رسول اهللـ  صلی اهلل عليه وآله ـ  محشور شود.
سازمان كنفرانس اسالمی باید در این شرائط حساس به وظيفه ی تاریخی 
خود عمل كند و جبهه ی یکپارچه  ای به دور از مالحظه كاری و انفعال، در برابر 
رژیم صهيونيستی تشکيل دهد. باید رژیم صهيونيستی به وسيله ی دولت های 
مسلمان مجازات شود. سران آن رژیم غاصب باید به جرم این جنایت و نيز 

محاصره ی طوالنی مّدت، شخصاً محاكمه و مجازات شوند.
ملّتهای مسلمان می توانند با عّزم راسخ خود این مطالبات را تحّقق بخشند و 
وظيفه ی سياستمداران و علما و روشنفکران در این بُرهه، بسی سنگين تر از 

دیگران است.
اینجانب به مناسبت فاجعه ی غزه روز دوشنبه را عزای عمومی اعالم ميکنم و 

مسئوالن كشور را به ادای وظائف خود در این حادثه ی غم انگيز فرا ميخوانم.
َو َسيعلَُم  الذین َظلَموا اَّی ُمنقلٍب یَنقلبون.

سّيد علي  خامنه اي
8 دی 1387ـ  29ذی الحجة الحرام1429

پیام رهبر معظم انقالب اسالمي درباره قتل عام مردم مظلوم غزه

مصيبت غزه 
برای هر انسان باشرفی کوبنده است

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درباره مصیبت هولناک قتل عام مردم مظلوم غزه 
به دست صهیونیست های جنایتکار، ضمن محکوم کردن شدید همدستی ننگین دولت جنایتکار بوش با اسرائیل، 

سکوت و بی اعتنایی سازمان های جهانی و برخی دولت های عربی را زمینه ساز این جنایات خواندند و با اعالم 
روز دوشنبه 9 دي 1387 به عنوان عزای عمومی، همه مجاهدان فلسطینی، ملت های مسلمان و آزادیخواه، علما، 

روشنفکران و رسانه های جهان اسالم را به ادای مسؤولیت بسیار سنگین خود در مقابله با جنایات صهیونیزم 
خونخوار فراخواندند. متن پیام به این شرح است:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
برادر مجاهد جناب آقاي اسماعيل هنّيه 

سالم عليکم بما صبرتم 
صبر بيست روزه ي شما و مجاهدان دلير و از جان گذشته و آحاد مردم غزه در 
برابر یکي از فجيع ترین جنایات جنگي جهان و تاریخ، پرچم عزت را بر سر امت 
اسالم به اهتزاز در آورده است. شما ثابت كردید كه دل سرشار از ایمان به خدا 
و قيامت و روح منيع و عزیز مسلماني كه ذلت و تسليم درباره ي ظلم و زور را بر 
نمی تابد، آنچنان قدرتي می آفریند كه حکومت هاي جّبار و مستکبر و ارتش هاي 

مجّهز در برابر آن ناتوان و ذليل اند. 
ارتشي كه قدرت فداكاري و شهادت طلبي شما آن را بيست روز است پاي در 
گل، در پشت دروازه هاي غزه به خفت افکنده همان است كه ظرف شش روز 
بخش هاي عظيمي از سه كشور عربي را زیر سيطره ي خود در آورد. به ایمان و 
توكل خود، به حسن ظّن خود به وعده ي الهي،  به صبر و شجاعت و فداكاري 
خود بباليد كه امروز همه ي مسلمانان به آن مي بالند. جهاد شما تا امروز آمریکا 
و رژیم صهيونيست و حاميان آنان و سازمان ملل و منافقان امت اسالمي را رسوا 

كرده است. 
امروز نه فقط ملّتهاي مسلمان، كه بسياري از ملتهاي اروپا و آمریکا حقانيت 
شما را از بن دندان پذیرفته اند. شما همين امروز هم پيروزید و با ادامه ي این 
ایستادگي شرافتمندانه دشمن زبون و ضد بشر را باز هم بيشتر به ذلت و شکست 

خواهيد كشاند. ان شاءاهلل. 
َُّك  بدانيد كه »ما َودََّعك َربُّك و ما َقلي« و بدانيد كه »و لََسوَف یُعِطيك َرب

َفَترَضي« ان شاءاهلل.

با اینحال، حوادث خونين و فاجعه بار غير نظاميان فلسطيني بخصوص كودكان 
مظلوم و معصوم، دلهاي ما را غرق خون كرده است. حوادث ناشي از جنایتهاي 
غاصبان فلسطين كه هر روز چندین بار از همه ي كانالهاي تلویزیوني ما پخش 
ل لَُکم  می شود ملت ما را ماتم زده و عزادار ساخته است. اَعَظمَ اهلل لَُکم الَجزاء َو َعجَّ
النَّصر. بدانيد كه وعده ي خدا راست است كه فرمود: » َو لََيْنُصَرنَّ اهلل َمْن یَْنُصُرُه 

إِنَّ اهلل لََقِويٌّ َعِزیز« و فرمود: »َو َمن جاَهد َفانّما یُجاِهُد لَِنفسه...« .
خيانتکاران عرب هم بدانند كه سرنوشت آنان بهتر از یهودیان جنگ احزاب 
نخواهد بود كه خداوند فرمود: »و اَنَزَل الَّذین َظاَهُروُهم ِمن اَهِل الِکَتاب َو ِمن 
َصَياِصِيهم...« ملتها با مردم و مجاهدان غزه اند. هر دولتي كه بر خالف این عمل 
كند فاصله ي خود و ملّتش را عميق تر مي كند و سرنوشت چنين دولتهایي 
معلوم است. آنها نيز اگر به فکر زندگي و آبروي خودند باید سخن اميرالمؤمنين 
ـ عليه السالمـ  را به یاد آورند كه فرمود: »الَموُت في َحياتُِكم َمقهورين َو الَحياُة 

في َموتِكم قاِهرين«.
به شما و مبارزان غزه و همه ي مردم مظلوم و مقاوم شما درود می فرستم و 
در كنار همه ي تالشهایي كه دولت جمهوري اسالمي ایران در حمایت از شما 
وظيفه ي خود دانسته است، شب و روز هم شما را دعا ميکنم و صبر و نصرت را 

براي شما از خداوند عزیز قدیر مسألت می كنم.

سّيد علي  حسيني خامنه اي
26 دی 1387ـ  18محرم الحرام1429

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به »آقای اسماعیل 
هنیه« نخست وزیر دولت قانونی حماس، با اشاره به شکست و خفت ارتش مجهز 
رژیم صهیونیستی در مقابل صبر و شجاعت و فداکاری مجاهدان دلیر و مردم مظلوم 
غزه تاکید کردند ایمان و ایستادگی شرافتمندانه آحاد مردم غزه در برابر یکی از 
فجیع ترین جنایات جنگی تاریخ، آمریکا، حامیان رژیم صهیونیستی و خیانتکاران و 
منافقان امت اسالمی را رسوا کرده است و ضمن به اهتزاز در آوردن پرچم عزت امت 
اسالمی دشمن ضد بشر را هر روز دچار ذلت بیشتری خواهد کرد.
متن پیام به این شرح است:

پیام رهبر معظم انقالب اسالمي پس از مقاومت 
پیروزمندانه مردم غزه
بايد سخن اميرالمؤمنين عليه السالم 
را به ياد آورند ...
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از سوي مجمع جهاني اهل بیت)ع( در مسجد ارگ تهران برگزار شد:

مراسم نکوداشت ياد شهدای غزه
 

به دنبال جنایات جدید رژیم اشغالگر قدس در باریکه غزه، و درپي فراخوان مقام معظم رهبري مبني بر لزوم واكنش نشان دادن به این 
فجایع ضد بشري، مجمع جهاني اهل بيت )ع( با همکاري تعدادي از نهاد هاي دیني و مردمي ، مراسم بزرگداشت شهداي غزه را در مسجد 

ارگ تهران برگزار كرد.
به گزارش خبرگزاری ابنا، در این مراسم »حجت االسالم و المسلمين محمدحسن رحيميان«، نماینده مقام معظم رهبری در بنياد شهيد و 
امور ایثارگران انقالب اسالمی طی سخنانی اظهار داشت: » بی تردید پيش بينی ها و فرمایشات امام راحل)ره( در مورد مردم فلسطين و نابودی 
اسرائيل غاصب تحقق خواهد یافت. مقام معظم رهبری نيز با روحيه دادن به مردم مظلوم فلسطين، خواهان ادامه مقاومت آنها هستند و از 
همه خواسته اند كه به كمك مردم قهرمان و مقاوم فلسطين و غزه بشتابند. در هر حال ما اطمينان داریم كه در این مظلوميت ها و شادی ها، 

پيروزی نهایی نهفته است«.
»ابواسامه المعطی«، نماینده جنبش حماس در تهران نيز در این مراسم ضمن تشکر از اظهار همدردی و مساعدت مسؤولين جمهوری 
اسالمی ویژه مقام معظم رهبری، مراجع، سازمان ها، مراكز فرهنگیـ  مذهبی و عموم مردم گفت: »جنایات اسرائيل در برابر چشم جهانيان 
انجام می شود و متأسفانه هيچ اقدام عملی صورت نمی گيرد و تأسف بار تر، سکوت مرگ بار سران مرتجع كشورهای اسالمی در این مسأله 

می باشد«. 
در ادامه، حاضران با سردادن شعارهایی، بر یکپارچگی مسلمانان در مقابله با توطئه های رژیم صهيونيستی در منطقه تأكيد و طوماري در 

محکوميت جنایات این رژیم امضاء كردند.
گفتنی است در این مراسم كه به ميزبانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( و با مشاركت مراكز و مؤسسات فرهنگی دولتی، اصناف و تعدادی 
از سازمان های غيردولتی برگزار شد، حجج اسالم محمدی گلپایگانی )رئيس دفتر مقام معظم رهبری(، اختری )دبيركل مجمع جهانی 
اهل بيت(، تسخيری، دری نجف آبادی، محمدی عراقی اعضاي شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم(،مصطفوی )رئيس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی(، ابواسامه )نماینده حماس در ایران(، و جمع كثيری از مسؤولين سازمان ها و ادارات، اصناف و سایر مردم 

شهيدپرور و نوع دوستـ  بویژه جمع زیادی از علما و مردم اهل سنت كردستانـ  شركت داشتند.

المعطي
نماینده جنبش حماس

در تهران
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دبيركل مجمع جهاني اهل بيت)ع( ، 
حجت االسالم و المسلمين تسخيري و

حجت االسالم والمسلمين دري نجف آبادي
و آقاي مهدي مصطفوي

از اعضاي شوراي عالي مجمع

حجت االسالم والمسلمين ساالرمعاون امور بين الملل، آقاي محمدرضا نظام دوست معاون امور اجرایي
و مدیران و كاركنان مجمع جهاني اهل بيت)ع(

ریيس دفتر مقام 
معظم رهبري

طومار مراسم را 
امضا مي كند
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حزب اهلل 2 ميليون شيعه
پشت سر خود داشت؛

ولی غزه کسی را ندارد!

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در نمازجمعه 
تهران درباره فجایع غزه و ارتباط آن با قيام امام حسين)ع( سخن گفت. وی 
اظهار داشت: »مسلمانان جهان در طول تاریخ از موهبت شنيدن مسائل عاشورا 
بهره مند بودند و امروز نيز این مسائل ادامه دارد. عاشورا یك برنامه تنظيم شده 
است كه ریشه در آسمان ها و مفاهيم اسالمي دارد و هدف اصلي آن جاوداني 
اسالم و باز كردن جبهه اي براي مبارزه حق و باطل بود. جنگ امام حسين)ع( 
جنگ با شمشير نبود بلکه جنگ اشك و عواطف بود كه هر روز نيز بيشتر 
مي شود و روزي كه مسلمانان دیو ستم را سر ببرند، آن روز انتقام خون امام 

حسين گرفته مي شود«.
امام  قيام  جریان  از  نمونه اي  را  غزه  واقعه  رهبری  خبرگان  مجلس  ریيس 
حسين)ع( دانست و گفت: »دشمن صهيونيستي كه بيش از یك ميليون و 
نيم انسان مظلوم را در محاصره و تحت شدیدترین فجایع قرار داده است، اگر 
از دشمنان امام حسين بدتر نباشد، كمتر هم نيست. صهيونيست ها در حالي 
از تمام امکانات هوایي خود در حمله به مردم مظلوم غزه استفاده مي كنند كه 
فلسطينيان هيچ گونه وسيله براي دفاع ضدهوایي خود ندارند و در این راستا 
كسي نيز صهيونيست ها را بازخواست نمي كند. كساني كه مي پذیرند یزید و ابن 
زیاد در واقعه عاشورا مقصر نيستند، همانها اسرائيل را نيز از اشتباه در غزه مبري 
مي دانند. اشتباه اسرائيل در غزه، اشتباه بزرگي است؛ تاریخ اسرائيل نشان داده 
است كه اصل حركت آنها مبتني بر كار تروریستي بوده است و سران این رژیم 
همان تروریست هایي هستند كه فجایعي مانند واقعه دیریاسين را براي ایجاد 
رعب و وحشت در ميان فلسطينيان آفریدند. سياست غربي ها بر این است كه 
اسرائيل را از تمام كشورهاي عربي منطقه برتر نگه دارند؛ با این وجود شاهد 
هستيم كه اسرائيل در قضيه غزه، به استيصال افتاده است، به طوري كه خود 
آنها مي گویند كه 900 هزار نفر از ساكنان سرزمين هاي اشغالي در تيررس 
موشك هاي حماس قرار دارند و این یعني اینکه ساكنان سرزمين هاي اشغالي 

هيچ آرامشي ندارند و زندگي آنها در پناهگاه ها است و این در حالي است كه روز 
به روز به برد موشك هاي حماس اضافه مي شود«.

وي با اشاره به تزلزل بوجود آمده در درون كابينه رژیم صهيونيستي پس از 
جنگ 33 روزه گفت: »حزب اهلل در جنگ 33 روزه از عقبه خوبي برخوردار 
بود؛ این جنبش 2 ميليون شيعه پشت سر خود داشت، ضمن اینکه از مرز باز 
با سوریه نيز بهره مند بود؛ اما در غزه مردم چنين پشتوانه اي ندارند. شکست در 
غزه مشکالت وحشتناكي براي صهيونيست ها به وجود خواهد آورد كه افتضاح 
آن تا آسمان ها مي رسد. موشك هاي حماس، موشك هاي دست سازي هستند 

كه مجاهدان آنها را در خانه هاي خود مي سازند و این كار تمام شدني نيست«.
به سوي  از سوی جنبش حماس  تهران شليك موشك  موقت  امام جمعه 
سرزمين هاي اشغالي را اقدامي تدافعي و در جواب فجایع صهيونيست ها در نوار 
غزه عنوان و خاطرنشان كرد: »در اینجا حق با مردم فلسطين است چرا كه در 
سرزمين خود مي جنگند و این صهيونيست ها هستند كه از نقاط مختلف جهان 

به این منطقه آمده اند«.
وي تصریح كرد: »یقينا اسرائيل با این تهاجم به نوار غزه، ميليون ها سرباز در 
سراسر جهان براي فلسطينيان به وجود آورده است كه در یك نمونه آن مي توان 
به مردم ایران اشاره كرد كه حاضرند براي مبارزه به سرزمين هاي اشغالي بروند. 
مردم ایران در این زمينه ها همواره پيشتاز دیگر ملت ها بوده اند بسياري از 
مسلمانان در جهان اسالم نيز در این زمينه با ما همراه هستند. دنيا باید بداند 
كه آزمایش غزه با افتضاح رژیم صهيونيستي، حاميان غربي آن و سران سازشکار 

عرب همراه خواهد بود«.
هاشمي رفسنجاني افزود: »در غزه كمبود سرباز نيست بلکه آنها خواهان رسيدن 
امکانات براي تداوم جریان مقاومت هستند و امت اسالمي باید به كمك سياسي، 

فرهنگي، تبليغاتي و تسليحاتي مردم غزه در جریان مقاومت بپردازند«. 
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 دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( ضمن تسليت حوادث خونبار فلسطين توسط جنایتکاران 
تاریخ، بيشتر نهادهای اسالمی و بين المللی را پشتيبان رژیم اشغالگر معرفی كرد و گفت: این 
نهادها مردم فلسطين را با سکوت در ميان توطئه های رژیم اشغالگر به فراموشی سپرده اند. 

»حجت االسالم و المسلمين محمدحسن اختری« دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( اظهار 
داشت: نهادهای بين المللی نه تنها مرده اند، بلکه بيشتر این نهادها پشتيبان رژیم اشغالگر 
اسرائيل هستند و در شکلهای مختلف از جنایات صهيونيست ها حمایت می كنند و مردم 
محروم و به خون خفته فلسطين را زیر دست و پای سکوت و توطئه های رژیم اشغالگر به 

فراموشی سپرده اند. 
وی با بيان اینکه هيچ انتظاری از مجامع بين المللی نبوده و هيچ كاری نمی توانند انجام 
دهند و اصال توانایی ندارند، تصریح كرد: بيانيه ها و قطعنامه های مجامع بين المللی ارزشی 
ندارند و محکوم كردن آنها هم بی فایده است. زیرا امروز گفتن، اعالميه دادن و بيانيه صادر 
كردن ارزشی ندارد، این امر نيازمند اقدام عملی است تا صهيونيستها و آمریکا را سر جای 

خود  بنشانند. 
اختری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دیروز در بيانيه روشنگر و مسؤوليت بخششان 
ارائه طریق فرمودند، یادآور شد: هر انسان آزاده و مسلمانی به هر نحوی كه می تواندـ  با پيام 
فرستادن، تظاهرات، اجتماع، سخنرانی، نوشته، انفاق، كمکهای مادي و تحت فشار قرار دادن 

دولتهای عربی توطئه گرـ باید اقدام كند. 
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با تأكيد بر اینکه مردم باید آنقدر فریاد بزنند و اقدامات 
مناسب انجام دهند تا محاصره غزه شکسته شود و صهيونيست ها از این كار پشيمان شوند 
و راه غزه را از طریق رفح باز كنند، گفت: دولت مصر مسؤوليت سنگينی در این خصوص 
دارد و دولتهای عربی كه با رژیم اشغالگر توافق كردند باید توبه و از مسلمانان و ملتهای خود 

عذرخواهی كنند و بهای توطئه عليه فلسطين را بپردازند. 
وی در ادامه یادآور شد: در داخل فلسطين، فلسطينيانی كه طرفدار جناح محمود عباس 
هستند باید به او فشار آورند تا فکر نکنند می توانند مسلمانان، حماس و جهاد را از صحنه 

بيرون كنند. پس هر كس به هر نحوی كه می تواند باید اقدام و با این جنایتها مقابله كند.

امام  رسالت  دقيق  بيان  اهل بيت)ع(  جهانی  مجمع  دبيركل   
حسين)ع( را عامل رشد فکری و علمی اقشار مختلف خواند و 
گفت: مراسم عزاداری سيدالشهدا باید بستری برای تأكيد بر عزت 

و اقتدار مسلمانان باشد.
» حجت االسالم و المسلمين محمدحسن اختری« دبيركل مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به اینکه 
ماه محرم و ایام سوگواری شهادت امام حسين)ع( فرصت مناسبی 
به شمار می رود،  و مدرسه شهادت  اسالم  معرفی مکتب  برای 
اظهار داشت: از این فرصت می توانيم برای تبيين معارف اسالمی 
و درس های اهل بيت عصمت و طهارت و واقعه عاشورا آنگونه كه 

شایسته است استفاده كنيم.
وی گفت: امام حسين در این رسالت و حادثه، اهدافی چون اصالح 
جامعه اسالمی، مبارزه با ظلم، مبارزه با جنایتکاران تاریخ، طرفداری از 
عدالت، طرفداری از آزادی، طرفداری از پاكی و ایمان را به عهده داشته 

و ما باید بتوانيم این درسها را ميان مردم توسعه و اشاعه دهيم.
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با تأكيد بر اینکه مدرسه كربالی 
امام حسين)ع( درسهای متعدد و بی شماری دارد كه باید مردم را با 
آن آشنا كرد و همه سخنوران، نویسندگان و رسانه ها سهم خوبی 
در این زمينه دارند، تصریح كرد: ایستادگی امروز مردم فلسطين و 
ایستادگی مردم لبنان در جنگ سی و سه روزه با تمسك به مکتب 
امام حسين صورت گرفت و ما باید بتوانيم از این فرصت بهره كافی 

و الزم را ببریم.
حجت االسالم و المسلمين اختری با اشاره به اینکه ما باید از این 
ایام سوگواری برای عزت و افتخار اسالم استفاده و دیگران را به 
طور صحيح با مکتب امام حسين)ع( آشنا كنيم، یادآور شد: باید 
دقت كرد در عزاداری ها از كارهایی كه الیق و شایسته مکتب 
اهل بيت نيست، پرهيز كرد. با اجتناب از برنامه هایی كه محتوا 
ندارند، بهانه به دست دشمن ندهيم تا دشمن از این فرصت برای 
تضعيف مسلمانان استفاده كند، بلکه باید بتوانيم آنگونه كه شایسته 

مکتب تشيع است به مسئله عاشورا و عزاداریها بپردازیم.
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( در ادامه افزود: بيان صحيح و 
دقيق اهداف سيدالشهدا چون بيان كلمات و خطبه های آن حضرت، 
احيای امر به معروف، مقابله با زورگوئی ها، دفاع از اسالم و قرآن، 
مبارزه با ظلم و بی عدالتی ها، مبارزه با منکرات و فحشا در ميان 
جامعه باعث رشد فکری و علمی می شود. از سوی دیگر به جای 
اینکه تنها به مسائل شکلی و صوری در ایام محرم بپردازیم، باید به 

محتوا، رسالت ها و اهداف واقعه عاشورا نيز توجه داشته باشيم.

عزاداری سیدالشهدا)ع( 
تأکیدی بر عزت و اقتدار مسلمانان

سکوت مجامع بین المللی و
 فراموشی مسلمانان فلسطین
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
و چرا شما در راه خدا ]و در راه نجات[ مردان و زنان و کودکان مستضعف 

نمی جنگید؟ )سوره نساءـ  آیه 75(
با آنان بجنگید ؛ خداوند آنان را به دست شما عذاب و رسوایشان می کند 

و شما را بر ایشان پیروزی می بخشد. )سوره توبهـ  آیه 14(
آرزو مي كردم كه اي كاش بعد از فاجعه غزه، كنفرانس دوحه برگزار نمي شد 
و پادشاهان و رؤسا، غزه را با زخم هایش به حال خود باقي مي گذاشتند... آرزو 
مي كردم كه ا ي كاش آنان به محکوم كردن و بيانيه دادن از داخل قصرهایشان 
بسنده مي كردند و در دوحه دور هم جمع نمي شدند تا نمك بر زخم عميق 

اهالي غزه بپاشند...
پادشاهان و رؤسا، عادت كرده اند كه هر گاه مصيبتي بر مسلمانان وارد 
مي آید، یکدیگر را صدا بزنند و امثال این كنفرانس ها را برپا كنند. این اولين 

عکس العملي است كه به فکر حاكمان عرب مي رسد.
البته مردم هم به برگزاري این كنفرانس ها عادت كرده اند ؛ و مي دانند 
هر زمان كه بدبختي بزرگي به آنان روي كند این كنفرانس ها برپا مي شود، 
و همانطور كه برپا شد پایان مي یابد، بدون آنکه ـ  غير از حرف زدن و محکوم 

كردنـ   فایده اي به حال فلسطيني ها، عرب ها، یا عامة مسلمين داشته باشد.
عکس العمل رهبران كشورهاي عربي، این بار هم همين بود ؛ آن هم وقتي 
كه جنگنده هاي اسرائيلي آسمان غزه را آماج حمالت خویش قرار دادند؛ و بمب 
ریختند؛ و ویران نمودند؛ و كشتند؛ و آواره كردند؛ و در كمتر از 24 ساعت بيش 
از 250 شهيد، 1000 مجروح و صدها خانه و ساختماني كه بر سر ساكنانش آوار 
شده است را بر جاي گذاشتند. اولين واكنش رهبران عرب، برگزاري كنفرانس 
سران بود، پس دوباره همدیگر را صدا كردند و براي برگزاري نشست سران توافق 

نمودند، تا غزه را از مصيبت نجات دهند. و در این ميان »دوحه« ، برنده مسابقه 
ميزباني این كنفرانس بود ؛ »مصائب قوم عند قوم فوائد!« 1

تعداد كنفرانس ها این روزها زیاد شده است؛ در سطح وزاري خارجه، در 
سطح امرا، و در سطح پادشاهان و رؤساي جمهور. تعداد این جلسات، حتي از 
شمار غم ها و غصه هایي كه در قلوب ما النه كرده اند هم بيشتر شده! مردمي 
كه این فجایع بر آنها وارد شده است آرزو مي كنند كه  این نشست ها برگزار 
نشود ورهبران، آنان را با زخم ها و مصيبت ها و فجایعشان تنها بگذارند! اگر باور 
ندارید هر یك از مردماني كه هم پيالة رهبران نيستند را مورد پرسش قرار دهيد. 
از آنان بپرسيد آیا مایلند كه این كنفرانس ها برگزار شود یا آرزو مي كنند كه 
رؤساي كشورهایشان فقط به محکوم كردن و روي ترش نمودن، آنهم از داخل 

كاخ هایشان،  بسنده نمایند؟
اگر این سؤال را از مردم كوچه و بازار بپرسيد، و یا اگر گرسنگان و مجروحان 
آوارة غزه كه در شب هاي سرد زمستان از ترس بمباران از خانه هایشان در غزه 
فرار كرده اند را مورد پرسش قرار دهيد، بدون شك مطمئن خواهيد شد كه من 

در این آرزویم تنها نيستم.
شما اي سران عرب! آیا تصور مي كنيد كه مردم نمي فهمند؟ یا اینکه فکر 
مي كنيد كه بوق هاي تبليغاتي وابسته به رژیم ها مي تواند عقل و شعور را از مردم 
گرسنه، برهنه، مجروح وـ  در این سرماي بي رحمـ  بي خانمان شده سلب كند؟

رشد  به  امروز،  مردم،  ولي   ... باشد  بوده  اینطور  زمان گذشته  در  شاید 
رسيده اند و بوق هاي ماهواره اي نمي توانند این رشد عقلي را از آنان بربایند.

چه زیاد است مصيبت ها و فجایعي كه بر مسلمين فرود مي آید!.. و چه زیاد 
است كنفرانس هاي سران كه اینجا و آنجا براي مقابله با این مصایب و تجاوزات 

برپا مي شود!.. و چه بسيار است مدفون شدن آرزوها در این نشست ها!..

5 فایده براي کنفرانس هاي بي فایده سران عرب

لطفاً غزه را به حال خود بگذاريد!

»آیت اهلل محمدمهدي آصفي« دبیر کل سابق و عضو فعلي شوراي عالي مجمع 
جهاني اهل بیت)ع( با صدور نامه اي در دفاع از مردم مظلوم غزه، از حاکمان 

عرب خواست آنان را به حال خود بگذارند و به فکر دفاع از آنها نباشند!
این اندیشمند دیني شیعه به کنفرانس هاي بي فایده سران کشورهاي عربي 
اشاره نموده و دولتمردان مصر را شریك در جنایات صهیونیست ها دانست.

بخش هاي مهمي از این نامه بدین شرح است:
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امروز دیگر ممکن نيست كه رهبران، نتایج این كنفرانس هارا مخفي كنند 
و مردم را فریب دهند... دوراني كه آنها مي توانستند  اعمالشان، سخنانشان، 
نوكریشان براي آمریکا و مدارا و همکاریشان با اسرائيل را مخفي نگهدارند ـ 
بدون آنکه خداوند آنان را خوار و اسرارشان را فاش سازد ـ  سپري شده است. 
اكنون باطن آنان بر صفحات تلویزیون هاي ماهواره اي آشکار است ؛ آن هنگام 
كه در كوران رقابت هاي رسانه اي، و در گيرودار مسابقه سياست و سياست بازي، 

هركدامشان پرده اسرار دیگري را مي درد.
آیا امروز در بين فلسطيني ها و عرب ها و عامه مسلمين، كسي هست كه 

پاسخي براي این سؤال ها نداشته باشد:
ـ چرا دولتمردان مصر گذرگاه رفح را به روي كاميون هایي كه شيرخشك 

براي نوزادان غزه مي برد بسته اند؟
ـ چرا آنان اجازه نمي دهند كه براي مریضان و مجروحان آن دیار، دارو و 

براي خانه ها و آمبوالنس هایشان، سوخت و براي سفره هایشان، غذا ببرند؟
غزه  در  را  فلسطينيان  فریاد  و  استغاثه  صداي  مصر  حاكمان  آیا  ـ  

نمي شنوند؟
ـ و چگونه مي توانند در قبال فریادها و استغاثه هاي مردمي مجروح و 

محاصره شده، خود را به نشنيدن بزنند؟
به نظر شما حاكمان مصر از چه كسي مي هراسند؟ آیا فکر مي كنيد كه 
مردم جهان صداي استغاثه مردم فلسطين را نشنيده و تجاهل دولتمردان مصر 

را ندیده اند؟ 
مردم مثال چه توقعي از حضور ریيس جمهور مصر در دوحه دارند؟ یا مثال 
منتظرند كه نشست وزراي خارجه عرب چه نوشداروي پس از مرگ سهرابي، 

براي فاجعه انساني غزه به ارمغان آورد؟2
آیا فکر مي كنيد كه مردم از شبکه هاي ماهواره اي دیدار »ليوني« وزیر 
خارجه اسرائيل با ریيس جمهور مصر و مصافحه گرم آنها در مقابل دوربين ها 

را ندیدند؟ و ندیدند كه او تنها 2 روز قبل از حمله صهيونيست ها به غزه، با 
»ابوالغيط« همتاي مصري خود دیدار و گفتگو كرد؟ و آنها را از نيت اسرائيل 

براي حمله به غزه آگاه ساخت، ولي حاكمان قاهره نخواستند كه خبر هجوم 
قریب الوقوع اسرائيل را به مردم غزه بدهند؟  آیا فکر مي كنيد كه ليوني براي 

تعارف و تجامل دیپلماتيك به قاهره رفته بود؟!!
حاكمان مصر، این خبر را پنهان كردند ولي وزیر امنيت اسرائيل آنها را رسوا 

كرد. بله؛ اسرائيل حتي در همين حد هم به مصري ها احترام نگذاشت.
حاكمان مصر، این كه از تهاجم اسرائيل اطالع داشتند را رد كردند تا 
سکوتشان را توجيه كنند. اسرائيل هم حرف مصري ها را رد و اعالم كرد كه 

حمله را به آنها خبر داده بود؛ همانطور كه آمریکا را مطلع كرده بود.
فکر مي كنيد حاكمان مصر از چه چيزي مي هراسند؟ آیا فکر مي كنيد كه 

مردم نسبت به حقایقي كه در كاخ هاي این حاكمان مي گذرد كر و كورند؟! 
اینك تالش مي كنم تا به اعماق وجدان امت عربي نفوذ كنم. و دریابم آنها 

چه احساسات زشتي در قبال این كنفرانس ها دارند:
كنفرانس ها  گونه  این  به  درازي  و  دور  اميدهاي  ابتدا  در  عرب ها   ـ 

بسته بودند.
ـ سپس نا اميدي بزرگي از این نشست ها آنان را در بر گرفت.

ـ سرانجام كار به جایي رسيد كه از آنها متنفر شدند و حتي برگزاري آنها 
را به فال بد مي گيرند!

ـ و اكنون آرزو مي كنند كه اي كاش این كنفرانس ها هرگز برگزار نشود 
و رهبران عرب، مردمشان را با تمام مصيبت ها و فجایعي كه بر سرشان نازل 
مي شود، به حال خود بگذراند، و به همان محکوم كردن ها و بيانيه  صادر كردن 

اكتفاء كنند.

  ترجمه: ع.حسیني عارف
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* و اما فایده این کنفرانس ها براي ملت هاي عرب
اما عرب ها از گردهمایي ها و نشست هاي رهبرانشان سود و فوایدي هم مي برند! 

از جمله:
1. فرونشاندن خشم شدیدي كه در وجود تمامي مسلمانان موج مي زند؛ 
در قاهره و بيروت و دمشق و تهران و بغداد و منامه و كابل و بمبئي و استانبول 
و جاكارتا و رباط و تمامي اقطار سرزمين هاي اسالمي؛ خشم مردمي كه در 
باالترین درجات بيداري سياسي و احساس مسؤوليت اسالمي قرار دارند؛ كساني  
كه درد مي كشند و از عمق وجود رنج مي برند؛ از سکوت سازمان ها و حکامشان 
و از سازش آنها با اسرائيل در عذابند؛ و مي خواهند مرزهاي ساختگي دنياي 
اسالم را در نوردند و به غزه برسند تا ارزشمندترین عنصر هستي شان را نثار 

مردم مظلوم آن كنند.
بهترین و راحت ترین راهي كه رهبران عرب را از شرِّ خشم مردمشان نجات 
مي دهد، برگزاري این كنفرانس هاست. دادگاه و پاسگاه و زندان  و سازمان هاي 
جاسوسي و امنيتي هميشه به درد نمي خورند. وقتي جمعيت ميليوني خشمگين 
به خيابان ها مي ریزد، با نيروهاي امنيتي و پليس نمي توان جلوي آنها را گرفت. 

راه عالج، فقط برگزاري كنفرانس است!
2. اعاده حيثيت به رهبراني كه داخل قصرهایشان نشسته اند و محاصره و 

محنت  و فریادهاي غزه را نگاه مي كنند؛ همانطور كه حاكمان موزامبيك و زامبيا 
و بوركينافاسو این صحنه ها را تماشا مي كنند. گویي كه این مسأله به آنان ربطي 

ندارد و صداي ناله هاي بچه ها و مریضان به گوششان نمي رسد.
این دسته نيز در این كنفرانس ها فرصتي پيدا مي كنند تا حيثيت و اعتبار 
دوباره اي به مقام و منصبشان ببخشند. آنها به دوحه مي روند، با همان حالتي 
كه اگر مي خواستند به خط مقدم جنگ با اسرائيل بروند به خود مي گرفتند! و 
سپس از دوحه بر مي گردند، همچون بازگشت فاتحان پيروزمندي كه فلسطين 
را آزاد كرده و مردم غزه را نجات داده اند و اكنون در سالن تشریفات فرودگاه، 

نطق هاي سياسي و نظامي مشعشع ارائه مي كنند!!
3. فرصتي طالیي به تاجران تسليحات نظامي مي دهد تا به البي هاي هتل 
محل كنفرانس بخزند و با رؤسا و پادشاهان دیدار كنند و آنان را از »القاعده« و 
»تروریسم« و »ایران« و »هالل شيعي« و »حزب اهلل« و خالصه همه چيز غير از 
دشمن صهيونيستي بترسانند. تا سالح هایشان را با گران ترین قيمت ها بفروشند 

و بازار جهاني اسلحه را از سقوط و ركود نجات دهند!
4. منحرف كردن افکار عمومي اسالمي و عربي از مطالبات واقعي شان، به 
سوي مسائل حاشيه اي و بي اهميت. آن هم با استفاده از وسایل ارتباط جمعي 

وسيعي كه در اختيار دارند.
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برخي از مطالبات واقعي امت اسالمي این است:
ـ  چرا حاكمان عرب و مسلمان ساكت اند و كاري نمي كنند؟

ـ چرا گذرگاه رفح حتي به روي كودكان و مجروحان باز نمي شود؟
ـ اصالً شيخ ازهر كجاست؟

ـ چرا آمریکا بدون قيد و شرط اسرائيل را تأیيد مي كند؟
ـ چرا رهبران عرب بدون قيد و شرط آمریکا را تأیيد مي كنند؟!

ـ چرا مسلمانان از نفت به عنوان ابزاري سياسي براي تعدیل مواضع 
غرب بهره  نمي گيرند؟

ـ چرا آنان اینقدر از شعار سياسي شدن نفت مي ترسند و مي ترسانند؟ 
مگر نه اینکه غرب،  آمریکا و شوراي امنيت از اقتصاد به عنوان یك سالح 

سياسي استفاده مي كنند؟
ـ و چراهاي بي شمار دیگر...

5. رساندن پول به دست دست نشاندگان خود!
بله، تعجب نکنيد. این كنفرانس ها معموالً با كمك هاي مالي رهبران 
كشورها براي بازسازي مکان آسيب دیده و جنگ زده به پایان مي رسد. 
مثالً مقدار زیادي پول براي جلب رضایت خاطر مردم غزه تخصيص داده 
مي شود؛ اما طبيعي است كه این مبلغ به »محمود عباس« تحویل داده 
مي شود، همانطور كه پس از جنگ 33 روزه، كمك ها به »سينيوره« داده 

شد تا وي آنها را از جنوب لبنان دریغ كند!
*  *  *

مصيبت زیاد است. اگر بخواهيم نقاط تاریك و نکات منفي رهبران 
عربي را بشماریم مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد؛ رهبراني كه نه فقط 
سرزمين هاي اسالمي، بازارهاي اسالمي، ثروت هاي اسالمي و امت اسالمي، 

بلکه وجدان هاي خود را نيز در ازاي ثمن بخس به آمریکا فروختند.
اما همانها بدانند كه اگر در این مصيبت ها، بر خداوند متعال و سپس 
بر اراده ملت هایشان تکيه و اعتماد كنند، پشتوانه و گشایش و حمایت و 
قدرتي بسيار بيشتر از آنچه آمریکا به آنها مي دهد خواهند یافت. این براي 

بقاء مقام و منصب خودشان هم بهتر است.

پي نوشت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ضرب المثلي عربي است؛ یعني: »مصيبت هاي عده اي، براي عده اي دیگر فواید است«! 
2. نویسنده از ضرب المثل عربي »بعد خراب البصرهًْ« استفاده كرده است كه نظير آن در 

فارسي، »نوشدارو پس از مرگ سهراب« است.
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    پاسخ هاي حلي
با امیرالمؤمنین  این است: »کسي که  ناصبي  از فرد  تعریف  1. ساده ترین 
علي)ع( و اهل بیت پیامبر)ص(  دشمني و به آنان جسارت مي نماید«. در 
دوران معاصر، تاكنون موردي از جسارت به ائمه و اهل بيت)ع( در بين یا از سوي 

فلسطينيان دیده یا گزارش نشده است.
2. همانطور كه ذكر شد، این شبهه بسيار قدیمي است. »استاد شهيد مرتضي 
مطهری« در یك سخنراني در سال 1349 به این شبهه اینگونه پاسخ داد: »یك 
وقتی دیدم یك كسی می گفت: این فلسطيني ها ناصبی هستند... سنی مسلمان 
است ولی ناصبی كافر است، نجس است. ما با ناصبی نمی توانيم معاملة مسلمان 
بکنيم. حال یك كسی می آید می گوید این  فلسطيني ها ناصبی هستند. آن یکی 
می گوید. این به آن می گوید، او هم یك  جای دیگر تکرار می كند و همين طور. 
اگر ناصبی باشند كافرند و در درجه  یهودي ها قرار می گيرند. هيچ فکر نمی كنند 
كه این، حرفی است كه یهودي ها جعل كرده اند. در هر جایی یك حرف جعل 
می كنند برای اینکه احساس همدردی  نسبت به فلسطيني ها را از بين ببرند. 
می دانند مردم ایران شيعه اند و شيعه  دوستدار علی و معتقد است هر كس 
دشمن علی باشد كافر است، برای اینکه  احساس همدردی را از بين ببرند، این 
مطلب را جعل می كنند. در صورتی كه  ما یکی از سال هایی كه مکه رفته بودیم، 
فلسطيني ها را زیاد می دیدیم، یکی  از آنها آمد به من گفت: فالن مسأله از مسائل 
حج حکمش چيست؟ بعد گفت  من شيعه هستم، این رفقایم سنی اند. معلوم 
شد داخل اینها شيعه هم وجود دارد. بعد خودشان می گفتند بين ما شيعه و 
سنی هست. شيعه هم زیاد داریم . همين »ليال خالد« معروف، شيعه است1. در 
چندین نطق و سخنرانی خودش  در مصر گفته من شيعه ام. ولی دشمن یهودی 
یك عده مزدوری را كه دارد، مأمور می كند و می گوید: شما پخش كنيد كه اینها 

ناصبی اند«.2
با دقت در زمان و محتواي سخنراني فوق، تفاوت »یك عالم روشن بين« با افراد 

سطحي و عوام معلوم مي شود.
3. سند زنده این استدالل استاد شهيد هم اینکه اخيرا »منوشه امير« كارشناس 
رادیو اسرائيل در مصاحبه با بخش فارسي رادیو آمریکا گفته است:»ایران دارد 

براي قاتالن امام حسين دل مي سوزاند و به آنان كمك مي كند«! 
دقيقا شبيه به وقتي كه كه ابـوذر شاهد تفسيرهاي غلط كعب االحبار بود و به او 
مي گفت:»ای یهودی زاده! به تو چه ربطي دارد كه درباره احکام اسالم اظهار نظر 

مي كني؟ تو مي خواهي اسالم و احکام آن را به ما یاد بدهي؟« و یا شبيه به زماني 
كه امام راحل)ره(  فرمود: »حاال آقاي كارتر اسالم شناس شده است«! 

4. بيشتر مردم فلسطين، پيرو »مذهب شافعی« هستند. جالب اینکه»ابوعبداهلل 
محمد بن ادریس شافعی« امام این مذهب نيز متولد غزه بوده است. در بين 
فرقه های چهارگانه اهل سنت، نزدیك ترین فرقه به تشيع از نظر عالقه و احترام 
به اهل بيت)ع( همين فرقه شافعی است. محبت خود شافعي به اهل بيت)ع( ـ  
بویژه شخص اميرالمؤمنين علي)ع( و امام حسين )ع(ـ  نيز بسيار معروف و مشهور 
است. شافعيان هم به تبعيت از امام شافعی نسبت به اهل بيت ارادت دارند و حتي 

به زیارت مشاهد مشرفه منتسب به آنان مي روند.
شافعی كه طبع شعر نيز داشته است سروده هاي فراواني درباره اهل بيت)ع( دارد؛ 

از جمله این ابيات معروف كه:
يا آل بيت رسول اهلل حبكم ـ  فرض من اهلل فی القرآن أنزله
كفاكم من عظيم القدر أنكمـ  من لم يَُصلِّ عليكم ال صالة له

یعنی: »ای آل محمد! محبت شما امر واجبی است كه خدا آن را در قرآن نازل 
كرده است. همين یك دليل بر عظمت قدر شما كافی است كه هر كسی نماز 

بخواند و بر شما درود نفرستد نمازش صحيح نيست«.
وي در مدح علی عليه السالم  این دوبيتي بسيار عجيب را سروده است:

لو أن المرتضي أبدي محلهـ  لخَرّ الناس ُطّراً ُسّجداً له
يموُت الشافعي و ليَس يدريـ  علّي ربه أم ربه اهلل!

یعنی: »اگر علي مرتضي، مقام خود را به مردم بشناساند خواهي دید كه جميع 
خالیق بر او سجده مي كنند. زندگي شافعي رو به پایان است در حالي كه باالخره 

نفهميد رب او خداست یا علي!«.
شافعی همچنين درباره واقعه عاشورا نيز اشعاری زیبا و جانسوز دارد؛ از جمله:

و مما نفی نومی و شيب لحيتیـ  تعاریف ایام لهن خطوب
تأوب همی و الفواد كتيبـ  وارق عينی و ارقاد غریب

تزلزلت الدنيا آلل محمد  ـ  و كادت لهم صم الجبال تذوب
فمن بلغ عن الحسين رسالهـ  و ان كرهتها انفس و قلوب
قتيل بالجرم كان قميصهـ  صبيغ بماء االرجوان خصيب

نصلی علی المختار من آل هاشم ـ  و نوذی بينه ان ذاك عجيب
لئن كان ذنبی حب آل محمد  ـ  فذلك ذنب لست عنه اتوب
هم شفعائی یوم حشری و موقفیـ  و بغضهم للشافعی ذنوب

پاسخ به یك شبهه قدیمي و شایعه جدید!

آيا فلسطيني ها
ناصبي هستند؟

این که اهالي فلسطین، داراي تفکرات ناصبي گري و ضدیت با اهل بیت)ع( هستند شبهه اي 
قدیمي است که این روزها همزمان با فجایعي که در غزه اتفاق افتاد، به دست عده اي غافل 
یا معاند تبدیل به یك شایعه شد. آنان در بین مردم تبلیغات نمودند که:  “فلسطینی ها و 
نیروهای حماس، ناصبی هستند؛ پس هر چه بر سرشان مي آید حقشان است و ما نباید از 

این مسأله ناراحت باشیم یا به آنها کمك کنیم!!”. 
متن زیر پاسخي گذرا به این شبهه عجیب است:
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یعني: »این حادثه از حوادثی است كه خواب مرا ربوده و موی مرا سپيد كرده 
است. دل و دیده مرا به خود مشغول ساخته و مرا اندوهگين كرده است و اشك 
چشم جاری و خواب از آن پریده است. دنيا از این حادثه خاندان پيامبر   متزلزل 
شده و قامت كوه ها از آن ذوب شده است. آیا كسی هست كه از من به حسين 
پيامي برساند اگر چه دل ها آن را ناخوش دارند. حسين كشته ای است بدون 
جرم و گناه كه پيراهن او به خونش رنگين شده. عجب از ما مردم آن است كه 
از یك طرف به آل پيامبر درود می فرستيم و از سوی دیگر فرزندان او را به قتل 
می رسانيم و اذیت می كنيم. اگر گناه من دوستی اهل بيت پيامبر است از این گناه 
هرگز توبه نخواهم كرد. اهل بيت پيامبر در روز محشر شفيعان من هستند و اگر 

نسبت به آنان بغضی داشته باشم گناه نابخشودنی كرده ام«. 3
ارادت و عالقه امام شافعی به اهل بيت پيامبر   چنان بود كه برخی از اهل سنت او 
را شيعه پنداشتند و گفته مي شود كه حتی جهت محاكمه به بغداد برده شد. او 
معتقد بود كه ارادت به خاندان علیـ  عليهم السالمـ  را باید علنی و آشکار ساخت 
و این پندار باطل را از اذهان دور كرد كه رفض را در دوستی علی و فاطمه و 

فرزندان آن دو می داند.
5. در سال هاي اخير گرایش به تشيع در بين مردم فلسطين بسيار سریع بوده 
است. گذشته از »شهيد دكتر فتحي شقاقي« و »شهيد محمد شحادة« از رهبران 
جنبش جهاد اسالمي فلسطين، اكنون حضور و وجود حداقل ده هزار شيعه 
بومي در بين فلسطينيان ساكن در مناطق اشغالي )بدون غزه و كرانه باختري(، 

گزارش شده است.
6. در تهاجم اخير رژیم صهيونيستی به غزه، در روز 10 دی، مسجدي به نام 
"مسجد علی بن ابی طالب" واقع در محله الزیتون شهر غزه، توسط جنگنده های 

اسرائيلی بمباران شد. برخي مساجد دیگر در فلسطين نيز به نام هاي زیرند:

ـ  مسجد »االمام علی ابن ابی طالب« واقع در در حواره از توابع شهر نابلس، در 
كرانه باختری.

ـ  مسجد »فاطمهًْ الزهراء« در شهر نابلس .
ـ مسجد »فاطمهًْ الزهراء« واقع در "قریه ارتاح"، در جنوب طولکرم.

ـ  مسجد »الحسين بن علی« واقع در خيابان "عين سارهًْ" شهر الخليل.
ـ مسجد »الحسين بن علی« واقع در "حی الصبرهًْ" در نوار غزه. 

مدعيان ناصبی بودن مردم فلسطين، به این سؤال جواب دهند كه چگونه مردمی 
می توانند هم لعنت كننده اهل بيت )ع( باشند و هم آنقدر برای آنها احترام و 
تقدس قائل باشند كه نامشان را بر مساجد خود بگذارند؟ واضح است كه هيچ فرد 

ناصبي، نام علی بن ابی طالب را روي مسجدش نمي گذارد.

7. آنچه این شایعه را تقویت كرد، خبري بود كه یك سایت جدیدالتأسيس عراقي 
منتشر كرد مبني بر اینکه »یکی از رهبران حماس در مصاحبه با شبکه الجزيرة 
گفته است: »سننتصر علی اسرائيل كما انتصر یزید علی الحسين/ یعني: ما بر 

اسرایيل پيروز خواهيم شد همچون پيروزی یزید بر حسين«!!!
در اینجا چند سؤال به وجود می آید:

 اوال( اگر این خبر صحت دارد، نام این رهبر حماس چيست؟
ثانيا( این مصاحبه در چه روز و چه ساعتی با شبکه الجزیرهًْ صورت گرفته است؟

ثالثا( آیا این سایت می تواند فيلم این مصاحبه را پخش كند؟ یا هرگونه سند 
دیگري ارائه دهد؟

مطمئنا این سایت، پاسخی برای سؤال های باال ندارد. با این حال مي توان جمله 
»سننتصر علی اسرائيل كما انتصر یزید علی الحسين« را در گوگل یا هر موتور 
اینترنت سرچ كرد. توجه به نتایج این جستجو نشان  جستجوی دیگری در 
می دهد: این جمله فقط در سایت ها و وبالگ های فارسی زبان وجود دارد كه البته 
این سایت ها و وبالگ ها هم منبعشان در نقل این جمله، همان سایت كذایي است. 

حتی در یك سایت عرب زبان هم، این جمله را نمی بينيم.
جالب اینجاست كه گردانندگان این سایت با عقب نشيني از موضع سابق چنين 
اعالم موضع كرده اند: »اما در مورد گفته یکی از رهبران حماس: "سننتصر علی 
اسرائيل كما انتصر یزید علی الحسين". این گفته 3 سال پيش در كانال الجزیره 
منتشر شد و ما به صورت زنده آن را مشاهده كردیم ولی هم اكنون فيلمی از آن 

در دست نيست...« !!
8. نماینده جنبش حماس هم خود به این خبر عکس العمل نشان داده و گفته 
است: »من نمي دانم این خبر از كجا آمد و چه كسي در پس انتشار این خبر 
بي اساس و دروغين بود. درج این خبر با آن ابعاد گسترده براي ما هم جاي سؤال 
دارد... این خبرها بي اساس و دروغ است. ما معتقدیم دست هایي در پس تدوین 
و نشر این خبر در رسانه ها و مطبوعات ایران وجود داشته كه هدفشان ضربه 
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زدن و خدشه دار كردن مناسبات مستحکم جنبش حماس با دولت و مردم عزیز 
ایران بوده است. اما اگر منظور شما سازمان هایي مثل جنبش فتح و حزب بعث 

فلسطين هستند این سؤال را باید از آنها داشته باشيد.«
مسؤول اطالع رسانی دفتر نمایندگی جنبش حماس در تهران نيز این شایعه را 
توطئه دشمنان اسالم به منظور كاهش حساسيت شيعيان نسبت به كشتار مردم 

غزه دانست.
»ابو السرور« گفت: »ظاهراً یك پایگاه اینترنتی فارسی - عراقی منبع اصلی این 
شایعات بوده اما هيچ سایت عربی این خبر را منتشر نکرده است. این رهبر حماس 
كه این سخنان را گفته است چه كسي بوده؟ تاریخ مصاحبه كی بوده؟ تمام 
مصاحبه های الجزیره از طریق سایت اینترنتی این شبکه قابل دسترسی است و 
با اندكی جستجو می توان فهميد كه چنين مصاحبه ای وجود خارجی ندارد. این 
قبيل شایعات هر از چند گاهی توسط دشمنان مسلمين و اسالم مطرح می شود 
تا از ميزان حساسيت ملت های مسلمان نسبت به فلسطين بکاهند. این شایعات 
بيشتر در جاهایی مطرح می شود كه بيشترین حمایت از مردم فلسطين دارند و 
با این كار قصد دارند در كمك این مردم به فلسطين تشکيك به وجود آورند«.  

ابو السرور افزود: »آن ها می خواهند مانع ادامه حمایت های ملت های مسلمان به 
خصوص برادران شيعه از فلسطين و مظلوميت مردم فلسطين بشوند. در حالی 
كه امام حسين)ع( تنها متعلق به شيعيان نيست. امام حسين اسوه آزادگان جهان 
و قيام او قيام مقدسی برای اقامه عدل و حق بوده و مبارزان حماس با الگوپذیری 
از آن حضرت می جنگند. هيچ انسان مسلمانی به خود این جرات را نمی دهد كه 
در مورد ایشان چنين عباراتی را بر زبان بياورد. اصوال در دنيای امروز دیگر ناصبی 
وجود ندارد. مردم غزه و فلسطين، شافعی مذهب و دوستدار اهل بيت)ع( هستند 
و ناصبی بودن آنان به هيچ وجه صحت ندارد. مگر می شود كسی مسلمان باشد 

و اهل بيت رسول اهلل)ص( را دوست نداشته باشد؟!«
وي همچنين این شایعه كه "مبارزان و مجروحان فلسطينی، خون مردم ایران را 
به دليل شيعه بودن قبول نکرده اند" را خنده دار دانست و گفت: »به دليل خيانت 
برخی كشورها در بستن گذرگاه ها اصوالً هيچ خونی از ایران به فلسطين نرفته 

است«.
    پاسخ هاي نقضي

اگرچه ثابت شد كه شایعه فوق دروغ است و فلسطين و فلسطينيان ـ همانند 
تمامي مسلمانان در همه اقطار اسالميـ  از نصب و ناصبي بودن مبرا هستند و به 
اهل بيت عصمت و طهارت )ع( عالقه دارند، اما بر فرض كه اینگونه هم باشد باز 
هم نتيجه اي كه قائالن نظریه فوق مي خواهند )یعني اینکه چون ناصبي هستند 
پس باید از قتل و غارت شدن آنان خوشحال باشيم( به دست نمي آید. به دو 

دليل:
1. قرآن کریم:

اِميَن هلِلِّ  خداوند متعال در قرآن مجيد مي فرماید: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ ُكونُواْ َقَوّ
ُکْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَی أاَلَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَْقَرُب لِلَتّْقَوی  ُشَهَداء بِالِْقْسِط َوالَ یَْجِرَمَنّ
َواتَُّقواْ اهللَّ إَِنّ اهللَّ َخِبيٌر بَِما تَْعَمُلوَن ـ ای كسانی كه ایمان آورده اید برای خدا به 
داد برخيزید ]و[ به عدالت شهادت دهيد و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر 
آن دارد كه عدالت نکنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزدیك تر است و از خدا پروا 

دارید كه خدا به آنچه انجام می دهيد آگاه است«.4 

آیا رعایت عدالت و انصاف این است كه از بمباران زنان و كودكان معصوم غزه ـ 
اگرچه مردانشان ناصبي یا حتي كافر باشندـ  خوشنود باشيم؟!

2. سنت شریف:
كساني كه شبهه باال را نموده اند ظاهراً براي تشيع و اهل بيت)ع( دل مي سوزانند. 
اما بدون شك دلسوزي آنان بيش از دلسوزي سرسلسله تشيع و قطب محور 
اهل بيت)ع( ـ یعني وجود مقدس اميرالمؤمنين علي )ع( ـ نيست. در اندیشه 
حضرت علي)ع( یك انسان مسلمان آزاده باید نسبت به ظلم و ظالم حساسيت 
نشان دهد و در مقابل هرگونه ستمگري ساكت ننشيند؛ فارغ از دین و مذهب و 

مرام آن شخص. شواهد این ادعا به قرار زیر است:
الف. امام)ع( در داستان معروف هجوم سپاه معاویه به شهر انبار و غارت این شهر 
مي فرماید: »شنيده ام كه یکی از دشمنان بر زنی از اهل ذّمه هجوم برده، خلخال 
و دستبند و گردنبند و گوشواره  ربوده است... اگر شخص مسلمان از غصه این امر 

بميرد، رواست«.5
ب. اميرالمؤمنين)ع( در وصيت جاودانه خود به امام حسن)ع( و امام حسين)ع( 
الِِم َخْصمًا َو لِْلَمْظُلوِم َعْونًاـ  دشمن ظالم و یاور مظلوم باشيد«  فرموده اند: »ُكونَا لِلَظّ
و نفرموده است كه این مظلوم حتماً باید مسلمان یا شيعه یا محب اهل بيت)ع( 

باشد.6
ج. حضرت)ع( در نامه خود به مالك اشتر نخعيـ  كه بحق مانيفست حکومت و 
ِعيَِّة َو اَلَْمَحبََّة لَُهْم َو  ْحَمَة لِلَرّ سياست مصلحانه استـ  مي نویسد: » أَْشِعْر قَْلبََك اَلَرّ
اَلُلّْطَف بِِهْم َو الَ تَُكونََنّ َعَلْيِهْم َسبُعًا َضاِريًا تَْغتَنُِم أَْكَلُهْم فَِإنَُّهْم ِصْنَفاِن إَِمّا أٌَخ لََك فِي 
يِن َو إَِمّا نَِظيٌر لََك فِي اَلَْخْلِق ـ مهربانی به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف  اَلِدّ
در حق ایشان را شعار دل خود ساز . چونان حيوانی درنده مباش كه خوردنشان 
را غنيمت شماری ، زیرا آنان دو گروهند یا همکيشان تو هستند یا همانندان تو 

در آفرینش«.7
مظلومان غزه، اگر همکيشان ما نباشند، همانندان ما در آفرینش كه هستند. 

نيستند ؟!

پي نوشت ها :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. چریك مبارز فلسطينی كه در چند عمليات هواپيما ربایی برضد اسرائيل شركت داشت.
2. شهيد مطهری،آشنایی باقرآن، جلد4، پاورقی صفحه 32 .

3. براي دیدن این اشعار ر. ك. به: دیوان امام شافعی، الصراط السوی فی مناقب آل النبی، حادثه 
كربال از نظر اهل سنت،  سيمای علی عليه السالم از منظر اهل سنت، نامه دانشوران ناصری، و 

مجله بصائر )شماره هاي 7 و 8(.
4. سوره مائده ، آیه 8 .

5. نهج البالغه، خطبة 27 .
6. نهج البالغه، نامه 47 .
7. نهج البالغه، نامه 53 .
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براي  را  ما  اینکه دعوت  از  تشکر  و  با عرض سالم  مجمع:  گنجینه 
مصاحبه پذیرفتید. لطفاً خودتان را معرفي کنید.

ـ خليل ساحوري اهل كشور شيلي هستم و 32 سال سن دارم. خانواده ام 
فلسطيني االصل و مسيحي ارتدوكس و از قدیمي ترین مسيحي هاي بيت اللحم 
بودند. نياكانم حدود هزار پانصد سال در بيت اللحم اقامت داشته اند كه البته در 

خالل جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم به شيلي مهاجرت كردند. 

گنجینه مجمع: االن مشغول انجام چه کاري هستید؟  
ـ االن هم مشغول درس علوم اسالمي در شهر مقدس قم مي باشم.

گنجینه مجمع:  چطور شد که مسلمان و شیعه شدید؟ 
ـ من از ده سالگي مطالعة كتاب مقدس را شروع كردم و حدود دو سال مشغول 
خواندن این كتاب بودم. در این مدت اشتباهاتي روشن مشاهده كردم كه فطرتم 

قبول نکرد. مانند پذیرش پدر، پسر و روح القدس به عنوان یك خداي واحد. 

گنجینه مجمع: چرا؟ 
ـ چون من احساس مي كردم كه خدا باید واحد باشد نه سه تا؛ احساس مي كردم 
كه خدا بي نياز از فرزند است حال آنکه مسيحي ها مي گویند مریم مادر خداوند 
است. من با اینکه بچه بودم این را نمي توانستم قبول كنم. همانطور كه قباًل 
گفتم خانواده ام سابقة زندگي هزار و پانصد ساله در بيت اللحم را دارد. یعني 
همان جایي كه عيسي مسيح به دنيا آمد، به همين دليل من خيلي به حضرت 
مسيح عالقه داشتم. لذا شروع به جستجو كردم تا توحيد اصلي را بيابم؛ اما 

متأسفانه در كتاب مقدس پاسخي نيافتم.
تا اینکه به كلمة »پاراكليتوس« در كتاب یوحّنا برخوردم. اصل این كلمه یوناني 
است. از یك كشيش تفسير این واژه را پرسيدم، اما او پاسخي ساده لوحانه به 

من داد كه به هيچ عنوان نتوانستم حرف او را بپذیرم. 
   

گنجینه مجمع: چرا این کلمه یوناني است؟ 
ـ چون انجيل از زبان اصلي اش به عبري، سپس از عبري به یوناني و از یوناني 

شیلیایي  فلسطیني االصل:

از 15000 کيلومتري نور اهل بيت را ديدم

» خلیل یاروب ساحوري« یك شهروند اهل شیلي است با اصلیت فلسطیني. 
اگر چه او در آمریکاي التین به دنیا آمده و در خانوده اي مسیحي و ارتدوکس، 

نشو و نما یافته، اما خانواده اش اصالتاً از قدیمي ترین ساکنان بیت اللحم هستند 
 و  برخي از نیاکانش در جنگ یرموک به سپاهیان اسالم کمك کرده اند.

خلیل حدود 15 سال پیش به مذهب اهل بیت)ع( مشرف و شیعه شد. وي 
اکنون مشغول تحصیل علوم اسالمي در شهر مقدس قم است و این اولین 

مصاحبۀ ایشان درباره انگیزه هاي تشیعش محسوب مي شود:

  تنظيم:  رضا لك زایي
)دبير سرویس صفحات سبز خبرگزاري ابنا(
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به التين ترجمه شده است. این اسم هم كه از یوناني به التين ترجمه شده، به 
همان صورت اصلي كه پاراكليتوس است، ذكر شده است.

من از كسي كه به زبان یوناني، عربي، اسپانيولي و التين تبحر داشت پرسيدم، 
پاراكليتوس چه كلمه اي است؟ او ضمن اینکه تأیيد كرد كه پاراكليتوس واژه اي 

یوناني است، گفت ترجمة این واژة یوناني »احمد« است. 

گنجینه مجمع: یعني انجیل اصلي به زبان عبري نبوده؟ 
ـ نه! همان طور كه مي دانيد مسيحيت، چهار انجيل لوقا، متي، مرقس و یوحنا 
را به رسميت مي شناسد، این اناجيل هم هفتصد سال بعد از مسيح نوشته 
شده اند.  زبان اصلي اناجيل هم آرامي بوده. آرامي قدیمي تر از عبري و عربي و 

یوناني است. 

گنجینه مجمع: پس شما فهمیدید که پاراکلیتوس به معناي احمد، 
یعني نام پیامبر اسالم است. اما چرا آن کشیش پاسخ صحیحي به شما 

نداد؟
ـ برخي از كشيش ها ظالم اند. آنها مثالً با فقرا ميانه اي ندارند، در صورتي كه 
حضرت عيسي چنين نبود. ضمن اینکه در آن وقتـ  یعني در دوران حکومت 
»پينوشه« ـ مثل این بود كه در یك زندان زندگي مي كنيم. دیکتاتوري و 
اختناق حاكم بود. ما نمي توانستيم به جستجوي حقيقت بپردازیم. اما قلب من 
خيلي تشنه بود، تشنة آزادي. مثالً در آن مدت خواندن درس فلسفه ممنوع 
بود، حتي داشتن دین هاي گوناگون هم ممنوع بود. به عبارتي جستجوي حق 
خطرناك بود. من دیدم كه برخي از كشيش ها با دین تجارت مي كنند. اینجا 
بود كه گفتم شاید در خود كتاب مقدس بتوانم آب زاللي براي تشنگي ام پيدا 

كنم. 

گنجینه مجمع: یعني دوباره به مطالعۀ کتاب مقدس روي آوردید؟ 
ـ بله. من این بار به مطلب مهم و جالب دیگري برخوردم. من در كتاب مقدس 
خواندم سه نفر از بزرگان مردم آریایي براي تبریك گفتن ميالد مسيح به 
بيت اللحم آمدند. آن مردم یهودي كه نبودند، پس چه دیني داشتند؟ پرسيدم. 
گفتند آتش پرست بوده اند. آتش پرستي كه دین نيست. جاهليت است. به 
خودم گفتم پس چرا اینها حضرت مسيح را كه از طرف خداست قبول مي كنند. 
من در كتابخانه ها گشتم و فهميدم آنها زرتشتي بوده اند. در اینجا زرتشتي گري 
را پاك تر از یهودیت زمان مسيح دیدم. چون آنها از راهي دور براي عرض تبریك 
به عيسي مسيح آمدند. این را هم به عنوان دروغ دیگري از كشيش ها كشف 
كردم. بعد از زرتشتي با هندوئيسم، بودایي و پروتستانتيسم آشنا شدم. از همة 
اینها بيشتر به زرتشت عالقه داشتم. احساس مي كردم قلب من از محبت به 
دیگر ادیان خالي است، چون مسيحي ها سخنان عيسي مسيح را تحریف كردند 

و من این را بي احترامي به مسيح مي دانستم، در حالي كه زرتشتي ها به عيسي 
احترام گذاشتند و آمدند تا به مسيح و مادرش تبریك بگویند. من چند جلسه 
با اساتيد مسيحيت داشتم. متأسفانه برادران مسيحي ازحق دور هستند. دروغ 
مي گفتند و یا جواب ناقص و یا یك جواب دیگر مي دانند. متأسفانه من احساس 

كردم این دین خيلي از حقيقت اصلي دور است. 

گنجینه مجمع: خوب بعد چه کردید؟ 
ـ بعد به مطالعة كتب فلسفه رو آوردم. مثالً فلسفة ماركس را مطالعه كردم. 
این فلسفه دربارة مادیات و واقعيات همين دنيا صحبت مي كند و از معنویت و 

ماوراء چيزي نمي گوید. 

مطالعه  هم  را  دیگري  فلسفۀ  مارکسیسم،  از  غیر  مجمع:  گنجینه 
کردید؟ 

ـ بله، » نيچه« را هم مطالعه كردم، به نظر من بر خالف آنچه گفته مي شود 
نيچه نژاد پرست نبود. چيز مهمي كه من در آثار نيچه پيدا كردم، كتاب چنين 
گفت زرتشت بود. همانطور كه گفتم من با این كليد واژه آشنا بودم، لذا این بار 
جدي تر به جستجو پرداختم تا اینکه این كليد واژه مرا با »ایران« آشنا كرد. بعد 
از آن بود كه فهميدم ایراني ها االن شيعه هستند و رهبرشان هم »امام خميني« 
است. من چيزهاي عجيبي راجع به توحيد، عدالت، جهان آخرت، حقيقت و 
شجاعت در سخنان او پيدا كردم و پاسخ هاي خوبي در سخنان امام خميني 

براي پرسش هایم پيدا كردم.
یادم آمد كه عکس امام را قبالً هم دیده ام. اول نفهميدم كه عکس ایشان را 
كجا دیده ام، كمي كه فکر كردم یادم آمد عکس امام را تقریباً در اواخر دهة 70 
ميالدي و سالهاي پيروزي انقالب اسالمي وقتي بچه بودم در تلویزیون دیده ام. 

پدربزرگم هم امام را تأیيد و از او تعریف و تمجيد مي كرد. 

گنجینه مجمع: چطور؟ 
ـ او وقتي چهرة امام را از تلویزیون مي دید مي گفت: »كاش جهان عرب هم 
رهبري چون ایشان  داشت«. این جمله او در خاطرم مانده بود. سيماي رهبر 
ایران، امام خميني براي من خيلي جذاب و كاریزماتيك بود. او دقيقاً مرا به یاد 

حضرت مسيح مي انداخت. 

گنجینه مجمع: خیلي مشتاقم بدانم بعد از آن چه کردید؟ 
ـ بعد من با یکي از دوستان فلسطيني ام راجع به ایران،  انقالب و ... صحبت 
كردم. چون مي خواستم بفهمم دین یا فلسفة امام چيست؟ بعد من فهميدم كه 

دین او اسالم است. 
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گنجینه مجمع: چه تصوري از اسالم داشتید؟ 
ـ من فکر مي كردم اسالم یك دین جدید و نوساز ـ و به اصطالح غيرآسماني ـ است نه یك دین 
الهي و مقدس. من در سن 17 سالگي به برخي مراكز فرهنگي عربي كمك مي كردم و جلسه هایي 
هم داشتيم. آن  وقت در شهر ما كه در 300 كيلومتري جنوب شيلي قرار دارد، مسجدي نداشتيم؛ 
تقریباً شانزده سال پيش. خدا را شکر این فرصت خوبي برایم بود كه در آن مركز با كسي آشنا شوم 

كه مسلمان بود، من از او قرآنش را كه به زبان خودم بود گرفتم. 

گنجینه مجمع: اولین باري که قرآن خواندید، چطور بود؟ 
ـ وقتي من قرآن را باز كردم و خواندم احساس زیبایي در قلبم ایجاد شد. اولين سوره اي كه خواندم 
سوره یوسف بود. من تعجب كردم كه مسلمانان هم حضرت یوسف را قبول دارند! فهرست قرآن را 
كه نگاه كردم سوره هاي نوح، ابراهيم و مریم را هم دیدم و خيلي تعجب كردم. تازه آن وقت بود كه 
من فهميدم اسالم دین جدید و نوپایي نيست. خدا،  یك خداست و این كتاب و دین، مال خداوند 
متعال است. چون آنها مي گویند مسلمان ها خداي دیگري دارند. وقتي به سورة مریم رسيدم قلبم 
شکفته شدم، انگار بهترین خبر زندگي ام را مي خواندم. هر روز قرآن مي خواندم. وقتي سورة حمد 
را خواندم دوباره تعجب كردم. همين طور سورة اخالص را. خيلي كوتاه، خيلي مختصر، اما خيلي 
محکم. محکم ترین جمله در ميان تمام كتبي كه خوانده بودم. چون در خود سورة اخالص از اول 
تا آخر خيلي جواب ها به قلب من رسيده بود. قلب من با حق مرتبط شد. خيلي خيلي خوشحال 
شدم و با آن دوست عزیز فلسطيني رابطه ام را بيشتر كردم. االن هم با هم ارتباط داریم. او خيلي 
خوشحال است كه من ایرانم. او به من كمك كرد تا خودم را به مسجد مسلمان ها كه در پایتخت 

شيلي قرار داشت برسانم. مسجد متعلق به اهل سنت بود. 

گنجینه مجمع: آیا غیر از مسجد، جاي دیگري هم رفتید؟ 
ـ بله، با سفارت ایران تماس گرفتم. دوستي كه در سفارت كار مي كرد خيلي مهربان بود. برایم وقت 
گذاشت. او برایم اهميت قائل شد، با آنکه نوجواني بيش نبودم. ایشان گفت من كتاب هایي راجع به 
اسالم، والیت فقيه و جمهوري اسالمي ایران براي شما مي فرستم. او به وعده اش عمل كرد و یك 
بسته كتاب به من داد و من توسط ایشان با منابع شناخت اسالم آشنا شدم. معرفي امام خميني، 

معرفي آیت اهلل خامنه اي و معرفي كشور ایران. 
وقتي یکي از كتاب هایي كه در این بسته بود و ساختار حکومت ایران را توضيح داده بود خواندم 
خيلي تعجب كردم كه كرسي هایي در مجلس ایران براي اقليت هاي مختلف هم وجود دارد. آن 
وقت من متوجه شدم دموكراسي در برابر والیت فقيه ناقص است. فهميدم والیت فقيه حکومت اهل 
بيت – عليهم السالم – و والیت خداوند است. من از خودم پرسيدم چرا من تا به حال نفهميده بودم 
كه والیت فقيه هم وجود دارد. من تا آن زمان هر چه شنيده بودم راجع به دموكراسي در تبليغات 

غرب بود؛ كه آن هم خيلي دروغ و دور از واقعيت! 
من با آن آقاي فلسطيني صحبت كردم. حق مال همه است. مال یك شخص یا گروه نيست. او گفت 

انقالب امام خميني در تاریخ جهان خيلي مهم است. 

فلسطین، راه حل مشکش را پیدا نکرده، چون 
هنوز از »انقالب عشق« خبر ندارد؛

انقالب عشق، یعني قیام امام حسین)ع(

***

با تفکر در مسایل سیاسي و اجتماعي جهان، 
فهمیدم که جمله »کل یوم عاشوراء و کل ارض 
کربال« درست است؛ بخصوص درباره فلسطین.
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گنجینه مجمع: انقالب امام خمیني؟ 
ـ در آنجا به انقالب اسالمي ایران مي گویند انقالب امام خميني.

گنجینه مجمع: دیگر با چه مطالبي آشنا شدید؟ 
ـ دربارة عاشورا، امام حسين)ع( و پيروانش هم مطالبي پيدا كردم. من در آن 
زمان خوشحال شدم و از شوق اشك ریختم، نه از غم. از این جملة معروف كه: 

هر روز عاشوراست، و هر مکاني كربال... 

گنجینه مجمع: کل یوم عاشورا و کل ارض کربال ؟ 
ـ بله، از این جمله خيلي خوشم آمد. من با تفکر دربارة مسائل سياسي و 
اجتماعي جهان، فهميدم كه این جمله درست است؛ بخصوص دربارة فلسطين. 
از خودم پرسيدم چرا فلسطين تا حاال راه حل پيدا نکرده؟ و جواب دادم چون 

آنها از انقالب عشق یعني قيام امام حسين در كربال خبري نشنيده بودند.
من احساس كردم مشکالت همة انسان ها به دست اهل بيت حل مي شود، ولي 
وقتي با امام جماعت آن مسجد راجع به انقالب صحبت كردم احساس كردم 

ناراحت شد. 

گنجینه مجمع: چرا؟ 
ـ براي من خيلي عجيب بود. او گفت: »شيعيان مسلمان نيستند. آنها حضرت 
علي را مي پرستند،  مثل مسيحيت كه مسيح را مي پرستد. آنها در مساجد 

عکس هاي امامان را مي پرستند«. 
او هم به من مثل كشيش ها دروغ گفت. من آن موقع نوجوان بودم ولي احمق 
نبودم. با یك نومسلمان شيليایي هم در آن مسجد صحبت كردم. او شيعيان را 
یك گروه از مسلمانان معرفي كرد و دیدگاه وحدتي داشت. من گفتم مي خواهم 
مسلمان بشوم. بعد آرام آرام اطالعات بيشتري راجع به ایران پيدا كردم. بعد 
فهميدم كه یك نوشيعة شيليایي، به آرژانتين رفته و یك سال در مسجد آنان 
درس خوانده است. من به زحمت او را پيدا كردم و جلسات چند ساعته با او 
داشتم. یك سال بعد با یك روحاني لبناني آشنا شدم. او به من كتاب هایي به 
زبان اسپانيولي داد و اسالم را براي من تدریس كرد. از آن زمان تا حاال 15 سال 
گذشته، و من 10 سال فقط با عشق اهل بيت و اميد به خدا منتظر شدم تا 

اسالم را در ایران بياموزم. الحمدهلل.

گنجینه مجمع: اعضاي خانواده با شیعه شدن شما چطور کنار آمدند؟ 
ـ خانواده ام گفتند خليل دیوانه شده كه از این حرف ها مي زند. اما من پنهاني 
وضو مي گرفتم و نماز مي خواندم. قرآن عربي هم مي خواندم و 10 سورة آخر 

قرآن را حفظ مي كردم. 

گنجینه مجمع: با مشکلي مواجه نشدید؟ 
ـ براي خوراك چرا، چون مسيحي ها همه چيز مي خورند اما مسلمانان نه. براي 
روزة ماه رمضان هم خيلي اذیت مي شدم. براي خواندن نماز و حتي گفتن اذان 

و اقامه هم خيلي سختي مي كشيدم. 

گنجینه مجمع: آیا بعدها نظر خانواده تان عوض نشد؟ 
ـ چرا،  برادر كوچکترم یك سال بعد از من مسلمان و شيعه شد. چند سال 
بعد هم مادرم. همچنين برخي از دوستانم هم با تبليغ من، مسلمان و شيعه 

شدند. 

گنجینه مجمع: خانوادۀ همسرتان چطور؟ 
ـ خانوادة همسرم هم با كمك خداي متعال و  تبليغ من مسلمان شدند. 

گنجینه مجمع: در پایان چه پیامي براي مسلمانان جهان دارید؟ 
بيدار شوند.  از خواب  باید  شيعيان  نوجوان هاي مسلمان، مخصوصاً  ـ همه 
منظورم این است كه آنها نباید فرهنگ غرب را بدون تفکر و بررسي بپذیرند. 
آنان باید این سؤال را از فرهنگ غرب و مظاهر آن بپرسند كه این چيست؟ 
آیا از طرف شيطان است یا از سوي خدا؟ در غير این صورت ممکن است قلب 

آنها به خواب برود.
ایراني ها باید قدر حکومت اهل بيت را كه سال هاي سال سپري شده تا برقرار 
شود را بدانند. شما اینجا براي انجام فرائض دین خيلي راحت و آزاد هستيد و 
بدون مزاحم و بدون دشمن مراسم مذهبي تان را انجام مي دهيد. صداي اذان 
را حتي صبح ها از مناره ها مي شنوید. به خاطر انجام فرائض، جانتان یا مالتان یا 
كارتان به خطر نمي افتد. این خيلي نعمت خوبي است. شما براي خواندن نماز 
جمعه مسيري كوتاه را طي مي كنيد، اما اگر من مي خواستم به نماز جمعه بروم 

باید 300 كيلومتر راه مي رفتم، فقط براي احساس كردن وحدت امت اسالم. 
من از پانزده هزار كيلومتر دورتر از ایران توانستم، نور اهل بيت را و نور امام 

خميني را در ایران پيدا كنم. خدا را شکر.

گنجینه مجمع: من از مصاحبه با شما خیلي لذت بردم. ضمن اینکه 
مجدداً کمال تشکر را از شما دارم، اگر سخني باقي مانده بفرمایید. 

ـ ان شاءاهلل كه خداوند به ما فرصت بدهد براي دیدن امام زمان – عجل اهلل تعالي 
فرجه الشریف-  و نه فقط دیدن، كه كار كردن براي ظهور ایشان. ان شاءاهلل كه 
خداوند ظهور حضرت را نزدیك كند و به ما توفيق بدهد تا قلبمان را پاك و 

تميز كنيم. این بهترین راه براي تقرب به ایشان است. 

ایراني ها قدر حکومتشان را بدانند. 
شما بدون اذیت و بدون دشمن، مراسم 

مذهبي تان را انجام مي دهید اما...

***
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نزدیك به دو دهه از تأسيس مجمع جهاني اهل بيتـ  عليهم السالمـ  مي گذرد. 

این نهاد بين المللي، با هدف حمایت فکري، فرهنگي، حقوقي، اجتماعي و 

اقتصادي از پيروان اهل بيت)ع( در سراسر جهان تشکيل شد.

در مدت این دو دهه، قدم هاي بسيار بلندي براي دستيابي هدف فوق برداشته 

شد كه تنها دو نمونة آن »تأسيس بيش از 70 مجمع و دفتر محلي اهل بيتي 

در نقاط گوناگون جهان« و »پژوهش، تأليف، ترجمه و نشر بيش از 700 عنوان 

كتاب به 33 زبان دنيا« است.

براي آشنایي بيشتر مسؤوالن، نخبگان و آحاد مردم با مجمع، و نيز به منظور 

گراميداشت هفته والیت و امامت، نمایشگاهي از دستاوردهاي مجمع در سالن 

همایش هاي مسجد جامع امام صادق)ع( تهران برپا شد. این نمایشگاه ـ با 

عنوان تداوم غدیرـ  در شب عيد غدیر خم افتتاح و در شام روز مباهله خاتمه 

یافت و مورد بازدید عالقمندان فعاليت هاي مرتبط با اهل بيت)ع( قرار گرفت.

همچنين در حاشيه این نمایشگاه، سخنراني ها و مراسم جانبي نيز به مناسبت 

این ایام مبارك برگزار شد.

براي اطالع  كساني كه موفق به دیدار از نمایشگاه نشدند، ویژه نامه هایي در چند 

شماره از مجله گنجينه انتشار مي یابد.
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ویژه نامه نمایشگاه
قسمت اول

م(
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غدی
يد 
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ه )ش

حی
تتا

م اف
اس

مر

آیت اهلل سيد محمود هاشمي شاهرودي
عضو سابق شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت)ع( و ریيس قوه قضائيه 
نمایشگاه تداوم غدیر را افتتاح كرد.

وي پس از بازدید از غرفه هاي مختلف نمایشگاه ، 
در جمع مدیران و كاركنان مجمع 
سخنان مهمي درباره ترویج معارف اهل بيت)ع( بيان داشت.

غرفه بخش ترجمه
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ویژه نامه نمایشگاه
قسمت اول

حجت االسالم و المسلمين دري نجف آبادي
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت)ع(

به همراه معاونان امور بين الملل، فرهنگي و اجرایي مجمع
در غرفه انتشارات و تبليغات

غرفه بخش ترجمه

غرفه بخش پژوهش

حجت االسالم و المسلمين تسخيري
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت)ع(
در غرفه اداره كل امور اجتماعي
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ویژه نامه نمایشگاه
قسمت اول

آیت اهلل عباسعلي اختري
یکي از كتب مجموعه ماندگار "پيشوایان هدایت"
 را تورق مي كند

دكتر ایرواني 
معاون نظارت و حسابرسي

دفتر مقام معظم رهبري 

سردار احمدي مقدم
فرمانده كل نيروي انتظامي 
در غرفه اداره كل اروپا ـ  آمریکا
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ویژه نامه نمایشگاه
قسمت اول

آیت اهلل خزعلي ریيس بنياد بين المللي غدیر،
مهندس صادق محصولي وزیر كشور

و حجت االسالم و المسلمين سيدحسن اجاقي تبریزي مشاور دبير كل مجمع

حجت االسالم و المسلمين تسخيري
و جناب آقاي عاملي 

در غرفه مجالت مجمع

بازدید جناب آقاي صنعتي معاون اجرایي دفتر مقام معظم رهبري
 و جناب آقاي خوش بيان مسؤول كميته برگزاري نمایشگاه نهادهاي فرهنگي
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ویژه نامه نمایشگاه
قسمت اول

نمایشگاه تداوم غدیر فرصتي براي دیدارها، نشست ها و بررسي كار ها نيز بود

گي
رهن

ور ف
ت ام
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ن م
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لس
ج
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نه 
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ویژه نامه نمایشگاه
قسمت اول

حجت االسالم و المسلمين صادقي رشاد
ریيس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي
در بخش معاونت امور بين الملل

غرفه اداره كل آسياـ  اقيانوسيه

غرفه اداره كل آفریقاـ  عربي

دو تن از اساتيد عالي حوزه علميه قم
و دكتر ميرمحمدي مشاور مقام معظم رهبري
در غرفه خبرگزاري اهل بيت)ع(ـ  ابنا
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ویژه نامه نمایشگاه
قسمت اول
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از سمت راست :
جناب آقاي لوالچيان، حجج اسالم جعفري، یوسفي غروي و مروي)اعضاي شوراي كتاب مجمع( و
شعراي آیيني و اهل بيتي آقایان حبيب چایچيان)حسان(، ناصر فيض، یوسفعلي ميرشکاك و حميد سبزواري

خانم سيميندخت وحيدي سيدحميد رضا برقعيآقاي عباس براتي پوررحيمي، شاعر جوان مجمع

سخنراني و سپاس
دبير كل مجمع جهاني اهل بيت)ع(
پایان بخش نمایشگاه تداوم غدیر

استاد محمدعلي مجاهدي)پروانه(
 نویسنده اثر جدید مجمع با عنوان
سیري در قلمرو شعر نبوي
كتاب خود را رونمایي مي كند



قمه ها را بر سر صهیونیست ها بزنید
 نمایندة ولي فقيه در استان همدان گفت: قمه ها را باید به سر صهيونيست ها بزنيم 
نه اینکه به سر خودمان؛ تا دشمن نيز از آن به عنوان ابزار تبليغاتي عليه خودمان 

استفاده كند. 
»آیت اهلل غياث الدین طه محمدي« افزود: اسرائيل در فلسطين با سالح هاي غير 
متعارف و خطرناك مردم مظلوم غزه را به خاك و خون مي كشد ولي حکام بي كفایت 
و جاهل دولت هاي اعراب در برابر این  همه جنایات صهيونيست ها سکوت اختيار 
كرده اند. اگر شيعه داد مي زند، اشك مي ریزد، سينه مي زند و براي امام حسين )ع( 
عزاداري مي كند همه اینها بار سياسي دارد. از نتایج گریه كردن بر امام حسين )ع( 
و فلسفه عزاداري ابا عبداهلل الحسين )ع( این است كه نسبت به جنایات بي تفاوت 

نباشيم و اگر در ایران عاشورا نبود انقالب اسالمي هم به پيروزي نمي رسيد.
وي در تأكيد بر این كه در مکتب امام حسين )ع( تسليم شدن در برابر ظالمان مایه 
ننگ است، یادآور شد: ما نمي توانيم در برابر جنایات اسرائيل در غزه سکوت كنيم 
و نسبت به حوادث آن بي تفاوت باشيم، چرا كه درس آزادگي و نوع دوستي را از 
مکتب عاشورا یاد گرفته ایم. ما به فلسطينيان به عنوان یك انسان نگاه مي كنيم و اگر 

مسلمان نبودند هم همين سوز و گدازها را نسبت به آنها داشتيم. 
 وي با بيان این كه ترویج خرافات و تحریف ها در عزاداري ها از دیگر حربه هاي 
دشمنان شيعه و اسالم است تأكيد كرد: مداحان، پيرغالمان، منبري ها و هيئتي ها 
باید نسبت به ترویج این گونه تحاریف از سوي دشمنان در مراسم عزاداري هاي 
مذهبي آگاه بوده و توجه كنند. نباید اجازه بدهيم كه كوچك ترین تحریف و لکه 
ننگيني به صورت ناخواسته در مراسم عزداري هاي مذهبي به وجود بياید. باید متانت، 
وقار و عظمت عزداري هاي حفظ شده و منطبق با عقل و منطق انجام گيرد، بلکه 
باید تالش كنيم كه عزاداري ها دنيا پسند باشد و لزوم چند روحاني جلودار نيز در 

دستجات و هيئات مذهبي ضروري و الزم است. 
محمدي خاطر نشان كرد: تفکر، كردار، گفتار و رفتار عزاداران باید دنياپسند باشد، 
قمه را باید به سر صهيونيست ها بزنيم نه اینکه به سر خودمان بزنيم تا دشمن نيز از 

آن به عنوان ابزار تبليغاتي عليه خودمان استفاده كند. 

دشمن اصلی مسلمانان اسرائیل و 
آمریکاست

 مدیر سایت "اسالم در اروپا" اظهار داشت: مسلمانان باید دشمن واقعی و 
اصلی خود یعنی آمریکا و اسرائيل را بشناسند و از متهم كردن و دشمن 
دانستن یکدیگر پرهيز كرده و دشمن خودساخته ذهنی خود را از فکر 

خود خارج كنند. 
»آرش وزیری« در مصاحبه با خبرنگار ابنا، گفت: یکی از آفتهایی كه 
مسلمانان را در حال حاضر تهدید می كند، تفرقه است. كل اسالم در خطر 
قرار گرفته است و باید مسلمانان اعم از شيعه و سنی با هم یکپارچگی و 

تقریب داشته باشند.
وزیری در بازدید از غرفه خبرگزاری ابنا در نمایشگاه "تداوم غدیر"،  با اشاره 
به هدف از تاسيس سایت "اسالم در اروپا" بيان داشت: در این سایت سعی 
كردیم با توجه به اسالم ستيزی كه در غرب در حال شکل گيری است و 
همچنين نياز مبرم وحدت مسلمانان در برابر صهيونيسم مسيحی، آخرین 
اخبار از وضعيت مسلمانان و فعاليت های آنان را جمع آوری نموده و در 
اختيار كاربران قرار دهيم تا مایه دلگرمی مسلمانان و زنده شدن اميد به 

ظهور منجی عدالت گستر شود.

راهپیمایي بزرگ عاشورا در نیجریه
شيعيان " ایالت زایرا" در كشور آفریقایي نيجریه نيز مراسم عاشوراي امسال را با اندوه 
از مراسم ميليوني عزاداري و  این تصاویر گوشه هایي  پيوند زدند. در  مظلومان غزه 

سينه زني مردم این ایالت دیده مي شود. 
هفت ميليون نفر از مردم نيجریه پيرو مذهب اهل بيت)ع( هستند.



نامه جامعه روحانيون استانبول
به رهبر معظم انقالب اسالمي

در پي فراخوان رهبر معظم انقالب اسالمي براي كمك رساني به مردم غزه، روحانيت شيعه شهر 
استانبول، با ارسال نامه اي آمادگي خود را براي هر گونه كمك اعالم كردند.

متن این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالي

محضر مبارك ولي امر مسلمين جهان حضرت آیت اهلل العظمي سيدعلي خامنه اي )دام ظله العالي(
به خاك و خون  از جنایات وحشيانه رژیم اشغالگر قدس، شاهد  نفرت  با كمال تأسف و  امروز 
كشيده شدن مردم مظلوم و بي دفاع غزه از طرف این رژیم هستيم؛ آنهم در حالي كه این جنایات 
سبعانه صهيونيزم بين الملل با حمایت مستقيم آمریکا و كشورهاي غربي و سکوت مرگبار بعضي از 

دول اسالمي و عربي و حتي همکاري آنان صورت مي گيرد.
البته دیني كه عدالت مداري و آزادي خواهي اساس آن را تشکيل مي دهد و زندگي همراه با عزت 
را یگانه راه وصول به رضاي اهلل مي داند، فرزندان غيور و شجاعي تربيت نموده است كه از هرگونه 

فداكاري و ایثار در راه اسالم و آزادي قدس دریغ ننمایند.
ماه  حلول  و  غزه  شهداي  مناسبت  به  تسليت  عرض  ضمن  تركيه،  كوثر  روحانيون  جامعه  ما 
محرم الحرام، كشتار وحشيانه مردم مظلوم غزه از طرف رژیم اشغالگر قدس را بشدت محکوم نموده و 

آمادگي خود را جهت هرگونه ایفاي وظيفه به محضر حضرت عالي اعالم مي داریم.
از خداوند متعال طول عمر پر بركت آن مرجع عالي قدر و پيروزي رزمندگان اسالم را خواهانيم.

والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
جامعه روحانيون كوثرـ  استانبول
1430/1/1 هجري قمري

همدردي شيعيان آذربايجان با مردم غزه
همچنين مردم شيعه جمهوري آذربایجان كه همانند هر سال داغدار عزاي اهل بيت)ع( در ماه محرم 

بودند، امسال غم مردم مظلوم غزه را نيز با عزاداري خود آميخته كردند.

  تنظيم:  عبدالرضا راشد
)مدیركل امور اجتماعي مجمع(

برگزاري مراسم شهداي 
غزه در استانبول

از طرف  غزه  براي شهداي  عزاي عمومي  اعالم  پي  در 
امر  ولي  خامنه اي  سيدعلي  العظمي  آیت اهلل  حضرت 
جامعه  و  )ع(  اهل بيت  محلي  مجمع  جهان،  مسلمين 
پاس  به  را  بزرگداشتي  مجلس  تركيه  كوثر  روحانيون 

احترام به ارواح شهداي غزه برگزار كردند.
در این مراسم كه همزمان با اولين روز از ماه محرم الحرام در 
حسينيه كوثر استانبول برگزار شد. » حجت االسالم شيخ 
قدیر آكاراس« به نمایندگي از سوي جامعه روحانيون كوثر 
سخناني ایراد كرد. وي با اشاره به تاریخچه مبارزات مردم 
فلسطين گفت: "مسئله قدس و فلسطين در رأس اموري 
است كه تمام مسلمانان و آزادي خواهان باید به آن توجه 

داشته باشند."
حجت االسالم آكاراس در بخشي دیگر از سخنان خود، 
ضمن محکوم كردن جنایات وحشيانه رژیم صهيونيستي 
در غزه و اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمي و 
اعالم عزاي عمومي از طرف ولي امر مسلمين جهان گفت:  
"در آستانه سالگرد قيام خونين كربال و عاشوراي حسيني 
دستان جنایتبار رژیم اشغالگر قدس بار دیگر به خون 
مردم مظلوم فلسطين آغشته گشت و قلب امت اسالم 
را جریحه دار ساخت. این جنایات در حالي انجام مي گيرد 
كه تمامي مجامع بين المللي و سران كشورهاي اسالمي و 
علماي درباري، نظاره گر این جنایات وحشت انگيز هستند. 
امروز مردم تركيه كه قرن ها پرچمداري اسالم را به عهده 
داشتند،  باید در ادامه این راه،  انزجار و نفرت خود را از 
آمریکا، اسرائيل و نوكران حلقه به گوش آنها نشان دهد و 

فعاالنه در كنار برادران خود در غزه باشد."
گفت:  اسرائيل  با  تركيه  دولت  روابط  به  اشاره  با  وي 
" كشوري كه جمعيت قریب به اتفاق آن را مسلمانان 
سرسخت  دشمن  با  مي تواند  چگونه  مي دهد،  تشکيل 
باید  تركيه  باشد؟ دولت  روابط حسنه داشته  مسلمين 
روابط خود را با اسرائيل قطع كند و یا به حّداقل برساند."

تصویري از مراسم عزاداري شيعيان آذربایجان به مناسبت ماه محرم و فجایع غزه

30  شماره 22.دي ماه 1387



بيانيه شيعيان روسيه 
در محکوميت محاصره نوار غزه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اعالم  بدینوسيله  غزه  نوار  محاصره  محکوميت  ضمن  روسيه  مسلمانان  ما 

می داریم:
1. تشدید و استمرار محاصره ظالمانه و همه جانبه غزه و شکل گيري جنایات 
جدید اسرائيل در الخليل و كرانه باختري، بدون تردید نتيجه هم پيماني آمریکا 
و اسرائيل غاصب و حاصل تباني و خيانت برخي دولت هاي عربي براي نابود 
ساختن مقاومت اسالمي فلسطين و جبران شکست هاي پی در پی تل آویو 

می باشد. 
2. ملت هاي مسلمان با الهام از آموزه هاي پيامبر اسالم و تجارب و حقایق 
عبرت انگيز تاریخي، با هوشياري و بصيرت، حركت هاي مشکوك و ضداسالمي 
را كه با عناویني چون آناپليس، كنفرانس ادیان و دیگر صحنه هاي فریبنده، با 
پول مسلمانان، در آمریکا شکل مي گيرد، رصد كرده و تحت كنترل قرار داده 

است. 
3. با درك حساسيت شرایط و عمق فجایع و حوادث تلخ بشرسوزانه غزه و دیگر 
نقاط سرزمين هاي اشغالي فلسطين، با محکوميت شدید جنایات صهيونيستي 
در غزه و الخليل، حمایت یکپارچه و قاطع از انتفاضه و مقامت اسالمي را اعالم 

مي داریم. 
4. از تمامي دولت هاي اسالمي مي خواهيم با به كارگيري ظرفيت هاي دیپلماسي 
و دیگر توانمندي هاي خود، محاصره غزه را شکسته و با ارسال دارو، غذا، سوخت 
و دیگر مایحتاج اوليه نجات بخش براي مردم مظلوم و بي پناه غزه، از گسترش 
این فاجعه انساني جلوگيري كرده و دولت هاي كشورهاي مجاور سرزمين هاي 
اشغالي را تحت فشار قرار داده تا نسبت به باز كردن راه هاي خشکي و آبي براي 

رساندن كمك هاي ارسالي به غزه اقدام كنند. 
5. ما  معتقدیم آنهایي كه دست در دست جنایتکاران صهيونيست نهاده اند تا 
رابطه با متجازوان و اشغالگران سرزمين اسالمي فلسطين را عادي جلوه دهند، 

هرگز نماینده مسلمين، علما و روحانيان آگاه و هوشيار اسالم نمی باشند. 
6. مردم مظلوم و تحت ستم فلسطين؛ بدانيد  ما همراه شما بوده و براي كمك 
به تحقق رهایي ملت فلسطين از چنگال دشمنان قسم خورده آماده ایم و هر گونه 

كوتاهي در این زمينه را خيانت به اسالم و مسلمانان تلقي می كنيم.
مجمع محلي اهل بیت علیهم السالم
 در جمهوري فدراتیو روسیه

اقدام رسانه اي شيعيان چين 
در محکوميت فجايع غزه

مجمع محلي اهل بيت)ع( در جمهوري خلق چين، به منظور همدردي با ملت 
بي دفاع و مظلوم فلسطين و محکوميت اقدامات ضدانساني رژیم صهيونيستي 
در محاصره باریکه غزه، اقدام به انتشار تصاویر اوضاع فاجعه بار منطقه در قالب 
مجالت الکترونيکي در سایت هاي اینترنتي وابسته به مسلمانان در كشور مزبور 
نمود تا ضمن پرده برداشتن از جنایات این رژیم جعلي، سکوت و بي تفاوتي 

مدعيان دروغين حقوق بشر را متذكر شود.

اقدام انسان دوستانه شيعيان استراليا 
در واکنش به جنايات غزه

انجمن ایرانيان ویکتوریا )شيعيان استراليایي مرتبط با مجمع جهاني اهل بيت 
عليهم السالم( در واكنشي انسان دوستانه به جنایات رژیم صهيونيستي در نوار 

غزه ، اقدام به جمع آوري كمك هاي مردمي نمود.
در بيانيه این انجمن آمده است:

رسول گرامی اسالم حضرت محمد بن عبداهلل )ص( فرمود: 
فریاد مظلوميت وكمك واستعانه زن ومرد  »اگرمسلمانی 
نرود  آنها  وكمك  یاری  به  و  بشنود  را  مسلمان  وكودكان 

مسلمان نيست«.
اكنون كه فریاد ) هل من ناصر ینصرنی ( حسينی از سينه های 
مادران و فرزندان خسته غزه كه در زیر بمباران های بی امان 
جنایتکاران زمان؛ صهيونيست های وحشی درخاك وخون 
هستند، به یاری آنان به پاخيزید و هر مقداركه درتوان دارید 

ازكمکهای داروئی دریغ نورزید .
كمکهای مورد نيازكه سریعا آماده حمل است:

داروهای  بهداشتی،  پنبه های  زخم بندی،  باندهای  انواع 
شستشو و پانسمان، چسب زخم، وسائل كمك های جراحی 
وپانسمان، تنظيف و پارچه سفيد برای  مالفه و اطاق های 
انبرك و تشتك  انواع سرم ها، قيچی و  بيمار، واكسن ها، 

جراحی، پوشاك و غيره .
لطفا جهت تحویل هدایای انسان دوستی با مدیریت انجمن 

تماس حاصل بفرمائيد 
با سپاس ازهمياری و مساعد ت شما 

  تنظيم:  مهدي جهانتاب
)سرپرست اداره كل آسياـ اقيانوسيه مجمع(
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دولت های استکباری جهان با دستاویز قراردادن اعالميه حقوق بشر به نقض 
اساسی ترین حقوق انسانی در اقصی نقاط جهان از جمله فلسطين می پردازند، 
این روزها، همزمان با سالگرد تصویب شصتمين سال تصویب این اعالميه، 

جهانيان باید سالروز مرگ حقوق بشر در غزه را به سوگ بنشينند. 
»محمد رضا صالح« مسؤول مجمع محلي اهل بيت عليهم السالم در چين، با 
بيان این مطلب گفت: این روزها مادران فلسطينی بدن های بی جان فرزندان 
خویش را از زیر آوارها بيرون می كشند؛ امروز نه شصتمين سالگرد تصویب بلکه 
باید شصتمين سالگرد مرگ حقوق بشر را اعالم كنيم؛ اولين ركن اعالميه این 
است كه تمام انسان ها آزادند؛ اما دنيا فقط نظاره می كند كه غزه آزاد نيست و 

حقوق مردم مسلمان جهان در حال پایمال شدن است.
وی تصریح كرد: جهان در قرن گذشته متعلق به اروپا و آمریکا بود و این كشورها 
ثروت های مادی و معنوی ملت های ستمدیده را چپاول كردند و در كاخ های 
اشرافی خویش از سر بی دردی اعالميه حقوق بشر برای طرفداری از انسان را 
صادر كردند؛ اما اگر عصری را كه این كشورها در رأس قدرت و فرهنگ جهان 
قرار دشتند با عصر چنگيزخان مغول مقایسه كنيم، می بينيم كه عصر اروپا به 

مراتب وحشتناك تر از عصر مغول بود.
صالح افزود: شصتمين سالگرد تصویب بيانيه حقوق بشر را پشت سر نهادیم اما 
همان كسانی كه این اعالميه را به تصویب رسانده اند حتی در اجرای اولين بند 
آن هم كه تأكيد بر آزادی و برابری تمام مردم دنيا دارد، ناتوان مانده اند؛ این افراد 

به تعهداتی كه خود به امضا رسانده اند نيز عمل نمی  كنند.
این پژوهشگر قرآنی مشکل فلسطين را مشکلی جهانی دانسته و افزود: عمده 
مشکلی كه در غزه وجود دارد مشکلی منطقه ای، قومی یا گروهی نيست كه با 
آتش بس صوری و امضای توافقنامه حل شود؛ می توانيم بگویيم كه مسأله فلسطين 
یك مسأله عربی و اسالمی هم به شمار نمی رود بلکه موضوع مردم فلسطين، بحثی 
جهانی است؛ چيزی كه در غزه شاهدیم فاجعه ای تاریخی است و به همين دليل 

هيچ تعهد و آتش بسی در آن جا از سوی رژیم صهيونيستی رعایت نمی شود.

سکوت در مقابل جنایات اسراییل تأیید مشروعیت این رژیم است 
نماینده مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم در چين تأكيد كرد: یکی از 
پدیده های بسيار تلخی كه شاهد آن هستيم و تاریخ در مقابل آن قضاوت خواهد 
كرد، موضوع سکوت اعراب به عنوان حاميان ملت فلسطين است؛ این دولت ها 
در عمل تبدیل به یاوران اسرایيل شده اند و در نشست های جهانی در كنار 
سردمداران این رژیم حضور یافته و به مشروع نشان دادن آن كمك می كنند؛ 
توطئه اسرایيل، توطئه ای پيچيده برای درهم شکستن مقاومت فلسطينيان 
است و برای تحقق این امر، این رژیم غاصب با استفاده از سياست های ویژه 

خود، از كمك دولت های اسالمی و عربی نيز بهره می برد.

وی اعراب را نگران ثروت های مادی خود عنوان و اضافه كرد: عرب ها نگران فرو 
ریختن كاخ های شيشه ای خویش هستند كه وابسته به اسرایيل و آمریکا است؛ 
این دولت ها به خاطر حفظ قدرت خود در صحنه عمومی به عنوان حاميان 
اسرایيل ظاهر شده اند. البته تهدیدها و فشارهای آمریکا عليه دولت های عربی 
نيز در این زمينه بسيار حائز اهميت است، در دهه های گذشته قابل باور نبود 
كه جهان اسالم شاهد چينين مصيبت ها و خيانت هایی از سوی برخی كشورها 
باشد اما امروز به وضوح می بينيم كه فلسطين تنها مانده و اعراب در كنار 

اسرایيل جای گرفته اند.
صالح همچنين موضع دولت مصر در قبال فلسطين را محکوم كرده و افزود: 
در حالی كه بسياری از ملت های غيرمسلمان جهان نيز مخالفت خود را با رژیم 
غاصب اسرایيل اعالم می كنند و حتی برخی از مسيحيان فلسطين در این 
ایام و در آستانه عيد كریسمس تصميم دارند در كنار خانه های خاموش مردم 
فلسطين شمع روشن كنند، دولت مصر به عنوان یکی از مدعيان رهبری جهان 
اسالم، وظيفه شرعی خویش را رها كرده و دنباله رو سياست برخی كشورهای 

عربی است. 
وی افزود: در حالی كه مردم فلسطين بدترین دوران مقاومت خویش را سپری 
می كنند مصر این ملت مظلوم را تنها گذاشت و ای كاش فقط به همين بسنده 
می كرد؛ مصر، مردم فلسطين را زیر فشار قرار داده است كه به ظلم اسرایيل تن 
دهند و این هم قسمتی از سناریوی آمریکا برای فشار بر مردم منطقه است و 

این كشور نيز اهرمی برای این تهدیدها شده است. 
صالح اعالم آتش بس از سوی اسرایيل را فرصتی برای تجدید قوای از دست رفته 
این رژیم دانسته و ادامه داد: ذكر این نکته ضروری است كه آتش بس های گاه 
 و بی گاه اسرایيل با فلسطين برای این است كه این رژیم در این فاصله زمانی 
فرصتی برای تجدید قوا و ایجاد اختالف و فتنه انگيزی بين مسلمانان پيدا كند؛ 
اعالم آتش بس از سوی اسرایيل فقط نوعی فریب است، این رژیم آتش بس 
اعالم می كند و بالفاصله آن را نقض می كند؛ عملکرد این رژیم نشان می دهد 
كه كوچك ترین تعهدی به قوانين بين المللي مصوب دولت های جهان ندارد چه 
رسد به این كه به توافق نامه ای كه با یك گروه كوچك فلسطينی امضا كرده، 

احترام بگذارد.
وی در ادامه بيان كرد: این آتش بس ها همچنين با هدف تضعيف نيروهای اسالمی 
و كاهش فشارهای نيروهای مسلمان بر این رژیم اعالم می شود؛ هر زمان كه 
گروه های اسالمی و جهادی بر این رژیم فشار وارد می كنند اختالفات داخلی در 
اسرایيل شدت می یابد و این رژیم برای جلوگيری از زیر سؤال رفتن مشروعيتش 

در ميان ساكنان كشور ساختگی اسرایيل از این حربه استفاده می كند.
این پژوهشگر علوم قرآنی تنها راه ملت فلسطين را مبارزه دانسته و گفت: 
امروز ملت فلسطين و به ویژه گروه حماس هيچ راهی غير از مقاومت ندارند و 

مسؤول مجمع محلي اهل بیت عليهم السالم در چین ؛

فاجعه انسانی در غزه؛ سالروز مرگ حقوق بشر است
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آتش بس چاره كار این ملت مظلوم نيست؛ مردم غزه دسترسی به نيازهای 
اوليه زندگی هم ندارند و در حال سپری كردن این روزهای ناگوارند اما 
این سختی ها باعث شده كه این ملت حادثه و حماسه ای عظيم در تاریخ 
بشریت خلق كنند كه نشان گر تعهد یك ملت به آرمان های اسالمی است؛ 
ملت غزه امروز هزینه اسالمی بودن و آزاده خواهی خویش را می پردازند و 

می بينيم كه هيچ مشکلی سد راه این مقاومت عظيم نيست.

احیای اندیشه های عیسوی تنها راه نجات اروپا 
مسؤول مجمع محلي اهل بيت عليهم السالم در چين، احيای اندیشه های 
واقعي و بدون تحریف حضرت مسيح)ع( را تنها راه نجات مردم دانست و 
عنوان كرد: دنيای غرب به اسم مسيح)ع( به برپایی جشن كریسمس و 
شادی می پردازد در حالی كه مردم غزه به خاطر نبود دارو و امکانات اوليه 
زندگی در مقابل چشم جهانيان جان می دهند؛ در عيد كریسمس ميلياردها 
المپ برای روشن كردن اروپا مصرف می شود اما مردم غزه در زیر نور شمع 
زندگی می كنند؛ در دنيایی كه تعدی به حقوق انسانی به راحتی انجام 
می شود و كسی مخالفتی نمی كند، نيازمند تولد اندیشه مسيح هستيم نه 

جشن تولد حضرت مسيح. 
وی جنایات رژیم صهيونيستی به نام یهودیت را محکوم كرد و یادآورشد: 
عملکرد صهيونيست ها در تضاد مستقيم با تعاليم ادیان آسمانی و حتی 
یهودیت است؛ آیا حضرت موسی)ع( كه عليه ظلم و ستم فرعون قيام 
كرد با این جنایات موافق است؟ آیا ابراهيم خليل اهلل این ظلم ها را تأیيد 
می كند؟ امروز همه شر در رژیم اسرایيل جمع شده و خوی فرعونی، این 
رژیم را از خود بی خود كرده است؛ در زمان حضرت عيسی)ع( نيز برخی كه 
نام یهود بر خود نهاده بودند به ایشان ظلم كرده و امروز هم پيروان همان 

یهودی نماها به كشتارهای خود به اسم یهود ادامه می دهند.
صالح در پایان سخنان خویش با اشاره به گفته های امام خمينی)ره( درباره 
مبارزه با استکبار یادآور شد: همه باید به رسالت دینی و انسانی خویش 
پایبند باشند؛ به گفته امام خمينی)ره( اگر امروز عيسی بن مریم)ع( در 
ميان ما بود حتماً به یاری مظلومان جامعه بشری می شتافت و قدرت های 
استکباری را از ریشه برمی كند؛ دولت های استکباری در زیر لوای پيروی 
از حضرت عيسی به استثمار مردم دنيا و فریب ملت خویش مشغولند 
و با شعارهای دموكراسی و آزادی برای انسان دنيا را به آشوب و جنگ 
كشانده اند؛ در این ایام از مسيحيان انتظار می رود كه منش عيسی)ع( را در 

پيش گيرند و به یاری ستمدیدگان به پا خيزند.

  تنظيم:  خبرگزاري ایکنا
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همراه با سرزمين مظلوم غزه
مجمع جهانی اهل بیت)ع( در محکومیت اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستي 
علیه ملت مظلوم فلسطین و غزه و سکوت مجامع بین المللي به ویژه سازمان 

ملل متحد بیانیه اي را صادر کرد:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون

برگ های تاریخ، این روزها، ننگين ترین صفحات خود را شاهد است. صفحاتی كه 
بی رحمانه به خاك و خون كشيده شدن یك نسل مظلوم اما آزاده را می بيند. 
نسلی كه در آزادترین انتخابات چند دهه اخير فلسطين، حکمرانانی شجاع و 
مردمی را برگزیدند تا بار دیگر دموكراسی دنيای متمدن را بيازمایند و اكنون باید 
بی رحمانه تاوان آن را بپردازند. مگر باریکه ای كم وسعت نشسته بر كناره دریای 
آرام مدیترانه، تا این حد عظيم و پرهيبت شده است كه برای نابودی آن باید تنها 
در یك عمليات، بيش از صد فروند هواپيمای جنگنده به پرواز درآیند و حقد و 

كينه فرزندان نامشروع بنی اسرائيل را بر سر آنان ببارند؟
مگر غزه عزیز، این پاره تن سرزمين بزرگ اسالمی، چقدر جمعيت دارد كه تنها 
ظرف چند ساعت باید به خاك و خون كشيده شدن صدها تن از فرزندان خود را 
ببيند؟ مگر وطن غيور مردان حماس و جهاد اسالمی تا چه اندازه برای استکبار 
جهانی و صهيونيسم بين المللی تهدید به شمار می رود كه باید امروز خيانت 
برخی از حکام سرسپرده را برای چندمين بار و آنهم در بدترین شکل خود تجربه 
نماید؟ به راستی این سركوب مرگبار و خاموشی و بی تحركی امت ها تا كی ادامه 

خواهد یافت؟
و  بی مادر  فرزندان  این  پاره،  پاره  پيکرهای  و  چاك چاك  بدن های  این  آری 
همسران بی شوهر و شقایق های پرپر، تاوان كوچکی برای زیستن آزاد و حيات 
عزتمندی است كه اكنون فرزندان سرزمين بی غروب فلسطين برگزیده اند. این 
صحنه های خونبار و جانسوز خيابان های غزه، می تواند بهترین دليل برای اثبات 
حقانيت ملت های مظلوم و بطالن تمام ادعاهای صلح خواهی و حقوق بشرطلبی 
سردمداران نظام كفر و استکبار جهانی باشد. نظامی كه اكنون در پایان راه است و 

غرور و تکبر و تمامت خواهی خود را به احتضار نشسته است. 
مجمع جهانی اهل بيت »عليهم السالم« با چشمانی اشکبار اما با دلی سرشار از 
اميد برای آینده آزادمردان و شيرزنان فلسطينی، وقایع اخير سرزمين حماسه ساز 
غزه را به نظاره نشسته است و از هيچ گونه كمك و مساعدت معنوی دریغ نخواهد 
كرد. و در راستای اطاعت از امر مقام عظمای والیت فقيه حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای دام ظله العالی، مبنی بر اعالم تاریخ دوشنبه 87/10/9، مصادف 
با اول محرم الحرام سال 1430 هجری قمری بعنوان عزای عمومی و فراخوانی 
مسئوالن به ادای وظایف خود در این حادثه غم انگيز، ضمن مشاركت فعال در 
مراسم عزاداری از همه مجامع اسالمی می خواهد با برپائی مجالس عزاداری در این 
روز به هر نحوی كه می توانند در محکوم كردن جنایات رژیم اشغالگر صهيونيستی 
و یاری رساندن به مردم رنج دیده غزه بکوشند چه آنکه نشستن و انتظار كشيدن 
برای برپایی جلسات سازمان های بين المللی و جامعه جهانی بی تردید حاصلی در 
پی نخواهد داشت؛ مسئله ای كه بارها نظایر آنرا مشاهده كرده ایم. در آستانه ماه 
خون و قيام محرم الحرام و در طليعه ماه نهضت جاودان حسينی یعنی نگاشته 
شدن مشق عشق و دلدادگی یاران اباعبداهلل الحسين)ع( و باز شدن درهای آسمان 
با شهادت ساالر شهيدان، مردم سرافراز قبله اول مسلمانان را به بهترین اجرها و 
زیباترین ثواب ها بشارت می دهيم و هم صدا با حلقوم خون گرفته فرزندان غزه 

فریاد بر می آوریم: حسبنا اهلل و نعم الوكيل؛ نعم المولی و نعم النصير.
مجمع جهاني اهل بيت)ع(



رهبر فرزانه ي انقالب در آخرین خطبه نماز جمعه ي تهران1كه ایراد فرمودند، 
با اشاره به دوران حيات مبارك اميرالمؤمنين)ع( به تحليل موضوع » فتنه« 

پرداختند. 
ایشان دنياپرستي دنياطلبان را ریشه ي اصلي پدید آمدن فتنه ها عنوان نمودند و 
امام علي )ع( را دچار چنين بليه اي در دوران حکومت خود دانستند. رهبر انقالب 
با تبيين محيط فتنه كه به معناي محيط غبار آلود است فرمودند :»در چنين 
وضعيتي است كه خيلي ها اشتباه مي كنند و بصيرتشان را از دست مي دهند. 
تعصبهاي بيخود، عصبيت هاي جاهلي در چنين فضایي رشد پيدا  مي كند. آن 
وقت مي بينيد محور، دنيا طلبانند. اما یك عده كساني كه اهل دنيا هم نيستند 

به خاطر فتنه در جهت هدف هاي آن ها حركت مي كنند«.
از آنجا كه بحث فتنه شناسي در كالم مقام معظم رهبري بسيار پراهميت تلقي 
شده و بر محيط فتنه در زمانه ي علي )ع( تأكيد شده است الزم است تحليل 

وسيع تر ازآن ارائه گردد كه در ذیل بدان مي پردازیم.

چیستي فتنه از دیدگاه علي)ع(
زندگاني علي)ع(، آوردگاه مناسبي است براي آن كه با تحليل آن، به عمق 
هستي و چيستي فتنه ها، پي ببریم و ابعاد، آثار، ویژگي ها و عوامل پيدایش 
و گسترش آن را بکاویم. براي شناسایي فتنه ها، ابتدا باید چگونگي ظهور و 
عالیم پيدایي و ناپيدایي آن را در صحنه ي اجتماع شناخت. امام علي)ع( در 
خطبه اي كه پس از واقعه ي جنگ نهروان ایراد فرمودند2، ویژگي هاي فتنه را 
چنين توصيف مي كنند: »اِنَّ الِفتََن اِذا اَقبََلْت َشبََّهْت و اذا اَْدبََرْت نَبََّهْت يُنَكروَن 
ُمْقباِلٍت َو يُْعَرْفَن ُمْدبِراٍت يَُحْمَن َحْوَم الّرياِح يُِصْبَن بََلداً و يُْخِطْئَن بََلداً. داستان 
فتنه ها چنين است. هنگامي كه روي مي آورند، فضا را به شبهه مي آالیند؛ اما 
چون پشت مي كنند، سخت آگاهي بخشند. به هنگام روي آوردن ناشناخته اند؛ 

اما به گاه رفتن، كامل شناخته شده اند. هجومشان گردبادي كور را مي ماند كه 
به شهري فرو مي آید و شهري را نادیده مي گيرد«3.

در این كالم، علي)ع( ویژگيهاي فتنه را در بدو ورود به عرصه ي اجتماع و هنگام 
ترك آن برمي شمارند. از دیدگاه علي)ع( فتنه در آغاز، ناشناخته و در پایان، 

بيدار كننده است.
فتنه در آغاز به این دليل ناشناخته است كه شبهه ناك و فریبنده است. علي)ع( 
. بدین  ََّها تُْشبُِه الَحقَّ بَهُة ُشْبَهًة اِلَن يَْت اَلشُّ َّما ُسمِّ درباره ي معناي شبهه مي فرمایند: »اِن

دليل شبهه را شبهه ناميده اند، كه شبيه حق است«4.
ایشان در نامه اي به معاویه بن ابي سفيان، او را به پرهيز از شبهه ها سفارش 
بَهَة َو اْشتَِمالِها َعَلي لُْبَستِها، فَاِنَّ الِفْتنََة َطالِما اَْعَرقَْت َجالبيبََها و  مي كند: فاحَذِر الشُّ
اَْغَشِت االَبَْصاَر ُظْلَمتَُها. از شبهه كه مشتمل بر حق پوشي است، برحذر باش؛ زیرا 

فتنه پرده هاي سياهش را فروهشته و سياهي اش چشم ها را فراگرفته است«5.

ویژگي هاي فتنه
1ـ هنگام پيدایش آن گونه نيست كه همگان آن را درك كنند و چنان آشکار 
نيست كه مردم بشناسندش. بلکه چنان خود را به حق آراسته و با آن آميخته 
است كه بسياري از مردم بدان رو مي كنند. و همين راز و رمز ظهور و گسترش 
فتنه هاست. از این رو، فتنه جویان و ترایك اندشان، هماره متاع ناجنس خود را 
با روكشي از خوبي ها و زیبایي ها مي آرایند، تا خریداري بيابند. اینان با تدارك 
فضاي مسموم و آلوده به انواع فتنه ها، با ظاهري مردم فریب و بهره گيري از 
موجه ترین افراد و زیباترین شعارها، حرمت ها را مي شکنند و ارزش ها را پایمال 

مي كنند.
2ـ هنگام ترك جامعه، همه آن را مي شناسند و چهره اش را مي بينند. در واقع، 
این جزیي از ماهيت فتنه است كه در هنگام پایان، خود پرده از رخ بركشد و 

تحليلي بر سخنان اخير رهبر معظم انقالب اسالمي 

زمینه ها وعوامل ظهور
فتنه
  علي آقاجاني قناد*

* دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر ادیان و مذاهب
عضو هيئت تحریریه خبرگزاري اهل بيت)ع(ـ  ابنا
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باطن نازیبا و بدمنظرش را نمایان سازد. گرچه در آن زمان براي بسياري كه 
خود را در آتش فتنه افکنده و با آن همراه گشته اند، سودي جز حسرت و اندوه 

نخواهد داشت.
3ـ كور و تاریك گرانه است. هم چنان كه در سخن علي)ع( آمده است فتنه، 
كور است. همانند بادي است كه از شهري گذر مي كند و شهري دیگر را در 
هم مي كوبد. تابع هيچ نظم و قانون و اصلي نيست و كور كننده و تاریك 
كننده است. هنگام هجوم فتنه ها، چشم ها همدیگر را نمي بينند و انسان ها فریاد 
یکدیگر را نمي شنوند. هر كس به راهي مي رود كه خود نمي داند و در مسيري 
گام مي نهد كه نمي شناسد. فضيلت ها پامال مي شود و فضيلت ستيزان بر جایگاه 

فضيلت مداران مي نشينند و حقيقت و معرفت قرباني مي شود.
4ـ فراگير است و هيچ كس را از آن گریزي نيست. همگان را در سيطره ي 
خویش مي گيرد و كسي نمي تواند دامان خود را از آن بركشد. دانشمندان و 
نادانان، بزرگان و كوچکان، پيران و جوانان و مردان و زنان، هریك را به گونه اي 
درگير مي سازد. اميرالمؤمنين علي)ع( در خطبه اي، آن هنگام كه نامردان كوفه 
را به كناره كشي از فتنه ها دعوت مي كند، چنين مي فرماید: » شما اي توده هاي 
عرب! همگي آماج تيرهاي بالیي هستيد كه نزدیك و نزدیك تر مي شوند. هوش 
دارید و از بدمستي هاي رفاه و نعمت پروا كنيد و از نعمت هاي هالكت آور برحذر 
باشيد. بکوشيد تا در حركت هاي كور و پرپيچ و خم كوالك و تندبادهاي فتنه، 
ثابت قدم بمانيد. به ویژه در نخستين لحظات پيدایش جنين آن و آشکار شدن 
رازهاي نهفته اش، كه محور آن نصب مي شود و سنگ آسياب هاي آشوب و 
خون بر مدارش به گردش در مي آیند. در آغاز پيدایش خود، پنهان و ناپيداست، 
اما دیري نمي پاید كه به رسوایي آشکار مي انجامد. جواني اش، جواني پسران 
را ماننده است، اما آثارش هم چون سنگ، سخت و شکننده و دیرپا است. 
ستم گران تاریخ، بر حسب پيمان هاي ویژه، ميراث بران نسل اندر نسل آن 
فتنه هایند. چنان كه نخستين آن ها، رهبر آخرین و آخرین شان، دنباله رو نخستين 
آن ها است. دنياي پست را ميدان رقابت ها قرار مي دهند و بر سر الشه اي گندیده، 
چونان سگان در هم مي آميزند و از هم مي ربایند. اما دیري نمي پاید كه پيرو از 
پيشرو و جلودار از پي آمده، بيزاري جویند، با بغض و كينه از هم جدا شوند و در 

برخوردها، یکدیگر را لعن كنند«.

زمینه هاي فتنه از دیدگاه علي)ع(
در نگاه زالل و قدسي امام علي)ع(، در ریشه یابي و بيان خاستگاه، زمينه و عوامل 
پيداش فتنه ها اهتمام ویژه اي به چشم مي خورد. ما آن را در دو بخش زمينه هاي 

فرهنگي و اجتماعي و عوامل سياسي بررسي خواهيم كرد.
الفـ  زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

1ـ غرور و شهوت ها
مهم ترین زمينه هاي فساد و فتنه، غرور نابخردانه و غرق شدن در شهوت ها 
است. غرور برخاسته از شهوت، انسان را به بي راهه مي كشاند و به ابتذال و پستي 
گرایش مي دهد. آدمي را از درون تهي مي سازد و او را به گردن كشي و طغيان وا 
مي دارد. چنين شهوتي سبب مي شود آدمي، بي باكانه پرده ي عصمت خویش را 
بدرد و غفلت زده، مرتکب گناه گردد. امام علي)ع( در خطبه  ي معروف به َغّراء، 
آن هنگام كه صفات انسان را بر مي شمارد، در این باره مي فرمایند: » َحتَّي اِذا 

اقاَم اِعتَِدالُُه َو اْستَوَي ِمثَالُُه. نََفَر ُمْستَْكبِراً َو َخبَِط َساِدراً. َماتِحًا في َغرِب َهَواهُ. كاِدحًا 
َسْعيًا لُِدنياهُ في لَّذاِت َطَربِِه و بََدواَِت اَْربَِه. ال يَحتَِسُب َرِزيًَّة َو ال يَْخَشُع تَِقيًَّة. فَمَاَت 
فِي فِْتنَتِِه َغريراً و عاَش في َهْفَوتِِه يَسيراً...«6 ... ولي همين كه قامتش اعتدال یافت 
و قد برافراشت، با استکبار، از اطاعت سر باز زد و با گستاخي به بي راهه گرایيد. 
در حالي كه هموماره از چاه هوس ها، دلو خویش پر مي كرد و تمامي كوشش 
خود را وقف آبياري خویشتن مي ساخت. او در امواجي از لذت هاي سطحي و 
انگيزه هاي نسنجيده و هوس آلود خود به سر مي برد، بي آن كه در اندیشه ي 
مصيبتي، یا نگران هيچ رویداد ترس آوري باشد. سرانجام در فتنه اش فریب زده 
مرد. درحالي كه زندگي كوتاهش در لغزش ها و خطاها سپري شده و از هيچ 

پاداشي نصيبي نبرده و هيچ فریضه اي را به جا نياورده است.«

2ـ فقر و ثروت پرستي
 فقر ميراننده ي قواي انساني آدمي است. روحيه ي یأس و نوميدي را در جامعه 
مي پراَكَند و امدي و نشاط اجتماعي را پژمرده مي كند. آدمي را به رویارویي با 
همه چيز و همه كس مي كشاند و در نهایت به فتنه اي فراگير تبدیل مي شود . 
از آن سو، ثروت اندوزي بي حد و از راه ناحق و حرص ورزیدن برآن، ارزش هاي 
دروني انسان را فرسوده مي كند و همه چيز را در شعاع خوي خود خواهي 
و ثروت پرستي نابود مي سازد. ثروت نامشروع، آدمي را به قد برافراشتن در 
برابر حق و غرور جاهالنه در برابر معبود سوق مي دهد. وي به گمان این كه با 
ثروت مي تواند همگان را در اختيار گيرد، به پيش مي رود. هيچ كس جز خود 
را نمي بيند و به هيچ چيز، غير از تعلّقات خود نمي اندشد. در كالم علي)ع( فقر 
و ثروتي كه آدمي را از خداشناسي بازدارد، لبه هاي پرتگاهي اند كه سقوط از 
آن ها، مرگ و نيستي را به دنبال دارد. این دو، زمين آماده اي هستند كه بذر 
فتنه را بارور مي سازند. علي)ع( مي فرماید: »َمِن اْستَغنَي فيها فُتَِن. َو َمِن اْفتََقَر فيها 
ُحِزَن  هركه در آن)دنيا( توانگر شود به دام فتنه درافتد و هركه تهيدست گردد، 

اندوهگين شود«7.
و در سخني دیگر مي فرمایند: »من استغني بِطروفتن و ان افَتَقَر قنط و وهن.  
با بي نيازي سست مي شود و به مغاك فتنه فرو مي غلتد و تنگ دستي او را به 

سستي و نوميدي مي كشاند«8.

3ـ آوازه ي نيك
دنيا سراسر آزمایش و امتحان است. براي برخي، نام نيك و سابقه ي درخشان، 
برده  نيکي  به  نام شان  آن كه  مجّرد  به  كساني  است.  آزمایش  این  وسيله ي 
شود، حال شان تغيير مي یابد و ایمان شان سست مي شود. اینان هنگام فتنه، 

دستمایه ي فریب فتنه جویان مي گردند.
اميرالمؤمنين علي)ع( پيرامون اینان چنين مي فرمایند: »َو َكْم َمْن ُمْستَْدَرٍج 
ْتِر َعَليِه َو َمفتوِن بُِحسِن الَقْوِل فيِه َو َما اِبْتََلي اهللُ اََحداً  بِاالِحساِن اِلَيِه َو َمْغُروٍر بِالسَّ

بِِمْثِل االِْمالِء لَُه. 
بسا كسان كه نکوحالي شان دام بالست. خطاپوشي شان موجب غرور است 
و ُحسن شهرت و خوش نامي شان سبب غلتيدن به دام فتنه است. در ميان 

آزمون هاي الهي، هيچ آزموني همانند مهلت دادن به چنين كساني نيست«9.
و در فراز دیگري مي فرماید: »ُربَّ َمفتُوٍن بُِحْسِن الَقوِل فيه.  بسا كسان كه با ستوده 
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شدن به مرداب فتنه در افتاده اند«10.

4ـ تشریفات حکومتي
یکي از آفت ها و آسيب هاي حکومت، تشریفات حکومتي است. این پدیده از 
نگاه علي)ع( بسيار مذموم و مخاطره آميز و یکي از نمودارهاي نابرابري اجتماعي 
است. تشریفات حکومتي، حاكم را به وادي غرور مي برد و مؤمن را به خفت 
مي افکند. زمام دار را به ویژه اگر از ظرفيتي متناسب با موقعيتش برخوردار 
نباشد، به انحراف مي كشاند و از مسير حق دور مي سازد و انسان ها و مؤمنان را 

خوار مي گرداند.
علي)ع( هنگام بازگشت از جنگ صفين، به كوفه وارد شدند و بر شباميان كه 
تيره اي از قبيله ي همدان بودند، گذر كردند. در این حال یکي از سران ایشان 
به نام شرحبيل شبامي به سوي حضرت آمد و پس از گفت و گویي به همراه 
ایشان به راه افتاد، در حالي كه علي)ع( سواره بود و او پياده. پس در این هنگام 
ٌَّة  موالعلي)ع( به او فرمود: »اِْرِجْع فَاِنَّ َمشَي ِمْثلَِك َمَع ِمْثلِي فِْتنٌَة لِْلَوالَِي و َمَذل

لِْلمؤِمِن.11
برگرد كه چنين حركتي از چونان تویي با چون مني، زمام دار را عامل انحراف و 

فریب خواهد بود و مؤمن را موجب زبوني«.
5ـ وابستگي خوني

هرگونه وابستگي مادي، انسان را از حقيقت دور مي كند، هرچه رشته هاي این 
وابستگي قوي تر باشد، دوري انسان از معنویت و حقيت نيز مراتبي افزون خواهد 
یافت. خانواده، فرزندان، خویشان و دوستان از محکم ترین این وابستگي ها به 
شمار مي روند. از این رو، قرآن، مؤمنان را از دلدادگي نسبت به آن ها به گونه اي 
كه محبت آن ها جاي گزین محبت خدا گردد، باز مي دارد. قرآن به آنان سفارش 
مي كند كه محبت ایشان را ـ كه ذاتي و فطري بشر است ـ در طول محبت 
خداوندي و در مسير عشق الهي در سينه بپرورند. نه آنکه بازدارنده ي رسيدن 
به سرچشمه ي قطع ناشدني حّب الهي باشد. نباید این محبت ها و ُعلقه هاي 
خویشي و دوستي به تعصب هاي بي پایه ي قومي و قبيلگي و گروهي مبدل شود. 
زیرا ویران گر معرفت و حقيقت و تباه گر شریعت اند و بينش انسان را كور و دانش 

او را فاسد مي سازد. و به ایجاد فتنه ها ختم مي گردد.
چنين  مصاف  به  بسياري  مواضع  در  علي)ع(  اميرمؤمنان  دليل  همين  به 
َضا َو  دلبسته گي هایي مي روند و بر مردمان نهيب مي زنند كه: »فاَل تَْعتَبُِروا الرِّ
ْخَط بِالَْماِل َو الَولَِد َجْهاًل بَِمواقِع الِفْتنَِة َو االْختِباِر فِي َمواِضِع الِغنَي َواالِْقتِدار12  السُّ
پس مباد كه از سر ناداني، در هنگامه هاي فتنه و آزمون،توان مندي  و فرزند را 

محور خشم و خشنودي خداوند گيرید«.
هنگامي كه مردم گروه گروه شده بودن و هریك در مقابل دیگري قد راست 
مي كرد، پدر در برابر پسر و برادر رویاروي برادر، علي)ع( از چنين كارزاري طفره 
مي رفتند. علي)ع( قطعه هایي از تاریخ عهد پيامبر را براي آنان بازگو مي كند كه: 
» در صحنه ي پيکارهایي بودیم كه كشتار بر محور پدران و پسران و برادران و 
خویشان مي چرخيد و هر مصيبتي كه پيش مي آمد، جز افزایش ایمان و ایجاد 
انگيزه براي پيشروي در راه حل و رشد و پيوستگي مان به جریان بعثت و افزودن 
صبر و مقاومت مان براي پذیرش زخم هایي بيشتر، اثري بر ما نمي نهاد. اما امروز 
با پيدایش زنگارها، كثري ها و نفوذ شبهه ها و تأویل ها در دین، با برادران مسلمان 

خویش به پيکاري خونين كشيده شده ایم و چنين است كه در آرزوي پرشدن 
شکاف ها و فراهم آمدن بازمانده ي نيروهاي اسالم هستيم، تا بهانه اي بيابيم و 

بدان رو مي آوریم و دیگر راه حل ها را رها مي كنيم«.
6ـ ساده اندیشي و هوس زدگي

دیگر زمينه هاي بروز فتنه، ساده اندیشي و هوس زدگي مردمان و حاكمان است. 
كساني كه همواره به ظاهر زیباي فتنه ها یا فتنه جویان نظر مي كنند و با وانهادن 
تحقيق و بررسي عالمانه، با اشتياق به سوي فتنه ها مي دوند، از قدرت اندیشه ي 
خویش بهره اي نمي برند. نصایح دلسوزانه ي ناصحان را نمي پذیرند. گاه به گمان 
خویش پي به حقيقت برده اند، حال آنکه در جهالت غوطه ورند. چشم هاشان را 

چونان شب كوران بسته اند و همواره از این سو بدان سو در نوسان اند.
هوس زدگي نيز از آفت هاي حيات اجتماعي است. هوس زدگان هيچ گاه از غناي 
شخصيت سيراب نمي شوند و هميشه چشم هایشان به سوي دیگران است. دنيا 
را آرمان خویش مي دانند و همه چيز را در آن خالصه مي كنند. هميشه در پي 
لّذات مادي اند. اما لّذت ترك لّذت را نمي چشند. دین را به بازي گرفته و به فتنه 
افروزي مشغول گشته اند. آري؛ ساده اندشان از قدرت تحليل و تفکيك مسایل 
سياسي  اجتماعي و تجزیه و تركيب آن ها عاجزند. اصلي ترین اركاِن سياِه 
فتنه را اینان تشکيل مي دهند و عصاكش فتنه جویان اند. هوس بازان در دنيا 
غرق گشته اند، جز به خود و تعلّقات دنيوي خویش نمي اندیشند و براي تأمين 

نيازهاي خود حاضرند دست به هر اقدامي بزنند و در مغاك فتنه فرو روند.
امام علي)ع( درباره ي این دو گروه چنين مي فرمایند:

همانا كه در پيشگاه خداوند، دو كس خشم انگيزترین آفریدگانند. یکي آن كه 
خداوندش به خویشتن خود وا نهاده است. از خط تعادل بيرون افتاده، به سخنان 
بدعت آميز و دعوت هاي گمراه كننده با اشتياق فراوان دل بسته است. چنين 
كسي شيفتگانش را فتنه اي است؛ زیرا از خطر روشن پيشينيان خویش منحرف 
شده است و گمراه كننده ي كساني است كه در زندگي یا پس از مرگ از او 
پيروي كنند. او هم بار خطاي دیگران را به دوش مي كشد و هم گروگان خطاي 
خویش است. دو دیگر كس، جل گرد آورنده اي است كه در ميان توده هاي 
ناآگاه، خود را پایگاهي ساخته است. در امواج فتنه ها جوالن مي دهد و از راز 
صلح به كلي بي خبر است. ناآگاهان مردم نما، دانشمندش مي نامند در حالي كه 

از هر علمي تهي است.13
7ـ گروه  گرایي و تعصبات جاهالنه

از آفت هاي جامعه ي پویا، گروه گرایي و چيرگي تعصب هاي گروهي و ناآگاهانه بر 
فضيلت ها و كرامت هاي انساني است. در فضایي كه گروه زدگي و تعصب جریان 
دارد، گوهر ارزنده ي دنيایي و ُدّر درخشنده ي حقيقت و معرفت را ارزشي نيست. 
كرامت و آزادگي انسان ها لگدكوب جهالت ها و تعصبات كوركورانه  و تقليدي 
خواهد شد.انسان هایي چشم و گوش بسته، عنان اختيار خویش را در دست 
بزرگاني قرار مي دهند كه خود در گرداب فتنه ها فروررفته اند. اینان راه عقل و 
تدبير را مسدود ساخته اند و در حصار بلند ناداني اسيرند. آغشته ي غفلت اند و 
حقایق را نمي بينند و یا بدان مي نگرند، اما چشم بر آن مي پوشند. این چنين در 
جهل مركَّب غوطه مي خورند و پدید آورنده ي فتنه هایي در هم آميخته مي شوند 
علي)ع( خطاب به مردم مي گوید: » هان، زنهار و زنهار از فرمانبري بزرگان و 
محقران تان كه با َحَسب خویش كبر مي ورزند و بر پایه ي پيون خون شان برتري 
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مي فروشند و بر آن  اند كه دامان پروردگارشان را لکه هاي ننگ باشند. نيکي هاي 
خدا را درباره ي خود منکر مي شوند انکاري از سر ستيز با فرمان او و انحصار 
طلبي در نعمت هایش. آري، اینان تعصب را استوانه، هر فتنه و آشوبي را تکيه گاه 

اصلي و جاهليت را شمشيرهایي آخته اند.«14
8ـ تبعيض

ناموس خلقت و اساس آفرینش، عدالت است. تبعيض برهم زننده ي نظم عالم 
است. از این رو، در سيره و سخن معصومان)ع( همواره بر عدالت و مبارزه با 
تبعيض در همه ي ابعاد تأكيد شده است. علي)ع( در اولين گفتار خویش پس 
از خالفت، از عدالت مي گوید و در اولين كردار حکومتي خود، بر اجراي آن پاي 
مي فشرد. به گونه اي كه كساني درباره ي او گفتند كه: شکافتن فرق علي)ع( 
در محراب كوفه، نتيجه ي شدت عدل او بود. اگر حركت حکومت گران بر 
مدار تبعيض باشد و عدالت را به كناري نهند، قوام جامعه متزلزل مي شود و به 
انحطاط مي گراید. تبعيض، گسست اجتماعي و شکاف طبقاتي را دامن مي زند، 
ميان مردم و حاكمان فاصله مي افکند و نفاق و سوء ظن را در ميان اقشار 

گوناگون جامعه ، مي پراكند و سپس به فتنه اي خانمان سوز و دگرگون كننده 
تبدیل مي گردد. از این رو، علي)ع( با برادرش همان گونه رفتار مي كند كه با 
دیگران، به منسوبين خویش آن سان مي نگرد كه به دیگر مردمان. بر واليان، 
در رعایت حقوق بيت المال سخت مي گيرد و به استاندار خود چنين مي نویسد: 
»اَلِْزم الَْحقَّ ِمن لَِزَمُه ِمَن الُقْرِب َو البَعيِد َو ُكن فِي َذلَِك َصابراً ُمْحتَِسبًا. َواقعًا َذلَك 
تَِك َحْيَث َوقََع َو اْبَتَِغ َعاقِبَتَُه بَُما يَْثُقُل َعَلْيَك ِمْنُه. فَاِنَّ َمَغبََّة َذلَِك  ِمن قََرابَتَِك و َخاصَّ

َمحموداً...«15
ب: عوامل سياسي و اجتماعي16

براي تحليل و رویارویي فکورانه و جسورانه با هر رخداد سياسي، پژوهش در 
خاستگاه و علل پيدایي آن الزم است. فتنه نيز كه از رویدادهاي پيچيده ي 
جوامع بشري است و الیه هاي گوناگون با ماهيت هاي متفاوت دارد، از این مقوله 

مستثني نيست. عصر امام علي)ع( پس از رحلت رسول اكرم به ویژه در زمان 
خالفت آن حضرت، كه از ابر و غبار فتنه ها پوشيده بوده است، ظرف زماني 
مناسبي براي بررسي این عوامل است. با توجه به سخنان گهربار و واالیي كه 
از آن حضرت به جا مانده است، انگيزه ي آشوب ها و فتنه هاي زمان امام علي 
را مي توان دریافت و براي آینده عبرت اندوخت. در این جا این عوامل را بر 

مي شماریم.
1ـ قيام امام به اصالحات اسالمي

اصالح و تکامل مادي و معنوي ویژگي تفکيك ناپذیر یك زندگي پویا و زاینده 
است؛ زیرا آن، حيات اجتماعي را با مشکل جدي روبه رو مي سازد، به ویژه 
آن گاه كه در زمان پيشين، سير حركت جامعه به كژي و ناراستي گرایيده شده 
باشد. علي)ع( در زمانه اي حکومت را به دست گرفت كه حاكمان جامعه، احکام 
و قوانين اسالم را به سليقه ي خود تحریف كرده یا كنار نهاده بودند. شکاف 
طبقاتي، بر اجتماع مسلمانان سایه افکنده و بي عدالتي و ستم گري، مردمان را 
به ستوه آورده بود. ارزش هاي اسالم رنگ باخته و ضد ارزش ها، منزلت یافته 
بودند. فریادهاي افشاگرانه و اصالح گرانه ي كساني چون ابوذر و عمار را با تبعيد 
و زندان و تازیانه، خاموش كرده بودند. بسياري با بهره  گيري از موقعيت هاي 
سياسي و اقتصادي به دست آمده، دین و دنياي مردم را به بازي گرفته بودند و 
در حقيقت، جاهليت نویني، تبلور و تولد یافته بود. علي)ع( در چنين شرایطي 
با بدعت ها به مقابله برخاست؛ چون شعار اصلي و سيره ي واقعي اش، حمایت از 
مظلومان و ستيز با ظالمان بود و عدالت را تراز بناي جامعه ي اسالمي مي دانست 
و اجراي احکام الهي را ضمانت گر بقاي آن مي دید. وي حاكمان و واليان ستم گر 
را از مسندشان عزل و بيت المال را بر اساس روش پيامبر)ص( تقسيم كرد. 
ثروت هاي انباشته ي از حرام را به نفع توده ي محروم جامعه مصادره و مناصب 
سياسي و موقعيت هاي اجتماعي را نه بر اساس روابط، كه بر پایه ي ضوابط 
اسالمي و الهي اعطا كرد. علي)ع( سنت هاي متروك و ارزش هاي مطرود را 
احيا كرد و همه ي این ها موجب مي شد تا آناني كه دنياي پست شان را در خطر 
مي دیدند، عليه او بشورند. زورمندان زورگو، زراندوزان دنيا پرست و تزویرگران 
فریب كار، حکومت عدالت گسترش را تاب نياوردند و به مقابله با آن برخاستند. 
آنان كه اصالحات سياسي، اجتماعي و فرهنگي علي)ع( را برنمي تافتند، پيمان 
شکستند و با او رو در رو شدند. گروهي بر ظلم و فسق و فساد خویش پافشردند 
و از اطاعتش سرباز زدند و گروهي دیگر چنان در گرداب فتنه فرو رفتند كه از در 
پيکار با او برآمدند. این كالم علي)ع( ، در خطبه ي معروف به شقشقيه، بيان گر 
آن شرایط است كه فرمودند: » اما هنگامي كه زمام كار را در دست گرفتم 
جماعتي از ایشان عهد خود شکستند و گروهي  از دین بيرون شدند و گروهي 
هم دست ستم كاران گردیدند. گویي سخن خداي سبحان را نشنيده بوند كه 
مي گوید: سراي آخرت ازآن كساني است كه در زمين نه برتري مي جویند و 
نه فساد مي كنند و سرانجام نيکو از آِن پرهيزگاران است. آري، به خدا سوگند! 
شنيده بوند و دریافته بودن، ولي دنيا در نظرشان آراسته جلوه مي كرد و زر و 

زیورهاي آن فریب شان داده بود.17
هنگامي كه شماري از افراد سهل بن حنيف انصاري؛ حاكم منصوب علي)ع( 
در مدینه به معاویه پوستند حضرت بدو نامه اي نوشت و او را از تأسف خوردن 
بركاسته شدن سپاهيانش برحذر داشت: » اینان یاران دنيا بودن و به دنيا روي 
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آوردند و به سوي آن شتافتند. حکومت عدل را دیدند و شناختند و آوازه ي آن 
را شنيدند و به گوش سپردند. دریافته بودند كه در این جا مردم در براب رحق 
و عدالت برابرند. پس گریختند تا مگر خود به سودي رسند. خداوند ایشان را 
از رحمت خود دور گرداند. اینان از ستم نگریخته اند و به عدل نيز نخواهند 

رسيد.18
آري، یکي از مهم ترین عوامل سياسي فتنه انگيزي ها، پایدار انگاشتن دنيا و 

مخالفت با هرآن چه كه دنياي نامشروع آنان را ویران مي سازد، است.
2ـ قدرت طلبي قدرت طلبان

دومين عامل سياسي بر انگيختن فتنه ها، مبارزه براي كسب قدرت سياسي است، 
به گونه اي كه حقيقت، قرباني قدرت گردد. تشنگان قدرت،عالَم را از دریچه ي 
قدرت خواهي و سهم طلبي مي نگرند و اگر در ساخت سياس قدرت حضور 
نداشته  باشند یا از آن كنار گذاشته  شوندف فتنه ها به پا مي كنند و همه چيز 
را به آشوب مي كشند. تحليل آشوب ها و جنگ هاي دوران خالفت پنج ساله ي 
علي)ع( از این منظر، حقایق بسياري را آشکار مي سازد. كساني كه خود در خفا 
و َجال به حقانيت و برتري علي)ع( اعتراف داشتند، دوران زمام داري او را به انواع 
حيله ها و فتنه ها پوشاندند. طلح و زبير كه از نخستين بيعت كنندگان بودند، در 
عهد شکني پيش گام شدند. این در حالي بود كه هردو، جامع ي خالفت را بر 
اندام خود استوار مي دیدند وآن را براي خویش مي خواستند. علي)ع( بدین امر 
اشاره مي كند و چنين مي فرماید: »هریك از آن دوف فرمان روایي را براي خود 
اميد مي دارد نه براي دوستش، و آن را به جانب خود مي گرداند. این دو ميان 
خود و خدا راهي نگشوده و پيوندي برقرار نکرده اند. هریك كينه ي آن دیگري 
ار در دل مي پروراند و به زودي نقال از چهره هایشان بر خواهند گرفت. به خدا 
سوگند! اگر به آن چه مي خواهند دست یابند، هریك، جان آن دیگر را بگيرد و 

تباه و نابودش سازد.«19
ایشان در نامه اي به معاویه ـ كه سخت مست جاه و قدرت گشته بود ـ چنين 
نوشت: »در طلب گم شده اي هستي كه از آن تونيست و ستوري را مي چراني 
كه از آِن دیگري است. مقامي را مي طلبي كه سزاوار آن نيستي و نه از معدن 

آن هستي.20«
ایشان درباره ي عمروعاص كه دین نداشته ي خود را با حکومت مصر معاوضه 
َُّه لَْم يُبَايِْع ُمَعاِويََة  كرد تا به نفع معاویه، در برابر علي)ع( ، بایستد، چنين فرمود:» اَن

َّْيًة و يَْرضَخ لَُه َعَلي تَْرِك الّديِن َرضيَخًة.21 َحتَّي َشَرَط لَُه اَْن يُْؤتيَُه اَت
عمرو با معاویه بيعت نکرد، مگر آن گاه كه معاویه شرط كرد كه در آیته، او را 
پاداش دهد. )حکومت مصر( آري، معاویه او را رشوتي اندك داد و عمرو در برابر 

آن از دین خویش دست كشيد«.
3ـ حسادت و دشمني مخالفان

در طول تاریخ بغض و كينه و حسادت از مهم ترین محرك هاي تالطم ها و 
فتنه ها بوده است. جنگ ها وكشتارهاي بسياري به دليل این خوي ناپسند روي 
داده است و جوامع فراواني بر اثر آن ها نابود گشته اند. كينه و حسادت، قلب 
آدمي را سخت وچراغ وجدان او را خاموش مي سازد. در این حال، انسان چونان 
درندگان و وحشيان به چيزي جز انتقام، غلبه بر رقيب و نابودي او نمي اندیشد.

یکي از دالیل مظلوميت چهره ي والیت و رهبري امام علي)ع( پس از رحت 
پيامبر- همين مورد است. آن حضرت این مسأله را درباره ي قریش چنين 

عنوان مي دارد: » َواهلل َما تَْنِقُم ِمنّا قَُريٌْش االّ انَّ اهللَ اِْختَاَرنَا َعَليِهم.  به خدا سوگند! 
قریش از ما انتقام نمي گيرد جز به آن علتي كه خداوند ما را از ميان آنان برگزید 

و گرامي داشت«22.
علي)ع( در فراز دیگري از نهج البالغه این معنا را بدین گونه بيان مي دارد: 
»كجایند كساني كه پنداشتند راسخان در علم، آن هایند نه ما اهل بيت. بر ما 
دروغ مي بندند و ستم روا مي دارند. خداوند ما را فرابرده و آنان را فروهشته است. 
به ما عطا كرده و آنان را محروم داشته است. ما را به درون برده و آن ها را از در 

رانده است.«23
ایشان در نامه اي به عقيل، این چنين از قریش شکوا مي كند: »قریش را به حال 
خود گذار تا در گمراهي بتازد و در تفرقه و نفاق، جوالن دهد و در وادي سرگرداني 
به سركشي خویش ادامه دهد. آنان براي نبرد با من هم دست شده اند. همان 
گونه كه پيش از این در نبرد با رسول اهلل هم دست شده  بودند. آن خداوندي كه 
كيفر گناهان را مي دهدف قریش را كيفر دهد كه پيوند خویشاوندي را بریدند و 

حکومتي را كه از آن فرزند مادرم )رسول خدا( بود، از من بستدند.«24

......................
پي نوشت ها:

1. در تاریخ 1387/6/29
2. ترجمه ي نهج البالغه ي ابن ميثم، ج2، ص 811.

3. نهج البالغه ي دشتي، خطبه ي 93، ص 174؛ فرهنگ آفتاب، ج7، ص 3876.
4. نهج البالغه، خطبه ي 38.

5. همان، نامه ي 65؛ فرهنگ آفتاب، ج7، ص 3877.
6. نهج البالغه، خطبه ي 83 ؛ فرهنگ آفتاب، ج7، ص 3877؛ نهج البالغه ي آیتي، خطبه 82، 

ص 160.
7. نهج البالغه دشتي، خطبه ي 82، ص 128؛ فرهنگ آفتاب ، ج7، ص 3877.

8. نهج البالغه ي دشتي، قصار 150، ص 662.
9. نهج البالغه ي فقيهي، قصار 116 و 260، صص 677 و 707.

10. نهج البالغه ي آیتي، قصار 454؛ نهج البالغه ي فقيهي، قصار 464، ص 756.
11. نهج البالغه ي شهيدي، قصار 322، ص 419؛ شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید، ج10، ص 

.328
12. نهج البالغه ي دشتي، خطبه ي 192.

13. نهج البالغه ي جعفري، خ17، ص 88؛ فرهنگ آفتاب ج7، ص 3880.
14. نهج البالغه ي جعفري، خطبه ي 192، ص 626.

15. نهج البالغه ي جعفري، نامه ي 53، ص 974.
16. با استفاده از عنوان هاي كتاب المعجم الموضوعي لنهج البالغه، تأليف اویس كریم محمد 

)فصل حاضر و و فصل هاي سوم، هفتم و هشتم(.
17. نهج البالغه ، خطبه ي 3.
18. نهج البالغه، نامه ي 70.

19. نهج البالغه، خطبه ي 148.
20. همان، ص 641

21. همان، خطبه ي 84.
22. نهج البالغه، خطبه ي 33.

23. همان، خ 144.
24. همان، نامه ي 36.
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شصتمین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورتـ   بزرگ ترین و مهم ترین نمایشگاه بین المللي 
کتاب در جهانـ   با حضور هزاران ناشر و عرضه کننده کتاب از بیش از صدکشور جهان برگزار 

شد. 
انتشارات مجمع جهاني اهل بيت )ع( نيز براي نخستين بار موفق شد كه در این نمایشگاه شركت كند. 

پژوهشگران آلماني با حضور گسترده درنمایشگاه بين المللي كتاب فرانکفورت از آثار وكتاب هاي اصيل 
شيعه كه توسط مجمع جهاني اهل بيت)ع( ارائه گردید بشدت استقبال نمودند. آنان عالوه بر این استقبال، 
سفارش هایي نيز براي تهيه كتب شيعي به ویژه كتاب هایي درباره عقاید و كالم و ارائه آن به دانشگاه هاي 

مختلف صورت پذیرفت.
انتشارات مجمع جهاني اهل بيت )ع( به نمایندگي »حجت االسالم والمسلمين محمد مجاهدي« كتاب هایي 
به20 زبان زنده دنياـ   از جمله زبان هاي آلماني، عربي ، فارسي ، انگليسي ، ماالیو ، چيني، تركي استانبولي 

، روسي وكرديـ  با موضوعات تاریخي ، اعتقادي و كالمي ارائه كرد.
هدف مجمع جهاني اهل بيت )ع( از شركت و حضور در این نمایشگاه مهم و بين المللي ، شناساندن مکتب 

شيعه به مخاطبين اروپایي وآشنایي آنان با فعاليت هاي این مجمع بود. 
از جمله دست آوردهاي با ارزش دیگر این نمایشگاه مي توان به موارد زیر اشاره كرد:

1. بسياري از بازدیدكنندگان با مشاهده غرفه مجمع، نام اهل بيت)ع( را دليل حضور خود در این غرفه 
عنوان و اعالم نمودند ما تاكنون فقط نامي از اهل بيت )ع( شنيده بودیم اما امروز با دیدن این نام بر كتيبة 

غرفه، براي آشنایي با آن كنجکاو شده و به اینجا آمدیم.
2. پاسخگویي مسؤوالن غرفه به پرسش هاي بازدیدكنندگان ومراجعين دربارة مذهب تشيع.
3. برگزاري نشست هایي به منظور آشنایي مردم آلمان با مکتب اهل بيت)ع( وعقاید شيعيان.

4. حضور نمایندگان بسياري از رسانه هاي گروهي آلمان و تهيه گزارش از فعاليت هاي مجمع.
گفتني است كه امسال كشور مسلمان ترکیه به عنوان ميهمان ویژه نمایشگاه بين المللي كتاب فرانفکورت 

شركت نموده بود.

حضورمجمع
 در بزرگ ترين نمايشگاه کتاب جهان

شرکت مجمع جهاني اهل بیت علیهم السالم 
در شصتمین نمایشگاه بین المللي کتاب فرانکفورت

  تنظيم:  عادله شفیعي
)اداره كل اروپاـ  آمریکاي مجمع(

دیدار »خانم شيما« مسؤول شيعه ي "تلویزیون اروپایي" در آلمان
از غرفه مجمع

دیدار فرزند امير دبي از غرفه مجمع
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در لزوم حضور فعال مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم در نمایشگاه هاي 
براي  بيتي  اهل  منشورات  عرضه  ي  و  كشور  از  خارج  در  كتاب  بين المللي 
عالقه مندان و شيفته  گان معارف اهل بيت عليهم السالم جاي شك و تردید 
نيست. لذا به لطف الهي تا كنون مجمع در حد امکان در بسياري از نمایشگاهها، 

شركت كرده و اثرات مثبت آن مشاهده گردیده است.
از مدتها قبل با درخواست و هماهنگي رایزن محترم جمهوري اسالمي ایران 
در كویت و موافقت حضرت حجت االسالم و المسلمين اختري دبيركل محترم 
مجمع، مقرر گردید در سي و سومين نمایشگاه بين المللي كتاب كویت كه 
از تاریخ 29 آبان ماه تا 9 آذر ماه 1387 برگزار شد، شركت كنيم. از این رو با 
زحمت همکاران اداره  ي كل همکاري  هاي فرهنگي فهرست اوليه  كتاب هاي 
قابل عرضه در نمایشگاه و بررسي و اعالم نظر مسئولين نمایشگاه كتاب كویت، 

محموله  اي بالغ بر 60 كارتن از طریق پست هوایي ارسال گردید.
المللي امام  نگارنده نيز در روز دوشنبه 1387/8/27 از طریق فرودگاه بين 
خميني)ره( عازم آن كشور شدم. روز سه شنبه براي تحویل محموله  مراجعه 
كردم ولي با كمال تعجب و تأسف مشاهده شد كه از مجموع 60 كارتن كتاب 
فقط با ترخيص 20 كارتن از كتابهاي ارسالي موافقت گردیده است. این امر كه 
مورد اعتراض مسؤوالن رایزني فرهنگي و اینجانب واقع شد. متأسفانه هيچکدام 
از مسؤولين نمایشگاه پاسخگوي موضوع ممنوع شدن بقيه  ي كتابها ) از جمله 
قرآن كریم، مفاتيح الجنان و صحيفه  ي سجادیه( نبودند و مرتب موضوع را به 

مسؤولين دیگر مانند اداره  ي اوقاف، اطالع رساني و یا ... ارجاع مي  دادند!
به هر تقدیر كار چينش كتاب ها در غرفه با جدیت انجام شد و غرفه  ي مجمع 
همانند غرفه  هاي دیگر ایرانيـ  انتشارات الهدي، مجمع تقریب مذاهب اسالمي 

و سازمان چاپ و نشر بين المللـ  آماده مراسم افتتاحيه گردید.
سي و سومين نمایشگاه بين المللی كتاب كویت در روز چهارشنبه 29 آبان ماه 
1387 برابر با 19 نوامبر 2008 ميالدي با حضور ميهمانان و ناشران شركت 
كننده و با سخنراني » شيخ صباح خالد الصباح « وزیر اطالع رساني و رئيس 
نمایشگاه افتتاح گردید. در این مراسم » جناب آقاي جنتي « سفير جمهوري 
اسالمي ایران و » حجت االسالم و المسلمين رضوي اردكاني« رایزن فرهنگي 

جمهوري اسالمي نيز حضور داشتند. 

در این نمایشگاه 547 ناشر بين المللي با عرضه  114958 عنوان كتاب از 24 
كشور جهان شركت كردند كه كتابهاي جدید عرضه شده 12231 عنوان بود.  
نمایشگاه كتاب كویت در ميان كشورهاي اسالمي، بعد از بيروت و قاهره، رتبه  ي 
سوم را دارا مي باشد. مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم براي اولين بار در این 

نمایشگاه شركت نمود. 
مجموع عناوین كتابهاي ارسالي مجمع به نمایشگاه 147 عنوان در 8204 
جلد، شامل كتاب و مجله در موضوعات مختلف معارف اهل بيت عليهم السالم 
به زبانهاي عربي، انگليسي، اردو، اسپانيائي، فرانسوي، تایي، ماالیي و ... بود 
كه متأسفانه از این تعداد 132 عنوان، ممنوع اعالم شد و فقط با 15 عنوان 
موافقت گردید كه بعضي از عناوین مانند: اعالم الهدایهًْ، فی رحاب اهل البيت 
عليهم السالم و مجله  ی رسالهًْ الثقلين نيز با تعدادي از مجلدات و شماره  هاي 
آن موافقت شده بود. یادآوري مي  شود، قرآن كریم، مفاتيح الجنان و صحيفه  ي 
سجادیه نيز جزء كتب ممنوعه بود، در حالي كه در غرفه  هاي سعودي، لبناني، 
كویتي و سوري قرآن كریم، مفاتيح الجنان و سایر كتب مانند نهج البالغه و كتب 

ادعيه مشاهده مي شد.
فهرست برخي از كتبي كه اجازه عرضه آن در غرفه مجمع داده نشد:

ـ القرآن الكريم 
ـ مفاتيح الجنان و الباقيات الصالحات 

ـ اإلمام علي صوت العدالة االنسانية/ جورج جرداق 
ـ االمامية االثناعشريه/ عبدالكريم آل نجف 

ـ الحقيقة كماهي/ جعفر الهادي 
ـ النهضة الحسينية/ سيد علي فرحي 

ـ وقعة الطف/ ابو مخنف/ تحقيق: اليوسفي الغروي  
ـ هوامش نقدية ... / محمد الكاظمي 

ـ تاريخ التشيع/ غالمحسين محرمي/ كمال السيد 
ـ مرجعية اهل البيت الشاملة/ عبدالكريم آل نجف 

ـ قواعد اصول الفقه علي مذهب اهل البيت)ع(/ مجمع فقه اهل بيت)ع( 
/ السيد مرتضي العسكري   ـ االسطورة السبئية ج 2 

ـ صدق رسول ا..)ص(/ علي المطيري 

حتي قرآن را ممنوع اعالم کردند!

شرکت مجمع جهاني اهل بیت علیهم السالم 
در سي و سومین نمایشگاه بین المللي کتاب کویت

  تنظيم:  عباس جعفري
)دبير شوراي كتاب(
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ـ علي)ع( ميزان الحق/ محمد گوزل اآلمدي 
ـ نظرة في رحاب االمام علي بن ابي طالب)ع(/ عالمه جعفري

ـ حياة محّمد  )ص(/ محمد حسين هيكل 
ـ رياض السالكين ... / سيد علي خان 

ـ تاريخ االسالم/ مهدي پيشوايي 
ـ تلخيص كتاب ائمة اهل البيت)ع( في كتب اهل السنة/ حكمت الرحمة 

ـ المدخل الي دراسة نص الغدير/ محمد مهدي اآلصفي 
ـ صلح الحسن)ع( و ثورة الحسين )ع(/ محسن االراكي 
ـ الصحيفة سجادية)رحلي(/ مجمع جهاني اهل بيت)ع(

ـ نظرية النص علي االمامة .../ محسن االراكي 
ـ حوار في االمامة/ محسن االراكي و محمد بن عبداهلل المسعري

ـ اهل البيت)ع( في تفاسير اهل السنة/ نزار الحسن  
ـ ابن العلقمي و دوره السياسي/ محمد عيدان العبادي  

ـ قبسات من سيرة الرسول االعظم)ص(/ محمد عيدان العبادي  
ـ موسوعة االمام الصادق )ع( ج 9-1/ باقر شريف القريشي  

ـ حياة االمام المنتظر )عج(/ باقر شريف القرشي  
ـ ومضات ... / الشهيد محمد باقر الصدر  

ـ تشيد المراجعات جلد 4-1 / محمد هادي الحسيني الميالني  
ـ الغلو و الموقف االسالمي/ سعد المتعب المنصوري 

ـ في رحاب االمام الحسين)ع(/ محمد مهدي اآلصفي   
ـ المنهج التربوي الهل البيت)ع(/ سيد كاظم العذاري  
ـ مسند االمام الصادق)ع( ج 22-1/ عزيز ا... عطاردي  

ـ تفسير نماز/ محسن قرائتي
ـ الحرية/ محمد تقي مصباح يزدي/ منصور ليمبا  

ـ نظرة جديده في عقائد الوهابية/ محمد حسين ابراهيمي/ منصور ليمبا
ـ خمسون درسا في اصول االعتقادات/ ناصر مكارم شيرازي

/ جعفر الهادي  ـ عقايد اماميه )بروشور( 
ـ سيري در سيره ائمه)ع(/شهيد مرتضي مطهري 

ـ چشم اندازي به حكومت مهدي)عج(/نجم الدين طبسي/ هال كماليان

الزم به ذكر است تمامی كتاب هایي كه اجازه نمایش آنها داده شده بود، در طول 
مدت 10 روز برگزاري نمایشگاه توسط مراجعه كنندگان خریداری و تعدادی از 

آنها نيز به عالقه مندان شيعی و غير شيعه اهداء گردید. 
وزیر اطالع رساني كویت، پس از مراسم افتتاحيه در پاسخ به سؤال خبرنگاران 
در مورد تعداد و نوع كتب ممنوعه در نمایشگاه امسال اعالم كرد: »در نمایشگاه 
امسال 547 ناشر با 12231 عنوان كتاب جدید شركت كرده  اند كه از تعدادي 

از كتابهاي فتنه برانگيز و اهانت آميز جلوگيري شده است«!
هيچ آماري از تعداد كتب ممنوعه از سوي كميته  بررسي و نظارت نمایشگاه 
وابسته به وزارت اطالع رساني دولت كویت به دست نيامد كه این موضوع با 

اعتراض شدید ناشران مواجه گردید.
همچنين این مسأله باعث خالي بودن غرفه  هاي ایراني در مقایسه با غرفه  هاي 
كشورهاي سوریه، لبنان، عربستان، اردن و ... شده بود كه انعکاس خوبي در بين 

بازدیدكنندگان نداشت ! 
هنگامي كه مراجعه كنندگانِ عالقه  مند آثار شيعيـ  ایراني سراغ كتابهاي مورد 
نياز خود را مي گرفتند و به آنها توضيح داده مي  شود كه از ایران ارسال گردیده 
ولي ممنوع اعالم شده و تحویل ما نداده  اند، ناراحت و خشمگين مي  شدند و 
اظهار مي  داشتند كه پيمان شکني و عمل نکردن به تعهدات و مخالفت با آثار 
شيعي – ایراني تحت تأثير گروه هاي افراطي سلفي و مخالف جمهوري اسالمي، 

فراوان در كویت دیده شده و مي  شود. 
در مجموع افراد بازدید كننده از وجود غرفه  هاي ایراني ـ به ویژه غرفه  مجمع 
اظهار  ـ  بود  كرده  بار شركت  اولين  براي  كه  عليهم السالم  اهل بيت  جهاني 
خوشحالي مي  كردند و سراغ كتاب هاي اهل بيتي به زبان فارسي و غير فارسي 

را  مي گرفتند. 
یادآوري مي  كنم، در روز شنبه دوم آذرماه 1387، تجمع اعتراض آميز آرامي از 
سوي بعضي از ناشران و مخالفان ممنوعيت كتاب ها در اعتراض به این مسأله 
در یکي از سالن هاي جنب نمایشگاه صورت گرفت كه در مطبوعات كویت نيز 

منعکس گردید ولي تأثير چنداني نداشت.
ایران با 4 ناشر در بين 24 كشور شركت كننده در نمایشگاه، در رده  چهاردهم 

قرار داشت.
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برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 

Û افراطیون سعودی خواستار تخریب بقایای
آثار پیامبر اکرم)ص( در مکه شدند

هيئت امر به معروف و نهي از منکر عربستان از دستگاه هاي اجرایي شهر مکه خواست براي 
جلوگيري از ارتکاب آنچه آن را  اعمال »مشركانه و بدعت آميز« خواند، چند مکان تاریخي 

را كه حجاج و زائران به زیارت آن مي روند، تخریب كرده یا اطراف آن را دیوار بکشند.
به گزارش خبرگزاری ابنا، » شيخ احمد الغامدي«، مسؤول شعبه این هيئت در مکه، با نام 
بردن شش مکان در این شهر، اعمال زائران این مکان ها را اینگونه توصيف كرد كه »نادانان 
و بدعت گذاران« در كنار این اماكن، اعمال شرك آميز انجام داده، به آن تبرك جسته و به 

سوي آن نماز مي گزارند.
این گزارش می افزاید: مهم ترین مکاني كه این هيئت خواستار تخریب آن شده، محل 
والدت پيامبر اعظم)ص( در كنار بيت اهلل الحرام است كه اكنون كتابخانه مکه بر روي آن 

قرار دارد.
در ليست مکان هایي كه الغامدي خواستار تخریب یا دیواركشي آن با سيم خاردار شده بود، 

از كوه هاي »ثور«، »جبل الرحمه« و »نور« می توان نام برد!
الغامدي همچنين خواستار تخریب قبرستان »معالهًْ«، قبر »ميمونه« و آرامگاه »حواء« در 
جده شده است و یا اینکه این مقبره ها باید در تمامي ایام سال بسته باشد و هيچکس اجازه 

ورود به آن را نداشته باشد.
وي مدعی شده كه وجود قبر حواء )ام البشر( در جده هنوز اثبات نشده و تا زماني كه 
عمليات تخریب انجام نشده، خواستار تغيير نام آنجا شد. وي هم چنين خواستار كشيدن 
سيم خاردار از فاصله 6 كيلومتري در اطراف آرامگاه حضرت »آمنه بنت وهب« مادر پيامبر 
اعظم)ص( در منطقه »ابواء« شمال مکه شد تا كسي نتواند به آنجا وارد شود. هم چنين 
خواستار بسته شدن مسجد »البيعه« در مشعر شد كه به تازگي و در خالل طرح توسعه 

محل رمي جمرات، كشف شده است. انصار در این مسجد با پيامبر بيعت كردند.
الغامدی هم چنين تأكيد كرده كه وسائل نقليه اي كه حجاج را منتقل مي كنند، نباید حق 

ورود به این اماكن را داشته باشند.
گفتنی است وهابيت متعصب كه بر امور دیني عربستان سلطه دارد، پس از آنکه بسياري از 
آثار پيامبر)ص( و اسالم را در مکه و مدینه نابود كرد، اكنون در صدد نابود كردن باقيمانده 

این آثار است.

Û زیارت عاشورا مردم را نجات داد
كه  جندالشيطان  گروهك  مزدوران  از  یکی  تروریستی  تهاجم 
می توانست به فاجعه ای بزرگ منجر شود، به بركت عزاداری ساالر 

شهيدان)ع( ناكام ماند.
به گزارش خبرنگار ابنا از زاهدان یکی از تروریست های گروهك 
موسوم به جنداهلل در روز نهم دي ماه )مقارن با اول محرم1430(  

دست به اقدامی تروریستی و انتحاری زد.
این حمله در حالی انجام شده كه ایران اسالمی غرق در عزای 
شهدای غزه است و مردم ایران در راهپيمایی سرتاسری كه انجام 

دادند اعمال غير انسانی رژیم صهيونيستی را محکوم كردند.
این اقدام جنایتکارانه با هدف حمله به مراسم صبحگاه هفتگی سپاه 

كه معموالً روزهای دوشنبه برگزار می شده طراحی شده بود.
گفتنی است كه در روز دوشنبه نهم دي، مراسم صبحگاه برگزار 
نشد و به مناسبت ماه محرم، ماه عزای حسينی، تمامی نيروهای 
با ساالر شهيدان  برای تجدید ميثاق  پاسگاه  این  بر كف  جان 
مراسم  به  مراسم صبحگاه  به جای  الحسين  اباعبداهلل  حضرت 
سوگواری عاشورائيان رفته بودند و در محوطه حضور نداشتند. 
این امر باعث شد كه جان صدها تن از مردم نجات پيدا كند و 
تنها دو نفر از هم وطنان شيعه و سني كه به عنوان نگهبان در كنار 
درب ورودي قرار داشتند به شهادت رسيدند. این درحالی است 
كه وبالگ وایسته به این گروهك، در اقدامی عجيب اعالم كرد كه 

510 نفر از پاسداران)!( در این حمله انتحاری كشته شده اند!
سراوان در جنوب سيستان و بلوچستان و درفاصله 345 كيلومتري 

جنوب شرقي زاهدان قرار دارد.
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Û محاصره استان شیعه نشین »قطیف«
توسط نیروهای امنیتی عربستان 

پس از برگزاري دومين تظاهرات گسترده ساكنان استان "القطيف" عربستان در حمایت از مردم 
غزه، این استان در محاصره نيروهاي امنيتي قرار گرفته و دستگاه هاي امنيتي عربستان در پي 

بازداشت كساني هستند كه در این تظاهرات شركت داشته اند.
به گزارش خبرگزاری ابنا، پس از اقدام صدها تن از ساكنان این استان در برگزاري تظاهرات در 
منطقه "الشرقيه" در شهر القطيف كه در پاسخ به درخواست سيدحسن نصراهلل و به منظور حمایت 
از مردم بی دفاع غزه و درخواست از رژیم هاي عربي براي حمایت از فلسطينيان غزه برگزار شده بود، 
نيروهاي امنيتي عربستان این منطقه را تحت محاصره خود در آورده و پست های ایست و بازرسی 

در ورودی های این استان برقرار كرده اند.
نيروهاي امنيتي عربستان با جستجوی خانه به خانه، ده ها نفر از تظاهركنندگانـ  از جمله »محمد 
صالح آل غریب« كه عکس »سيدحسن نصراهلل« را به همراه داشت ـ را بازداشت و روانه زندان 

كردند.
این درحاليست كه گروههاي مخالف دولت عربستان اعالم كرده اند كه حتی در صورت عدم اعطای 
مجوز از سوی مقامات عربستان، درصدد برگزاري تظاهرات دیگری در همبستگي با مردم غزه 

هستند.
» سرلشگر منصور بن سلطان التركي« سخنگوي رسمي وزارت كشور عربستان سعودي اعالم كرد: 
دستگاه هاي ذي ربط در كشور، از برگزاري تظاهرات در حمایت از فلسطيني ها جلوگيري كرده و 

تدابير الزم را براي جلوگيری از برگزاري چنين تظاهراتي اتخاذ خواهند كرد.
وی افزود: تظاهرات از جمله اقداماتي است كه منجر به ایجاد آشوب و بهم خوردگي اوضاع در شهر 

مي شود و نظام حاكم در عربستان مخالف برگزاري این گونه تظاهرات است.
چند روز پيش از این نيز تظاهرات مشابهي در این شهر برگزار شده بود كه نيروهاي امنيتي 20 تن 

از تظاهر كنندگان را بازداشت كردند.
به گزارش ابنا، شبکه خبری "الملتقی" نيز گزارش داده كه » شاهزاده بندر بن سلطان« مشاور 
امنيت ملي عربستان سعودي در تماس با برخي از مسؤوالن اسرائيلي، آنان را به نابود كردن كامل 

حماس تشویق كرده و از آنها خواسته است كه اشتباه هاي جنگ ژوئيه 2006 را تکرار نکنند.
وی همچنين به مسؤوالن اسرائيلي اطالع داده كه عربستان با همکاري مصر و اردن تمام تالش خود 

را براي به تاخير انداختن اجالس سران كشورهاي عربي به كار خواهد گرفت.
این اقدام در حالی صورت می گيرد كه رژیم اشغالگر قدس در تهاجم به مناطق مختلف شهر تحت 
محاصره غزه كه با سکوت معنادار كشورهای عربی و مجامع مدعي حقوق بشر همراه بود، بيش از 

6000 تن از مردم غزه را شهيد و مجروح كرد.

www.ABNA.ir
AhlulBayt News Agency

Û حمایت رهبر اخوان المسلمین مصر 
از ترویج مذهب تشیع

»محمد مهدی عاكف« رهبر اخوان المسلمين مصر، بار 
نفوذ تشيع اعالم  با توسعه  را  دیگر عدم مخالفت خود 

نمود.
به گزارش خبرگزاری ابنا، رهبر اخوان المسلمين مصر در 
گفتگو با روزنامه الشرق األوسط با تأیيد اظهارات منتشر 
با گسترش  از وی مبنی بر عدم مخالفت  شده به نقل 
مذهب تشيع گفت: »پاسخ چاپ شده از قول من صحيح 

و بدون تحریف بوده است«.
وی تأكيد كرد: »به رغم اینکه ما ارتباطی با ایران نداریم 
ولی از حضورش استقبال می كنيم. ما چيزی برای پنهان 
كردن نداریم. ما می گویيم آنچه كه درست است، صحيح 

می باشد و آنچه خطا است ناروا است«. 
اظهارات عاكف، با واكنش های متفاوتی در مصر مواجه 

گشته است.
»جهاد العوده« عضو دبيرخانه سياست گذاری حزب حاكم  
ضمن انتقاد از اظهارات عاكف و متهم كردن وی به دریافت 
پول از ایران، گفته است كه رهبر اخوان المسلمين از یك 
"عالقه مند به نظام ایران" به یك "پيرو آن" تبدیل شده 

است!
رهبر اخوان المسلمين مصر پيش از این در مصاحبه با 
روزنامه كویتی النهار در پاسخ به سؤالی درباره گسترش 
شيعه و نفوذ آن در منطقه گفته بود: »56 كشور اسالمی 
سنی مذهب در سازمان كنفرانس اسالمی عضو هستند، 
بنابراین چرا باید از یك كشور كه تنها كشور شيعی در 

جهان است ترسيد«؟!
شایان ذكر است كه از مجموع 57 كشور عضو سازمان 
كنفرانس اسالمی، شيعيان در چهار كشور ایران، بحرین، 
آذربایجان و عراق دارای اكثریت می باشند كه »محمد 

مهدی عاكف« به این مطلب اشاره نکرده است.
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چکیده مطالب خالصة مواضيع المجلة
این شماره به 
زبان عربي ترجمة: السيد حيدر الحسيني

االفتتاحية – الصفحة 2 
افتتاحية هذا العدد خاصة بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، وأيام عزاء اإلمام الحسين)ع( وشهداء 
كربالء. ومما جاء في االفتتاحية: إن االنتصارات المذهلة التي حققها اإلسالم في القرن الحالي هي 

من آثار ونتائج الثورة الحسينية. 

حادثة غزة – الصفحات 4 إلى 33 
أثار الهجوم الوحشي للجالدين الصهاينة على قطاع غزة ردود فعل كبيرة في جميع أنحاء العالم، 

وفجر غضبا عارما لشعوب العالم بجميع قومياتهم وأديانهم. 
نطالع في هذه العدد المواضيع التالية حول هذه الفاجعة: 

- تقريرا حول إقامة المجمع العالمي ألهل البيت)ع( مراسم إحياء ذكرى شهداء غزة. 
- كلمة األمين العام للمجمع تدين هذه الجريمة. 

- عدة حوارات وكلمات لمثقفين وسياسيين ناشطين حول غزة. 
- رسالة جماعة علماء الدين في اسطنبول إلى قائد الثورة اإلسالمية، يعلنون فيها استعدادهم التام 

لمساعدة أهالي غزة. 
- إقامة مراسم غزة في جمهوريتي أذربيجان وتركيا. 

- بيان شيعة روسيا يدين هذه الجريمة. 
- معونات شيعة الصين واستراليا ألهالي غزة. 

ملف خاص حول معرض الغدير دائما – الصفحات 21 إلى 28 
المجمع  لمنجزات  المباهلة( معرض  يوم  الى  الغدير  الوالية )من عيد  أيام  أقيم في طهران وفي 
العالمي ألهل البيت)ع(. خصص هذا العدد من المجلة  عدة ملفات خاصة حول المعرض؛ وذلك 
ألجل أن يطلع القراء الذين لم تتسن لهم فرصة زيارة المعرض على محتوياته. ويعرض الجزء 

األول من هذا الملف صورا من المعرض. 

مشاركة المجمع في معرض الكتاب الدولي في الكويت – الصفحتان 40 و 41 
يسعى المجمع العالمي ألهل البيت)ع( للمشاركة في المعارض الدولية للكتاب في مختلف بلدان 
العالم. وفي هذه السنة شارك المجمع في معارض الكتاب التي أقيمت في: فرانكفورت، موسكو، 
الكويت؛ غير أنه مع شديد األسف واجه المجمع صعوبات في عرض كتبه في معرض الكويت 
حيث بلغت نسبة الكتب الممنوعة إلى 06% من مجموع الكتب التي شارك بها المجمع، وحتى أن 

المسئولين عن المعرض منعوا عرض كتب مثل: »القرآن الکريم« و »الصحيفه السجاديه«!! 
وفي هذه الصفحات نطالع تقريرا عن مشاركة المجمع في معرض الكويت الدولي للكتاب. 
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چکیده مطالب 
این شماره به 
زبان اردو ترجمه: فرحت حسين مهدوي
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چکیده مطالب 
این شماره به 
زبان روسي  Перевод Доктора Мухаммадали

На стр. 2 – Предисловие 
В предисловие этого номера посвященного месяцу «Мухаррам» и трауру по скорби мученическо-
героической гибели Имама Хусейна (ДБМ) в Карбале. 
В этой статье описаны великие победы, имеющие удивительные особенности в Исламе произошед-
шие в нынешний век. И данные нам уроки восстаний сделанные во имя сохранения Ислама. 
  
На стр. 4 по 33 – События в секторе Газа
Зверское нападение на территорию сектора Газы самодельным государством Израиль, отражение  
этого зверского фашистско-сионистского нападения и уничтожения нации, под предлогом борьбы с 
воору-жёнными, самими выдуманными будто бы с террористической частью мусульманства, уби-
вая при этом детей, женщин, стариков и медицинский персонал, к тому же корреспондентов осве-
щающих истинное положения их геноцида с нечеловеческой внутренней их сущностью, вызвала 
волну ненависти  и от-вращения по всему миру у  каждой национальной и расовой принадлежно-
стью лиц и разных религиоз-ных конфессий. 
В честь чего подготовлена статья такого характера: 
 – состоявшееся церемония, где были почтены мученически погибшие бойцы и борцы за свободу и 
Ис-лам во всём мире посредством ВААБ (ДБМ) – Всемирная Ассамблея Ахль уль Байт ( ДБМ). 
– выступление главного директора ВААБ (ДБМ) осуждающего это преступления, как  человеко-
фобию. 
– несколько бесед осуществленных в этой связи у активных деятелей культуре и политики. 
– письмо написанное духовенством Стамбула президенту Ирана Ахмади Нажоду и предъявление 
ими всевозможной помощи, жителям сектора Газы. 
– состоявшееся церемония народом Азербайджана и Турции посвящённая убийству мирного на-
селения в Газе.
– высказывания мусульман-шиитов Росси осуждающих деспотизм совершающий сионистами. 
– помощь шиитов Китая и Австралии жителям Газы. 

На стр. 21 до 28 -ой – Спецвестник посвящённый выставке «Аль Гадир».
В честь наступления периода, начинающегося с великого дня именуемого «Днём Аль Гадир» и 
до собы-тия «Мубахила» дня, где посредством семейства Пророка (ДБАР) была доказана истин-
ность пророчест-ва Мухаммада (ДБАР) над иудеями, была проведена выставка всех достижений 
за 19-ть лет сделанных Всемирной Ассамблеей, состоявшееся в столице Ирана городе Тегеране. В 
особенности этот материал подготовлен для тех, кто жаждал попасть на выставку, но из-за террито-
риального фактора и других при-чин не смог попасть и полакомиться нектаром этой выставки, мы 
предоставляем для них фоторепортаж, чтобы скомпенсировать хоть как-нибудь упустившее.  

На стр. 40 и 41 – Участие ВААБ (ДБМ) на книжной выставке произошедшей в Кувейте. 
ВААБ (ДБМ) всегда участвовала на всемирных книжных выставках, придавая этим мероприятиям 
осо-бое внимания. 
В этом году ВААБ (ДБМ), также принимала участие на книжных выставках состоявшихся в 
Франкфур-те, Москве и Кувейте. 
 К сожалению, Ассамблея встретила немалые препятствия и ограничения в освещение своей 
деятельно-сти, где были не дозволены выставлению многих книг достигаемого 20 с лишним про-
цента от всей ли-тературы, раскрывающих подлинность исторических моментов, не ведавших 
большей частью ислам-ского мира, которые были запрещены ответственными некоторых из вы-
ставок, даже такие книги как «Благородный Коран» и «Сахфаи Саджадия». 
На этих страницах приведены подробности участия Всемирной Ассамблеи на книжной выставке 
состо-явшегося в государстве Кувейт.   
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ABSTRACTS چکیده مطالب
این شماره به 
زبان انگلیسي Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Editorial, p.2
The editorial of the issue is devoted to the month of muhrram al-haram, mourn-
ing days of al-lmam al-Husayn ('a) and the martyrs of karbala in the editorial, the 
great victories in the current centuary are lie in the effects and lessons of 'Ashura 
uprising.

Gaza Strip Conflict, pp.4-33
Barbarian attacks of the Zionist regime on the oppressed people of Gaza have 
brought about much interaction by people all over the world.
In this connection, topics are also mentioned as follows:
- Report of ceremony commemorating Gaza martyrs held by the ahl al-Bayt ('a) 
World Assembly.
- The secretary General's speech in condemning the recent crimes. 
- Interviews and speeches of politico-cultural activists in this connection.
- A letter of Istanbul Clerics Community to the leader of the Islamic Revolution 
announcing their readiness for any help to the people of Gaza.
- Holding ceremony on Gaza in Azerbaijan and Turkey.
- Russian Shi'ah declaration in condemning the recent crimes.
- Chinese and Australian Shi'ah contributions to the people of Gaza.

Special Issue on Ghadir continuation Fair, pp.21-28
 A fair of achievements and activities of ahl al-Bayt (a) World Assembly was held 
in Tehran during al- wilayah week )ghadir id-Mubahilah day). From this issue 
on, special issue will be published for those readers who could not visit the fair 
and take related advantages of it. The first part of this special issue are pictures 
of the fair. 

The participation of the Assembly in Kuwait Book Fair, pp.40-41 
The ahl al-Bayt ('a) World Assembly always attaches importance to participating 
in the international book fair all over the world. Also, the Assembly took part in 
Frankfort, Moscow and Kuwait book fair in the current year. Unfortunately, the 
Assembly encountered much strict and restrictions in Kuwait book fair. It was so 
that 60% of the Assembly’s books were confiscated; even books like the Quran, 
and al-Sahifah al-Sajjadiyyah were forbidden by order of the fair officials. In 
these pages, a report of the participation of the Assembly in Kuwait fair is pre-
sented to the reader.
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