از بیانات «مقام معظم رهبری» در دیدار با اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسالم:

گر چه انصافاً همین اخالص و احساس مظلومیت در طول تاریخ برای توسعه شیعه کار
زیادی کرده است ...لکن گنجینه ما خیلی قویتر و غنیتر از این حرفهاست...
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سخن گنجینه

کانونهایی حول کانون نور ...

ایتام آل محمد(ص)
در جهــان امروز حدود  300میلیون شــیعه زندگی میکنند .اکثر این
شیعیان ،به دلیل دور بودن از مراکز هدایت دینی ،گرفتار بودن در چنگال
حکومت های جائر یا مقهور بودن در برابر وسایل ارتباط جمعی فاسد ،از
معارف قرآن و عترت ـ آنگونه که باید و شاید ـ بیخبر هستند.
این شــیعیان مصداق همان حدیث امام یازدهم(ع) هســتند که از قول
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یعنی :ناگوارتر از يتيمى فرد بىمادر و پدر ،يتيمى آن كسى است كه از
امامش دور افتاده و توان وصول به او را ندارد و پاسخ مسائل مورد نيازش
را نمىداند .پس بدانيد كسی که چنین یتیمی را هدايت و ارشاد نماید و
دستورات و شرائع ما را به او تعليم كند همراه ما (در گروه انبياء و اولیاء)
در "اعلى علّيين بهشت"خواهد بود.
بدون شک وظیفه ماست که از این "ایتام" دستگیری نماییم؛ اما چه کسی
توان این را دارد که همه شیعیان جهان را مورد هدایت فکری و مراقبت
فرهنگی قرار دهد؟ چه نهادی میتواند دستورات و شرائع آل محمد(ص)
را به گوش و جان آنان برســاند؟ آیا براحتی می توان  300میلیون یتیم
آل رســول(ص) ـ که در هر پنج قاره جهان پراکنده اند ـ را از يُ ْتمِشــان
خارج نمود؟
مجمع جهانی اهل بیت(ع) یک سازمان مردم نهاد بین المللی است که
با هدف ترویج معارف قرآن و عترت در سراســر جهان فعالیت می کند.
این مجمع در بیش از دو دهه فعالیت خود ،خدمات بزرگی را به شیعیان
جهان ارائه داده است؛ مانند:
حمایت از برگزاری برنامه های آموزشی ،فرهنگی و مراسم مذهبی ،جشن
ها ،شــعائر حسینی در بیش از  100کشور جهان؛ تعمیر ،بنا و بازسازی
مساجد ،مدارس و حسینیه ها و نیز ایجاد و تجهیز کتابخانه های اسالمی
در کشورهای گوناگون؛ تألیف ،ترجمه ،گردآوری ،انتشار یا کمک به نشر
بیــش از  2000عنوان کتاب به  55زبان؛ تدوین و انتشــار بیش از 40
عنوان مجله دوره ای به زبان های گوناگون؛ خبررسانی مظلومیت های
شــیعیان جهان از طریق خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به بیست زبان؛
حضور فعال در فضای مجازی و اطالع رسانی درباره معارف اهل بیت(ع)
از طریق پورتال بزرگ اهلبیت(ع) که دارای بیش از  30سایت فرهنگی
ـ مذهبی به  5الی  8زبان اســت؛ سرپرستی ایتام ،زنان بی سرپرست و
دانشجویان بی بضاعت شیعه در سراسر جهان؛ اعطای بورس تحصیلی در
مراکز آموزش عالی مختلف و نیز ایجاد زمینه تحصیالت عالی برای جوانان
شیعه جهان در دانشــگاه اهل بیت(ع) تهران؛ تالش برای ایجاد کرسی
های شیعه شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان؛ کمک به
شیعیان آسیب دیده از بالیای طبیعی و حوادث غیر مترقبه؛ و مساعدت
به خانواده شیعیانی که در اثر جنایات کفار و تکفیری ها به شهادت رسیده
یا قطع عضو شده اند؛ تالش های حقوقی برای نجات شیعیان مظلومی که
در محاکم غیر عادالنه محکوم می شوند؛ موضع گیری و مطالبه از سازمان
های جهانی در دفاع از اسالم ،قرآن و پیروان اهل بیت(ع)؛ پاسخگویی به
شبهات و تهمت ها به مذهب تشیع از راه های مختلف مکتوب ،مجازی،
صوتی و تصویری؛ برگزاری برنامه های زنده پاسخ به سؤاالت به دو زبان
انگلیسی و عربی (پالتاک)؛ حمایت از هزاران مبلغ در اقصی نقاط جهان؛
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ارسال کتاب ،مجله و محصوالت اسالمی به کشورهای مختلف جهان؛ و ...
اما تمام این فعالیت ها ـ به عالوه فعالیت نهادهای فرهنگی متعدد دیگر
ـ حتی نمی تواند نیاز یک دهم شــیعیان جهان را برآورده نماید؛ بویژه
آنکه مجمع جهانی اهل بیت(ع) و بقیه ســازمان های همسو ،همواره از
کمبودهای مالی رنج میبرند.
چاره چیست؟
حل این مشــکل ،راهی ندارد به جز "بومی سازی فعالیت های ارشادی"
و "ایجاد مراکز مستقل و خودگردان در نقاط هدف" .به عبارت دیگر ،در
هر نقطه ای از جهان که یه کلونی شیعی وجود دارد ،به وسیله خود آنان
کانون هایی فرهنگی ایجاد شود که دستورات و شرائع آل محمد(ص) را
به ایتام آن منطقه برساند؛ کانون هایی نورانی حول کانون اصلی نور یعنی
"«إن أرواحکم و نورکم و طینتکم واحدهًْ طابت
اهل بیت پیامبر(ص) که ّ
و طهرت بعضها من بعض ،خلقکم اهلل انوارا."...
بســیاری از پیروان اهل بیت(ع) نیز که به همین نتیجه رســیده اند ،با
تشکیل این کانون ها ،جدا از مراکز مادر و به شکل مستقل فعالیت می
کنند؛ گرچه بنــدرت از نهادهای دینی بزرگ ـ همچون مجمع جهانی
اهل بیت(ع) ،جامعهًْ المصطفی(ص) العالمیهًْ و دفاتر مراجع عظام تقلید
ی گیرند.
ـ کمک م 
اما همواره این ضرورت وجود دارد که این کانونها و مراکز مســتقل ،با
هم مرتبط باشــند و با انتقال تجربیات و طرح مشکالت ،به همفکری و
همافزایی بپردازند .بنا بر این ضرورت ،مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیشقدم
شد و نشستی با حضور حدود  70کانون فرهنگی شیعیان جهان را با نام
همایش خانواده بین الملل اسالمی برگزارکرد.
بخش اول این شماره از مجله گنجینه مجمع به توضیحاتی از این همایش
اختصاص دارد.
همایش های نود و سه
همانگونه که آمد ،مجمع جهانی اهل بیت(ع) به اقتضای وظایفی که بر
عهده دارد ،فعالیت های بسیار گسترده و متنوعی را عهده دار است .یکی
از این فعالیت ها برگزاری اجتماعات و همایش هایی اســت که به ارتقاء
سطح فکری و فرهنگی پیروان اهل بیت(ع) در جهان کمک می رساند.
این مجمع در ســال  1393همایش بزرگی را برگزار کرد و در برگزاری
برنامه های دیگر با نهادهای همسو همکاری نمود؛ از جمله:
ـ اولین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی هنری اهل بیت(ع) با عنوان
جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)؛
ـ همایش بین المللی در سایه سار امام علی(ع)؛
ـ کنگره بین المللی سبط النبی االکرم امام حسن مجتبی(ع)؛
ـ همایش علمی سیره و زمانه امام موسی کاظم(ع)؛
ـ همایش علمی پژوهش سبک زندگی اهل بیت(ع)؛
ـ اولین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور روز جهانی قدس؛
ـ کنگره بین المللی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم؛
ـ همایش و نمایشگاه خانواده بین المللی اسالمی؛
ـ نشست های ادبی در سایه سار اشک.
اگر تنگناهای مالی که گریبانگیر نهادهای فرهنگی است اجازه دهد شماره
آینده مجله گنجینه مجمع (اسفند ماه  )1393را به گزارش جامعی از این
همایش ها اختصاصی خواهیم داد.
سردبیر

۹دی و  19دی

پابهپایوالیت

نبایــد فرامــوش شــوند

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای رهبر انقالب اسالمی در دیدار پرشور
هزاران نفر از مردم قم ،با اشاره به ضرورت مقابله با تالش بیگانگان برای
تحریف واقعیتهای انقالب و به فراموشی سپرده شدن رویدادهایی
مانند  ۱۹دی  ۱۳۵۶و نهم دی  ۱۳۸۸فرمودند« :دشمنی استکبار با ملت
ایران ،پایانی ندارد».
مشروح فرمایشات معظم له به شرح ذیل است:

الرحی 
م
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
خوشــامد عرض میکنم به همهى برادران ،خواهران ،علماى محترم ،جوانان
نبى ّ
مکرم اسالم و امام
معظم و ّ
عزیز و تبریک عرض میکنم میالد مســعود ّ
والسالم) را به همهى شما و همهى ملّت ایران و به همهى
صادق (علیه ّ
الصالهًْ ّ
ا ّمت اسالمى.
آنچه در درجهى ا ّول بهمناســبت نوزدهم دى ماه کــه یک روز تاریخى و
بزرگ و تعیینکننده اســت ،الزم است عرض بکنم تش ّکر از مردم عزیز قم
اســت ،بهخاطر اینکه نگذاشتند و نخواهند گذاشت که این حادثه به دست
فراموشــى سپرده بشود؛ چون انگیزههایى وجود دارد براى فراموش کردن و
در طاق نسیان گذاشتن این روزهاى بزرگ و این حوادث بزرگ؛ کار میکنند
و تالش میکنند براى اینکه ســوابق تعیینکننده و عموماً افتخارآمیز براى
مقدس و امثال اینها ،فراموش بشــود .نهم دى را هم
انقــاب و دوران دفاع ّ
میخواهند به فراموشى بسپرند .حادثهى عاشوراى حسینى را هم ستمگران و
ظالمان میخواستند نگذارند باقى بماند ،زینب کبرا (سالماهللعلیها) نگذاشت.
(علیهاالســام)  -انجام داد :یک حرکت،
عمهى ما  -زینب کبرا
دو حرکت ّ
ّ
حرکت اســارت بود به کوفه و شام و آن روشنگرىها و آن بیانات که مایهى
افشــاى حقایق شد؛ یک حرکت دیگر ،آمدن به زیارت کربال در اربعین بود؛
حاال اربعین ا ّول یا د ّوم یا هرچه .این حرکت به معناى این است که نباید اجازه
داد که انگیزههاى خباثتآلودى که قصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذار و مهم

را از یادها ببرند ،مو ّفق بشوند؛ البتّه مو ّفق هم نخواهند شد .تا ملّتها زندهاند،
تا زبانهاى حقگو در کار است ،تا دلهاى مؤمن داراى انگیزه هستند ،نخواهند
توانست این را به فراموشى بسپرند؛ همچنانکه نتوانستهاند .این انگیزههاى
معانــد و معارض در صدر ا ّول تا دورانهــاى طوالنى باقى بود؛ یعنى متو ّکل
عباسى بعد از حدود  ۱۷۰یا  ۱۸۰سال از حادثهى عاشورا ،درصدد برآمد قبر
ّ
السالم) را تخریب کند؛ یعنى ملّت ایران حاالحاالها باید
مط ّهر اباعبداهلل (علیه ّ
منتظر باشد که دشمنان به کارها و فتنهها و خباثتهاى خودشان براى اینکه
زیبایىهاى انقالب از یاد برود ادامه بدهند .دشمن دست بر نمیدارد؛ تا انقالب
را یا تحریف کنند یا به دست فراموشى بسپرند و کارى کنند که ملّت حرکت
خود ،سابقهى خود و کار بزرگى را که کرده است فراموش کند ،دچار نسیان
و غفلت بشــود؛ کسى که گذشتهى افتخارآمیز خود را نمیداند ،نمیتواند در
آینده هم حوادث افتخارآمیز براى خودش درست کند ،این تالش را دشمنان
دارند میکنند.
نوزدهم دى را شما زنده نگه داشتید ،بیستونهم بهمن را زنده نگه داشتید،
بیستود ّوم بهمن را زنده نگه داشتید ،نهم دى را  -که یک حادثهى مشابه
بود  -با انگیزههاى مشخّ ص زنده نگه داشتید؛ این یک حرکت مجاهدتآمیز
در مقابل دشمنان است ،آنها میخواهند حقایق انقالب تحریف بشود ،به دست
فراموشى سپرده بشود؛ پول خرج میکنند ،کار دارند میکنند .کسى که آشنا
باشد ،آگاه باشد با دنیاى کتاب و مطبوعات و مقاله میبیند که دشمنان چهکار

دارند میکنند؛ امروز اینها ســعى میکنند چهرهى خاندان خبیث و منحوس
پهلوى را  -رژیم فاســد و وابســته و خبیث و ظالم که کشور ما را سالهاى
متمادى به عقب انداختند و ملّت ایران را آنجور دچار مشکالت عظیم کردند
[توسط] همان جبههى مقابل
 بَزک کنند ،آرایش کنند؛ امروز سعى مىشود ّنظام اسالمى .پشتیبانها همان کسانى هستند که با اصل انقالب مخالف بودند،
بــا مردمى که انقالب کردند مخالف بودند ،با وفــادارى این مردم به انقالب
بشدت مخالفند .تا کنون مو ّفق نشدند؛ امید بسته بودند بلکه بتوانند نسل د ّوم
ّ
و س ّوم انقالب را روىگردان کنند ،نتوانستند .نسل سوم انقالب را نتوانستند از
انقالب روى گردان کنند .نهم دى را همین جوانها ،همین نسل س ّوم انقالب
بــه راه انداختند؛ آن حادثهى عظیم را بهوجود آوردند؛ آن ســیلى محکم را
بهصورت کسانى نواختند که سعىشان این بود که مسیر حرکت اسالمى را
با ایجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه کسى کرد؟ جوانها کردند ،نسل
س ّوم انقالب کردند .امروز چشم دوختند به نسلهاى بعدى ،به جوانهاى بعدى،
چون میدانند سرمایهى ملّت ایران مردمند .این انگیزهها در آنها وجود دارد؛ تا
وقتى شما جوانهاى خوب و مردم مؤمن در میدان هستید ،باانگیزه هستید ،با
بصیرتید ،آگاهید که چه کار دارید میکنید ،البتّه نخواهند توانست.
خــب ،نوزدهم دى چه بود؟ همه میدانند که نوزدهم دى مبدأ یک حرکت
عمومى در میان ملّت ایران شــد .این آتش ،زیر خاکستر بود ،روزبهروز هم
گســترش پیدا میکرد ،ا ّما بُروز آن و شــعلهور شدن آن ،از نوزدهم دى شد،
بهدســت قمىها شد؛ بعد منتهى شــد به حرکتهاى گوناگون؛ و ملّت ایران
یکپارچه وارد میدان شــدندّ ،لبیک گفتند به امام عزیز و شــجاع و الهى و
معنوىشان و گالویز شدند با رژیم فاسد .این رژیمى که ملّت با آن گالویز شد،
خصوصیت را من عرض
چه بود؟ چه کسى بود؟ این خیلى مهم است .دو سه
ّ
میکنم؛ چون عرض کردم امروز انگیزهها وجود دارد براى تحریف ،یعنى سعى
تاریخى
میکنند چهرهى خبیثترین و زشتترین و سیاهروترین عناصر ُح ّکام
ِ
اواخر این ملّت را به شکلى آرایش کنند که حقیقت براى مردم مکشوف نشود
و نفهمند با این انقالب چه کردند.
یکى از
خصوصیات آن رژیم فاسد ،دیکتاتورىِ سیاه و خفقان عجیب علیه
ّ
مردم ،با قساوتآمیزترین روشها [بود] که ممکن است در جاهاى دیگرى از
کشــورها هم وجود داشته باشد .در اینجا خود ما از نزدیک مشاهده کردیم
که چه میکردند و چه رفتارى داشــتند با آحاد مردم؛ هم در دوران رضاخان
که گذشتگان ما ،بزرگترهاى ما آن را دیده بودند و براى ما نقل کردند ،هم
در دوران اخیــر ،که خود ماها ،آحاد مردم ،در میدان بودیم .جوانها البتّه آن
دوران را ندیدند .حرفهاى فراوان و موثّق [وجود دارد] از آنچه اینها با مردم ،با
مبارزین و با کسانى که انتقاد داشتند  -ولو انتقادهاى اندک  -داشتند انجام
میدادند؛ رفتارهایى که اینها میکردند ،آن شکنجهها ،آن فشارهاى عجیب و
غریب جسمى و روحى ،آن زندانهاى مخوف ،که امروز برخى از نشانههاى آنها
ِ
مىبینند
میروند
افراد
که
هست
تعجب میکنند .یکى از کارها این بود ،اینها
ّ
با قدرت زور و استبداد و فشار بر مردم ،حکومت خودشان را ادامه میدادند؛ و
همین کسانى که امروز َدم از حقوق بشر میزنند و این ا ّدعاهاى رسوا را مرتّب،
پىدرپى تکرار میکنند ،با همهى وجود طرفدار اینها بودند؛ نمیشود هم گفت
خبر نداشتند ،چرا! دســتگاه جه ّنمى ساواک را خود صهیونیستها و خود
آمریکایىها و سیاى آمریکا بهوجود آورده بودند ،روشها را آنها بهشان یاد داده
بودند ،چطور ممکن بود خبر نداشــته باشند .حاال که اخیرا ً معلوم شد خود
اینها هم دچار یکچنین مشکالت عظیمى هستند؛ این افشاگرىهایى که در
این اواخر انجام گرفت نسبت به رفتار سازمانهاى جاسوسى آمریکا با مخالفین
و معاندین ،اینها کجا ،سخن از آزادى بیان و لیبرالیسم و دموکراسى و اعتناى
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“

امروز جوانان نيويورك و كاليفرنيا هم شعارهاى
مردم مصر و تونس را تكرار ميكنند ،از آنها الهام
ميگيرند؛ انكار هم نميكنند .جوانان مصر و تونس
هم از حزباهلل و حماس و جهاد اسالمى الهام
گرفتهاند و فرا گرفتهاند و پنهان نكردند .و معلم اول
ِ
بسيجى امام بزرگوار ما بود.
در عصر جديد،

”

به حرف مردم کجا! اص ً
ال عالم عجیبى اســت! در کشور ما ،آن رژیم خبیث،
یکى از
شدتعمل ،قساوت کامل نسبت به هرکسى که
خصوصیاتش این بودّ :
ّ
اندکاعتراضى به آنها داشت و ّ
مطلع میشدند.
خصوصیت د ّوم ،وابســتگى ذلّتآمیزى بود کــه اینها به قدرتهاى خارجى
ّ
داشــتند .حاال در این کتابهایى که براى تبرئه و بىگناه نشــان دادن رژیم
خبیث پهلوى مینویسند ،این را منکر میشوند ،که[الب ّته] قابل انکار نیست.
بمجرد
رضاخان به دســتور انگلیسىها آمد ،به دستور انگلیسىها هم رفت؛
ّ
اینکه انگلیسىها پیغام دادند که باید برود ،بعد از هفده هجده سال سلطنت،
ناچار [رفت]؛ یعنى پشتیبان دیگرى نداشت؛ آنها او را آورده بودند ،حاال هم
الزم میدانستند او برود ،رفت؛ به دستور انگلیسىها آمد ،به دستور انگلیسىها
محمدرضا را انگلیسىها س ِر کار آوردند تا آخر دههى ،۲۰
رفت .بعد هم که ّ
از اوایل دههى  ۳۰آمریکایىها وارد میدان شدند ،همهى امور را قبضه کردند
و در اختیار گرفتند؛ سیاستها سیاستهاى آمریکا [بود]؛ آنچه منافع آمریکا
ایجــاب میکند ،چه در رفتار داخلى ،چه در رفتــار منطقهاى ،چه در رفتار
بینالمللى؛ عیناً آنچه آنها الزم میدانستند؛ یعنى یک تحقیر عظیم ملّت ایران.
این یکى از
خصوصیات آن رژیم خبیث بود .اینکه شما مىبینید آمریکایىها با
ّ
چه لجى ،با چه دشمنى و بغضى به ملّت ایران و به انقالب اسالمى و به نظام
اسالمى نگاه میکنند؛ بهخاطر این است .اینها یک چنین دورانى را گذراندند؛
چنین کشورى ،چنین نظامى از دســت آنها رفته است؛ لذا دشمنى آنها با
انقالب تمامشدنى نیست.
خصوصیت س ّوم این رژیم خبیث ،فساد بود .انواع فساد ،از فسادهاى جنسى
ّ
بگیریــد که مبتالبه تقریباً همهى دربارىهــا و دوروبرىها و مانند اینها بود
که دیگر حاال داســتانهایش شرمآور اســت .آن روز خیلى از آحاد مردم هم
میدانســتند ،اگرچه جرأت نمیکردند بر زبان بیاورند .گاهى از قلم خارجىها
درمیرفت ،چیزهایى را میگفتند فساد جنسى ،فساد مالى ،نه فقط در سطوح
متوســط که هر وقتى ممکن اســت پیش بیاید؛ نخیر ،در عالىترین سطوح
ّ
محمدرضا و دوروبرىهایش ،باالترین فسادهاى مالى،
شخص
طرف
از
کشور.
ّ
بزرگترین رشوهها ،بدترین دستاندازىها ،خباثتآلودترین فشارها بر منابع
مالى ملّت بهوجود مىآمد .براى خودشان ثروت درست میکردند به قیمت فقیر
کردن مردم و بیچاره کردن مردم .فساد ،فساد جنسى ،فساد مالى ،اعتیاد ،ترویج
مخدر صنعتى بهوسیلهى عناصر اصلى حکومت آن روز در
اعتیاد و ترویج موا ّد ّ
محمدرضا را در فرودگاه
ایران بهوجود آمد و اتّفــاق افتاد .یکى از خواهرهاى ّ
ســوئیس با چمدان پر از هروئین ،پلیس سوئیس دستگیر کرد! [خبر آن در]
همهى دنیا پیچید ،منتها زود ماستمالى کردند؛ خب مربوط به خودشان بود؛
وضعیتى [بود].
قضیه را برطرف کردند ،گره را باز کردند؛ یکچنین
ّ
ّ
مهم رژیم طاغوت بىاعتنائى به
بىاعتنائى به مردم؛ ازجملهى
خصوصیات ّ
ّ
مردم بود؛ مردم بههیچقیمت بهحساب نمىآمدند .ما در دوران عمرمان ،در
دوران جوانى در رژیم گذشته ،یک بار هم نه در انتخاباتى شرکت کرده بودیم،

نه از مردم کوچه و بازار معمولى مىشــنیدیم که شــرکت کنند؛ انتخاباتى
وجود نداشــت .در یک برههاى خیلى صریح ،در یک برههاى کمتر صریح،
دخالتهاى آنها بود؛ یک مشت مزدور را میبردند ،مىنشاندند آنجا و بهوسیلهى
آنها در مجلس شورا و مجلس سنا کار خودشان را انجام میدادند .مردم اص ً
ال
نمیدانستند چه کسى در رأس کار است؛ اص ً
ال رابطهى بین مردم و حکومت
قطع بود .آگاهى مردمّ ،اطالع مردم از مسائل کشور ،از مسائل سیاسى که شما
امروز مىبینید ،این درست نقطهى مقابل آن چیزى است که آن روز وجود
داشت؛ رژیم خبیث بکل منقطع بود با آحاد مردم.
بىاعتنائى به پیشرفت علمى ،ترویج خودکمبینى ملّى و بزرگنمایى غربى؛
حاال کار علمى که پیشــرفت نمیکرد ،حرکت علمى به معناى واقعى کلمه
که اص ً
ال وجود نداشت ،در رســانهها ذائقهى مردم را به واردات عادت دادند
طوالنىمدتى که براى
متأســفانه تا امروز باقى اســت .عادات
ّ
که این عادت ّ
مردم بهوجود مىآید ،بهآسانى از بین نمیرود .اینها به جاى کشاندن کشور به
سمت احیاى تولیدات داخلى و منابع حقیقى یک ملّت ،مردم را با پول نفت
عادت دادند به واردات؛ ذائقهى مردم را عوض کردند؛ کشاورزى کشور را نابود
کردند ،صنایع واقعى و ملّى کشور را از بین بردند ،کام ً
ال کشور را وابسته کردند
به خارج و به دشــمنان این ملّت .ملّت را تحقیر کردند ،توانایىهاى ملّت را
دستِکم گرفتند ،به زبان آوردند ،فرهنگ غربى را بزرگنمایى کردند؛ یک رژیم
ِ
جامع همهى بدىها .خب ،مردم هم احساس میکردند؛
خبیث
جوش
هفت ِ
ِ
ّ
ملّت ایران ملت باهوشى است ،حقایق را میفهمند ،احساس میکنند ،منتها
یک دستى الزم اســت ،یک صداى رسایى الزم است ،یک دل مؤمنى الزم
است که دیگران را وارد به میدان مبارزه کند؛ مبارزات گوشه و کنار بود ،اینکه
مردم بیایند وارد میدان بشــوند ،این کار یک مرد الهى بود که خداى متعال
این مرد الهى را به مردم داد؛ امام بزرگوار ما همان فریادى شــد که همهى
خواســتههاى مردم را در خود جمع داشت؛ مردم هم پاسخ گفتند ،اجابت

کردند ،جان دادند ،فداکارى کردند ،وارد میدان شدند؛ ملّت با چنین رژیمى
گالویز شد و پیروز شد.
علّت دشــمنى دشمنان با نظام اسالمى در درجهى ا ّول همین است که در
موقعیت
حساس ،در یک کشور ثروتمند ،در یک کشو ِر از لحاظ
ّ
یک نقطهى ّ
راهبردى فوقالعاده مهم  -که اینها توانسته بودند یک رژیم دستنشاندهى
ْ
فاسد متّصل و مرتبط به خودشان را در آنجا احیا کنند و تقویت کنند  -در
یک چنین جایى ،اسالم ،ملّت ،آرمانهاى مردمى ،آمده است و جایگزین شده
است؛ اعتنائى به خواستهاى دشمنان ندارد؛ درست در جهت مقابل آن جهاتى
ِ
خدمت حرکت اسالمى
که آن رژیم حرکت میکرد حرکت میکند .بزرگترین
شر آن رژیم خالص کرد .همهى آنچه
و انقالب اسالمى این بود که مردم را از ّ
بعدا ً پیش آمده است تا امروز ،این ع ّزت ملّى ،این حرکت عظیم مردمى ،این
آگاهى و بصیرت عمومى ،این پیشرفت علمى ،این جایگاه برجستهى ایران در
جهان و در منطقه ،اینها همه و همه بهخاطر این است که آن مانع بزرگ از
پیش پاى ملّت برداشته شد؛ و این را مردم انجام دادند؛ این را دین انجام داد؛
این را اعتقادات انجام داد.
امروز جبههى اســتکبار در تالش و معارضهى با این نظام است؛ هیچکس
تص ّور نکند که دشــمن از دشمنى چشم میپوشد؛ نه ،آنوقتى که شما قوى
باشید ،آنوقتى که شما آماده باشید ،آنوقتى که شما دشمن را و ترفندهاى
دشمن را بشناسید ،دشمن بناچار از دشمنى دست خواهد کشید؛ آنوقتى که
شما دچار غفلت باشید ،به دشمن اعتماد کنید ،آنوقت دشمن فرصت پیدا
خواهد کرد که مقاصد خود و هدفهاى خود را در کشور بهوجود بیاورد .فشارى
که امروز از ناحیهى استکبار بر ملّت ایران وارد میشود ،ناشى از همان دشمنى
عظیم و تمامنشدنى است؛ دشمنى تمامنشدنى است .ملّت ایران در مقابل این
دشمنى ایستاده است ،مقاومت کرده است ،نظام جمهورى اسالمى را حفظ
کرده است ،راه خود را به سمت آرمانها دارد پیش میبرد؛ علىرغم حرفهاى
نسنجیده و غلطى که در مورد بىتوفیقى ملّت ایران در این راه گاهى بر زبانها
جارى میشود ،ملّت ایران توفیقات بسیار بزرگى تا امروز به دست آورده است.
ملّت ایران راه را خوب طى کرده اســت ،ملّت ایران توانسته است در مقابل
فشارهاى دشمن مقاومت کند ،توانسته است خود را حفظ کند ،توانسته است
رشد کند ،توانسته است خود را به آرمانها نزدیک کند.
ما همیشه میگوییم ،بارها گفتیم که ما نتوانستیم خواستههاى اسالم را بهطور
کامل تحقّق ببخشــیم ،این قطعى است؛ ا ّما ما راه زیادى در این زمینه طى
کردیم .ما نتوانســتیم عدالت اجتماعى را بهطور کامل در این کشور بهوجود
بیاوریم ا ّما خیلى از راه را جلو آمدیم .نباید اینها ندیده گرفته بشود .یکروزى
همهى ثروت این کشور صرف تعدادى خانوادههاى اشرافى [مىشد] و احیاناً
سرریز آن به چند شهر بزرگ میرسید؛ امروز اقصى نقاط کشور برخوردار از
خیرات این کشورند .این حرکت عظیم ،حرکت به سمت عدالت اجتماعى،
حرکت به سمت اخالق اســامى[وجود دارد] .حاال میشنویم گاهى اوقات
راجع به اخالق حرف زده میشــود ،انتقاد میکنند؛ بله؛ با آن اخالق اسالمى
مطلوب ،امروز ما فاصله داریم ،در این ش ّکى نیست؛ ا ّما ما خیلى پیش رفتیم،
راه زیادى را ملّت ایران طى کردند ،اینها را ندیده نگیرند .پیشرفتهاى علمى
را بعضىها نابخردانه انکار میکنند؛ چرا انکار میکنید؟ این ملّت پیشــرفت
علمى کرده است ،اینکه ا ّدعاى ما نیست ،این را دشمنان ما ،پایگاههاى علمى
عدهاى بیایند انکار کنند ،ملّت
بینالمللى دارند شهادت میدهند؛ آنوقت یک ّ
را تحقیر کنند؛ اینها خطا است ،ندیدن آن حرکت عظیم و پیشرفت بزرگى
مقدس اسالمى براى این کشور پیش آورده است ،بىانصافى است،
که نظام ّ
خطا اســت .بله ،البتّه راه طوالنىاى در پیش داریم؛ ما به آرمانهایمان هنوز
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نرسیدهایم؛ آرمانهاى اسالمى خیلى باالتر از این حرفها است .در صدر اسالم
هم همین حرکت وجود داشت؛ آنجا هم میانهى راه بودند .شما خیال نکنید
مکرم و خلفاى آن حضرت ،مردم به نهایت
در صدر اســام ،در زمان پیامبر ّ
آرمانها رســیدند؛ نه ،مهم این است که یک کشور حرکت بکند؛ ملّت ما در
حال حرکت است .این حرکت را با حرفهاى نسنجیده ،با اظهارات ناپخته و
غلط خراب نکنند .کارى نکنند که در ملّت از این حرکت عظیمى که شروع
کرده اســت و با امید دارد پیش میــرود ،تردید ایجاد کند .ملّت پیش رفته
اســت؛ کارهاى بزرگى انجام گرفته اســت؛ این را دنیا دارد شهادت میدهد.
کســانى که از کشورهاى دیگر مىآیند ،آنها دارند شهادت میدهند؛ زبان به
تحسین ملّت ایران را فقط ما باز نکردیم ،مخالفین ما هم باز کردند ،دشمنان
ما هم باز کردند .ملّت ایران دارد تحسین میشود بهخاطر اقتدارش ،بهخاطر
ایستادگىاش ،بهخاطر استعدادش ،به خاطر توفیقات بزرگى که در این راه به
دست آورده است؛ تحسین میکنند ملّت ایران را.

“
”

۹دی یک حرکت مجاهدتآمیز بود و دشمن
میخواهد فراموش شود

امروز آن چیزى که الزم اســت براى ملّت ما ،ا ّوالً اتّحاد و اتّفاق ملّى اســت.
دودسته کردن مردم ،جدا کردن مردم ،شعارهاى تفرقهانگیز دادن میان مردم
ضد آرمانهاى ملّت
ضد منافع ملّت ایران و بر ّ
 به هر عنوانى  -خطا است؛ این بر ّایران است .اتّحاد و اتّفاق .مردم مسئولین را کمک کنند ،دولت را کمک کنند.
دولتىها هم بدانند که آنچه میتواند آنها را بر انجام وظیفهى خودشان قادر
کند تکیه بر نیروى داخلى است؛ تکیه بر نیروى مردم است .من بارها این را
عرض کردم در جلسات عمومى و همچنین در جلسات خصوصى با مسئولین
دولتى ،نگاهشان به دست بیگانه نباشد .بله ،امروز دشمنان براى ملّت ایران با
تحریم مشکل درست کردند؛ خب ،حاال اگر آمدند شرط برداشتن تحریم را
یک چیزى قرار دادند که شما غیرتت نمیگنجد که آن را انجام بدهى؛ چه کار
میکنید؟ شرط میگذارند دست از اسالم بردارید ،دست از استقالل بردارید،
دســت از حرکت به سوى علم بردارید ،دســت از فالن پدیدهى افتخارآمیز
بردارید تا ما تحریم را برداریم؛ شما چه کار میکنید؟ قطعاً قبول نمیکنید .یقیناً
هیچ مسئولى در کشور قبول نمیکند که شرط برداشتن تحریمها ،مث ً
ال فالن
مسئلهى اساسى و فالن مسئلهى آرمانى باشد .البتّه دشمن فع ً
ال نمىآید با
آرمانها ،معارضهى صریح بکند؛ چرا ،اگر ما عقبنشینى کردیم ،بهصراحت هم
میرسد؛ ا ّما امروز اینجور نیست که دشمن صریح بیاید با آرمانها معارضه بکند
و شرط قرار بدهد لکن باید هوشیار بود؛ فهمید که این پیشنهاد ،این حرف،
این اقدام ازسوى دشمن با چه هدفى دارد انجام میگیرد .خب ،هیچ مسئولى
مقابل دشمنان کوتاه
معلوم اســت که راضى نیست و موافق نیســت که در
ِ
بیاید و براى اینکه مث ً
ال تحریمها برداشته بشود یا کم بشود ،از آرمانها دست
بردارند؛ خیلى خب ،حاال که اینجور است ،پس شما بیایید کارى کنید که
مصونیت پیدا کند؛ اقتصاد مقاومتى یعنى این .فرض
کشور در مقابل تحریمها
ّ
را بر این بگذارید که دشمن ،برداشتن تحریم را متو ّقف به چیزى میکند که
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قضیه را  -کارى
شما حاضر نیستید آن را قبول کنید  -اینجور فرض کنید ّ
کنید که تحریم بىاثر بشود .بارها ما گفتهایم کارى کنید که وابستگى مالى
کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود؛ خب ،شما مالحظه میکنید در ظرف
مدت کوتاهى قیمت نفت را به نصف میرسانند .وقتى ما وابسته به نفت باشیم،
ّ
مشکل براى ما درست میشــود؛ این فکر را باید کرد .ازجملهى بزرگترین
مسئولیتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگر دشمن دلش
ّ
نخواســت تحریم را بردارد ،به رونق کشور و پیشرفت کشــور و رفاه مردم
ضربهاى وارد نشود؛ راه آن چیست .راه آن این است که مراجعه کنیم به درون
کشور ،به درون ملّت ،از نیروهاى درونى کشور استفاده کنیم و راههایى وجود
دارد؛ آدمهاى صاحبنظر ،آدمهاى کارشناس و بااخالص ،گواهى میدهند که
راههایى وجود دارد که انســان بتواند به خودش متّکى باشد .این وظیفهى
مسئولین کشور و مسئولین دولتى است ،چشم ندوزند به دست بیگانه؛ بیگانه
یکوقت مایل است فشار وارد بیاورد ،شما هرچه عقبنشینى کنید ،مىآیند
جلو؛ هرچه شــما یک قدم عقب بروید ،آنها یک قدم مىآیند جلو؛ دستگاه
انسانیت و مالحظه که نیست؛ هرچه شما
ترحم و انصاف و
استکبار ،دستگاه ّ
ّ
عقب بروید ،آنها جلو مىآیند .فکر اساسى بکنید.
فکر اساسى این است که کارى کنید که کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند ،از
تحریم دشمن لطمه نخورد؛ و راههایى هست ،کارهایى هست که میشود کرد؛
بعضى را هم کردهاند و مو ّفق بوده است و جواب داده است؛ میشود کارهایى
کرد؛ میشــود این حربه را از دست دشمن گرفتّ ،
وال اگر چنانچه چشم ما
به دست دشمن باشــد که «آقا ،اگر اینکار را نکردى تحریم باقى میماند»
[فایدهاى ندارد]؛ کمااینکه آمریکایىها با کمال وقاحت دارند میگویند «اگر
قضیهى هســتهاى ایران کوتاه هم بیاید ،تحریمها یکجا و همه برداشته
در ّ
نخواهد شد» ،این را صریح دارند میگویند .این نشاندهندهى این است که به
این دشمن نمیشود اطمینان کرد نمیشود اعتماد کرد .من با مذاکره کردن
مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت میخواهند مذاکره کنند! من معتقدم
باید دل را به نقطههاى امیدبخش حقیقى ســپرد ،نه به نقطههاى خیالى،
آنچه الزم اســت این است .خب ،مسئولین کشور بحمداهلل مشغولند ،تالش
میکنند ،کار میکنند ،بنده هم عقیدهام این است که همه باید به دستگاههاى
مسئول کمک کنند ،به دولت همه باید کمک کنند؛ چون کار سخت است،
دشوار است .دولتىها هم مراقب باشند ،دودستگى در مردم بهوجود نیاورند،
حاشیهســازى نکنند ،بعضى حرفهاى غیرالزم مطرح نشود؛ این یکپارچگى
همت بلند مردم ما ،این ایمان مردم ما ،درســت مورد استفاده
مردم ما ،این ّ
قرار بگیرد ،انشاءاهلل راه این کشور باز بشود.
من به شما عرض میکنم ،همچنانکه امروز با ا ّول انقالب ما از زمین تا آسمان
تفاوت کردیم  -ما خیلى پیش رفتیم ،ما با بیســت ســال پیش هم تفاوت
کردیم ،با ده سال پیش هم تفاوت کردیم ،جلو رفتیم  -مطمئناً ملّت ایران این
راه افتخارآمیز را روزبهروز جلو خواهد رفت و ملّت ایران ،همین شما جوانها به
توفیق الهى ،به فضل پروردگار خواهید دید آن روزى را که دشمنان مستکبر
گردنکش ظالم پُرروى شما ،در مقابل شما مجبور به خضوع و خشوع بشوند.
ِ
رحمت خداوند بر امام بزرگوارمان که راه ایستادگى و تو ّکل به خدا و بصیرت
را در مقابل پاى ما گذاشت ،رحمت خدا بر شهیدان عزیزمان که در این راه
حرکت کردند و رحمت خدا بر شما عزیزان ،جوانان ،انسانهاى پُرانگیزه که این
راه را تا امروز ادامه دادید.
والسالم علیکم ورحمهًْ اهلل وبرکاته
ّ

سخنمجمع

به کوشش :سید محمد حسینی میبدی (اداره کل فناوری اطالعات و اطالعرسانی مجمع)

هامیش خانواده بینامللل اسالمی
گامی برای توسعه ارتباط "اعضای
البیت املسلم" است

«حجت االسالم والمسلمین اختری» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در
سخنانی که به مناسبت برگزاری همایش خانواده بینالملل اسالمی بیان
داشت ،به اهمیت ارتباط بین مسلمانان و پیروان اهلبیت(ع) با یکدیگر
پرداخت.
اهم سخنان وی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمين بارئ الخالئق اجمعين ،والصالهًْ والسالم علي سيدنا و
نبينا ابی القاسم المصطفی محمد و علي آله الطيبين الطاهرين
بسیار خوشــبخت و خرســندم که مجمع جهانی اهل بیت(ع) موفق شد
همایش خانواده بین الملل اســامی ـ نشست کانونهای فرهنگی
مرتبط با مجمع جهانی اهلبیت(ع) در جهان ـ را برگزار کند .از برداران
و خواهران شرکتکننده و بخصوص معاونت امور فرهنگی که این گام بسیار
مؤثر را برداشتهاند تشکر میکنیم.
همچنین از همه شما عزیزان و عالقمندانی که با جدیت این کانونها را راه
اندازی کردهاید؛ برنامه هایشان را دنبال کردید؛ و در آنها مشارکت میکنید
قدردانی میکنم.
یکی از ضروری ترین مسائلی که «حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای» بر آن
تأکید داشته اند که جامعه مسلمان ـ بویژه پیروان اهلبیت(ع) ـ باید به آن
توجه ویژه داشته باشد ،مسئله ایجاد ارتباط بین وابستگان مذاهب مختلف
و پیروان اهلبیت(ع) در نقاط گوناگون جهان است .یعنی الزم است که این
گروه ها و جوامع با یکدیگر در ارتباط باشند.
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مجمــع جهانی اهل بیت(ع) این توفیق را دارد که با همه جوامع اســامی،
جوامع پیرو اهل بیت(ع) ،مؤسسات اهل بیتی و شخصیتهای شیعه و سنی
در کشورهای مختلف ارتباط دارد .لذا یکی از اهداف بزرگ و مهمی که مجمع
آن را نیز در دســتور کار خود قرار داده این است که پیروان اهل بیت(ع) در
کشورهای مختلف ،هم در بین خودشان این ارتباط را تحکیم ببخشند و با
یکدیگر همراه باشــند؛ و هم با پیروان مذاهب دیگر اســامی و حتی با غیر
مسلمانان ارتباط داشته باشند.
ما به این نکته اهمیت میدهیم که شیعیان با مردم جهان ـ از هر مذهب و
دین دیگر ـ ارتباط دوستانه ،برادارانه و مودت بخش داشته باشند؛ چه رسد
به ارتباط بین خودشان که به طریق اولی باید باشد ،همانطور که در روایات
مختلف از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مسئله دید و بازدید ،صله رحم،
توادد و محبت به عنوان یکی از مشــخصه های مسلمان واقعی تأکید شده
است.
بنابراین ما خوشــحال هستیم که توانســتیم این ارتباط را برقرار نماییم و
امیدواریم که بتوانیم این ارتباط را توسعه دهیم تا "اعضای بیت المسلم" و نیز
خانواده پیروان اهل بیت(ع) در همه جای دنیا با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
ان شاء اهلل با برگزاری این همایش اول ،گامی برای انجام همایشهای دیگر
و ارتباطهای گستردهتر و بهتر بین همه پیروان اهل بیت(ع) ـ بویژه علماء،
اندیشمندان ،نخبگان و فرهیختگان جامعه اسالمی ـ برداشته باشیم؛ و بتوانیم
نتایج خوبی را از این اجتماع به دســت آوریم و اهداف و برنامههای مجمع
جهانی اهلبیت(ع) را محقق کنیم.

جای مرکزی برای ایجاد ارتباط و
همافزایی بین نهادها و کانونهای
فعال در عرصه بینامللل خالی است

«حجت االسالم والمسلمین ساالر» معاون امور بینالملل مجمع جهانی
اهلبیت(ع) سخنانی به مناسبت برگزاری همایش خانواده بینالملل اسالمی
بیان داشت.
اهم سخنان وی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قال اهلل الحکیمَ :و ُه ُدوا إِلَى َّ
َ
الحمِيد.
الط ّ ِي ِ
ب م َِن ال ْ َق ْو ِل َو ُه ُدوا إِلى صِ َراطِ العزیز َ
خدا را شــاکریم که توفیق داد همایش خانواده بین الملل اســامی ـ
نشست کانونهای فرهنگی مرتبط با مجمع جهانی اهلبیت(ع) در
جهان ـ را با مشارکت نهادها ،مراکز و سازمانهای مردمنهادی که در بخش
بین الملل اسالمی فعالیت دارند برگزار کنیم.
مجمــع جهانی اهل بیت(ع) دو وظیفه و رســالت اصلی بر دوش دارد :یکی
تبیین و ارائه معارف اهل بیت (ع) برای پیروان اهل بیت(ع) در سطح جهان؛
و دیگری ســاماندهی امور پیروان اهل بیت(ع) و ایجاد همگرایی میان آنان.
این همایش و نمایشگاه برای وصول به هدف دوم ،یعنی تقویت ارتباط و فائق
آمدن بر برخی تشتت ها در بین خانواده بزرگ اسالمی و پیروان اهل بیت(ع)
در عرصه بین الملل برگزار شده است.
همانطور که در این همایش و نمایشــگاه میبینید نهادها و ســازمانهای
مختلفی در عرصه بین الملل کار می کنند؛ اما جای یک مجموعه که میان
این ها ارتباط و هم افزایی ایجاد کند خالی است .با توجه به اساسنامه مجمع
جهانی اهل بیت(ع) ،این رســالتی است که بر عهده این مجمع میباشد و
امیدواریم با اینگونه نشستها این وظیفه را بخوبی انجام دهیم.
در نمایشــگاه جانبی این همایش سعی شده اســت که دستاوردهای مهم

نهادهای فعال در عرصه بین الملل و همینطور برخی کانونهای فعال مرتبط
با مجمع جهانی اهلبیت(ع) به نمایش گذاشــته شود تا این مجموعه ها از
فعالیتهــا و توانمندیهای یکدیگر آگاهی و اطالعات پیدا کنند و بتوانند در
آینده از امکانات و ظرفیت های همدیگر استفاده نمایند.
از طرف دیگر با توجه به اهتمامی که دشــمنان اسالم بر تفرقه بیشتر میان
جهان اســام دارند این ضرورت ایجاب میکرد که ما یک اقدام جدیتری
برای تقویت همگرایی پیروان مکتب اهل بیت(ع) با پیروان مذاهب اسالمی
دیگر انجام دهیم.
همچنین توجه به این نکته مهم است که "جهانی شدن" اکنون فرصت بسیار
ارزشــمندی را برای ما فراهم کرده است که بتوانیم با بهرهگیری از ابزارهای
جدید ،ارتباط هایمان را با یکدیگر بیشــتر کنیم و با در نوردیدن فاصله ها
هم افزایی خوبی داشته باشــیم .اکنون می توانیم با معرفی درست مکتب
اهلبیت(ع) به جهانیان ـ متناسب با مقتضیات زمان و مکان ـ شاهد شکوفایی
هرچه بیشتر این مکتب باشیم و تفرقهها را نیز از میان برداریم.
نکته قابل توجه دیگر این است که بین الملل شیعی و اهل بیتی ،در سطح
جهان بیشتر با ابعاد سیاسی و ســختافزاری شناخته می شود؛ اما در بعد
فرهنگی و نرمافزاری خأل های جدی داریم.
امیدواریم این همایش ،نمایشگاه جانبی و نیز پنل های تخصصی آن ،اهدافی
که ذکر کردم را در همه ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،معنوی ،اعتقادی و اخالقی
فراهــم آورد؛ و تجربیاتی را در اختیار ما قرار بدهــد که قدم های بعدی را
محکمتر و جدی تر برداریم.
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کانونهایفرهنگی،زمینه
تشکلهای ،صنفی شیعه است

«حجت االسالم والمسلمین دکتر لکزایی» معاون امور فرهنگی مجمع
جهانی اهلبیت(ع) سخنانی به مناسبت برگزاری همایش خانواده بینالملل
اسالمی بیان داشت.
اهم سخنان وی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين والصالهًْ والسالم علي سيدنا و نبينا محمد و
علي آله الطيبين الطاهرين.
یکی از اهداف مهم مجمع جهانی اهل بیت(ع) حفظ و تقویت هویت دینی
و انســجام جامعه جهانی اهل بیت(ع) و ارتقا وضعیت فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و علمی پیروان اهل بیت(ع) در مناطق مختلف جهان است.
مجمع برای تحقق این هدف ،تالش میکند تا فعالیت های دینی ،فرهنگی و
مذهبی پیروان اهل بیت(ع) در دنیا را بومی سازی کند.
مــا در ارتباط با پیروان این مکتب ظرفیت های خوب و زمینه های بســیار
مســاعدی داریم که حتماً بایستی از آنها بهره گیری نماییم .همچنین یکی
دیگر از برنامه های مهم مجمع ،راه اندازی تشــکلها ،جمعیتها ،کانونها
و انجمنهای صنفی و بین المللی شــیعیان است؛ مانند انجمن خبرنگاران،
انجمن حقوقدانان ،نویسندگان ،پزشکان ،فیلمسازان و سایر صنوف .تحقق
این دو هدف بزرگ ،منوط به شناســایی و ارتباط با تشــکل های نخبگان
اهلبیت(ع) در کشورهای مختلف است.
از ســوی دیگر ما موظف هســتیم که تمام تالش خود را بــرای مبارزه با
تحوالتی که چهره اسالم و مسلمین را خدشه دار میکند ـ نظیر تندروی ها،
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افراطیگری ها و جنایات جریانهای تکفیری ـ به کار بریم؛ زیرا اقدامات آنها
متأسفانه زحماتی که پیامبر گرامی(ص) و خاندان بزرگوار ایشان کشیدند را
زیر سؤال می برد .ما در چنین موقعیت و وضعیتی ،باید بتوانیم اسالم معتدل
و اسالمی که از پیامبر(ص) ،قرآن و عترت آموخته ایم را سرمشق قرار دهیم
و اسالم ناب محمدی را به دور از هرگونه افراط گرایی و تندروی به جهانیان
معرفی کنیم.
لذا برای رسیدن به همه اهداف مذکور ،همایش خانواده بین الملل اسالمی
را برای ارتباط با کانونهای فرهنگی و تشکل های مذهبی که توسط پیروان
اهلبیت (ع) در جهان فعالیت دارند را برگزار میکنیم .گذشته از همفکریها
و هم افزاییهایی که نتیجه چنین تجمعاتی اســت ،یکــی از فواید آن هم
جلوگیری از فعالیت های موازی است.
مجمع جهانی اهل بیت(ع) همچنین از ســازمانهای دیگری که به نحوی
در ارتباط با این تشــکل ها و کانون های فرهنگی هستند ـ از قبیل جامعهًْ
المصطفی(ص) العالمیهًْ ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،معاونت بین
الملل حوزه علمیه قم ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،مرکز تحقیقات
کامپوتری علوم اسالمی (نور) و  ...ـ دعوت کرد تا از این فرصت استفاده نمایند.
امیدواریم با مشــارکت فعال کانونها و تعامل نهادها ،همایش و نمایشــگاه
مفیدی داشته باشــیم و فعالیت هایی را که در خارج از کشور تحت عنوان
تشکل های اهل بیتی انجام می گیرد را ساماندهی کنیم.

کانونهای فرهنگی در جهان،
در برابر اسالم دروغین بایستند

«حجت االسالم والمسلمین موسوی تبریزی» مشاور عالی دبیرکل مجمع
جهانی اهلبیت(ع) و نماینده مجمع در لبنان و سوریه سخنانی به مناسبت
برگزاری همایش خانواده بینالملل اسالمی بیان داشت.
اهم سخنان وی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمين؛ والصالهًْ والسالم علي سيدنا و نبينا ابی القاسم
المصطفی محمد و علي آله الطيبين الطاهرين.
دنیایی که امروز در آن زندگی میکنیم مملو از هرج و مرج ،انحراف ،گمراهی،
قتل و دروغ است .این وضعیت نامناسب از دو جهت ایجاد شده است:
اوالً در خــارج از جهان اســام ،برخی از دولتهای مســتکبر عدالت را به
شــمعدانی زینتی و حقوق بشر را به وسیلهای برای قتل انسان های بیگناه
تبدیل کردهاند .همان دولتهایی که هزاران تن گندم را در دریا میریزند تا
قیمت کاالیشان کم نشود ،در حالی که آمارهای ترسناکی در سازمان ملل از
گرسنگان و محرومان و مقتوالن وجود دارد؛ و ثانیاً در داخل خود امت ،کسانی
هستند که اسالم ما ـ که دین صلح و رحمت است ـ را به عنوان دین نفرت و
خشونت جلوه میدهند؛ همانها که به نام اسالم و نبی اکرم(ص) برای قتل و
جنایت ،نیرو جذب می کنند و تروریست تربیت مینمایند.
در چنین دنیایی و در برابر چنین مظالمی چه باید کرد؟
ما معتقدیم که مکتب نبی اکرم(ص) ـ که همان مکتب قرآن و عترت است
ـ مدرسه رحمت ،عدالت و مساوات است؛ مکتبی که در آن هر صاحب حقی
به حق خود میرســد؛ مکتبی که در آن مؤمنان همچون اعضای یک بدن

هستند که اگر عضوی به درد آمد ،دیگر عضوها به کمک او میروند؛ مکتبی
که همه به ریسمان محکم الهی چنگ میزنند و تفرقه بین انسانها وجود
ندارد؛ مکتبی که امام صادقش(ع) اموالی را نزد کسانی به امانت می گذاشت
و به آنان می فرمود" :هر گاه دیدید که مؤمنانی با یکدیگر مشاجره میکنند،
از این پول هزینه کنید تا بین آنها صلح ایجاد شود"
در مکتب پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) ـ که همان اســام اصیل است ـ روش
صحیح حیات ،سلوک و اخالق انسان با خود ،با خانواده ،با جامعه و حتی با
زمین ،طبیعت ،آب ،گیاهان ،حیوانات و ابنیه تبیین شده است .این مفاهیم
زیبا ـ در صورت عمل شدن به آنها ـ فضای انسانی زیبایی را ایجاد می کند
که انسان در آن ،بهشت خداوند را در همین دنیا میبیند.
ما از طریق مجمع جهانی اهل بیت(ع) دســت دوستی خود را اوال به سوی
پیروان مکتب اهل بیت(ع) و ســپس به سوی پیروان ادیان و مذاهب دیگر
دراز میکنیم .فرقی بین انســان ها نیست؛ جز بر اساس تقوا و ارتباطی که
با خداوند دارند .ما باید با جمع کردن توان خود در شــرق و غرب ،به سوی
پروردگارمان بازگردیم.
برای رسیدن به این هدف ،سهم مساجد ،کانونهای فرهنگی ،مراکز تبلیغی،
مؤسسات آموزشی و نهادهای دینی بسیار مهم است.
کانونهای فرهنگی مرتبط با مجمع در سراســر جهان باید با تنظیم برنامه
ها و سیره رفتاری خود بر اساس قرآن کریم و اخالق نبی اکرم(ص) ،از یک
سو مسلمانان را جذب نمایند ،و از سوی دیگر با تبیین دین واقعی برای غیر
مسلمانان ،در برابر تبلیغ اسالم دروغین بایستند.
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هامیش و منایشگاه خانواده
بین امللل اسالمی  7هدف اصلی
را دنبال می کند

«محمدجواد خرسندی» مدیرکل همکاریهای فرهنگی مجمع جهانی
اهلبیت(ع) و دبیر همایش خانواده بینالملل اسالمی در گفتگو با مجله
گنجینه مجمع ،اهداف و برنامههای این همایش را تشریح کرد.
اهم سخنان وی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
نخبگان پیرو اهلبیت(ع) از  120کشــور جهــان در مجمع جهانی
اهل بیت(ع) عضویت دارنــد  .این مجمع همچنین با مجامع محلی
و کانونهای فرهنگی شیعیان در اکثر کشورهای جهان مرتبط است.
بسیاری از کانونهای فرهنگی ،جدا از مجمع عمومی مجمع جهانی
اهل بیت(ع) و نیز مجامع محلی اهلبیتی ،مؤسســاتی هستند که در
کشــورهای خود فعالیت فرهنگی و تبلیغی دارند و از نهادهای دینی
ایران ـ همچــون مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،جامعهًْ المصطفی(ص)
العالمیهًْ و دفاتر مراجع عظام تقلید ـ کمک میگیرند.
همواره این ضرورت احســاس میشد که این کانونها در یک اجتماع
مشترک گردهم آیند و با انتقال تجربیات و طرح مشکالت ،نسبت به
همفکری و هم افزایی با یکدیگر اقدام نمایند.
دستور رهبر معظم انقالب
مقام معظم رهبری در اولین روزهایی که برای تشکیل مجمع جهانی
اهل بیت(ع) تصمیم گیری میشد در دیدار با اعضای دبیرخانه مؤسس
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آن در تاریخ  1369/9/22در ترســیم اهداف مجمع فرمودند« :تجمع
شیعه ،ایجاد رابطه بین خانواده شیعی ،رونق دادن به فکر و حوزه های
علمیه آنها ،حل کردن مشــکالت اینها با بقیه گروههای مسلمانان و
استفاده از امکانات اینها از اهداف این مجمع است».
به همین منظــور ،اداره کل همکاریهای فرهنگی مجمع ـ که یکی از
وظایف آن ارتباط و حمایت از کانونهای فرهنگی شیعیان خارج از کشور
است ـ نشست و نمایشگاه کانونهای فرهنگی مرتبط با مجمع جهانی اهل
بیت(ع) را با نام همایش خانواده بین الملل اسالمی برگزار میکند.
نام این همایش از همان فرمایش رهبر انقالب اقتباس شــده و برخی
نهادهــای فرهنگی فعال در عرصه بین الملل نیز در برگزاری آن با ما
همکاری می کنند.
اهداف
این همایش ،اهداف متعددی را دنبال میکند؛ از جمله:
 .1ایجاد ارتباط بیشــتر بین مجمع جهانی اهل بیت(ع) و کانونهای
شیعی فعال در خارج از کشور؛
 .2آشنایی بیشتر کانونهای فرهنگی با یکدیگر بمنظور تبادل تجربیات
و همفکری؛
 .3آشــنایی دوسویه کانونها با سایر نهادهای فرهنگی فعال در عرصه

بینالملل بمنظور شناسایی ظرفیت و دغدغه در جهت همافزایی؛
 .4ســاماندهی حمایت های فرهنگی از کانونها بمنظور هدفمندی و
جلوگیری از موازی کاری؛
 .5آسیب شناسی و نیاز سنجی فرهنگی با تکیه بر بومیان هر منطقه و
دستیابی به راهبردهای عملیاتی با حمایت فکری نهادهای فرهنگی فعال؛
 .6تالش برای استحکام بخشیدن به رابطه شیعیان با پیروان مذاهب
و ادیان دیگر؛
 .7بحث و بررسی درباره راهکارهای عملی مقاله با جریانهای تکفیری و
اقدامات اسالمهراسانه دشمنان غربی.
تمام این اهداف را می توان در یک جمله "ارتباط و اتحاد بیشتر بین
اعضای خانواده بین الملل اسالمی" خالصه کرد.
شرکت کنندگان و مدعوین
برای شرکت در دوره اول 60 ،کانون فرهنگی فعال در  15کشور اعالم
آمادگی کردند .البته امیدواریم با برگزاری موفق اولین دوره و با موافقت
مسئولین مجمع ،این همایش بصورت سالیانه برگزار شود.
همچنین می توان برای این همایش و نمایشــگاه در سالهای بعد ،به
صورت دوره ای نخبــگان و فعاالن حقیقی و حقوقی از هر منطقه از
جهان برای همفکری دعوت کرد.

مشارکتکنندگان
این همایش به همت مجمع جهانی اهل بیت (ع) و با مشارکت دفتر
تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم ،جامعهًْ المصطفی(ص) العالمیهًْ،
آستان مقدس حضرت معصومه(س) ،مرکز مدیریت حوزه های علمیه،
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) و با شرکت سایر نهادها و
مؤسسات فرهنگی فعال در عرصه بین الملل برگزار می شود.
برنامه ها
این همایش و نمایشــگاه به مدت یک هفته برگزار می گردد و برنامه
های متنوعی دارد:
 .1همایش با سخنرانی رؤسای نهادهای مشارکت کننده؛
 .2نمایشگاه فعالیت های کانونهای فرهنگی و برخی نهادها و مؤسسات
فعال در عرصه بین الملل؛
 .3پنل های تخصصی در موضوعات :مسائل روز فرهنگی ،زنان ،خانواده،
پاسخ به شبهات ،نهضت ترجمه ،استفاده از ظرفیت فضای مجازی در
عرصه فرهنگ ،چاپ و نشر ،اسالمهراسی ،فتنه تکفیر و سایر موضوعات؛
 .4نشست های دوستانه مســؤوالن کانونها با یکدیگر جهت انتقال
تجربیات.
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گزارهمجمع

به کوشش :ابوالفضل سلطانی مؤخر ـ حسین صمدی (اداره کل همکاریهای فرهنگی مجمع)

کانون های فرهنگی رشکت کننده در

اولین هامیش و منایشگاه
خانواده بین امللل اسالمی
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه اجماع دین و وحدت
کشور و شهر:
آذربایجان ـ سومقائیط
زمینهفعالیت:
ساخت مدرسه ،تشکیل کالس،
تدریس ،تبلیغ و توزیع کتاب
مدیر:
الدار عمراف

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه ایثار
کشور و شهر:
آذربایجان ـ باکو
زمینهفعالیت:
جنگ نرم با اخبار و مقاالت علوم
اسالمی و مسائل مربوط به بانوان
مدیر:
اشرف عیوض اف
نام کانون فرهنگی:
مجمع علمی فرهنگی بشری
کشور و شهر:
افغانستان ـ دایکندی
زمینهفعالیت:
پرداختن به مسائل
زنانافغانستان
مدیر:
خانم جمیله احمدی
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه فرهنگی صبح امید
کشور و شهر:
افغانستان ـ کابل
زمینهفعالیت:
برگزاری نمایشگاه های مختلف ،چاپ
کتاب ،برگزاری مسابقات فرهنگی
مدیر:
سید موسی حسینی
نام کانون فرهنگی:
مرکز علمی طلوع فجر
کشور و شهر:
افغانستان ـ غزنی
زمینهفعالیت:
عملیاتی سازی اهدف از طریق نشر مجالت و
فضای مجازی و برگزاری جشنواره ها و ...
مدیر:
عبدالحمید نوری
نام کانون فرهنگی:
مرکز فرهنگی سیاسی تبیان
کشور و شهر:
افغانستان ـ تمام افغانستان (فرامنطقه ای)
زمینهفعالیت:
برنامه های فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی
مدیر:
سید عیسی حسینی مزاری
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه تعلیمی سنایی غزنوی
کشور و شهر:
افغانستان ـ غزنی
زمینهفعالیت:
برگزاری دوره های
آموزشی و تربیتی
مدیر:
ضامن علی حبیبی
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه نما رسانه(نما فیلم)
کشور و شهر:
افغانستان ـ کابل
زمینهفعالیت:
برنامه های فرهنگی،
هنری و آموزشی
مدیر:
سید محمد تقی حیدری
نام کانون فرهنگی:
مرکز علمی فرهنگی امام هادی(ع)
کشور و شهر:
افغانستان ـ غزنی
زمینهفعالیت:
آموزش علوم اسالمی و باال بردن
سطح آگاهی علمی
مدیر:
عبدا ...نعیمی
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه فرهنگی بشارت
کشور و شهر:
افغانستان ـدایکندی و نیلی
زمینهفعالیت:
تامین نیازهای فرهنگی نسل جوان و
تاسیس مکاتب دینی و قرآنی
مدیر:
حمید زکی
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه فرهنگی امام جعفر صادق(ع)
کشور و شهر:
افغانستان ـ بلخ و مزار شریف
زمینهفعالیت:
تشکیل کالسهای متنوع اسالمی،
عقاید و ...
مدیر:
نور علی زکی
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نام کانون فرهنگی:
مجتمع فرهنگی رسول اکرم(ص)
کشور و شهر:
افغانستان ـ کابل
زمینهفعالیت:
آموزش فرهنگی و عملی
مدیر:
علیداد شفیق

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه فکر اسالمی
کشور و شهر:
انگلستان ـ پیتر برو
زمینهفعالیت:
فراخوان مقاله نویسی و برگزاری
دورههای کوتاه مدت
مدیر:
لیاقت علی اعوان
نام کانون فرهنگی:
کانون عمار المهدی(عج)
کشور و شهر:
ایران ـ قم
زمینهفعالیت:
ایجاد رسانه زنده پاسخگو در اینترنت،
ماهواره و رسانههای مکتوب
مدیر:
علی بهرامی نیکو
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه پیروان اهل بیت(ع) نبوی
کشور و شهر:
بالروس ـ منیسک
زمینهفعالیت:
برگزاری سخنرانی ،مراسم،
تبلیغ و تدریس
مدیر:
میر حامد محراب اف
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه اقراء
کشور:
بنگالدش
مدیر:
محمد علی نوازخان

نام کانون فرهنگی:
مؤسسهًْ الحکمهًْ
کشور و شهر:
بنگالدش ـ ساتکهیرا
زمینهفعالیت:
فعالیتهای تربیتی کودک و نوجوان
مدیر:
شیخ مشتاق علی

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه حفظ هویت اسالمی و استقالل بنگالدش
کشور و شهر:
بنگالدش ـ نمازیپور و چند شهر دیگر
زمینهفعالیت:
برگزاری مراسم والدت
و رحلت ائمه معصومین(ع)
مدیر:
دکترمحمد سمیع الحق
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه یاران اسالم
کشور و شهر:
برزیل ـ سائو پائولو  /روسیه ـ داغستان
زمینهفعالیت:
برگزاری جلسات با
شخصیتهای مهم کشور
مدیر:
رودریگو جلول
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه جامعهًْ النجف
کشور و شهر:
پاکستان ـ اسکردو ،گلگت و بلتستان
زمینهفعالیت:
برنامه های علمی ،فرهنگی و تحقیقی
مدیر:
محمد علی توحیدی

نام کانون فرهنگی:
مؤسسهًْ الغدیر
کشور:
پاکستان
مدیر:
سید اسد اقبال زیدی

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه حجت مشن
کشور و شهر:
پاکستان ـ سند و سکهر
زمینهفعالیت:
برنامه های علمی ،فرهنگی و تحقیقی
مدیر:
سید احمد علی نقوی

نام کانون فرهنگی:
مؤسسهًْ المجتبی
کشور و شهر:
پاکستان ـ رحیم یار خان و پنجاب
زمینهفعالیت:
اصالح افکار انحرافی مردم
مدیر:
کوثر عباس
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی گلتری
کشور و شهر:
پاکستان ـ گلگت و بلتستان
زمینهفعالیت:
برنامه های علمی ،تبلیغی،
مذهبی و فکری
مدیر:
رجب علی ترابی
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه بصیرت
کشور و شهر:
پاکستان ـ اسکردو و بلتستان
زمینهفعالیت:
آماده سازی کادر برای اجرای
اهداف در حوزههای علمیه
مدیر:
غالم محمد فخرالدین
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه الهدی
کشور و شهر:
پاکستان ـ سند
زمینهفعالیت:
سایت و تاالر گفتگو و چاپ
کتب و جزوات
مدیر:
خادم حسین الحسینی
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه فکر و نظر
کشور و شهر:
پاکستان ـ شمال پاکستان
زمینهفعالیت:
برنامه های پژوهی و تبلیغ چهره به چهره
و برنامههای علمی
مدیر:
فدا علی حلیمی
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه سید المرسلین
کشور و شهر:
پاکستان ـ گلگت ،بلتستان و خپلو
زمینهفعالیت:
تاسیس کتابخانه و مدرسه غیر انتفاعی
مدیر:
غالم حسین جوهری

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه آل البیت(ع)
کشور و شهر:
پاکستان ـ سند
زمینهفعالیت:
چاپ و نشر کتب قرآنی و تاسیس
کتابخانههایقرآنی
مدیر:
منور حسین ناصری
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه نورالقرآن
کشور:
پاکستان
مدیر:
مداح حسین مخلصی

نام کانون فرهنگی:
مرکز اسالمی المصطفی
کشور و شهر:
پاکستان ـ گوجرانواله و پنجاب
زمینهفعالیت:
برنامه های علمی و پژوهشی و فرهنگی
مدیر:
سید توقیر عباس کاظمی
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه علمی فرهنگی امام زمان(عج)
کشور و شهر:
پاکستان ـ اسکردو و بلتستان
زمینهفعالیت:
برنامه های علمی و فرهنگی و تبلیغی
در ایران و کشور پاکستان
مدیر:
محمد حسن
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه قرآن و اهل بیت(ع)
کشور و شهر:
پاکستان ـ گلگت و بلتستان
زمینهفعالیت:
برنامه های تعلیم و تربیتی و
فرهنگی و تبلیغی
مدیر:
محمد قاسم حیدری
نام کانون فرهنگی:
مجلس وحدت مسلمین
کشور:
پاکستان
مدیر:
مقصود علی دومکی

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه بتول سنتر (دایرهًْ المعارف)
کشور:
پاکستان
مدیر:
خانم صاعقه بتول
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه تحریک پیروان امام مهدی(عج)
کشور:
پاکستان
مدیر:
سید نصیر احمد موالیی

نام کانون فرهنگی:
اندیشکده الفجر
کشور:
پاکستان
مدیر:
ناظم حسین اکبر

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه اسالمی ابوطالب(ع)
کشور و شهر:
پاکستان ـ الهور و پنجاب
زمینهفعالیت:
چاپ و توزیع رایگان کتاب و
برگزاری دروه های کوتاه مدت
مدیر:
ناظم حسین اکبر
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه اباصالح(عج)
کشور و شهر:
پاکستان ـ پنجاب و سند
زمینهفعالیت:
برگزاری مسابقات علمی و عملی وضو
و نماز و ...
مدیر:
محمد رضا صابری
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه نورالهدی
کشور و شهر:
پاکستان ـ گلگت ،بلتستان و کراچی و سند
زمینهفعالیت:
برنامه های آموزشی ،فرهنگی و تبلیغی
مدیر:
فاضل علی فاضلی

نام کانون فرهنگی:
کانون سخن والیت
کشور و شهر:
پاکستان ـ سند
زمینهفعالیت:
برنامه های علمی ،فرهنگی و مذهبی
مدیر:
علی محمد مطهری

نام کانون فرهنگی:
جامعه روحانیت بلتستان
کشور و شهر:
پاکستان ـ بلتستان
زمینهفعالیت:
برنامه های فرهنگی ،آموزشی،
تبلیغی و اجتماعی
مدیر:
محمد علی ممتاز
نام کانون فرهنگی:
مجمع طالب شگر
کشور و شهر:
پاکستان ـ شگر ،گلگت و بلتستان
زمینهفعالیت:
برنامه های آموزشی ،فرهنگی
و تبلیغی
مدیر:
محمد علی انصاری
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نام کانون فرهنگی:
اداره مبلغان جعفریه طالب سند
کشور و شهر:
پاکستان ـ نواب شاه و سند
زمینهفعالیت:
برگزای همایشهای علمی،
فرهنگی ،اجتماعی و تبلیغی
مدیر:
ریاض حسین
نام کانون فرهنگی:
جمعیت آموزشی مصطفی
کشور و شهر:
پاکستان ـ کراچی
زمینهفعالیت:
تشکیل کالس های آموزش قرآن
و مفاهیم قرآنی
مدیر:
محمد شهاب الدین
نام کانون فرهنگی:
کانون خانواده
کشور و شهر:
تاجیکستان ـ دوشنبه
زمینهفعالیت:
تشکیل کالس های برای زندگی بهتر
و انتخاب درست در زندگی
مدیر:
عباس خان فاضل اف
نام کانون فرهنگی:
کانون امام رضا(ع)
کشور و شهر:
ترکیه ـ ایغدیر
زمینهفعالیت:
جلسات هفتگی و سخنرانیها
مدیر:
آقای یالچین
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه اسالمی تاتارستان(الکوثر)
کشور و شهر:
روسیه ـ تاتارستان و قازان
زمینهفعالیت:
برگزاری مناسبتهای دینی نظیر عاشورها،
تاسوعا ،رمضان ،روز قدس
مدیر:
حاج عیسی عسکر اف
نام کانون فرهنگی:
مرکز فرهنگی اهل بیت(ع)
کشور و شهر:
ساحل عاج ـ گرند بسام
زمینهفعالیت:
تدریس ،آموزش ،تبلیغ و
مدیریتکتابخانهشیعی
مدیر:
عبداهلل دوسو
نام کانون فرهنگی:
مرکز پاسخگویی علی بن موسی الرضا(ع)
کشور و شهر:
ماداگاسکار ـ آنتاناریو
زمینهفعالیت:
پاسخگوئی به شبهات و سواالت دینی
مدیر:
سید مرتضی رضوی

نام کانون فرهنگی:
انجمن علمی حضرت فاطمه معصومه(س)
کشور و شهر:
میانمار ـ تانجی
زمینهفعالیت:
فعالیتهای مذهبی و فرهنگی و اجتماعی
در خصوص مخاطبین شیعه در میانمار
مدیر:
شیخ جمال حسین
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نام کانون فرهنگی:
کانون االمام المهدی(عج)
کشور و شهر:
نیجریه ـ شلمر و کادونا
زمینهفعالیت:
تشکیل کالس های تبلیغی و آموزشی
مدیر:
اسماعیل شعیب

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه فرهنگی تربیتی ابراهیم مغربی
کشور و شهر:
نیجریه ـ چند ایالت مختلف
زمینهفعالیت:
تشکیل کالسهای دوره ای تاسیس
شبکههای تلویزیونی و رادیویی
مدیر:
ابراهیم عبداهلل محمد
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه طه
کشور و شهر:
هندوستان ـ کلهنو
زمینهفعالیت:
برنامه های تعلیمی ،تربیتی و رسانه ای
مدیر:
سید امتیاز عباس رضوی

نام کانون فرهنگی:
کانون حوزه علمیه امام خمینی(ره)
کشور و شهر:
هندوستان ـ احمد آباد و گجرات
زمینهفعالیت:
برگزاری کالس بین طالب و دانشجویان
مدیر:
سید محمدرضا رضوی
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نام کانون فرهنگی:
مؤسسه العصر
کشور و شهر:
هندوستان ـ پاتنا و بهار
زمینهفعالیت:
تبلیغــات ،نهضت ســواد آموزی،
تاسیس کتابخانهها و ...
مدیر:
سید نصرت علی جعفری
نام کانون فرهنگی:
آکادمی نوراالسالم
کشور و شهر:
هندوستان ـ جندیپور و بنگال غربی
زمینهفعالیت:
تالیف و ترجمه کتاب و سر رسید
و  ...در منطقه
مدیر:
محمد رضوان السالم خان
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه صادقین
کشور و شهر:
هندوستان ـ اتراپرادش و مظفر نگر
زمینهفعالیت:
تشکیل کالس های فرهنگی و آموزشی
 فعال سازی سایتمدیر:
اقبال حیدر حیدری
نام کانون فرهنگی:
کانون قرآن و اهل بیت(ع)
کشور و شهر:
هندوستان ـ دهلی
زمینهفعالیت:
تشکیل کالس های با محوریت قرآن و ...
مدیر:
محمد باقر رضا
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نام کانون فرهنگی:
مجمع علمای شیعه(جنوب هند)
کشور و شهر:
هندوستان ـ حیدر آباد
زمینهفعالیت:
تشکیل کالسهای مختلف ،سیمنارها و
همایشها و برگزاری اردوها و ...
مدیر:
سید تقی رضا عابدی
نام کانون فرهنگی:
کانون محبان ام االئمه(ع)
کشور و شهر:
هندوستان ـ پتنه و بهیار
زمینهفعالیت:
برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه(س)
در مناطق مختلف هندوستان
مدیر:
سید مراد رضا رضوی
نام کانون فرهنگی:
مؤسسه قرآن و عترت
کشور:
هندوستان
مدیر:
سید شمع محمد رضوی

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه اجتهاد و والیت
کشور و شهر:
هندوستان ـ کشمر و کل شهرها
زمینهفعالیت:
نشر معارف اسالم و اهل بیت(ع)
مدیر:
سید محمد باقر رضوی
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نام کانون فرهنگی:
کانون غدیر مشن
کشور و شهر:
هندوستان ـ کلهنو
زمینهفعالیت:
تشکیل کالسهای آموزشی و اعتقادی و ...
مدیر:
محمد منیرخان

نام کانون فرهنگی:
کانون ریاض القرآن
کشور:
هندوستان
مدیر:
ظهور مهدی موالیی

نام کانون فرهنگی:
مؤسسه ورثهًْ األنبیاء
کشور:
ماالوی
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برنامههای هامیش خانواده بینامللل اسالمی
 .1مراسم افتتاحیه ـ پنجشنبه  2بهمن 1393
افتتاح نمایشگاه خانواده بین الملل اسالمی
به وسیله دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و «حجت االسالم والمسلمین
اجاق نژاد» نماینده مقام معظم رهبری در جمهوری آذربایجان.

همایش خانواده بین الملل اسالمی
ـ تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید.
ـ سرود جمهوری اسالمی.
ـ خیر مقدم و گزارش «حجت االســام والمسلمین دکتر نجف لک زایی»
معاون امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع).
ـ سخنرانی «حجت االسالم والمســلمین اختری» دبیرکل محترم مجمع
جهانی اهل بیت(ع).
ـ ســخنرانی «آیت اهلل هادوی تهراني» عضو شــورای عالی مجمع جهانی
اهلبیت (ع) و رئیس مؤسسه رواق حکمت.
ـ سخنرانی «حجت االسالم والمسلمین اعرافی» عضو شورای عالی مجمع
جهانی اهلبیت (ع) و رئیس جامعهًْ المصطفی(ع) العالمیهًْ.
ـ پخش کلیپ ویژه همایش.
ـ ســخنرانی «حجت االسالم والمســلمین نواب» دبیر شورای عالی مجمع
جهانی اهل بیت (ع) و رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب.
ـ سخنرانی «حجت االسالم والمسلمین دکتر واعظی» رئیس دفتر تبلیغات
اسالمی.
ـ سخنرانی «حجت االسالم والمسلمین دکترشهریاری» رئیس مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسالمی (نور).
ـ ســخنرانی «حجت االسالم والمســلمین زمانی» معاون بین الملل مرکز
مدیریت حوزههای علمیه.
ـ جمــع بندی مباحث مطروحه در همایش به وســیله «حجت االســام
والمسلمین ساالر» معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع).
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عکس :سجاد ظاهری (اداره کل فناوری اطالعات و اطالعرسانی مجمع)

 .2پنل های تخصصی (از بعدازظهر پنج شنبه )1393/11/2
پنل اول :نشست بررسی راهبردی ارتقای وضعیت شیعیان جهان
پنج شنبه  2بهمن 1393
مدیر« :دکتر نباتیان» مدیر گروه راهبردی مجمع جهاني اهلبيت (ع).
پنل دوم :نشست تخصصی ترجمه و نشرمکتوب آثار اهل بیتی
جمعه  3بهمن 1393
مدیر «:حجت االســام والمسلمین نقده دوزان» مديركل اداره نو شيعيان و
مناطق مرزي مجمع جهانی اهل بیت (ع)
پنل سوم :نشست مراکز فرهنگی ـ آموزشی
شنبه  4بهمن 1393
مدیــر« :آقای دهقانی» مدیرکل فارغ التحصیــان جامعهًْ المصطفی(ص)
العالمیهًْ
دبیر« :حجت االسالم والمسلمین کیانی»
پنل چهارم :نشست مراکز پاسخ به سؤاالت و شبهات
شنبه  4بهمن 1393
مدیر« :حجت االسالم والمسلمین مخدوم» رئیس مرکز ملی پاسخگویی به
سؤاالت و شبهات دفتر تبلیغات اسالمی
دبیر« :حجت االسالم والمسلمین شجاع ربانی» رئیس اداره پاسخ به سؤاالت
مجمع جهانی اهل بیت(ع)
پنل پنجم :نشست تخصصی فضای مجازی و دیجیتال
یکشنبه  5بهمن 1393
مدیر: :آقای «مسچی» معاون ارتباطات بین الملل مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسالمی (نور)
پنل ششم :نشست مراکز فرهنگی ـ زیارتی
یکشنبه  5بهمن 1393
مدیر« :حجت االسالم والمسلمین صادقی» مدیرکل بین الملل آستان مقدس
حضرت معصومه (س)
پنل هفتم :نشست مراکز زنان و خانواده
دوشنبه  6بهمن 1393
مدیــر« :خانم ایران رکــن آبادی» مدیرکل زنــان و خانواده مجمع جهانی
اهلبیت(ع)
 .3بازدید از نمایشگاه (از  2تا  9بهمن )1393
زمان بازدید :هر روز  9تا  15 -12تا 20
 .4مراسم اختتامیه (صبح پنج شنبه  9بهمن )1393
همزمان با همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع)
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جهان
مجمع
محرمدر
گزاره

به کوشش :سید محمد تفرشی ـ علی شاکر

گزارشهایی از
سوگواری حسینی در
سراسر جهان
محرم  1433ـ دسامبر 2011

آذربایجان
میلیونها نفر از مردم جمهوری آذربایجان با حضور در مســاجد و تشکیل
هیأتهای سینه زنی و زنجیرزنی در ماتم شهدای کربال به سوگ نشستند.
در باکو و در مساجد این شهر از جمله مشهدی داداش ،گوی مسجد ،تازه
پیر ،بیبی هیبت ،فاطمه زهرا(س) و امام حســین(ع) هزاران نفر ار مردم
مراسم سوگواری عاشورای حسینی را با شکوه خاصی برگزار کردند.
حضور قشرهای مختلف مردم بویژه جوانان به حدی بود که حیاط بسیاری
از مساجد نیز مملو از عزاداران حسینی بود.
سایر شهرهای این کشور از جمله گنجه ،لنکران ،ماسالی ،آستارا ،بیله سوار،
ســومگائیت و نخجوان نیز شاهد برگزاری باشکوه آئینهای سوگواری روز
عاشورا بود.

همچنین عزاداران حســینی به یاد آخرین نماز حضرت اباعبداهلل الحسین
(ع) نماز ظهر عاشورا را با شکوه تمام اقامه کردند.
در نارداران نیز بیش از دهها هزار نفر از مســلمانان این شــهر با حضور در
صحن بیبی رحیمه خواهر امام رضا(ع) عزاداری کرداند.
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عکس :خبرگزاری ابنا

نهضت عاشوراء بعد از گذشت حدود یکهزار و
چهارصد سال نه تنها از یاد نرفته است؛ بلكه شورو
شعور روز افزون و گستردگی مراسم عزاداری
حضرت امام حسین علیه السالم در اقصی نقاط
جهان خود مصداق بارز « کل یوم عاشوراء و کل
ارض کربال» است.
این واقعهی بزرگ و حماسی نه در گذر زمان
فراموش خواهد شد و نه در صفحات حجیم تاریخ
گم میشود.
اکثر کشورهای جهان عاشقان حضرتش با بر پا
کردن مراسم باشکوه عزاداری ،اعتقادات قلبی و
ارادت واقعی خود را به نمایش میگذارند.
آنچه درپی میآید گوشه کوچکی است از مراسم
عزاداری محرم امسال در بعضی از نقاط جهان:

عزاداران با ســردادن شعارهایی چون "حسین حسین شعارماست شهادت
افتخار ماســت"" ،هیهات منا الذلهًْ" بر پیروی خود از خط سرخ شهادت و
امام شهید اعالم کردند.
حرم مطهر بیبی هیبت دختر امام موسی کاظم(ع) در باکو نیز شاهد حضور
پرشکوه عاشقان امام حسین (ع) بود.

آرژانتین

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در پایتخت

عشــق به امام حسین(ع) زمان و مکان نمیشناسد ،چرا که در سراسر این
کره خاکی در ایام محرم جلسات عزاداری ثاراهلل برپاست و عاشقان اباعبداهلل
الحسین(ع) در سوگ موال و مقتدای خویش عزادار و سیاهپوش هستند.
مراسم عزاداری حسینی همزمان با دیگر مناطق جهان با حضور مشتاقان و
ارادتمندان آن حضرت در پایتخت آرژانتین برگزار شد.
در این مراسم «شیخ علی پل» امام جماعت مسجد شیعیان بوینوس آیرس،
درباره واقعه روز عاشورا و پیام آن برای انسانهای آزاده جهان سخنانی بیان
کرد.
در این مراســم محمود ،تازه مسلمان اروگوئه ای می گوید :درس های که
امام حسین(ع) و اسالم دارد فراتر از زمان و مکان است .امام حسین (ع) به
ما درس وفاداری و پایمردی می دهد .امام میتوانســت با قبول درخواست
یزید جان خودش و خانواده اش را نجات دهد اما او با خدا بیعت کرده بود
و جانش را وفادارانه بر سر حقیقت تقدیم کرد.
یک خانم آرژانتینی که سال گذشته در ماه محرم مسلمان شده و نام زینب
را انتخاب کرده می گوید :من با عاشــورا مسلمان شدم و فکر می کنم که
اســام عملی و شهادت امام حســین (ع) و فداکاری زینب (س) بود که
توانست آموزه های پیامبر خدا و اهل بیت(ع) را تا امروز زنده نگه دارد و راه
را برای همه رهروان صراط مستقیم الهی روشن کند.

آملان

تشکیل کارگروه «امام حسین(ع) شناسی»

اساتید و دانشجویان مرکز مطالعات اسالمی هامبورگ آلمان کارگروه 72
(به نیت  72یار با وفای حضرت سیدالشــهدا(ع)) را جهت معرفی اهداف و
ویژگیهای قیام امام حسین(ع) به مردم تشکیل دادهاند.
این گروه از شب اول تا پنجم محرم با حضور در مناطق مختلف هامبورگ
جلساتی را برگزارکردند و قصد دارند که این طرح را در محرم سال آینده
در پنج شهر بزرگ آلمان عملیاتی کنند.

این تعزیه صحنههایی از اسارت خاندان اهل بیت (ع) و بازگویی گوشههایی
از حوادث روز عاشــورا توســط زنان و کودکان کاروان حسینی ،به نمایش
گذاشته شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و فضای مجلس بسیار معنوی
شده و شرکت کنندگان عزای امام حسین (ع) را در ماتم فرو برد.

کنفرانس بزرگ عاشورا در لورکوزن

همزمان با ایام عزاداری حضرت سیدالشــهداء (ع) علمای شیعه ترک زبان
اروپا اقدام به برگزاری کنفرانسی در شهر لورکوزن آلمان نمودند.

عزاداری در مرکز امام علی(ع) هامبورگ
مراســم عزاداری دهه اول محرم در مسجد و مرکز امام علی(ع) هامبورگ
برگزار شــد .در این مراسم باشــکوه «حجت االسالم والمسلمین حیدری
کاشانی» به سخنرانی پرداخته و «حاج احمد نیکبختیان» در رثای حضرت
سیدالشهداء(ع) و شهدای کربال به مدیحهسرایی میپردازد.

سوگواری محرم در شهر مانهایم

مصالی امامین الحســنین(ع) در شــهر مانهایم آلمان در ماه محرم و ایام
عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) و یاران باوفایش میزبان عزاداران
حسینی است .مانهایم دومین شهر بزرگ ایالت بادن وورتمبرگ آلمان پس
از اشتوتگارت است.

این همایش بزرگ با حضور بیش از  ۵۰۰۰نفر از عاشقان و شیفتگان مکتب
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم برگزار گردید.
در این کنفرانس که شــامل برنامههای متنوع و مختلفی از جمله اجرای
تئاتر ،تعزیه خوانی ،عزاداری و ســینه زنی بود؛ حجت االسالم والمسلمین
رمضانی مدیر مرکز اسالمی هامبورگ به سخنرانی پرداخت.

کنفرانس اربعین در گلزن کرشن

هشتمین کنفرانس بینالمللی اربعین حسینی به همت مرکز اسالمی امام
علی(ع) شهر "گلزن کرشن" آلمان و با همکاری مجمع جهانی اهلبیت(ع)،
برگزار شد.

آمریکا

مراسم عزاداری محرم در هامبورگ

دلدادگان شــهیدان کربال همزمان با ماه محرم در سوگ شهادت حضرت
اباعبداهلل الحســین(ع) و وفایش در مرکز اسالمی هامبورگ بر سر وسینه
زدند و اشک ماتم ریختند.
مراسم ظهر عاشورای حسینی با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز گردید
و در ادامه عزاداران حسینی همنوا با مداح اهلبیت(ع) با شور و حال خاصی
زیارت عاشورای امام حسین(ع) را زمزمه نمودند.
در ویژه برنامه روز عاشــورا« ،حجت االسالم والمسلمین رمضانی» امام و
مدیر مرکز اسالمی هامبورگ به ایراد سخنرانی پرداخت.
در ادامــه ،برنامه عزاداری و ســینه زنی برگزار گردید و در پایان مراســم،
عزاداران حســینی میهمان سفره با برکت حضرت ابا عبداهلل الحسین (ع)
بودند.
همچنین در شــب شام غریبان امام حســین (ع) ،پس از برنامه سخنرانی
مراسم تعزیه خوانی و شبیه خوانی توسط گروه بانوان مرکز اجرا گردید .در

تجمع بزرگ عزاداران امام حسین(ع) در دیربورن آمریکا

عزاداران اباعبداهلل الحســین(ع) در هشــتمین روز ماه محرم با طی کردن
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خیابانهای شــهر دیربورن آمریکا تجمع بزرگ عزاداران حسینی را برگزار
کردند .شهر دیربورن در شمال آمریکا در ایالت میشیگان قرار دارد.

روشن کردن شمع به مناسبت اربعین در تگزاس

همزمان با اربعین حسینی تعدادی از شیعیان مقیم آمریکا در ایالت تگزاس
با تجمع در یکی از پارکهای این شهر شمع روشن کردند .در این مراسم
تعدادی از غیرمسلمانان نیز که توسط جوانان سازمان «حسین کیست؟» با
نهضت عاشورا آشنا شدهاند حضور داشتند.

ترویج عاشورای حسینی توسط دانشجویان شیعه دانشگاه
وست ویرجینیای امریکا

دانشجویان شیعه دانشــگاه وســت ویرجینیای امریکا با پخش تراکت و
پوشیدن لباس های عزا منقش به «یا حسین» به ترویج فرهنگ عاشورایی
پرداختند.

اسپانیا

مراسم عزاداری عاشورای حسینی(ع) در مادرید اسپانیا

هم زمان با عزای حســینی در سراســر جهان مراســم عزاداری عاشورای
حسینی(ع) در مادرید اسپانیا برگزار گردید.

اسرتالیا

سوگواری ماه محرم در سیدنی استرالیا

مراســم عزاداری و سوگواری ســید و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل
حســین(ع) و یاران باوفای آن حضرت با حضور گسترده شیعیان و محبان
اهلبیت(ع) در مرکز اسالمی جعفریه واقع در سیدنی استرالیا برگزار شد.

اتریش

مراسم عزاداری مرکز اسالمی وین برگزار شد

مرکز اسالمی امام علی(ع) وین برنامه های مجالس سوگواری ساالر شهیدان
عالم حضرت اباعبداهلل االحسین(ع) را اعالم کرد.
مراســم عزاداری و سوگواری ایام محرم از شب اول تا شب دوازدهم محرم
در مرکز اسالمی امام علی(ع) برگزار شد.

ترور یکی از شیعیان برجسته استرالیا

«رسول الموســوی» یکی اعضای برجسته جامعه شیعیان استرالیا هنگام
خروج از مراســم عزاداری حضرت امام حسین (ع) در جنوب غرب سیدنی
ترور شد.
این حمله ناجوانمردانه در برابر حســینه نبی اکــرم (ص) واقع در خیابان
«روسدل» واقع در جنوب شرق شهر سیدنی رخ داده است.
رسول الموسوی ۴۷ســاله در این حمله تروریستی از ناحیه صورت و بازو
هدف قرار گرفته و در زمان تیراندازی ،همسر و  ۴فرزند وی نیز در صحنه
حاضر بودهاند.
تیراندازان که به گفته رادیو «ایبیسی» استرالیا ،تصور میشود از هواداران
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گرو ه تروریســتی داعش بودهاند ،سوار بر خودرو بودهاند و پس از انجام این
تیراندازی ،گریختهاند.
شــیعیان عزادار پس از شــنیدن صدای گلوله و قبل از رسیدن نیروهای
امدادی فرد مصدوم را به داخل ساختمان منتقل کردند.
«جمال داوود» عضو برجسته جامعه شیعیان استرالیا به روزنامه «سیدنی
مرنینگ هرالد» گفته است که حمله روز دوشنبه اولین مورد از حمالت به
نمازگزاران شیعی در روزهای اخیر نیست.

وی سپس به جمع عزاداران شیعه و سنی مسجد نبی اکرم (ص) در شهر
کابل پیوست و در سخنانی خطاب به عزادران حسینی گفت« :اهدای خون
به مناســبت روز عاشورا باید به یک فرهنگ سراسری در افغانستان تبدیل
شود».

عزای حسینی در ارتش افغانستان

مراســم عزاداری و ســوگواری شــهادت حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و
یاران باوفای ایشــان عالوه بر حسینیهها و مساجد افغانستان در برخی از
گردانهای ارتش افغانستان نیز باشکوه خاصی برگزار شد.

اسکاتلند

"اهدای خون به نام امام حسین(ع)" الگوی مسیحیان

منابع بیمارستانی سیدنی اعالم کردهاند که حال آقای موسوی با ثبات است
و وی تحت عمل جراحی قرار دارد .همچنین عنوان شده که جراحات وی
تهدیدی برای جان او نیست.
«تونی ابوت» نخســت وزیر استرالیا با محکوم کردن این جنایت گفت که
مقامات معتقدند پشت این تیراندازی تروریستهای داعش بودهاند.

دولت و نمایندگان مجلس اسکاتلند با تحسین «ائتالف اهدای خون به نام
امام حسین (ع)» ،تصریح کردند :اهدای خون مسلمانان در ماه محرم به نام
امام حسین(ع) میتواند الگویی برای ما مسیحیان باشد.
این اقدام شیعیان مقیم اسکاتلند عالوه بر توجه مردم به قیام ساالر شهیدان،
آگاهیهای عمومی را از اسالم ،قرآن و فرهنگ عاشورا افزایش میدهد.
یکی از نمایندگان مجلس اسکاتلند با اشاره به اهدای خون مسلمانان در ماه
محرم که آغاز سال نو هجری است ،گفت ما مسیحیان نیز که هشت هفته
تا آغاز سال جدید زمان داریم میتوانیم به تبعیت از مسلمانان ،ماه ژانویه را
برای اهدای خون معین کنیم.

همبستگی با شیخ نمر در مراسم عزای حسینی

جامعه شــیعیان استرالیا در شــهرهای مختلف این کشور ضمن برپایی
مراسم عزاداری و ســوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در ایام محرم،
صدور حکم اعدام برای «شیخ نمر باقر النمر» روحانی برجسته عربستانی را
محکوم و با وی اعالم همبستگی کردند.

افغانستان

رئیسجمهور افغانستان در روز عاشورا خون اهدا کرد

س جمهور افغانستان در روز عاشورای حسینی به
«محمد اشرف غنی» رئی 
بانک خون امام حسین(ع) رفت و به مناسبت روز عاشورا خون اهدا کرد.

نمایندگان مجلس اســکاتلند از همه اقلیتهای دینی و نیز مسیحیان این
منطقه خواستند تا با درس گرفتن از مسلمانان ،به اقدامات خیریه همچون
اهدای خون ،بیشتر بپردازند.
همچنیــن ،ائتالف اهــدای خون بــا نام حضــرت امام حســین(ع) در
ادینبــورو (Imam HussainAS Blood Donation Campaign in
 )Edinburghبا همکاری ســازمان انتقال خون اسکاتلند و انجمن اتحاد
اســامی ( ،)Islamic Unity Societyمحرم امســال مســلمانان و غیر
مسلمانان اسکاتلندی را به اهدای خون تشویق کرد.
ائتالف اهدای خون به نام امام حســین(ع) که از ســال  ۲۰۰۶میالدی در
انگلیس راه اندازی شد ،در شمار قابل توجهی از شهرهای بریتانیا همچون
لندن ،منچستر ،لیدز ،گالسگو ،لستر و شفیلد ،مراسم اهدای خون را سامان
داده است.
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اندونزی

بزرگترين اجتماع عاشورايی اهل سنت

صبح روز دوشــنبه  12آبان ،آیین سنتی «تابوت» طبق رسم  300ساله،
در روز عاشورا و در اجتماع عظیم مردم اهل سنت اندونزی در مرکز استان
بنکولو با حضور حدود  100هزار نفر از مردم برگزار شد.
در اين آیین سنتی ،پرچمهای «یا حسین» و نیز عالمت دستهایی که نام
پنج تن آل عبا(ع) بر آن نقش بسته بود ،حمل می شد .نکتهي مهم در این
مراسم ،حمل  17تابوت از محل جایگاه تا مقبرهي شیخ برهانالدین بود.
شیخ «برهان الدین» شخصیت شیعی پنجابی است که  300سال قبل به
بنکولو سفر کرد و این مراسم از یادگاریهای وی است .خانوادهي «تابوت»
که محب اهل بیت(ع) هســتند ،خود را منتســب به شــيخ برهانالدين،
میدانند.

انگلیس

مراسم باشکوه عزای حسینی در مرکز اسالمی انگلیس

مرکز اسالمی انگلیس هرساله همگام با شیعیان سراسر جهان و به منظور
تحقق رسالت دینی و فرهنگی خود و زنده نگهداشتن شعار و شعور اسالمی
و حماسه کربال ،پرچم عزای حسینی برپا داشت.
امسال نیز مراسم گسترده و چهارگانه خود را به زبانهای مختلف فارسی،
انگلیســی ،عربی و اردو در دهه اول مــاه محرم الحرام  ۱۴۳۶به مدت ۱۰
شب آغاز کرد.
شــیعیان مکتب مولی الموحدین حضرت علی(ع) در لندن و شــهرهای
اطراف و از همه ملیتهای مسلمان در دهه اول ماه محرم هرشب با حضور
عاشقانه خود در مراسم سوگواری حســینی ،عشق و ارادت قلبی خود به
ساالر شهیدان عالم حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) را به اثبات میرسانند و با
سوزی جانکاه از سر عشق به پیشوایشان امام حسین(ع) ،به سوگ نشستند.

مرثیه سرایی به ذکر مصائب و مجاهدتهای حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع)
و خاندان و یاران با وفای او میپردازد و سوگواران حسینی و بویژه جوانان
و نوجوانان حاضر در مراســم با نواختن دســتها بر ســینههای خود ،بر
مصیبتهای ساالر شهیدان عالم حضرت امام حسین(ع) در واقعه جانسوز
کربال اشک ماتم ریختند.
در برنامه عربی نیز هر شــب پس از تــاوت آیاتی از قرآن کریم ،خواهران
و برادران عرب زبان مقیم لندن که با حضور بســیار چشمگیر خود موجب
حفظ شــعائر اسالمی و احترام به مجالس عزای حسینی شدند؛ از سخنان
«حجت االسالم والمسلمین دکتر سید علی الصالح» که در خصوص اهداف
قیام و نهضت امام حسین(ع) سخنرانی میکرد ،بهرهمند شدند و پس از آن
آقای مال نورالدین کاظمی مداح اهل بیت عصمت و طهارت با اجرای مراسم
عزاداری و سینه زنی به مرثیه سرایی و بیان مصیبتهای وارده در صحرای
کربال برخاندان امام حسین(ع) پرداخت.
در  ۱۰شب مراســم عزاداری به زبان انگلیسی تدارک دیده شده از سوی
مرکز اسالمی انگلیس نیز که بدلیل کمبود جا و حضور چشمگیر عزاداران
انگلیســی زبان در محل مدرسه جمهوری اســامی ایران در لندن برگزار
میشــد؛ هر شــب پس از تالوت آیاتی ازقرآن کریم ،حجت االسالم امین
راستانی در جمع مسلمانان انگلیسی زبان ،با محور «نهضت حسینی نهضت
جهانی» ســخنرانی میکرد و پس از برنامه سخنرانی تنی چند از جوانان
عمار ناشد ،نورالدین کاظمی،
مداح اهل بیت عصمت و طهارت لندن ،آقایان ّ
محمد باقر آل ســیا و فتوحی نیز با اجرای مراسم عزاداری و سینه زنی و
نوحه خوانی به ذکر مصایب حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) پرداختند.
مرکز اسالمی انگلیس همچنین برای اردو زبانان مقیم لندن  ۱۰شب مجلس
سوگواری و عزاداری به زبان اردو تدارک دیده بود که در این شبها «حجت
االســام والمسلمین سید اکبر علی عابدی» با محور تبیین حرکت و قیام
امام حسین (ع) در حادثه عاشورا به ایراد سخنرانی در جمع کثیر برادران و
خواهران مسلمان اردو زبان میپرداخت و در پایان برنامه نیز «آقای کاشف
رضا» از مداحان بنام پاکستانی با ذکر مصیبت وارده به امام حسین (ع) و
خاندان ویاران او عزاداری و مراسم سینهزنی را برگزار مینمود.

ایتالیا

مراسم عزای حسینی در تورینو

مراسم عزاداری سرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و
یاران با وفایش به مدت  ۱۲شب در مرکز فرهنگی اسالمی توحید تورینو با
شرکت شیعیان و محبان اهل بیت (ع) برگزار شد.

در برنامه فارســی مرکز اسالمی انگلیس که هرشب با تالوت آیاتی ازقرآن
کریم توســط آقای سید جالل معصومی برگزار میشود ،عزاداران حسینی
از ســخنان حجت االســام والمسلمین سید حسین حســینی با عنوان
«درسهایی از نهضت عاشورا» بهره بردند.
در مراســم سوگواری به زبان فارســی پس از برنامه سخنرانی ،آقای حاج
موالیــی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) لندن ،با قرائت نوحه و
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این مراسم که هر شب از ساعت  ۱۹به وقت محلی آغاز و تا پاسی از شب
ادامه داشــت با حضور گسترده و چشمگیر شیعیان و محبان حسینی در
شمال ایتالیا همراه بود.
در این مراسم ضمن برگزاری مراسم عزاداری ،سینه زنی و نوحه خوانی
در رثای حضرت سیدالشــهداء(ع) و شهدای کربال به زبانهای مختلف،
«حجت االسالم والمسلمین سید محســن حسینی فقیه» به سخنرانی
پرداخت.
سخنرانی این استاد فرهیخته به زبانهای عربی و فارسی ،مورد استقبال و
توجه شرکتکنندگان در مراسم عزاداری قرار گرفت.
مراسم عزاداری در مرکز فرهنگی اسالمی توحید هر شب با جلسه پرسش و
پاسخ توسط استاد حسینی فقیه و پذیرایی شام از شرکت کنندگان ،حدود
ساعت  ۲۴به پایان میرسید.

ایرلند

هتک حرمت عاشورای حسینی در بحرین

جمعیت حقوق بشر بحرین ،با انتشار بیانیهای از تعرض به مراسم عزاداری
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) در  ۱۹روستای بحرین خبر داد و پافشاری
رژیــم آل خلیفه در نقض حق آزادی برگزاری مراســم دینی و مذهبی را
محکوم کرد.
جمعیت حقوق بشــر بحرین تاکید کرد :آزادی برگزاری مراســم دینی و
مذهبی ،یکی از حقوق مســلّم انسانهاســت که ماده  ۱۸منشور جهانی
حقوق بشــر و مواد  ۲۲و  ۳۱۱قانون اساســی بحرین آن را به رســمیت
میشناسد ،اما با وجود هشدارهای مستمری که سازمانهای حقوقی داخلی
و بین المللی در این خصوص دادهاند ،رژیم آل خلیفه همچنان به نقض این
حقوق ،ادامه میدهد.
علمای ارشــد بحرین نیز با صدور بیانیهای «هتک حرمت مراسم عاشورا»
را محکوم کردند و درباره پیامدهای احتمالی این اقدام برای امنیت و ثبات
کشور هشدار دادند.

عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دوبلین

شیعیان و محبان اهلبیت(ع) از اقوام و ملیتهای مختلف به مناسبت ایام
محرم و سالروز شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در خیابانهای شهر
دوبلین ـ پایتخت ایرلند ـ به عزاداری و سوگواری پرداختند.

بحرین

رژیم آل خلیفه مظاهر عزای حسینی را پایین کشید

مسئول امور آزادیهای دینی در مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد عناصر
وابسته به سازمانهای امنیتی رژیم بحرین مظاهر مربوط به عاشورا و محرم
الحرام را در برخی مناطق برچیدهاند.
«شــیخ میثم السلمان» اعالم کرد نیروهای ســازمانهای امنیتی مظاهر
مربوط به عاشورا و محرم الحرام را از برخی مناطق کشور برچیدهاند.
وی تاکید کرد :متاســفانه رژیم به رویکرد اشتباه خود در تعامل با مظاهر
عاشورایی و تعامل با حقوق دینی که در قانون اساسی کشور و همه تعهدات
بین المللی بحرین آمده است ،ادامه میدهد .بر همین اساس شاهد افزایش
اینگونه اقدامات به صورت سازمان یافته هستیم.
شیخ میثم افزود :مرکز حقوق بشر اقداماتی را ثبت کرده است که طی آن
برخی از طرفهای وابسته به سازمانهای رسمی پارچهها و تابلوها و مظاهر
مربوط به عزاداری حضرت امام حسین (ع) را جمع آوری کردهاند.

این علما در بیانیهای که «ســید جواد الوداعی»« ،شــیخ عیســی
احمد قاســم»« ،ســید عبــداهلل الغریفــی»« ،شــیخ محمد صالح
الربیعی» و «شــیخ عبدالحسین الســتری» زیر آن را امضا کردند،
گفتنــد تدابیــر مقامــات امنیتی بر ضد برخی از مراســمهای روز
عاشــورا و احضار برخــی از خطیبان امری بســیار خطرناک و به
منزله نقض آزادی اجرای مناســک دینی است که در قانون اساسی
تضمین شده است.
علمای مذکور با طرح این پرسش که «علت این تدابیر چیست؟» افزودند
هدف هر چه باشد ،این تدابیر پیامدهای خطرناک و عواقب وخیمی برای
امنیت و ثبات کشــور خواهند داشــت .بر همین اساس همه و در راس
آنها دولت باید کشــور را از این خطــرات دور کنند .آنان تاکید کردند
اتفاقی را که افتاده اســت ،به شــدت محکوم میکنیم و درباره نتایجش
هشدار میدهیم.
علمــای بحرینی در این بیانیه تاکید کردند مراســم روز عاشــورا در
بحرین ریشــه تاریخــی طوالنیای دارد و از قدیــم در آزادی کامل
برگزار میشــد و هیچ کس مانع برگزاری آن نمیشد یا به آن اهانت
نمیکرد .ایــن روند باید باقی بماند و ادامه پیدا کند و حق اســام،
اهل بیت پیامبر و امام حســین علیهم الســام را آن گونه که هست
و به همان بزرگی ادا کنند نه اینکه با این اقدامات زشــت و ناپســند
مانع آن شوند.
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محرمدرجهان

برزیل

سوگواری حسینی در سائوپائولو

همزمان با برگزاری مراســم عزاداری حضرت سیدالشهداء امام حسين بن
علي(ع) و اهل بیت و اصحاب وفادارش در سراسر جهان ،مراسم سوگواری
در کشور برزیل نیز برگزار گردید.

الحرام در بلژیک گفت :مراســم عــزاداری امام حســین (ع) به مرزهای
جغرافیایی ،قومی و حتی مرزهای دینی محدود نمی شود زیرا امام حسین
(ع) به بشریت تعلق دارد و پیروان همه ادیان مفاهیم قیام امام حسین (ع)
را مورد توجه قرار می دهند.
در ادامه گزارش آمده است :سخنرانان در مراسم عزاداری امام حسین (ع)
در بلژیک از همه می خواهند به ارزش های قیام این امام عزیز پایبند باشند
و از واقعه تاریخی عاشورا عبرت بگیرند.
در پایان گزارش آمده اســت :حضور گسترده عزاداران در مراسم عزاداری
امسال در مقایسه با سال های گذشته ،قابل توجه بود و به وضوح نشان داد
که بلژیک بر اساس آمارهای غیررسمی در راس کشورهای اروپایی از نظر
گرایش مسلمانان به مکتب اهل بیت (ع) قرار دارد.

بوسنی و هرزگوین

مراسم عمومی بزرگداشت عاشورا در سارایوو برگزار شد

همزمان با روز عاشورا مراسم بزرگداشت این واقعه به همت بنیاد مالصدرا
در سالن مرکز فرهنگی بوسنی برگزار شد.

در شــهر "سائوپائولو" این مراسم هر شب در "مركز اسالمي برزیل" منعقد
شــد و مسلمانان و شیعیان زن و مرد ،با حضور در این مرکز و تا پایان ماه
صفر از مطالب دینی بهره مند شدند.
مجلس ســوگواری حســینی با تالوت آیاتی از قرآن حكيم آغاز میشد و
سپس «حجت االسالم والمسلمین شيخ طالب حسين الخزرجي» امام مركز
اسالمي برزيل درباره نهضت امام حســين(ع) به ایراد سخن میپرداخت.
پایان بخش مراسم نیز سفره اطعام امام حسين(ع) بود.
همچنین هر شب تعدادی غذا به نام امام حسين(ع) بین فقرا و محتاجان
شهر سائوپائولو تقسیم شد.

بلژیک

مراسم عزاداری امام حسين(ع) در بلژيک برگزار شد

مراسم عزاداری عاشورای حســینی با حضور گسترده شیعیان کشورهای
عربی و اسالمی در بلژیک برگزار شد.
مسلمانان بلژیک مراسم عزاداری عاشورای حسینی را با مشارکت مسلمانانی
از کشورهای مختلف عربی و اسالمی برگزار کردند.
شــرکت کنندگان در این مراسم بر پایبندی به راه امام حسین(ع) و اصول
قیام وی که دارای ابعاد انسانی وجهانی است تاکید کردند.
کریم باغســتانی خبرنگار شــبکه العالم در بروکســل در گزارشی در این
باره با اشــاره به برگزاری مراســم عزاداری امام حسین (ع) که با مشارکت
دوستداران اهل بیت(ع) برگزار می شــود افزود :مراسم عزاداری عالوه بر
بروکسل در بسیاری از شــهرهای این کشور که مسلمانان در آنها زندگی
می کنند برگزار شد.
وی با اشــاره به این که تفاوت های نژادی ،زبانی ،قومی و  ...نتوانسته است
مانع از گرد هم آمدن این افراد در مراســم عزاداری امام حســین(ع) شود
افزود :این افراد از مناطق مختلف برای شرکت در این مراسم آمده اند.
عبیر االعرجی از جمله دســت اندرکاران برگزاری مراســم عزاداری محرم
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امســال چهارمین سالی بود که مراسم ویژه روز عاشورا فراتر از برنامه های
متداول در مســاجد و تکایا در یکی از سالن های بزرگ شهر سارایوو برپا
شد .
در برنامه سال های گذشته جمعیت زیادی از دراویش محب اهل بیت(ع) و
شیعیان و مسلمانان بوسنیایی  ،ایرانی و عراقی شرکت کردند.
استقبال مردم در ســال های گذشته به حدی بود که نیمی از میهمانان
جایی برای نشســتن پیدا نکردند و بیش از دو ســاعت به صورت ایستاده
در مراســم حضور داشتند؛ از این رو ترتیب دهندگان برنامه  ،امسال سالن
بزرگتری را برای گرامیداشت این مناسبت تدارک دیده بودند.
سخنرانی ،پخش کلیپ ،اجرای نمایشنامه "وهب" ،اجرای دکلمه و نمایشگاه
کتاب های عاشورایی از جمله برنامه های امسال بود.

آداب و رسوم دراویش اهلسنت بوسنی در ماه محرم

ماه محرم همان گونه که برای شــیعیان سراسر عالم ایام حزن و مصیبت
اســت در میان شــیوخ دراویش و پیروان طریقت های صوفیانه در کشور
بوسنی هرزگوین نیز به عنوان ماه ماتم شناخته میشود.
اهل تصوف این کشور که اکثرا از نظر فقهی ،حنفی مذهب هستند در طول
دهه اول محرم هم نوا با ســایر محبان اهلبیــت(ع) ،واقعه کربال را بزرگ

میدارند و طی آداب و رســومی خاص به اقامه مراسم این ایام میپردازند.
اگر چه در بین برخی اهل سنت تبریک گویی اول محرم به عنوان روز آغاز
ســال جدید قمری مرسوم اســت اما دراویش در این ایام بجای تهنیت به
یکدیگر ابراز تسلیت و غم میکنند.
دراویش اهل سنت بوســنی دهه اول محرم را روزه مستحبی میگیرند و
هر شب در تکیه بعد از دعا و ماتم خوانی افطار مینمایند .در این ایام آنان
راحتی و آســایش خود را کم می کنند .به عنوان نمونه ،مصرف آب را به
حداقل میرسانند و به جای آن چای تلخ مینوشند .در غذاهایشان کمتر از
گوشت استفاده مینمایند .رختخواب سفت و نامالیمی را برمیگزینند و از
آنها کسانی که تقیدات مذهبی بیشتری دارند سیاه پوش میشوند و حالت
حزن به خود میگیرند.
آنها معتقدند که با این کارها تا حدودی خود را با مصیبت کربال همگون
میســازند .برای دراویش بوسنی روز عاشــورا خصوصا از اهمیت خاصی
برخوردار اســت .در اکثر تکایا ماتم خوانی برگزار میشــود و شیوخ برخی
طریقتها از جمله نقشبندیه در این روز عمامه یا کالهی قرمز رنگ به سر
میکنند و آن را به خون شهدای کربال ارتباط میدهند.
وجــه تمایــز روز دهم با ســایر روزهای محرم در تهیــه غذایی به نام
"عاشورا"ســت به صورتی که این غذا در بین عموم مردم بوســنی اعم
از مســلمان و غیرمســلمان هم معروف و شناخته شده است .نکته قابل
توجه در این غذا تعداد موادی اســت که در تهیه آن مصرف میشود که
معموال متشــکل اســت از  73نوع خوراکی به نیت تعداد شهدای کربال
(امام حســین و یارانش) 61 ،نوع اشاره به سال قمری که واقعه کربال در
آن اتفاق افتاد  12،نوع به نیت دوازده امام از نســل پیامبر خاتم(ص) یا
 10نوع خوراکی که نماد ده روز واقعه کربال اســت .در طبخ این غذا که
نوعی کمپوت است از انواع حبوبات ،میوه های خشک ،ادویه و عرقیجات
معطر اســتفاده میشــود و در حین آماده سازی آن آداب ویژه ای باید
رعایت گردد که از آن جمله دعاخوانی و ترتیب اضافه کردن و هم زدن
مواد است .همه اهالی تکیه در تهیه غذای عاشورا شریک می شوند و بعد
از پایان مراسم در بسته بندیهایی به عنوان تبرک به فامیل ،همسایه و
دوستان هدیه می دهند.

پاکستان

شهادت طفل ۹ماهه در مراسم عزاداری امام حسین(ع)

در حالی که عزاداران حســینی در حال خروج از حسینیهای در کراچی و
برپایی مراســم در خیابان بودند وقوع یک انفجار منجر به شهید و زخمی
شدن تعدادی از شیعیان شد.
بر اثر این انفجار که توسط گروه تروریستی «اهل السنه و الجماعه» صورت
گرفت یک طفل  ۹ماهه به شهادت رسید.
خبرنگار ابنا از کراچی گزارش داد که در این انفجار «فاطمه الیاس بتول»
پس از انتقال به بیمارســتان بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
همچنین این انفجار منجر به زخمی شدن  ۹نفر دیگر از شیعیان شد.
اسامی ســایر مجروحان این اقدام تروریستی عبارتند از« :زهرا» ۴۵ساله،
«انجم آرا»  ۴۵ساله« ،شهناز» ۴٠ساله« ،قرائت فاطمه» یک ساله« ،فائزه»
 ٣٠ساله« ،ثنا»  ٢۴ساله« ،علی حسن»  ۵۴ساله و «وقار عباس».

این حمله تروریستی به عزاداران حسینی درحالی صورت گرفت که همزمان
با آغاز ماه محرم نیروهای امنتیتی پاکستان از اقدامات امنیتی جامع برای
مقابله و خنثیسازی توطئههای تروریستی در این کشور خبر داده بودند.

شیعیان پاکستان گرفتار مداحان تازه به دوران رسیده!

شــیعیان پاکســتان هم گرفتار مداحان تازه به دوران رســیده شدهاند و
مداحیهای بیحساب و کتاب آنها باعث اعتراض علمای این کشور شده
است.
«شیخ محسن علی نجفی» رئیس حوزه علمیه «جامعه الکوثر» شهر اسالم
آباد پاکســتان میگوید :متأسفانه در پاکستان مداحان و ذاکرین که تابع
هیچ قانون و قاعدهای نیســتند ،صحنه گردان مجالس و محافل مذهبی
شدهاند.
وی افزود :مردم به خاطر آنها در مســاجد و حسینیهها جمع میشوند و
مطالب محتوایی در حاشیه قرار گرفته است .قطعاً این وضعیت نگران کننده
عوارض زیانباری برای جامعه شیعیان پاکستان خواهد داشت.
انجام همین آداب و رسوم خاص در بوسنی و سایر کشورهای صوفی نشین
حوزه بالکان باعث شــده است تا علیرغم همه دشمنیهای بنی امیه گونه،
شیوخ دراویش و پیروانشان در حد بضاعت و فهم خود از معارف دینی که
میراث گذشتگان آنهاست ،سهم و نقشی در زنده نگه داشته شدن یاد و نام
کربال در این منطقه داشته باشند.

پیام مقامات عالی

نخست وزیر و رییس جمهوری پاکستان در پیامهای جداگانهای به مناسبت
فرا رســیدن روز عاشــورا ،آن را درس بزرگ فــداکاری ،برادری و محبت
توصیف کردند.
در بخشــی از پیام «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان آمده است:
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حادثه کربال به امت اسالمی میآموزد که با جان و دل از ارزشهای واالی
اسالم از جمله برادری ،درستکاری و صداقت محافظت کنند.
وی در این پیام از مردم کشورش برای کمک به استقرار امنیت در پاکستان
دعوت کرده و نوشت :مبارزه حضرت امام حسین (ع) با ظلم به ما میآموزد
که در برابر زورگوییها و نظام ناعادالنه بایستیم.
«ممنون حسین» رییس جمهوری پاکستان نیز در پیام خود نوشت :عاشورا
روزی است که عالیترین درجه فداکاری امام حسین (ع) و یارانش در کربال
به نمایش گذاشته شد.
رییس جمهوری پاکســتان نیز از مردم کشورش خواست تا با الهام گرفتن
از عاشــورا ،صلح ،دوستی ،صبر و تحمل و برادری را در میان خود تقویت
کنند و از اختالفات بپرهیزند؛ زیرا که بهترین راه احترام به امام حسین (ع)،
پیروی از درسهای بزرگ او است.

تاجیکستان

عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا در تاجیکستان

عزاداران اباعبداهلل الحســین (ع) نماز ظهر عاشورا را در حسینیه حضرت
ولیعصر (عج) سفارت ایران در تاجیکستان به جماعت اقامه کردند.

تاتارستان

مراسم عزاداري و سوگواري شیعیان در قازان تاتارستان

مراسم عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) با مشارکت وابستگی فرهنگی
سرکنسولگری و انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در قازان ،مرکز جمهوری
تاتارستان برگزار شد.
همزمان با آغاز ماه محرم الحرام و سالگر شهادت حضرت سيد الشهداء امام
حسین(ع) و اهل بيت طاهرين و یاران با وفایش ،مراسم عزاداری در نقاط
مختلف جهان آغاز شد.

به همین مناســبت مراســم عزاداری با مشــارکت وابســتگی فرهنگی
سرکنســولگری و انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در قازان برگزار شد و
کارکنان سرکنسولگری ،دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در تاتارستان و
سایر ایرانیان مقیم به همراه خانواده خود حضور داشتند.
براساس این گزارش مراسم عزاداری با نماز جماعت مغرب و عشا آغاز شده
و پس از قرائت قرآن و زیارت پرفیض عاشورا ،سخنرانان پیرامون زندگانی
حضرت امام حســین(ع) ،اهداف قیام الهی حضرت حســین بن علی(ع)،
محرم و نهضت عاشورا سخنرانی کردند.
پس از سخنرانی ،با اجرای مداحی و نوحه خوانی توسط برادر "صمیمی"
مــداح اهلبیت عصمت و طهــارت(ع) حاضران در مراســم به عزاداری و
سوگواری پرداختند.
این مراســم که از شب اول ماه محرم آغاز شده است با حضور آقای امامی
مبلغ مدعو ایرانی تا شام غریبان حسینی ادامه داشت.
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ســوگواران حضرت سیدالشهدا (ع) در روز عاشــورا در حسینیه حضرت
ولیعصر(عج) ســفارت ایران در تاجیکستان گرد آمدند و با حزن و اندوه در
رثای شهدای کربال گریستند.
حجت االسالم "محمدعلی خســروی" روحانی اعزامی سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،امام حسین (ع) را نمونه شجاعت ،شهامت و وفا و صحنه
کربال را تبلور ارزشهای پاک انسانی دانست.
وی با اشــاره به این که آقا اباعبداهلل (ع) احیاکننده اسالم بود ،خاطرنشان
کرد قیام عاشورا اسالم را زنده کرد.
حجت االســام خســروی همچنین با بیان این که راز ماندگاری عاشورا،
الهی بودن آن اســت ،تصریح کرد که پیروز واقعی نبرد صحنه کربال ،امام
حسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت بودند.
عزاداران حضرت سیدالشــهدا (ع) در پایان مراســم نماز ظهر عاشــورای
اباعبداهلل(ع) را به جماعت اقامه کردند.

ترکمنستان

عزاداری عاشورای حسینی در ترکمنستان

مراسم باشکوه عزاداری عاشــورای حسینی با حضور صدها نفر از ایرانیان
مقیم ترکمنســتان و عالقمندان به خاندان اهل بیت(ع) در مسجد «امام
رضا»(ع) در «عشــقآباد» و سایر مساجد و حسینهها در نقاط مختلف این
کشور برگزار شد.
مراســم عزاداری روز عاشورای حســینی در محل مسجد امام رضا(ع) در
عشــقآباد پایتخت ترکمنســتان با حضور جمع کثیری از عالقمندان و
شیفتگان اهل بیت (ع) ایرانیان مقیم عشقآباد برگزار شد و حضار در این
مجلس معنوی و نورانی با برپایی مراســم عزاداری و ســوگواری در عزای
اباعبداهلل الحسین (ع) به سوگ نشستند.
رایزن فرهنگی سفارت ایران در عشقآباد ،در سخنانی ضمن تشریح فلسفه
قیام عاشــورا و آخرین لحظات زندگی آن حضرت و یاران با وفایش ،ابعاد

مختلف شــخصیت واالی حضرت امام حسین (ع) و اصحاب آن بزرگوار را
برای عزاداران حسینی تشریح کرد.
«رسول اسماعیل زاده» در این زمینه خالصهای از اثر ارزشمند «مال محمد
فیضولی» درباره امام حسین (ع) و روز شهادت آن حضرت را بیان کرد.
«رستمعلی عباساف» امام جمعه مسجد امام رضا(ع) در عشقآباد نیز در
ســخنانی ضمن تســلیت این ایام به حضار ،تأکید کرد :هر حرکت ،رفتار،
کردار و گفتار حضرت امام حسین(ع) برای مسلمانان و بشریت درس عبرت
است.
وی افزود :قیام حضرت امام حسین (ع) در واقع قیام امر به معروف و نهی
از منکر بود و آن حضرت در حالی که راه دیگری غیر از شهادت هم داشت
اما هرگز در مقابل ظلم و ظالمان ســر فرود نیاورده و در راه دین ،عدالت و
ارزشهای واالی آزادی ،شهید راه اسالم شد.
مراسم روز عاشــورا که در آن ،سفیر ایران در عشقآباد نیز حضور داشت،
ســپس در هیئت مســجد امام رضا (ع) با حضور پر شــور و شوق مردم،
نوحهخوانی ،ســینهزنی و زنجیرزنی در سوگ ســاالر شهیدان و یاران آن
حضرت ادامه یافت.
در ادامه حضار حاضر ،نماز ظهر عاشــورا را بــه صورت جماعت به امامت
حجت االسالم والمسلمین «ســیدنقی وهاب زاده» مبلغ اعزامی ایران به
عشقآباد اقامه کردند.
در پایان این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسالمی
ایران در عشقآباد برپا شد ،عاشقان امامت و والیت سر سفره مسجد امام
رضا (ع) جمع شدند و نهار تبرک روز عاشورای حسینی را صرف کردند.

صالح الدین اوزگوندوز» و شیخ «حمید توران» رئیس و امام جماعت مرکز
زینبیه استانبول به ایراد سخن پرداختند.

عزاداری شیعیان شهر ایغدیر

شــیعیان شــهر ایغدیر که در روزهای مــاه محرم الحرام در مســاجد و
حســینیههای این شهر به برگزاری مراسم عزاداری پرداختند ،هم زمان با
روز عاشورا در استادیوم چند ده هزار نفری این شهر تجمع کرده و مراسم
بزرگ عزاداری را برای اباعبداهلل الحسین(ع) و یاران و خاندان بزرگوار ایشان
برگزار کردند.

در این مراسم که علویان و اهل سنت این شهر هم در آن شرکت داشتند،
مسئوالن دولتی و مقامات استانی نیز حضور پیدا کردند و «حجت االسالم
ولی بدر» رئیس اتحادیه علمای شیعه این استان به سخنرانی پرداخت.

حرکت نمادین کاروان اسرای کربال در استانبول

همزمان با روزهای سوگواری شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) و یاران باوفایش و همنوا با کاروان اسرای کربال ،حرکت نمادین
کاروان اسرای دشــت کربال در استانبول ترکیه به اجرا درآمد .این مراسم
نمادین ،نشــانگر حرکت کاروان اهلبیت(ع) از کربال تا شام و گوشهای از
رنجها و مصائبی است که بعد از اسارت در این راه محتمل شدند.

مراسم مشابه روز عاشورا نیز ظهر دیروز در مسجد «شیخ علو» در روستای
«باقر» در حومه عشــقآباد و نیز در مســجد «امام خمینی» در روستای
«رفسنجانی» استان «مرو» در جنوب ترکمنستان نیز با حضور پرشور مردم
محلی به ویژه فارس ،ترکمن ،کرد و بلوچ برگزار شــد و عاشــقان امامت و
والیت به نوحهخوانی و سینهزنی پرداخته و در سوگ ساالر شهیدان و یاران
با وفایش اشک ماتم ریختند.

چین

مراسم سوگواري اربعين در پکن

ترکیه

مراسم عزاداری امام حسین(ع) در استانبول

مراسم عزاداری حسینی(ع) در مسجد زینبیه "هالکالی" شهر استانبول ـ
که به عنوان مرکز اصلی شیعیان این شهر شناخته می شود ـ در ایام دهه
اول محرم الحرام پس از نماز مغرب وعشا برگزار شد .در این مراسم «شیخ
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آیین ســوگواری اربعین شهادت ساالر شهیدان حضرت امام حسین علیه
السالم و شهیدان مظلوم کربال در حسینیه سفارت جمهوری اسالمی ایران
در پکن برگزار شد.
در این مراســم شــمار زیادی از خانواده های ایرانیان مقیم پایتخت چین
بویژه دانشجویان ،بازرگانان و کارکنان نمایندگیها در سوگ اربعین شهادت
شهیدان دشت نینوا اشک ماتم ریختند و عزاداری کردند.
خواندن زیارت اربعین و دعای کمیل بخش دیگری از این مراسم بود.
نظیر این مراســم در دیگر شــهرهای چین از جمله شانگهای ،گوانگجو و
منطقه هنگ کنگ و همچنین کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز برگزار شد.

در بخارســت رومانی است که اقامه عزا برای حسین ابن علی(ع) و یاران با
وفایش نموده است.

روسیه

مراسم اربعین حسینی در مسکو

مراسم اربعین شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) روز گذشته در مسجد
خاتم االنبیاء واقع در خیابان نواتروف در مســکو ـ پایتخت روسیه ـ جنب
مجتمع آموزشی پیام امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حجتاالسالم والمسلمین اعرافی رئیس جامعهًْ
المصطفی العالمیه و موسس مؤسسه فرهنگی «اشراق و عرفان» برگزار شد
ایرانیان مقیم مســکو و جمعی از عاشقان حسینی به عزاداری و سوگواری
پرداختند.
حجت االسالم والمســلمین اکبر جدی رئیس مرکز اسالمی مسکو ،دکتر
مهدی سنایی سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در روسیه ،سیدحسین
طباطبایــی رایزن فرهنگی ایران در مســکو و همچنین مدیریت مجتمع
آموزشی پیام امام(ره) حضور داشتند.
مراســم عزاداری اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) با مدیحه سرایی یکی از
دانشــجویان ساکن قازان برگزار شــد و سپس حجت االسالم والمسلمین
اعرافی به سخنرانی پرداخت.

رومانی

شور عزای حسینی در شهرهای مختلف

مسیحیان ،شیعیان و اهل سنت در مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان
حسین ابن علی(ع) در هیئت عشاق الحسین رومانی شرکت می کنند.
هیئت عشاق الحسین(ع) رومانی تنها هیئت مذهبی مردمی شیعیان ایران
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امام حســین(ع) فقط پیشوای شیعیان نیست بلکه الگو و اسوه برای همه
انسانها درسراسر گیتی است .
پیامبر اســام(ص) دین آورد و امام حسین(ع) دانشگاه دین را در عالم بنا
نهاد؛ پویایی و زنده ماندن دین از برکت این دانشگاه می باشد.
امام حســین(ع) دانشگاهی به وســعت عالم دایر نمود که همه انسانها در
سراسر گیتی در آن عضویت دارند این تنها دانشگاهی است که بیش از یک
میلیارد دانشجو دارد.
افراد در این دانشــگاه درس زندگی وعزت وسر بلندی ،نشاط و بالندگی،
وحدت ،همدلی وهمراهی را یاد میگیرند تا زندگی پر بار وارزشمندی داشته
باشند.
در رومانی ،هر روز ساعت  19برنامه هیئت عشاق الحسین رومانی با اقامه
نماز جماعت مغرب و عشاء شروع و به دنبال آن تالوت یک صفحه از قرآن
کریم با عنوان تالوت نور و سخنرانی حجت االسالم "سیدجوادنورموسوی"
ازحوزه علمیه قم و مداحی و روضه خوانی حاج محمد امین جزنی اعزامی
از تهران ادامه می یافت و در ساعت 23شب با صرف شام پایان می پذیرفت.
موضوع سخنرانی آثار و برکات وجود مبارک امام حسین(ع) در زندگی انسانها
و بررســی اوضاع زمان امام حســین (ع) و درسهای از زندگی پر بار آن امام
همام بود.

مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در بخارست

همزمان با عاشورای حسینی ،فضای هیئت مردمی عشاق الحسین(ع) در
پایتخت رومانی ،نمایی از کربال شد.
مردم از پیر و جوان و کودک و زن و مرد شــیعه وســنی وحتی تعدادی از
مسیحیان خود را به این مکان رساندند تا بهره ای از عاشورا ببرند.
پسران خردسال و نوجوانان دست در دستان پدر و دختران بههمراه مادران
به محل برگزاری عزاداری آمدند تا از راه و رسم امام حسین(ع) جدا نشوند.
خبرنگار ابنا در رومانی گزارش می دهد که حال و هوای معنوی و روحانی
فضای عزاداری وصف ناپذیر اســت .عطر حسین(ع) عالوه بر فضای هیات،
وجود انســانها را معطر نموده است منظره زیبا ودلنشینی است وقتی که
اشکها برگونه ها جاری میشود و یا همه با هم با سوز دل فریاد یا حسین
ســر میدهند و وقتی عزاداران با همه توان دســتها را بر سینه می زنند
نام مقدس امام حســین(ع) بردلها نقره کوب میشود و در دلها ابدی و
جاودانه میماند.

علمی در فضای مراســم روضه خوانی وسینه زنی هیات قرار داده شد که
مردم پارچه وشال به آن می بندند و پس از مراسم شب شام غریبان هرکس
پارچه وشال خود را برمیدارد ومیبرد.
آنان اعتقاد دارند که این علم به مدت حداقل 10شــب درفضایی معطر به
ذکر خدا ومناجات و دعا و نام امام حسین(ع) واهلبیت قرار دارد و به همین
دلیل متبرک شده است.
یکی ازجوانان این علم را در شــب تاســوعا و شــب وروز عاشورا در میان
سینه زنان امام حسین(ع) میگرداند وحال وهوای خاصی به فضای مراسم
میبخشد.
مراسم شبها و روزهای تاسوعا وعاشورا در فضای بسته برگزار شد زیرا در
بخارست رومانی اجازه برگزاری مراسم عزاداری درفضای باز وعمومی داده
نمیشود.
در این شبها حجت االسالم سید جواد نورموسوی در سخنرانیهای خود
به بررســی اوضاع تاریخی دوران امام حســین(ع) و اهمیت امر به معروف
ونهی از منکر در اسالم پرداخت.
دهه محرم عالوه بر مراسم هیئت مردمی عشاق الحسین(ع) رومانی ،مراسم
دیگری توسط سفارت جمهوری اسالمی ایران در بخارست رومانی برگزار
گردید.
در این مراســم «حجت االسالم دکتر میردامادی» به ایراد سخن و «حاج
محمد به کوهی»به ذکر مصبیت پرداختند.

زیمبابوه

مراسم عزاداری ساالر شهیدان در زیمبابوه برگزار شد

کربال ،تالش ها و نقشــه های بنی امیه از زمان رحلت رسول گرامی اسالم
(ص) بود که مهمترین آنها والیت ستیزی ،دین ستیزی و عدالت ستیزی
است.
وی نفاق ســران و سکوت عوام و همچنین دوری از یاد خداوند را از دیگر
عوامل حادثه کربال دانست.
امام جمعه مسجد آل محمد (ص) در ادامه به علل حادثه کربال پرداخت و
گفت :در رخداد حادثه کربال و قیام امام حسین(ع) عواملی همچون بیعت
خواستن یزید از امام نقش داشت ،بیعتی که پیامدهای منفی زیادی داشت
و مســاوی بود با به رسمیت شناختن حکومت غیرمشروع یزید ،اما عللی
همچون «دعوت مردم کوفه از امام (ع) و اقامه حجت بر امام (ع)» و «اصالح
امت و مبارزه با فساد» در این قیام موثر بودند.
اســدی تصریح کرد :امام در مقابل حکومت یزید و بیعت خواســتن او دو
گزینه بیشــتر نداشت یکی بیعت با یزید و دوم قیام که نتیجه آن شهادت
بود ،زیرا دشمن برای کشتن امام جدی بود ،که در صورت عدم بیعت ،امام
را به شهادت برساند.
وی یادآور شد :امام به هیج عنوان نمیتوانست با یزید بیعت کند؛ زیرا بیعت
حضرت ،پیامدهای منفی زیادی داشت .بیعت امام مساوی بود با به رسمیت
شناختن حکومت غیرمشروع یزید .یزیدی که برای نابودی اسالم شمشیر
آخته بود .فلســفه قیام عاشــورا به خاطر انحراف از سنت نبوى و عدالت
علوى بود که از ســقیفه آغاز اما با ظاهرفریبى ،روند خود را ادامه مىداد.
اهلبیت(ع) و صحابه پاک همچون سلمان ،ابوذر ،عمار و ...در هر فرصتى به
ابراز حق و آگاه کردن مردم مىپرداختند .از دیدگاه امام حسین(ع) امامت
و رهبرى امت اســامى شایستگیهایى را مىطلبد ،که یزید و هرکس که
مثل وی باشد ،فاقد آن است.
وی تأکید کرد :امام حسین(ع) با منطق مخالفت با فاسد و ظالم قیام کرد
و بر سر این سخن ایستاد« :ما االمام اال العامل بکتاب اهلل و القائم بالقسط
 ...امام کسی است ،که به کتاب خدا حکم کند .عدل و داد بر پا نماید .دین
حق را گردن نهد و خویشتن را وقف رضاى خدا کند».
بر اســاس این گزارش ،این مراســم هر شب با قرائت روضه خوانی به زبان
فارسی ،انگلیسی و عربی و سپس سینه زنی ادامه یافت.

رسیالنکا

برگزاری مراسم عاشورای حسینی در باتیکولو
مراســم سوگواری ساالر شــهیدان ابا عبداهلل(ع) به همت رایزنی فرهنگی
ســفارت جمهوری اسالمی ایران و بنیاد اهل البیت (ع) در زیمبابوه برگزار
شده است.
این مراسم از روز پنج شــنبه  25آبانماه از ساعت  19/30با اقامه نماز
مغرب و عشــا در مســجد آل محمد (ص) و قرائت زیارت عاشورا ادامه
داشت.
اســدی موحد رایزن فرهنگی جمهوری اســامی ایران از ابتدای دهه اول
محرم به بررســی دالیل واقعه عاشورا پرداخت و از نظر تاریخی ،سیاسی و
اجتماعی این عوامل را مورد تحلیل و کنکاش قرار داد.
نماینــده مجمع جهانی اهل البیت(ع) همچنین با اســتناد به خطبه ها و
وصیت نامه حضرت امام حســین (ع) گفت :از عوامل بوجود آمدن حادثه

صدها نفر از دانشمندان ،دانشجویان مدارس دولتی ،دوستداران اهلبیت(ع)
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ـ از شیعه و ســنی ـ مراسم روز عاشورای حسینی را در استان باتیکولوی
سریالنکا برگزار کردند.
همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت سرور آزادگان جهان حضرت امام حسین
علیهالســام ،مســلمانان در پنج قاره جهان به برپایی مجالس عزاداری
پرداختند.
"انجمن دوســتداران اهل بیت(ع) ســریالنکا" نیز در روز عاشــورای
حســینی برنامه ای برای بزرگداشت فداکاری امام حسین(ع) و یاران
با وفایش ،در "اســتان باتیکولو" ـ واقع در شــرق این کشور ـ برگزار
کردند.
در این برنامه که در مدرســه دولتی االزهر باتیکولو برپا شــد دهها نفر از
دانشمندان ،دانشجویان مدارس دولتی ،دوستداران اهل بیت(ع) ـ از شیعه
و ســنی ـ که از شهرهای مختلف سریالنکا در محل برگزاری تجمع کرده
بودند شرکت داشتند.
این مراســم بعد از نماز مغرب و عشــاء آغاز شــد و ســخنرانان ویژه آن،
دانشــمندان این استان ـ آقایان «مولوی ابراهیم»« ،مولوی سفیر حافظ»،
«مولوی محمد مهدی» و «مولوی محمد علیخان» ـ بودند که فضائل امام
حسین (ع) ،هدف امام(ع) از قیام عاشورا و نتیجه های این انقالب را مطرح
کردند.
همچنین دانشجویان مدارس دولتی نیز تواشیح هایی در مدح اهل بیت(ع)
اجرا کردند و این مراسم با شکوه حسینی پس از  4ساعت ،با سفره کرامت
سیدالشهداء(ع) به پایان رسید.
در اجرای این برنامه" ،مؤسسه لجنه سید الشهداء(ع) العالمیه" نیز به انجمن
دوستداران اهل بیت(ع) کمک کرد.
شایان ذکر است که انجمن دوســتداران اهل بیت(ع) یک انجمن شیعی
اســت که حدود چهار سال است تأسیس شده و در شرق کشور سریالنکا
اســت فعالیت های دینی و تبلیغی انجــام می دهد .این انجمن همچنین
برنامه های متعددی را با کمک رایزنی فرهنگی جمهوری اســامی ایران
برگزار کرده است.

سوریه

حرم حضرت زینب(س) عزادار شد

پرچم سرخ گنبد حرم مطهر حضرت زینب کبری(س) همزمان با فرارسیدن
ماه محرم و ایام شهادت حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش ،با پرچم
سیاه به نشان عزا تعویض شد.

در این مراســم باشکوه که روز گذشته و در آستانه ایام محرم با حضور
اهالی زینبیه ،شــخصیتهای دینی ،فرهنگی ،سیاســی و دوستداران و
عاشقان سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) برگزار شد
پس از تــاوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید ،پرچم ســرخ گنبد حرم
حضــرت امالمصائب(س) پائین آورده و پرچم ســیاه به نشــان عزای
حضرت سیدالشــهداء(ع) بــر فراز گنبد مطهر حضــرت زینب(س) بر
افراشته شد.
در این میان مومنان و زائران حرم مطهر حضرت زینب(س) ندای «لبیک
یا حسین» سر دادند.
عاشقان و محبان اهل بیت (ع) همچنین صحن و سرا و ضریح حرم مطهر
حضرت زینب (س) را به نشــانه آغاز ماه محرم و ایام عزاداری و سوگواری
حضرت سیدالشهداء (ع) سیاه پوش کردند.

مجالس عزاداری حسینی در دمشق

شیعیان و محبان اهلبیت(ع) با حضور در حسینیهها ،مساجد و حرمهای
مطهر حضرت زینب کبری(س) و رقیه(س) ،در مجالس عزاداری ســاالر
شهیدان کربال شرکت کردند.
مجالس عزاداری امام حسین(ع) در سوریه هر روز در منطقه زینبیه و سایر
مناطق شیعه نشین شهر دمشق مانند محلههای امام جعفر صادق(ع) ،زین
العابدین(ع) و االمین برگزار شد.
در چند ســال اخیر که سوریه در بحران به سر میبرد ،با وجود تهدیدها و
حمالت خمپارهای تکفیریها ،شیعیان مجالس عزاداری امام حسین(ع) را
برگزار کرده و هرگز ترس و تردید به دل راه ندادهاند.

فعالیت خیریه آشپزخانه حرم مطهر حضرت رقیه(س)

در زیرزمین حرم مطهر نازدانه حســین(ع) ،آشــپزخانه حضرتی است.
جایی که عاشــقان و دوســتداران خاندان نور ،ســاعتها در این فضا
مشغول پخت و پز بودند و برای زائران و عزاداران ،غذای نذری درست
میکردند.

عاشورا در حرم حضرت زینب(س)

همزمان با عاشــورای حسینی هزاران تن از شــیعیان و محبان اهلبیت
عصمت و طهارت از داخل و خارج ســوریه برای برگزاری مراسم عزاداری
شهادت امام حسین(ع) در مرقد مطهر حضرت زینب(س) در دمشق حاضر
شدند.
ســوگواران و عزاداران حسینی در پاسخ به ندای امام حسین(ع) که گفته
بود «آیا کسی نیست که مرا یاری کند؟» از کنار مرقد حضرت زینب(س)
با صدای بلند فریاد لبیک یا حسین (ع) سر دادند.
افزایش سال به سال حضور دوستداران خاندان پیامبر(ص) و تشدید قدرت
و توان آنها را میتوان مهر تاییدی بر فرمایش حضرت زینب(س) در سال
 ۶۱هجری قمری دانســت که یزید را خطاب قرار داده و فرمودند« :یاد و
خاطره ما را نمیتوانی از بین ببری».

عزاداری محرم در مرقد حجر بن عدی

پس از آزادســازی زیارتــگاه حجر بن عدی کنــدی صحابی جلیل القدر
پیامبر(ص) و یار وفادار حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) از دست تروریستهای
تکفیری داعش ،مراسم عزاداری و سوگواری ماه محرم در این مکان برگزار
شد.
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دسته عزاداری شیعیان در شهر جنگزده «حمص»

ابتکار جوانان سوئدی در شهرهای مختلف

جمعی از شــیعیان شــهرهای مختلف ســوئد ،برای بزرگداشت حضرت
سیدالشهداء(ع) دست به ابتکاری جالب زدند .آنها پس از اطالع رسانی به
یکدیگر،در یک زمان مشــخص در مناطق مرکزی شهرهای مختلف سوئد
تجمع کرده و با روشن کردن شمع ،بر روی پارچه ای سفید انگشت زدند.
آنها در آخر مراسم این پارچه را به عنوان «بیرق بیعت» باال برده و پیروی
خود از راه و منش امام حسین(ع) و نیز آمدگی برای یاری امام زمان(عج)
را اعالم کردند .این مراسم عالوه بر تجدید بیعت با ساالر شهیدان(ع) و امام
زمان(عج) ،نوعی آماده سازی برای اتحاد و ارتباط هرچه بیشتر شیعیان در
مناطق مختلف و از ملیتهای مختلف بود.
شیعیان شــهر حمص با حضور در محله "عباسیه" دسته عزاداری محرم
الحرام اباعبداهلل الحسین(ع) را به راه انداختند .عزاداران با وجود خطر حمله
گروههای تکفیری بر حضور گسترده مردم در اینگونه مراسم تاکید کردند.
گفتنی است ،محله عباسیه حمص در ماههای اخیر هدف چندین عملیات
تروریستی گروههای تکفیری قرار گرفت که بر اثر این حمالت دهها تن از
شیعیان این شهر به شهادت رسیدند .استان حمص یکی از مناطقی است
که شــیعیان بسیاری در آن ســکونت دارند ،به طوری که دهها هزار تن از
شیعیان سوریه در شهر حمص و روستاهای اطراف آن زندگی میکنند.

سوئیس

مراسم عزای حسینی در مرکز اهلبیت(ع)

سوئد

عزاداری حسینی در مالمو

شــیعیان و محبان اهلبیت(ع) در شــهر مالمو واقع در جنوب سوئد روز
گذشته با برپایی مراسم عزاداری و سوگواری عاشورای حسینی پرچم های
عزای امام حسین(ع) را در خیابانهای این شهر به اهتزاز درآوردند.

مراســم شام غریبان حسینی نیز با حضور شــیعیان و دلسوختگان ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در شهر مالمو برگزار شد.
در این مراسم شیعیان لبنانی ،ایرانی و دیگر کشورهای اسالمی مقیم مالمو
ضمن برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری در شب شام غریبان به یاد زنان
و کودکان و حضرت زینب کبری(س) در مرکز اسالمی اسکونه اشک ماتم
ریختند.
زنان و کودکان همزمان با غروب سرخ خورشید عاشورا با روشن کردن شمع
عشق و ارادت خالصانه خود را به سرور آزادگان جهان ابراز داشتند.

عزاداری ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) با شرکت
شیعیان و محبان اهلبیت(ع) در مرکز اسالمی و فرهنگی اهل بیت(ع) در
سوئیس باشکوه خاصی برگزار شد.
مراســمهای عزاداری در دو طبقه مرکز اســامی بصــورت جداگانه برای
عربزبانها در یک سالن و در سالنی دیگر برای فارسی و ترکزبانان برگزار
گردید.
در این مراسم «حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی»
ی و ترکزبانان به سخنرانی پرداخت.
برای فارس 
براســاس این گزارش ،در شبهای پنجم و ششم محرم ازدیاد جمعیت
در مرکز اســامی اهلبیت(ع) سوئیس به حدی بود که به ناچار مراسم
در ســالنی خارج از مرکز اســامی برای فارســی زبانها و ترک زبانان
برگزار شد.

دسته شام غریبان در زوریخ

همچنین در شــام غریبان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) عزاداری بصورت
راهپیمائی در خیابانهای شــهر زوریخ با حضور بیــش از هزار نفر برگزار
گردید.
در مسیر این راهپیمائی مطالبی در خصوص قیام امام حسین(ع) چاپ شده
بود که با یک شاخه گل رز به مردمی که در مسیر بودند تقدیم میشد.
گفتنی است مراســم راهپیمایی عزاداران حسینی(ع) سالها است توسط
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مرکز اسالمی اهلبیت(ع) برپا میشود و هر سال بر تعداد شرکت کننده در
این راهپیمایی اضافه میشود.
همچنین در عزاداری حضرت سیدالشهداء(ع) حضور مسلمانان اهل سنت
نیز چشم گیر بود.

شیلی

مراسم عاشورای حسینی در سانتیاگو

مراسم عزاداری محرم در "مرکز اسالمی سانتیاگو" در کشور شیلی با حضور
تعدادی از مســلمانان و شیعیان این کشــور و سخنرانی «حجت االسالم
والمسلمین فیصل مرهل» روحانی شیعه آرژانتینی و «شیخ منیر والنسیا»
روحانی شیعه کلمبیایی برگزار شد.
همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت سرور آزادگان جهان حضرت امام حسین
علیهالســام ،مســلمانان در پنج قاره جهان به برپایی مجالس عزاداری
پرداختند.
برای این مراسم «حجت االسالم والمسلمین فیصل مرهل» روحانی شیعه
آرژانتینی و «شیخ منیر والنسیا» روحانی شیعه کلمبیایی خود را به پایتخت
شیلی رسانده بودند.

تعزیه در قدیح

مراسم شبیه خوانی بزرگی در منطقه قدیح به اجرا درآمد که در آن شبیه
خوانانی از برخی کشورهای عرب خلیج فارس مانند بحرین و عمان و کویت
شرکت کردند.

به رگبار بسته شدن عزاداران در «االحساء»

افراد مسلح ناشناس به مراسم عزاداری شیعیان در حسینیه المصطفی(ص)
االحساء ،بزرگترین منطقه از استان الشرقیه عربستان حمله کرده و هشت
تن از عزاداران حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) را به شهادت رساندند.
«سعود بن نایف بن عبدالعزیز» امیر منطقه شرقیه عربستان از مجروحان
حادثه حمله تروریستی به عزاداران حسینی در منطقه االحساء این کشور
عیادت کرد.

حجت االســام مرهل در سخنان خود در این مراسم ،با ذکر شباهتهای
حضرت یحیی(ع) با امام حســین(ع) به نقاط اشــتراک "سنت یهودی ـ
مسیحی تحریف نشده" با "مفاهیم دین مبین اسالم" اشاره کرد.
شایان ذکر اســت که متأسفانه به دلیل برخی اختالفات که بین جمعیت
اندک شــیعیان شیلی ایجاد شده است ،تعدادی از پیروان اهل بیت(ع) در
این کشور از حضور در مراسم عاشورای امسال محروم شدند.

عربستان

اهتزاز پرچم بزرگ "یاحسین" در قطیف

شیعیان قطیف در شرق عربســتان همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام
عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) پرچم عزای حسینی را
بر فراز این شهر شیعهنشین به اهتزاز درآوردند.
شــیعیان این منطقه همچنین بــا برگزاری مجالس عــزاداری برای امام
حسین(ع) و شهدای کربال یاد آن حضرت را زنده نگه داشتند.
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راهپیمایی مردم "قطیف" در عاشورا

صدها نفر از مردم عزادار قطیف صبح سهشــنبه مصادف با روز عاشورا در
خیابان انقالب (الثورهًْ) در عزای امام حسین(ع) راهپیمایی کردند و در آن
علیه دولت عربستان و خاندان آل سعود شعار دادند.

تشییع باشکوه شهدای عاشورای حسینی دراالحساء

دهها هزار نفر از اهالی روستای الدالوه در شهر االحساء عربستان عصر جمعه
پیکر  ۸تن از شهدای حمله تروریستی به مراسم عزاداری حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) را تشییع کردند.
تشییع کنندگان که تصاویری از شــهدا و پرچمهای عزای حسینی را در
دست داشتند ضمن سردادن شعار "لبیک یاحسین" خشم و انزجار خود را
از گروههای تکفیری اعالم کرده و خواهان محاکمه عامل جنایت حسینیه
المصطفی شدند.
در این حمله ناجوانمردانه «زهیر المطاوعهًْ»« ،محمد المشرف»« ،عبداهلل
الیوسف»« ،محمد البصراوی» « ،عادل عبداهلل حرابهًْ»« ،مهدی المشرف»،
«حســن العلی» و «عبداهلل المطاوعهًْ» به درجه رفیع شهادت نائل آمده و
حسینی شدند.

غنا

پرچم عزای حسینی در غرب آفریقا

گنبد حرم امام حســین(ع) از او بخواهم و یقین دارم كه خداوند به بركت
وجود امام حسین(ع) حاجتم را برآورده خواهد ساخت"

این بانو افزود :من دچار ســرطان سینه شــده بودم و پزشكان به من
گفتند به محض رســیدن به فرانســه باید تن به عمل برداشتن سینه
بدهم ،آن روز من نذر كردم اگر از این بیماری شــفا یابم با پای پیاده
از نجف به كربال به زیارت امام حسین(ع) بروم .وقتی به فرانسه رفتم،
پزشــكان دوباره مرا تحت معاینات پزشكی و آزمایشهای جدید قرار
دادند اما در كمال ناباوری اثــری از بیماری در من ندیدند .اینك كه
شــما مرا میان زائران پیاده میبینید در واقــع آمدهام كه نذرم را ادا
كنم.

قرقیزستان

همزمان با اربعین حســینی ،مراسم عزاداری و ســوگواری سرور و ساالر
شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) با حضور شیعیان و ارادتمندان به
مکتب عاشورا و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در غنا برگزار شد.
مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ســال  ۲۰۰۸جمعیت شیعیان غنا را حدود
 ۱۲۰هزار نفر و انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه »PEWدر سال
 ۲۰۰۹جمعیت شیعیان غنا را ۳۸هزار نفر اعالم کرد.

فرانسه

مسیحی شفا یافته از سرطان به زیارت امام حسین(ع) رفت

در مســیر نجف به كربال و از میان پرچمهای مختلف كه توســط زائران
پیاده حرم حسینی حمل میشــد ،پرچم فرانسه توجه همگان را به خود
جلب كرد ،به سراغ آن پرچم كه رفتند ،دیدند زنی مسیحی از فرانسه این
پرچم را حمل میكند ،وقتی از او درباره رفتن به زیارت امام حســین(ع)
پرسیدند ،گفت :من در زمان اشغال عراق به صورت داوطلبانه به نیروهای
ائتالف ملحق شدم.
در مراســم اربعین امام حســین(ع) از یكی از زائران كه به صورت پیاده به
كربال میرفت پرســیدم" :آیا از اینكه از بصره به كربال پیاده سفر میكنی
خسته نمیشــوی" گفت" :حاجتی از خدا دارم و میروم تا حاجتم را زیر

مراســم عزاداری شــام غریبان اباعبداهلل الحســین(ع) در
بیشکک برگزار شد

مراسم شام غریبان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و یاران باوفایشان با حضور
گسترده عاشــقان و دلباختگان خاندان عصمت و طهارت در مسجد امام
علی(ع) شهر بیشکک برگزار شد.
در ابتدای این مراســم حجت السالم «ایمانی» در خصوص وقایع عاشورا و
نیز رسالت حضرت زینب(س) ب ه ایراد سخن پرداخت و بر این نکته تاکید
کرد که حضرت زینب(س) صدای امام حســین(ع) و فریاد «هل من ناصر
ینصرنی» او را ب ه مردم دنیا رساند.
وی ادامــه داد ،حضرت زینب(س) باعث شــد تا پیام کربال در کربال نماند
و این است که رســالت زینب (س) دشوار و سنگین است چرا که رسالت
زینب(س) پیامی اســت به همه انســانها ،به همه کسانی که بر شهادت
حسین(ع) میگریند.
مراســم شام غریبان حضرت امام حســین(ع) و یاران با وفایش با ذکر
مصیبــت مداحان اهل بیت و ســینهزنی با حضور پررنگ شــیعیان از
کشــورهای مختلف و ایرانیان مقیم و کارکنــان نهادهای ایرانی پایان
یافت.
مراســم عاشورای حسینی نیز ظهر دیروز با حضور جمع کثیری از محبان
اهل بیت عصمت و طهارت ،شیعیان آذری قرقیزستان ،افغانستان ،پاکستان
و ایرانیان مقیم و کارکنان نهادهای ایرانی در مســجد امام علی (ع) شهر
بیشکک برگزار شد.
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قزاقستان

"الشرقیهًْ" این کشور با سخنرانی «حجت االسالم سید افتخار علی جعفری»
برگزار شد.

عزاداری در حسینیه ثامن االئمه(ع) آلماتی

به مناســبت ماه محرم و سالگرد شــهادت امام حسین(ع) ،شیعیان مقیم
قزاقســتان در دهه اول محرم با حضور در حســینیه ثامن االئمه(ع) شهر
آلماتی یاد این قیام تاریخی را گرامی داشتند.
در این مراســم که ایرانیــان ،افغانها ،پاکســتانیها و اتباع جمهوری
آذربایجان مقیم در قزاقســتان حضور داشــتند «حجت االسالم محمد
حسین مغیثی» مدرس دانشــگاه به بررسی شکل گیری حادثه عاشورا
پرداخت.
مدیحه سرایی ،نوحه خوانی و ســینه زنی از دیگر برنامه های این مراسم
است.

کانادا

عزای حسینی در شهر ویندزور

جامعه شیعیان کانادا در شهر ویندزور ( )Windsorدر جنوب استان انتاریو
در ماه محرم و ایام عزای حسینی مراسم عزاداری و سوگواری را در یکی از
مکانهای سرپوشیده این شهر برگزار کردند.

عزاداری زیر بارش باران شهر َک ِ
لگری

گابن
شیعیان و عاشقان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در کشور آفریقایی گابن
همنوا با دیگر محبان اهلبیت(ع) مراسم سوگواری و عزاداری ماه محرم را
برگزار کردند.

عزاداران حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) باوجود بارش باران شدید در شهر
َکلگِری کانادا مراســم عزاداری و سوگواری خود را به مناسبت ایام محرم و
سالروز شهادت حضرت سیدالشهداء(ع) و یاران باوفایش در خیابانهای این
شهر برگزار کردند.

گرجستان

َکلگِری ( )Calgaryشــهری در جنوب اســتان آلبرتای کانادا است که در
منطقه کوهپایه و دشت در  ۸۰کیلومتری شرق رشته کوههای راکی کانادا
جای گرفته است.

کویت

مراسم عزاداری شیعیان اردو زبان در کویت

مراسم عزاداری ســاالر شهیدان ابا عبدهلل الحسین(ع) با حضور مسلمانان
اردوزبان مقیم کشور کویت ،از اول تا دهم محرم در دو منطقه "العمریهًْ" و
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عزاداری خیابانی در مارنولی

شــیعیان و عاشقان حسینی در گرجســتان همزمان با عاشورای حسینی
دست به عزاداری خیابانی زدند.
در این مراســم عزاداری که با حضور صدها تن از مسلمانان شیعه و سنی
گرجســتان برگزار شــد «حجت االســام حاجی اجی اف» از روحانیون
گرجستان به سخنرانی پرداخت.
این روحانی شیعی همچنین با اشاره به حکم اعدام آیت اهلل شیخ نمر باقر
النمر آن را نمونهای از ادامه مظلومیت حسینی در جهان اسالم عنوان کرد
و منطق حاکم بر حکومت آل ســعود را منطقی نزدیک به منطق خاندان
اموی دانست.

در شــهر نبطیه نیز پالکاردها و پرچمهــا ،خیمههای برپایی عزاداری
با نظارت مســتقیم شــهرداری و کمیته عاشــورا نصب شد و میدان
عاشــورا در مرکز این شهر برای انجام مراســم آماده گردید .همچنین
نشســتهایی برای اتخاذ تدابیر امنیتی بــرای اکنیت عزاداران برگزار
گردید.
شیعیان و محبان اهل بیت(ع) در بنت جبیل لبنان با برپایی مراس م عزاداری
و سینه زنی ضمن ابراز ارادت به اهل بیت (ع) ،با شهدای دشت کربال و امام
حسین(ع) تجدید میثاق کردند.

حضور سیدحسن نصراهلل در میان عزاداران

در این مراسم همچنین استاندار استان مارنولی ( )Marneuliگرجستان که
اصلیترین استان مسلمان نشین این کشور به شمار میآید حضور داشته و
خود را عزادار امام حسین(ع) و خاندان اهل بیت(ع) نامید.

«ســید حســن نصراهلل» دبیرکل حــزباهلل لبنان با حضــور در مجتمع
سیدالشهداء در بیروت در شب عاشورای حسینی به سخنرانی پرداخت.
سخنرانیهای شبهای قبل به صورت ویدئو کنفرانس پخش میشد و برای
اولین بار ســخنرانی سید حسن نصراهلل در مراسم عزاداری و سوگواری در
میان جمعیت صورت گرفت.

لبنان
با آغاز ماه محرم الحرام ،ماه عزاداری برای ســید و ســاالر شهیدان ،امام
حسین (ع) و اصحاب و یارانش شهرهای لبنان تدارک ویژهای را برای ورود
به این ماه در نظر داشتند.
همزمان با فرا رســیدن ماه محرم و آغاز ســال هجری جدید ،ماه پیروزی
خون بر شمشیر پرچم سیاهی بر فراز روستای شوکین در جنوب لبنان به
برافراشته شد.

این پرچم  ۱۲در  ۹متری ۸ ،کیلوگرم وزن دارد و بر روی یکی از دکلهای
بلند روستای شوکین به اهتزاز درآمد.
حزباهلل و اهالی منطقه بقاع لبنان با برپایی پرچمها و پالکاردهای مشکی
به نشانه عزاداری برای امام حسین(ع) تدارکات برگزاری مراسم در مناطق
مختلف را آماده کردند.
مسیرهای اصلی تردد شهروندان در شهرهای بزرگ بویژه بعلبک و بیروت
و دیگر مناطق لبنانی مملو از پرچمهای عزاداری سید و ساالر شهیدان بود.
شهر بعلبک که بنا به گفته برخی روایات مسیر عبور کاروان امام حسین(ع)
به ســوی شام بوده ،یکی از مناطقی است که باشکوهترین مراسمها در آن
برپا میشود .سخنرانی سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل در روز عاشورا
نیز همه ساله در این شهر برپا است.

دبیرکل حزباهلل لبنان در ابتدای سخنان خود پس از ادای درود و تحیت
به پیشگاه باعظمت امام حســین(ع) به موضوع انتخاب ریاست جمهوری
جدید لبنان پرداخت و گفت :از نیروهای سیاسی لبنان میخواهم پرونده
ریاست جمهوری را از کشــورهای منطقه بگیرند که البته هیچ طرفی در
لبنان نیست که خواستار ادامۀ خأل در ریاست جمهوری باشد و ما در این
زمینه هیچ طرفی را متهم نمیکنیم .کشــورهای منطقه به ویژه سوریه و
ایران هم رابطهای با پرونده ریاست جمهوری ندارند .سوریه و ایران در ازای
تسهیل موضوع ریاســت جمهوری لبنان چیزی نمیخواهند .ایران هم به
تمام طرفها گفته که انتخاب ریاست جمهوری ،یک مساله داخلی لبنان
است.
سید حسن نصراهلل با اشاره به شایعاتی که موضوع ریاست جمهوری لبنان
را با مذاکرات هستهای ربط میدهد ،تاکید کرد :کسانی که این حرفها را
میزنند ،هیچ اطالعی از مذاکرات هستهای ندارند ،چرا که ایران با بررسی
هر گونه پرونده دیگر در کنار پرونده هســتهای خود و باج خواهی از تهران
در قالب کنار گذاشتن هم پیمانانش به منظور تسهیل پرونده هستهای ،به
شدت مخالف است.
دبیــرکل حزب اهلل ادامه داد :باید تالش جدی برای انتخاب رییس جمهور
صورت گیرد چون اگر فرد دیگری را نامزد کنیم به حذف طایفه مسیحی
متهم خواهیم شــد .منصفانه نیست از ما خواسته شود از حمایت از نامزد
ریاست جمهوری عدول کنیم ،به ویژه که نامزد ما برای ریاست جمهوری
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بهترین فرد در میان مسیحیان از منظر ملی است .نامزد ما کسی است که
«حرف اول» نامش« ،میشل عون» است!
سیدحســن نصراهلل در ادامه درباره اوضاع شهر طرابلس لبنان و موفقیت
ارتش در این شهر گفت :خدا را شکر میکنم که طرابلس و لبنان را نجات
داد .ارتش ضمانت واقعی لبنان و ســامت آن و وحدت و انسجام آن است.
 جایگزینی برای ارتش به جز ارتش برای حفظ امنیت در لبنان نیست.
وی تصریح کرد :ارتش توانمندیهای خود را در مناسبتهای خود نشان داد
و میتواند مسئولیت خود را وقتی حمایت مردمی و سیاسی صورت گیرد،
انجام دهد و وقتی که حمایت تسلیحاتی از آن شود.
دبیرکل حزب اهلل گفت :انصاف میگوید که عامل دیگر و جدی که باعث شد
لبنان و شمال لبنان از این مرحله خطرناک عبور کند ،موضع مردم طرابلس
و خصوصا مرجعیتهای دینی و سیاسی و نیروهای سیاسی و علماء و طائفه
سنی لبنان بود و اگر این موضع ملی و قاطع از این مرجعیتها نبود ،اوضاع
طرابلس به گونهای دیگر میشد.
وی تصریــح کرد :باید خصوصاً تاکید کنیم کــه این موضوع نقش تعیین
کنندهای در نجات لبنان علیه توطئه طراحی شــده علیه آن بود و باید از
موضع نخست وزیر و مفتی جمهوری لبنان و همه رهبران سیاسی تقدیر
کنیم و در این میان جریان المستقبل نقش خوبی ایفا کردند .درست است
کــه ما اختالف نظر زیادی در ارزیابیها و ..در داخل داریم اما اخالق ما که
آن را از پیامبــر(ص) و ائمه اطهار(ع) و صحابه گرفتهایم ایجاب میکند که
منصفانه سخن بگوییم .این موضعگیری منفعت همه طرابلسیها و جریان
المستقبل در وهله اول و همچنین همه لبنانیها بود.
سید حســن نصراهلل گفت :درســت اســت ما اختالف نظر داریم اما اگر
میخواهیم کشور را حفظ کنیم و حفاظت کنیم باید با هم گفتمان داشته
باشیم.
وی گفت :به همه لبنانیها میگویم که در روزهای اخیر برخی طرفهای
توگو
دوست و هم پیمان گفتمان کردند و گفتند که زمان برای اجرای گف 
با جریان المستقبل است و ما آماده گفتوگو هستیم و ما نظر داریم و اصل
توگو
گفتوگــو و تالقی با یکدیگر به نفع همگان اســت .ما آماده این گف 
هستیم.
دبیرکل حزب اهلل لبنان درباره جنجال برخی جریانهای لبنانی درخصوص
هدیه جمهوری اسالمی ایران به ارتش لبنان گفت :ما از هر کمکی به ارتش
لبنان از جمله کمک ایران حمایت میکنیم .تصمیم گیری درباره این هدیه
بر عهده دولت لبنان اســت ،که اگر دولت این هدیه را قبول کند به ســود
ارتش و دولت است.
وی خاطرنشــان کرد :ایران این هدیه را بدون هیچ پیش شــرط یا پولی
به لبنان ارائه داده اســت؛ تهران میخواهد به لبنان کمک کند ،شما آزاد
هستید و میتوانید قبول نکنید ولی در این صورت خودتان ضرر میکنید.
سید حسن نصراهلل با تشبیه اوضاع کنونی خاورمیانه به یک بیماری و تاکید
براینکه عدم تشخیص درست مانع از درمان بیماری خواهد شد ،تأکید کرد:
بحران بزرگی در جریان اســت در صورتی که دچار فهم اشتباه شویم حل
بحران پیچیدهتر خواهد بود.
وی ادامه داد :بحران کنونی منطقه ،جنگ شیعه و سنی نیست؛ اکنون در
لیبــی دو محور منطقهای ترکیه و قطر با محور امارت و عربســتان درگیر
هستند که این دعوای شیعه و سنی نیست؛ در مصر ارتش با شبه نظامیان
و در عرصه سیاسی هم دو طرف سیاسی باهم درگیر هستند؛ در سوریه نیز
جبهه النصره با گروهی چون جبهه الثوار سوریه در جنگ است ،یا در عین
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العرب درگیری در جریان است که جنگ شیعه و سنی نیست؛ همینطور در
عراق هدف قرار گرفتن مسیحیان و ایزدیها ربطی به شیعه و سنی ندارد.
سید حسن نصراهلل ادامه داد :آنچه در منطقه جریان دارد دعوایی سیاسی
اســت ،که جدای از حق و باطل بودن طرفین باید بدانیم این دعوا مذهبی
نیست و سیاسی است.
دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت :جنگ ما شیعیان با اهل تسنن نیست ،بلکه
با طرح سلطه آمریکا بر منطقه است ..با طرح اسرائیلی و تکفیریها است.
سید حسن نصراهلل خطاب به اهل تسنن و مسیحیان اظهار داشت :ما باید
هوشیار باشیم ،برخی کشورها اینگونه وانمود میکنند که این جنگ سنی
شــیعی است تا همه اهل تسنن را به جنگ خود بکشانند .همه در معرض
خطر قرار دارند و همگان باید مسؤولیت پذیر باشند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان از مردم این کشور خواست فردا در مراسم عاشورا
حضور گســترده و پرشور داشــته باشــند و افزود :فردا روز فداکاری ،روز
اخالص ،روز وفاداری ،روز ثبات و عزم و شوق است.
ســید حسن نصراهلل گفت :فردا روز اشــکهای ریزان و حزن دائمی و روز
حماسه و الهام است .فردا اباعبداهلل الحسین(ع) دوباره در پیشگاه جهانیان
حاضر میشود و از اسالم جدش محمد(ص) و از امت اسالمی و موجودیت
و کرامت آن دفاع میکند و ندای جاویدان خود را سر میدهد.
وی از همه مردم خواست در مراسم دهم محرم در بیروت مشارکت گسترده
داشته باشند تا با امام حسین علیه السالم تجدید میثاق کنند و به او قول
بدهند که تحت هیچ شرایطی او را رها نخواهند کرد.
نصراهلل در پایان تاکید کرد :فردا به جهانیان ثابت خواهیم کرد که ما باالتر
و فراتر از هر تهدید و هر خطر و هر چالشی هستیم.

مراسم مقتل خوانی در هوای بارانی نبطیه

هزاران تن از شــیعیان و عاشــقان اهل بیت عصمت و طهارت همزمان با
عاشورای حســینی ضمن برگزاری مراســم عزاداری و سوگواری شهادت
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) و یاران باوفای ایشــان در هوای بارانی این
شــهر جنوبی لبنان مراسم مقتل خوانی شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) را
از نزدیک نظاره کردند.

قدرتنمایی رزمندگان جنبش امل در راهپیمایی عاشورایی

جنبش «امل» در نبطیه لبنان فعالیتهای عاشورایی دهه اول محرم خود
را با برگزاری راهپیمایی گسترده تحت عنوان «حسین(ع) زخم خونخواهی
ما» به پایان رساند .در این مراسم باشکوه که دهها هزار نفر حضور داشتند
رزمندگان مقاومت توان رزمی خود را به رخ دشمنان کشیدند.

راهپیمایی عاشورایی حزباهلل

حزباهلل و مقاومت اســامی لبنان روز گذشته فعالیتهای عاشورایی دهه
اول محرم خود را با برگزاری راهپیمایی گسترده تحت عنوان «لبیک یا ابن
بنت رســول اهلل(ص)» به پایان رساند .در این مراسم باشکوه که دهها هزار
نفر حضور داشــتند رزمندگان حزباهلل توان رزمی خود را به رخ دشمنان
کشیدند.

این اداره برای این کار تعدادی خودرو آتش نشــانی و افسران بخش مواد
منفجره را برای جلوگیری از اقدامات خرابکارانه ســلفیها در روز عاشــورا
تدارک دیده است.

پخت "هریسه" به مناسبت ماه محرم در جنوب لبنان

شــیعیان جنوب لبنان در شهر بنت جبیل در ایام عزاداری محرم اقدام به
طبخ غدای نذری «هریســه» کردند .این غذا که متشکل از گوشت و مرغ
است از صبحانههای محبوب لبنانیها به شمار میآید.

مالی

عاشقان اباعبداهلل الحسین(ع) در مالی

ل البیت(ع) در کشور مالی مراسم عزای سید و ساالر
به همت موسسه جنت اه 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در این کشور آفریقایی برگزار شد.

دستگاههای امنیتی قاهره همچنین از همه خواستند به آزادیهای دیگران
که براساس قانون ازآن برخوردارند احترام گذاشته و به شرکت کنندگان در
این آیین مذهبی تعرض نکنند.
سرلشــکر «علی الدمرداش» معاون وزیر کشور در امور امنیت پایتخت نیز
برای اطمینان از وضعیت امنیتی و پلیسی منطقه «الحسین» از آن منطقه
بازدید کرد.
مقام رأس الحســین (ع) درشــهر قاهره از اماکن مورد احترام شیعیان و
دوستداران ائمه معصومین (ع) به شمار میرود که روزانه شاهد زیارت تعداد
زیادی از عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) است.

مغولستان

مراسم عزای حسینی دهه اول محرم در اوالنباتور
مغولستان

مرص

تهدید سلفیهای مصر و همکاری دولت با عزادارن

ســلفیهای مصر با فراخوان در شــبکههای اجتماعی خواستار جلوگیری
از برگزاری آیینهای بزرگداشــت عاشــورا و بســتن مساجدی شدند که
ضریحهای مقدس در آنها قرار دارد.
آنان همچنین خواستار برگزاری همایشــی بر ضد شیعیان این کشور در
استان «قلیوبیه» شدند.
به همین دلیل دستگاههای امنیتی در راستای تامین امنیت مراسم عاشورا،
هرگونه تجمع یا همایش سلفیها در این روز را لغو کردند.
پلیس و دستگاههای امنیتی مصر به سلفیهای تندور این کشور در مورد
اخالل در آیینهای روز عاشورا در منطقه «الحسین» قاهره هشدار دادند.
اداره امنیت قاهره ،گروه امنیتی و نیروهای عملیات ویژه را مسوول تامین
امنیت منطقه الحســین شهر قاهره و شــرکت کنندگان در آیینهای روز
عاشورا کرد.

عشــق به امام حسین(ع) زمان و مکان نمیشناسد ،چرا که در سراسر این
کره خاکی در ایام محرم جلسات عزاداری ثاراهلل برپاست و عاشقان اباعبداهلل
الحســین(ع) اینبار در پایتخت مغولستان مراسم ســوگواری و عزاداری
شهادت موال و مقتدای خویش را برگزار کردند.
مراســم عزاداری و ســوگواری سرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) در دهه اول ماه محرم در شهر اوالنباتور مغولستان برگزار شد.
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شیعیان بومی و مقیم مغولستان به دعوت مرکز اسالمی اهلبیت(ع) همه
روزه در مراسم سوگواری و قرائت زیارت عاشورا که در محل مرکز اسالمی
برگزار شد شرکت کردند.
در این مراسم «حجت االسالم جعفرنژاد» درباره فلسفه قیام امام حسین(ع)
به ایراد سخنرانی پرداخت و این سخنرانی به سه زبان فارسی و انگلیسی و
مغولی تهیه ،تکثیر و توزیع شد.
در مراســم شــب عاشــورا نیز مداحان و ذاکران اهلبیت(ع) در مصیبت
عظمای حادثه کربال به نوحهسرایی پرداخته و پس از قرائت زیارت عاشورا
از عزاداران امام سوم شیعیان پذیرایی بعمل آمد.

موریتانی

مراسم بزرگداشت عاشورا در موریتانی برگزار شد

برای دومین سال پیاپی " جماعت اهل بیت(ع) موریتانی" همایش بزرگی
در شــب عاشورای حسینی برای آشنایی مسلمانان این کشور آفریقایی با
قیام امام حسین(ع) برگزار كرد.

" جماعت اهل بیت(ع) موریتانی" نیز در شــب عاشورای حسینی همایش
بزرگی برای آشنایی مسلمانان این کشور آفریقایی با قیام امام حسین(ع)
برگزار كرد.
در این مراســم که در "بندر نواذيبو" در شــمال موریتانی ـ دومین شهر
مهم این کشور ـ برپا شد .دهها تن از شهروندان موریتانیایی از استانهای
"داخلــت نواذيبــو"" ،آدرار" و" تيریس زمور" شــرکت کردند و «حجت
االسالم شــيخ بكار بن بكار» سخنگوی "جماعهًْ أهل البيت(ع) موریتانی"
به سخنرانی پرداخت.
این عضو موریتانیایی مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با شــرح
واقعه کربال ،به مظلومیت اهل بيت(ع) در طول تاریخ اشاره کرد و مردم را
به "عبرت گرفتن از قیام امام حسين(ع)" فراخواند که چگونه در برابر ظلم
و طغيان به پا خاســت و در راه تحقق حق فداکاری نمود و سرانجام جان
خود را تقدیم اسالم کرد.
شــیخ بکار حادثه کربال را مهم ترین واقعه اسالم بعد از جنگ بدر دانست
و از سوی جماعت اهل بيت موريتاني با امام حسين(ع) و اهداف او تجدید
پیمان کرد.
برگزارکنندگان این مراسم همچنین پیروزی تاريخي مقاومت فلسطين بر
صهيونيستها در غزه را نیز تبریک گفتند و نقش جمهوری اسالمی ايران
در حمایت از مقاومت را ستودند.
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در پایان این مراســم میهمانان از وليمه حسيني متنعم شدند .همچنین
نشریات و ویژهنامه هایی که به این مناسبت منتشر شده بود در بین حضار
توزیع شد و این همایش با قرائت دعای فرج خاتمه یافت.
گفتنی اســت این دومین سال است که مراسم عاشورا در کشور موریتانی
ـ که تعداد کمی شــیعه دارد ـ از ســوی جماعت اهل بیت(ع) و به شکل
علنی برگزار می شود .مراسم عاشورای سال گذشته در پایتخت موریتانی
"نواكشوط" برگزار شد.

موزامبیک

اقدامی جالب برای ترویج تشیع در جنوبیترین نقطه آفریقا

یکی از کشورهایی که شیعیان در ماه محرم به عزاداری و سوگواری شهادت
حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان پرداختند کشور «موزامبیک»
در جنوب قاره آفریقا بود.
در دهه اول محرم مسجد امام علی(ع) در شهر نامپوال ( )Nampulaمیزبان
دهها تن از شــیعیان و محبان اهلبیت عصمت و طهارت بود که عالوه بر
عزاداری و سوگواری به یاد شهدای کربال سعی کردند تا فرهنگ عاشورا را
در خیابانهای این شهر به غیرشیعیان معرفی کنند.

شــیعیان شــهر نامپوال راهی را برای ترویج فرهنگ غنی تشیع و ماجرای
تشــنگی حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) انتخاب کردند کــه در نوع خود
منحصر به فرد اســت و بسیاری از غیرمسلمانان این شهر را به فکر و تأمل
واداشت.
این شیعیان در اقدامی بسیار جالب برای ترویج تشیع و ماجرای عاشورا به
توزیع آب معدنی روی آوردند.

نـروژ

پرچم "یاحسین(ع)" در یکی از خطرناکترین ارتفاعات

یک جوان لبنانی ساکن نروژ به مناسبت آغاز ماه محرم پرچم "یا حسین(ع)"
را در یکی از خطرتاک ترین ارتفاعات دنیا به اهتزاز درآورد.

آنان ماجرای تشنگی حضرت امام حسین(ع) را بر روی کاغذهایی نوشته و
سپس به بطریهای آب معدنی ضمیمهکردند.
پــس از اتمام مجهز کردن بطریهای آب معدنی به ماجرای واقعه کربال و
تشنگی حضرت سیدالشهداء(ع) کار توزیع آغاز شد و این محصول فرهنگی
را به دست مردم شهر رساندند.
در حیــن توزیــع ایــن آبمعدنیها گاهــی مردم نامپــوال در مورد
نوشــتههای عاشورایی سواالتی میپرســیدند که این جوانان به آنان
پاسخ میدادند و مردم را با راه راســتین حضرت حسین بن علی(ع)
آشنا میکردند.

دومین اقدام جالب این دلدادگان حسین(ع) این بود که آنان در راه عشق
به موالی خود با اهدای خون ،گوشههای از عشق و ارادت خود را به ساالر
شهیدان ،ابراز کرده و در پیروی از مکتب امام حسین(ع) برای نجات جان
انسانی نیازمند یاری رساندند.

میامنار
مســلمانان و شــیعیان مقیم شــرق میانمــار همچون دیگر عاشــقان
اهلبیت(ع) در سراســر جهان ،با برپایی مراسم بزرگی در تمام دهه اول
محرم ،عشــق و ارادت خود به حضرت امام حسین(ع) و شهدای دشت
کربال ابراز کردند.

ارتفاع صخره "ترولتانگا" اگر ترسناکترین جای دنیا نباشد بیشک یکی از
وحشتناکترین ارتفاعات دنیا محسوب میشود که در ارتفاع  ۹۰۵متری از
سطح زمین قرار دارد و در اینجا فکر میکنید که صخرهها شبیه یک زبان
از دهان کوه بیرون آمده و به آسمان چسبیدهاند!
این جوان لبنانی حدود  ۹ساعت صخره نوردی کرد تا خود را به این نقطه
برساند.
به گفته صخرهنوردان از نزدیک دیدن ترولتانگا کار هرکسی نیست مگر آن
که یا از جانتان ســیر شده باشید و یا خود را صخرهنوردی حرفهای بدانید؛
آن هم با تجهیزات کامل ایمنی.

نیجریه

پرچم حرم امام حسین(ع) بر قبور شهدای روز قدس

به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان
«شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر حرکت اسالمی نیجریه بر سر مزار شهدای
راهپیمایی روز قدس در گلزار شهدای زاریای نیجریه حضور یافت.
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مراسم عزای حسینی در شهر زاریا واقع در ایالت کادونا نیجریه پس از
اهتزاز پرچم عزای حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) بر روی گنبد حسینیه
بقیهًْاهلل در شهر زاریا واقع در ایالت کادونا آغاز شد.

ی کنندگان اقدام به تیراندازی کردند که منجر
با حمله به صفوف راهپیمای 
به شهادت  ۳۳نفر از جمله «احمد زکزاکی»« ،حمید زکزاکی» و «محمود
زکزاکی» سه فرزند «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر حرکت اسالمی نیجریه
شد.

صدها هزار تن از شیعیان نیجریه با فرارسیدن ماه محرم مراسم باشکوه
عزاداری را در این حسینیه برگزار کردند.

جوان مسیحی در مراسم عزای حسینی شیعه شد

کودکان شهید غزه ،پیروان حضرت علی اصغر(ع)

دوازدهمین همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با ایران در  ۴۰کشور
جهان از جمله نیجریه برگزار شد.
مؤسسه اریدا ( )Arridaکه یک موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی در ایالت
کادونا نیجریه است با شعار کمک به افراد نیازمند همایش شیرخوارگان
حسینی را برگزار کرد.
در این همایش که در شهر زاریا برگزار شد ضمن انتقاد از سکوت مجامع
جهانی در قبال مردم بیدفاع غزه روز جهانی حضرت علی اصغر(ع) روز
مرگ بر اسرائیل و کودکان و نوزادان غزه ،پیروان شهید علی اصغر(ع)
نامیده شدند.
مادران نیجریهای در همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی ،نوزادان و
شیرخوارگان خود را که لباسهای سبز و سفید به آنان پوشانده بودند،
باالی سر گرفتند و به یاد حضرت علی اصغر (ع) گریستند و نجوای غم
انگیز کربال را سر دادند.

دســتههای عزاداری حســینی(ع) در شــهرهای مختلف
نیجریه

دستههای عزاداری حسینی(ع) به همت گروه «جهاد اسالمی» در شهرهای
مختلف این کشور برگزار شد.

حمله مرگبار به کاروان عزاداران امام حسین(ع)

تروریستهای تکفیری با حمله به کاروان عزاداران حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) در ایالت «یوبی» واقع در شمال شرق نیجریه  ۱۰۸از
شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت را به خاک و خون
کشیدند.
تروریستهای انتحاری یک کاروان عزاداران حسینی را در منطقه «تسوهوار
کاسوا» را در شهر «بوتیسکوم» هدف قرار دادند.
در این حمله مرگبار  ۲۸تن از شیعیان به شهادت رسیده و  ۸۰تن دیگر
زخمی شدند.
در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر زاریا نیروهای نظامی نیجریه
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مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در شهر کانوی
نیجریه با یک اتفاق میمون همراه بود و در این آیین سوگواری یک جوان
مسیحی به مذهب تشیع مشرف شد.

این جوان مسیحی که در مجلس عزاداری و سوگواری حضرت
سیدالشهداء(ع) در کانو شرکت کرده بود به شدت از قیام امام حسین(ع)
در روز عاشورا متاثر شده و در حضور «شیخ محمد محمود» عالم برجسته
نیجریهای شهادتین را بر زبان جاری ساخت و نام زیبای محمد را برای
خود برگزید.

چهارمین حمله نافرجام به زکزاکی

درهمین حال «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر حرکت اسالمی نیجریه در
مراسم عزاداری ماه محرم که در حسینیه بقیهًْاهلل شهر زاریا نیجریه برگزار
شد برای چهارمین شب متوالی از سوء قصد مقامات امنیتی به جان خود
خبر داد.
شیخ زکزاکی گفت« :گودالک جاناتان» رئیس جمهور نیجریه خواهان
مرگ من به هر قیمت است به خصوص پس از حمله انتحاری به کاروان
عزای حسینی و به خاک و خون کشیده شدن  ۱۰۸از شیعیان و محبان
اهل بیت(ع).
وی در ادامه افزود :طرح آنها این است که هنگام ورود یا خروج از حسینیه

ما و همراهانمان را محاصره کنند و در یک حمله ناگهانی جنایت خود را
انجام دهند.
شیخ زکزاکی در پایان گفت :گودالک جاناتان پس از کشتن پسرانم
حال به دنبال کشتن خود من است .آنها از قصدشان برای خونریزی
بیشتر دست بر نداشتهاند .آنها منحرف هستند و چارهای جز متوسل
شدن به کشتار و خونریزی ندارند .ما از این مسئله متعجب نیستیم
چرا که این روش دشمنان ما چه در گذشته و چه در زمان حال بوده
است.

هلند

نیوزیلند

عزاداری شب تاسوعا در نيوزيلند برگزار شد

شیعیان مقیم نیوزیلند همزمان با شب تاسوعای حسینی با حضور در مراکز
اسالمی در غم شهادت ابا عبداهلل الحسین (ع) و یاران با وفای آن حضرت
به سوگ نشستند.
در مراســمی که به همین مناســبت در ولینگتون پایتخــت نیوزیلند با
حضور شیعیان مقیم این شــهر از ملیتهای مختلف برگزار شد  ،حجت
االسالم ارزانی روحانی اعزامی از کشورمان درباره مبانی مترقی دین اسالم
و پیامهای عاشورا ســخنرانی کرد .در این آئین معنوی که با نوحهخوانی
مداحان اهل بیت عصمت و طهارت همراه بود عزاداران حســینی در رثای
سید و ساالر شهیدان امام حسین(ع)  ،حضرت ابوالفضل العباس(ع) و دیگر
یاران آن حضرت سوگواری کردند.
این مراســم در شهرهای مختلف نیوزیلند از جمله در اوکلند و کرایسترچ
نیز برگزار شد.

ولز

معرفی صلح خواهی اسالم به غیرمسلمانان در کاردیف

در راهپیمایی آیین عزاداری اربعین شــهادت حضرت امام حسین(ع)
در شــهر کاردیــف ـ پرجمعیتتریــن شــهر ولز ـ عزاداران دســت
نوشــتههایی از ســخنان بزرگان درباره امام حسین(ع) و پیامبر(ص)
حمل کردند و شــماری از دختران شیعه با اهدای گل و پیامی کوتاه
از عاشــورا به غیرمسلمانان ،صلحخواهی اسالم را به رهگذران معرفی
نمودند.

ایرانیــان مقیــم هلنــد اعــم از کارکنــان ســفارت جمهــوری
اســامی ،ســایر نهادهــای ایرانــی ،شــیعیان افغانــی ،تــرک،
عــرب و بســیاری از عاشــقان حســینی همــگام بــا ســایر شــیعیان
جهــان مراســم ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت امــام
حســین(ع) و یــاران بــا وفایــش را امســال همچــون ســا لهای
گذشــته در خانــه ایرانیــان شــهر الهــه و ســایر مراکــز و مســاجد
و هیأ تهــای عــزاداری برپــا داشــتند.
در این مراســم باشــکوه که با ســخنرانی «حجت االسالم مداحی» و
مدیحه ســرایی «حاج مهدی ارضی» همراه بود عزادارن حســینی با
عزاداری عشــق و عالقــه خود را به اهل بیت عصمــت و طهارت ابراز
نمودند.

هندوستان

ضرب و شتم وحشیانه عزاداران در کشمیر

پلیس و شــبه نظامیان در منطقه کشمیر تحت کنترل هند در هشتمین
روز محرم با باتوم و گاز اشــک آور به دســته عزاداری شــیعیان و محبان
اهلبیت(ع) یورش برده و آنها را متفرق کردند.
درگیری زمانی آغاز شــد که پلیس قصد داشت دســته عزاداری عزاداران
حسینی در "سرینگر" ،پایتخت منطقه کشمیر تحت کنترل هند ،را متوقف
کند.
در این درگیری دســت کم بیش از ده نفر بازداشت شدند و درباره تلفات
احتمالی این درگیری گزارشی منتشر نشده است.
مقامهای مسئول با هدف ممانعت از تجمعات مذهبی به مناسبت محرم و از
بیم تبدیل شدن این مراسم به اعتراضهای ضد هند ،در سرینگر ،مقرارت
منع آمد و شد شبانه اعالم کردند.
همچنین به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی
در سراسر منع آمد و شد اعمال شد.
ایـــن درگیـــری در حالـــی روی داد کـــه بســـیاری از
گرو ههـــای مذهبـــی و سیاســـی اعمـــال مقـــرارت منـــع
آمـــد و شـــد را در ایـــن منطقـــه مانعـــی در رونـــد برگـــزاری
مراســـم عـــزاداری دانســـته و آن را محکـــوم کردنـــد.
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یمن

برای نخستین بار اتفاق افتاد؛ عزاداری دهها هزار نفری
شیعیان در پایتخت یمن

تجمعهای بزرگ از  ۱۹۸۹و آغاز شورش مسلحانه با هدف استقالل از هند
یا پیوستن به پاکســتان در کشمیر ممنوع شده است .کشمیر در بیش از
 ۶۰ســال گذشته کانون اصلی اختالف بین هند و پاکستان بوده است .هر
دو کشور بر سر این منطقه ادعای حاکمیت دارند اما هر یک بر بخشهایی
از آن حکومت میکنند.
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دههاهزارن تن از شــیعیان یمن امروز توانستند برای نخستین بار پس از
ســرنگونی رژیم «علی عبداهلل صالح» دیکتاتور سابق این کشور آزادانه در
خیابانهای صنعا ،پایتخت یمن به عزای اباعبداهلل الحسین (ع) بنشینند.
بــه دلیل بیم از انجام عملیاتهای تروریســتی در این عزاداری خیابانی ـ
که بســیاری از زنان و کودکان نیز پا به پای مردان در آن حضور داشتند ـ
خیابانهای محل عبور دســته های عزاداری در پایتخت بسته شد و مورد
حفاظت نیروهای امنیتی قرار گرفت.
گفتنی است سالهای گذشته در حمله افراد ناشناس به مراسم عاشورای
حسینی تعدادی از شیعیان به شهادت رسیدند.
همچنیــن در حمله انتحاری به عزاداری خیابانی شــیعیان در اســتان
الجوف در شمال شــرق یمن ،فردی انتحاری وابسته به القاعده خود را
میان عزادارن منفجر کرد که در طی آن 23 ،تن از شــیعیان به شهادت
رسیدند.
همچنین عزادارن امروز صنعا ،پرچمها و عالمتهایی ســبز و سرخ رنگ با
مضامین "لبیک یا حسین" و "هیهات منا الذلهًْ" با خود حمل میکردند.
حوثیهای یمن که مهمترین گروه از شیعیان این کشورند ،از برگزارکنندگان
و مدافعان این مراســم بودند که شعار اصلی خود در این عزاداری را "نه به
استکبار" و "نه به استبداد" برگزیده بودند.
علــی عبداهلل صالح رئیس جمهــور مخلوع یمن ،برگزاری عــزاداری امام
حســین(ع) در پایتخت را ممنوع کرده بود که بــا هالکت وی در جریان
بیداری اسالمی مردم یمن ،چنین محدودیتهایی نیز رفع شد.

گزارشفعالیتهای
مجمع جهانی اهلبیت(ع)
در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی
صفر  1436ـ آذر 1393
به کوشش:
اداره کل فناوری اطالعات و اطالعرسانی
اداره کل آفریقا ـ عربی معاونت امور بینالملل
اداره کل پژوهش ،اداره کل همکاریهای فرهنگی و اداره ترجمه
معاونت امور فرهنگی

مجمع
مجمع
تقاضااز
گزاره

تقاضای تولیت آستان مقدس امام حسین(ع)
از مجمع جهانی اهل بیت(ع)

دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) که به دعوت صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به مناسبت ایام عاشورای حسینی(ع) در کربالی معلی حضور داشت؛
روز چهارشنبه  14آبان  1393با «آیتاهلل شیخ عبدالمهدی کربالیی» تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) دیدار و گفتگو کرد.

«حجت االسالم والمسلمین اختری» در این دیدار با تأکید بر لزوم غنیمت
شــمردن فرصت زیارت حضرت امام حسین(ع) گفت :ساالنه بین  45تا 55
میلیون نفر برای زیارت به کربال میآیند و شایسته است که با بهرهگیری از
این فرصت ،خوراک فکری الزم به آنها داده شود.
وی افزود :باید در این رابطه فکر و بررسی کنیم که چه چیزی ممکن است
به زوار بدهیم .همچنین غیر از کتاب و مجله و روشهای سنتی ،الزم است
روش های دیگر را نیز به کار بگیریم.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به هجوم زیادی که از طرف غرب،
صهیونیستها و مزدوران آنها علیه تشیع صورت میگیرد ،گفت :خوب است
که در عتبات عالیات ،برنامه هایی برای زوار خارجی به زبان های دیگر و نیز
برنامه هایی برای نخبگان و دانشمندان داشته باشند.
اختری اضافه کرد :در سال های اخیر در مالزی و اندونزی فعالیت علیه تشیع
رو به تزاید است .در مالزی حتی پلیس دینی مخصوص علیه شیعیان درست
کرده اند! در اندونزی نیز عده ای از شــیعیان را از منازل خود طرد کرده اند
و مجلس دینی اندونزی علیه آنها فعالیت میکند .در عزای عاشورای امسال
حمالت زیادی به شیعیان شد که یک نمونه آن در نیجریه رخ داد .بنابراین
باید همه در مقابل این اقدامات موضعگیری داشته باشیم و متحد شویم.
تولیت آســتان مقدس امام حســین(ع) نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از
فعالیتهای تبلیغی این آستان گفت :ما در اواخر ماه محرم "همایش تراتیل
ســجادیه" را درباره امام ســجاد(ع) در کربال برگزار خواهیم کرد .همچنین
نمایشگاه بین المللی کتاب ربیع الشهادهًْ را با شرکت  130مؤسسه عراقی و
ناشران کشورهای مختلف خواهیم داشت.
شیخ عبدالمهدی کربالیی با تأیید سخنان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)
درباره لزوم فعالیت های فرهنگی مختلف افزود :در زیارت اربعین برنامه هایی
داریم؛ از جمله تعدادی از فضالء در مســیر پیاده روی از شــهرهای مبدأ تا
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مقصد ،با اســتقرار در خیمههای مختلف جواب سؤاالت مردم را میدهند؛
نماز جماعت برگزار می کنند؛ احکام شــرعی را بیان مینمایند؛ و مسابقات
برگزار میکنند.
وی با ذکر اینکه آستان حسینی کتابهای کوچک و بروشورهایی
را منتشر نموده و در اختیار زائران قرار می دهد از مجمع خواست:
اگر شما بتوانید کتاب های کوچک یا بروشورهایی را برای ایام زیارت
اربعین آماده کنید که به درد زائران بخورد بسیار مناسب خواهد بود.
کربالیی افزود :ما در اربعین ،زائران مختلفی داریم که اکثر آنان بسیار
ساده هســتند و اطالعات زیادی ندارند .آنها در رابطه با واجبات و
محرمات آگاهی کامل ندارند و تدوین بروشــورهای تبلیغی درباره
موضوعاتی مثل قرآن ،نماز و حجاب از ضروری ترین امور است.
شایان ذکر است حجتاالسالم والمسلمین محمدحسن اختری در سفر به
عراق با آیتاهلل العظمی «ســیدمحمدتقی مدرسی» از مراجع تقلید عراق،
آیتاهلل «ســیدمرتضی قزوینی» ازعلمای بــزرگ کربال« ،عقیل الطریحی»
استاندار کربال« ،جاسم خطابی» رئیس شورای استان کربال ،حجت االسالم
«ســید عمار حکیم» رییس مجلس اعالی اســامی عراق ،حجت االسالم
«قبانچی» امام جمعه نجف اشــرف و دو تن از اعضای فراکســیون مجلس
اعالی عراق در پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدارها آخرین اوضاع امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و مذهبی کشور عراق
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیرکل مجمع از زحمات دولتمردان عراق،
ارتش این کشور و نیز مسئوالن استان کربال برای برگزاری بدون حادثه مراسم
عزاداری حسینی امسال قدردانی نمود.
علمای عراق و مسئوالن شهر کربال نیز ضمن تشکر از رهبر و دولت جمهوری
اســامی برای کمک به اســتقرار امنیت در عراق ،خواهان سرمایهگذاری
فرهنگی و اقتصادی ایران در عراق شدند.

تقاضای مسؤوالن استان کربال
از مجمع جهانی اهل بیت(ع)

«دکتر حبیب الطرفی» نماینده کربال در پارلمان عراق« ،زهیر ابودگه» عضو
شورای استان کربال و «حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد التاجر»
مسؤول روابط سیاسی مجلس اعالی اسالمی عراق در این استان ،به دیدار
«حجت االسالم والمسلمین اختری» رفتند.

درابتدای این دیدار الطرفي با اشاره به اینکه کربال با داشتن  50میلیون زائر
در ســال ،حالت اضطراری دارد گفت :ما برای اداره کردن این زائران نیاز به
تالشهای بین المللی داریم و این کار از عهده تالش های محلی و حتی ملی
برنمی آید.
وی با تأکید بر اینکه تک محصولی بودن و وابســتگی به نفت از مشــکالت
کشــور عراق اســت افزود :ما نیاز داریم که افراد و شــرکتهای خارجی در
کربال ســرمایهگذاری کنند و برای ما و مردم عراق ،شرکتهای ایران بهتر از
شرکتهای آمریکایی ،سعودی یا ترکیهای هستند.
نماینده کربال در پارلمان عراق با اشــاره به گستردگی توریسم مذهبی در
این کشور گفت :ما برای جهت دادن به این زیارتها نیاز به مجامع علمی
داریم تا در جهت تبلیغ وارشاد فعالیت نمایند.
وی ادامه داد :هدف از آمدن به زیارت کربال چیست؟ آیا هدف این است که
زائر بیاید گریه کند ،سینه بزند ،غذای نذری بخورد ،و برود؟! این کار را در شهر
و منزل خود هم میتواند انجام دهد.
دکتر الطرفی همچنین با اشاره به برخی پدیدههای غیر ایجابی در
عزاداریها از مجمع جهانی اهل بیت(ع) خواست تا در این زمینهها
به استان کربال کمک کند.
سپس زهیر ابودگه با اعالم اینکه فعالیتهای مجمع را دنبال میکند گفت :در
سالیان دور ،نشاط و فعالیت فرهنگی به طور منظم در کربال وجود داشت؛ اما
بعد از سقوط صدام ما متفرق شدیم و به رقابت افتادیم و این تفرقه همچنان
ادامه دارد ،لذا این فعالیتهای فرهنگی دیگر در کربال انجام نمیشود.
وی بــا ذکر اینکه این تفرقه و رقابــت در امور اقتصادی و عمرانی هم وجود
دارد ،از برخی شرکتهای اقتصادی ایرانی هم انتقاد کرد و گفت :ما از ایران

گله داریم .االن میدان اقتصاد عراق برای ایران باز است اما استفاده نمیکند و
ترکیه میدان را به دست گرفته است.
ابودگه افزود :بعضی از محصــوالت ایرانی خراب از آب درآمد و برخی تجار،
کاالی فاســد و نامناسب از ایران آوردند؛ لذا شهرت کاالهای ایرانی بد شد و
عراقیها تمایل خود به تجارت با ایران را از دســت دادند .درنتیجه ،با اینکه
ایران ،دارای صنعت آهن و فوالد است اما عراقیها تمایل دارند که نیاز خود را
از چین برطرف نمایند .همینطور درباره محصوالت دیگر .اما غربیها در کنار
بهترین محصوالتشان که به ما میدهند فرهنگ خود را نیز تبلیغ میکنند؛
و این مطلوب ما نیست.
عضو شورای استان کربال با اشاره به پنج مناسبت بزرگ و زیارتی
کربال ـ عاشورا ،اربعین ،والدت امیرالمؤمنین علی(ع) ،والدت امام
حسین(ع) و نیمه شعبان ـ که ایام زیارتی سیدالشهداء(ع) هستند
گفت :مجمع جهانی اهل بیت(ع) باید در این پنج مناسبت بزرگ و
حتی در طول سال در اینجا کار تبلیغی انجام دهد.
آقای ابودگه اضافه کرد :بزرگان حوزه علمیه کربال اولین کسانی بودند
که کتابهای بزرگ را کنار گذاشتند و جزوات کوچک منتشر کردند.
هم اکنون نیز جامعه عراق ،اینگونه محصوالت است .اکنون ،زمانه
جزوات و کتابهای کوچک است و امیدواریم مجمع با تولید چنین
محصوالتی ،در امر تبلیغ بین زائران کربال فعال شود.
سپس حجت االسالم والمسلمین التاجر مسؤول روابط سیاسی مجلس اعالی
اسالمی عراق در استان کربال افزود :ما از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی
با جمهوری اسالمی ایران خوشحالیم؛ اما درباره مسایل فرهنگی کار زیادی
نشده است و امیدواریم که با حضور مجمع ،این کار را نیز آغاز کنیم.
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آمادهسازیمحصوالت

فهرست
بروشورهای تنظیم شده برای چاپ و توزیع
در ایام زیارت اربعین
زبان عربی

تیراژ

محل چاپ

ردیف

موضوع

عنوان بروشور (به فارسی)

1

قرآن به پایدارترین آیین راه مینمایاند

اهمیت قرآن و فضیلت قرائت آن

صد هزار

عراق

2

متن زیارت اربعین و آداب زیارت

وظائف زائران امام حسین(ع)

صد هزار

عراق

3

نماز ستون دین؛ آثار نماز و گناه ترک آن

اهمیت نماز

صد هزار

عراق

4

حجاب؛ محافظ کرامت زن و اقتداء به زینب(س)

اهمیت حجاب

صد هزار

عراق

5

جریانهای تکفیری در جهان اسالم؛ گذشته و آینده آشنایی با جریانهای تکفیری و داعش

صد هزار

عراق

6

اشعاری در رثای امام حسین(ع)

شعر و ادب حسینی

صد هزار

عراق

7

سرچشمههایی از کوثر

پیام امام(ره) و رهبری به امت اسالمی

صد هزار

عراق

8

منع ظلم کردن به کسی که یاوری جز خدا ندارد

توضیحآخرینحدیثمنقولازسیدالشهداء(ع)

صد هزار

عراق

9

اهمیت نظافت و طهارت در اسالم

نظافت و طهارت فردی و اجتماعی

صد هزار

عراق

زبان انگلیسی
ردیف
10

عنوان بروشور (به فارسی)

نماز؛ ستون دین

موضوع

اهمیت نماز و گناه ترک آن

تیراژ

محل چاپ

ده هزار

عراق

زبان فارسی
عنوان بروشور

ردیف

تیراژ

محل چاپ

موضوع

پنجاه هزار

ایران

پنجاهوپنج هزار

ایران

ده هزار

ایران

متن زیارت اربعین ،آداب زیارت و
راهنمای پیاده روی

11

راهنمای زائران

12

جریانهای تکفیری در جهان اسالم؛ گذشته و آینده آشنایی با جریانهای تکفیری و داعش

13

متن زیارت اربعین (بدون اضافات)

زیارت اربعین کارتی با پرس پالستیکی

زبان اردو
ردیف

عنوان بروشور (به فارسی)

موضوع

متن زیارت اربعین ،آداب زیارت و
راهنمای پیاده روی

14

راهنمای زائران

15

جریانهای تکفیری در جهان اسالم؛ گذشته و آینده آشنایی با جریانهای تکفیری و داعش

تیراژ

محل چاپ

بیست هزار

عراق

بیست هزار

عراق

زبان ترکی استانبولی
تیراژ

محل چاپ

ردیف

عنوان بروشور (به فارسی)

موضوع

16

راهنمای زائران

متن زیارت اربعین ،آداب زیارت و
راهنمای پیاده روی

ده هزار

عراق

17

اهل بیت(ع) و نماز

اهمیت نماز و گناه ترک آن

ده هزار

عراق

مجموع بروشورهای چاپ شده 1,085,000 :نسخه

آمادهسازیمحصوالت

نام بروشور:

إن هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم

ترجمه نام به فارسی:

قرآن به پایدارترین آیین راه مینمایاند

تیراژ:

صد هزار
موضوع:

با کمال تأسف ،قرآن کریم به معنای واقعی کلمه در جامعه
مسلمانان و شیعیان «مهجور» واقع شده است.
بنابراین در این محصول تالش شــده است تا با یادآوری
اهمیت این کتاب آسمانی و برشمردن فضل قرائت و اهتمام
به آن ،زائران برای روی آوردن به آن تشویق شوند.

نام بروشور:

نص زیارة االمام الحسین(ع) يف األربعین و آداب الزیارة

ترجمه نام به فارسی:

متن زیارت اربعین و آداب زیارت
تیراژ:

صد هزار
موضوع:

رعایت ادب زیارت ،از شــرایط انجام زیارت کامل و مقبول
اســت .بنابراین در این محصول ،آداب زیارت معصومان ـ
بویژه امام حسین(ع) ـ شرح داده شد.
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نام بروشور:

الصالة عمود الدین؛ آثار اداء الصالة و سیئات ترکها

ترجمه نام به فارسی:

نماز ستون دین؛ آثار نماز و گناه ترک آن

تیراژ:

صد هزار
موضوع:

با توجه به اهمیت اقامه فریضه نماز در دین مبین اسالم و
نیز نظر به اینکه برخی از مسلمانان و پیروان اهلبیت(ع)
توجه کافی را به این فریضه ندارند ،این بروشور به تقاضای
تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) تولید و منتشر شد.
مســأله نماز و نماز جماعت هم اکنون به یکی از پاشــنه
آشیلهای شیعیان در تبلیغات وهابی و سلفی نیز تبدیل
شده است.

نام بروشور:

حجاب املرأة؛ الحفاظ علی کرامتها و اإلقتداء بالحوراء زینب(س)

ترجمه نام به فارسی:

حجاب؛ محافظ کرامت زن و اقتداء به حضرت زینب(س)

تیراژ:

صد هزار
موضوع:

حجاب و عفاف زنان و دختران جامعه اســامی ،از مسایل
مهمی اســت که همواره از سوی کسانی که قصد نفوذ در
امت را دارند نشانه گرفته شده است .بر این اساس تولیت
آستان مقدس امام حســین(ع) پیشنهاد کرد که موضوع
یکی از محصوالت مجمع ،اهمیت حجاب باشد.
در این اثر ،دالیل وجوب حجاب از دیدگاه قرآن و ســنت
بررسی و توضیح داده شده است.
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نام بروشور:

التیارات التکفیریة فی العامل اإلسالمي؛ ماضیها و مستقبلها
ترجمه نام به فارسی:

جریانهای تکفیری در جهان اسالم؛ گذشته و آینده
تیراژ:

صد هزار
موضوع:

فعالیــت جریانهای تکفیری که عالوه بــر ایجاد ویرانی
و کشتار در جهان اســام ،چهره این دین رحمانی را نیز
مخدوش کردهاند ،مهمترین مسأله روز است.
بنابراین یکی از محصوالت اربعینی مجمع ،به روشنگری
درباره خاستگاه ،گذشته و آینده این جریانات ـ بویژه گروه
جنایتکار داعش ـ پرداخت.

نام بروشور:

مناهل من الکوثر

ترجمه نام به فارسی:

سرچشمه هایی از کوثر (پیامهای امام خمینی(ره) و
حضرت آیت اهلل خامنهای خطاب به امت اسالمی)
تیراژ:

صد هزار
موضوع:

پیامهــای امام خمینی(ره) و حضــرت آیت اهلل خامنهای
خطاب به امت اســامی ،به عنوان راهبردی برای ترویج
اسالم ناب در جهان محسوب میشود .بر این اساس ،در این
بروشور سخنانی از امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب در
محورهایی مانند «اهداف نهضت سید الشهداء»« ،وحدت
اســامی»« ،جریانهای تکفیری» و «مسأله فلسطین»
انتخاب و منتشر گردید.
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نام بروشور:

التحذیر ِمن ظلم َمن الیجد نارصاً ّإل ل ّله
ترجمه نام به فارسی:

هشدار درباره ظلم کردن به کسی که یاوری جز خدا ندارد
تیراژ:

صد هزار
موضوع:

این بروشور شــرح حدیثی است که امام صادق(ع) از قول
پدرش امام سجاد(ع) و او از قول پدرش امام حسین(ع) و او
از قول پدرش امیرالمؤمنین علی(ع) نقل کرده است که در
هنگام وفات ،وصیت کردند« :ایاک و ظلم من الیجد علیک
ناصرا ً ّإل اهلل».

نام بروشور:

أهمیة النظافة والطهارة يف اإلسالم

ترجمه نام به فارسی:

اهمیت نظافت و طهارت در اسالم
تیراژ:

صد هزار
موضوع:

نظافت ،جزئی از ایمان و طهارت ،شرط قبولی عبادات است.
اما متأسفانه در بســیاری ار کشورهای اسالمی ـ از جمله
عراق ـ مظاهر ناپســندی از عدم مراعات نظافت و طهارت
دیده میشود.
از آنجا که ریشــه این مشکل مسایل ،فرهنگی و آموزشی
است ،مســؤوالن استان کربال از مجمع خواستند موضوع
یکی از بروشورها را به این امر مهم اختصاص دهند.
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نام بروشور:

أشعار يف رثاء اإلمام الحسین(ع)

ترجمه نام به فارسی:

سرودههایی در سوگ امام حسین(ع)
تیراژ:

پنجاه هزار
موضوع:

از آنجا که خطبا ،مداحان و عزاداران حسینی عالقه و نیاز
زیادی به اشــعار صحیح و بلیغ دارند ،در این بروشور چند
قطعه از این نمونه سرودهها در اختیار آنان قرار گرفت.
این بروشــور از جمله محصوالتی بود که با استقبال خوب
مخاطبان روبرو گردید.

نام بروشور:

متــن زیارت اربعیــن؛ وظایف زائران و راهنامی پیادهروی نجف
تا کربال
ترجمه نام به فارسی:

راهنمای زائران
تیراژ:

پنجاه هزار
موضوع:

رعایت ادب زیارت ،از شــرایط انجام زیارت کامل و مقبول
اســت .بنابراین در این محصول ،آداب زیارت معصومان ـ
بویژه امام حسین(ع) ـ شرح داده شد.
همچنیــن از آنجا که پیادهروی تا کربال نیاز به اطالعات و
مهارتهای خاص دارد ،راهنماییهای مفیدی نیز در این
زمینه به این زیارتنامه الحاق گردید.
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نام بروشور:

جریانهای تکفیری در جهان اسالم؛ گذشته و آینده
تیراژ:

پنجاه هزار
موضوع:

فعالیــت جریانهای تکفیری که عالوه بــر ایجاد ویرانی
و کشتار در جهان اســام ،چهره این دین رحمانی را نیز
مخدوش کردهاند ،مهمترین مسأله روز است.
بنابراین یکی از محصوالت اربعینی مجمع ،به روشنگری
درباره خاستگاه ،گذشته و آینده این جریانات ـ بویژه گروه
جنایتکار داعش ـ پرداخت.

نام بروشور:

منت زیارت اربعین

ترجمه نام به فارسی:

متن زیارت اربعین (بدون اضافات)
تیراژ:

ده هزار

موضوع:

این محصول که به شکل کارتی و با پرس پالستیکی تولید
شده است تنها شامل متن زیارت اربعین بوده و بدون هیچ
شرح یا اضافاتی در اختیار زائران قرار گرفت.
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نام بروشور:

زیــارت اربعین کا منت؛ زائرین کے فرائض پیدل ســفر کے لئے
ہدایات نجف سے کربال تک

ترجمه نام به فارسی:

راهنمای زائران
تیراژ:

بیست هزار
موضوع:

رعایت ادب زیارت ،از شــرایط انجام زیارت کامل و مقبول
اســت .بنابراین در این محصول ،آداب زیارت معصومان ـ
بویژه امام حسین(ع) ـ شرح داده شد.
همچنیــن از آنجا که پیادهروی تا کربال نیاز به اطالعات و
مهارتهای خاص دارد ،راهنماییهای مفیدی نیز در این
زمینه به این زیارتنامه الحاق گردید.

نام بروشور:

عامل اسـالمی میں تکفیـریت؛ مـاضی اور مستقبل
ترجمه نام به فارسی:

جریانهای تکفیری در جهان اسالم؛ گذشته و آینده
تیراژ:

بیست هزار
موضوع:

فعالیــت جریانهای تکفیری که عالوه بــر ایجاد ویرانی
و کشتار در جهان اســام ،چهره این دین رحمانی را نیز
مخدوش کردهاند ،مهمترین مسأله روز است.
بنابراین یکی از محصوالت اربعینی مجمع ،به روشنگری
درباره خاستگاه ،گذشته و آینده این جریانات ـ بویژه گروه
جنایتکار داعش ـ پرداخت.
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نام بروشور:
ترجمه نام به فارسی:

Ziyaretin Önemi ve Adabı

راهنمای زائران
تیراژ:

ده هزار

موضوع:

رعایت ادب زیارت ،از شــرایط انجام زیارت کامل و مقبول
اســت .بنابراین در این محصول ،آداب زیارت معصومان ـ
بویژه امام حسین(ع) ـ شرح داده شد.
همچنیــن از آنجا که پیادهروی تا کربال نیاز به اطالعات و
مهارتهای خاص دارد ،راهنماییهای مفیدی نیز در این
زمینه به این زیارتنامه الحاق گردید.

نام بروشور:
ترجمه نام به فارسی:

Ehlibeyt ve Namaz

اهل بیت(ع) و نماز
تیراژ:

ده هزار

موضوع:

با توجه به اهمیت اقامه فریضه نماز در دین مبین اسالم و
نیز نظر به اینکه برخی از مسلمانان و پیروان اهلبیت(ع)
توجه کافی را به این فریضه ندارند ،این بروشور به تقاضای
تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) تولید و منتشر شد.
مسأله نماز هم اکنون به یکی از پاشنه آشیلهای شیعیان
در تبلیغات وهابی و سلفی نیز تبدیل شده است.
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نام بروشور:
ترجمه نام به فارسی:

Prayer; The Pillar of Religion

نماز؛ ستون دین
تیراژ:

ده هزار

موضوع:

با توجه به اهمیت اقامه فریضه نماز در دین مبین اسالم و
نیز نظر به اینکه برخی از مسلمانان و پیروان اهلبیت(ع)
توجه کافی را به این فریضه ندارند ،این بروشور به تقاضای
تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) تولید و منتشر شد.
مسأله نماز هم اکنون به یکی از پاشنه آشیلهای شیعیان
در تبلیغات وهابی و سلفی نیز تبدیل شده است.

چاپ محصوالت در قم و کوفه

پــس از تدوین ،ترجمه ،طراحی و آماده ســازی آثار ،کار چاپ آنها
آغاز شد .سه عنوان بروشور فارسی به همت اداره کل همکاریهای
فرهنگی مجمع در ایران و چهارده عنوان بروشــور غیر فارســی با
هماهنگیهای اداره کل آفریقا ـ عربی مجمع در عراق به چاپ رسید.
عناوین فارسی در "چاپخانه خاتم االنبیاء(ص)" قم به چاپ رسید.
محصوالت غیر فارســی نیز در "مکتبــهًْ القضاء" که قدیمی ترین
چاپخانه شهر کوفه و دومین چاپخانه استان نجف به شمار می رود،
با کیفیت مناسب انجام شد.
کار انتقال بروشورها به ایستگاههای عراق و توزیع آنها نیز در حین
چاپ صورت می گرفت و به محض آماده شدن هر محموله ،به محل
های توزیع منتقل میشد؛ که خود این امر نیز ـ با توجه به مسایل
امنیتی خاص اربعین ـ نیاز به تدابیر و رایزنی های فراوان داشت.
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ایستگاههایاربعینی

ایستگاه شامره یک

کربال ـ خیابان باب قبله امام حسین(ع)

تعداد بروشور توزیع شده 128 :هزار نسخه

یکی از مهمترین ایستگاههای توزیع محصوالت اربعینی مجمع ،ایستگاهی بود که در «خیابان باب القبله امام حسین(ع)» ایجاد شد.
در این ایستگاه که در کنار سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران قرار داشت ،نهادهای فرهنگی ایران ـ مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،بعثه مقم
معظم رهبری در امور حج و زیارت ،ستاد اربعین ،هیأت رزمندگان اسالم یزد و نیز خود کنسولگری ـ مشترکاً به ارائه خدمات خود میپرداختند.
در دو نقطه از این ایستگاه ،غرفه مجمع ایجاد شد و به توزیع بروشور به زبانهای مختلف پرداخت.
جالب اینکه اعضای گروه اعزامی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن ارائه محصوالت فرهنگی مجمع به زائران ،پاسخگوی سؤاالت شرعی آنان نیز
بودند و به راهنمایی آنها درباره مسایل و مشکالتشان نیز میپرداختند.
در بخش دیگری از این ایستگاه ،بعثه مقام معظم رهبری اقدام به تحویل محصوالت فرهنگی خود مینمود.
موکب امام رضا(ع) که در زیارت اربعین امسال حضور فعال داشته و در نقاط مختلف عراق ایستگاه دارد ،بخش دیگری از این ایستگاه را به خود
اختصاص داد که در آن هیئت رزمندگان اسالم ،سه وعده غذا توزیع می کرد.
یکی دیگر از فعالیتهای این ایستگاه برگزاری مراسم سخنرانی ،عزاداری و سینه زنی برای زائران بود که به تناوب انجام شد.
پخش غذا ،شربت ،نوشیدنیهای گرم و نیز برنامههای فرهنگی مانند ختم صلوات به نیت تعجیل در فرج امام زمان(عج) از اقدامات این غرفه در
ایستگاه بزرگ خیابان باب القبله امام حسین(ع) است.
کنسولگری نیز در غرفه خود به راهنمای زائرین و اداره ستاد گمشدگان پرداخت.
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ایستگاه شامره دو

ب قبله حرضت عباس(ع)
کربال ـ خیابان با 
تعداد بروشور توزیع شده 40 :هزار نسخه

دومین ایستگاه فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در «خیابان باب القبله حضرت ابوالفضل العباس (ع)» در کربالی معلی قرار داشت.
این خیابان مسیر اصلی ورود زائران امام حسین(ع) از شهرهای شیعه نشین جنوب عراق است.
ستونهای معروف مسیر پیادهروی نجف اشرف به کربال نیز در همین خیابان به پایان میرسد.
از آنجا که این ایســتگاه در کنار موکب دانشگاه اهلبیت(ع) کربال قرار داشت ،استادان و دانشجویان این دانشگاه در توزیع محصوالت فرهنگی
مجمع به گروه اعزامی مجمع کمک کردند.یکی دیگر از خدمات ایستگاه شماره دوی مجمع ،پاسخگویی دو تن از روحانیون عراقی به سؤاالت
مختلف زائران است.یکی از صحنههای جالب این ایستگاه ،توزیع بروشورهای مجمع به وسیله برخی از نیروهای نظامی عراق بود.همچنین تعدادی
از دختران محجبه اقدام به توزیع «بروشور حجاب» بین زنان و دختران زائر نمودند.
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ایستگاه شامره سه

مسیر پیادگان نجف ارشف به کربال

تعداد بروشور توزیع شده 91 :هزار نسخه

سومین ایستگاه فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در "یک سوم ابتدایی مسیر پیادگان نجف اشرف به کربالی معلی" قرار داشت.
این ایستگاه در موکب بزرگ امام رضا(ع) معروف به «شباب امام الخمینی» در محدوده ستون  280جاده نجف به کربال دایر شد.
موکب امام رضا(ع) که از سوی برخی فعاالن فرهنگی ایران سازماندهی شده است در راهپیمایی بزرگ اربعین امسال بیش از بیست ایستگاه در
مسیرهایی پیادهروی مردم ایجاد کرد و خدمات متنوعی را به زائران ارائه داد.
مجمع جهانی اهلبیت(ع) ،مسجد مقدس جمکران ،ستاد بازسازی عتبات استان سیستان و بلوچستان ،شبکههای صدا و سیما ،گروههای پزشکی،
ستاد توزیع هدایا و نذورات مردمی و ...با ایجاد غرفههایی در این موکب ،از انبوه زائران عراقی و ایرانی که این جاده را برای رسیدن به حرم عشق
انتخاب کرده بودند پذیرایی میکردند.حسینیه بزرگی که در این موکب تجهیز شده بود پذیرای صدها نفر زائر پیادهای بود که در بین روز یا شب
در آن خستگی راه را از تن بدر میکردند و یا با ماساژ دوستان خود ،امکان راه رفتن را باز مییافتند.
برگزاری سخنرانی ،عزاداری ،امکان اینترنت وای فای ،شارژ موبایل ،دانلود برنامههای تلفن همراه و توزیع غذا و نوشیدنی از دیگر برنامههای این
موکب بود.
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ایستگاه شامره چهار

مسیر پیادگان حله به کربال (باب طویریج)

تعداد بروشور توزیع شده 85 :هزار نسخه

چهارمین ایستگاه مجمع جهانی اهلبیت(ع) در انتهای جاده «حله» به «کربال» برپا شد.
این ایستگاه با دو چادر در دو طرف جاده حله در منطقه «باب طویریج» به وسیله نمایندگی مجمع در کربال برقرار و مدیریت گردید.
در این دو چادر کلیه محصوالت فرهنگی اربعینی مجمع بین زائران و دستههای عزاداری که از مسیر حله عازم کربال یا بازگشت بودند توزیع شد.
استقبال شیوخ عشایر و نیروهای شبه نظامی
عالوه بر زائران پیاده ،اهالی و شیوخ عشایر این منطقه نیز از این اقدام فرهنگی قدردانی نمودند و برخی از آنها این محصوالت را به تعداد انبوه
تهیه کرده و برای توزیع بین افراد عشیره خود دریافت کردند.
نیروهای نظامی مردمی عراق موسوم به «الحشد الشعبی» نیز با دریافت این محصوالت ،از مجمع به دلیل ارائه معارف قرآن و عترت در قالبهای
مختصر قدردانی نمودند.شایان ذکر است که این ایستگاه در ایام نزدیک به پایان ماه صفر نیز که اهالی کربال برای روز زیارتی امیرالمؤمنین(ع)
عازم نجف اشرف شدند نیز به کار خود ادامه داد.
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ایستگاه شامره پنج

کوفه (مرقد جناب میثم متار و مسجد کوفه)

تعداد بروشور توزیع شده 200 :هزار نسخه

پنجمین ایستگاه مجمع جهانی اهلبیت(ع) در مجموعه عبادی ـ زیارتی شهر «کوفه» برپا شد.
این مجموعه که اماکن مقدسی همچون مسجد کوفه ،خانه امیرالمؤمنین(ع) و مرقد حضرت مسلم ،جناب میثم تمار و جناب هانی بن عروه در
آن قرار دارد در روزهای عادی بیش از 10هزار نفر زائر دارد.
این مجموعه در حدود دو هفته ایام زیارت اربعین ،هر روز پذیرای حدود  30هزار زائر بود؛ لذا به همت تولیت آستان جناب میثم تمار ،هر روز
 25000زائر اطعام شده و هر شب  1000نفر از زوار در اماکن آماده شده به وسیله این مرقد اسکان داده می شدند.
اعضای هیأت اعزامی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به کربال ،در بدو ورود به عراق ضمن دیدار با «حجت االسالم والمسلمین خلیفه جوهر» تولیت
مرقد میثم تمار ،گزارشی از فعالیتهای اربعینی ارائه کردند.
ایشان نیز با تشکر و استقبال از طرح مجمع ،ایستگاهی در این مکان تأسیس نمود و اقدام به توزیع محصوالت و بروشورها بین زائران نمود.
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ایستگاه شامره شش

پایانه مرزی مهران

تعداد بروشور توزیع شده 28 :هزار نسخه

تنها مرکزی که در ایام اربعین در مرز مهران ،کار فرهنگی انجامداد مجمع جهانی اهل بیت(ع) بود؛ لذا اعضای هیأت اعزامی مجمع تالش کردند که بروشورها
را بیواسطه و به صورت مستقیم به دست زائران گرامی برسانند.
این هیأت به مدت دو روز از ساعت  6صبح تا  22به توزیع محصوالت در مهران پرداختند.
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ایستگاه شامره هفت

پایانه مرزی چذابه

تعداد بروشور توزیع شده 40 :هزار نسخه

هیأت اعزامی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن هماهنگی با مسئولین ،هیئتها و مقامات نیروی انتظامی ،در ورودی پایانه چذابه مستقر شدند.
حال و هوای چذابه کربالییتر و مناسبتر از مرز مهران بود و اعضای هیئت مجمع ،دو روز نیز در این نقطه به فعالیت پرداخته ،حدود  40000هزار نسخه
بروشورهای فارسی را بین زائران توزیع کردند.

از فعالیتهای جنبی چذابه نیز برگزاری جلسه از سوی «حجت االسالم والمسلمین آل ایوب» با مسؤوالن بعثه ،سازمان تبلیغات و حوزه علمیه هویزه ،برای
بررسی موانع راهحلهای تبلیغ در سالهای آینده بود.
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ایستگاه شامره هشت

پایانه مرزی شلمچه

تعداد بروشور توزیع شده 26 :هزار نسخه

هیأت اعزامی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پس از اقامت دو روزه در مرز چذابه ،به مرز شلمچه که حدود  200کیلومتر از چذابه فاصله دارد عزیمت نمودند.
اعضای هیأت با توجه به تجربیات به دست آمده از دو ایستگاه قبلی ،محل استقرار خویش را درب ورودی مرز قرار داده و الباقی بورشورها را بین زائرانی که از
این نقطه  ،عازم کربال بودند  ،توزیع نمودند.

در این شهر جلسهای نیز با «حجت االسالم رویوران» رییس سازمان تبلیغات خرمشهر برگزار و مسایل مربوط به این فعالیت بررسی شد.

80

گنجینه مجمع سال دهم | شمارههای  79و  80و  | 81آذر ،دی و بهمن 1393

ایستگاههای  28صفر

نجف ارشف و  14استان عراق

تعداد بروشور توزیع شده 130 :هزار نسخه

با توجه به اینکه میلیونها نفر از مردم عراق در روز  28صفر ـ ایام زیارتی امیرالمؤمنین(ع) ـ به نجف اشرف مشرف میشوند ،دفتر مجمع جهانی اهلبیت(ع)
در این شهر اقدام به توزیع  130هزار نسخه از محصوالت اربعینی مجمع به طرق زیر نمود:
 .1توزیع در  3ایستگاه در نجف اشرف:
پ) خيابان ابو صخير
		
ب) خيابان امام علي(ع) منتهي به حرم مطهر
الف) ميدان ثورهًْ العشرين
 .2توزيع بروشور در  14استان عراق از طريق دفاتر مجامع محلي اهل بيت(ع)
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قدردانی مسؤوالن ایرانی
از فعالیت اربعینی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در عراق
تعدادی از مســؤولین ایرانی که برای زیارت اربعین عازم کربال شده بودند ،با
حضور در ایستگاه های اربعینی مجمع جهانی اهلبیت(ع) ،از فعالیت فرهنگی
گسترده مجمع در ایام اربعین تشکر کردند.
به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آقایان«دکتر عالءالدین بروجردی»
رئیس کمیسیون سیاســت خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسالمی،
«حجت االسالم دکتر مرتضی آقاتهرانی» معاون کمیسیون فرهنگی مجلس،
«حسن دانایی فر» سفیر جمهوری اســامی ایران در عراق« ،دکتر حاجی
بابایی» وزیر سابق آموزش و پرورش« ،دکتر سید محمد حسینی» وزیر سابق
فرهنگ و ارشاد اسالمی« ،عبداهلل سهرابی» سفیر سابق ایران در کشورهای
کویت و قطر و «حجت االسالم والمسلمین سید حمید حسینی» از فعاالن
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در عرصه فرهنگی عراق با حضور در ایستگاههای چند گانه مجمع در جریان
فعالیت اربعینی مجمع قرار گرفتند.
در ایــن بازدیدها ،اعضای هیأت اعزامی مجمــع به عراق ،توضیحاتی درباره
اقدامات مجمع ارائه دادند.
ســفیر جمهوری اســامی در عراق با حضور در ایستگاه شماره یک مجمع
جهانی اهلبیت(ع) در انتهای خیابان باب القبله امام حسین(ع) ،از فعالیت
فرهنگی گسترده مجمع در ایام زیارت اربعین سیدالشهداء(ع) قدردانی کرد.
«حسن دانایی فر» از زحمات مجمع تشکر کرد و گفت :این اقدام بسیار خوب
مجمع ،قطعا در باال رفتن ســطح آگاهیهای دینی و فرهنگی تاثیر بسزایی
خواهد گذاشت.

ارزيابيمجمع

به کوشش :احمد محبوبی (خبرگزاری ابنا)

به مناسبت
سالگرد تأسیس
مجمع جهانی
اهل بیت(ع)
همزمـان با بیسـت و چهارمین
سـالگرد تأسـيس مجمـع
جهاني اهل بيـت(ع) ،در گفتگو
بـا اعضـاي شـوراي عالـي و
تعـدادي از صاحبنظـران
اسلامي ،بـا ارزیابـی عملکرد
مجمع ،نقاط ضعـف و قوت آن
را جويـا شـديم.
همچنيـن اولويتهـاي مجمع
در آينـده را نيـز پرسـيديم؛ که
توجه خواننـدگان گنجينه را به
ماحصـل ايـن گفتگوهـا جلب
ميکنيـم.

آیت اهلل محسن مجتهد شبستری
رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)

آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی
نایب رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

نقاط قوت:
ـ فعالیــت های خوب در کشــورهای جهان برای
پیروان اهل بیت(ع) ،نسبت به مقدورات خود؛
ـ تولید کتابها و محصوالت فرهنگی فراوان؛
ـ ارسال این محصوالت برای شیعیان؛
ـ فعالیت های رسانه ای مجمع؛
ـ کمک در ساخت مساجد و حسینه های شیعیان
و فعالیت های عمرانی آنان؛
ـ ارتباطات خوب با مجامع محلی در کشــورهای
مختلف.

نقاط قوت:
ـ شناسایی اوضاع شیعیان؛
ـ برگزاری اجالس مختلف در داخل و خارج؛
ـ قدم های بسیار مثبت برای تعاون و تفاهم پیروان اهل
بیت(ع) با یکدیگر و پیروان اهل بیت(ع) با مسلمانان دیگر؛

مجمع در حد مقدورات،
خدمات خوبی داشته است

نقاط ضعف:
ـ کمبود بودجه؛
ـ انتظارات زیاد از مجمع.
ضرورتهای آینده:
ـ اســتفاده از ابزارهای روز ،فضای مجازی و شبکه
های تلویزیونی؛
ـ توسعه انتشارات مجمع؛
ـ حمایت از مبلغان؛ زیرا امام رضا(ع) فرمودند" :اگر
مردم دنیا محاسن اهل بیت(ع) را بفهمند و معارف
اهل بیت(ع) را بشناسند از ما پیروی خواهند کرد"
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بودجه مجمع متناسب با دامنه
مسئولیت آن نیست

نقاط ضعف:
ـ کمبود بودجه الزم؛ چون روز به روز مشــکالت بیشتر
می شود و طبیعتا دامنه مسئولیت هم وسیعتر می شود.
ضرورتهای آینده:
ـ حضور خیلی جدی تــر در عرصه بین الملل ؛ حداقل
 300میلیون پیرو اهل بیت(ع) در دنیا هستند و ما باید
بتوانیم به صورت یک شبکه فعال ،سختکوش و تالشگر
در راه احیای فرهنگ قرآن ،اسالم و اهل بیت(ع) و احیای
فرهنگ محبت ،دوســتی ،اخوت ،برادری ،برابری ،صفا و
صمیمیت عمل کنیم؛
ـ اولویت بندی فعالیت ها؛
ـ الگوسازی برای کشورها و ملت های دیگر؛ یعنی مجمع
باید خودش شاخص باشد و شاخص ها را هم معرفی کند.
ـ آگاهی بخشی نسبت به جریان تکفیر و تحجر؛
ـ معرفی اســام دور از خشــونت ،دور از لجاجت ،دور از
جمود ،دور از تحجر ،دور از انفعال در برابر بیگانگان ،دور
از تکبر و ریاکاری ،اسالم تواضع و اسالم امام صادق(ص).

حجت االسالم والمسلمین
سید ابوالحسن نواب
دبیر شواری عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

با نبود امکانات،
موفقیتهای مجمع زیاد
است

نقاط قوت:
ـ موفقیت بیشتر از حد انتظار؛
ـ شــکل گیری ،جا افتادن و معرفی شــدن
مجمع؛
ـ خوش نامی مجمع با حفظ چتر جامع خود
بر روی همه مسلمین؛
ـ معرفی درست تشیع صحیح بر مبنای والیت
فقیه؛
ـ دســتاوردهای جنبی ماننــد :چاپ کتاب،
اعزام مبلغ ،دانشگاه ،خبرگزاری ابنا و شبکه
تلویزیونی.
نقاط ضعف:
ـ کمبود بودجه بزرگ ترین چالش مجمع؛
ـ نه دولت توانست به مجمع کمک جدی کند
و نه شیعیان؛
ـ افتادن تمام بار مجمع جهانی اهل بیت(ع) بر
دوش جمهوری اسالمی ایران؛
ـ کمبود اعتبار مجمع.
ضرورتهای آینده:
ـ تالش برای بومی سازی فعالیتهای شیعیان
جهان؛
ـ توزیع بار روی دوش همه شیعیان جهان و
فرا ایرانی شدن.

آیت اهلل آصف محسنی
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

چرا مراجع بزرگوار به مجمع کمک منی کنند؟!

نقاط قوت:
ـ اعتدال مجمع در بین افراط و تفریط در کشورهای عربی و اسالمی؛
ـ تأثیر فعالیت های تبلیغی مجمع در افزایش جمعیت شــیعه ،بویــژه در آفریقا ،آمریکای جنوبی و
کشورهای شوروی سابق؛
ـ انتشار کتاب های فراوان به زبانهای مختلف؛
ـ فعالیت اعضاء ،با اعتقاد و پشتکار.
نقاط ضعف:
ـ مشکل اقتصادی و کمبود بودجه؛
ـ نداشتن شبکههای تلویزیونی متعدد به زبانهای مختلف؛
ـ نداشتن نیروی انسانی کافی و باکیفیت؛
ـ شعاری بودن جلسات شورای عالی؛
ـ پیگیری نکردن و فراموشی مصوبات جلسات شورای عالی و مجمع عمومی.
ضرورتهای آینده:
ی و شعارزدگی؛
ـ لزوم برنامه ریزی دقیق ،عملیاتی بودن طرح ها و دوری از سخنران 
ـ تالش برای رسمیت یافتن مذهب جعفری و قانون احوال شخصی در کشورهای اسالمی؛ از راههای
مصالحت آمیز؛
ـ تالش برای ایجاد عدالت اجتماعی در مورد پیروان اهل بیت(ع)؛
ـ برگزاری اجالس مجمع عمومی به شکل سالیانه (مانند مجمع تقریب) نه چهار سال یک بار؛
ـ شناســاندن و تبلیغ مجمع در داخل خود ایران ،تا مردم و مســؤوالن بدانند مجمع چیست و چه
فعالیتهاییمیکند؛
ـ لزوم کمک مراجع عظام تقلید به مجمع (من در اینجا میخواهم محافظه کاری را کنار گذاشته و از مراجع
بزرگوار قم شدیدا ً گله نمایم که نسبت به مجمع جهانی اهل بیت(ع) بیتفاوت هستند! چرا مراجع عظام
نباید به مجمع کمک کنند؟ چرا نباید بخشی از وجوهات را به مجمع با این همه مسئولیت داد و به کارهای
آن کمک کرد؟ توان دولت جمهوری اســامی ایران ـ آنهم در این تحریمهای شــدید ـ نمیرسد که تمام
هزینههای مجمع جهانی را تقبل کند .اگر مراجع کمک نکنند کارهای مجمع باقی میماند .اگر آقایان به
مجمع اعتماد ندارند یک نماینده از خود در مجمع انتخاب کنند و به شورای عالی مجمع بفرستند و هزینه و
مخارج کمکهای خود را از طریق نماینده خود رصد نمایند .راه دیگری نیز وجود دارد که میتوانند به پیشنهاد
مجمع جهانی اهل بیت(ع) پول را بدون اینکه به صندوق مجمع واریز کنند مستقیم به مقصد برسانند).
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حجت االسالم والمسلمین سید هاشم الشخص
عضو عربستانی شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

فعالیت اربعینی مجمع بسیار خوب بود

تبادل نظر نخبگان شیعه در
اجالس ها ،کار منحرص به فرد
مجمع است

نقاط قوت:
ـ انتشار کتاب ها و مجالت اسالمی به زبانهای مختلف؛
ـ فعالیت های رسانه ای خوب از طریق سایتهای اطالع رسانی مجمع؛
ـ نفس تأسیس شبکه ماهواره ای الثقلین؛
ـ فعالیت تبلیغی مجمع در مراسم پیاده روی اربعین امام حسین(ع) که امسال در
عراق و ایران انجام شد ،قوی و خوب بود و نمی توان بسادگی از کنار آن گذشت؛
ـ برگزاری مجمع عمومی هر چهار ســال یک بار با حضور علمای بزرگ ،اســاتید
دانشــگاه ،شخصیت های برجسته ،نخبگان پیرو اهل بیت(ع) و بازرگانان شیعه از
سراسر جهان؛
ـ برگزاری ساالنه شورای عالی و بررسی وضعیت شیعیان جهان در آن.

نقاط ضعف:
ـ طوالنــی بودن روند تصمیم گیری تا اجرا در مجمع
جهانی اهل بیت(ع).

نقاط ضعف:
ـ عدم تالش کافی برای ایجاد بازار مشترک شیعی؛
ـ نداشتن تلویزیون های جذابی که جای شبکه های تفرقه انگیز را بگیرند؛
ـ عدم پیشرفت شبکه ماهواره ای الثقلین ،متناسب با سنوات فعالیت و عدم جذابیت
در نزد مخاطبان جامعه عربی.

ضرورتهای آینده:
ـ واگذاری برخی امور به افرادی که در مناطق و مراکز
اسالمی اروپا هستند برای تاثیرگذاری بیشتر؛
ـ پشتیبانی و سرمایه گذاری نرم افزاری و سخت افزاری
گستردهتر مجمع در اروپا براساس نیازمندیها.

ضرورتهای آینده:
ـ حمایت از شیعیان در حوزه اقتصاد ،یعنی اگر شیعیان یک نقطه می توانند کاالهای
خود را از طریق تولیدکنندگان یا بازگانان شیعه تهیه کنند ،این کار را انجام دهند؛
ـ تاکید بر مسائل علمی ،جوانان شیعه باید برای طی مدارج عالی تحصیلی در علوم
دینی ،انسانی ،تجربی و  ...مورد حمایت قرار گیرند؛
ـ طلبه ها شاخص از بین فارغ التحصیالن قم انتخاب و از سوی مجمع مورد عنایت
ویژه قرار بگیرند؛ از آنها برای شــرکت در کنفرانس ها و جشنواره ها دعوت شود؛
کتاب ها و آثار آنها چاپ شود؛ و احساس کنند که مورد توجه قرار گرفته اند؛
ـ شبکه ماهواره ای الثقلین به مراسم و مجالس عزاداری در حسینیه ها و محافل
مردمی توجه بیشتری داشته باشد و آنها را پوشش دهد.
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حجت االسالم و المسلمین محمد اریش والدمن
عضو اتریشی مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع):
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نقاط قوت:
ـ تجمع افراد زبده و بزرگان شیعه از سراسر جهان هر
 4سال یک بار.

حجت االسالم والمسلمین دکتر نبیل الحلباوی
عضو سوری شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

تحرک خربگزاری ابنا توجهات را به سوی خود جلب کرده است

نقاط قوت:
ـ داشتن مکتب و معارفی که از لحاظ علم ،ادب ،دوستی ،انسانیت ،عمق و فهم در باالترین سطح است؛
ـ انجام کارهای بزرگ در حوزه ترجمه و نشر کتاب به زبان های مختلف؛
ـ تاسیس خبرگزاری مجمع یک کار بزرگی بود .خبرگزاری ابنا هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ محتوا نیاز
مخاطب را برطرف می نماید .تحرک و بروزسازی این خبرگزاری ،توجهات را به خود جلب می کند .در این
خبرگزاری اخبار به صورت سریع و جذاب اطالع رسانی می شود؛
ـ سایت های خوب اینترنتی و اطالع رسانی؛
ـ کمک به مبلغین در نقاط مختلف جهان.
نقاط ضعف:
ـ عقب افتادن در رقابت با وهابیت (آنها در دهه های اخیر پول های زیادی را در جهان خرج کرده است و
با این پول ها توانسته است که کارهای عجیبی را به ثمر برساند .شما در جهان نقطه ای را پیدا نمی کنید
که یک مسجد متعلق به وهابی ها در آنجا وجود نداشته باشند .یا شما حساب کنید که تمام دانشگاه های
وهابی جهان در عرض این سی سال چه تعداد عالم وهابی تربیت و به نقاط مختلف جهان اعزام کردند؟)؛
ـ کمبود بودجه و تنگناهای مالی؛
ـ نداشتن یک عنوان کتاب واحد به همه زبانهای مجمع؛
ـ نیاز به مترجمین و زبانهای بیشتر در حوزه مکتوب؛
ـ مکمل نبودن فعالیت های فرهنگی نهادهای شیعی با مجمع.
ضرورتهای آینده:
ـ کم کردن توقعات و تنظیم برنامه و بودجه مطابق واقعیات؛
ـ مجمع جهانی اهل بیت(ع) نباید به ســازمانی جایگزین برای تمام فعالیت های موجود در نقاط مختلف
جهان تبدیل شود ،بلکه این نهاد باید این فعالیت ها و تالش ها را برای رسیدن به هدفی واحد سازماندهی
و تجمیع کند
ـ مشخص شدن اولویت ها برای برداشتن گام های کوچک اما جدی و مستمر؛
ـ فعالیت در حوزه های کمتر کار شده ،مانند چین و آمریکای التین؛
ـ تالش برای پیشرفت خبرگزاری ابنا در راستای مصلحت ما است؛
ـ شبکه الثقلین نیاز به کار زیاد دارد و جای پیشرفت زیادی در این شبکه وجود دارد؛
ـ تالش برای هماهنگ کردن هزاران موسســه فرهنگی قم که هر کدام برای خود هیئت علمی ،کارمند و
بودجه جدا دارند.

مهندس محمدرضا نظام دوست
معاون پارلمانی و امور حقوقی مجمع:

نقش مجمع بسیار
حساس ،تعیین کننده و
رسنوشت ساز است
نقاط قوت:
ـ حرکــت مجمع بر اســاس مطالبات و
امکاناتی که داشته است ،تا به امروز؛
ـ گام های ابتدایی برای رسیدن به اهداف،
محکم برداشته شده است؛
ـ یــاری فکری ،تبلیغی و علمی به پیروان
اهل بیت(ع) در سراسر جهان.
نقاط ضعف:
ـ عدم کفایت فعالیت های مجمع و نیاز به
تالش بیشتر؛
ـ عــدم وجود نیــروی انســانی ،فکری،
برنامهای ،لجستیکی ،امکانات ،اطالعات و
بصیرت کافی و شــناختن نیازهای واقعی
جوامع اسالمی و پیروان اهل بیت(ع).
ضرورتهای آینده:
ـ لزوم برنامه ریزی بیشتر برای پاسخگویی
به نیازهای اساسی و مبرم ،مقطعی و میان
مدت و بلند مدت شــیعیان و پیروان اهل
بیت(ع) بخاطر نگاه آنان به نظام اسالمی به
عنوان متولی شیعیان؛
ـ خنثی ســازی توطئه های صهیونیسم
و اســتکبار پیش از اجــرا ،از نظر فکری،
فرهنگی و بصیرت افزایی.
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حجت االسالم و المسلمین عباس اسکندری
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان قم:

حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن الویری
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع):

دوری از تعصب ،نقطه قوت مجمع
است

بازیابی و تعیین مولفه های هویت
شیعه از وظایف اصلی مجمع است

نقاط قوت:
ـ دوری از تعصب درعرضه کردن معارف اهل بیت(ع)؛
ـ به وجود آوردن فضای علمی همراه با نقد و صبر.

نقاط قوت:
ـ ابتکار برگزاری همایشی ویژه برای هر یک از معصومان(ع)؛
ـ شناساندن مجموعه میراث اهل بیت(ع)؛
ـ اقدامات هویتی و هویت ساز.

نقاط ضعف:
ـ اکتفا به انتقال نوشته ،کتاب و مقاله.
ضرورتهای آینده:
ـ رساندن آموزه های زالل اهل بیت(ع) ،به دست اهل فکر؛
ـ توجه دادن برادران اهل سنت به نقش پشتوانه ای مجمع و
عدم تهدید به شمار آمدن.

نقاط ضعف:
ـ عدم تعیین مولفه های هویت شیعه.
ضرورتهای آینده:
ـ معرفی هویت شیعی به شکل مناسب؛
ـ استمرار همایش های اهل بیت(ع) در دبیرخانه ای دائمی؛
ـ برگزاری همایش دوم برای همان معصومین (ع) که در ده سال
گذشته انجام شده است؛
ـ عطف این همایش ها از مباحث صرف تاریخی زندگی ائمه(ع)
به مباحث سیره ای.

نقاط قوت:
ـ تولیدات بسیار قابل توجه علمی اداره کل پژوهش مجمع؛
ـ تاثیرگذاری آثار و فعالیتهای مجمع.

حجت االسالم و المسلمین سید منذر حکیم
مدیر کل پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع):

آثار و فعالیتهای مجمع
بسیا رتأثیر بوده است
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نقاط ضعف:
ـ کاستی های فراوانی از لحاظ تنوع و تعدد رویکردها؛
ـ کمبود بودجه.
ضرورتهای آینده:
ـ رصد ظرفیت های جدید؛
ـ حداکثر بهره برداری از خالقیت ها و ابتکارات نیروهای مستعد؛
ـ حرکت به سمت تاسیس یک پژوهشگاه بین المللی.

حجتاالسالم والمسلمین مجید حکیم الهی
معاون بینالملل جامعهًْ المصطفی(ص) العالمیهًْ:

حجت االسالم و المسلمین محمد ساالر
معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع):

خربگزاری ابنا از آثار ارزشمند و
فاخر مجمع است

اکنون وظایف سنگینی برای معرفی اهلبیت(ع)
داریم

نقاط قوت:
ـ احقاق حقوق شیعیان و تقویت آنها؛
ـ تولید کتاب های متعدد با موضوع پاسخ به شبهات؛
ـ اقدامات گرانســنگ در آفریقا و اروپــا در زمینه برآوردن
نیازها؛
ـ فصلنامه وزین «رسالهًْ الثقلین» و چندین نشریه دیگر به
زبان های مختلف؛
ـ درخشش خوب خبرگزاری ابنا که از آثار ارزشمند و فاخر
مجمع در سالهای اخیر محسوب میشود؛
ـ غنای سایت مجمع جهانی اهل بیت(ع) با محتوای کتب
ارزشمند در حوزه های معرفتی؛
ـ حمایت از مبلغین در سراسر جهان.

نقاط قوت:
ـ عضویت افرادی از صد و پانزده کشور در مجمع عمومی؛
ـ کار فعاالنه یک سری افراد جدید در طول چهار سال گذشته در کشورهای مختلف؛
ـ انجام بخش اعظم مصوباتی که در کمســیون های اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی،
اجتماعی و زنان داشتیم و پیگیری آنها؛
ـ تاسیس یک دفتر حقوقی در سوئیس برای امور و دعاوی شیعیان و حمایت از حقوق
شیعیان در دنیا؛
ـ فعالیت های چشمگیر در عرصه های مختلف چاپ و نشر و ترجمه و مسائل تبلیغی؛
ـ برگزاری دوره های آموزشی برای پیروان اهل بیت(ع) و برای باال بردن تحصیالت و
سطح آموزش آنها در داخل و خارج از کشور؛
ـ چاپ رساله حقوق امام سجاد(ع) به ده زبان و توزیع آن در چند کشور؛
ـ اعزام اساتید به کشورهای مختلف و برگزاری دوره هایی برای پیروان اهل بیت(ع)؛
ـ اشراف معاونت بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) بر حدود سه هزار و چهارصد
مبلغ تحت پوشش مجمع در پنجاه و شش کشور جهان.

نقاط ضعف:
ـ کمبود منابع مالی؛
ـ رکود در حوزه تولید و نشر کتاب.
ضرورتهای آینده:
ـ پرداختــن به کارهای فکری ،سیاســت گذاری و تدوین
راهبردهای جهان تشیع؛
ـ ارتقاء وضعیت شیعیان؛
ـ راهبرد نویسی و نظارت بر عملکرد مبلغان در حوزههای
مختلف.

نقاط ضعف:
ـ ضعف و کم تحرکی بعضی از افراد در امور فعالیت های مجمع در کشور های خارجی.
ضرورتهای آینده:
ـ نظر خواهی و مطالعه کلیه پیشنهادها ،انتقادها و راهکارهایی که در اجالس پنجم
ارائه شد جهت برگزاری اجالس ششم به نحو احسن؛
ـ اســتفاده از بعضی افرادی که مقداری ضعیف بودند و در مورد فعالیت های مجمع
تحرکی از خود نشان نداده اند ،به نحو دیگری یا در جایی دیگر؛
ـ چاره اندیشــی برای مسئله جریان های تکفیری که جنایاتی به نام اسالم مرتکب
می شوند؛
ـ برگزاری همایش امام سجاد(ع) در سال آینده.
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حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی
معاون امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

دکتر عبدالرضا راشد
مشاور دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع):

مجمع جهانی اهل بیت(ع) امسال هامیشهای مهمی را
برگزار کرد

خربگزاری ابنا گسرتده ترین
خربگزاری جهان تشیع است

نقاط قوت:
ـ ســاماندهی ،مدیریت و رسیدگی به همه امور شیعیان در ســطح جهان (مساجد ،حسینیهها ،عزاداری،
مشکالت اقتصادی ،بهداشتی ،فرهنگی و خانوادگی شیعیان در هر جا که شیعهای باشد)؛
ـ طراحی تشکیالت مجمع به شکلی که قوانین کشورها در آن لحاظ می شود؛
ـ کمک به شــیعیانی که از دولت خود مجوز گرفته اند (به شــکلی که االن شیعیان بیش از  100کشور
مجامع محلی تشکیل داده اند).
ـ تهیه و نشر کتب و مجالت به بیش از  50زبان؛
ـ برگزاری همایش های مؤثر ،مانند همایش های مهم ســال "( 1393اولین دوره جشنواره بین المللی
فرهنگی هنری اهلبیت (علیهم السالم) با نام جایزه بزرگ پیامبراعظم (ص)"" ،کنگره بین المللی سبط
النبی االکبر(ع)"؛ "همایش خانواده بین الملل اســامی با حضور نهادها و کانونهای فعال در عرصه بین
الملل و برگزاری نمایشگاهی از فعالیتهای کانونها و نهادها هم زمان با برگزاری این همایش" و "همایش
علمی ـ پژوهشی سبک زندگی اهل بیت (علیهم السالم)"؛
ـ آغاز به کار دانشنامه مجازی اهل بیت(ع) در قالب و ساختار ویکی با نام «ویکی شیعه» در فضای اینترنت
در راستای انجام رسالت اول مجمع جهانی اهل بیت (ع) یعنی در دسترس قرار دادن معارف اهل بیت (ع)
برای همه جهانیان.

نقاط قوت:
ـ توانایی شــیعیان در تاسیس تشکل های اهل
بیتی در سراسر جهان؛
ـ وجود نزدیک به بیست مرکز اهل بیتی از ملیت
های مختلف در کشور سوئیس به صورت رسمی
و قانونی؛
ـ تشــکل بخشی و هویت بخشی به پیروان اهل
بیت(ع) برای رسیدن به مطالبات خود؛
ـ شبکه سازی از پیروان اهل بیت(ع) و موسسات
شیعی؛
ـ گســتردگی زبان خبرگزاری ابنــا که آن را به
بزرگترین رســانه خبری اهلبیتی مبدل کرده
است.

نقاط ضعف:
ـ معرفی دیگران از شیعیان دقیق نیست؛ زیرا بیشتر این تعریفها از سوی مستشرقان انجام شده است؛
ـ به دلیل اقدامات شیعه هراسی ،ایران هراسی و اختالفات مذهبی از سوی دشمنان ،فعالیتهای مؤثر دینی و
تبلیغی مجمع با دشواری روبروست.
ضرورتهای آینده:
ـ توجه به رویکرد ستادی؛ یعنی مجمع باید بتواند نهادها ،شخصیت ها و مراکز شیعی را به هم مرتبط و
امکاناتشان را فعال کند و مورد استفاده قرار دهد؛
ـ توجه به مباحث مربوط به اقشار مختلف مثل کودکان ،جوانان ،زنان ،پزشکان ،بازاری ها و حقوقدانان؛
یعنی باید معارف اهل بیت(ع) و نیازهای دینی به این اقشار را به زبان مناسب و متناسب با ویژگی های
فردی ،جغرافیایی و فرهنگی در اختیارشان بگذاریم؛
ـ اولویت مجمع این باشد که یک معرفی درست از شیعه (نه به شکل مستشرقان) به زبان های مختلف ارائه کند.
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نقاط ضعف:
ـ عدم ارتباط ارگانیک مجمع جهانی اهل بیت(ع)
با این موسسات شیعی؛
ـ منابع مالی کم و نیروی انسانی با کیفیت پایین.
ضرورتهای آینده:
ـ زیر نظر گرفتن این موسسات شیعی و الگو دهی
به آنها از مجمع؛
ـ حل اختالفات درون گروهی ،توســط علمای
جهان اسالم.

مهدیجهانتاب
مدیرکل آسیا ــ اقیانوسیه معاونت بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع):

استخدام ابزارها و شیوههای نوین آموزش و
اطالعرسانی از موفقیتهای مجمع است
نقاط قوت:
ـ سازماندهی و رفع بسیاری از مشکالت شیعیان؛
ـ ســازماندهی و رفع بسیاری از مسائل و مشكالت فكری ،فرهنگی و معیشتی
طالب و فارغ التحصیالن خارجی حوزه های علمیه؛
ـ ترجمه و چاپ صدها عنوان كتاب ،بروشور و مجله متناسب با نیازهای فكری،
عقیدتی و فرهنگی پیروان اهل بیت(ع)؛
ـ تشكل بخشیدن به فعالیت های پراكنده افراد و موسسات شیعه از طریق ایجاد
مركزیت با تاسیس مجامع محلی اهل بیت(ع) بر طبق قوانین و مقررات كشورها؛
ـ احداث ،مرمت و تجهیز مساجد و حسینیه ها و مرمت و بازسازی ابنیه های
تاریخی و مقدس شیعیان؛
ـ استخدام ابزارها و شیوههای نوین آموزش و اطالعرسانی؛
ـ تقویت شیعیان در حوزه رسانه با تاسیس سایت های متعدد اینترنتی؛
ـ توســعه ارتباط با شخصیت ها و جریان عمده سیاسی ،دینی و فرهنگی اهل
سنت؛
ـ برگزاری كارگاه های آموزشی كوتاه مدت.
نقاط ضعف:
ـ عدم موفقیت در بازسازی اقتصادی شیعیان.
ضرورتهای آینده:
ـ ارتقاءکیفی و افزایش اثربخشی فعالیتها؛
ـ توسعه زیرساخت ها و استفاده از مبلغان بومی و ظرفیت های قانونی و تبلیغی؛
ـ بومی سازی و نهادینه سازی فعالیت های فرهنگی و دینی پیروان اهل بیت(ع)؛
ـ اتخاذ بیش از پیش رویكرد تقریب با محوریت قراردادن قرآن و معارف اصیل
اهل بیت(ع).

حسن خاکرند
مدیرکل آفریقا عربی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

هویت بخشی به جایگاه و
منزلت شیعیان در جهان از
دستاوردهای مجمع است

نقاط قوت:
ـ هویت بخشی به جایگاه و منزلت شیعیان در جهان؛
ـ نشر کتاب ها ،برگزاری همایش ها و ترویج مکتب تشیع
از طریق مبلغین بومی؛
ـ گسترش مکتب تشیع در آفریقا؛
ـ معرفی اسالم ناب محمدی(ص) از طریق درج مقاالت،
چاپ کتاب ،تاسیس رادیو ،تبلیغ ،منبر و سایر شیوه های
متنوع؛
ـ ثبت مجامع محلی اهل بیتی در کشورهای مختلف.
نقاط ضعف:
ـ محدودیت های بودجه ای؛
ـ کمبود کمک فکری و مالی.
ضرورتهای آینده:
ـ ادامه بومی سازی فعالیت های اهل بیتی؛
ـ حمایت از موجودیت و حقوق شــیعیان و همچنین
ارتقای جایگاه و وضعیت آنان از نظر اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و فکری؛
ـ پاســخ گویی علمی ،منطقی ،مســتدل و برخاسته از
معــارف اهل بیت(ع) به اتهامــات و تبلیغات زهرآگین
دشمنان.
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حجت االسالم و المسلمین عباس جعفری فراهانی
دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع):

منشورات مجمع از اتقان و پشتوانه
علمی باالیی برخوردار است

با کتابهای ترجمه شده مجمع،
افراد زیادی شیعه شدهاند

نقاط قوت:
ـ تشکیل شورای سیاست گذاری فرهنگی در مجمع؛
ـ دریافت پیشــنهاد چاپ کتاب از مدیــران و یا خارج از مجمع و
موسسات دیگر؛
ـ شناسایی موضوعات جدید و نو توسط دبیرخانه شورای کتاب؛
ـ تصویب بیش از هزار عنوان کتاب ،در جلسات شورای کتاب؛
ـ استقبال از منشورات مجمع در نمایشگاه های کتاب خارج از کشور.

نقاط قوت:
ـ ارتباط با کارشناسان بومی در کشورهای مختلف برای
اعالم نیازهایشان؛
ـ ترجمه کتب به حسب نیاز کشورها؛
ـ درج کتب ترجمه شده در سایت های مجمع به صورت
PDF؛
ـ ارسال کتاب نامه ای جامع به زبان فارسی به تفکیک
زبان کتاب ها از تمام منشورات مجمع برای چاپ؛
ـ وجود کتابنامههای تخصصی برای معرفی کتابهای
منتشرهمجمع.

نقاط ضعف:
ـ عدم چاپ به موقع آثار مصوب شــورای کتاب که باعث رنجش و
دلخوری صاحبان آثار میشود؛
ـ عدم عرضه منشورات مجمع در برخی از نمایشگاههای کتاب که
مدتی است به علت مشکالت مالی و ...صورت نمیگیرد؛
ـ عدم اعزام اعضای محترم شــورای کتاب و مدیران به خارج برای
شناسایی نیازهای فرهنگی به صورت مستقیم و رو در رو.
ضرورتهای آینده:
ـ تهیه و ارسال کتاب های متقن و بروز؛
ـ شرکت کردن در نمایشگاه های کتاب خارج از کشور؛
ـ رصد و شناسایی نیازهای فرهنگی شیعیان و پیروان اهل بیت(ع) از
طریق اعضای محترم شورای کتاب و مدیران فرهنگی.
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نقاط ضعف:
ـ عمل ضعیف و حرکت دیر شــیعیان در عرصه ترجمه
منابع شیعه؛
ـ عدم چاپ سریع کتب تولیدی اداره ترجمه؛
ـ کمبود بودجه؛
ـ عدم وجود سیر تکاملی در ترجمه ها به دلیل مسائل
بودجه.
ضرورتهای آینده:
ـ توجه بیشــتر به ترجمه آثار مهم شیعی به زبانهای
مختلف جهان.

گزاره مجمع

خالصهای از فعالیتهای جدید
مجمع جهانی اهلبیت(ع)

همایشهای مجمع

به کوشش :دبیرخانه همایش بین المللی امام سجاد(ع)

فراخوان
هامیشبیناملللی
امامسجاد(ع)
الف  :زندگاني امام سجاد(ع)
1ـ مروري بر زندگاني امام ســجاد (ع) از والدت
تا شهادت؛
2ـ ويژگيهاي شخصيتي امام سجاد (ع) (ايمان و
تقوي ،علم و شجاعت)؛
3ـ سبك زندگي از ديدگاه امام سجاد (ع)؛
4ـ امامت امام سجاد (ع) و نصوص آن؛
5ـ فضائل و كرامات امام سجاد (ع)؛
6ـ عبادت و بندگي در سيره امام سجاد (ع)؛
7ـ اصحاب كساء از درگاه امام سجاد (ع)؛
8ـ جهاد و مبارزه در زندگاني امام سجاد (ع)؛
9ـ همسران و فرزندان امام سجاد (ع)؛
10ـ نقش فرزندان حضرت سجاد (ع) در قيامهاي
عصر اموي.
11ـ امام سجاد (ع) و برخورد با مخالفان؛
12ـ امام سجاد (ع) از نگاه ديگران (مسلمانان و
غيرمسلمانان)؛
ب  :اوضاع فرهنگي  ،سياســي و اجتماعي
عصر امام سجاد(ع)
1ـ بررسي جامعهشناختی عصر امام سجاد (ع)؛
2ـ جريانشناسي سياسي عصر امام سجاد (ع)؛
3ـ جريانشناســي فكري ـ فرهنگي عصر امام
سجاد(ع)؛
4ـ نقش بنياميه در انحراف امت اسالمي؛
5ـ وضعيت اهلبيت (ع) در عصر امام سجاد (ع)؛
6ـ وضعيت شيعيان در عصر امام سجاد (ع)؛
7ـ امام سجاد (ع) ،قيامها و شورشهاي زمانه؛
8ـ امام سجاد (ع) و حسنيیان؛
9ـ امام سجاد (ع) و فرق و اندیشه ای انحرافي؛
10ـ صحابه و تابعين در عصر امام سجاد (ع)؛
11ـ روابط اجتماعي امام سجاد (ع)؛
12ـ چگونگي تعامل امام ســجاد (ع) با شــعرا،
محدثان و دانشمندان؛
13ـ مديريت بحران در سيره امام سجاد (ع)؛
14ـ سيره نبوي (ص) در معارف سجادي.
15ـ اندیشه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی
امام سجاد (ع)
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ج  :امام سجاد(ع) و حماسه كربال
1ـ امام سجاد (ع) در كربال؛
2ـ حضرت سجاد (ع) در كربال؛
3ـ رفتار سياسي ـ اجتماعي حضرت سجاد (ع)
پس از كربال (كوفه ،شام و مدينه)؛
4ـ بازتــاب واقعه كربال در ســخنان و رفتار امام
سجاد (ع)؛
5ـ راهكارهاي امام سجاد (ع) براي حفظ حماسه
عاشورا؛
6ـ امام سجاد (ع) و مدیریت بحران پس از عاشورا؛
د  :ميراث علمي امام سجاد(ع)
الف) صحيفه سجاديه
1ـ معرفي صحيفه سجاديه؛
2ـ اسناد و راويان صحيفه سجاديه؛
3ـ نسخهشناسي صحيفه سجاديه؛
4ـ شروح صحيفه سجاديه؛
5ـ قرآن در صحيفه سجاديه؛
6ـ توحيد و ربوبيت در صحيفه سجاديه؛
7ـ رسالت و نبوت در صحيفه سجاديه؛
8ـ امامت و واليت در صحيفه سجاديه؛
9ـ معاد و آخرتگرايي در صحيفه سجاديه؛
10ـ انديشههاي فرهنگي ـ اجتماعي امام سجاد
(ع) در صحيفه سجاديه؛
11ـ انديشههاي سياسي در صحيفه سجاديه؛
12ـ نقش صحيفه ســجاديه در بيدارگري امت
اسالمي؛
13ـ نقش صحيفه سجاديه در وحدت امت اسالمي؛
14ـ صحيفــه ســجاديه از ديــدگاه دیگــران
(مستشرقان)؛
15ـ صحيفه ســجاديه در ادبيات جهان اســام
(عربي ـ فارسي و )...؛
16ـ صحيفه سجاديه و شاخصهاي هويت اسالمي؛
17ـ نماز ،روزه ،حج و جهاد در صحيفه سجاديه؛
18ـ اهتمام حضرت سجاد (ع) به دعا؛
19ـ سبكشناسي ادعيه صحيفه سجاديه؛
20ـ صحيفه سجاديه مخالفان.
ب) رساله حقوق
1ـ معرفي رساله حقوق و اهمیت آن؛
2ـ راويان رساله حقوق؛
3ـ نسخهشناسي رساله حقوق؛
4ـ مباحث حقوقي و اجتماعي در رساله حقوق؛
5ـ مباحث اخالقي و تربيتي در رساله حقوق.
ج) احاديث ،نامهها ،خطبهها و اشعار
1ـ گونهشناسي احاديث منقول از امام سجاد (ع)؛
2ـ نامههاي حضرت سجاد (ع)؛
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3ـ خطبههاي حضرت سجاد (ع)؛
4ـ اشعار منسوب به حضرت سجاد (ع).
د) ادعيه و زيارات
1ـ زيارت و دعاهای مروي از حضرت سجاد (ع)؛
2ـ زيارت حضرت سجاد (ع) و تبيين آن؛
3ـ شرح زيارت امين اهلل.
و) اصحاب ،راويان و شاگردان امام سجاد(ع)
1ـ اصحاب ،راويان و شاگردان امام سجاد (ع)؛
2ـ تعلیم و تربيت شاگردان؛
3ـ امام سجاد (ع) از نگاه اصحاب و شاگردان؛
4ـ سنخشناســي و جریان شناسی اصحاب امام
سجاد (ع).
تذکرات ضروری:
 .1عالقــه مندان به نــگارش مقاله در محورها و
موضوعات ذکر شــده می بایست ضمن تماس با
دبیرخانه همایش هماهنگی الزم را صورت دهند.
 .2دبیرخانه همایش با صاحبان عناوین و مقاالت
مصــوب کمیته علمی قرارداد پــروژه ای منعقد
خواهد نمود.
 .3دبیرخانه همایش از پذیرش مقاالت بدون چکیده،
کلید واژه و منابع معتبر خودداری خواهد نمود.
 .4عالقه مندان به نگارش مقاله  ،می بایست شیوه
نامه ی نگارش مقاالت ( موجود در سایت همایش
) را مطالعه و براساس آن مقاله را تنظیم نمایند.
 .5همزمان با برگزاری همایش از نویســندگان
مقاالت ممتاز و برگزیده تجلیل به عمل خواهد
آمد و لوح تقدیر به صاحبان مقاالت پذیرفته شده
نیز اهدا خواهد شد.
 .6مقاالت برگزیــده در کتاب مجموعه مقاالت
همایش به زبان فارسی و عربی منتشر خواهد شد.
 .7متن مقاالت می بایست از طریق پست الکترونیک
( )Emailاعالم شده در سایت ارسال شود.
آدرس سایت همایش:
www.sahife.org
سایت معاونت فرهنگی مجمع:
www.abwacd.com
پست الکترونیک دبیرخانه همایش:
cis@ahl-ul-bayt.prg
تلفن:
025-32131417
فاکس:
025-32131350
تهران (تلفکس):
021-88930625
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تازههای مجمع

به کوشش :عباس جعفری فراهانی (دبیر شورای کتاب مجمع)

فلسفهدین

میراث اسالمی ما

ترجمه کتاب فلسفه دین اثر «استاد عالمه جعفری(ره)» به زبان انگلیسی منتشر
شد.
آیت اهلل عالمه محمدتقي جعفري (ره) در اين كتاب به مباحثي مانند تعريف دين،
درآمدي بر روش شناختي ،تعريفپذيري دين ،ضرورت بحث از تعريف دين ،موانع
و مشكالت در تعريف دين ،هدفداري خلقت و اخالقي بودن هستي ،بررسي و نقد
تعاريف دين ،بررسي و نقد غايتگرايانه و اخالقگرايانه ،قلمرو دين ،علت نياز به
دين  ،لزوم خودسازي ،ارتباط انسان با خدا ،ارتباط انسان با هم نوع خود ،نقش فقه
اسالمي در تنظيم حيات معقول ،دايره فعاليت فقه اسالمي ،نمونههايي از اصول و
قواعد قضايي ،پرسش و پاسخ در قلمرو فقه ،حذف دين از زندگي دنيوي بشر و نقد
آن ،علل بروز تفكرات ســكوالريزم در غرب ،اسالم و سكوالريزم ،ارتباط حكومت
و سياست با احكام الهي ،علم و دين ،حيات معقول چيست؟ ،ويژگيهاي حيات
معقول ،حكمت چيست؟ علم چيست؟ ،ثبات و تحول در علم و دين ،رابطه علم و
فلسفه با ماوراء طبيعت ،محدوديتهاي علم در شناخت واقعيات ،داليل پنج گانه
ضرورت و عظمت علم ،پلوراليزم (كث رتگرايي) ديني پرداخته است.
اين اثر به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي به زبان فارسی تأليف شده
و در سال  1375منتشــر گرديد .با توجه به ضرورت برگردان (ترجمه) مباحث
علمي جدید و به روز كه به قلم نويسندگان صاحب نظر در زمینه مباحث اسالمی
و دینی تأليف شده ،اين كتاب در جلسه نود و هفتم شوراي كتاب در سال 1387
به منظور ترجمه به زبانهاي مورد نياز به تصويب رسيد.
این اثر ،در اداره ترجمه مجمع ،توسط «آقای منصور لیمبا» به انگلیسی ترجمه و
در  464صفحه در قطع وزیری ،توسط اداره کل همکاریهای فرهنگی ،چاپ و در
اختیار انگلیسی زبانان قرار گرفت.

سرزمین مکه و مدینه ،مهبط وحی ،محیط رشد و بالندگی دین مبین
اسالم و جایگاه نشر حقایق توحیدی است .کوچه ها ،محله ها ،کوه ها
و صحراهای آن دو آکنده اســت از خاطره ها و حوادث و اتفاقات تلخ و
شیرین ،اما با شکوه و غرور آفرین.
پر واضح اســت که حفظ آثار و اطالعات تاریخی ـ اسالمی ،انسان را در
درک صحیح از مفاهیم و حقایق اسالم کمک کرده و مانع اختالف آراء و
عقاید بین مسلمانان خواهد شد.
کتاب نفیس میراث اســامی ما حاوی تصاویری از میراث مشترک
حافظه تاریخی مســلمانان در حرمین شریفین می باشد .در اثر حاضر
محقق محترم ،درصدد است تا زوایایی از تاریخ با عظمت این سرزمین و
آثار تاریخی و مکان های مقدس و ارزشمندی را که تاریخی درس آموز
و عبرت آفرین در سینه دارند به همه مشتاقان و عالقه مندان سرزمین
وحی بشناساند.
این کتاب توســط مجمع جهانی اهل بیت علیهم الســام با تالش
محقق کوشا «آقای سید علی موجانی» و همکاری آقایان «علی ارغون
چینار» و «دوغان با این» در 1435ق =  1393هجری شمسی منتشر
و در نمایشگاه بین المللی کتب تهران در در اردی بهشت ماه 1393
رونمایی گردید.

به زبان انگلیسی
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به زبان عربی

به کوشش :مهدی جهانتاب (مدیرکل آسیا اقیانوسیه مجمع)

رسال هی حقوق
امام سجاد(ع)

رسال هی حقوق
امام سجاد(ع)

ترجمه تاجیکی رســاله حقوق امام سجاد(ع) به وسیله
"مجمع اهلبیت(ع) تاجیکستان" انتشار یافت.
پیرو تأکیدات «حجتاالسالم والمسلمین ساالر» معاون امور
بینالملل مجمع جهانی اهلبیت(ع) بر پیگیری ترجمه رساله
حقوق امام سجاد(ع) به زبانهای مختلف ،این رساله به زبان
تاجیکی نیز ترجمه و منتشر شد.
همچنین در راستای ترویج آموزههای قرآنی سه کتاب "ادعیه
قرآنی"" ،تفسیر سوره قصص" و "تفسیر سوره سجده" (از آثار
استاد محسن قرائتی) مراحل نهایی ترجمه به تاجیکی و چاپ
خود را طی مینماید.
شایان ذکر است رساله حقوق امام سجاد(ع) پیش از این نیز
در سال  1391به همت معاونت امور بین الملل مجمع جهانی
اهــل بیت(ع) و با همکاری کانون فرهنگی نور دانش پژوهان
تاجیکستان به زبان تاجیکی ترجمه و منتشر شده بود.

در پی تصمیم مجمع جهانی اهل بیت(ع) مبنی بر انتشــار کتاب ماندگار
رساله حقوق امام سجاد(ع) به زبان های مخالف ،این کتاب به زبان اردو
نیز ترجمه و منتشر شد.
این کتاب به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در دهلی نو و همکاری مجمع
جهانی اهل بیت(ع) انتشاریافت.
این ترجمه شامل تمام فرازهای رساله حقوق امام سجاد (ع) میباشد که در
مقدمه آن به معرفی حضرت زین العابدین (ع) و تبیین رساله حقوق پرداخته
شده است.
ترجمه رســاله حقوق امام ســجاد (ع) به زبان اردو همراه با متن عربی در
شمارگان  2000نسخه چاپ شده است.
مجمع رساله حقوق را عالوه بر زبانهای مهم جهان ،به زبانهای نادر
ـ همچون تاگالوگ و امهری ـ نیز ترجمه ومنتشــر نموده است.

به زبان تاجیکی

به زبان اردو
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ویژهنامه فاجعه خونین
روز قدس
در زاریا ـ نیجریه
پنج شنبه  16مـرداد 1393

شهادت میراث
اهلبیت(ع) است...

جهاد مستمر شما
پاداشی جز این نداشت...

بیانیه مجمع جهانی اهل بیت(ع)

به مناسبت درگذشت «عالمه شیخ عبدالهادي الفضلی»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشــت متفکر
بزرگ جهان اسالم و عضو عربستانی شورای عالی مجمع جهانی اهل
بیت(ع) ـ «آیت ا ...شــیخ عبدالهادي الفضلی» ـ مجمع جهانی اهل
بیت(ع) بیانیه ای صادر کرد.
متن کامل ترجمه بیانیه مجمع جهانی اهل بیت(ع) به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" إذا مات العالم ثلم في االسالم ثلم ًْه ال یسدها شيء
وقتی دانشمندی فقیه ،رحلت كند خللی در اسالم ایجاد
میشود كه هیچ چیزی نمیتواند جای آن را پر كند".
با اندوه فراوان خبر درگذشــت اندیشمند بزرگ جهان اسالم و عضو
شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) «آیت ا ...عالمه دکتر شیخ
عبدالهادي الفضلي (قدس ا ...نفسه الزکیه)» را دریافت کردیم.
آن مرحوم مغفور از شخصیتهای برجسته و اندیشمند جهان اسالم
بود که بســیاری از مراکز علمی و مجامع دینی از او بهره مند بودند.
ایشان سال های عمر شریف و سرشار از ثمر خود را در خدمت اسالم،
عقیده و نشر تفکر اصیل محمدی و معارف مکتب اهل بیت(ع) گذراند
و خدمات شایانی نیز به فرزندان سرزمین وحی عرضه نمود.
عالمه شیخ عبدالهادي الفضلی همچنین از پرچمداران تقریب میان

مذاهب اســالمی بود که راه پیشرفت مسلمانان را با افکار حکیمانه و
آثار ارزشمند علمی خود روشن کرد .شخصیت علمی ایشان به واسطه
تألیفات مفید و فراوان وی در موضعات مختلف ،تأثیر فراوانی بر حوزه
های علمیه و پیروان مکتب اهل بیت(ع) داشت.
از افتخارات ما این است که این فقید سعادتمند عضو سرشناس ،توانا و
پشتوانه فکری ،معنوی و علمی مجمع جهانی اهل بیت(ع) بود.
شنیدن خبر درگذشــت عالمه جلیل القدر آیت ا ...شیخ عبدالهادی
الفضلی ،مسلمانان جهان ـ بویژه پیروان اهل بیت(ع) ـ را غرق اندوه و
ماتم کرد.
مجمع جهانی اهل بیت(ع) درگذشت عالمه شیخ عبدالهادي الفضلی
را به ساحت مقدس امام عصر(عج) و نیز به محضر رهبر فرزانه انقالب،
مراجع معظم تقلید ،حوزه های علمیه ،علمای گرانقدر ،فرهیختگان و
بستگان ارجمند ایشان ـ بخصوص خانواده عزیز و بزرگوار آن فقید ـ
تسلیت عرض میکند و از خدواند مسألت دارد که روح پاک ایشان را
غریق رحمت واسعه خود گرداند و به بستگان ایشان صبر عطا فرماید و
ایشان را با انبیاء و صالحین و ائمه اطهرا محشور نماید؛ که او شنونده و
دانا است و بازگشت همه به سوی اوست.
مجمع جهانی اهل بیت (ع)
 19فروردین 1392
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انتشار پنج شامره
ویژہنامه روزانه
گنجینهمجمع
اگر چـه به دلیل دشـواریهایی
که اکنـون گریبانگیـر نهادهای
فرهنگـی کشـور ـ از جملـه
مجمـع جهانـی اهـل بیـت(ع)
ـ اسـت ،نتوانسـتهایم کـه
ماهنامـه گنجینـه مجمـع را بـه
شـکل منظـم و بـروز منتشـر
کنیـم ،امـا بـه فراخور حـوادث
مهمی کـه رخ داده اسـت ویژه
نامههـای کوچـک و روزانـهای
انشـار دادهایـم.
از جملـه ایـن ویـژه نامههـا
سـه شـماره مخصـوص اولیـن
جشـنواره فرهنگـی هنـری
اهلبیـت(ع) ـ جایـزه بـزرگ
پیامبـر اکـرم(ص) ـ بـود.
ایـن سـه شـماره در روزهـای
برگـزاری جشـنواره تولیـد
و منتشـر شـد و در اختیـار
میهمانـان ،هنرمندان و شـرکت
کنندگان جشـنواره قـرار گرفت.
در ایـن دو صفحـه ،گـزارش
کوتاهـی از پنـج ویژهنامـه
روزانـه گنجینـه مجمـع بـه
خواننـدگان تقدیـم میشـود.
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ویژ هنامهارتحال
عالمه شیخ
عبدالهادیالفضلی

 33شهید در تظاهرات خونین روز جهانی قدس در نیجریه

زکزاکی :مصیبت ما در برابر مصائب عاشورا
بسیار کوچک است

هدف از جنایت زاریا چه بود؟

باتوجه به مسالمتآمیز و سابقهدار بودن تظاهرات روز قدس در نیجریه ،اقدام خشونتبار
و غافلگیرکننده ارتش در بدو امر قابل هضم نیست؛ تا جایی که فعاالن حرکت اسالمی
نیجریه نیز در اولین واکنش ها به این حادثه گفتند" :راهپیمایی بدون هرگونه خشونت
و یا حادثه خاصی برگزار شد و مشخص نیست نیروهای ارتش به چه دلیل دست به این
حمله زدهاند" .اما کنار هم قرار دادن پازل حوادثی که اینک در گوشه و کنار جهان اسالم
رخ میدهد ممکن است ما را به تحلیل اولیه زیر برساند.
از حــدود  160میلیــون نفر جمعیت نیجریه 55 ،درصد آنان مســلمانان و  45درصد
مسیحی هستند .از این تعداد مسلمان ،حداقل سه و حداکثر هشت میلیون پیرو مذهب
اهلبیت(ع) هستند که  95درصد آنان از پیروزی انقالب اسالمی ایران تاکنون به تشیع
گرویده اند.
بیش از یک دهه اســت که فعالیت دینی اهل سنت متدین تحت تأثیر افراطیون قرار
دارد .از ســال  ۲00۲در شمال این کشــور درگیری نظامی میان اسالمگرایانِ افراطی
گروه "بوکوحرام" (به معنی تحصیلِ حرام) با نیروهای دولتی جریان دارد .گروه مســلّح
بوکوحرام خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین غربی و اجرای قوانین شریعت در همه
 ۳6ایالت نیجریه اســت .گروه خودخوانده "طالبان" نیجریه نیز با بوکوحرام همدست و
همداستانهستند.
اما در مقابل ،فعالیت دینی شــیعیان که از ســوی "الحرکهًْ االسالمیهًْ في نیجریهًْ"
به رهبری «شــیخ ابراهیم زکزاکی» روحانی مستبصر و  59ساله انجام می شود،
حرکتی آرام و منطقی اســت که توجه ها را به خود جلب کرده اســت؛ به شــکلی
که دو ســال پیش شبکه بی بی ســی با اعزام اکیپ خبری ،گزارش مفصلی از آنها
تهیه نمود.
حرکت شــیعیان از بیش از  ۲0ســال پیش تاکنون رو به رشد بوده است .آنان عالوه بر
برگزاری مراســم مذهبی بزرگ ـ مانند دســته های چند ده هزار نفری عاشورا ـ دارای
روزنامه ،مجله ،کتب ،ســایتهای فعال و تولیدات صوتی و تصویری درباره ویژگیهای
مذهب اهل بیت(ع) و ائمه اطهار(ع) به زبانهای بومی نیجریه هســتند .شیخ زکزاکی

این برای یک رهبر
باعث افتخار است...

همچنین جوانان زیادی را برای تحصیل علوم حوزوی به ایران و دیگر حوزههای علمیه
تشیع گسیل کرده است که اینک برخی از آنان به عنوان مبلغ به کشور خود بازگشته اند.
بی بی ســی در همان گزارش دو ســال پیش اعالم کرد" :حرکت زکزاکی در گذشته
کوچک و محدود بود اما هم اکنون گسترش یافته و به جنبش بزرگی تبدیل شده است...
برخی در نیجریه ،از رشد جنبش شیعیان که بدون وجود نظارت حکومت مرکزی است
ابراز نگرانی میکنند".
بی بی ســی در ادامه به نقل از یک تحلیلگر مخالف آنان گفت" :جنبش شــیعیان در
نیجریه ،تهدید واقعی برای این کشــور است.آنها به رهبری زکزاکی ،حکومتی در داخل
یک حکومت ایجاد کرده اند!".
اما شیخ زکزاکی این مسأله را در همان زمان رد کرد و پایبندی خود به قوانین دولت و
کشورش را مورد تأکید قرار داد.
خبرنگار بیبیسی در پایان گزارش خود نوشت" :به نظر نمیرسد که این جنبش شیعه،
تهدیدی برای حکومت یا ملت نیجریه باشــد"؛ اما اگر به ادبیات معکوس استعمار پیر
واقف باشــیم درخواهیم یافت همان چیزی که بیبیسی به آن اعتراف میکند ،موجب
نگرانی آنان شــده اســت .یعنی حرکت آرام ،منطقی و رو به رشــد تشیع در نیجریه و
نیــز جذابیتهایی که این جنبش در برابر حرکات وحشــیانه و افراطی بوکوحرام دارد،
این نگرانی را برای آنان ایجاد کرده اســت که آینده اســالم در این کشور ،از آن مکتب
اهلبیت(ع) باشد .بنابراین طبیعی است که به دنبال طرح ها و توطئههایی برای ممانعت
از این حرکت باشند.
لذا به نظر میرسد اتاق فکر استکبار به دنبال این است که حرکت شیعیان نیجریه را نیز
به دام جنگ با دولت یا درگیری با گروههایی نظیر بوکوحرام و القاعده بکشاند .بنابراین در
این حادثه چهار فرزند رهبر حرکت شیعیان به شکلی وحشیانه نشانه گرفته شدند تا وی
را به انتقامجویی با استفاده از صدها هزار طرفدارش بکشانند.
نتیجــه اینکه اقدام عجیب ارتش نیجریه در حمله به شــیعیان زاریا در الیه اول خود
سیاسی نیست؛ بلکه انگیزه مذهبی دارد و با این هدف انجام شده است که این گروه از
مسلمانان نیجریه نیز رادیکالیزه شده ،به اقدامات تندروانه یا طایفهای دست زنند.
مدیر مسؤول

ویژ هنامهفاجعه
روز قدس نیجریه
و شهیدان زکزاکی

عضو شورای عالی مجمع

 16مرداد 1393

«عالمه حاج شــیخ عبدالهــادی الفضلی»
اندیشمند سترگ شــیعه و عضو حجازی
شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در
فروردین ماه  1392درگذشت.
در پی این ثلمه مؤلمه و همزمان با برگزاری
مراسم گرامیداشــت وی از سوی مجمع و
نهادهای همســو ،ویژهنامه ای نیز از سوی
مجله گنجینه مجمع منتشر شد.
زندگینامــه مفصلــی از فقید بــا عناوینی
همچون تولد ،تحصیالت ،تدریس ،نواندیشی
جواهــری ،فعالیت سیاســی و اجتماعی،
ســکونت در منطقــه الشــرقیه ،تألیفات،
پژوهشها ،عضویت در مجمع جهانی اهل
بیت(ع) و گفتار علمای بزرگ درباره عالمه،
سرفصل های این بیوگرافی بودند.
بیانیه مجمع جهانی اهل بیت(ع) به مناسبت
درگذشت عالمه الفضلی ،پیام تسلیت رهبر
معظم انقالب اسالمی ،پیام تسلیت آیت اهلل
العظمی علوی گرگانی ،و نیز پیامهای آقایان
«دری نجف آبادی» نایب رییس شــورای
عالی مجمع و «تســخیری» مشــاور عالی
رهبری در امور جهان اسالم ،از دیگر بخش
های این ویژه نامه بود.
ایــن ویژه نامه در مراســم یادبود این فقید
سعید در مسجد اعظم قم توزیع گردید.

در پــی فاجعه خونین روز قدس در شــهر
"زاریا"ی نیجریه و همزمان با برگزاری مراسم
گرامیداشت شــهدای روز قدس نیجریه از
ســوی مجمع و نهادهای همسو ،ویژهنامه
این رویداد نیز در  8صفحه از سوی "مجله
گنجینه مجمع" منتشر شد.
یادداشــت مدیر مســؤول با عنوان "هدف از
جنایت زاریا چه بود؟" ،گزارشــی از شهادت
بیش از  ۳۰نفر از شــیعیان نیجریه به دست
ارتش و اظهارات شیخ زکزاکی در خطبههای
نماز عید فطر و تشریح نحوه شهادت فرزندانش
از مهمترین بخش های این ویژه نامه بود.
خبر تســلیت رهبر معظم انقالب به شــیخ
زکزاکی و تسلیت تلفنی آیتاهلل العظمی وحید
خراسانی به وی ،اخبار اختصاصی خبرگزاری
ابنا بود که در این شماره درج گردید.
پیامهای تسلیت آقایان «مجتهد شبستری»،
«تســخیری»« ،یزدی»« ،دری نجفآبادی»،
«اختری»« ،نصراهلل»« ،والیتی»« ،شهرستانی»،
«اعرافــی» و نیز اطالعیه علمای اهل ســنت
پاکستان از دیگر مطالب این ویژهنامه بود.
شایان ذکر است این ویژهنامه نیز در مراسم
یادبود شهدای روز قدس که در مسجد اعظم
قم برگزار شد نیز توزیع گردید و مورد توجه
علماء و اقشار مختلف مردم شرکت کننده در
مراسم قرار گرفت.
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ویژ هنامه روزانه
جشنواره جایزه بزرگ
پیامرباعظم(ص)

ویژ هنامه روزانه
جشنواره جایزه بزرگ
پیامرباعظم(ص)

ویژ هنامه روزانه
جشنواره جایزه بزرگ
پیامرباعظم(ص)

پس از یک ســال تالش فرهنگی و هنری
مســتمر ،اولین جشــنواره فرهنگی هنری
اهل بیت(ع) با عنوان جایزه بزرگ پیامبر
اعظم(ص) در ســه روز در تهــران برگزار
گردید.
ویژه نامه گنجینه مجمع به مناســبت این
جشنواره به سردبیری «عباس یکرنگی» در
تهران تهیه و چاپ شد.
شماره اول این ویژه نامه همزمان با مراسم
افتتاحیه همایش و در  21صفحه منتشر و
توزیع گردید.
یادداشت «حسینی عارف» دبیر جشنواره،
بیانات حضرات آیات «وحید خراســانی»،
«جــواد آملــی»« ،ســبحانی» در دیدار با
مسئوالن جشــنواره ،کنفرانس مطبوعاتی
«اختری» دبیــر کل مجمع اهل بیت(ع) و
رئیس جشنواره ،و مصاحبه با آقایان «هاشم
زاده»« ،مینایی» و «عظیمــی» از اعضای
هیأت داوران جشنواره ،از جمله مطالب این
شماره بود.
ریز برنامههای سه روزه این جشنواره ـ شامل
افتتاحیه ،پخش فیلم ها ،کارگاه ها و مراسم
اختتامیه ـ از مهمترین صفحات این شماره
محسوب میشد.

شماره دوم ویژه نامه روزانه اولین جشنواره
فرهنگی هنری اهل بیت(ع) ـ جایزه بزرگ
پیامبر اعظم(ص) ـ در  8صفحه منتشر و
توزیع گردید.
یادداشت سردبیر ،گزارش مکتوب و تصویری
از مراســم افتتاحیه جشــنواره و مصاحبه
با آقایان «اســعدیان»« ،مقدم دوســت» و
«رحمانی» از اعضای هیأت داوران جشنواره،
از جمله مطالب این شماره بود.
اظهار نظر تعدادی از شخصیت های حاضر
در مراسم افتتاحیه ـ آقایان «ایوبی» معاون
وزیر ارشــاد و رییس ســازمان سینمایی،
«بروجــردی» رییس کمیســیون امنیت
ملی مجلس« ،هاشــمی» استاندار تهران و
«حبیبی» دبیرکل حــزب مؤتلفه ـ نیز در
ستون "سخن دولتمرد" منتشر شد.
ستون "ســخن هنرمند" این شــماره نیز
اختصاص به نظر این نام آوران سینمای ایران
درباره جشنواره داشت :اکبر زنجانپور ،علیرضا
داوودنژاد ،مهدی فخیم زاده ،فرامرز قریبیان
و رضا میرکریمی.
این ســتون در شــماره پیش نظر عزتاهلل
انتظامی ،علی نصیریان ،جمشید مشایخی،
داریوش مهرجویی ،خسرو سینایی ،ابراهیم
حاتمیکیا،داوودمیرباقری،داریوشمهرجویی
و پرویز پرستویی را منعکس کرده بود.

ســومین شــماره از ویژه نامه روزانه اولین
جشــنواره فرهنگی هنری اهــل بیت(ع) ـ
جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) ـ نیز در 8
صفحه منتشر و توزیع شد.
یادداشت سردبیر ،گزارش مکتوب و تصویری
از همایش جانبی جشنواره (با عنوان پیامبر
اعظم(ص)؛ ســینما و ادبیات جهانی)،
گزارشــی از دو کارگاه آموزشــی داستانی و
مستند ،گفتگو با «دکتر لکزایی» معاون امور
فرهنگی مجمع و مصاحبه با آقایان «برجی»
و «زائری» از اعضای هیأت داوران جشنواره،
از جمله مطالب این شماره بود.
ســتون "ســخن هنرمند" این شــماره نیز
اختصاص به انعکاس نظر تعداد دیگری از نام
آوران سینمای مستند و تجربی ایران درباره
این جشــنواره داشت :رســول صدرعاملی،
محمدحســین جعفریان ،امراهلل احمدجو،
مازیار میــری ،علیرضا افخمی و ســیروس
تسلیمی"

شامره اول ـ  3خرداد 1393

شامره دوم ـ  4خرداد 1393

شامره سوم ـ  5خرداد 1393

عزیزانی که عالقمند به در اختیار داشتن این
ویژه نامه ها هستند می توانند تقاضای خود را
از راه های زیر اعالم نمایند:
تلفن 32131250 :ـ 025
پستالکترونیک:
akhbareshia@yahoo.com
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مجالت مجمع

ایمیل اداره امور مجالت مجمعbc@ahl-ul-bayt.org :

پیام ثقلني

به زبان انگلیسی

صاحب امتياز :مجمع جهاني اهلبيت(ع)
مدیر مسؤول :حجت االسالم والمسلمین اختری
سردبير :حجت االسالم دكتر محمدعلي شمالي
ترتيب انتشار :فصلنامه
شماره مسلسل59:
سال  15شماره  ،3پائیز 1393-2014
تعداد صفحات120 :
محل انتشار :همزمان در ايران و انگلستان
سایتwww.messageofthaqalayn.com :
ایمیلinfo@messageofthaqalayn.com :
مهم ترین عناوین:
ـ شاخصهاي تقوي( ،قسمت / )3حجت االسالم دكتر محمدعلي شمالي؛
ـ نقش زنان در عاشورا /خانم سيمين دخت بهزادپور؛
ـ شهادت بني هاشم در كربال /حجت االسالم مرتضي كريمي؛
ـ حفظ عزاداري در برابر عملكردهاي غلط /سید مصطفي حسيني طباطبايي؛
ـ مراجع شيعي در عصر غيبت كبری(شيخ طوسي:قسمت دوم)/حجت االسالم
علي نقي ذبيحزاده؛
ـ جلوههاي قهرمانانه در عاشورا  /آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي؛
توسل در عملكرد علماي بزرگ  /خانم زينب پكاري؛
ـ ّ
ـ ارتباط ميان امام زمان (عج) و امام حسين (ع)(قسمت اول) /حجت االسالم
دكتر محمدعلي شمالي
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مصباح الهدی

به زبان هندی

صاحب امتياز :موسسه هدی مشن
پشتیبانی :معاونت امور فرهنگی مجمع
مدير مسئول :حجت االسالم و المسلمین سید منظر صادق زیدی
سردبير :سید محمد ثقلین باقری
ترتيب انتشار :فصلنامه
شمارهمسلسل12:
ویژه نامه میالد پیامبر اعظم(ص)
تعداد صفحات256 :
تيراژ2000 :
محل انتشار :هند  ـ لکهنو
سایتwww.hudamags.com :
ایمیلMisbah_al_huda@yahoo.com :
misbah.al.huda@gmail.com

مهم ترین عناوین:
ـ فلسفه بعثت /امام خمینی (ره)
ـ اخالق پیامبر (ص) /مقام معظم رهبری
ـ سیرت پیامبر اکرم(ص) در گسترش اسالم /شهید مطهری
ـ صلح حدیبیه /عالمه جوادی
ـ همسران و فرزندان پیامبر(ص) /موالنا محمد باقر جوراسی
ـ بیم ها و نگرانیهای بزرگ پیامبر(ص) /جواد محدثی

خربگزاری
اهلبیت(ع)
ابنـا رد

گزاره مجمع

به کوشش :اعظم امیر وثوقی ـ مسعود صدر محمدی عکس :مهدی شامحمدی

بیستمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها آبانماه امسال در تهران
برگزار شد و خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا همانند سالهای گذشته در این نمایشگاه
نیز حضوری فعال داشت و نمونهای از دستاوردهای خود را در معرض دید مراجعان و
عالقمندان قرار داد.
این خبرگزاری همچنین در نمایشگاه امسال دو نشست علمی نیز برگزار کرد.
آنچه در پی میآید ،خالصهای از اظهارنظرهای شخصیتهای مختلف سیاسی،
فرهنگی و هنری است که در غرفه ابنا حضور یافتند.

بیستمین

منایشگاه مطبوعات و خربگزاریها
 17تا  23آبان 1393

ایران ـ تهران
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معاون سیاسی شورای سیاستگذاری امئه جمعه:

به رگبار بسنت شیعیان االحساء به نفع آل سعود نیست
نامناسبی را به زبان آورده است .آیا تعمیم نظر یک فرد به کل مذهب شیعه
امر درستی است؟ مگر در میان اهل سنت افراد تندرویی که میان خود اهل
سنت ناپسند به شــمار می آیند وجود ندارد .در چنین شرایطی تمام افراد
جامعه اسالمی باید هوشمند باشند خصوصاً در شرایط فعلی که جهان اسالم
با بلیه شوم داعش روبرو شده است.

«حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم علیزاده» معاون سیاسی شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه از غرفه خبرگزاری ابنا در بیستمین نمایشگاه
مطبوعات بازدید و با خبرنگار ابنا گفتگو کرد.

ابنا :نقش تریبونهای نماز جمعه در راستای افشای توطئه های
شیعه ستیزی و اختالف افکنی بین شیعه و سنی را چگونه ارزیابی
میفرمایید؟
ــ وظیفه ائمه جمعه است که هدایت گری افکار و اندیشهها را داشته باشند.
چرا که مردم این انتظار را خصوصاً در عرصههای فرهنگی و سیاسی داخلی و
خارجی از تریبون نماز جمعه دارند .همه انتظار دارند که ائمه جمعه به عنوان
هادیان سیاســی و فرهنگی که از درون جامعه برخاسته اند ،اقدام کنند .در
واقع انتظار دارند که ائمه جمعه ضمن رصد حوادث و وقایع داخلی و خارجی
برای تحلیل و برای سواالت مردم پاسخ داشته باشند.
یک نمونهاش همین موضوعی است که در ســوال اشاره شد .امروز در دنیا
از موضــوع ایجاد حساســیت های مذهبی به عنوان پدیده ای شــوم برای
صحنهگردانی و تأمین منافع دشمنان درجه یک جهان اسالم مانند آمریکا و
صهیونیزم بهره برداری می کنند .این کار با استفاده از ظرفیتهایی که به طرز
سنتی در منطقه وجود داشــته ،صورت گرفته است .مثل آن چیزی که در
حکومت عربستان وجود دارد که جریان خشک وهابیت است .یا آن چه که
در ترکیه جود دارد .دشمن بر روی اینها مطالعه کرده و از جریان موازی که
پیشتر به عنوان طرح مذهب علیه مذهب از آن یاد می شد استفاده می کند.
یعنی با استفاده از ظرفیت اسالم ریشه اسالم را زدن.
ابنا :به نظر شما مهمترین نیاز اسالم چیست؟
ــ مهمترین نیاز روز جهان اســام وحدت و اتحاد اســت .در میان مذاهب
اسالمی جنبه های متفق و مشترک مبنایی زیادی وجود دارد ،در حالی که
افتراقات و مسائل اختالفی در فروعات و ظواهر است .در مسائل مبنایی همه
معتقد به قرآن ،خدای واحد هســتیم .قرآن به عنوان کتاب و چراغ راه برای
همه مسلمانان در تمام مذاهب مقدس است .در حالی که قبله همه ما یکی
است اما به دروغ در حال شیوع این مطلب هستند که شیعیان می خواهند
قبله را تغییر دهند .حال بگیریم که یک مداح یا فردی تندرو یک ســخن

ابنا :نظرتان درباره اقدامات تروریستی علیه شیعیان االحساء چیست
و ریشه این اقدامات را در چه میبینید؟
ــ حوادثی مانند آن چه که در عربســتان پیش آمد همه را متاثر و متعجب
کرد .آیا این نوع اقدامات به نفع اسالم و حرمت حرمین شریفین است ؟؟ در
حالی که این ها مدعی خادم الحرمین بودن را دارند.
این موضوع شهادت  400ایرانی را در جمعه خونین تداعی کرد .آیا آن اتفاق
واقعاً به نفع اسالم بود؟ البته ما توقعی از حاکمان عربستان نداریم .چون آنها
اصال اختیاری از خودشان ندارند و تابع سیاست های بیگانگان هستند .اما باید
ائمه جمعه با یک نگاه دقیق و هوشمندانه که آب به آسیاب دشمن ریخته
نشود ،روشنگری خود را داشته باشند .ما هم در نهاد نماز جمعه برای همین
تالش می کنیم تا جریان اتحاد اسالمی را تقویت کنیم.
ابنا :برای مقابله با این شیعه ستیزی های جریان وهابی و اختالف
افکنی بین شیعه و سنی چه باید کرد؟
ــ رهبر معظم انقالب در پیام حج خودشان یک فرمایش راهبردی داشتند
که به نظر ما یک نگاه کارشناسی و به نفع کل امت اسالم است و آن این که
باید تفاوتهای بین اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی تبیین شود .اسالم
آمریکایی همانی است که داعشیان و برخی عناصر تکفیری و وهابی در حال
پیگیری آن هستند .یعنی سیستم استعماری هم از این اسالم بدش نمی آید
و آن را تقویت می کند .اسالمی که تنها اسمی دارد ،اما جوهره اسالمیت را
مــورد هدف قرار می دهد .اما در مقابل آن اســام محمدی قرار دارد که از
زبان نبی مکرم اسالم و خاندان معصوم ایشان که نزدیکترین افراد به ایشان
بودند دریافت شده است .اصراری هم ما نداریم که بگوییم این اسالم همان
تشــیع است .نه خیر ،بلکه ما االن در میان اهل سنت دانشمندان بزرگواری
داریم که حقیقتاً خودشا مروج اسالم ناب محمدی هستند .ما باید این مطلب
را نشــان دهیم .لذا تبیین این مسایل در دستور کار ائمه جمعه است که از
طریق تریبون های نماز جمعه که خودش اکنون تبدیل به یک رسانه عظیم
و اثرگذار علمی در کشور شده است .ائمه جمعه از این طریق می تواند تبیین
گر و روشنگر شرایط باشند و گامی به سوی اتحاد اسالمی برداشته شود.
در واقع ،علمای شــیعه و سنی نقش مهمی در مقابله با جریان ضد اسالمی
وهابیت و تفرقه افکنی های آنان در حراست از اسالم واقعی دارند .تکفیر سایر
مســلمانان از ویژگی وهابیت است و فرقه های شیعه و سنی هیچ کدام به
تکفیر و اعمال خشونت علیه سایر مسلمانان نپرداخته اند ،بلکه این اقدامات از
سوی ناصبی ها و وهابیت سرزده است.
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مناینده آیت الله نوریهمدانی در غرفه ابنا:

جنایات تکفیریها حتی در مورد حیوانات نیز روا نیست

104

« حجت االسالم و المسلمین سید محمدباقر آیت میردامادی» نماینده آیت
اهلل العظمی نوری همدانی در تهران از غرفه خبرگزاری ابنا در بیستمین
نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

دوله الحق الی الساعه .یعنی تمام جوالن باطل تنها یک ساعت است ،اما دولت
حق پایدار است .معارف دینمان به ما آموخته است که نباید مسلمانان از قیام
در راه حق بنشینند و با تمام قوا نسبت به احیا حق و حقیقت تالش کنند.

ابنا :نقش عربستان در جریان شیعه ستیز وهابیت و تفرقه افکن میان
شیعه و سنی در منطقه و جهان اسالم را چگونه می بینید؟
ــ آنچه مسلم و قطعی است وجود دشمنان درطول تاریخ اسالم از اولین روز
وجود اسالم تا کنون است .االن هم این دشمنان از بین نرفته اند و هنوز در
حال فعالیت هستند .خصوصا بنیان حکومت فعلی عربستان از دست دشمنان
درســت شده است .ریشه و اندیشه حاکم بر این حکومت که اندیشه و مرام
وهابی است مساله ای تازه و دست ساز دشمنان است .ما در طول تاریخ دارای
مذاهب مختلف اسالمی بوده ایم ولی هیچگاه مساله ای با نام وهابیت وجود
نداشــته است .اما اکنون می بینیم که این وهابیت در جهان اسالم در حال
نقش آفرینی است و همه این گروه های تکفیری که دست به بمب گذاری
و ترور در ایران و ســایر کشورها می زنند و یا همین پدیده داعش ریشه در
این جریان فکری دارند .فلسفه تاسیس وهابیت نیز از سوی انگلستان ایجاد
اختالف میان اهل سنت بوده است همچنان که برای ایجاد شقاق بین شیعیان
دست به تاسیس بهایی ها در ایران زد .در هر دو فرقه وظیفه شان وارد کردن
چیزهایی در درون اســام با نام اســام بود که هیچ گاه در این دین وجود
نداشته است .االن هم وظیفه تکفیری ها و وهابی ها همین است که جنایات
عجیب و غریب انجام می دهند ،سر می برند و دست به آدم کشی می زنند
که حتی در مورد حیوانات هم چنین جنایاتی روا نیست که انجام شود ،اما
آنها با نام اسالم دست به این جنایات می زنند .آنچه که ما ایمان داریم و به آن
معتقدیم شکست قطعی این جریانات است .فرموده اند :جوالن باطل ساعه و

ابنا :حکم اعدام شیخ نمر و عملی کردن آن چه تأثیری در اضمحالل
خاندان آل سعود و حکومت عربستان خواهد داشت؟
ــ بی شک آنها مایل اند که آیت اهلل النمر و همتایان او را به شهادت برسانند.
آنها اگر توانش را داشتند قطعا دست به این کار می زدند و از هیچ کاری برای
از میان برداشتن علمای شیعه خودداری نمی کنند .اما می بینیم که توان آن
را ندارند و ان شا اهلل در مورد شیخ النمر نیز نخواهند توانست و ایشان خواهد
توانست که به مجاهدت و تبلیغ خود به نفع حق و حقیقت ادامه بدهد .اما
اگر او را به شهادت رساندند ،هم بی شک او شهید و خونش در راه مبارزه با
ظالمان ریخته شده است و در بهشت میهمان حضرت رسول (ص) خواهد بود
و روند اضمحالل و فروپاشی پادشاهی وهابی سرعت خواهد گرفت.
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ابنا :نقش عربستان در جریانات شیعه هراسی در منطقه را چگونه
ارزیابی می کنید؟
ــ گروه های تکفیری در منطقه ،به نام اسالم علیه مسلمانان شیعه و حتی
ســنی اقدام به راه انداختن جنگ و خونریزی کرده اند .وابستگی گروه های
تکفیری و از جمله آنها داعش به حکومت و خاندان سعودی و تقویت و تجهیز
مالی و مادی آنها مساله پنهانی نیست ،اما همچنان که اشاره شد ،بی شک
آن ها شکست خواهند خورد و آن چه که همواره بر اساس سنت الهی پیروز
است ،مکتب حقه اهل بیت(ع) است.

مدیر مجموعه فرهنگی رسچشمه:

 نیاز پیروان اهل بیت(ع) در جهان ،وجود یک البی شیعی قوی است
به نوعی نیاز داریم مانند البی صهیونیست ها ،یک البی شیعی
داشــته باشیم .این اتفاق تا کنون نیافتاده است و متاسفانه ما تا
کنون بین نخبگان و فرزانگان شیعی جهان یک البی فرهنگی
جدی نداشــته ایم .ما یک نشست ســاالنه نداریم که وضعیت
فرهنگی ،ظرفیت ها ،آســیب ها و تهدیدهای موجود در جهان
تشیع را رصد کنند و بتوانند بر روی آن کار انجام دهیم .این اتفاق
اگر بیافتد اتفاق بسیار بزرگی است .ما دقیقاً نیاز به چنین البی
شــیعی داریم که بتواند اثرگذار و جریان ساز باشد .برنامه ریزی
بکند و قدم های بعدی در حرکت های فرهنگی را تدبیر کند.
«حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا زائری» مدیر مجموعه فرهنگی
سرچشمه و مدیر مسئول نشریه خیمه در غرفه خبرگزاری ابنا در بیستمین
نمایشگاه مطبوعات حضور یافت.
وی که به تازگی ترجمه و چاپ گفتارهای عاشورایی « حجت االسالم و
المسلمین سید حسن نصراهلل» با عنوان لبیک یا حسین را به پایان رسانده
است در این بازدید گفتگویی با ابنا در حوزه توسعه ارتباطات فرهنگی و
رسانهای شیعه داشت:

ابنا :با توجه به هجمههایی که امروز علیه شیعه از سوی جریان های
سکوالر غربی ،صهیونیستها و جریان وهابی در حال پیگیری است،
ضرورت وجود رسانههای شیعی را تبیین فرمایید؟ حضور رسانه
شیعی چه نقشی می تواند در این عرصه ایفا کند؟
ــ آیه شــریفه که فرمود«واعدوا لهم مااســتطعتم من قوه» ترسیم کننده
وظیفه ما است که از همه ظرفیت ها و امکانات و قابلیت ها استفاده بکنیم.
امروز قدرت رســانه بزرگرترین قدرتی است که در جنگ نرم به کار می رود
و در درگیــری های جهان حتی از بســیاری از قدرت های مادی و فیزیکی
تاثیرگذارتر است .ما نیز باید از این عنصر استفاده کنیم و البته نه از موضع
انفعــال که باید فعال باشــیم و از موضع کنش گرانه اقدام کنیم که بتوانیم
جریان ساز و در جهان اثرگذار باشیم.
ابنا :فعالیت اخیر شما در خیمه انتشار کتاب گفته های عاشورایی
سید حسن نصراهلل بود .برای ارتباط بیشتر جریان های شیعی و
گسترش آن در حوزه فرهنگ ،رسانه و انتشارات و رفع مهجوریت از
جریان های فرهنگی شیعه در دنیا چه برنامه هایی دارید؟
ــ به نظر من ،یکی از خالهایی که جود دارد ایجاد ارتباط بین فعاالن شیعی
در نقاط مختلف دنیاست .امروز باید حرکتی که حزب اهلل لبنان دارد در ایران
به شــکل دقیق و منطقی و حرفه ای منعکس شود و انسجام جدی داشته
باشد .همانطور که در مورد اتفاقاتی که در کشورهای دیگر اتفاق می افتد .ما

ابنا :شما درباره توسعه فرهنگی با حزب اهلل یا سایر جریان های
شیعی چه اقدامی داشته اید؟ ایده انتشار کتاب سید حسن نصراهلل
با چه هدفی بود؟
ــ ما با حزب اهلل ارتباط خاصی برقرار نکردیم .چون احســاس کردیم باید از
این ظرفیت استفاده شود ،چنین کتابی را منتشر کردیم .با توجه به آن که
ماموریت اصلی ما ادبیات عاشورایی است به نظرمان رسید که باید از ظرفیت
ادبیات عاشورایی حزب اهلل هم استفاده کنیم .ادبیات و گفتارهای عاشورایی
شــخص آقای سید حسن نصراهلل امتیازات و ویژگی هایی دارد که کم نظیر
است .از این جهت ما این گفتارها را ترجمه کردیم .اگر این ظرفیت در جای
دیگری هم باشد ،طبیعتاً به سراغ آن خواهیم رفت.
ابنا :آقای سیدحسن نصراهلل این سخنرانی ها را داشتند و بازتاب
آن ،تزریق روح عاشورایی بر بدنه مردم منطقه بوده است .انعکاس
این صحبت ها بسیار خوب است .اما آیا در این زمینه محتواسازی
و فرآوری ،محتوا هم داشته اید یا صرف ًا ترجمه و انعکاس مدنظر
شماست؟ آیا طرح های فرهنگی و کاربردی بر مبنای محتوای
صحبت های سیدحسن نصراهلل در دستور کار دارید؟
ــ این وظیفه نهادهای ذیربط است .به عنوان مثال هیئت قرآنی احیا که مجله
خیمه را منتشــر می کند با این رویکرد به سراغ گفته های عاشورایی سید
حسن نصراهلل رفته است .چون احساس کرده است که گفتارهای عاشورایی
نیاز روز مخاطب اســت .چون اعتقاد داشتیم این گفتارها جنبه حماسی و
ادبیات حماسی عاشورا را منعکس می کند ،همچنین معارف عاشورا در این
گفتارها منعکس می شود ،هم پاسخگوی مخاطب امروز است ،هم مخاطب
بین المللی و گسترده ای را در نظر گرفته است و هم تحلیلهای سیاسی و
اجتماعی از اوضاع منطقه و جهان به دست می دهد .از این رو ،این گفتارها به
زبان فارسی ترجمه و عرضه شده است.
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با حضور حسین شیخ االسالم:

نشست تخصصی «افق آینده سوریه و عراق»

«حسین شیخ االسالم» مشاور رییس مجلی شورای اسالم در امور
بینالملل و سفیر اسبق ایران در سوریه ،میهمان غرفه ابنا بود.
آنچه در پی میاید گزارشی از سخنان و پاسخهای وی به سؤاالت حاضران
در نشست «افق آینده سوریه و عراق» است که در غرفه ابنا در بیستمین
نمایشگاه مطبوعات برگزار شد:

جریان درگیری بین مؤمنین و طاغوت از ابتدای تاریخ تاکنون ادامه داشــته
اســت .امام خمینی(ره) پس از انقالب اسالمی به عنوان رهبر مستضعفین
جهان شــناخته شد و جریان ضد استکباری دنیا با پیروزی انقالب اسالمی
رهبر پیدا کرد.
مشاور بینالملل رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :ریشه وهابیت در
انگلیس است و این مذهب تکفیری در عربستان فضای فعالیت را پیدا کرد.
خشــونتی که در مذهب وهابیت وجود دارد ،نشانه اسالم غربی است که به
دنبال تخریب چهره اسالم در دنیا است.
وی شکست توطئه های استکبار علیه جمهوری اسالمی را با کمک خداوند
میسر دانست و افزود :غرب در ابتدای انقالب اسالمی توطئه هایی همچون
کودتای نوژه و جنگ تحمیلی را برای شکست نظام اسالمی در ایران به اجرا
درآورد ،اما خداوند به کمک ایران آمد .تشکیل مقاومت در لبنان و فلسطین
هم با یاری ایران بوده است و مقاومت اسالمی لبنان در سال  2000میالدی
با آزادسازی جنوب این کشور ،کمر استبداد را شکست.
شیخ االسالم عامل واقعه  11سپتامبر را غرب دانست و افزود :غرب پس از این
واقعه توانست جهان را علیه اسالم هماهنگ سازد و اشغال عراق و افغانستان
از تبعات واقعه  11ســپتامبر بود .این در حالی است که تاسیس طالبان در
افغانستان با همکاری سرویسهای اطالعاتی آمریکا و پاکستان بوده است.
مشاور بینالملل رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به انفجارهای عراق
گفت :عامل انفجارها و ترورها در عراق گروه های تکفیری هســتند و آنها با
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این اقدامات به دنبال القای این مطلب به مردم دنیا هستند که دولت عراق
توان اداره سیاسی کشورش را ندارد .در سوریه هم برخی از کشورها به طمع
رسیدن به نفت و قدرت در این کشور علیه دولت و مقاومت وارد عمل شدند.
وی ایجاد تفرقه در جهان اسالم را هدف داعش دانست و افزود :اقدامات این
گروه تکفیری در راستای اهداف آمریکا و غرب است .ایجاد خالفت اسالمی
از سوی داعش هم در واقع تقابل با شیعه است ،چراکه شیعه والیت فقیه را
دارد و تکفیری ها می خواهند با ترکیب پادشاهی و دین ،حکومتی را علیه
والیت فقیه به وجود آورند .در بین اهل سنت دو طرز تفکر در خصوص رای
مردم وجود دارد .نخست؛ طرز تفکری که رای مردم را مهم به شمار می آورد
که طرز تفکر اعضای اخوان المسلمین است و دیگری؛ طرز تفکر داعش که
اهمیتی به رای مردم نمی دهد.
شیخ االسالم تصریح کرد :ما در صدر اسالم شاهد کشته شدن عثمان خلیفه
سوم توسط عده ای تندرو بوده ایم که امروزه نیز شاهد اینگونه تندروی ها در
اسالم هستیم .کار داعشیان با یزید فرقی ندارد ،با این تفاوت که مکانیزم ها
فرق کرده است .یزید سر امام حسین(ع) را در شهرها می چرخاند و امروزه نیز
داعشی ها تصاویر سرهای بریده را در فضای مجازی قرار میدهند.
مشروح اظهارات حسین شیخ االسالم مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای
اسالمی در نشست «افق آینده سوریه و عراق» در ادامه میآید:
موضوع بحث ما با توجه به اینکه شما سفیر ایران در سوریه بودید
و از نزدیک تحوالت منطقه را دنبال می کنید ،تحوالت منطقه است.
وضعیت میدانی داعش در سوریه و عراق را چگونه تحلیل میکنید؟
شیخ االسالم :پدیده داعش چیز جدیدی نیست .از ابتدای انقالب اسالمی این
خطه همیشــه در تاریخ وجود داشته است ،یعنی درگیری حق و باطل بوده
است .پس از انقالب اسالمی با توجه به شخصیت امام خمینی(ره) و جایگاه

حساس ایران ،مستضعفین جهان و جناح ضد استکباری یک رهبر واحد پیدا
کردند که آن امام خمینی(ره) بود .درگیری مستضعفین و مستکبرین در این
مقطع تاریخ بسیار روشن شد .در یک جهت طاغوتهای جهان که راس آن
پادشاهان منطقه ،آمریکا و اســرائیل بودند و در طرف دیگر دین ساالران و
مستضعفان حضور داشتند که این دو جبهه با هم روبرو شدند .در یک طرف
ایدئولوژی شــیعه وجود داشت و در طرف دیگر یک ایدئولوژی وجود داشت
که پادشــاهی یک نفر را بدون رای مردم توجیه میکند و دستور آن فرد به
مانند خدا است.
ایدئولوژی که انگلیســی ها آن را ساختند و به شاهنشاه عربستان آن را گره
زدند ،در آن طرف قرار میگیرد .از ویژگی های این ایدئولوژی خشونتگرایی
و استبداد است .این درگیری بین مستضعفین و مستکبران در تاریخ همیشه
وجود داشت و یک جناح بر دیگری پیروز شدند.
کودتای نوژه را وابستگان به شاه انجام دادند ،اما این کودتا با طرح آمریکایی
هــا بود .صدام در مقطعی از تاریخ به ایران حمله کرد ،اما طرح این حمله از
آمریکایی ها بود و پادشاهان عربی هزینه این جنگ را تامین کردند .این قضیه
همینطوری ادامه داشــت ،اما پس از انقالب اسالمی این مستضعفین بودند
پیروز شدند .کودتای نوژه با لطف خداوند موفق نشد .جناح مستضعفین در
قضیه النه جاسوسی یقه مستکبران را گرفت و آبروی آنها را در دنیا ریخت.
خداوند در صحرای طبس دانه های شن را به کمک جناح مستضعفین آورد.
در جنگ تحمیلی هم خداوند به کمک ملت ما آمد.
ما این نظریه که مردم به صحنه بیایند و با یک انگیزه الهی و به صورت واحد
در مقابل مستکبران قرار بگیرند ،را در جنگ پیاده کردیم و در مکه با برپایی
مراسم برائت از مشرکین این نظریه را به مسلمانان یاد دادیم و همین خودش
انتفاضه فلسطین شد .ادامه این نظریه مقاومت بود و همینطوری پیشروی ما
و عقب نشینی مســتکبران ادامه داشت .در سال  2000آن پیشروی بزرگ
مقاومت در جنوب لبنان اتفاق افتاد که کمر اسرائیل را شکست.
استکبار در سال  2000پس از پیروزی مقاومت فهمید که اینگونه نمی تواند
از پس ما بربیاید .در ســال  2001واقعه  11سپتامبر اتفاق افتاد .من کاری
ندارم که آیا اســتکبار این واقعه را به وجود آورد یا اینکه کار القاعده بود ،اما
پس از این واقعه بود که اســتکبار با بهانه  11سپتامبر تمام توان مسیحیت
و غرب را علیه اســام بسیج کرد که به اشغال عراق و افغانستان منجر شد.
شــوروی در گذشته با حمله به افغانستان یک فرصت طالیی را به استکبار
داده بود .در کشورهای شاهنشاهی انگیزه ضد کمونیستی قوی وجود داشت
و در آن کشورهای خطر کمونیســت بسیار بزرگ شده بود .در دیدگاه امام
خمینی (ره) این بود که شــوروی از آمریکا بدتر اســت و آمریکا از شوروی
بدتر اســت و انگلیس از هر دوی این کشــورها بدتر است .اما در جهان اهل
ســنت قضیه کمونیسم بزرگ شده بود که فرصتی به آمریکا داد که به اسم
اینکه آنها حداقل خدا را قبول دارد و در طرح ریزی خودشان علیه شوروری
در افغانستان که به اندازه کافی مسلمان داشتند ،طالبان را به وجود آوردند.
عرب های دیگر در افغانســتانی که طالبان حاکم شده بودند ،دوره دیدند و
افغان عرب شدند و القاعده را تشکیل دادند .تا این مقطع همه قبول دارند که
سیا در این ماجرا دست داشته است و کشورهایی مانند عربستان به آنها پول
دادند و فرهنگی که این جریان را به وجود آورده است ،وهابیت است.
القاعده ای که افغان های عرب آن را تاســیس کردند ،پس از گسترده شدن
در هر جایی براســاس فرهنگ آنجا تالش کرد .زرقاوی رهبر القاعده عراق
ایدئولوژی جنگ فراگیر را مطرح کرد که باعث تهاجمی تر شدن این گروه در
عراق شد .پس از مرگ زرقاوی و بن الدن ،ایمن الظواهری رهبر کنونی القاعده

نتوانست از ظرفیت هایی که زرقاوی آن را به وجود آورده بود ،استفاده کند .در
عراق پس از صدام یک حکومت مردم ساالر به وجود آمد که شاه های عربی
موفقیت این حکومت را برای خود سم می دانستند و از این ترس داشتند که
پس از موفقیت حکومت عراق مردم کشورهایشان هم به دنبال ساقط کردن
حکومت پادشاهی و تشکیل یک حکومت مردمی باشند.
حکومت های شاهنشاهی عربی بدتر از نژادپرستی آفریقای جنوبی است .در
زمان آپارتاید نژاد سفید را بر سیاه ترجیح میدادند ،اما در شاهنشاهیهای
عربی فرزندان خاندانهای ســلطنتی را بر مردم خودشان ترجیح میدهند
و برای آنها امتیازات ویژه ای را قائل هســتند .در آن کشورها برای فرزندان
خاندان ســلطنتی پیش از تولد حقوق کنار گذاشــته می شود که خاندان
سعودی این گونه اســت .این حکومت ها از شیوه حکمرانی در ایران ترس
دارند و در ایران هم به اسم دین به مردم حکومت میشود.
حکومت های شاهنشاهی تمام توان خودشان را بسیج کردند و از خشونتطلبی
استفاده کرده ان د تا با ایجاد انفجار و ترور نگذارند که دموکراسی در عراق شکل
بگیرد .پول خاندان های سلطنتی به عراق سرازیر شده است و هر روز دهها نفر
در عراق شهید می شدند تا دولت عراق را ناکارآمد نشان بدهند .تکفیری ها
این گونه در عراق تئوری ریزی کردند که هر کس خودش را در میان مردم
منفجر کند ،به بهشت می رود و آنها کمک به تروریست ها را عین ثواب نشان
می دهند .در عراق شــخصیت های بزرگ سیاسی همچون طارق الهاشمی
که معاون رئیس جمهور بود ،در تروریســم نقش داشت و متاسفانه برخی از
کشــورهای مجاور عراق به طمع درآمدهای نفتی شمال این کشور در آتش
تروریسم دمیدند.
درگیری های سوریه فرصتی مناسب برای این نوع تروریسم را به وجود آورد
که به کمک مخالفان دولت سوریه بیاید ،با توجه به اینکه حکومت سوریه در
کنار مقاومت قرار داشــت .االن آمریکایی ها ،دولت های عربی و اسرائیل در
سوریه حضور دارند .جنس تروریست ها در سوریه با تروریست های منافق
یکی است ،گرچه که هر کدام از آنها خودشان را پیرو یک مذهب می دانند.
جبهه مستضعفان اســرائیل را از جنوب لبنان و غزه بیرون کردند .با وجود
دیوارکشی اطراف غزه ،اما موشک ها از باال و تونل ها از پایین از این دیوارها
عبور کردند .جبهه استکبار به دنبال کنار زدن بشار اسد از حکومت بود ،اما ما
می گفتیم که باید مردم سوریه حکومت این کشور را انتخاب کنند .رهبران
جبهه استکبار در باالترین سطح این حرف ها را می زدند ،اما در نهایت حرف
ما به تحقق پیوست و در سوریه انتخابات برگزار شد.
روسای جمهور کشورهای غربی و پادشاهان عربی به دنبال خلع سالح غزه
بودند ،اما ما گفتیم که نباید غزه خلع سالح شود و حتی کرانه باختری باید
مسلح شــود .همه می گویند که در خاورمیانه حرف ما پیش می رود .االن
تروریست ها با پول های عربی و سالح های غربی در سوریه فعالیت می کنند.
عربستان برای حفظ حکومت شاهنشاهی باید کاری کند که دموکراسی های
منطقه شکست بخورد ،این کشور نتوانست دموکراسی ایران را از بین ببرد،
در عراق هم نتوانســت .ما در سوریه بر راهکار سیاسی که همان گفت و گو
و دموکراســی است ،تاکید داشتیم .عربســتان با راه حل سیاسی در سوریه
مخالفت می کند و به دنبال استبداد و شاهنشاهی است.
با توجه به تهدیدات داعش که علیه همین حکومت عربستان کردند،
آیا به نظر شما این تهدیدات واقعی است و دیگر اینکه آیا به نظر شما
عربستان به حمایت خود از این گروه تکفیری ادامه می دهد ؟
شیخ االسالم :قضیه همین طوری پیش رفت تا آنجا که داعشی ها احساس
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قدرت بیش از حد کردند و آنجا زمانی بود که بعثی های عراق با داعشی ها
متحد شدند و پس از آن اتحاد موصل سقوط کرد .داعش در این زمان دیگر
به حرف هیچ کشــوری همچون آمریکا ،قطر و ترکیه گوش نمی کرد ،چون
این گروه بیش از هر آنچه که تاکنون سالح و پول از کشورهای عربی دریافت
کرده بودند ،در موصل به غنیمت گرفت.
موصل شــهر بسیار بزرگی است و داعش توانست که بیش از شش میلیارد
دالر پول را پس از اشغال این شهر بدست آورد .ابوبکر بغدادی پس از پیروزی
داعش در شــهر موصل اعــام خالفت کرد و خــودش را به عنوان خلیفه
مسلمانان به دیگران معرفی کرد .داعش در این زمان خط قرمزها را رد کرد.
زمانی که داعش ســر آن تبعه آمریکایی را برید ،از خط قرمز آمریکا رد شد.
داعش پس از آن اعالم خالفت کرد ،یعنی این که باید روسای بقیه کشورها با
ابوبکر بغدادی بیعت کنند و این عبور از خط قرمز کشورهای عربی وترکیه بود.
آمریکا و غربی ها تا پیش از سربریدن تبعه آمریکایی ،با وجود جنایت های
بسیار نیروهای داعش علیه مردم عراق و سوریه کاری به آنها نداشتند .پس از
سربریدن خبرنگار آمریکایی در سوریه از سوی داعش ،این گروه از خط قرمز
آمریکایی گذشــت ،چون سر بریدن عزت آمریکا را از بین برد .مردم آمریکا
با خود می گویند که چگونه این کشــور نتوانسته یک خبرنگار بی گناه را از
دست داعش آزاد کند.
آمریکا پس از ســربریدن خبرنگارش در سوریه ،شروع به عکس العمل علیه
داعش کرد ،داعش با اعالم حکومت هم خط قرمز کشــورهای شاهنشاهی
عربی را رد کرد .در خصوص حمالت آمریکا علیه داعش باید روانشناســی
قدرت را انجام داد .زمانی که یک گروه از سوی کشوری برای جنگ تسلیح
شود ،آن کشور نمی تواند پس از قدرتمند شده آن گروه ،کنترلش کند.
آیا عربستان به حمایت خود از داعش و تکفیری ها ادامه میدهد؟
شــیخ االســام :انگیزه اصلی برای ایجاد داعش ،تفرقه در جهان اسالم بین
شیعه و سنی بود تا جناح اسالمی ضعیف شود .تفکر حکومت خالفتی که با
رای گیری و پارلمان مخالف است ،در مقابل تفکر والیت فقیه است که مردم
ساالری دینی را در ایران نهادینه کرده است .نظریه حکومت خالفت اسالمی
داعش به عنوان نظریه ای در جهان اســام مطرح شد و نظریه والیت فقیه
هم در میان شیعیان جهان اسالم معرفی شد .البته تمام اهل سنت به دنبال
نظریه داعش نرفتند و اخوانی ها مرسی را یک رئیس جمهور مشروع در مصر
می دانند ،چون که با رای مردم انتخاب شده بود.
دو طرز تفکر در میان اهل سنت وجود دارد ،یک تفکر که به رای مردم اعتقاد
دارد ،امــا تفکر دیگری هم وجود دارد که از وهابیت آمده اســت و با نظریه
شاهنشاهی منسجم است ،در این طرز تفکر یک فردی را حتی فاسق خلیفه
مــی دانند و خروج بر این خلیفه را حرام می دانند .این طرز تفکر به داعش
منجر شده است.
هم آمریکایی ها و هم شاه های عربی تا زمانی که داعش برای آنها خطر است،
علیه این گروه حمله انجام می دهند ،اما آنها داعش را نگه می دارند ،به همان
دلیلی که این گروه را به وجود آورده اند .کشورهای غربی و عربی داعش را با
هدف شعله ور کردن جنگ بین شیعه و سنی به وجود آوردند و آنها داعش
را از بین نمی برند .این کشــورها به دنبال محدود کردن داعش هســتند تا
این گروه در چارچوب موردنظر قرار بگیرد و دســت از خالفت بردارد .گروه
های تکفیری از سوی آمریکایی ها و عربستانی ها در خارج از سوریه آموزش
دیدند .آموزش اعضای این گروه ها به عنوان معارضه ی ســوریه در ترکیه و
اردن صورت گرفت.
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برداشــت های مختلفی در اهل ســنت از ســلف صالح است ،یک برداشت
انگلیسی وهابی است و برداشت دیگر از سلف صالح اخوانی است که برای رای
مردم احترام قائل می باشد .این نوع از تندوری در صدر اسالم هم وجود داشته
اســت و تندروها به صورت وحشیانه خلیفه سوم عثمان را به قتل رساندند.
کربال نمونه دیگری از وحشی گری ها تندروها است که با تندروی و جنایت
به دنبال بهره برداری سیاسی بودند.
کار یزید و داعش با هم فرقی ندارد ،فقط مکانیزم این دو با هم فرق می کند.
یزید سرهای بریده را در شهرها می چرخاند ،داعش هم تصاویر سرهای بریده
را در اینترنت قرار دارد و این به دلیل امکانات ارتباطی اســت .مکانیزم فرق
کرده است ،اما مکتب همان است.
آیا غربی ها به دنبال ابرقدرت کردن ترکیه در جهان اسالم هستند ؟
شیخ االسالم :غربی ها هر کاری می کنند که فکر مردم ساالر دینی را ضعیف
کنند .قضیه این است که دموکراسی به عنوان یک دستاورد تمدن بشری در
حال رشد است و بشر به دلیل خاصیت تکاملی به دنبال شریک کردن در اداره
سرنوشت خودش است .شیعه به خاطر باز بودن باب اجتهاد در آن ،توانایی
بهره برداری از این تکامل بشری را در حکومت دارد .امام خمینی(ره) توانست
به صورت قشنگی این امر را در نظریه والیت فقیه نظریه پردازی کند و ایشان
والیت فقیه را همان حکومت رسول خدا(ص) می دانست.
غرب پس از جنایت های کلیسا در قرون وسطا ضد دین شد و مارکسیستها
و ماتریالیستها دین را پایمال کردند .کار به جایی رسید که غرب در بحث
فلسفه جرات نمیکرد که بگوید چیزی ماورای ماده هم وجود دارد .در زمانی
که من معاون وزارت امورخارجه بودم ،ســفیر ایــران در واتیکان مالقاتی را
با نفر دوم واتیکان داشــت .آن مقام واتیکان به سفیر ایران گفت که ما تازه
فهمیدم که چطوری باید رفتار کنیم به مانند امام خمینی(ره) .مدت زیادی
بود که نهادهای هنری همچون هالیوود علیه بزرگ ترین مقدسات ما همچون
حضرت عیسی فیلم های مستهجن می ساختند و ما تنها به اعتراض جلوی
سینماها اکتفا می کردیم ،ما هم باید همچون رفتار امام شما با سلمان رشدی
برخورد کنیم.
در والیت فقیه برای مقام رهبری که باالترین مقام در کشور است ،ویژگی های
خاصی تعریف شده است و برای تعیین مشخصات مقام رهبری نهاد مجلس
خبرگان به وجود آمده است که متخصصانی ضمن انتخاب مقام رهبری ،هر
شش ماه بر کار او نظارت می کنند .در والیت فقیه از مقام رهبری تا ریاست
جمهوری و شورای شهر در چارچوب دین مردم ساالر است.
جمهوری اسالمی توانست که پاسخی که غرب از نظر فلسفی به آن رسیده
بود ،را بدهد .غرب به این رسیده بود که ورای ماده ای چیزی وجود دارد ،اما
نمی دانســت که چگونه آن را با دنیای مادی یکپارچه کند .در نهایت غرب
دین و اخالق را یک مسئله شخصی اعالم کرد و سیاست را مسئله اجتماعی
دانست .اما در اینجا دین و سیاست و دنیا و آخرت با هم یکپارچه شدند ،مردم
در اینجــا باید با همان انگیزه که نماز می خوانند ،رای بدهند و مقام معظم
رهبری رای را حق الناس معرفی کرده است .این تفکر در حال جایگزین شدن
تفکر خالفت گری شاهنشاهی و دموکراسی غربی می شود و به همین دلیل
آن دو تفکر علیه این تفکر متحد شدند.
تفکر گروه داعش را شرح دهید ؟
شــیخ االســام :گروه داعش با فهمی که اســام را به طور وهابی توجیه و
خلیفهگری میکند ،رشد کرده است ،تفکری که خروج بر خلیفه را هر چند

فاســق حرام می شمارد .داعش در طول مسیر و به دلیل اهداف کشورهای
خارجی با جنایت پیشگی خود از جرگه بشریت خارج شد و وحشی گری ها
این گروه تنها در قالب نظریه شیطانی توجیه می شود.
اجحاف است اگر داعش را براساس نظریات اهل سنت ارزیابی کنیم .اعضای
این گروه حتی آدم نیســتند ،چه برســد که آنها سنی خوانده شوند .اخوان
المسلمین گرچه در ریشه سلفی بودند ،اما در تفکرات ابتدایی آنها تغییراتی
حاصل شد و آنها مرســی را به دلیل رای مردم مشروع می دانند .در مقابل
نظریه والیت فقیه وجود دارد که فهم امام خمینی(ره) از تشیع بود.
دموکراسی در جمهوری اسالمی ایران قوی تر از دموکراسی در فرانسه است.
چون در فرانسه رئیس جمهور حق انحالل مجلس را دارد ،اما در ایران هیچ
کســی حق انحالل مجلس را ندارد .در خصــوص والیت مطلقه فقیه امام
خمینی(ره) پس از نگارش قانون اساسی خطاب به اعضای مجلسی که این
قانون را نوشته بودند ،گفتند که در این قانون اساسی به والیت فقیه ظلم شد.
در ادامه بحثی در خصوص حدود قدرت ولی فقیه مطرح شــده بود که امام
خمینی(ره) در نامه هایی به آن بحث پاسخ دادند .پس از آن امام خمینی(ره)
دستور به تشکیل شــورای بازنگری در قانون اساسی را دادند و لفظ والیت
مطلقه فقیه پس از بازنگری از قانون اساسی وارد این قانون شد.
قانون اساســی جمهوری اسالمی وحی منزل نیست و جمهوری اسالمی در
حال شدن اســت و همین طوری پیش می رود .براساس اصل اجتهاد یک
زمانی ما در کشــورمان هم رئیس جمهور و هم نخســت وزیر داشتیم ،اما
رسیدیم به آنجایی که بودن رئیس جمهور و نخست وزیر با هم غلط است.
برای حل اختالفات بین مجلس و شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت
نظامی را تشکیل دادیم .براساس تفکر شیعی که اجتهاد در آن یک اصل است،
جمهوری اسالمی در حال شدن است و ممکن است که ما به جایی برسیم
که یک کارهای دیگری هم باید انجام بدهیم .مهم این است که زنده است و
شدنی است ،نه اینکه بگوییم خلیفه باشد و هیچ کس هم علیه اش حرف بزند.
آقای شیخ االسالم شما عنوان کردید که آمریکا و عربستان به دنبال
محدود کردن داعش است ،اما میبینیم که حمالت هوایی غرب
در سوریه به داعش محدود نمی شود و گروه های دیگر هم هدف
حمالت قرار می گیرند .حمایت آمریکا از گروه های مختلف در سوریه
را چگونه ارزیابی می کنید؟
شیخ االسالم :در موضوع داعش افراد مطرح نیست و داعش یک فکر و مکتب
است که در وهابیت ریشه دارد .با از بین بردن یک سازمان فکر از بین نمی
رود و با بمباران و کشته شدن چند نفر ،فکر از بین برده نمی شود .با فکر و
مکتب باید با فکر و مکتب مقابله کرد ،باید از غربی ها پرسید که چگونه در
مهد دموکراسی یعنی فرانسه داعشی پرورش پیدا می کند ،چون که عربستان
در آنجا مدرسه وهابی راه انداخته است .عربستان در دنیای اسالم و غیر دنیای
اسالم پول داده اســت و مدارس وهابی را در کشورهای مختلف را به وجود
آورده است .برای مقابله با داعش باید با مدارس و فکر وهابی مقابله کرد و با
بمباران فکر داعش از بین نمی رود.
حزب بعث عراق براساس طراحی انگلیسیها به داعش وصل میشود .ابوبکر
بغــدادی و بعثی های رده باال همه در زنــدان بوکا حبس بودند ،زندانی که
اداره آن را انگلیسی ها برعهده داشتند و در این زندان براساس طرح انگلیس
رهبران داعش به رهبران حزب بعث وصل می شوند .سمبل همکاری حزب
بعث و داعش را میتوان در ســقوط موصل مشاهده کرد و داعش با کمتر از
هزار نفر شهر موصل را اشغال کرد.

کشورهای غربی در سوریه عالوه بر داعش مواضع گروه های مسلح
دیگر همچون جبهه النصره را هدف قرار می دهند ،سیاست آمریکا
در این خصوص چگونه است ؟
شیخ االسالم :آمریکایی ها ائتالفی را ساختند که بر محور مبارزه با تروریسم
و براساس قطعنامه شورای امنیت اســت .در قطعنامه شورای امنیت برای
مبارزه با داعش اسامی گروه های داعش ،جبهه النصره و گروه های وابسته
به القاعده آمده است ،به همین دلیل غربی ها مجبور به حمله به این گروهها
هســتند ،آنها تا جایی به داعش حمله مــی کنند که این گروه تکفیری در
چارچوب بیاید.

آیا پرداختن رسانه های شیعی به بحث داعش ،بازی در زمین دشمن
نیست؟
شیخ االســام :من این موضوع را قبول دارم ،عمال اینقدر ما قضیه را بزرگ
کردیم که در چاهی که آنها حفر کردند ،افتادیم .آن چاه این است که رژیم
صهیونیستی هر کاری می خواهد انجام بدهد ،انجام دهد و قضیه فلسطین
که باید اصلی ترین قضیه ما باشد ،فراموش شود .سیاست آنها برای اداره این
منطقه ،امنیت رژیم صهیونیستی است .خاورمیانه مهمترین منطقه جهان
است و این منطقه سه قاره جهان را به هم وصل می کند .پیامبران الهی هم
در منطقه خاورمیانه زندگی می کردند و ارزش این منطقه از زمان اکتشاف
نفت چندین برابر شده است ،چون اداره جریان نفت در واقع اداره جهان است.
اداره جریان نفت هم اداره میادین نفت و هم اداره آبراه هایی اســت که نفت
از آنها عبور می کند ،تنگه هرمز ،تنگه باب المندب و کانال ســوئز از جمله
آبراههای انتقال نفت است.
غرب در منطقه خاورمیانه هم سیاســت کوتاه مدت و هم سیاست دراز
مدت داشــت ،از جمله سیاست های کوتاه مدت غرب خریدن شاههای
منطقه است و راه دراز مدت غرب در این منطقه اسرائیل است که هدف
نهایی صهیونیســتها گرفتن از نیل تا فرات است و تمام میادین نفتی و
آبراه های نفت بین دو رودخانه نیل تا فرات هســتند .قضیه اسرائیل راه
اســتراتژیک غرب برای کسب قدرت در منطقه است که انقالب اسالمی
اجازه موفق شــدن این راه را نداد و پس از انقالب اســامی اســرائیل
کوچکتر شد.
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ما تاکنون یک تحلیلی را در خصوص داعش و وضعیت تکفیریها
داشتهایم.ما میخواهیم به آینده آنها بپردازیم ،شخصی مثل سید
حسن نصراهلل می گوید که در کنار برخورد نظامی ما با تکفیری ها،
عده ای از آنها فریب خورده هستند و او به دنبال نقش هدایتی هم
است ،چقدر این مسئله را موثر می دانید در اینکه این گروه از لحاظ
فکری از هم بپاشد؟ مقامات آمریکایی هم اخیرا خبر از نقشه شان
برای تصرف یک ماهه انبار خبر دادند .از نظر فکری و نظامی آینده
گروه های تکفیری را چگونه می بینید؟
شــیخ االسالم :به نظر من جنبه نظامی خیلی مهم نیست ،چون این جنبه
چندان تعیین کننده نیست .داعش قبل از اینکه در انبار و فلوجه باشد ،در مغز
و قلب افراد تکفیری وجود دارد .چطور جوانی حاضر می شود به خود بمب
ببندد و خود را در میان عده ای از مردم که آنها را نمی شناسد ،منفجر کند ؟
این مسئله باید درست شود .امروز اگر موصل و رقه از داعش گرفته شود ،این
گروه بازهم جای دیگری را میگیرد .باید با مکتب فکری داعش که این قدر
خشونت را توجیه می کند ،مقابله شود و این مکتب فکری بسیار خطرناک
است و شیطان همین است.
داعش محصول سیستم وهابی عربستانی است و انگلیس موسس وهابیت در
عربستان است .خانم بینظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان در مصاحبه ای
در خصوص طالبان صریحا می گوید که فکر این گروه انگلیســی بوده است
و پول این گروه را عربســتان و امارات داده است ،اما متاسفانه ما محل تولد
طالبان بودیم و درد زایمان را ما کشــیدیم ،چون در شمال پاکستان فهم از
اسالم کوتاه است.
مکتب فکری داعش را آمریکا و انگلیسی ها ساخته اند .عربستان را با وهابیت
بدبخت کردند ،در شهرهای مقدس عربستان همچون مکه خشونت و گرفتگی
مشاهده میشود .ایدئولوژی وهابیت ساخته انگلیس بوده است.
آینده وضعیت عراق و سوریه و داعش را به لحاظ سیاسی چگونه
می بینید؟ از لحاظ نظامی هم آیا فتنه داعش در دراز مدت جمع
میشود؟
شــیخ االســام :در درازمدت همیشه کســانی پیدا می شــوند که مورد
شستشــوی مغزی قرار بگیرند و با
بستن بمب به خودشــان ،در بین
مردم عملیات انتحاری انجام دهند،
پــس این پدیده از بیــن نمی رود.
اما در عراق کنترل شهرهای شیعه
نشین از دســت داعش خارج می
شــود ،به خاطر فراخــوان آیت اهلل
سیستانی و سازماندهی که نیروهای
مردمی عراق شدند .اما در خصوص
مناطق سنی نشین عراق دو نظریه
است ،یک نظریه می گوید که نباید
شیعیان به مناطق اهل سنت برای
جنگ بروند و آنها باید کمک کنند
که مردم خود آن مناطق خودشان
نسبت به پاکســازی مناطق شان
اقدام کننــد .داعــش دیوانه بازی
های زیادی را در مناطق اهل سنت

110

گنجینه مجمع سال دهم | شمارههای  79و  80و  | 81آذر ،دی و بهمن 1393

داشته است ،به گونه ای که این گروه تنها از یک عشیره صدها نفر را کشته
است و در میان اهل سنت عراق به اندازه کافی انگیزه برای مقابله با داعش
وجود دارد.
رابطه فلسطینی ها با جریان تکفیری چگونه است؟
شیخ االســام :حماس می گوید که جنگ اتباع فلسطینی در سوریه ،یک
جنگ سازماندهی شده نبود و یک سری افراد فلسطینی به خاطر انگیزههای
شخصی در جنگ سوریه شرکت کردند ،بدون اینکه دستوری از سوی حماس
صادر شود .البته به همین سبب روابط ما با حماس تا حدی بد شد .تصورات
غلطی از بیداری اسالمی به همه دســت داد ،روش امام خمینی(ره) آوردن
مردم به صحنــه ها بود و امام این قضیه را در روز قدس متجلی کرد .اولین
کشــوری که مردم آن به امام خمینی(ره) لبیک گفتند ،مصر بوده است که
دولت آن کشــور برخورد سختی با مردمش کرد .مردم جهان اسالم به امام
خمینی(ره) لبیک گفتند ،اما نتوانستند تا اینکه بیداری اسالمی اتفاق افتاد.
یک جرقه ای در تونس باعث شد که مردم تونس با تحقیری که شده بودند،
به حرکت دربیایند ،همین جرقه که مردم تونس را به حرکت درآورد ،ملت
مصر را هم به حرکت انداخت و مقام معظم رهبری هم در سخنانی به زبان
عربی در نماز جمعه تذاکرات الزم را به مردم مصر دادند .پس از گذشت یک
سال از انقالب مصر ،اخوانی ها برسرکار آمدند ،مقام معظم رهبری دوباره به
مرسی رئیس جمهور وقت مصر تذکر داد که به دالرهای نفتی اعتماد نکند،
اما مرسی به تذکرات رهبری عمل نکرد .ملت ها پاسخ انقالب ملت ایران را
دادند ،گرچه بعد از گذشت  35سال ،ولی حرکت کردند ،اما آنها رهبر نداشتند
و از یک ایدئولوژی به مانند والیت فقیه برخوردار نبودند .ولی نباید اشــتباه
کرد ،این نیست که این حرکت از بین رفته باشد ،حرکت بیداری اسالمی به
مانند نهضت پانزده خرداد است که ادامه پیدا می کند.
مردم یک رشــدی پیدا کردند که قدم بعدی را با توجه برمی دارند ،پیش از
انقالب اسالمی در ایران حلبی آبادی ها زیادی وجود داشته و اختالف طبقاتی
بســیار زیادی در ایران وجود داشت ،االن هم اختالف طبقاتی در کشورمان
وجود دارد که خوب نیست ،اما وضعیت خیلی بهتر از گذشته است.
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با حضور دکرت رجبی دوانی:

نشست تخصصی «عاشورا؛ به مثابه رسانه»

نشست «عاشورا؛ به مثابه رسانه» با حضور «دکتر محمدحسین رجبی
دوانی» مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم در غرفه خبرگزاری ابنا در بیستمین
نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.
اهم اظهارات دکتر رجبی دوانی در پاسخ به سؤاالت حاضران در ادامه میآید:

بحث ما در خصوص نقش رسانه ای عاشوراء در ادامه فرهنگ تشیع
است .چه چیزی باعث شد که فرهنگ عاشورا به نسل های بعدی
برسد و چه رسانه ای توانست این کار را انجام بدهد؟
ـ از فردای واقعه عاشــورا ،پیام رسانی و اطالع رسانی در خصوص این واقعه
برای تبیین ابعاد این فاجعه آغاز شد و این کار هم به دست حضرت زینب(س)
صورت گرفت،ایشان خطاب به پیکر امام حسین(ع) تعابیری به کار می بردند
و با درد دل کردن با جد خود رســول اکرم(ص) ،در مقابل چشــمان سپاه
دشمن ،چنان فاجعه کربال را از ابعاد احساسی بیان کردند که دوست و دشمن
حتی خود عمر بن سعد گریه کردند.
پس از آن کاروان اسرای کربال وارد کوفه شد ،در حالی که «عبیداهلل بن زیاد»
نفس های مردم این شهر را در سینه حبس کرده بود و کسی جرات مخالفت
را نداشــت .حضرت زینب(س) در حال اســارت و در جمع انبوه مردم کوفه
چنان سخن گفت و ابعاد جنایتی را که بر حق اسالم وارد شد ،تبیین کرد که
وضع کوفه به هم ریخت و مردم این شهر در حالی که بر سر خود می زدند،
می گفتند که خودمان ،خودمان را نابود کردیم .فضایی که حضرت زینب(س)
با اطالع رسانی خود ایجاد کرد ،موجب شد که امام سجاد(ع) سخنانی ایراد
کند که مردم پس از این شنیدن سخنان ایشان بگویند که ما آماده جنگیدن
با دشــمن شما هستیم و گذشته را جبران کنیم ،اما امام سجاد(ع) به دلیل
خیانت کوفیان ،پیشنهاد آنها را نپذیرفتند ،ولی سخنان ایشان بر مردم کوفه
تاثیر بسیار زیادی گذاشت.
در جریان مجلس عبیداهلل بن زیاد ،امام ســجاد(ع) و حضرت زینب(س) و
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اسرای کربال برای تحقیر وارد مجلس شدند ،اما حضرت زینب(س) جو را به
گونه ای عوض کرد که این مجلس به مجلس تحقیر عبیداهلل بن زیاد و تجلیل
از اهل بیت(ع) مبدل شد تا جایی که عبیداهلل به خاطر خشم زیاد فرمان قتل
حضرت زینب(س) را صادر کرد که «عمرو بن حریث» مانع شد.
گرچــه که این نابکاران فکر کرده بودند که بــا ایجاد چنین جنایتی پیروز
شدند و بزرگترین تهدید کننده قدرتشان یعنی امام حسین(ع) نواده رسول
خــدا(ص) را از بین بردند ،اما آنها نتیجــه عکس گرفتند و افکار عمومی با
پیام رسانی حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) کامال بر ضد دستگاه خالفت
چرخش پیدا کرد.
کوفه به دلیل ســابقه حکومت امام علی(ع) و حضور فرزندان ایشان در این
شــهر ،با این پیام رسانی ها به سرعت منفعل شد و مردم شهر کوفه متوجه
گناه خود شــدند ،اما مردم شام چنین شــناختی را نسبت به اهل بیت(ع)
نداشتند و به گونه ای برای آنها جا افتاده بود که جز بنی امیه پیامبر اسالم
خویشــاوندی نداشته است ،وقتی که این مردم به اهانت به کاروان اسرا جلو
آمدند ،امام ســجاد(ع) در جایی که مردمش هیچ شــناختی نسبت به این
بزرگواران ندارند و حتی نســبت به اهل بیت(ع) کینه دارند ،با سخنان خود
تحولی را در مردم شــام به وجود آوردند .یک پیرمرد شامی در ابتدای ورود
کاروان اســرا اظهار خوشــحالی می کرد که خداوند خلیفه یعنی یزید را بر
دشمنانش پیروز کرد ،همین پیرمرد چنان از سخنان امام سجاد(ع) منقلب
شد که از یزید اعالم برائت کرد و به حقیقت اهل بیت(ع) اعتراف کرد که جان
خودش را هم در این راه داد.
پس از ورود کاروان اســرا ،یزید جشــن پیروزی گرفت و حتی مهمانانی از
کشــورهای اطراف را دعوت کرد .یزید در ابتدای مجلس شادی اشعاری را
ســرود که وحی را انکار می کرد و او در این اشعار می گوید که انتقام جنگ
بدر را از بنی هاشــم گرفته است .اما با سخنان کوبنده حضرت زینب(س) و
امام سجاد( ع) چنان وضعیت تغییر می کند که خود یزید از عملکرد عبیداهلل

بن زیاد اعالم برائت می کند و می گوید اگر خودم با امام حســین(ع) روبرو
می شدم ،نمی گذاشتم که کار به اینجا برسد ،البته او دروغ می گفت ،ولی
این سخن یزید ،عمق اطالع رسانی و پیام رسانی حضرت زینب(س) و امام
ســجاد(ع) را میرساند که چقدر سخنان آنان تاثیرگذار بوده است که حتی
خلیفه غاصب مجبور شد از عملکرد عامل خود اعالم برائت کند .حتی کار به
جایی می رســد که در زمان نماز گروهی از اهل شام و مهمانان یزید حاضر
به اقتدای او نمی شــوند و صحنه را ترک می کنند .این گونه شد که جشن
یزید تبدیل به محفل بیان فضیلت های اهل بیت(ع) و حقانیت آنها می شود.
حضرت زینب(س) پس از بازگشت به مدینه همین روش را ادامه داد .غیر از
سخنرانی ها و افشاگری ها اهل بیت(ع) اشعاری که شعرای شیعه در تبیین
فاجعه کربال و حقیقت و مظلومیت امام حسین(ع) سرودند ،نقش زیادی را
در انعکاس وســیع این حماسه اهل بیت(ع) داشت .همچنین در طول زمان
نگارش مقتل هایی که برای این حرکت عظیم امام حسین(ع) نگاشته شد ،به
ماندگاری این حرکت کمک شایانی کرد.
در کار رسانه عنوان می شود که برای تاثیرگذاری بیشتر دست به
کارهایی زده می شود که نه اخالقی و نه شرعی است و برخی افراد
رسانه ای را موفق می دانند که دست به چنین کارهایی بزند .نوع
اطالع رسانی حضرت زینب(س ) و امام سجاد(ع ) چه ویژگی های
بارزی داشت که این قدر تاثیر گذار بود و پیام آنها تا به امروز هم
رسیده است؟
ـ اهل بیت(ع) به گونه ای افکار عمومی را خطاب قرار می دادند که اگر کسی
دین داشــته است ،ولی منحرف شده باشد ،این سخنان دینداری او را تکان
بدهد ،اگر کسی دین ندارد ،اما اندکی غیرت داشته باشد ،غیرت او با سخنان
این بزرگواران تکان می خورد و حتی اگر فردی غیرت هم نداشته باشد ،ولی
بهره ای از عواطف و احساسات برده باشد ،سخنان این بزرگواران عواطف آنها
را تحت تاثیر قرار می داد .آن بزرگواران پس از عاشــورا این مطلب را تبیین
کردند که شما نواده رسول خدا(ص) را دعوت کرده بودید و تعهد جانفشانی
و بذل خونتان را در راهش کردید ،اما نه تنها این کار را نکردید ،بلکه مهمان
خودتان را غریبانه محاصره کردید و آب را بر روی او بســتید و حتی صدای
استغاثه اش را نشنیدید و او را مظلومانه به شهادت برسانید ،کسانی که اندکی
بهره ای از مردانگی داشتند ،با این سخنان منقلب و متحول می شدند .این
بزرگواران در عین اینکه بازی های رســانه ای امروز را نداشتند ،صرفا با بیان
حقیقت و مخاطب قرار دادن هر طیفی براساس باورها و ارزشهای 
ش ،از آن
راه وارد شدند و آنها را اینگونه متحول کردند.
تا به چه اندازه می توان از ویژگی هایی که بیان کردید ،در رسانه
امروز برای بیان حقیقت بدون استفاده از شیوه های رسانه ای غرب
استفاده کرد؟
ـ این واقعا شدنی است که حقیقت را بیان کنیم .در دنیا با وجود تمام تغییر و
تحوالتی که نسبت به گذشته پدید آمده است ،گروهی به دین پایبند هستند،
گروهی دیگر احساسات و عواطف برایشان اصل است ،گروهی غیرت دارند،
گروهی انسانیت برایشان مطرح است و گروهی هم جوانمردی برایشان مهم
است .ما یک حقیقت را می توانیم از ابعاد گوناگون مطرح کنیم ،اقلیت های
دینی در داخل ایران برای امام حسین(ع) احترام قائل هستند و آنها به این
بزرگوار متوسل می شوند .آنها از راه دین امام حسین(ع) وارد نشدند ،بلکه از
طریق بحث جوانمردی و احساسات به امام حسین(ع) عالقه مند شدند .هر

کســی هر دینی که داشته باشد ،متوجه حقیقت امام حسین(ع) می شود و
به ایشان احترام می گذارد .امروز هم می توان در عرصه رسانه از این راه ها و
بدون دست زدن به بازی های رسانه ای که همراه با پنهان کردن بخشی از
حقیقت تاثیر گذار باشند ،روی مخاطبان تاثیر گذاشت.
کدام یک از این روش ها تاثیرگذارتر است؟
ـ وقتی حقیقت به صورت هنرمندانه بیان می شود ،اثرگذار است .اگر کسی
از طریق دین به دنبال تاثیرگذاشتن بر مخاطبان دیندار باشد ،باید هنر این
کار را داشته باشد .اگر فردی می خواهد غیرت و جوانمردی شخص دیگری را
تحریک کند ،باید هنر تحریک جوانمردی افراد را داشته باشد .مهم این است
که امام ســجاد(ع) و حضرت زینب(س) این هنر را به خوبی داشتند و آن را
عملی کردند .یزید در مجلس خود خطاب به حضرت زینب(س)گفت که آیا
دیدی که خداوند با عزیزان تو چه کرد؟ حضرت زینب(س)جمله کوبنده ای
فرمودند ،ایشان گفتند که من جز زیبایی چیز دیگری را ندیدم .جواب ایشان
بسیار کوبنده و تاثیرگذار بود و حریف را از صحنه خارج کرد .سخنان ارزشمند
حضرت زینب(س) همه را به احترام منطق ایشان واداشت .یک فرد بسته به
هنری که در اطالع رسانی دارد ،بر روی دیگران تاثیر می گذارد.
اهل بیت(ع) برترین الگوهای بشری هستند و ما که خود را شیعه میدانیم،
باید در مسائل فردی و اجتماعی از پیشوایان برتر خود تبعیت کنیم .از جمله
ما در بعد رســانه ای هم می توانیم از اهل بیت(ع) تبعیت کنیم و شیوه آن
بزرگواران را به عنوان بهترین راهکار مدنظر خود قرار بدهیم.
آیا ائمه معصومین(ع) هم مخاطب شناسی داشتند؟
ـ اهل بیت(ع) هم مخاطب شناسی قوی ونیرومندی داشتند و هم هنرمندانه
هــر طیفی را با هر نگاهی تحت تاثیر قرار دادند و آنها را وا میداشــتند که
ضمن پشیمانی از عملکرد خود و ابراز برائت از حاکمان ظالم ،به اهل بیت(ع)
احترام بگذارند.
قاعده ای است که هدف وسیله را توجیه نمی کند ،شاید به ظاهر در برخی از
موارد بگوییم که اگر اهل بیت(ع) به این قاعده عمل نمیکردند ،به مشکل برنمی
خوردند ،اما این بزرگواران اصول خود را فدای رسیدن به نتیجه نمیکردند.
امروز داعش چهرهی بدی را از اسالم نشان میدهند ،چهره افرادی
که خونریز هستند و رسانههای غربی توحش وحشتناکی را به اسم
اسالم منعکس میکنند .ما چقدر میتوانیم از مظلومیت اهلبیت(ع)
در واقعه عاشورا استفاده کنیم و این مظلومیت را به جهان منعکس
کنیم که داعشیها همان ادامه نسل یزید هستند؟
ـ این کار وظیفه رسانه ها است که آن چهره رحمانی و پرعطوفت اسالم را که
در سیره اهل بیت(ع) تجلی دارد ،منعکس کنند .رسانه ها باید حقیقت اهل
بیت(ع) که اسالم واقعی در مسیر این بزرگواران بوده است ،را برای مخاطبان
غیر مسلمان تبیین کنند و بطالن و خیانت جریان های فاسد و پست تکفیری
را ثابت کنند.
شما می بینید که در منطق شیعه حتی محکوم به یک اعدام هم به صورت
خودسرانه نباید کشته شــود ،بلکه اعدام افراد باید با اذن حاکم شرع باشد.
حسین(ع) از این باب نبود که جلوی کشته شدن

احتجاجات و سخنان امام
خودشــان را بگیرند ،بلکه ایشان به دنبال نجات جامعه از شقاوت و بدبختی
و هدایت آنها بود .ایشان به سپاهیان عمر بن سعد فرمودند که شما با دست
زدن به کشــتن مظلومان به خصوص فرزند رسول خدا(ص) عذاب سنگین
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الهی را برای خودتان خواهید خرید .اشــخاصی همچون عبداهلل بن عمر و
عبیداهلل بن حر الجعفی به رغم دعوت امام حسین(ع) ایشان را یاری ندادند،
اما ایشــان باز هم نگران سرنوشت آنها وعذاب خداوند بودند و به آنها گفتند
که پس ،از اینجا دور شوید تا صدای استغاثه ما اهل بیت(ع) را نشوید که اگر
کسی این صدا را بشنود و ما را یاری نکند ،عذاب سنگینی می شود.
عملکرد امام حسین(ع) را در برابر عملکرد گروه های تکفیری قرار بدهید که
این گروه ها افراد را به صرف کوچکترین اتهامی و بدون داشــتن صالحیت،
اعدام می کنند .این افراد مدعی پیروی از سنت پیامبر(ص) هستند ،این در
حالی است که رســول اکرم(ص) در حج وداع به صراحت فرمودند که هیچ
کس حق ندارد که به ناحق خون مسلمان دیگری را بریزد .اما تکفیری ها به
صرف یک اتهام و اختالف ،افراد را مرتد اعالم می کنند ،در حالی که آن افراد
شهادتین را می گویند.
پیامبر شــهادتین دروغین ابوسفیان که فردی فاسد بود را قبول کرد و قلم
عفو بر گذشــته او کشید ،کسی که خود را پیرو پیغمبر(ص) می داند ،نباید
مسلمانی که شهادتین می گوید ،را به صرف اختالف نظر بکشد .تکفیری ها
حتی به فرزندان کوچک هم رحم نمی کنند و آنها را به جرم شیعه بودن به
قتل می رسانند .با تبیین واقعه کربال و بیان مظلومیت اهل بیت(ع) ،مخاطب
می فهمد که حقیقت اســام در راه اهل بیت(ع) بوده اســت و این جانیان
پست شقی هیچ ارتباطی با اسالم ندارند ،اگرچه که نماز می خوانند و روزه
می گیرند .ما در واقعه کربال تبهکاری به اسم «شبث بن ربعی» را داریم که
حافظ کل قرآن بود و نمازی خواند که در رکعت اولش سوره بقره و در رکعت
دومش سوره آل عمران را خواند ،او حتی در کوفه مسجد داشت ،اما در کربال
فرمانده پیاده نظام ســپاه عمر بن سعد بود و دستش به خون شهدای کربال
آغشته است .شبث احتجاجات امام حسین(ع) را قبول نمی کند ،امام او را به
اسم صدا می کند ،اما او امام حسین(ع) را رد می کند .اگر این موارد تبیین
شود ،مخاطب گرچه غیرمسلمان باشد ،به حقیقت پی می برد.
ضرورت وجود یک رسانه که مبلغ فرهنگ شیعه باشد ،تا چه حد
احساس می شود؟ با توجه به اینکه خبرگزاری ابنا وجود دارد که
اخبار شیعه را به  20زبان دنیا ترجمه می کند .در فضایی که چنین
تبلیغات سوئی علیه شیعه می شود ،رسالت چنین رسانه ای تا چه
حد سنگین است؟
ـ اکنون اســام و مذهب حقه شیعه آماج دشمنی های فراوان است .از یک
طرف با انقالب اسالمی و شعارها و آرمان های انقالب ،تمدن غرب احساس
خطر کرد و اسالم و تمدن اسالمی را رقیب بسیار نیرومندی برای خود دیده
است و غرب بیش از آنچه که برای مقابله با رقیب قبلی خود یعنی ابرقدرت
شــرق هزینه کرده بود ،اکنون بر علیه اسالم خرج می کند .کمونیسم چون
مبانی اش الحادی بود ،همه چیز را در دنیا می دید ،اما اســام ارزش های
معنوی را در خود جای داده است .اگر چه مسلمانان از نظر مؤلفههای امروزی
همچون اقتصاد و صنعت عقب هستند ،اما ظرفیت قوی ارز 
ش های اسالمی
تمدن غرب را به چالش کشیده است و آنها به هر قیمتی به دنبال این هستند
که اسالم را از صحنه سیاست مسلمانان دور کنند.
صهیونیســم هم همه تالش خود را برای مقابله با اسالم به کار گرفته است
و غیر از دشمنان که اســاس اسالم را تهدید می کنند ،جریان های سلفی
و تکفیری هم به جنگ شــیعه و مکتب اهل بیت(ع) آمدند ،لذا رسانه های
معتقد و پایبند به ارزش های شــیعی وظیفه ای سنگینی دارد و آنها جهاد
بزرگی را در عرصه رســانه ای انجام می دهند .به نظر من جهاد رســانه ای
امروز از بزرگترین جهادها است و به مراتب از جنگ سخت و جهاد نظامی که
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در جبهه ها وجود داشــت ،سنگین تر است .مقام معظم رهبری در تعبیری
فرمودند که جنگ نرم وجود دارد ،جنگ نرم جبهه ای حساس تر و مهم تر از
جنگ سخت است و رسانه های معتقد به عنوان ابزارهای اصلی برای دفاع از
جبهه حق می توانند نقش آفرینی کنند.

جریان تکفیری و در راس آن گروه داعش که منتسب به مذهب وهابی
هستند ،چهره خشنی از اسالم نشان می دهند .در بین شیعیان هم
برخی اصرار به قمه زنی دارد در حالی که این کار ریشه در سیره
اهل بیت(ع ) ندارد و آنها کسانی را که با این عمل مخالف می کنند،
مخالف عزاداری می نامند .لطمه ای که این افراد به فرهنگ شیعه و
پیام کربال در این دوره می زنند ،چگونه می بینید ؟ چه توصیه ای به
آنها دارید؟
ـ در مواردی که جایز و مشروع هم باشد ،اما وهن اسالم از نظر دشمن تلقی
شود و بزرگان دین و مراجع عظام آن را صالح ندانند ،باید به نظر مراجع توجه
کرد .اگر به دین اعتقاد داریم ،باید از سخنان بزرگان اطاعت کنیم .اما گروهی
خودســرانه بدون درنظرگرفتن مصالح مذهب حقه تشیع و بدون مالحظه
اینکه دشمنان در کمین هستند به شیعه آسیب می زنند و اقداماتی را انجام
می دهند ک ه آب را به آســیاب دشمن می ریزند .این اقدامات خودسرانه نه
تنها خدمت به مکتب اهل بیت(ع) نیست ،بلکه خیانت محض است ،به ویژه
در موقعیتی که یک نظام الهی تشــکیل شده است .اگر کسی خود را شیعه
و منتظــر ظهور می داند ،برخالف نظر نائب امام زمان(عج) و ولی امر ،نباید
روشی را در پیش بگیرد که به نام دفاع از اساس تشیع و شعائر شیعی ،دقیقا
به دشــمنان اسالم و والیت خدمت کند و دل امام زمان(عج) را به درد آورد.
نمی توان گفت که ما منتظر امام زمان(عج) هستیم ،اما در برابر نائب ایشان
نافرمانی کنیم ،آن هم در چیزهایی که به حیثیت شیعه برمیگردد ،حتی اگر
مشروع و جایز باشد.
اما قمه زنی مبنایی ندارد ،حتی آن مطلبی که گفته شــده اســت حضرت
زینب(س) سر خودشان را به چوب محمل زدند ،از اساس غلط و غیر واقعی
اســت .این بزرگواران را پس از اسارت بر شترهای بدون جهاز سوار کردند و
چارچوبی وجود نداشته است که آن بزرگوار سرشان را بر محمل بکوبد .امام
حســین(ع) به حضرت زینب(س) سفارش می کند که مبادا صبر خودت را
از دست بدهی .زمانی که سر امام حسین(ع) در جلوی عبیداهلل بن زیاد قرار
داشت و او قصد سوزاندن قلب حضرت زینب(س) را داشت .اما این بزرگوار در
مقابل عبیداهلل بن زیاد فرمودند که جز زیبایی چیزی ندیدم .آن وقت چطور
ممکن است که حضرت زینب(س) با دیدن سر بر نیزه چنین بی تابی از خود
نشان بدهد ؟ این کار در شان حضرت زینب(س) نیست و با سیره آن بزرگوار
مطابقت ندارد .این چیزی که مبنای قمه زنی قرار دادند ،غیر واقعی است و
راوی این واقعه هم آدم موثقی نیست.

گزارشی از موج جدید اهانت به پیامبر(ص)
و اسالمهراسی با محوریت فرانسه

گـــــزاره

به کوشش :ع  .حسینی عارف عکس :خبرگزاری ابنا

داعش اِبدو !

گزارشی از همکاری رسانههای غربی
و تروریستهای تکفیری
در ایجاد موج جدید اسالمهراسی
هویت مجله هرزه و نازل فرانسوی
شارلی اِبدو (به فرانسوی Charlie Hebdo :به معنای «هفتهنامه شارلی»)
یک مجله فکاهی چپگرای فرانسوی است که چهارشنبهها منتشر میشود.
این نشــریه که مدعی فعالیت ضد نژادپرستی است ،گرایش "ضد مذهبی"
دارد و به تمسخر مسیحیت کاتولیک ،یهودیت و اسالم در فرانسه می پردازد.
این مجله در واقع خلف مجله هاراکیری اســت که یک بار در سال ۱۹۶۱م.
بخاطر توهین به ارزشهای ملی و یک بار در سال ۱۹۷۰م .به خاطر توهین
به «شارل دوگل» توسط دولت فرانسه توقیف شد.
در دهــه  ۸۰میالدی کارمندان قدیمی تحریریــه هاراکیری ،مجلهای با نام
جدید «شارلی اِبدو» (که کنایهای از نام شارل دو گل بود) راه اندازی کردند؛
ولی شمارگان بسیار پایین و انتقاد مردم از کیفیت پایین محتوایی ،عامل نیمه
تعطیل شدن مجله گشت .تا اینکه گروه دیگری به تیم قدیمی مجله پیوسته،
در سال  ۱۹۹۲هفته نامه «شارلی اِبدو جدید» را منتشر کردند.

ت و چه نویسنده ـ با نام مستعار کار
و بیشتر کارکنان مجله ـ چه کارتونیس 
میکنند.
اهان 
ت چندین باره
پس از اهانت های شــارلی اِبدو در سال های  2011و  ، 2012این مجله در
ژانویه امسال کاریکاتور موهن دیگری منتشر کرد .در این طرح ـ که با عنوان
"اگر محمد[ص] برگردد" منتشر شد ـ «ابوبکر بغدادی» خلیفه خودخوانده
داعش در حال بریدن سر پیامبر(ص) دیده می شود!

حمله مرگبار به دفتر شارلی ا ِبدو
حدود ساعت یازده و سی دقیقه چهارشنبه  17دی  ۷( 1393ژانویه )۲۰۱۵
دو فرانسوی مسلح مسلمان به نام های «سعید کواشی» و «شریف کواشی»
با ورود به جلسه سردبیری مجله طنز شارلی اِبدو حاظران را به رگبار بستند.

سطح ادبی و هنری پایین
مجله اشپیگل آلمان ،سطح ادبی و هنری شارلی اِبدو را در مقایسه با رقیب او
ـ  Le Canard enchaînéـ زمخت و بیمزه توصیف میکند .اما شارلی
اِبدو تمسخر ادیان را افتخار خود می داند و یکی از مسؤوالن آن به گزارشگر
اشپیگلگفت Le Canard " :همانند بانویی سالخورده است و هرگز جرأت
آوردن محمد[ص] روی صفحه اول خود را ندارد؛ ولی شارلی اِبدو چنین قید
و بندی ندارد!".
به دلیلی کیفیت محتوایی نازل شارلی اِبدو ،تنها حدود نیمی از تیراژ حداقلی
آن (یعنی  ۶۰هزار نسخه) به فروش می رود.
اولین اهانتها
شارلی اِبدو در سال  2011کاریکاتورهایی از پیامبر(ص) را روی صفحه اول
مجله منتشر کرد .این کار باعث شد افرادی ناشناس دفتر این روزنامه را آتش
بزنند .اما « استفان شاربونیه» ـ که در سال  2012رسما سردبیر شارلی اِبدو
شد ـ در سپتامبر همان سال (شهریور  )1391دوباره آن اقدام را تکرار کرد.
این اقدام موهن باعث تظاهراتی علیه این مجله و تظاهرات ضدفرانسوی در
برخی کشورهای اسالمی شد و با بمب آتشزا به دفتر مجله حمله گردید.
شاربونیه پس از این حمله به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت" :محمد برای
من مقدس نیست".
وی به دلیل اینکه به قتل تهدید شده بود ،تحت محافظت پلیس قرار داشت
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ضاربان شعار "اهلل اکبر" سر داده و گفتند" :انتقام پیامبر را گرفتیم" .آنها پس
از پنج دقیقه حمله ،از دفتر مجله خارج شــدند اما در حین فرار ،با مأموران
گشت پلیس تبادل آتش کردند .در جریان این درگیری پلیسی که مجروح
شده و بر زمین افتاده بوده هدف گلوله یکی از مهاجمان قرار گرفته و کشته
شد .فیلم ویدیویی آماتوری که از اعدام بیرحمانه پلیس مجروحی که روی
زمین افتاده بود ـ و با شلیک گلولهای به سرش کشته شد ـ منتشر گردید،
بسیاری را متاثر کرد.
مجموعاً دوازده نفر در این حمله کشــته و  10نفر مجروح شــدند .چهارنفر
از کاریکاتوریستهای مجله شارلی اِبدو در میان کشتگان این حادثه بودند.

«استفان شاربونیه» معروف به "شارب" سردبیر این مجله ـ که طراح کاریکاتور
موهن به پیامبر(ص) بود ـ نیز در این حادثه کشته شد« .ولینسکی»« ،کابو»
و «تینیوس» از دیگر کاریکاتوریستهای کشته شده در این حادثه تروریستی
بودند.
این مرگبارترین حمل ه تروریستی بود که از  ۴۰سال پیش در فرانسه به وقوع
پیوسته است.
مؤسس شارلی ا ِبدو :سردبیر ،مسئول مرگ کارکنان است
یکی از مؤسسان مجله فرانسوی شــارلی اِبدو« ،استفان شاربونیه» سردبیر
مقتول این مجله فکاهی را به "کشاندن تیم کاری به کام مرگ" متهم کرد و
افزود :سردبیر شارلی اِبدو با انتشار روزافزون کاریکاتورهای تحریکآمیز ،منجر
به قتل تیم کاری این مجله طنز شده است.
«هنری روسل»  80ســاله که در سال  1970در تأسیس مجدد این مجله
نقش داشت در نامهای سمبلیک خطاب به استیفان شاربونیه مقتول نوشت:
"تو را مسئول می دانم".
دو حادثه خونین دیگر
در حالی که در روز پنجشــنبه ۱۸دی 1393عملیات گســتردهای در نقاط
مختلف فرانســه برای یافتن دو مظنون اصلی متواری حادثه شارلی اِبدو در
حال انجام بود ،پاریس آبستن حوادث دیگری شد.
حادثه اول در منطقه دمارتن صورت گرفت ،جایی که سعید و شریف کواشی
پس از پناه بردن به "چاپخانه دمارتن" در شــمال پاریس ،یک گروگان را در
اختیارگرفتند.
محل حادثه دوم یک "فروشگاه مواد غذایی حالل یهودیان" در شرق پاریس
بود که تعدادی از شهروندان توسط فردی به نام «آمدی کولیبالی» گروگان
گرفته شدند .وی خواهان پایان محاصره چاپخانه دمارتن بود واعالم کرد در
صورت اقدام پلیس علیه برادران کواشی ،گروگانهای خود را خواهد کشت.
پلیس فرانســه روز جمعه ۱۹دی  1393با یورش به چاپخانه و فروشــگاه،
برادران کواشی و نیز کولیبالی را کشت و عدهای از گروگانها را آزاد کرد اما
چهار نفر از گروگانها نیز کشته شدند.
کولیبالی همچنین مظنون بود یک روز قبل از گروگانگیری در این فروشگاه
یهودی ،اقدام به کشتن یک پلیس زن فرانسوی در جنوب پاریس نیز کرده
است .همچنین شریک زندگی او «حیات بومدین» نیز به دالیل تروریستی
تحت تعقیب اســت .وی مظنون به دست داشــتن در تیراندازی مونتروژ و
کشتن یک پلیس زن است.

آغاز موج جدید اسالم هراسی و اهانت
در مجموع حوادث چهارشنبه و جمعه ۲۰ ،نفر از جمله سه تروریست مسلح
گروگانگیر کشته شدند؛ و این آغاز موج جدیدی از حمالت به اسالم و پیامبر
اکرم(ص) را در پی داشت .از شامگاه همان چهارشنبه خونین ،در شهرهای
مختلف فرانسه و همچنین در بسیاری شهرهای بزرگ جهان از جمله برلین،
لندن ،نیویورک ،سانفرانسیسکو و بوئنوس آیرس گردهماییهای عظیمی برای
ابراز انزجار از این حمالت مرگبار برگزار شد.
گروه تروریستی القاعده (شاخه یمن) رسماً مسؤولیت این حمالت را بر عهده
گرفــت و در بیانیهای اعالم کرد " :این حمله بــرای انتقام از بیاحترامی به
حضرت محمد(ص) صورت گرفت .رهبر القاعده در شــبه جزیره عرب این
عملیات را هدایت کرده و آنها به دقت هدف خود را برگزیدند .این حمله در
راستای هشدارهای اسامه بن الدن رهبر فقید القاعده به غرب در مورد عواقب
پافشاری بر اهانت علیه مقدسات مسلمانان انجام شد".
«ناصــر بن علی آل انســی» از رهبران القاعده یمن هــم در این باره گفت:
"رهبری این سازمان ،انتخاب هدف ،برنامهریزی و تأمین مالی عملیات شارلی
اِبدو را انجام داده است".
همچنین فاش شد که شریف کواشی ـ یعنی برادر بزرگتر در حمله به شارلی
اِبدو ـ در سال  2011به یمن سفر و با تکفیریون تروریست فعال در یمن و
سوریه فعالیت ارتباط پیدا کرده است .آمدی کولیبالی هم مدعی شده بود که
به گروه داعش وابسته است.
در نتیجه ،بسیاری از رسانه ها و معترضان غربی نیز از این فرصت برای اهانت
به پیامبر اکرم(ص) و حمله به اسالم سوء استفاده کردند.
حمایت دولتمردان غربی از مجله هتاک
در حالی که اقدام هتاکانه شارلی اِبدو با واکنشهای منفی مسلمانان و سایر
دینداران جهان روبرو شد ،کشورهای آمریکا و انگلیس با حمایت همه جانبه از
این اقدام اعالم کردند هفته نامه شارلی اِبدو حق دارد در کشوری که به آزادی
بیان(!) متعهد است ،از پیامبر اسالم کاریکاتور منتشر کند!
«ماری هارف» ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت :ما از حق شارلی
اِبدو برای انتشار چنین چیزهایی به طور کامل حمایت میکنیم.
نخست وزیر انگلیس هم با اعالم حمایت از اقدام موهن شارلی اِبدو ،این اقدام
را روح آزادی مطبوعات خواند اما اذعان کرد ،انتشار این کاریکاتور ممکن است
توهین هم باشد.
راهپیماییسراسریهمبستگی
روز یکشــنبه  21دی  1393راهپیمایی سراســری همبستگی در "میدان
جمهوری پاریس" با حضور تعدادی از رهبران کشــورهای مختلف ،خانواده
کشته شدگان و جمع زیادی از مردم انجام شد.
عالوه بر رئیس جمهور و نخســت وزیر فرانسه ،رهبران نزدیک به  ۴۰کشور
جهان از جمله نخست وزیر بریتانیا ،صدراعظم آلمان ،نخست وزیر اسپانیا،
رئیــس جمهور اوکراین ،رئیس جمهور ســنگال (رئیس دورهای ســازمان
همکاریهای اســامی!) ،نخســت وزیر رژیم غاصب صهیونیستی ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطینی ،شاه اردن ،نخست وزیر ایتالیا و نخست وزیر
ترکیه در راهپیمایی حاضر بودند.
این راهپیمایی در حالی انجام شــد که تاکنون هیچ تظاهرات مشــابهی در
اعتراض به جنایات اسرائیل ،در پاریس برگزار نشده است.
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موج سخیف "من شارلی هستم"
عبارت فرانســوی ( je suis Charlieیعنی :من شــارلی هســتم) و nous
( sommes Charlieیعنی :ما شارلی هستم) به نماد افرادی تبدیل شد که
در فرانسه و جهان ،یاد قربانیان حمله به دفتر شارلی اِبدو را گرامی داشتند.
«ریچارد مالکا» وکیل این مجله به رادیو فرانسه گفت" :ما تسلیم نخواهیم شد.
شعار 'من شارلی هستم' مؤید حق کفرگویی است!".
توییتر اعالم کرد که هشتگ ( JesuisCharlieمن شارلی هستم) در کمتر از
 ۲۴ساعت ،بیش از سه میلیون و  ۵۰۰هزار بار توییت شده است.
عکسهایی با اســتفاده از همین هشتگ و در همین مدت زمانی در شبکه
اجتماعی اینستاگرام نیز بیش از  ۶۵۰هزار بار به اشتراک گذاشته شدند.
صفحه فیســبوک شارلی اِبدو در طول یک شبانهروز حدود  ۹۰۰هزار الیک
جدید گرفت و به بیش از یک میلیون الیک رسید.
بازنشر گسترده کاریکاتور موهن در نشریات غربی
پدیده تأســف بارتر از اقدام شارلی اِبدو ،بازنشر طرح موهن آن در بسیاری از
نشریات و رسانه های غربی بود .واشنگتن پست ،فرانکفورتر آلگماینه ،کوریرا
دال ســراو گاردین از روزنامههای معروف جهان هستند که کاریکاتور شارلی
را چاپکردند.
غیر از فرانکفورتر آلگماینه ،بسیاری از دیگر روزنامههای آلمان نیز کاریکاتورهای
توهین آمیز علیه پیامبر گرامی(ص) را که روزنامه فرانسوی شارلی اِبدو قب ً
ال چاپ
کرده بود ،منتشر کردند .اما این اقدامات هم بدون عکس العمل نبود و ساختمان
دفتر روزنامه هامبورگر مورگن پســت در شهر هامبورگ به آتش کشیده شد.
در این حمله که اوایل بامداد یکشنبه  21دی  1393صورت گرفت ،به دو اتاق
دفتر این روزنامه که در طبقات پایین بود خسارت وارد شد؛ ولی آتش بسرعت
مهار گردید.

روزنامه الئیک جمهوریت ترکیه نیز ویژه نامهای شامل تعدادی از کاریکاتورهای
شارلی اِبدو را را در حمایت از نشریه فرانسوی منتشر کرد .به گفته کارکنان
جمهوریت ،ماموران پلیس پس از بررســی محتوای این ویژهنامه و حصول
اطمینان از اینکه حاوی کاریکاتورهایی از پیغمبر اســام(ص) نیست ،اجازه
توزیع آن را دادند.
همچنین یکی از ســرمایه داران روس از روزنامه های این کشــور خواست
تا کاریکاتورهای موهن را بازنشــر دهند؛ اما اداره فدرال فناوری اطالعات و
ارتباطات عمومی روسیه طی بیانیهای انتشار هرگونه تصویر ،کاریکاتور و متنی
را که منجر به اهانت به مقدسات اسالمی شود ،را جرم دانست .بر اساس این
بیانیه انتشــار هر نوع کاریکاتوری که به نوعی هجو نسبت به رهبران دینی
شــود ،اقدامی خالف قانون بوده و بر اســاس قانون مقابله با افراطیگری در
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روسیه با انتشار دهنده این تصاویر برخورد خواهد شد.
همچنین حزب لیبرال دموکرات مجلس دومای روسیه در تالش است تا با
ارائه دادخواستی به دادگاه های بین المللی خواستار مجازات اهانت کنندگان
به نبی مکرم اسالم (ص) و هر نوع مطلبی که موجبات ناراحتی مسلمانان را
فراهم آورد ،شود.
انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اکرم(ص)
جمعی از کارکنان شارلی اِبدو که توانستند از حمالت مهاجمان جان سالم
به در ببرند ،با استقرار در مقر روزنامه لیبراسیون ،شماره جدید هفتهنامه طنز
خود را روز چهارشــنبه  ۲۴دی  ۱۴( 1393ژانویه  )2015منتشــر نمودند.
متأســفانه در این شماره نیز کاریکاتوری از پیامبر(ص) به چاپ رسید که با
حالتی متاثر ،جمله معروف "من شارلی هستم" را تکرار می کرد و به کمپین
حمایت از شــارلی پیوسته است .باالی ســر وی نیز نوشته شده بود" :همه
بخشیده شدند" .کاریکاتوریست این طرح گفت :کنایه این جمله این است که
محمد ما از محمد تروریستها مهربانتر است!
تیراژمیلیونی
در حالی که تیراژ طبیعی مجله هتاک  ۶۰هزار نسخه است که فقط حدود
نصف آن به فروش میرود ،اما با حمایت مسؤوالن فرانسوی ،نخستین شماره
پس از حمالت تروریستی در  3میلیون نسخه روانه مجله فروشیها و روزنامه
فروشیهای فرانسه شد!
روز چهارشنبه  ۲۴دی شماره جدید شارلی اِبدو در حالی در سراسر فرانسه
پخش شد که پیشاپیش ،صفهای طوالنی خریداران در برابر برخی محلهای
توزیع نشریه تشکیل شده بود .در مراکز توزیع نشریات در برخی نقاط پاریس
تمامی شمارههای شارلی اِبدو ظرف چند دقیقه به فروش رفت.
پس از این اتفاق ،مسؤوالن نشریه هتاک فرانسوی اعالم کردند که به دلیل
افزایش قابل توجه تقاضای مردم برای خرید این نشریه(!) قصد دارند مجددا ً
آن را با تیراژ باالی  ۷میلیون نسخ ه منتشر کنند.
عجیب تر آنکه پس از نشســت هفتگی دولت فرانســه که در کاخ ریاست
جمهوری الیزه برگزار شد« ،مانوئل والس» نخست وزیر این کشور در حالی از
کاخ خارج شد که نشریه چاپ جدید شارلی اِبدو را در دست گرفته و با افتخار
صفحه اول آنرا که مجددا ً به ســاحت مقدس نبی مکرم اسالم(ص) اهانت
شده بود را به عکاسان نشان میدهد.

حمایت های گسترده از مجله ورشکسته
اقدام موهن شارلی اِبدو و سپس حمله تروریست های تکفیری به دفتر این

نشریه ،موحب شد که این مجله ورشکسته و نازل ،موقتاً از بحران مالی
و اجتماعی نجات پیدا کند!
گوگل اعالم کرد که  ۲۵۰هزار یورو برای کمک به ادامه انتشــار این
هفتهنامه کمک میکند .اتحادیه ناشران روزنامههای فرانسه نیز اعالم
کرد که  ۲۵۰هزار یورو به همین منظور اختصاص خواهد داد.
روزنامه لوموند (پرتیراژترین روزنامه فرانســه) ،رادیو فرانسه و گروه
تلویزیونهای فرانسه نیز در بیانیه مشترکی اعالم کردند که هر اقدام
و حمایتی را که الزم باشــد ،برای ادامه حیات و فعالیت شارلی اِبدو
انجام خواهند داد!
موج اعتراضات مسلمانان و رهبران ادیان
میلیونها نفر از مســلمانان جهان و نیز مقامات ایران ،هندوستان،
پاکستان ،افغانستان ،اردن ،عراق ،چچن ،سودان ،نیجر ،سنگال ،لبنان،
فلسطین و  ...در اعتراض به استمرار اهانت های بیشرمانه به مقدسات
اسالمی تظاهرات کردند .برخی از این تجمعات ،به خشونت کشیده
شد.
گزارشی از این اعتراضات در صفحات آینده همین شماره منتشر شده
است.
نتیجه
خیز تازه غرب علیه اسالم پس از حوادث پاریس ،آنهم به بهانه آزادی
بیان ،و نیز توهینهای هدفمند و مستمر به مقدسات اسالمی ،احتمال
"پروژه بودن" حمالت تروریستی در فرانسه را پررنگتر کرده است.

یعنی به نظر میرسد که ماجرای تروریستی فوق کام ً
ال هدفمند بوده
و عامالن پشــت پرده این حمالت ،در صدد آن هستند که در اروپا
و آمریکا کسی صدای اســام را نشنود؛ همانطور که در صدر اسالم
نمیخواستند صدای پیامبر(ص) شنیده شود؛ و در روز عاشورا در برابر
ندای روشنگرانه سیدالشهداء(ع) هلهله می کردند.
داستان شــارلی اِبدو ،به رغم همه تلخیها ،داستان همیشگی غرب
است در مواجهه با اسالم .از دشمنان خونی اسالم بیش از این انتظار
نمیرود؛ اما قصه وقتی تلختر و دردناکتر میشود که گروهی از داخل
امت ـ چه در لباس تروریستهای تکفیری و چه در قالب افراطیهایی
همچون فعاالن در ترکیه ـ به بهانه دفاع از اســام یا محکوم کردن
اقدامات غربیها ،تصویری نامهربان از چهره پیامبر(ص) به جهانیان
نشان دهند.
کثر َة َع ُد ّ ِوناَ ،وقِ ّلَ َة َع َددِنا،
اللّ ُه َّم إن ّا ن َشکو إلَیک َفق َْد ن َ ِب ّ ِیناَ ،و َغ َ
یب َة َول ِ ّ ِیناَ ،و َ
مان َعلَ ْینا...
َوشِ ّد َة ال ِفت َِن ب ِناَ ،وتَظا ُه َر ال َّز ِ

من شارلی نیستم ...

همیشه یک زمانهایی ،جاهایی ،ناخودآگاه خود را کاتولیکتر از پاپ میبینیم.
گاهی حس انســان دوستیمان که حتما واقعی است ،با پز روشنفکریمان قاطی
میشود و میرویم روبروی سفارت فرانسه ،برای همدردی با کشته شدگان حوادث
اخیر پاریس؛ شمع روشن میکنیم؛ زیر سرما .تا حس انسان دوستیمان را برای
کشتن  ۱۲نفر نشان مسئوالن سفارت فرانسه بدهیم.
فردای آن شــب ،در روزنامههایمان هم برای همدردی با آنان تیتر میزنیم« .ما
هستیم» .همان شبی که شارلی نشــیان اعالم میکنند که فردا در

هم شــارلی
نشریهشان ،میخواهند پیامبر مسلمانان را به استهزا بگیرند.
برای قربانیان یک ترور شمع روشن میکنیم و تیتر میزنیم و ...برای اینکه بگوییم
مسلمانیم و پیرو رحمهًْ للعالمینیم .حس انسان دوستی ما خوب است و محترم؛ اما
امان از پز روشنفکریمان ...امان از این پز روشنفکریمان که پز نتانیاهو را که دست
در دست اوالند پیاده روی ضد ترور میرود را باور میکنیم و صحنه آراییها پیش
و پس آن را فراموش میکنیم.
خود افراط میآفرینند ،خود ســاح به دست افراط میدهند و خود میکشند تا
سر آخر پنجه به روی آفتاب رحمهًْ العالمین بکشند و ما خود در برابر این صحنه
آراییها با گفتن «ما هم شارلی هستیم» دستانمان را باال میبریم و چشمان خود
را میبندیم بر روی فردای آن نشریه!
فردایی که هنگامه ضربه اصلی فرا میرسد و مایی که پیشتر گفته بودیم «ما نیز
شارلی هستیم» ،هیچ کار نمیتوانیم بکنیم .حس انسان دوستی خوب است ،اما
امان از این پز روشنفکری...
این روزها در ســوریه ،ســرمای شب ،استخوان سوز است .ســرمای این روزها و
شبهای شهرهای سوریه ،اما گویی حواسهای ما را منجمد کرده است .قلبهای
یخ زده بچه مســلمانهای ســوری و عراقی را حتی به اندازه شــمعی که برای
فرانسویها هم روشــن کردیم ،گرما نمیبخشیم که گویی آنان از دیار فراموش
شدگان این کره خاکیاند.
ظریفی چه خوش نوشته بود که «تصاویر این روزهای فرانسه تکان دهنده است.
وحدت فرانســویان و برخی از ملل دیگر به بهانه کشته شدن هفده نفر ...و ما در
اینجا در جهان اسالم سالهاست که داریم قربانی میدهیم و ککمان هم نمیگزد!
چند ماه است که داعش در عراق و سوریه دارد سر میبرد ،تجاوز میکند و ویران
میکند و ما در خوابیم»!
برای یک بار هم شده این پز لعنتی روشنفکری را بریزیم دور! بلند داد بزنیم که ما
شارلی نیستیم ...ما محمدی هستیم...
ما محمدی هستیم ...که جوان عزیز خود را رو در روی جریان ترور و تکفیر قرار
در همان روزها جنازه او را بر دستان خودخود تشییع میکنیم.
میدهیم و 
ما محمدی هستیم که در مقابل ترور و تکفیر جان عزیزترین جوانان خود را فدا
میکنیم .ما محمدیها حاال حاالها صدایمان در مقابل جریان تکفیر داعشــی و
شارلی فرانسوی ،بلند و بلندتر است.
آنکه به اسم دین تکفیر میکند و آنکه به اسم آزادی کفرگویی ،هر دو ،دو سر یک
طیفاند و دستانشان در دست هم است .شارلی نویسان با توهین و کفرگویی ،تکفیر
و افراط میآفریند و به سرزمینهای مسلمانان روانهشان میکنند و فردای روز به
همان بهانه اسالم را و رحمهًْ للعالمین را هدف قرار میدهند.
این روزها در سوریه ،سرمای شب ،استخوان سوز است .سرمای این روزها و شبهای
شهرهای سوریه ،اما گویی حواسهای ما را منجمد کرده است .قلبهای یخ زده
بچه مسلمانهای سوری و عراقی را حتی به اندازه شمعی که برای فرانسویها هم
روشن کردیم ،گرما نمیبخشیم که گویی آنان از دیار فراموشان این کره خاکیاند.
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ناآرامیها در جهان

در پی استمرار اهانت به پیامرب(ص) در فرانسه

انتشارمجددکاریکاتورهای موهن درمجله هرزه شارلی ابدو اعتراض مسلمانان
نقاط مختلف جهان رابرانگیخت.
آنچه در پی می آید گزارش مختصری از این اعتراضات است:
چهار کشته در نیجر
تظاهرات کنندگان خشــمگین و معترض به انتشار مجدد کاریکاتور موهن
توسط نشریه «شارلی ابدو» ،در ورودی مرکز فرهنگی فرانسه در شهر "زنیدر"
ـ دومین شهر مهم نیجر ـ را شکستند و با وجود شلیک گاز اشک آور توسط
دو مامور پلیس محافظ مرکز  ،محل را به آتش کشیدند.تظاهرات کنندگان به
زبان «هوسا» فریاد میزدند« :شارلی ابدو یک شیطان است».
در جریان برگزاری این تظاهرات  ۴نفر کشــته و  ۴۵نفر نیز زخمی شدند.
قربانیان ،سه غیرنظامی و یک نیروی امنیتی بوداند.
پرچم فرانسه در سنگال آتش زده شد
تظاهرات کنندگان در "داکار" پایتخت سنگال پرچم فرانسه را مقابل سفارت
این کشور در مرکز داکار آتش زدند .پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان
که شعار «اهلل اکبر» سر میدادند از گاز اشک آور استفاده کرد.
آنها همچنین از «ماکی سال» رئیس جمهور به علت شرکت در راهپیمایی
ضد تروریسم روز یکشنبه در پاریس در اعتراض به حمالت منجر به  ۱۷نفر از
جمله  ۱۲نفر به دفتر شارلی ابدو انتقاد کردند .یکی از تظاهرکنندگان گفت:
رئیس جمهور یک مزدور اســت .او نباید در این تظاهرات شرکت میکرد .او
باید از سنگالیها عذرخواهی کند.
رئیس جمهور سنگال ـ که ریاست سازمان کنفرانس اسالمی را نیز به عهده
دارد ـ در پاسخ به منتقدان اعالم کرد :من با هدف «همبستگی با فرانسویها
بعد از حمله وحشیانه به شارلی ابدو» در تظاهرات پاریس شرکت کردم؛ اما
سنگال با این کاریکاتورهای موهن موافق نیست.
این کشــور با وجود تضمین آزادی مطبوعات ،انتشار و توزیع شماره موهن
هفته نامه شارلی ابدو و روزنامه لیبراسیون ممنوع و اعالم کرد :متخلفان تحت
پیگرد قانونی قرار می گیرند.
ترکیه؛ محکومیت هتاکی شارلی یا حمایت از رهبر القاعده؟
شهرهای مختلف ترکیه شاهد تظاهرات مسلمانان در اعتراض به اقدام مجله
شارلی ابدو در انتشار مجدد تصاویر موهن به ساحت پیامبر(ص) اسالم بود.
اما در استانبول تظاهرات متفاوتی برگزار شد و در آن دهها نفر از مردم ترکیه
درحالیکه تصاویری از «اسامه بن الدن» رهبر سابق گروه القاعده را در دست
داشتند در مسجد فاتح استانبول تجمع کردند!! این افراد پالکاردی در دست
گرفتهاند که یک طرف آن عکس اسامه بن الدن و در طرف دیگر آن عکس
سعید و شریف کواشی عامالن حمله به نشریه شارلی ابدو چاپ شده بود.
سودانی ها خواستار اخراج سفیر فرانسه شدند
صدها تن از مسلمانان سودان در پاسخ به دعوت علمای سودان در "خارطوم"
پایتخت این کشــور تظاهرات کردند .در ایــن تظاهرات که پس از برگزاری
نماز جمعه در مسجد جامع خارطوم برگزار شد مسلمانان سودان با ننگین
خواندن این اقدام ،شــعار دادند" :سفیر فرانسه را اخراج کنید"؛ "پیامبر خدا
پیروز است"" ،دولت فرانسه باید عذرخواهی کند" و "به توهین به چهرههای
مذهبی پایان دهید".
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خشم مردم پاکستان
هزاران نفر از مردم پاکســتان در اعتراض به انتشار تصاویر موهن به ساحت
مقدس پیامبر اسالم(ص) در نشریه فرانسوی شارلی ابدو به خیابانها ریختند.
مردم در الهور پارچه نوشــتههایی حمل میکردند که روی آن نوشته شده
بود" :کاریکاتوریستهای موهن باید فورا به دار آویخته شوند ".آنها همچنین
پالکاردهایی انتقاد آمیز از شارلی ابدو و کارکنانش حمل میکردند.
همزمان در اســام آباد ،نمایندگان پارلمان پاکســتان در مقابل ساختمان
پارلمان تجمع کردند و سپس قطعنامهای در اعتراض به انتشار تصاویر موهن
جدید در شارلی ابدو تصویب کردند.
شعارهای تند در افغانستان
شهرهای مختلف افغانستان روز جمعه شــاهد تظاهرات گسترده مردم در
اعتراض به بازنشــر کاریکاتور پیامبر اسالم(ص) در مجله هتاک شارلی ابدو
بود .هزاران تن در کابل ،هرات ،غزنی و پکتیا به خیابانها ریختند و شعارهای
تندی سردادند.
اعتراضهای هرات شدیدتر از هر شهر دیگر افغانستان بود و مردم خواستار
بیرون کردن سفیر فرانسه از افغانستان شدند.
اعتراض کنندگان در کابل هم تکثیر میلیونی مجله شارلی ابدو با کاریکاتور
پیامبر(ص) و شرکت سران جهان در راهپیمایی پاریس را نوعی اعالن جنگ
با مسلمانها خواندند.
«شــاهداهلل شــاهد» عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت :جای تاسف
کونیم میلیون جمع
اینجاست که تروریستهای فرانسوی کشته میشوند ،ی 
میشــوند و آن را محکوم میکنند .در حالیکه قلب دو میلیارد مسلمان را
زخمی میکنند و کسی آن را محکوم نمیکند.
در والیت غزنی معترضان ساعتها جاده اصلی کابل قندهار را بر روی ترافیک
بستند و از دولت افغانستان خواستند که روابط دیپلماتیک با فرانسه را قطع کند.
اعتصاب در کشمیر
مسلمانان منطقه کشمیر تحت کنترل هند در اعتراض به نشر کاریکاتوری
موهن درباره پیامبر اســام(ص) دست به اعتصاب زده و فروشگاههای خود
را تعطیل کردهانــد .آنها همچنین با برگزاری تظاهرات در اعتراض به چاپ
کاریکاتورهای موهن در نشریه شارلی ابدو فرانسه ،در شهر سرینگر با نیروهای
امنیتی درگیر شدند.
نیروهای امنیتی هند به ســمت گروهی از تظاهرکنندگان که بعد از خارج
شدن از مسجد ،شعار «مرگ بر شارلی ابدو» سر داده بودند ،بمبهای دودزا
شلیک کردند .نیروهای پلیس از تیراندازی هوایی نیز استفاده کردند.
حکومت نظامی در سرینگر
مقامات هندی در بخشهایی از شهر قدیمی سرینگر محدودیتهای رفت و
آمد اعمال کردند تا از برگزاری تظاهرات بعد از نماز جمعه جلوگیری کنند.
نیروهای هندی «محمد یاســین ملک» یکی از رهبــران بلندپایه حامیان
استقالل که برای اعتصاب و تظاهرات فراخوان داده بود ،دستگیر کردند.
طنین لبیک یا رسول اهلل در غزه
شهروندان فلســطینی غزه با برگزاری راهپیمایی ،اقدام نشریه فرانسوی را
محکوم کردند.

 کشمیر هند ـ سرینگر

 چچن ـ گروزنی

 ایران ـ تهران

 فلسطین ـ غزه

 افغانستان ـ کابل
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بيانيه مجمع جهانی اهل بيت (ع)
در پی وقايع اخري تروريستی در پاريس اجناس فرانسوی را تحریم کنیم
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع):

بسم اهلل الرحمن الرحيم
بدون ترديد براي هر انسان عاقل و فهميده و بخصوص براي پيروان اديان الهي،
بويژه دين آسماني اسالم هرگونه اقدام ناشايست كه موجب وهن انسان به عنوان
اشرف مخلوقات و خليفه الهي بر روي زمين شود و يا فراتر از آن مصونيت جان
و مال ،ناموس و شــرف و حيثيت ،اعتقادات و مقدسات ديني وي را به مخاطره
بياندازد ،محكوم و نابخشودني است.
مجمع جهاني اهل بيت (ع) در ارتباط با حوادث اخير تروريستي در پاريس نكاتي
را معروض مي دارد:
هيــچ كس به هيچ عنوان حق ندارد عليه جان و زندگــي ديگران اقدام نمايد.
حيات آدمي عطيه اي الهي اســت كه بايد مورد احترام همگاني شــمرده شود.
از اينرو ايجاد رعب و وحشــت و اقدام تروريستي به هر دليل و انگيزه اي از نظر
مكتب طيبه اطهار (ع) كه همان اســام راستين محمدي (ص) است ،مردود و
محكوم است.
اعتقادات مذهبي و مقدسات ديني محترم شناخته مي شود و نبايد به اعتقادات
و مقدسات ديني ديگران بي احترامي و اهانت گردد .مرتكبين چنين اعمالي و
بــه مراتب فراتر از آن حاميان اين افــراد ،كه عمدتا از روي جهالت و ناداني و يا
قرار گرفتن دســتاويزي براي افراد مغرض و دشمن انسانيت و عدالت جهاني به
اين اقدامات دست مي زنند ،بايستي مورد مؤاخذه و تنبيه و مجازات قرار بگيرند.
حمايت آمريكا و برخي دولت هاي غربي و متحدينشان از معارضين تروريست در
منطقه خاورميانه به ويژه در كشورهاي سوريه  ،عراق و پيش از آن در فلسطين
مظلوم ،كه دستشان به خون هزار انسان بي گناه آغشته شده و ويراني و نابساماني
هــاي فراواني را در اين منطقه به بــار آورده اند ،علت اصلي پيدايش و ترويج و
گستاخي اين مجموعه هاست و همانگونه كه رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت
آيت اهلل العظمي امام خامنه اي (مد ظله العالي) مدتي قبل در خصوص بازتاب
عواقب اين اعمال تروريستي بر خود دولت هاي غربي پيش بينيكرده بودند ،اينك
در پي مقاومت ملت ها و دولت هاي منطقه ،ناكام گشته و سرخورده و مأيوس به
كشورهاي اعزام كننده و پشتيبان تروريسم مراجعت نموده و دست به اقدامات
تروريستي مي زنند .تمامي اين اعمال يعني تشويق و انجام اقدامات اهانت آميز
به اعتقادات و مقدســات ديني مردم و قتل بي گناهان امري مردود و محكوم و
قابل تقبيح است.
مجمع جهاني اهل بيت (ع) ضمن محكوميت شديد هرگونه اقدامات تروريستي
در هر نقطه از جهان اعم از عراق ،ســوريه ،يمن ،افغانســتان ،پاكستان ،پاريس
و غيــره ،تمام تحركات و اعمالي را كه با اهانت به اعتقادات و مقدســات ديني
مردم ،موجب تحريك احساسات و برانگيختن مراتب خشم و انزجار مردم شده
و دستخوش ناآرامي و تشنج مي كنند ،مردود و مطرود دانسته و آن را نيز قويا
محكوم مي كند.
مجمع جهاني اهل بيت (ع) ،با تاسي به تعاليم عاليه اسالم و معارف انسان ساز
مكتب اهل بيت (ع) ،همه برادران ديني و آرماني را به حفظ آرامش فراخوانده و از
آنان مي خواهد تا با صدور اعالميه ،برگزاري نشست ها و اجالس هاي روشنگرانه،
اينگونه اقدامات غيرانســاني را تبيين نموده و با معرفي موازين عقالني اســام
راســتين ،دسيسه هاي بانيان تروريسم و حاميان آنان درمنطقه را افشا نموده و
زمينه هاي دوستي ،و همزيستي مسالمت آميز جوامع مسلمان و همه آحاد مردم
جهان را تقويت نمايند.
و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
مجمع جهاني اهل بيت (ع) ـ دي ماه 1393
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دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ضمن اعالم انزجار از اقدام توهین آمیز
افراد جاهل و مغرض نســبت به ساحت پیامبر اعظم (ص) ،در مورد اهداف
توهین کنندگان به مقدسات مسلمانان گفت :اگر به عوامل پشت پرده این
حرکات نگاه کنیم میبینیم که آن یک حرکت سیاســی است که از سوی
امپریالیسم جهانی و اسرائیل پشتیبانی میشودو متأسفانه شاهد بودیم که
دولت فرانسه هم مثل دیگر کشورهای ضعیف اروپا تحت تأثیر القائات اینها
قرار گرفته و در این کار زشت وارد شده و حمایت کرده است.
«حجتاالســام والمسلمین اختری» افزود :مسألهای که میتوانیم آن را به
عنوان عامل اساسی این جریان بدانیم جایگاه با عظمتی است که امروز اسالم
در دنیا پیدا کرده است .مردم و جوانان جهان امروز ،بخصوص در اروپا و آمریکا
از مکاتب و ایسمهای گوناگون سرخورده شدهاند و به بن بست رسیدهاند .برای
آنها اســام از جذابیت خاصی برخوردار شده است .دشمنان وقتی میبینند
عالقه به معنویت و خداوند و اسالم در جامعه غرب در حال گسترش است،
فکر میکنند که با این حرکات زشت میتوانند مانع از گسترش موج اسالم
خواهی در دنیا بشوند .آنها میخواهند مانع از این شوند که مردم اروپا به اسالم
توجه بیشتری پیدا کنند؛ لذا ناچارند از مقدسات و آیین اسالم انتقاد کنند و
نگذارند تا چهره مهر و محبت اسالم جهان آکنده کند .بنابراین با استهزا و با
اهانت کردن میخواهند اسالم و پیغمبر(ص) را در میان مردم سبک کنند و
یا به آنها خدشه وارد نمایند.
رئیــس بنیاد ملی عفاف و حجاب با تأکید بر اینکه اینگونه حرکات از قدیم
و در زمان انبیاء گذشــته نیز وجود داشت ،درباره اینکه موضع گیری جهان
اسالم در برابر اینگونه اقدامات توهین آمیز چگونه باید باشد ،گفت :باید تمام
مسلمانان ،دول اسالمی ،همه فرهیختگان ،روشنفکران و همه اقشار مختلف
مردم در چنین قضایایی احساس مسئولیت نشان دهند و به هر وسیلهای که
میتوانند انزجار و نفرت خود را از این حرکات و سیاستهای پلید نشان دهند.
اختری اضافه کرد :من تعجب میکنم که در راهپیماییهای معترضان ،فقط
آمریکا و اســرائیل مورد خطاب قرار میگیرند ،در حالیکه اینک باید مرگ
را برای فرانسه خواست .مردم اکنون باید در برابر سفارتخانههای فرانسه در
کشورهای جهان تجمع و اعتراض خود را در آنجا اعالم کنند.
وی افزود :دولت فرانسه که اکنون هفته نامه پلید شارلی ابدو را حمایت می
کند ،از جمله دولی است که داعش را درست کردند و در تمام این جنایتها
شریک هستند؛ لذا باید نســبت به فرانسه به طور اخص موضع گیریهای
بسیار قوی و تند گرفته شود.
حجتاالسالم والمسلمین اختری پیشنهاد کرد :اتاقهای بازرگانی کشورهای
اسالمی برای مدتی تمام اجناس فرانسوی را تحریم کنند .دولتهای اسالمی
میتوانند در این زمینه نقش داشته باشند .مجالس و پارلمانهای کشورهای
اسالمی میتوانند در اینجا موضع گیریهای خوبی داشته باشند .قوه قضائیه
و سمن های حقوق بشری و انسانی و اسالمی باید در مقابل اینها ایستادگی
کنند و از اینها شکایت بکنند؛ زیرا آنها تنها به یک شخصیت برجسته اهانت
نکردهاند بلکه به یک میلیارد و پانصد میلیون نفر مسلمان اهانت کردهاند .لذا
باید همه ملتها و دولتهای اسالمی و سیاستمدارنشان در مقابل این جنایات
فرانسویها موضع گیری کنند .مردم ،انجمنها و دانشگاهیان همه باید در
برابر اینها موضع گیری کنند و اعتراضات خود را به اینها اعالم کنند.

نامه رهرب معظم انقالب
به جوانان اروپا و آمریکای شاملی
در پی حوادث اخیر فرانسه
الرحیم
الرحمن ّ
بس م اهلل ّ
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی
حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا
متقاعد کرد که دربارهی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم .من شما جوانان
را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده
میانگارم ،بلکه به این ســبب که آیندهی ملّت و ســرزمینتان را در دستان
حس حقیقتجویی را در قلبهای شما زندهتر و هوشیارتر
شما میبینم و نیز ّ
مییابم .همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب
نمیکنم ،چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاســت را از مســیر صداقت و
درستی جدا کردهاند.
ســخن من با شما دربارهی اسالم اســت و بهطور خاص ،دربارهی تصویر و
چهرهای که از اسالم به شما ارائه میگردد .از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی
تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شــوروی ــ تالشهای زیادی صورت
گرفته اســت تا این دین بزرگ ،در جایگاه دشــمنی ترسناک نشانده شود.
متأسفانه سابقهای طوالنی
تحریک احساس رعب و نفرت و بهرهگیری از آنّ ،
در تاریخ سیاسی غرب دارد .من در اینجا نمیخواهم به «هراسهای» گوناگونی
که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است ،بپردازم .شما خود با مروری کوتاه
بــر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ ،میبینید که در تاریخنگاریهای
جدیــد ،رفتارهای غیر صادقانه و مز ّورانــهی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و
فرهنگهای جهان نکوهش شده است .تاریخ اروپا و امریکا از بردهداری شرمسار
اســت ،از دورهی استعمار سرافکنده اســت ،از ستم بر رنگینپوستان و غیر
مورخین شما از خونریزیهایی که به نام
مسیحیان خجل است؛ محقّقین و ّ
ملی
قومیت در جنگهای ا ّول
و
ت
اسم
به
مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا
ّ
ّ
و د ّوم جهانی صورت گرفته ،عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند.
این بهخودیخود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از
این فهرست بلند ،سرزنش تاریخ نیست ،بلکه از شما میخواهم از روشنفکران
خود بپرســید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده
ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی،
مهمی
باید معطوف به گذشتههای دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع ّ
همچون شیوهی برخورد با فرهنگ و اندیشهی اسالمی ،از شکلگیری آگاهی
عمومی جلوگیری میشود؟
شــما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»،
زمینهی مشــترک تمام آن سودجوییهای ستمگرانه بوده است .اکنون من
میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراسافکنی و نفرتپراکنی،
شدتی بیسابقه ،اسالم و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار
اینبار با ّ
قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسالمی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟

مگر چه معانی و ارزشــهایی در اسالم ،مزاحم برنامهی قدرتهای بزرگ است
و چه منافعی در سایهی تصویرســازی غلط از اسالم ،تأمین میگردد؟ پس
خواستهی ا ّول من این است که دربارهی انگیزههای این سیاهنمایی گسترده
علیه اسالم پرسش و کاوش کنید.
خواستهی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوریها و تبلیغات
منفی ،سعی کنید شناختی مستقیم و بیواسطه از این دین به دست آورید.
منطق سلیم اقتضاء میکند که الاقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و
ماهیتی دارد .من اصرار نمیکنم که برداشت من یا
میترسانند ،چیست و چه ّ
واقعیت
این
ندهید
اجازه
میگویم
بلکه
بپذیرید
هر تلقّی دیگری از اســام را
ّ
پویا و اثرگذار در دنیای امروز ،با اغراض و اهداف آلوده به شــما شناســانده
شود .اجازه ندهید ریاکارانه ،تروریستهای تحت استخدام خود را به عنوان
نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند .اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ
دست ا ّول آن بشناسید .با اســام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن
(صلّیاهللعلیهوآل هوسلّم) آشنا شــوید .من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون
خود مســتقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کردهاید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالم
(صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم) و آموزههای انسانی و اخالقی او را مطالعه کردهاید؟
آیا تاکنون به جز رسانهها ،پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کردهاید؟ آیا
هرگز از خود پرســیدهاید که همین اسالم ،چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی
تمدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و
طــی قرون متمادی ،بزرگترین ّ
ّ
برترین دانشمندان و متف ّکران را تربیت کرد؟
من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهرهپردازیهای موهن و سخیف ،بین
سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه
واقعیتّ ،
شما و ّ
را از شما ســلب کنند .امروز که ابزارهای ارتباطاتی ،مرزهای جغرافیایی را
شکسته است ،اجازه ندهید شــما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور
کنند .اگر چه هیچکس بهصورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر
کند ،ا ّما هر یک از شما میتواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش،
پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد .این چالش از پیش طراحی
شده بین اســام و شما جوانان ،اگر چه ناگوار است ا ّما میتواند پرسشهای
جدیدی را در ذهن کنجکاو و جســتجوگر شما ایجاد کند .تالش در جهت
یافتن پاســخ این پرسشها ،فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقتهای نو
پیش روی شما قرار میدهد .بنابراین ،این فرصت را برای فهم صحیح و درک
مسئولیتپذیری
بدون پیشــداوری از اسالم از دست ندهید تا شاید به یمن
ّ
شــما در قبال حقیقت ،آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسالم را با
آزردگی کمتر و وجدانی آسودهتر به نگارش درآورند.
سیدعلیخامنهای
ّ
/1بهمن1393/
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خالصة مواضيع المجلة
ترجمة :السيد حسين الشوکي

چكيدهمطالب
اين شماره به
زبان عربي

ـ مؤمتر ومعرض "األرسة اإلسالمیة الدولیة" ـ الصفحة  7إلی الصفحة 32
یؤسس الشیعة حول العامل مراکز ثقافیة مستقلة وغالباً ما تهتم هذه املراکز باألنشطة التبلیغیة والتعلیمیة.
دامئاً ما نشــعر برضورة أن تجتمع هذه املراکز الثقافیة مع بعضها وذلك لنقل الخربات والتباحث يف املشکالت لغرض االستشارة
والتآزر.
وألجل هذا الهدف أقیم املؤمتر األول لألرسة اإلسالمیة الدولیة يف قم املقدسة وبحضور أکرث من  70مرکزاً ثقافیاً یرتبط باملجمع العاملي
ألهل البیت(ع) حول العامل ،وکذلك املنظامت الناشطة يف مجال التبلیغ الدیني الدويل.
باالضافة إلی ذلك وقد أقیم معرض جنبي عرض من خالله انجازات هذه املراکز الثقافیة.
وتختص هذه الصفحات للتعریف بهذا امللتقی وأیضاً املراکز الثقافیة املشارکة.
ـ تقاریر عن مراسم العزاء الحسیني حول العامل ـ الصفحة  33إلی الصفحة 58
خالل شهري محرم و الصفر املنرصمین أقام املسلمون يف کافة أنحاء العامل مراسم العزاء الحسیني وتعزیة أهل البیت(ع) کالسنوات
املاضیة.
نرشت خالل هذه الصفحات تصاویر وتقاریر بعض هذه املراسم لعدة دول مختلفة.
ـ نشاطات املجع العاملي ألهل البیت(ع) خالل املسیرة األربعینة ـ الصفحة  59إلی الصفحة 82
تعترب زیارت أربعینیة اإلمام الحسین(ع) أکرب تجمع مذهبي يف العامل؛ حیث یقوم حوايل  20میلیون زائر من مختلف الدول بالتوجه
نحو کربالء املقدسة وذلك العالن املواساة والتعاطف مع السیدة زینب(ع) بنت اإلمام عيل(ع) و أساری أهل بیت النبي(ص).
و قد طالب املتصدون علی العبتة الحسینیة وکذلك محافظ کربالء من املجمع العاملي ألهل البیت(ع) علی القیام بنشاطات ثقافیة
خالل مراسم العزاء الحسیني يف أیام أربعین.
وقد نرش املجمع ـ استجابة لهذا الطلب ـ  17عنوان لنرشات تبلیغیة يف مواضیع مختلفة؛
مثل القرآن والصالة والزیارة والحجاب والوحدة االسالمیة واألخالق و  ...و بخمس لغات.
و قد ذکر يف هذه الصفحات تقریراً حول هذا النشاط الهام.
ـ وکالة ابنا خالل معرض الصحافة ـ الصفحة  101إلی الصفحة 114
الة أهل البیت(ع) لألنباء ـ ابنا ـ إحدی وسائل اإلعالم الکربی للشیعة ،حیث تنقل أخبار الشیعة وموايل أهل البیت(ع) حول العامل
يف  20لغة .
وقد شاركت هذه الوکالة يف املعرض الدويل العرشین للمطبوعات واملواقع الخربیة يف طهران.
وقد نرش تقریراً حول نشاطات الجناح الخاص لوکالة ابنا يف هذه الصفحات.
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مجلہ کے موضوعات کا خالصہ
ترجمه :سید افتخار علی جعفری

چكيدهمطالب
اين شماره به
زبان اردو

عالمی اسالمی گھرانہ کانفرنس۔ صفحہ نمبر  7سے  32تک
پوری دنیا کے شیعہ اپنے اپنے ملکوں میں ثقافتی مراکز قائم کئے ہوئے ہیں اور تبلیغی و تعلیمی کاموں میں مصروف ہیں۔
لیکن ہمیشہ سے یہ ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ یہ مراکز ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اپنے اپنے
تجربات کی روشنی میں موجودہ مشکالت کے حوالے سے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں۔
پہلی عالمی اسالمی گھرانہ کانفرنس اہل بیت(ع) عالمی اسمبلی سے وابستہ دنیا کے  ۷۰ثقافتی مراکز اور بین االقوامی
سطح پر فعالیت کرنے والے تبلیغی اداروں کی شراکت سے قم میں منعقد کی گئی۔
نیز اس کانفرنس کے ساتھ ساتھ ایک نمائشگاہ بھی قائم کی گئی جس میں ان مراکز اور اداروں کے محصوالت کو نمائش
کے طور پر رکھا گیا۔
مذکورہ باال صفحات میں ان مراکز اور اس کانفرنس سے متعلق جانکاری پیش کی گئی ہے۔
دنیا میں عزاداری حسین(ع)۔ صفحہ نمبر  33سے  58تک
گزشــتہ محرم اور صفر کے مہینوں میں ہمیشــہ کی طرح دنیا کے مســلمانوں نے امام حســین علیہ السالم اور اہل بیت
اطہار(ع) کے غم میں عزاداری کے مراسم انجام دئے جن میں سے بعض کو ان صفحات میں تصویروں کے ساتھ منعکس
کیا گیا ہے۔
اربعین کے زائرین کے لیے اہل بیت(ع) عالمی اسمبلی کی خدمات۔ صفحہ نمبر  59سے  82تک
امام حسین علیہ السالم کے چہلم کے موقع پر کربال میں دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع میں قریب
دو کروڑ زائر دنیا کے گوشے گوشے سے کربال پہنچتے ہیں تاکہ حضرت زینب(ع) اور اسیران کربال کے تئیں خراج
عقیدت پیش کریں۔
امام حسین علیہ السالم کے حرم مقدس اور شہر کربال کے عہدہ داروں نے اہل بیت (ع) عالمی اسمبلی سے درخواست کی
کہ اس سال چہلم پہ اس جم غفیر اور عاشقان حسین(ع) کے لیے تبلیغی اور ثقافتی خدمات بھی پیش کی جائیں۔ اسمبلی نے
اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اہم اسالمی موضوعات جیسے قرآن ،نماز ،زیارت ،حجاب ،اسالمی اتحاد اور اخالق
وغیرہ پر پانچ زبانوں میں مضامین شائع اور تقسیم کیے۔
مذکورہ باال صفحات میں اسمبلی کی اس کارکردگی کی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔
مطبوعات کی نمائشگاہ میں خبررساں ایجنسی’’ابنا‘‘ کی کارکردگی۔ صفحہ نمبر  101سے  114تک
اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی۔ابنا۔ دنیائے تشیع کی ایک بڑی خبر رساں ایجنسی ہے جو اہل بیت اطہار(ع) کے پیروکاروں کی
خبروں کو دنیا کی  ۲۰زندہ زبانوں میں منعکس کرتی ہے۔
اس خبررساں ایجنسی نے تہران میں لگائی گئی مطبوعات اور خبر رساں ایجنسیوں کی بیسویں بین االقوامی نمائشگاہ میں
حصہ لیا۔
مندرجہ باال صفحات میں اس نمائشگاہ میں ’’ابنا‘‘ کی فعالیتوں کو مختصر طور پر منعکس کیا گیا ہے۔
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Traducido por Jalil Sahurie Sadi

Conferencia Familia Internacional Islámica - páginas 7 a la 32
Los Shiítas de alrededor de todo el mundo, han fundado en sus propios países centros culturales independientes en los cuales se ocupan en actividades de difusión y de enseñanza. Pero siempre han sentido que era
necesario reunir a estas sociedades en un encuentro comunitario y compartir sus experiencias y argumentar
sus problemas, actuando mutuamente en relación a consultas y sinergias en común.
Se ha celebrado la primera conferencia internacional de la familia islámica con la participación de más de 70
sociedades culturales relacionadas a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) de alrededor de todo el mundo,
como también de organizaciones activas en la difusión internacional en Qom. También, además de esta conferencia, estas sociedades y organizaciones fueron exhibidas.
Estas páginas incluyen una presentación de esta conferencia y organizaciones.
Luto Hussaini en el Mundo - páginas 33 a la 58
Durante los meses de Muharram y Safar recién pasado, los musulmanes del mundo, tal como años anteriores,
han celebrado ceremonias de luto por Imam Hussain (P) y por Ahlul Bait (P) del Profeta (Bpd).
En estas páginas publicamos informes e imágenes de algunas ceremonias de luto en diferentes países del
mundo.
Actividades de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) en la Caminata de Arbain -páginas 59 a la 82
La Peregrinación de Arbain de Imam Hussain (P) es la congregación religiosa más grande de todo el mundo.
En esta ceremonia, alrededor de 20 millones de peregrinos, venidos de diferentes países, se dirigen hacia
Karbalá para presentar sus condolencias a Hazrat Zaynab (P) y a los prisioneros de Ahlul Bait (P).
Los responsables del santuario de Imam Hussain (P) y también de la provincia de Karbalá, solicitaron a la
Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) que se unieran este año a las ceremonias, actividades culturales y de
difusión. La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) en respuesta a esta solicitud, publicó y tradujo a 5 idiomas folletos de difusión con 17 títulos, que incluyeron importantes temas tales como: Corán, Oración, Peregrinación,
Hiyab, Unidad Islámica, Moral, etc...
En estas páginas se presenta un informe de estas grandes actividades de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait
(P).
La Agencia ABNA presente en la Exhibición de Medios de Comunicación - páginas 101 a la 114
La Agencia Noticiosa Ahlul Bait (P) -ABNA- es un gran medio de comunicación de los Shiítas del mundo que
publica en 20 idiomas las noticias de los seguidores de Ahlul Bait (ABNA) en el mundo. Esta agencia noticiosa
participó en la vigésima exhibición internacional de medios de comunicación y agencias noticiosas en Teherán.
En estas páginas publicamos un breve informe de las actividades del stand de ABNA en esta exhibición internacional.
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Derginin Bu Sayısında yer Alan Konuların özeti
Tercüme: Zafer Aydaş

Uluslararası İslam Aile Konferansı – Sayfa: 7 – 32
Dünya genelindeki Şialar, kendi ülkelerinde tesis ettikleri bağlantısız kültür merkezlerinde eğitim ve tebliğ faaliyetleri alanında çalışmalar yapmaktadırlar, ancak bu kuruluşların her zaman
ortak bir çatı altında birleşmesi ve deneyimlerini ve sorunlarını paylaşarak aralarında, görüş
birliği ve sinerji artışına yönelik adımlar atması gerekmektedir.
1. Uluslararası İslam Aile konferansı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına bağlı dünya genelindeki
yaklaşık 70’den fazla kültürel kuruluşun ve aynı şekilde Uluslararası tebligat alanlarında aktif
olan kuruluşların katılımıyla İran’ın Kum kentinde düzenlenecektir.
Ayrıca konferansın yanı sıra ek bir fuar kurularak bu kurum ve kuruluşların kazanımları sergilenecektir.
Bu sayfalar bu konferansın ve katılacak kuruluşların tanıtımıyla ilgilidir.
Dünya Genelinde İmam Hüseyin’in (a.s) Matemi –Sayfa: 33 – 58
Geçtiğimiz Muharrem ve Safer aylarında dünya Müslümanları önceki yıllarda olduğu gibi yine
İmam Hüseyin (a.s) ve Peygamberimizin Ehlibeyti (a.s) için matem ve azadari merasimi düzenlediler.
Bu sayfalarda dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen matem merasimlerine dair haber ve
resimler yayınlanmıştır.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın Erbain Yürüyüşü Faaliyetleri – Sayfa: 59 - 82
Dünyanın en büyük ve en ihtişamlı buluşması olan İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain ziyareti, dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 20 milyon kişiyi Hz. Zeynep (s.a) ve Ehlibeyt (a.s) esirleri ile
hemdert olduklarını göstermek için Kerbela’ya çekmektedir.
İmam Hüseyin’in mukaddes türbe yetkilileri ve Kerbela ili yetkilileri Dünya Ehlibeyt (a.s)
Kurultayı’ndan bu yılki Erbain yürüyüşünde kültürel ve tebliği faaliyetlerde bulunma talebinde
bulundular. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı da bu isteğe cevap olarak Kuran, Namaz, Hicap,
Ahlak ve İslami Vahdet gibi konularda tebliğ içerikli broşürler hazırlayarak 5 dilde yayınladı.
Bu sayfalarda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın önemli faaliyetine dair raporlara yer verilmiştir.
Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA Yazılı Basın ve Haber Ajansları Fuarında – Sayfa: 101 - 114
Dünya Şialarının en büyük haber yayın organı olan Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA, Ehlibeyt
Mektebi takipçilerine dair haberleri 20 dilde yayınlamaktadır.
Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA, Tahran’da düzenlenen 20. Tahran Yazılı Basın ve Haber
Ajansları Fuarına katıldı.
Bu sayfalarda Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın 20. Yazılı Basın ve Haber Ajansları Fuarındaki
standının faaliyetlerine dair kısa bir raporu yayınlanmıştır.

127  گنجینهمجمع1393  دی و بهمن، | آذر81  و80  و79 سال دهم | شمارههای

چكيدهمطالب
اين شماره به
زبانانگليسي

ABSTRACTS
Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Conference on the international Muslim Family, pp. 7 – 32
Establishing independent cultural centers the world over, Shi’ah are busy working in propagating and teaching arenas. it was always necessarily felt that these centers should get
together at a gathering. And by exchanging experiences and raising problems, they may
take measure in co thinking. With the participation of more than 70 cultural centers from
all over the world to the Ahl al-bayt (‘a) World Assembly and also active organizations in
propagation, the first conference on international Muslim family was held.
Likewise, a sub fair was held and the products of these centers and organization were
displayed. These pages are only to introduce these conference and centers.
Imam Husayn (‘a) Mourning, pp. 33 – 58
Just like previous years, Imam Husayn (‘a) and the household of the prophet (‘a) mournings were held in the months of Muharram and Safar by Muslims all over the world.
Report and pictures of some of Imam Husayn (‘a) mournings in different countries were
published on these pages.
The Assembly’s Activities in Arba‘in, pp. 59 - 82
Arba’in Ziyarah of Imam Husayn (‘a) is the biggest religious gathering in the world. In this
ceremony About 20 million visitors from the world over go to Karbala to sympathize with
lady Zaynab (‘a) and the captives of the Ahl al-Bayt (‘a).
Officials of sacred holy shrine of Imam Husayn (‘a) and province of Karbala’ asked the Ahl
al-Bayt (‘a) World Assembly to be culturally and propagating active in this current ceremony. In response to the request, the Assembly translated and published 17 brochures on
important Islamic subjects, such as: Qur’an, prayer, Ziyarah, Hijab, Muslim Unity, ethics,
etc. in 5 languages. In report of these great activities is presented on these pages.
ABNA News Agency at press Fair, pp. 101 - 114
Ahlul-Bayt (‘a) News agency - ABNA - is a big media for the Shi’ah all over the world that
publishes the news of the followers of Ahlul-Bayt (‘a) in 20 languages. This news agency
took part at the 20th Tehran international press and news agencies.
A short report of activities of ABNA pavilion at this fair is presented on these pages.
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