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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ےهای
زیبای 
شیعہ

در برابر زشتےهای
وهابیت

 نمایندگان زشتی های تکفیر
گروه های تکفیری ،ســال های ســیاهی را برای جهان رقم زده اند .گرچه
فاجعهبارترین ،غافلگیرکنندهترین و دلخراشترین جنایات عصر مدرن را این
گروههــا نیافریدهاند ،بلکه پیش از ایــن دولت های غربی چنین جنایاتی را
مرتکب شده اند؛ اما اعمال این گروه ها از دو جهت زیر فجایع آنان را تحمل
ناپذیرترمیکند:
 .1برخالف بســیاری از جنایات مستکبران غربی که مخفیانه و یا حتی در
پوشش های محترمی همچون صلیب ســرخ انجام می شد (مانند آنچه از
اردوگاه کشتار جمعی "بیرکه نوآ" در آلمان نازی نقل شده است) ،گروههای
تکفیری اصرار دارند که جنایات خــود را با بهره گیری از امکانات تصویری
جدید و حتی هالیوودی ثبت و با استفاده از رسانههای مختلف منتشر کنند.
اگر هم اکنون بسیاری از جنایات کمونیستها ،نازیستها ،فاشیستها و  ...به
دلیل نداشتن مدارک قوی در هالهای از ابهام قرار دارد ،اما آدم سوزیها ،سر
بریدنها و جگرخواری اعضای داعش و النصرهًْ بدقت تصویربرداری میشود؛ با
تکنیکهای سینمایی جلوه مییابد؛ و بسرعت در مرأی و منظر همه جهانیان
قرار میگیرد.
 .2برخالف دولتهای جنایتکار بلوک شرق و غرب که خود را رسم ٌا المذهب
یا سکوالر معرفی میکردند ،گروههای تکفیری اعمال مشمئزکننده خود را با
برافراشتن نمادهای اسالمی و شعارهای دینی ،مرتکب می شوند.
ندای "اهلل اکبر" و شــعار "ال اله اال اهلل" کــه برترین جلوه های توحید را در
بردارنــد ،هم اکنون با نکبت وهابیت ،در ذهن و ضمیر شــهروندان دهکده
جهانی به صدای ترس و شعار ترور تبدیل شده اند.
نتیجه اینکه مردم بسیاری از نقاط جهان ،اسالم ـ این آئین دوست داشتنی و
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سرشار از زیبایی ها ـ را با داعش و القاعده و النصرهًْ و بوکوحرام ـ این گروههای
وحشتناک و نفرت انگیز ـ می شناسند.
ترامپ» اسالم هراس هم کمک
همین فضاست که به روی کارآمدن امثال «
ِ
می کند و مجال اسالم ستیزی را فراخ تر می نماید.
 نمایندگان زیباییهای شیعه
اما در برابر این جلوه های زشــت ،ســازمانی نیز وجــود دارد که تالش می
کند اسالم واقعی را به جهانیان بشناساند؛ اسالمی که بر "عشق"" ،محبت"،
"همزیســتی"" ،اخالق"" ،ایثار"" ،کمک به نیازمندان"" ،عیادت از بیماران"،
"شنیدن سخن دیگران" و "تبعیت از سخن نیکوتر" تأکید می کند.
سازمان «حسین کیست؟ ـ ? »Who is Hussainکه فعالیتهایش با ایدهای
ساده از سوی مسلمانان ساکن در اروپا آغاز شد ،اینک به مدد نام مقدس خود
فراگیر شــده است و مردم در پنج قاره جهان بدون آنکه هزینه ای بر دوش
هیچ دولتی قرار دهند ،آن را توسعه داده و اهداف انسان دوستانه اش را پی
می گیرند.
این ســازمان مردمنهاد که با هدف آشنایی مردم جهان با حسین بن علی ـ
علیهما السالم ـ و قیام عاشورا و الهام گرفتن از ارزشهای انسانی اهلبیت(ع)
مانند مســاوات میان انسانها و پیروان ادیان مختلف و با کوشش تعدادی از
جوانان شیعه لندن در سال  ۲۰۱۲م .شروع به کار کرد اکنون در بیش از ۶۰
شهر جهان شعبه دارد.
داوطلبان عضو این حرکت ،کارت های کوچکی که حضرت سیدالشــهداء ـ
علیه السالم ـ و سیره و قیام او را معرفی می کند را همراه با گل ،بطری آب،
بسته های غذا یا شیرینی به شهروندان غیرمسلمانی که اسالم را بجز با «بن

تهیه غذا برای فقرا در گروه حسین کیست؟
اهدای خون به وسیله اعضای گروه حسین کیست؟
پوستر مراسم راهپیمایی اربعین با هماهنگی گروه حسین کیست؟

الدن» و «بغدادی» نمی شناسند ،هدیه می کنند تا این پیام را به آنها منتقل
نمایند که اسالم واقعی آن است که در مکتب شیعه متجلی است ،نه آنچه از
مذهب ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب می تراود و از  CIAو  MI6تغذیه می شود.
این سازمان از ظرفیت سایت های اینترنتی و شبکههای اجتماعی هم برای
معرفی امام حسین بن علی ـ علیهما السالم ـ استفاده میکند.
در حال حاضر این گروه در بســیاری از کشــورهای جهان ـ از جمله آلمان،
آمریکا ،استرالیا ،انگلستان ،پاکســتان ،تایلند ،تانزانیا ،زامبیا ،فرانسه ،کانادا،
کویت ،کنگو ،لبنان ،نروژ ،نیجریه و هندوســتان ـ در حال فعالیت اســت و
توانســته حامیان بسیاری را از ادیان ،نژادها ،اقوام و فرهنگهای گوناگون به
خود جذب کند.
فعاالن این ســازمان در کشــورهای مختلف و به مناســبتهای گوناگون،
شیوههای متنوعی را برای معرفی امام حسین بن علی ـ علیما السالم ـ به کار
میگیرند؛ از جمله:
ـ اهداء گل و تراکتهایی درباره امام حسین(ع) در میان عابران و صحبت با
مردم درباره آن حضرت؛
ـ توزیع آب و غذا؛
ـ اهدای خون رایگان به بیماران نیازمند؛
ـ فعالیتهای تبلیغاتی در مترو و مراکز عمومی؛
ـ راه اندازی کمپین TeamGiveBack؛
ـ عیادت از بیماران؛
ـ همنشینی با سالمندان؛
ـ رسیدگی به ایتام؛
ـ سر زدن به کارتن خواب ها و افراد بی خانمان؛
ـ تمیز کردن داوطلبانه معابر عمومی و فعالیتهای محیط زیستی؛
ـ طراحی پوسترهایی برای اعالم تعطیلی روز عاشورا؛
ـ راه اندازی دستههای عزاداری در عاشورا و اربعین؛
ـ و ...
اعضای این سازمان همچنین در اقدامی بموقع ،پس از صدور نامه های رهبر
معظم انقالب اســامی به جوانان غربی ،نســخه هایی از آن را تکثیر و بین
مخاطبان آنها در سرزمین های غربی توزیع کردند.
جالب تر اینکه عضویت در سازمان "حسین کیست؟" منحصر به مسلمانان
نیست و غیر مسلمانان نیز در این مجموعه عضو هستند و تالش میکنند با
حرکتهای مدنی ،اسالم ،مراسم اسالمی و مسلمانان را به دنیا معرفی کنند.
 لزوم توسعه این تجربه موفق
ماندگارترین و مؤثرترین نوع فعالیتهای تبلیغی کارهایی است که به شکل
خودجوش و داوطلبانه ـ و نه دســتوری و دولتی ـ شــکل میگیرد و انجام
میشود؛ که گفتهاند« :آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند».
اکنون پس از تجربه موفق و نســبتا طوالنی سازمان «حسین کیست؟» آیا
نمیتوان از این مدل ،برای فعالیتهای مشابه با هدف مبارزه با اسالم هراسی
استفاده کرد؟

سردبیر
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پا به پای والیت

تهاے کلے
ترسیم سیاس 
و مسائل اصلے ایران

در سخرنانی رهرب معظم انقالب اسالمی
در اولین روز سال 1396

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در اولین روز سال نو ،در اجتماع عظیم و پرشور زائران و مجاوران حرم
رضوی (علیهالسالم) با تجلیل از وحدت و پایبندی ملت به ارزشهای انقالب
و دلبستگی مردم به مبانی و عرصههای دینی« ،مسائل معیشتی و اقتصادی»
و «انتخابات» اردیبهشت ماه را دو موضوع مهم سال جدید خواندند.
متن کامل بیانات ایشان به شرح زیر است:

ن ال ّرحیم
هلل ال ّرحم 
ما 
بس 
نبینا ابیالقاسم
و
دنا
ســی
علی
ــام
الس
و
ه
ًْ
ال
الص
و
العالمین
رب
الحمدهلل
و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
محمد و علی آله االطیبین االطهرین المنتجبین الهداهًْ المهدیّین
المصطفی ّ
بقیهًْاهلل فی االرضین.
ما
سی
ّ
المعصومین ّ
هم ّ
صل على فاطمهًْ و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما احاط به علمک،
اللّ ّ
ّ
الرضا عدد ما احاط به علمک ،صال ًهًْ
موســى
بن
على
ک
ولی
على
صل
هم
اللّ ّ
ّ
ّ
ّ
دائم ًهًْ بدوام ملکک و سلطانک،
الرضا عدد ما احاط به علمک سالماً
موسى
بن
على
اللّ ّ
هم ســلّم على ّ
ّ
ولیک ّ
الحجهًْ بن الحسن
لولیک ّ
دائماً بدوام مجدک و عظمتک و کبریائک .اللّ ّ
هم کن ّ
ولیاً و حافظاً و قائدا ً
ّ
ه
ًْ
ساع
کل
فی
الساعهًْ و
ّ
صلواتک علیه و على آبائه فی هذه ّ
و ناصرا ً و دلی ً
ال و عیناً حتّى تسکنه ارضک طوعاً و تمتّعه فیها طویال.
یک سال دیگر و یک بار دیگر خدای متعال این توفیق را به ما داد که در زیر
السالم) در جمع شما
الرضا (علیه ّ
علی بن موسی ّ
ســایهی بقعهی مبارکهی ّ
برادران و خواهران حضور پیدا کنیم و ضمن همدلی و همزبانی با این آحاد
جمعیّت عظیم و مؤمن و پُرشور ،مطالبی را در زمینهی مسائل کشور ،مسائل
انقالب ،مســائل اصلی و اساســی در میان بگذاریم .خدای متعال را بر این
توفیق سپاسگزارم .جمع پُرشور متراکمی که در این رواق مط ّهر و در اطراف
مقدس و ز ّوار محترمی که به جاذبهی [این]
این محل ،اعم از مجاوران مشهد ّ
امام بزرگوار ،به این منطقه و به این اســتان و به این شهر تشریف آوردهاند،
همه مایلند و همه مشــتاقند که ســخن دل انقالب و نظام را در زمینهی
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مسائل گوناگون بشنوند .بنده در فرصتی که امروز هست ،قهرا ً به بخشی از
آنچه الزم است گفته بشود ،میتوانم بپردازم و امیدوارم مورد هدایت الهی و
رضای الهی و مقبول درگاه الهی باشد.
برادران و خواهران عزیز!
تحرک
یک
به
کشور
نیاز
جهت
به
هم
است؛
کشور
مهمی برای
امسال سال ّ
ّ
مهم اقتصادی که انشــاءاهلل مسئولین کشور به آن بیندیشند و بپردازند ،و
ّ
هم از جهت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای
شهر و روستا که آنهم در جای خود بسیار مهم است.
در سال  ۹۵ـ سال گذشته ـ با وجود اینکه کشور دچار مشکالت اقتصادی
بود ولی ملّت ایران از دو جهت خوش درخشــید؛ هم از جهت پایبندی به
مسائل انقالب و ارزشهای انقالب و نظام اسالمی که مظهر آن پُرشور بودن
راهپیمایی عظیم بیستود ّوم بهمن و اجتماعات مردم در مورد مسائل مربوط
ن دهندهی پایبندی و شور و هیجان و دلبستگی ملّت
به انقالب بود که نشا 
ایران به مســائل انقالب بود؛ جهت د ّوم ،پایبندی مردم به مسائل ایمانی و
دینی بود .امسال به گزارش مورد اطمینانی که از سراسر کشور در ماه مبارک
رمضان ،در ماه محرّم و ماه صفر و بقیّهی مراسم دینی داده شد ،شور و حضور
و دلبســتگی مردم به مسائل ایمانی ،از همیشه بیشتر بود .هم در قضایای
مربوط به انقالب ،هم در قضایای مربوط به مســائل دینی و ایمانی ،حضور
همتهای بلند مردم از همیشه بیشتر بود .این خیلی مهم است
مردم و بُروز ّ
ّ
ّ
ً
از این جهت که ا ّوال سمت و سوی حرکت ملت ایران را و هویّت ملت ایران
را به رخ دوســت و دشمن میکشد .نه راهپیمایی بیستود ّوم بهمن مربوط
محرم و ماه رمضان و اعتکاف
به یک ســلیقهی سیاسی است و نه جلسات ّ
و راهپیمایی اربعین مربوط به یک سلیقهی سیاسی است[ ،بلکه]مربوط به
همهی ملّت ایران و مربوط به همهی سالیق گوناگون کشور است .پس این
نشــان میدهد که سمت و سوی حرکت ملّت ایران ،سمت و سوی انقالبی
و دینی است؛ مربوط به هر سلیقهی سیاسی که باشند[ .پس] هویّت ملّت

ایران را به رخ دوســت و دشمن کشید .این یک .د ّوم اینکه اجتماع عمومی
مردم و وحدت ملّی را هم به همه نشــان داد .وقتی شما این سال  ۹۵را از
آغاز تا انجام نگاه کنید ،همهی قضایا این دو نشانهی مهم را نشان میدهد:
هم همبســتگی مردم را در مسائل اساســی زندگی با وجود اختالفنظرها
در مســائل فرعی و سیاسی گوناگون نشان میدهد ـ ا ّما در جهت اصلی که
جهت نظام و جهت انقالب اســت ،مردم همســو و همجهتند ـ این یک ،و
بعد دلبســتگی مردم را نشان میدهد به انقالب و به نظام و به مسائل دین
و ایمان؛ این در دنیا خود را نشــان داده اســت ،این به رخ دشمن و دوست
کشیده شده است؛ این [مربوط به] سال .۹۵
قضیهی همین
آن،
آخرین
که
البتّه حوادث تلخ در طول سال وجود داشت
ِ
ّ
آتشنشانان جانباختهی عزیز بود که فداکاری کردند و حادثهی تلخی بود.
همت مردم و ارادهی مردم
حوادث تلخ همیشــه هست ،عمده این است که ّ
و جهت حرکت مردم ،مژدهبخش و نشانهی پیشرفت باشد که این بحمداهلل
وجود داشت.
من عرض میکنم که این نیاز ملّی ،امسال هم به ق ّوت خود باقی است .امسال
هم ملّت ایران ،هم باید اتّحاد ملّی خود را نشان بدهند ،هم باید پایبندی خود
به انقالب و نظام و مباحث و مسائل دینی را نشان بدهند و اثبات کنند ،هم
باید سمت و سوی حرکت خود را به رخ دشمنان ایران و دشمنان جمهوری
اســامی و دشمنان ملّت ایران بکشند؛ به این مناسبت بحث امروز را بنده
انتخاب کردهام.
بحث امروز دربارهی دو موضوع است :یک مسئله راجع به مسائل اقتصادی
کشور است که البتّه دور از اصطالحات اهل فن ،آنچه را به نظر میرسد مردم
توجه کنند و در آن جهت حرکت کنند و
عزیزمان خوب است بدانند و به آن ّ
مطالبهی آنها از ما مسئولین باشد ،در بحث اقتصادی عرض میکنم؛ انشاءاهلل
در بحث مربوط به انتخابات هم ـ که موضوع د ّوم بحث امروز من اســت ـ
مطالبی را به عرض خواهم رساند.
برادران و خواهران عزیز!
مســئلهی اقتصاد ،مسئلهی اولویّتدار کشور است؛ نهفقط امسال ،که چند
ســال است این مســئله در رأس اولویّتهای فوری کشور قرار دارد و نیاز به
تحرک اقتصادی به شکل صحیح و با برنامهریزی صحیح ،در این چند سال
ّ
محســوس بوده است و کارهایی هم شــده است که من اشاره خواهم کرد.
توجه کنید که اولویّت
اولویّت امروز ملّت ایران ،مســئلهی اقتصادی است و ّ
دشمن هم مسئلهی اقتصادی است؛ یعنی امروز دشمنان جمهوری اسالمی
برای اینکه بتوانند اهداف خودشــان را در مــورد ایران و ایرانی و جمهوری
اســامی محقّق کنند ،دنبال راهکارهای اقتصادی ،و یا به تعبیر درستتر،
دنبال ضربهزدن اقتصادی به ملّت ایرانند .هدف دشمن این است که بتواند
با فشار اقتصادی ،ملّت ایران را نسبت به نظام اسالمی و جمهوری اسالمی
دلسرد و دلزده کند و بین ملّت ایران و نظام اسالمی فاصله بیندازد و هدفهای
نادان
خودش را از این راه دنبال کند .البتّه من به شــما عرض کنم
دشمن ِ
ِ
بیایمان ما ســالها اســت که این تالش را میکند برای جدا کردن ملّت از
نظام [ولی] مو ّفق نشــده است؛ بعد از این هم به حول و ق ّوهی الهی مو ّفق
نخواهد شد .خب ،دشمن توفیق پیدا نمیکند ا ّما ما ّ
موظفیم این بحث را طرح
توجه مســئوالن به آن ،برای ایجاد پیوندها و
اهمیت آن ،برای ّ
کنیم؛ برای ّ
ارتباطات همکاری میان مردم و مسئوالن در زمینهی اقتصاد؛ چون مسئلهی
ی است و من مقداری
مهم 
اقتصاد ،مسئلهی معیشت مردم ،مسئلهی بسیار ّ
در این زمینهها عرایضی خواهم کرد؛ [البتّه] بهطور اجمال در پیام ا ّول سال،
دیروز به عرض ملّت ایران رساندیم ،امروز یک مقداری مسئله را باز میکنم.
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ّ
سجاد از خدای متعال درخواست میکند و به
مسئلهی اقتصادی است که امام ّ
خدای متعال پناه میبرد .از اسراف و از اینکه منابع معیشتی ،به قدر کافی در
اهم ّیت مسئلهی اقتصاد
اختیار مردم وجود نداشته باشد ،این نشاندهندهی ّ
است .پس باید در این زمینه بحث کنیم.
ولیکن قبل از آنکه وارد بحث اصلی بشوم ،دو نکته را مایلم حتماً مورد تأکید
قرار بدهم و به شــما عزیزانی که تشریف دارید و کسانی که این صحبت را
بعدا ً میشنوند ،این دو نکته را یادآوری کنم:
نکتهی ا ّول؛ دشــمن در تبلیغات وسیع خود تالش میکند که کمبودهای
معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسالمی و به جمهوری اسالمی نسبت
بدهد؛ این نقشــهی دشمن است .آنها میخواهند اینجور وانمود بکنند که
نظام اسالمی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی ملّت ایران را و
مشکالت اساسی ملّت ایران را حل کند و گرهها را باز کند؛ یک سوءاستفادهی
اینجوری میخواهند بکنند برای کوبیدن نظام اسالمی .این حرف ناشی از
بغض و عداوت و کینهی آنها به نظام اســامی است .این یک حرف خالف
واقع اســت ،خدماتی که نظام اسالمی و جمهوری اسالمی به ایران و ملّت
مدت کرده اســت ،یک خدمات برجسته و فوقالعاده است .اگر
ایران در این ّ
وضع ملّت را و وضع کشور را مقایسه کنیم با قبل از دوران اسالمی یعنی در
دوران طاغوت ،آنوقت معلوم میشود که چه خدمات بزرگ و ارزشمندی را
نظام اسالمی تقدیم کرده است .بله ،ضعفهایی وجود دارد؛ این ضعفها مربوط
به مدیریّت ماها است ،این مربوط به کمبودها و ناتواناییهای مدیرانی است
که در بخشهای مختلف مشغول کار بودهاند؛ ا ّما نظام اسالمی تواناییهایی را
در خود پرورش داده و مدیرانی را تربیت کرده است که توانستهاند کارهای
بسیار بزرگی را در طول این سی و چند سال برای کشور انجام بدهند؛ آنهم
درحالیکه در این سی و چند سال ،ملّت از همه طرف در فشار تحریم و فشار
اقتصادی دشمنان بوده است.
من چند نمونه را عرض میکنم .البتّه اینها فقط نمونههایی اســت که من
میگویم َو ّال آن فهرست خدمات نظام جمهوری اسالمی ،یک فهرست بسیار
جمعیت کشور از ا ّول انقالب تا امروز
طوالنیتر از این حرفها است .ببینید!
ّ
دو برابر شده است .یعنی از حدود چهل میلیون به نزدیک به هشتاد میلیون
رسیده است ،ا ّما آنچه اتّفاق افتاده و آن کارهایی که در زمینههای مختلف
انجام گرفته است ،بحث دو برابر و سه برابر نیست[ ،بلکه] ارقام فوقالعاده و
بسیار چشمگیری است.
در زمینههای زیرساختی ،کارهایی در کشور شده است که حقیقتاً از نظر
معیار و مقیاســی[ ،که] انسان با کشورهای دیگر میسنجد ،بسیار بزرگ و
مدت ،شش برابر شده است؛
عظیم است .از باب مثال :راههای کشور در این ّ
مدت ،بیست برابر شده است؛ سدهای مخزنی
ظرفیت بنادر کشــور در این ّ
ّ
کشور ـ که آب شُ رب و آب کشاورزی را تأمین میکنندـ سی برابر شده است؛
تولید برق کشور ،چهارده برابر شده است؛ صادرات غیر نفتی کشور ۵۷ ،برابر
شده است ـ قبل از انقالب[ ،یعنی] در دوران طاغوت ،صادرات کشور تقریباً
منحصر بود به نفت و یک مختصری اشیاء تولیدی دیگر که در جنب صادرات
نفتی ،تقریباً هیچ بود؛ امروز صادرات غیر نفتی  ۵۷برابر افزایش پیدا کرده
اســت ـ تولید محصوالت پتروشیمی سی برابر و تولید محصوالت فوالدی
پانزده برابر [شده است]؛ اینها کارهای زیرساختی است؛ هر کشوری بخواهد
تحرک پیدا کند ،پیشــرفت اقتصادی پیدا کند ،به این چیزها احتیاج دارد؛
ّ
این کارها در دوران انقالب انجام گرفته است.
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در زمینهی علم و ف ّناوری ،از ا ّول انقالب [تاکنون] ،تعداد دانشــجویان ۲۵
توخردهای
برابر شــده است؛ ا ّول انقالب ،همهی دانشــجویان کشور دویس 
هزار [نفر] بود ،امروز نزدیک پنج میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل
الیتهای علمی و ف ّناوری
هستند؛ مقاالت علمی شانزده برابر [شــده]؛ و ف ّع ّ
فراوان دیگر.
در زمینهی توســعهی اجتماعی و انسانی ،شاخصها بســیار باال است .در
زمینهی خدمات ـ خدمترسانی ـ به مردم ـ مثل برق و گاز و تلفن و آبادی
الیتهای
روســتاهاـ آمارها بســیار خوب و مژدهبخش است .در زمینهی ف ّع ّ
نظامی ،آمارها فوقالعاده است؛ کشوری که قبل از پیروزی انقالب ،از لحاظ
نظامی وابســتهی محض به خارج از کشور بود ـ آن هم به دشمنانی مثل
آمریکاـ امروز از لحاظ پیشرفتهای نظامی ،آنچنان چشمگیر است که چشم
دشمن را هم میزند ،او را هم خشمگین و نگران و عصبانی میکند.
اینها همهاش هنر نظام اسالمی است؛ اینها کارهایی است که نظام اسالمی
کرده است .عرض کردم که اگر این فهرست را بخواهم بگویم ،یک فهرست
بســیار طوالنی اســت و کار از اینها برتر و باالتر است .البتّه انقالب متو ّقف
نمیشود ،پیشرفت متو ّقف نمیشود؛ کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام
بگیرد و به حول و ق ّوهی الهی انجام خواهد گرفت و در سیاستهای کلّی نظام
اسالمی [هم] به آن کارهایی که باید در آینده انجام بگیرد ،تصریح شده است
و ذکر شده است که چه کارهایی باید انجام بگیرد.
الیتهای
ع
ف
ضعفهای
از
بنده
خب ،ضعفهایی هم داشــتهایم که کم نبوده؛
ّ ّ
مسئولین کشــور ـ از جمله خو ِد این حقیرـ در ســطح عموم ملّت ایران
و در طول ســالها ،آگاهم؛ ضعفهای زیادی وجود داشــته که این مربوط به
مدیریّتهای ما است ،مربوط به حرکت عمومی نظام اسالمی نیست .ما هرجا
رتحرک داشــتیم ،کار پیش رفته است؛ هرجا
یک مدیریّت
انقالبی ف ّع ِ
ِ
ال پُ ّ
تحرک داشتیم؛ کارها یا
مدیریّتهای ضعیف ،بیحال ،ناامید ،غیرانقالبی ،و بی ّ
متو ّقف مانده است ،یا انحراف پیدا کرده است .این مسئلهای است که وجود
دارد؛ یک اشکالی و یک ضعفی است که وجود دارد؛ باید مدیرانمان انشاءاهلل
پُرانگیزهتر باشند ،کارآمدتر باشند ،تالش بیشتری را انجام بدهند ،و به حول
و قوّهی الهی همینجور هم خواهد شــد .من بهطور قاطع عرض میکنم که
اگر مدیریّت در بخشهای مختلف کشور ،متدیّن باشد ،انقالبی باشد و کارآمد
باشــد ،همهی مشکالت کشور حل خواهد شد؛ ما مشکل غیرقابل حلّی در
کشور نداریم .یک نکته این بود که عرض شد.
ظرفیتهای کشور بسیار باال است؛ ما تواناییهایمان،
نکتهی د ّوم این است که ّ
اســتعدادمان در کشور خیلی زیاد اســت؛ یعنی اگر ما امیدواریهایی را به
آینده ابراز میکنیم و میگوییم کــه این کارها باید انجام بگیرد یا میگوییم
ظرفیتها و تواناییهای
این کارها انجــام خواهد گرفت ،این با تکیهی بــر
ّ
بالق ّوهی کشــور است .ما کشورمان ،هم از لحاظ نیروی انسانی ،هم از لحاظ
نیروهای طبیعی ـ نیروهای زیرزمینی ،رویزمینی و امکانات گوناگون ـ جزو
کشورهای ثروتمند محسوب میشود .از لحاظ نیروی انسانی ـ همینطور که
عرض کردیم ـ پنج میلیون دانشجو ،یک ثروت عظیمی برای کشور است؛
عالوهی بر این ،ما حدود ده میلیون فارغالتّحصیل دانشگاهی داریم که اینها
ســن
میتوانند کارهای مختلف را انجام بدهند .ما  ۳۳میلیون جوانی که در
ّ
کار باشد ـ یعنی بین پانزده سال و چهل سال سن داشته باشد ـ در کشور
داریم؛ یعنی یک کشور جوان [هستیم] که دارای این توانایی است که بتواند
کار کنــد .برطبق [عقیدهی] اهل نظر و اهل فــن ،بهترین زمان [کارایی]
انسان دارای توان کار ـ مرد و زن ـ بین پانزده سال و چهل سال است و ما
ِ
از این جهت ،در کشــور وضعمان بحمداهلل بسیار خوب است و  ۳۳میلیون
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جمعیت کشور در این سنین قرار دارند ،که میتوانند کار کنند ،میتوانند
از
ّ
بارهای سنگین را بر دوش خودشان حمل کنند .در منابع زیرزمینی [هم]
جمعیت کشور در
در دنیا پیشرفته هستیم .من یک وقتی عرض کردم که
ّ
حدود یک صدم جمعیّت دنیا است امّا تقریباً همهی منابع اصلی ما از یک
صدم بیشتر است؛ بعضی دو صدم است ،بعضی سه صدم است ،بعضی پنج
صدم اســت؛ یعنی ما از لحاظ منابع ،دستمان باز است .در همین جلسهی
ا ّول سال ـ یکی دو سال قبل ـ گفتم که ما از لحاظ منابع نفت و گاز بر روی
هم ،در دنیا ا ّولیم؛ یعنی بهترین کشور و ثروتمندترین کشور در همهی دنیا
از لحاظ منابع نفت و گاز بر روی هم [ما هستیم] ،گفتم که ما در درجهی
ا ّول قرار داریم .اخیرا ً آماری به بنده دادند و معلوم شــد که ما از لحاظ تنها
گاز هم در دنیا ا ّولیم ،یعنی هیچ کشوری به قدر کشور ما نفت و گاز ندارد،
و درخصوص گاز ،هیچ کشوری در دنیا به قدر ما گاز ندارد که امروز یکی از
مهم انرژی است .خب این کشور ،کشور ثروتمندی است؛ بیخود نیست
منابع ّ
که دشمنان ما ـ [یعنی] قدرتهای سلطهگر ،آمریکا و امثال آن ـ چشم طمع
دوختهاند به این کشور و میخواهند این کشور را زیر سلطه دربیاورند .البتّه
این آروزی همیشگی آنها است و این آرزو برآورده نخواهد شد و این آرزو را
قطعاً به گور خواهند برد.
خب ،وارد بحث مربوط به اقتصاد بشویم ،وقت محدود است و من باید بتوانم
همهی آنچه را که میخواهم عرض بکنم ،ولو کوتاه ،عرض بکنم.
ببینید ،ما برای کشــورمان و برای ملّتمــان چه میخواهیم؟ ما میخواهیم
امنیت ملّی میخواهیم ،ع ّزت
ملّت و کشور به کجا برسد؟ ما برای ملّت ایران ّ
ملّی میخواهیم ،سالمت عمومی میخواهیم ،رفاه عمومی میخواهیم؛ پیشرفت
همهجانبه میخواهیم ،اســتقالل از قدرتهای ســلطهگر جهانی میخواهیم،
شکوفایی اســتعدادها میخواهیم ،رها شــدن و نجات یافتن از آسیبهای
اجتماعی ـ مثل اعتیاد و فســاد و امثال اینهــا ـ میخواهیم؛ اینها را برای
کشور میخواهیم؛ اینها چیزهایی است که ما در زمینهی مسائل ما ّدی برای
کشورمان دنبال میکنیم و میخواهیم .آنوقتی ملّت به آسایش خواهد رسید
که این مواد برای او در داخل کشور تأمین بشود .خب چگونه میشود اینها
امنیت ملّی ،اقتدار ملّی ،پیشرفت همهجانبه
را به دســت آورد؟ ع ّزت ملّیّ ،
چهجور به دســت میآید؟ من عرض میکنم بدون اینکه کشور یک اقتصاد
ی داشــته باشد ،اینها به دست نمیآید .نیاز ما اقتصاد قوی ،تولید قوی،
قو 
همراه با مدیریّت قوی است؛ نیازمان این است :یک اقتصاد قوی و مطمئن
و متّکی به خود که دســتمان به سمت دیگران دراز نباشد ،بتوانیم انتخاب
کنیم ،بتوانیم حرکت کنیم ،بتوانیم اقدام کنیم ،بتوانیم روی قیمت نفت اثر
بگذاریم ،پول ملّی را ارزشمند کنیم ،قدرت خرید مردم را باال ببریم؛ بدون
مستمری خواهیم رسید ،نه به
یک اقتصاد قویِ اینجوری ،نه به یک ع ّزت
ّ
اهم ّیت
امنیت
مستمری خواهیم رسید؛ این چیزها را باید تأمین کنیمّ .
یک ّ
ّ
اقتصاد این است .و البتّه بدون اتّحاد ملّی هم به دست نمیآید؛ بدون پیوند
عمومی ملّت با نظام هم این خواســتهها به دســت نمیآید؛ بدون فرهنگ
انقالبی هم به دست نمیآید؛ بدون مسئوالن شجاع و ف ّعال و پُرکار هم این
خواستهها تأمین نخواهد شد .همهی اینها را الزم داریم و باید تأمین کنیم
و میتوانیم تأمین کنیم[ .پس] یکی از مشکالت عمدهی کنونی ما مسئلهی
اقتصاد است.
خب ،اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم و گفتیم؛ دوســتان و ف ّعاالن مسئول
بقیهی دســتگاههای کشور ،با عالقه این مسئله را دنبال
در ق ّوهی مجریّه و ّ
کردند و برنامهریزیهایی کردند ،کارهایــی را انجام دادند .خب این کارها
خوب اســت و من به بعضی [از آنها] هم اشاره خواهم کرد لکن آنچه امروز

برای ما مشــهود است و مقابل چشممان میبینیم[ ،این است که] خألهای
ی مسئلهی بیکاری است؛ بخصوص
اقتصادی ما خألهای بزرگی اســت .یک 
بیکاری جوانان و بخصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده .این یک خأل است،

یک حفره اســت .این را باید تأمین کرد .مسئلهی معیشت طبقات ضعیف
[مهم است]؛ ما ّاطالعات را دائماً دنبال میکنیم و از وضع مردم در بخشهای
مختلف کشور ّ
مطلع میشویم؛ مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند .مسئلهی
بیکاری هست ،مسئلهی سختی معیشت هست؛ و مشکالت گوناگونی که در
زمینهی فرهنگی و اجتماعی به دنبال اینها میآید.
خب ،عرض کردیم که دشمن هم بر روی همینها تمرکز میکند و روی اینها
تبلیغات میکند .صاحبنظران اقتصادی ،آن کسانی که در زمینهی مسائل
اقتصادی صاحبنظرند ،مشــکل عمده را در رکود و بیکاری میبینند؛ حق
هم با آنها اســت .یکی مســئلهی بیکاری است ،یکی مسئلهی رکود تولید
و کمبود تولید در داخل کشــور است .خب اینها در اقتصاد مقاومتی هست
منتها اقتصاد مقاومتی یک مجموعه اســت .اگر ما بتوانیم این مجموعه را
ِ
مهم آن تکیهی
تجزیه کنیم و در هر
فرصت زمانی ،بر روی بخشی از مسائل ّ
بیشتری در کشور انجام بگیرد ،مطمئ ّناً خواهیم توانست نتایج خوبی از آن
بگیریم.
در سال  ۹۵کارهای خوبی انجام گرفت .حق این است که به تالشهایی که
مسئوالن محترم انجام دادهاند بپردازیم و از آنها قدردانی بکنیم .در اوائل سال
گذشته که بنده در همین جلسهی ا ّول سال تأکید زیادی بر روی کارگاههای
متوســط کرده بودم ،مسئولین تصمیم گرفتند که به کارگاههای
کوچک و
ّ
متوسط کمک کنند؛ پانزده هزار میلیارد تومان بودجه گذاشتند
و
کوچک
ّ
برای اینکه مث ً
تحرک ببخشند و ف ّعال
ال حدود بیس 
ت هزار کارگاه کوچک را ّ
کنند و از رکود خارج کنند؛ اقدام هم کردند ،البتّه یکقدری دیر شد لکن
باالخره اقدام شــروع شــد و انجام گرفت .خب این اقدام ،اقدام خوبی بود
منتها در هر کار خوبی ،آنچه الزم است ،نظارت و استمرار است .اگر چنانچه
توجه و د ّقت الزم در ادامهی کار انجام نگیرد ،کار به سرانجام
نظارت الزم و ّ
نمیرسد؛ یا به سرانجا ِم مطلوب نمیرسد .من توضیح خواستم از کسانی که
تفحص
قضیه بودند و از ُطرق مختلف ،از لحاظ میدانی ّ
دســتاندرکار این ّ
کردم[ ،فهمیدم] خب کار پیش رفته است منتها نه به آن اندازهای که هزینه
شــده .کار پیشرفتهایی داشته است منتها آنجوری که مورد نظر است و
باید پیش میرفت و انجام میگرفت ،انجام نگرفته است .باید کاری کنیم که
اجرایی مسئوالن بتواند به نتایج نهایی برسد.
تدابیر مسئوالن و سیاستهای
ِ
امروز مشــکالت ما در زمینهی بخشی از شاخصها ،مشکالت زیادی است.
تورم کاهش نشان
بعضی از شاخصها خوب است؛ فرض بفرمایید که شاخص ّ

میدهد که این خوب است ،ا ّما شاخص بیکاری افزایش نشان میدهد یعنی
بیکاری بیشتر شده است .اینها آمارهای رسمی خود مسئولین است .یا رشد
اقتصادی ،مثبت نشان میدهد ا ّما رشد سرمایهگذاری ،منفی است؛ که این
یکی از عیوب اساسی و بزرگ است .یا مث ً
ال در بعضی از بخشها ـ مثل بخش
نفت ـ پیشرفت داریم[ ،ا ّما] در بعضی از بخشهای دیگر ـ مثل بخش معدن،
مثل مسکن ـ عقبرفت داریم .یعنی آمارهای رسمی انسان را قانع نمیکند
به اینکه حرکت عمومی به سمت رفع مشکالت اقتصادی است.
خب ،حاال از گذشته عبور کنیم ،به آینده نگاه کنیم .آنچه بنده در مورد آینده
بهعنوان نقطهی اولویّتدار و کلیدی به آن نگاه میکنم ،عبارت است از تولید؛
تولید ملّی ،تولید داخلی .توصیهی بنده ،خواســتهی بنده ،مطالبهی بنده،
تکیهی بر روی تولید داخلی است .تولید داخلی یک کلیدواژه است .اینها را
عرض میکنیم تا ا ّوالً چون در محضر ملّت ایران این حرفها دارد گفته میشود،
توجه کنند و روی آن تکیه کنند ،ثانیاً افکار عمومی
مسئولین محترم به این ّ
مردم هم در همین جهت مطالبهگر باشــد؛ مطالبات مردم هدایت بشود به
ض امروز ما است .من اینجور احساس
تعر ِ
این سمتی که مورد ّ
توجه و مورد ّ
میکنم که اساس کار فع ً
ال برای این برههی از اقتصاد کشور ،مسئلهی تولید
متعددی
ملّی و تولید داخلی اســت .این یک کلیدواژه است ،سرفصلهای
ّ
از این مسئله ناشی میشــود .اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم،
اشــتغال به وجود میآید و مشکل بیکاری ـ که یکی از مصیبتهای امروز
کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری ،باال است ـ برطرف خواهد شد
یا کاهش پیدا خواهد کرد.
خصوصیــت را ذکر کردهام که البتّه این چند مورد هرکدام
من اینجا چند
ّ
فصل ُمشبعی بحث الزم دارد ،من ناچارم فقط به [گفتن] فهرست اکتفا کنم.
یکی از سرفصلها اشتغال است .یکی از سرفصلهایی که از تولید به دست
میآید ،شــکوفایی استعدادها و ابتکار جوانها است .وقتیکه بازار تولید گرم
باشد و رونق داشته باشد ،استعداد جوانها شکوفا میشود و ابتکارهایی را به
میدان میآورند.
اهم ّیت است ـ
دارای
که
ـ
کشور
ارز
که
ت؛
ی
بااهم
ز
ار
نشدن
ســ ّوم ،مصرف
ّ
ِ ّّ
برای کاالهای مصرفی ،مصرف نخواهد شد ،هزینه نخواهد شد .بعد ،به کار
افتادن پساندازهای راکد [برای] آنهایی که پسانداز دارند؛ اگر در کشــور
تولید رونق پیدا بکند ،پساندازهایی که راکد هستند ،به گردش میافتند و
خودشان برای کشور تولید ثروت میکنند.
جهش صادرات؛ اگر تولید باشــد ،صادرات هم جهــش پیدا خواهد کرد و
باز برای کشــور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد .یک فایدهی دیگر،
کمرنگ شدن مسابقهی به رخ کشیدن مارکهای خارجی [است] .امروز یکی
از بالهای اجتماعی و اخالقی بزرگ ما این است که مارکهای خارجی را به
رخ هم میکشــیم؛ این لباس ،این کفش ،این کیف ،این محصول ،مال فالن
کارخانهی معروف خارجی است .بنده به رخ دیگری میکشم ،او به رخ دیگری
میکشــد؛ یک مســابقهای در این مورد به راه میافتد؛ ما درواقع ،این بالی
فرهنگی و این مشکل فرهنگی را بهوسیلهی رونق تولید میتوانیم در کشور
کم کنیم یا جلویش را بگیریم.
یکی از فواید تولید ،از بین رفتن یا کم شــدن مشــکالت و ناهنجاریهای
اجتماعی اســت؛ بیکاری موجب فساد اســت ،موجب تأخیر ازدواج است،
موجب اعتیاد است؛ اگر بیکاری وجود نداشته باشد ،اینها هم از بین میرود؛
تولید میتواند عالج اینها هم محسوب بشود.
ایجاد نشاط ملّی؛ خو ِد تولید در کشور وقتی راه بیفتد ،یک نشاط عمومی و
مهمی در پیشــرفت کشور
ملّی به وجود میآورد که این خودش یک عامل ّ
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متأسفانه خیلی در این زمینه عقب
ظرفیتهای معدنی کشور ـ که امروز ّ
استّ .
یافتد و میتوانیم از منابع خدادادی که خدای متعال به
هستیم ـ به کار م 
این ملّت بخشیده است ،استفاده کنیم .این چند عنوان و سرفصل است؛ اگر
شما فکر کنید ،باز سرفصلهای دیگری هم پیدا میکنید؛ اینها همه نتایج و
رونق تولید در کشور است.
آثار و فواید ِ
خــب ،ما یک کلمه میگوییم تولید ـ تولید ملّــی ،تولید داخلی ـ ا ّما خب
امکاناتی الزم دارد؛ آیا ما این امکانات را داریم یا میتوانیم به دست بیاوریم؟
جواب بنده این اســت که بله .ما این امکانــات را امروز هم داریم؛ بعضی را
بالفعل داریم ،بعضی را میتوانیم به دست بیاوریم .این امکانات عمدتاً نیروی
انسانی اســت ،مهارت است ،سرمایه است و ابزا ِر کا ِر الزم و پیشرفته است؛
اینها چیزهایی است که برای یک تولید مو ّفق در یک کشور مورد نیاز است.
ی از این وســایل و امکانات را االن بالفعل در کشور
من معتقدم که ما بعض 
داریم ،بعضی را هم میتوانیم در کشور به وجود بیاوریم ،بدون اینکه دشواری
زیادی داشته باشد.
جمعیت کشور در
ا ّما نیروی انســانی؛ عرض کردیم که  ۳۳میلیون [نفر] از
ّ
سنین کارند؛ یعنی س ّنشان از پانزده سال تا چهل سال است .البتّه آن کسانی
که توانایی کار دارند بیشترند ،یعنی از پانزده سال تا  ۶۵سال ـ که  ۶۵سال را
مث ً
جمعیتند ا ّما
ال دوران ازکارافتادگی بهحساب میآورند ـ  ۵۵میلیون [نفر]
ّ
الیت کند ،الاقل ۳۳
آن که جوان محسوب میشود و میتواند در
ِ
میدان کار ف ّع ّ
میلیون نیروی کارند .ما ده میلیون تحصیلکردهی دانشگاهی داریم ،نزدیک
به پنج میلیون دانشجو داریم؛ اینها ثروت است برای کشور .کسانی که ّ
مطلع
متخصصین مهندســی در کشور ما جزو
بودند ،به ما ّاطالع دادند که تعداد
ّ
ا ّولین ردیفهای تعداد مهندســین در کشورهای دنیا ـ حتّی در کشورهای
پیشرفته و بزرگ ـ است؛ یعنی امکانات از لحاظ انسانی ،اینقدر بسیار است.
سرمایه؛ یکی از چیزهایی که برای تولید الزم است ،سرمایه است .غالباً گفته
میشود که ما سرمایهی الزم برای اینکه تولیدکننده را بتوانیم به تولید وادار
کنیم نداریم؛ بنده این را قبول ندارم .عالوه بر امکانات شخصی ـ که اشخاص
خودشــان امکاناتی دارند ـ دولت توانســته است صندوق توسعهی ملّی را
به وجود بیاورد .من یک توضیحی دربارهی صندوق توســعهی ملّی بدهم:
این جزو سیاستهایی بود که از چند سال قبل از این ،در ضمن سیاستهای
کلّی گنجانده شــد و دولتها اجبار پیدا کردند که صندوق توسعهی ملّی را
در برنامههایشان بگنجانند .صندوق توسعهی ملّی چیست؟ معنای صندوق
توسعهی ملّی این است که از درآمد نفت کشور ـ نفتی که بدون اینکه ارزش
افزودهای تولید کند ،از چاه درمیآوریم و میفروشیم ـ هرسال یک درصدی
کنار گذاشته بشود که وابستگی اقتصاد کشور به نفت کم بشود .گفتیم ا ّول
بیســت درصد ،بعد بر این بیست درصد ،هر سال اندکی [یعنی] سه درصد
اضافه میشــود؛ اگر این سه درصدها را تاکنون بنا بود اضافه بکنیم ،امسال
بایستی  ۳۶درصد از درآمد نفت ،صرف صندوق توسعهی ملّی میشد یعنی
نگهداری میشــد در صندوق توسعهی ملّی که کشور از وابستگی به نفت به
ایــن اندازه نجات پیدا میکرد .و این وقتی پیش برود ،در ظرف چند ســال
دیگر ،نفت بکلّی از اقتصاد کشــور جدا خواهد شد که این برای کشور یک
فرصت بزرگ و یک فوز عظیم است .یکی از بدبختیهای کشور ما و بعضی از
کشورهای دیگر ،این است که اقتصادشان وابستهی به نفت است؛ اختیار نفت
هم دست کشورهای تولیدکنندهی نفت نیست ،دست مصرفکنندهها است،
دست قدرتهای جهانی است؛ آنها هستند که قیمت میگذارند ،باال میبرند،
پاییــن میآورند؛ در واقع تولیدکنندهی نفت در این مورد ،در مقابل قدرتها
منفعل است .اگر کشوری بتواند اقتصاد خودش را از نفت جدا بکند و دارای
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نفت هم باشد ،این کشور قطعاً پیشرفت چندبرابر خواهد کرد .این صندوق
توسعهی ملّی به این منظور به وجود آمد .البتّه در سال  ،٩۴مسئولین دولتی
گفتند درآمدهای نفتی کم شده است ـ هم فروش کم بوده ،هم قیمت نازل
بوده است ـ درخواست کردند ،اظهار ضرورت کردند که از اختیارات رهبری
استفاده کنند که آن بیست درصد اضافه نشود ،فقط بیست درصد را بگیرند،
مــا هم قبول کردیم و این اجازه را به دولت دادیم که بتوانند فقط بیســت
درصد را در صندوق ذخیره کنند .این صندوق برای این است که به بخش
خصوصی ـ یعنی به تولیدکنندهی داخلی ـ پول بدهد و به او توانایی بدهد
تا بتواند کار تولید را راه بیندازد؛ این شد سرمایه .یعنی توانمند کردن بخش
خصوصی از طریق صندوق توســعهی ملّی ،یک چیز خیلی الزمی اســت.
صندوق توســعهی ملّی را بهعنوان یک فرصت برای کشور باید به حساب
آورد؛ این فرصت میتواند در خدمت تولید قرار بگیرد و باید در خدمت تولید
قرار بگیرد؛ یعنی تولیدکنندهی داخلی میتواند از این صندوق با سیاستها و
برنامهریزی درست دولتها استفاده کند .نیروی انسانی آنجور ،سرمایه هم
اینجور [تأمین میشود].
ابزار کار؛ بعضی میگویند ما ابزارهای مدرن نداریم ،ابزارهای پیشرفته نداریم؛
بنده عرض میکنم :جوان ایرانی که میتواند غنیســازی اورانیوم را در ظرف
مدت کوتاهی از ســهونیم درصد به بیست درصد برساند ـ که این کار بسیار
ّ
بزرگی بود که در کشور انجام گرفت؛ و من این را در سخنرانی عمومی گفتهام
که عمدهی مشکل غنیسازی اورانیوم ،بین همان سه درصد یا سهونیم درصد
با بیســت درصد است؛ وقتی کشوری این توانایی را پیدا کرد که غنیسازی
اورانیوم را به بیست درصد برساند ،براحتی میتواند تا  ۹۹درصد برود؛ عمدهی
مشــکل در اینجا است؛ این قطعهی مشــکل کار را ،جوانان دانشمند ما ،در
مدت کوتاهی که ما شاهد بودیم [گذراندند] و توانستند این راه را طی کنند
ّ
و غنیسازی را از ســهونیم درصد به بیست درصد برسانندـ آن جوانی که
میتواند اینجور حرکت علمی عظیمی را انجام بدهد ،یا میتواند در ساخت
موشــک و هواپیما با وجود تحریمهای بسیار سخت بینالمللی کاری بکند
که افسر صهیونیســت ،مدیر نظامی صهیونیســت میگوید من با ایرانیها
تحســین کاری که اینها کردند باز بدارم،
دشــمنم ،ا ّما نمیتوانم خودم را از
ِ
[اینها] کار بزرگی انجام دادند؛ خب جوانی که میتواند آنجور موشک درست
کند ،آنجور هواپیما درســت کند ،آنجور سالح نظامی درست کند ،سالح
پیشرفته درست کند ،دشمن را بترســاند ،میتواند غنیسازی اورانیوم را از
ســهونیم درصد به بیست درصد برساند ،این جوان نمیتواند ماشین را برای
تولید خودرو یا فالن موضوع دیگر پیشرفت بدهد و پیش ببرد؟ چرا نمیتواند؟
جوان ما تواناییاش را دارد؛ نیروی انسانی ما ،مغز متف ّکر و ف ّعال جوان باسواد
و بااستعداد و تحصیلکردهی ایرانی ،آماده است برای این کارها؛ خیلی کارها
را میتوانیم انجام بدهیم .میدان را باز کنیم برای جوانها ،جوانها بســیاری از
گرههای بزرگ و مشکل ما را میتوانند حل کنند و باز کنند .دانشگاههای ما
تشنهی همکاری با دستگاههای صنعتی ما هستند .بنده از چند سال قبل،
همکاری صنعت و دانشگاه را توصیه کردم ،البتّه مقداری هم انجام گرفته؛ در
بخشهای نظامی خیلی خوب انجام گرفته است ،در بعضی از بخشهای دیگر
همینجور .دانشگاههای ما میتوانند کمک کنند؛ [این] هم برای دانشگاهها
خوب است ،هم برای پیشــرفت علم خوب است ،هم برای صنایع ما خوب
است .بنابراین ما در تولید ،مشکلی از لحاظ امکانات نداریم؛ هم نیروی انسانی
تهیه کنیم ،هم سرمایهگذاری میتوانیم
را داریم ،هم میتوانیم ابزار کار پیشرفته ّ
بکنیم بهوسیلهی صندوق توسعهی ملّی و امثال اینها و ثروتهای خود مردم.
بنابراین تولید ،عملی است؛ امکانات تولید در کشور وجود دارد.

ا ّما الزاماتی هم هست؛ یک وظایفی است که همهی ما باید به عهده بگیریم.
هم آحاد ملّت ،هم مســئولین دولتی ،هم مسئولین قضائی ،هم مسئولین
قــ ّوهی مق ّننه یک وظایفی دارند ،الزاماتی دارند؛ ایــن الزامات را اگر انجام
بدهند ،تولیــد [رونق میگیرد] .من حاال مقــداری از این الزامات را عرض
میکنم؛ من میگویم ،بــرای اینکه این افکار عمومی مردم نســبت به این
مسئله آگاه بشوند و بدانند؛ ما بنبست نداریم؛ ما راهی که نتوانیم حرکت
کنیــم و پیش برویم نداریم؛ ما میتوانیم پیش برویم ،یک خرده بایســتی
تحرک ببخشــیم .یکی از الزامات ،مدیریّت کارآمد و متع ّهد و
به خودمان ّ
متدیّن است .مسئوالن باالی کشور ،برای بخشهایی که به تولید ارتباط پیدا
میکند ،مدیریّتهای کارآمد بگذارند؛ مدیریّتهای بانشاط ،با حال؛ مدیریّتهای
ِ
دست مسئوالن
عالقهمند ،پُرانگیزه ،قوی .یکی از الزامات این است که [این]
ارشد کشور است.
یکی از کارها ،دخالت دادن مردم در کار تولید است؛ مردم باید در کار تولید
[دخالت داده بشــوند] .ما سیاستهای اصل  ۴۴را که چند سال پیش ابالغ
کردیم ،همهی کسانیکه در مسائل اقتصادی صاحبنظر بودند گفتند این
یک انقالب در کار سیاسی است؛ خب همین را دنبال کنند؛ مردم را دخالت
بدهند .جمهوری اســامی در کار جنگ و دفاع از کشور ـ که معموالً کار
جنگ و دفاع از کشور و دفاع از مرزها کار دولتها است ،کار مردم نیست؛ کار
ارتشها است ،کار دولتها است ـ با مدیریّت درست و با گزینشهای صحیح
توانست مردم را بسیج کند ،وارد این میدان کند و جنگ را َببرد .وقتی مردم
در کار دفاع از مرزها وارد میدان شدند ـ کاری که مربوط به دولتها و مربوط
ی از برجستگان نظامی ما،
به ارتشــها است ـ توانستند پیش بروند؛ بسیار 
مردمی و بسیجیاند؛ بسیجی بودند و بسیجی هم مبارزه کردند ،بسیجی هم
شهید شدند؛ خب کار اقتصاد به طریق اولی [همینطور است] .کار اقتصاد
یک کار مردمی اســت؛ اگر در زمینهی مسائل اقتصادی مردم را در میدان
وارد بکنیم و مردم نقشآفرین بشوند در میدان اقتصاد و میدان تولید ،یقیناً
پیش خواهد رفت .این هم یکی دیگر از الزامات.
یکی از الزامات ،صادرات است که مسئولین دولتی باید ف ّعال بشوند .گزارشی
متأسفانه عمدهی صادرات کشور
به دست من رسید از مسئولین دولتی که ّ
ما بلکه عمدهی معامالت تجاری ما از صادرات و واردات ،با پنج یا شش کشور
است؛ خب این خطا است ،این خالف اقتصاد مقاومتی است .ما در بندهای
اقتصــاد مقاومتی روی این هم تکیه کردهایم .یکی از سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی همین اســت؛ گسترش صادرات و گسترش طرفهای صادراتی ما.
اینکه ما به پنج کشور یا شش کشور اکتفا بکنیم و خودمان را محدود بکنیم
تحرک مسئولین را الزم دارد؛ چه در سیاست خارجی،
[صحیح نیست] ،این ّ
چه در بخشهای دیگر.
قضائیه و
امنیت سرمایهگذاری است؛ که این کار ضابطین ق ّوهی
ّ
یکی دیگرّ ،
امنیت سرمایهگذاری محفوظ
که
کنند
کاری
باید
است؛
تی
امنی
ّ
کار نیروهای ّ
باشــد .یکی از کارهای مهم ،ثبات سیاستها است؛ قوانین ،قوانین دائماً در
مقررات و
تغییر نباشــد؛ که این کار ،کار مجلس شورای اسالمی است .ا ّوالً ّ
زوائد دستوپاگیر را بردارند ،ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنند و هر روز یک
قانون جدیدی نیاورند که نتواند [سرمایهگذاری شود].
امنیت سرمایهگذاری که عرض کردم ،خیلی
امنیت اقتصادی و ّ
این مسئلهی ّ
مهم اســت .گاهی ما در این زمینهها کوتاهی کردهایم .فرض بفرمایید در
یک نقطهای از کشــور ،یک سرمایهگذاری و یک سروصدایی به پا میشود،
صداوســیما هم وارد میشود و تبلیغات میکنند ،مردم [هم] میآیند طال و
خانه و پول و همهچیزشان را خرج میکنند و صرف سرمایهگذاری میکنند،

امنیت اقتصادی
بعد معلوم میشود در آن تقلّب بوده است! خب این خالف ّ
امنیت تولید را حفظ کرد .بنابراین اینها چیزهایی است که
اســت .بایستی ّ
جزو الزامات حتمی برای تولید است.
مسئولیت
احساس
داخلی،
تولید
ی
ه
مسئل
یکی از مســائل بسیار مهم در
ّ
آحاد مردم است .حاال بنده طرف مردمم ،من خواستههای مردم و مطالبات
مــردم را عرض میکنم ا ّمــا این را هم مردم عزیز مــا بدانند که کار ،فقط
به عهدهی مســئولین نیست] ،بلکه] کار به عهدهی خود مردم هم هست.
اینکــه ما روی تولید داخلی تکیه میکنیــم ،خب حتماً مصرف داخلی هم
توجهی میکنند؟
مورد تو ّقع است .چرا مردم به مصرف تولیدات داخلی کم ّ
البتّه خوشــبختانه در این اواخر یک کارهایی دارد انجام میگیرد؛ بعضی از
فروشگاهها فقط تولید داخلی را عرضه میکنند .مصرفکنندهی ایرانی برای
ارجحیت قائل باشد و دنبال اسم
آن چیزهایی که در داخل تولید میشــود،
ّ
خارجی و مارک خارجی و نام خارجی ندوند؛ یکی از تو ّقعات این است.
یکی از تو ّقعات این اســت که جوانهای عزیز ما واقعاً دنبال کار باشــند و
مسئولیتی وجود نداشــته باشد .یکی از کارهایی که واقعاً بر
بیحالی و بی
ّ
مسئولیت است؛ باید
احساس
ی
ه
مسئل
همین
اســت،
مردم
عموم
عهدهی
ّ
مسئولیتی ،این است که در کار
مسئولیت بکنند .یک نمونه از بی
احساس
ّ
ّ
برخی از اجناس و اقالم صادراتی ـ که در این زمینه به ما خبر میرســد ـ
بیرون کشور را نسبت
بعضی از صادرکنندهها کاری میکنند که آن مشتریِ
ِ
بــه تولید داخلی ما بدبین میکنند؛ مثــل اینکه فرض کنید ما در جعبهی
پرتقال ،آن [ردیف] رو ،پرتقال درشــت و خوب بچینیــم ،آن زیر پرتقال
پوسیده و ریز بگذاریم .آنچه در صادراتِ ما انجام میگیرد ،بایستی نماینده
صحت عمل ایرانی باشد؛ اگرچنانچه اینجور عمل
و نمودار ُحســن عمل و ّ
مسئولیتی است[ .وقتی] جنس نامرغوب را بفرستیم ،خب معلوم
نکنیم ،بی
ّ
است که بازار صادراتی از بین خواهد رفت .بنده از کارآفرینان کشور دعوت
میکنم که وارد میدان تولید و کار بشوند و انشاءﷲ در این زمینه کار انجام
بدهند.
دو مسئلهی مهم در زمینهی تولید وجود دارد :یکی مسئلهی واردات است،
یکی مسئلهی قاچاق اســت .من قب ً
ال هم این را گفتهام ،تذ ّکر دادهام ،االن
مجددا ً عرض میکنم .واردات کاالهایی که در داخل بهقدر کافی تولید
هــم ّ
میشود ،بایستی بهصورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در
داخل تولید میشود ،از خارج وارد نشود .اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کاالهای
مصرفی ما ،از خوراک گرفته تا پوشــاک ،تا وسایل منزل ،تا کیف و کفش
بعضی از بانوان ،تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید،
ی شــرمندگی است! انسان احساس شــرم میکند؛ هم در مقابل
این مای ه 
تولیدکنندهی داخلی احساس شرم میکند ،هم در مقابل آن کسی که این
جنس را از بیرون برای ما میفرســتد .با این امکاناتی که در کشور هست،
نگذاریم این راه به این شــکل ادامه پیدا بکند ،واقعاً جلوی واردات بهمعنای
قابلیت
واقعی کلمه گرفته بشود .بعضی از اجناس اساسی هست که در داخل ّ
تولید دارد ا ّما درعینحال وارد میشود ،درحالیکه میشود در اینجا تولیدش
کرد؛ ولو امروز نداریم و امروز تولید نمیشود ا ّما قابل تولید کردن است .بنده
چند ســال قبل از این شنیدم که علوفه را وارد میکنند .گفتیم خب علوفه
که واردکردنی نیست ،با اینهمه مراتع و مزارع و مانند اینها؛ گفتند علوفه
احتیاج به فالن جنس دارد که این جنس در داخل کشــور تولید نمیشود.
گفتیم خب تولید کنید! یک جنس کشاورزی را ـ حاال بنده یادداشت دارم
و اسمش هم مشخّ ص است ،نمیخواهم حاال بخصوص اسم بیاورم ـ میتوان
تولید کرد و در داخل قابل تولید است ،خب تولید کنید که مجبور نباشید
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علوفهی گوســفندان خودتان را از خارج وارد بکنید[ .پس] یکی مسئلهی
واردات است که خیلی مهم است.
یکی [هم] مسئلهی قاچاق است .قاچاق کاالها بسیار مهم است .گفته میشود
حداقلّی است که امروز گفته
 ۱۵میلیارد دالر صرف قاچاق میشود؛ این عددّ ،
میشــود؛ این خیلی رقم باالیی است؛ تا  ۲۰میلیارد و  ۲۵میلیارد هم گفته
میشود! اینها ضربهی به اقتصاد کشور است؛ جلوی قاچاق باید گرفته بشود.
البتّه آن کسانی که مسئول مبارزهی با قاچاقند ،سوراخ دعا را گم نکنند! ما
میگوییم بروید با باندهای قاچاق مبارزه کنید .من میگویم از مبادی رسمی
کشور که جنس قاچاق وارد میشود ،آن کسی که مأمور این کار است ،خیانت
نمیکند[ ،بلکه] کوتاهی میشود ،خیانت نیست .به بنده گزارش دادند که از
فالن بندر ـ یک بندر مشخّ صی ـ در روز مث ً
ال سه هزار تا پنج هزار کانتینر
وارد کشــور میشود .از مجموع این سه هزار یا پنج هزار ،فقط  ۱۵۰کانتینر
بقیه بازدید نمیشود و میآید؛ وقتی داخل انبار
بازدید میشــود! خب چرا؟ ّ
رفت ،معلوم میشــود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم] از
مبادی رسمی کشور! حاال آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث
دیگری اســت؛ یا از مناطق آزاد همینجور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و
میتوانیم .من به رئیسجمهور محتــرم همین را گفتم و تذ ّکر دادم که آن
کسانی که صاحبنظر و ّ
مطلعند ،گفتند که ما میتوانیم وسایلی بیاوریم که
همین کانتینر را بدون اینکه احتیاج به تو ّقف داشــته باشد ،در حال عبور
بازدید کند؛ خب این ابزار را به وجود بیاورند؛ اگر الزم اســت بخرند یا وارد
کنند یا تولید کنند .ما میتوانیم جلــوی قاچاق را بگیریم .بنابراین یکی از
مسائل مهم قاچاق است .مقصود ما این است ،نه چیزهای جزئی؛ اینکه بروند
در بازار رضای مشهد سراغ فالن فروشندهی انگشتر نقره که «تو قاچاق وارد
کردی» یا د ِم مرز ،مث ً
ال فرض کنید [بروند سراغ] فالن خانواده را که با یک
مختصر جنس کوچکی که از اینطرف مرز به آنطرف [میبرد] ،زندگیاش
دارد میگذرد ،مسئله اینها نیست؛ مسئله ،آن حرکت عظیم قاچاق است.
وقت گذشــت و صحبت ما خیلی طوالنی شــد؛ من مسئلهی اقتصادی را
همینجا تمام کنم .البتّه در این زمینه حرفهای گفتنی و الزم زیاد است که
خب آنچه باید به مســئولین گفته بشود به آنها گفتهایم و انشاءاهلل باز هم
خواهیم گفت .و همین مطالبی هم که عرض کردیم ،به نظر ما قابل توسعه
دادن و توضیح دادن و باز کردن و روشن کردن است و کسانی که اهل این
کارها هستند باید انجام بدهند.
ا ّما مسئلهی انتخابات؛ برادران و خواهران عزیز! انتخابات در کشور ما بسیار
مهم است ،نهفقط انتخاب ریاست جمهوری؛ انتخابات مجلس هم همینجور
اســت ،انتخابات شــوراها هم همینجور اســت .انتخابات یکی از دو رکن
مردمساالری دینی است .مردمساالری دینی روی دو ستون ایستاده است؛
یکی از این دو ستون رأی مردم است ،انتخابات است .ما به برکت انتخابات به
دنیا فخر میفروشیم .دشمنان برای کوبیدن ملّت ایران و جمهوری اسالمی
انتخابات ما را ندیده میگیرند و متّهم میکنند .این نشــان میدهد انتخابات
خیلی مهم است .انتخابات بسیار مهم است .مایهی ع ّزت ملّی است؛ مایهی
تقویت ملّت ایران است؛ مایهی آبروی ملّت ایران است .البتّه در باب انتخابات
انشــاءاهلل من باز هم صحبت خواهم کرد؛ آنچه امروز در[بارهی] مسئلهی
انتخابات عرض میکنم این است که این یک پدیدهی اقتدارآفرین است؛ مردم
دنیا ،صاحبنظران دنیا در مقابل فکر مردمساالری دینی که در دنیا مطرح
شد ،مجذوب شدند .در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم و کمونیسم و
فاشیسم و امثال اینها ،امام بزرگوار مردمساالری دینی را که همان جمهوری
اسالمی است ،وارد میدان کرد و ملّتها را و خواص را در همهی امکنهی عالم،
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در همهی کشورهای دنیا مجذوب خود کرد .این مردمساالری دینی متّکی
اســت به انتخابات و باید در انتخابات واقعاً ملّت ایران بدرخشــد .آنچه من
عرض میکنم و در درجهی ا ّول برای این حقیر مهم است ،شرکت عمومی در
انتخابات است و [اینکه] همهی آحادی که میتوانند رأی بدهند و مشمول
قانونند وارد انتخابات بشوند و انتخابات را پُرشور کنند؛ این ا ّولین خواسته و
مهمترین خواستهی ما است.
آنچه در مورد انتخابات من عرض میکنم این اســت که در امر انتخابات ُم ّر
مـا بنبسـت نداریـم؛ مـا راهـی کـه
نتوانیـم حرکـت کنیـم و
پیـش برویـم نداریـم؛ مـا
میتوانیم پیـش برویم ،یک
خرده بایسـتی بـه خودمان
تحـ ّرک ببخشـیم.

قانون باید عمل بشــود؛ ُم ّر قانون باید عمل بشود .نتیجهی انتخابات ملّت
هرچه شــد ،این معتبر است ،این قانون اســت .بنده در انتخاباتها دخالت
نمیکنم؛ هیچوقت به مردم نگفتهام و نمیگویم این کس را انتخاب کنید ،آن
کس را انتخاب نکنید .فقط یک جا بنده دخالت میکنم و آن جایی است که
کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم ب ِایستند و با مزاحمت
در مقابل رأی مردم ،رأی مردم را بشــکنند .هرکس بخواهد با نتیجهی آراء
ملّت دربیفتد ،بنده در مقابلش میایستم .در سالهای گذشته و انتخاباتهای
گذشــته هم همینجور بوده؛ در سال  ۷۶در سال  ۸۴در سال  ۸۸در سال
۹۲؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم ّ
مطلع شدهاند؛ بعضی را هم مردم
ّ
مطلع نشدهاند ا ّما این حقیر در جریان قرار گرفتهام .در همهی این سالهایی
که شمردم ،کسانی بودند که میخواستند در مقابل انتخابات ب ِایستند؛ که در
سال  ۸۸آشکار شــد و آمدند در میدان اردوکشی کردند ،و در آن سالهای
دیگر جور دیگری [بود] .در همهی این سالها بنده ایستادم و گفتم نتیجهی
انتخابات مردم هرچه هست باید تحقّق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در
امر انتخابات دخالت میکنم و در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات می
بقیهی امور دیگر نه ،باید ُم ّر قانون عمل بشود؛ مردم تشخیص
ایستم؛ ا ّما در ّ
بدهند و حرکت کنند.
و من پیشبینیام این است که به توفیق الهی انتخابات ما انتخابات پُرشوری
خواهد بــود ،انتخابات فراگیری خواهد بود .امیدواریم انشــاءاهلل نتیجهی
انتخابات هم ـ چه در شوراها ،چه در مورد ریاست جمهوری ـ چیزی باشد
که موجب رضای الهی و ســعادت ملّت ایران باشد .و من میگویم انتخابات
را خوب برگزار کنید؛ ملّت سرافراز خواهد شد ،ملّت با انتخاباتِ خوب پیش
خواهد رفت و دشمن هم به توفیق الهی هیچ غلطی نمیتواند بکند.
پروردگارا! آنچه گفتیم و شنیدیم ،برای خودت و در راه خودت قرار بده و آن را
به کرمت از ما قبول کن .پروردگارا! ارواح طیّبهی شهیدان ما و روح مط ّهر امام
بزرگوار را با ارواح مط ّهر شهدای صدر اسالم محشور بفرما .پروردگارا! این ارواح
مطهّره و منوّره را از ما راضی کن .پروردگارا! قلب مقدّس ولیّعصر (ارواحنا فداه)
را از ما راضی بفرما؛ ما را سربازان این راه قرار بده .پروردگارا! همهی ما را ،زندگی
ما و عمر ما را ،ختم به خیر بفرما؛ برای این حقیر و هرکسی که عالقهمند است،
شهادت را بهعنوان آخرین پلّهی زندگی ما قرار بده.
والسّال م علیک م و رحمهًْ اهلل و برکاته

جهان تشیع
در سالی که گذشت

1395

سال  1395هجری شمسی نیز همانند سالهای اخیر ،سالی پر حادثه برای شیعیان جهان
بود .ادامه تجاوزآل سعود به یمن ،استمرار انقالب مردم بحرین ،حوادث دلخراش در ایران،
فشار به شیعیان نیجریه و مالزی ،ارتحال علمای بزرگ از جمله حضرات آیات «موسوی
اردبیلی» و «هاشمی رفسنجانی» ،پیروزی های مقاومت بر تکفیری ها در عراق و سوریه ،از
مهمترین حوادث سال  1395برای پیروان اهل بیت(ع) در جهان بود.
آنچه در پی میآید مروری کوتاه بر حوادث مهم سال  1395در جهان تشیع است:

گـــزارش

به کوشش :احمد محبوبی ،مهدی حلفی (خبرگزاری ابنا)

جهان تشیع در سالے کہ گذشت...
فروردین 1395

آذربایجان :در روز  13فروردین منطقه مورد مناقشــه «قرهباغ» به صحنه
درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان تبدیل شد .آذربایجان اعالم کرد
 12نفر از نیروهایش بر اثر حمله نیروهای ارمنی کشته شدهاند .ارمنستان هم
تلفــات نیروهای خود را  18تن اعالم کرد .وزارت دفاع جمهوری خودمختار
قره باغ در روز  17فروردین از توافق آذربایجان و ارمنستان برای آتش بس در
این منطقه خبر داد" /.مرکز دفاع از آزادی اعتقادات دینی و وجدان" جمهوری
آذربایجــان به ممانعت مقامات دولتی این کشــور از نام گذاری کودکان به
نام های اسالمی نظیر «محمد» « ،محمد علی»« ،علی اکبر» و سایر اسامی
اسالمی اعتراض کرد.
افغانستان :در روز  17فروردیــن در اثر یک حمله انتحاری در "سیاه گرد"
والیت پروان افغانستان 10 ،نفر کشته و بیش از  20تن زخمی شدند.
اردن :روز  30فروردین "امان" ســفیر خود را از ایران برای آنچه "مشــاوره"
نامید ،فرا خواند.
اسپانیا :رشد چشمگیر اقدامات بر ضد مسلمانان ،نگران کننده توصیف شد.
در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۵۳۴اقدام بر ضد مسلمانان اسپانیا رخ داد که این آمار
در مقایســه با سال  2014میالدی که فقط  ۴۸حادثه از این دست رخ داده
بود ،رشد نگران کننده ای داشته است .این اقدامات پس از حوادث تروریستی
پاریس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ،رو به فزونی گذاشته است.
امارات متحده عربی :دادگاه عالی فدرال امارات عربی متحده در روز 16
فروردین سه نفر را به تهمت تشکیل یک گروه وابسته به حزباهلل به  6ماه
حبس و اخراج از این کشور محکوم کرد.
اندونزی :روز جمعه  13فروردین ،تجمع وهابیون افراطی در اطراف مراســم
جشــن والدت حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر "بانگیل" موجب نیمه تمام
ماندن آن شد .این مراسم با دریافت مجوز الزم از پلیس و مقامات محلی و با
حضور شیعیان و اهل سنت در حال برگزاری بود که افراطیون وهابی در خیابان
منتهی به محل برگزاری مراسم تظاهرات کردند .بانوان اندونزیایی حاضر در

مراسم ،با "فرستادن صلوات" و "خواندن سرودهای مدح حضرت زهرا(س)" به
اعتراضات واکنش نشان دادند و تعدادی پلیس زن نیز با ساختن حلقه انسانی،
مانع از رســیدن وهابیون به جمع خانمهای شرکت کننده در مراسم شدند.
سرانجام اعتراض افراطیون موجب شد که مراسم در ساعت  10صبح به پایان
برسد .طبق برنامه قرار بود این مراسم تا ساعت  13ادامه داشته باشد.
انگلستان :فعاالن انگلیسی ،با تظاهرات در لندن ،به ادامه فروش سالحهای
انگلیسی به عربســتان برای بمباران غیرنظامیان در یمن اعتراض کردند/.
کمیســیون حقوق بشر اسالمی انگلیس روز ســوم فروردین پرونده حمله
نیروهای امنیتی نیجریه به منزل «شیخ ابراهیم زکزکی» رهبر جنبش اسالمی
نیجریه و حسینیه بقیهًْ اهلل(عج) که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر
شد را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد.
ایاالت متحده :دولت آمریکا در روز  6فروردین مجوز عقد قرارداد مشروط
فروش هواپیما به ایران توسط شرکتهای آمریکایی را صادر کرد.
ایران :رهبر انقالب در روز یکم فروردین ،سال  ۹۵را "سال اقتصاد مقاومتی؛
اقدام و عمل" نامگذاری کردند .ایشان در همان روز در جمع زائران و مجاوران
حرم امام رضا(ع) در شهر مشهد گفتند که با "اقتصاد مقاومتی" میتوان در برابر
تحریمهای آمریکا ایستاد /.مراجع عظام تقلید قم ،یک بار دیگر اعتراض شدید
و یکپارچه خود نسبت به ربا در بانکهای ایران را مطرح کردند« /.دکتر علی
الریجانی» روز  19فروردین در سفر به قم با آیات عظام و مراجع تقلید دیدار
و اعالم کرد :طرحی برای حل مشکل ربای بانکها در مجلس آماده کرده ایم.
بحرین :رژیم آل خلیفه «صالح الخواجه» فعال حقوق بشر را پس از گذراندن
 ۵ســال حبس ،آزاد کرد /.روز دوم فروردین «عالمه سید جواد الوداعی» از

علمای برجسته شیعه در بحرین پس از سال ها تحمل رنج بیماری جان به
جان آفرین تسلیم کرد .عالمه الوداعی از علمای سرشناس در شورای مدافع
حقوق مردم بحرین بود و در "کبار العلماء" بحرین عضویت داشت که بیانیه
های زیادی ضد رژیم آل خلیفه صادر کرده اند /.شــهروندان بحرینی در روز
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 10فروردین از موافقت مقامات بحرین با نشــر کتابی در تکفیر پیروان اهل
بیت علیهمالســام و تشویق به قتل آنها در این کشور انتقاد کردند« /.علی
عبدالغنــی» پس از اینکــه در  12فروردین هدف گلوله نظامیان آل خلیفه
قرار گرفته و توسط خودروهای این عناصر به طور عمدی زیر گرفته شد ،به
علت شدت جراحات روز دوشنبه  16فروردین به شهادت رسید /.دادستان
بحرین در روز  23فروردین تقاضا کرد که «علی ســلمان» رئیس جمعیت
الوفاق بحرین به اشد مجازات محکوم شود /.وزارت خارجه آمریکا در روز 27
فروردین در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها ،از
نقض حقوق بشر و نبود آزادیها در بحرین انتقاد کرد /.شاه بحرین در روز 28
فروردین و در ادامه فرافکنی های خود ،ایران و حزباهلل لبنان را به دخالت در
امور این کشور و حمایت از تروریستها متهم کرد.
بلژیک :در روز ســوم فروردین انفجارهای هماهنگ در فرودگاه بینالمللی
بروکسل و یکی از ایستگاههای قطار شهری این شهر ،به کشته شدن  31نفر
و زخمی شدن  270نفر منجر شد .داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده
گرفت /.گروه تکفیری داعش ضمن جشن گرفتن حمالت پایتخت بلژیک
هشدار داد روزهای تاریکی در انتظار کشورهای هم پیمان ضد داعش است و
آنچه در آینده رخ خواهد داد ،بسیار بدتر و تلخ تر خواهد بود.
بوسنی و هرزگوین« :رادوان کاراجیچ» رهبر پیشین صربهای بوسنی به
اتهام ارتکاب نسلکشــی و  ۹فقره جنایت جنگی دیگر علیه بشریت به ۴۰
سال حبس محکوم شد.
پاکستان :روز هشت فروردین و همزمان با عید پاک مسیحیان ،انفجار مقابل
«پارک گلشن اقبال» در مرکز شهر "الهور" پاکستان بیش از  70کشته و 300
زخمی به جا گذاشــت .از آنجا که حمله در یک روز تعطیل و در ساعتی از
روز رخ داده که معموال پارک مملو از جمعیت از جمله کودکان و زنان است،
بیشتر قربانیان آن زن و کودک بودند .گروه جماعت االحرار وابسته به طالبان،
مســؤولیت این جنایت را بر عهده گرفت /.در روز  17فروردین انفجار بمب
کنترل از راه دور  3واگن قطار مسافربری جعفر اکسپرس را که از شهر الهور
به ســمت کویته مرکز بلوچستان در حال حرکت بود از ریل خارج کرد و 1
کشته و  3زخمی بر جای گذاشته است.
ترکیــه :در روز یکم فروردیــن یکی از تروریســتهای داعش به عنوان
عامل حمله انتحاری اســتانبول معرفی شد .در آن حمله پنج نفر از جمله
یک توریســت ایرانی کشــته شــدند« /.کمال قلیچداراوغلو» رهبر حزب
جمهوریخواه خلق ترکیه با انتقاد از سیاستهای دولت اردوغان گفت :ترکیه
بــه مرکز آموزش مهاجمین انتحاری درآمده اســت /.در روز  12فروردین
دادگاهی در ترکیه دو ایرانی را به اتهام جاسوسی به  6سال زندان محکوم
کرد.
تونس« :محمد باجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس به تروریست معرفی
کردن حزب اهلل از سوی وزیران خارجه اتحادیه عرب واکنش منفی نشان داد
و گفت :حزب اهلل لبنان یک نیروی مبارز و ملی است و تروریستی خواندن این
حزب صحیح نیست« /.شیخ عادل العلمی» رئیس "حزب تونس الزیتونه" در
موضعی فتنهانگیزانه مقابله با نشر فرهنگ شیعی در این کشور را خواستار شد
و گفت :از سال  2011مقابله با تبلیغ تشیع در تونس را آغاز کردهایم .تشیع
سبب میشود که جوانان تونسی عقل و هویتشان را از دست داده و ابزاری در
دست مجوس (ایران) باشند! من مناطق زیادی را در تونس از نزدیک مشاهده
کردهام که نشان میدهد که پدیده نشر تشیع به شدت در آن گسترش یافته
است ،به ویژه در شهر "قبلی" (جنوب تونس) که حدود  90درصد از ساکنانش
شیعه شدهاند و آداب شیعی را به صورت آشکار به جا میآورند .شهر "بنزرت"

در شمال تونس و منطقه محمدیه در نزدیکی پایتخت تونس از دیگر مناطقی
است که آیینهای شیعی در آن رواج یافته است.
ســوریه :وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد «حاجی امــام» دومین فرد گروه
تروریســتی داعش در حمله هوایی ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا در
سوریه کشته شده است .وی که نام اصلی اش «عبدالرحمن مصطفی قادولی»

اســت ،معاون ابوبکر بغدادی ،ســرکرده گروه تروریستی داعش بود /.ارتش
سوریه روز هشتم فروردین شهر تاریخی "تدمر" در استان حمص را از دست
داعش آزاد کرد /.روز  15فروردین شــهر "قریتین" در استانحمص تحت
کنترل ارتش سوریه درآمد /.شــهرک "العیس" در جنوب حلب در روز 15
فروردین به دســت تروریســت ها افتاد /.روز  16فروردین «رضوان نموس»
ملقب به «ابوفراس السوری» سخنگوی گروه "جبههًْ النصرهًْ" شاخه سازمان
تروریســتی القاعده در سوریه و  20تروریست دیگر در حومه "ادلب" کشته
ت جگرخوار کشته
شدند /.روز  18فروردین «ابوصقار خالد الحمد» تروریس 
شد /.علویهای سوریه ادعای شبکه بی.بی.سی در خصوص "اعالم برائت این
طایفه از بشــار اسد" را رد کرد و آن را بخشی از توطئه صهیونیستها علیه
این کشور دانستند /.تروریستهای داعش در روز  23فروردین در درگیری
با جبههًْ النصرهًْ ،کنترل اردوگاه فلسطینیان (یرموک) در نزدیکی دمشق را
به دست گرفتند /.انتخابات پارلمانی سوریه روز  25فروردین در استان های
مختلف سوریه برگزار شد /.روز  31فروردین نقض آتش بس در شهرک های
محاصره شده شیعه فوعه و کفریا سوریه توسط تروریست های تکفیری به
شهادت  3کودک و زخمی شدن  5کودک دیگر منجر شد.
عراق :گروه تروریستی داعش ابراز شادمانی و تبریک گفتن در مراسم عید
نوروز و جشن گرفتن عید بهار را در مناطق تحت کنترل خود ممنوع اعالم
کرد /.ارتش عراق جنازه ده تروریســت داعشی را در منطقه "البوعیبد" در
شــرق شهر رمادی مرکز استان االنبار عراق کشف کردند .یکی از این جنازه
های تروریست ها متعلق به «ابوعمرالشیشانی» وزیر دفاع داعش بوده است/.
روز پنج فروردین با آزادســازی تعدادی از روســتاهای جنوب غرب منطقه
"المخمور" و "موصل" از دست داعش ،مرحله اول عملیات آزادسازی "استان
نینوا" رسماً آغاز شد« /.سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر به همراه چند
تن از سیاســتمداران حزب خود روز یکشــنبه  8فروردین از پست بازرسی
منطقه الخضراء عبور کرد و وارد این منطقه شد /.روز  16فروردین ۱۰ ،نیروی
نظامی عراقی طی  ۳حمله انتحاری در مناطق مختلف این کشــور کشــته
شدند /.داعش در روز  26فروردین بیش از  100نفر از ساکنان شهر "فلوجه"
را به اتهام همکاری با نیروهای امنیتی عراق ربود /.روز  27فروردین شــهر
"هیت" در غرب استان "االنبار" آزاد شد /.صدها عراقی در روز  29فروردین
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در اعتــراض به عدم وجود کابینهای تکنوکرات ،مقرهای چهار وزارتخانه در
بغداد را محاصره کردند.
عربستان :دولــت عربستان ســعودی در روز دوم فروردین ماه  9ایرانی را
با ادعای تالش این افراد برای اقدام تروریســتی در این شبهجزیره دستگیر
کرد /.مقامات رژیم ســعودی در ادامه ســرکوب شیعیان این کشور «شیخ
حســین الراضی» امام جمعه "احساء" عربستان را شــامگاه دوم فروردین

بازداشــت کردند .رژیم سعودی ایشــان را پس از این بازداشت کرد که وی
در یکی از روزنامههای عربســتان صدور حکم اعدامهای اخیر این کشور را
محکوم کرده بود .این عالم برجسته همچنین با انتقاد از تهاجم عربستان به
خاک یمن ،اقدام اخیر سعودیها در تروریست خواندن حزب ا ...لبنان را نیز
محکوم کرده بود /.اولین جلســه ائتالف سعودی موسوم به "ائتالف نظامی
ــ اسالمی" در روز هشتم فروردین ماه با حضور اعضای آن در ریاض برگزار
شد /.مقامات سعودی به منظور جلوگیری از پخش اذان از مساجد شیعیان
در منطقه الهفوف در استان االحساء در شرق این کشور ،دستور العملهایی
صادر و از روز  11فروردین آنها را اجرایی کردند .آنها همچنین دستور دادند
خطبههای نماز جمعه در مساجد منطقه الهفوف کوتاه و مساجد حداکثر تا
ساعت  ۱۲:۳۰ظهر باز باشد.
کانادا :دولت کانادا در روز  30فروردین به دولت ســوریه اطالع داد که دیگر
کنســولگری دمشق در شهر "مونترال" را به رسمیت نمیشناسد که این به
معنای بستن این کنسولگری بود.
کشمیر :علمای شیعه "گروه مدرسه اسالمی" و "بنیاد یاد امام خمینی(ره)"
در "كارگیل" كشــمیر ،با وســاطت تعدادی از علما و نماینده ولی فقیه در
هندوستان به اختالف های دیرینه خود پایان دادند.
کویت :روز دوم فروردین  ۱۱لبنانی و سه عراقی متهم به عضویت در حزباهلل
لبنان اخراج شدند /.روز  7فروردین «عبدالحمید دشتی» نماینده کویتی که

به اتهام توهین به عربســتان حکم بازداشت وی صادر شده بود ،این تصمیم
را کامال سیاســی و هماهنگ با خواست ریاض دانست /.کمیته قانونگذاری
پارلمــان کویــت روز  8فروردین براســاس حکم غیابی صادر شــده علیه
«عبدالحمید دشتی» از نمایندگان شیعه پارلمان این کشور ،با لغو مصونیت
وی موافقت کرد /.روز  23فروردین توطئه تروریستی داعش برای هدف قرار
دادن فرودگاه و مسجدی شیعی در کویت خنثی شد.
ت ماهوارهای نایلســت روز  18فروردین توقف پخش "شبکه
لبنان :شرک 
المنار" وابسته به حزباهلل لبنان از طریق این ماهواره را اعالم کرد.
فرانسه :دادگاه قانون اساســی پاریــس در روز  24فروردین اعضای شبکه
تکفیری اعزام نیرو به سوریه را به  ۱۰سال حبس محکوم کرد.
مالزی :رئیس پارلمان مالزی از نمایندگان مجلس خواست در مورد پرونده
اتهام فســاد مالی نخست وزیر این کشور و دریافت کمک مالی از عربستان،
سؤالی مطرح نکنند!
مصر :وزارت اوقاف مصر ،منبر چهار مسجد از مساجدی که مدتی در دست
عناصر ســلفی بود و تفکر ســلفی را از طریق آنها انتشار میدادند ،باز پس
گرفت« /.سامح شکری» وزیر خارجه مصر تصمیم اتحادیه عرب علیه حزب
اهلل لبنان را زیر سؤال برد و تأکید کرد :جامعه جهانی تاکنون با این تصمیم
موافقت و همراهی نکرده است .تصمیم اتحادیه عرب تنها با برخی اقدامات
حزب اهلل ارتباط دارد و باید این تصمیم را با دقت خواند« /.مصباح الردینی»
یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر با سفر به کربال و در حرم مطهر حضرت
امام حسین(ع) به مذهب تشــیع گروید .وی که از مقامات اتحادیه جهانی
علمای مسلمان (وابسته به «شیخ یوسف القرضاوی») نیز محسوب می شود
روز  18فروردین به صورت رســمی گرویدن به مذهب اهل بیت(ع) را اعالم
کرد.
نیجریه :شورای جنبش اسالمی در نیجریه روز  26فروردین اعالم کرد که
«شــیخ ابراهیم زکزکی» رهبر این جنبش که به شکل غیرقانونی بازداشت
شــده ،چشم چپ خود را از دســت داده و دست چپ وی نیز تا حدی فلج
شده است.
هندوستان :در فتوایی مهم ،مدرسه "درگاه" متعلق به اهلسنت بریلوی در
کشــور هند ،ورود پیروان وهابی به مساجدشان را ممنوع اعالم کرد .علمای
این گروه اهل تسنن هندوستان اعالم کردند که پیروان افراطگرای وهابی به
خشونت معتقد هستند ،درحالی که این گروه اهل تسنن به صلح و دوستی
باور دارند.

یمن :میلیونها نفر از مردم یمن روز هفتم فروردین در نخســتین سالگرد
شروع حمله عربستان علیه کشورشان در صنعاء تظاهرات کردند /.فرماندهی
نیروهــای ائتالف عربی متجاوز به یمن در روز  9فرودین از تبادل  9اســیر
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ســعودی با  109اســیر یمنی خبر داد /.یک مقام نظامی یمنی در روز 11
فروردین از کشته شدن  378متجاوز و شبه نظامی سعودی  -آمریکایی به
دست ارتش و کمیتههای مردمی یمن در "صحرای میدی" خبر داد /.القاعده
در روز  21فروردین 19 ،سرباز یمنی را در جنوب این کشور اعدام کرد.

اردیبهشت 1395

آذربایجان :عوامل دولت آذربایجان روز  13اردیبهشــت یک حوزه علمیه
در شــهر "نارداران" را تخریب کردند .عملیات تخریب "حوزه علمیه صاحب
الزمان(عج)" این شهر ،به بهانه تعریض خیابان صورت گرفت؛ در حالی که به
گفته اهالی شهر ،حوزه علمیه در انتهای کوچه قرار دارد و نیازی به گسترش
عرض کوچه نیست.
آلمان :مقامات حزب دست راستی "آلترناتیو برای آلمان" به عنوان یک حزب
ضد اســامی اعالم کرد :اسالم جایی در آلمان ندارد و ما خواهان ممنوعیت
برقع ،منارهها و پخش اذان هستیم.
ارمنستان :ارمنستان در روز  14اردیبهشت آذربایجان را تهدید کرد که شاید
استقالل قرهباغ را به رسمیت بشناسد.
استرالیا :نیروهای پلیس استرالیا در روز  22اردیبهشت پنج تبعه این کشور
را که قصد سفر به سوریه و پیوستن به داعش را داشتند ،شناسایی و دستگیر
کردند.
افغانستان« :ژنرال سید محمدحســن» مشهور به «سید جگرن» ،یکی از
فرماندهان بزرگ شــیعه دوره جهاد و از فرماندهان شــورای اتفاق در کابل،
روز هفتم اردیبهشت در سن  ۹۲سالگی درگذشت /.افراد مسلح موتور سوار
در روز  9اردیبهشــت در اقدامی تروریستی «سمیع الدین رهین» دادستان
هرات در افغانستان را ترور کردند /.اعالم تصمیم کابینه دولت افغانستان از
سوی رئیس جمهور این کشور ،برای تغییر مسیر پروژه برق  ۵۰۰کیلوولتی
ترکمنستان ،واکنش های گسترده و تظاهرات مردم این کشور برانگیخت .در
ابتدا قرار بود این مســیر از شهر شیعه نشین "بامیان" بگذرد ،اما جایگزینی
این منطقه با "سالنگ" ،اعتراضات اقشار مختلف بامیان و شماری از مقامات
سیاسی این کشــور را در پی داشت که این تصمیم را یک اقدام غیر ملی و
تبعیض آمیز می دانند.
الجزایر :ارتش الجزایر در روز  14اردیبهشت اعالم کرد که با حمله به مواضع
«جند الخالفه» شاخه داعش در این کشور ،توانست آن را منهدم کند.
انگلستان :در روز  17اردیبهشت «صادق خان» ،نامزد حزب کارگر انگلیس
به عنوان شهردار لندن انتخاب شد تا اولین شهردار مسلمان یک کالنشهر
غربی لقب بگیرد.
ایــاالت متحده :دیوان عالی آمریکا در روز یکم اردیبهشــت پرداخت
حدود  2میلیــارد دالر به خانوادههای قربانیــان آمریکایی بمبگذاری
ســال 1983م .در بیروت از محل داراییهای مصادره شده ایران را تایید
کرد /.روز  5اردیبهشــت مســلمانان ایالت "فلوریدا" با حضور در چند
خیابان شــهر "آناستازیا" اقدام به پایین کشیدن بیلبوردی با مفهوم ضد
اسالمی کرده و پیام صلح ،دوستی و اتحاد خود را به گوش مردم آمریکا
رساندند /.در روز  24اردیبهشت اعالم شد که براساس گزارش محرمانه
کنگره آمریکا ،عربســتان در حمایت از تروریستهای  11سپتامبر نقش
داشته است.
ایران :روز  8اردیبهشت مدیرعامل هواپیمایی ایران گفت :در جریان مذاکرات
شــرکت ایران در حج ،سعودیها بندی را در تفاهمنامه مبنی بر استفاده دو

طرف از شركت هواپيمايي ثالث قرار داده بودند كه ما به آن اعتراض كرديم/.
در روز  19اردیبهشــت اعالم شــد که حج تمتع برای زائران ایرانی در سال
 1395منتفی است.
بحرین :در روز یکم اردیبهشت پارلمان بحرین علیه آنچه "تروریسم ایران و
حزب اهلل لبنان" خواند ،اعالن جنگ کرد! /در روزهای  10و  11اردیبهشت
«حجت االسالم سید مهدی هادی الموسوی» روحانی مبارز و «شیخ محمد
المحفوظ» دبیر کل "جمعیت اسالمی العمل" بحرین پس از پنج سال حبس
از زندان رژیم آل خلیفه آزاد شــدند /.دادگاه اســتیناف بحرین در روز 15
اردیبهشت یک شهروند این کشور به نام «ابراهیم کریمی» را به اتهام توهین
به عربســتان و پادشاه این کشور به حبس ،پرداخت غرامت و سلب تابعیت
محکوم کرد .دادگاه جنایی بحرین هم در روز  16اردیبهشت سه شهروند این
کشور را به اتهام درگیری با پلیس و اعتراض به مأموران پلیس به حبس ابد
محکوم نمود.
بلژیک :در روز سوم اردیبهشت همایشی در حمایت از شیعیان مظلوم بحرین
در "بروکسل" برگزار شد.
پاکستان :در روز چهــارم اردیبهشــت «عبدالرحمن سندهی» عضو ارشد
القاعده و حامی مالی این گروه در "کراچی" دستگیر شد /.روز  25اردیبهشت
«عالمه راجه ناصر عباس جعفری» دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین و
شماری از اعضای اصلی این حزب ،در اعتراض به کشتار شیعیان در این کشور
اعتصاب غذا کردند /.در روز  30اردیبهشت «حافظ عبدالمتین» از بنیانگذاران
القاعده پاکستان در عملیات سازمان اطالعات و نیروهای امنیتی این کشور
کشته شد.
تاجیکستان :وزارت کشور تاجیکستان در روز  21اردیبهشت از خنثیسازی
یک عملیات تروریستی گروه داعش در این کشور خبر داد.
ترکیه :ســخنگوی دولت ترکیه در روز  6اردیبهشت از برگزاری دور جدید
مذاکــرات با رژیم صهیونیســتی در آینــده نزدیک خبــر داد /.در روز 12
اردیبهشــت انفجار خودروی بمبگذاری شده در مقابل اداره پلیس در شهر
"غازی عینتاب" در جنوب ترکیه ،موجب کشته شدن  ۲مأمور پلیس و زخمی
شدن  ۱۳مأمور دیگر شد.
سوریه :در روز  6اردیبهشت وقوع دو انفجار در منطقه شیعه نشین زینبیه
دمشق 15 ،شهید و ده ها زخمی برجای گذاشت /.روز  16اردیبهشت "میدان
گازی شــاعر" در استان حمص سوریه توســط داعش اشغال شد .در همان
روز دو انفجار تروریســتی در حومه شرقی حمص در مرکز سوریه دستکم
جان  15غیرنظامی را گرفت /.تروریســت ها در روز  17اردیبهشت شهرک
"خان طومان" در جنوب حلب را اشــغال کردند .بیش از  15نفر از مدافعان
حرم ایرانی در این درگیری به شــهادت رســیدند /تروریست ها در روز 23
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اردیبهشت با حمله به روســتای علوی نشین "الزاره" در استان حماه۱۸۰ ،
زن و کودک را کشتند و  ۱۱۷نفر را ربودند .در روز  24اردیبهشت «مصطفی
بدرالدین» فرمانده ارشد شاخه مقاومت جنبش حزب اهلل لبنان در پی وقوع
انفجاری بزرگ در نزدیک فرودگاه نظامی دمشق به شهادت رسید /.در روز
 26اردیبهشت گروه «دیدهبان حقوق بشــر سوریه» اعالم کردکه درگیری
تروریستها بر ســر نفوذ در منطقه «غوطه شرقی» دمشق به کشته شدن
 300نفر از آنان منجر شــده است /.روز  30اردیبهشت ارتش سوریه به یک
پیروزی بزرگ در اســتان دمشق دست یافت و توانست ده روستا و شهرک
در منطقه غوطه شرقیه از جمله "دیرالعصافیر"" ،زبدین" و "بیاض شبعا" را
پاکسازی کند.
سومالی :عناصر گروه تروریستی "حرکهًْ الشباب" روز  8اردیبهشت به پایگاه
نظامیان در شــهر" بیادو" حمله كردند .در این درگیری شدید پنج نظامی
سومالی کشته و دوازده نفر مجروح شدند .همچنین شش تروریست الشباب
نیز به هالكت رسیدند.
کویت :در روز چهارم اردیبهشت دور دوم مذاکرات صلح یمن در کویت آغاز
به کار کرد /.دادســتانی کل کویت در روز هفت اردیبهشت حکم بازداشت
موقت «عبدالحمید دشــتی» از نمایندگان شیعه پارلمان این کشور را صادر
کرد /.خطوط هوایی کویت در روز  8اردیبهشت یک خلبان این کشور به نام
«احمد عاشــور» را از کار معلق کرد .کویت این اقدام را به دلیل انتقاد احمد
عاشور از حمالت علیه ملت یمن در شبکه اجتماعی توئیتر انجام داد /.نماینده
سازمان ملل در امور یمن در روز  18اردیبهشت مذاکرات صلح یمن در کویت
را به حالت تعلیق درآورد.
کومور :طرفداران آل سعود در انتخابات ریاست جمهوری و فرمانداریهای
"مجموعه جزایر کومور" شکســت ســنگینی خوردند .دولت و حزب حاکم
کــه مورد حمایتهای خارجی ـ بویژه کمک حــدود صد ميليون دالری از
ســوی عربستان سعودی و نیز حمايتهای غير علنی فرانسه ـ قرار داشتند
رقابت را به «غزالی عثمانی» واگذار کردند .یکی از دالیل اصلی پیروزی وی،
حمایت «شیخ احمد عبداهلل سامبی» بود .شیخ سامبی ـ معروف به «آیت اهللِ
کومور» ـ رییس جمهور اسبق این کشور و رییس حزب جووا است که از فارغ
التحصیالن حوزه علمیه قم بوده و از سال  2006تا  2011ریاست جمهوری
را بر عهده داشت و همچنان دارای محبوبیت عمومی است.
فرانسه :شهردار شهر "نیس" با افتتاح مسجدی که با سرمایهگذاری عربستان
در این کشــور ساخته شده است مخالفت کرد و گفت« :صالح بن عبدالعزیز
آ
ل الشیخ» وزیر اوقاف عربستان ،مالک این مسجد است که خواستار تخریب
تمام کلیساهای شبه جزیره عربستان شده اســت /.در روز  11اردیبهشت
آتشسوزی در یک نمازخانه مسلمانان در شهر "آژاکسیو" منجر به تخریب
این نمازخانه شد.
فیلیپین :گروه تروریستی ابوسیاف« ،جان ریدسدل» تبعه کانادا را که چند
ماه در گروگان داشت ،اعدام کرد.
عربســتان :روز  10اردیبهشت یک انفجار در نزدیکی یکی از مراکز پلیس
منطقه یس منطقه شیعه نشین "االحساء" رخ داد و به زخمی شدن یکی از
نیروهای پلیس سعودی و وارد آمدن خسارت به چند خودروی پلیس شد/.
نیروهای امنیتی عربستان در روز  18اردیبهشت با شناسایی یک باند وابسته به
داعش در شهر مکه دو تروریست را کشتند« /.هیثم ابوسعید» دبیرکل "سازمان
اطالعات و امنیت اروپا" اعالم کرد گروه تکفیری جبههًْ النصرهًْ از ســاحهای
شیمیایی که عربستان در اختیار این گروه قرار میدهد ،استفاده میکند.
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عراق« :ســید مقتدی صدر» در روز یکم اردیبهشــت فعالیت فراکسیون
پارلمانی خــود را به حالت تعلیق درآورد /.در روز  6اردیبهشــت نیروهای
پیشــمرگه با حمله به شهر شیعه نشــین "طوزخورماتو" در استان صالح
الدین ،منازل شیعیان ترکمان در این شهر را آتش زدند /.روز  9اردیبهشت
بسیج مردمی عراق از توافق بر سر خروج نیروهای پیشمرگه و بسیج مردمی
ترکمانی از منطقه «طوزخورماتو» به منظور بازگشت آرامش به این منطقه
خبر داد /.دولت عراق در روز  9اردیبهشــت مجوز فعالیت شبکه الجزیره در
این کشور را لغو کرد .همان روز با کشف یک گروهک تروریستی در کاظمین
حمله به زائران امام کاظم (ع) در عراق خنثی شــد /.در روز  10اردیبهشت
«وحید الســبعاوی» وزیر نفت گروه تروریستی داعش در عراق کشته شد/.
در روز  11اردیبهشــت طرفداران مقتدی صدر رئیس جریان الصدر عراق،
با شکستن تدابیر امنیتی وارد منطقه سبز بغداد و پارلمان این کشور شدند.
همان روز مرکز فرماندهی عملیات شهر بغداد از اعالم وضعیت فوقالعاده در
این شهر خبر داد /.روز  11اردیبهشت انفجاری تروریستی در منطقه "نهروان"
در مســیر حرکت زائران حرم مطهر امامین کاظمین(ع) رخ داد و دستکم
 ۱۴زائر به شهادت رسیده و  ۲۵نفر دیگر مجروح شدهاند /.مرقد منسوب به
دختران حضرت امام حسن عسکری(ع) ـ مشهور به "بنات الحسن" ـ در ۱۰

کیلومتری شــرق سامراء که سال  1394به دست عناصر تروریستی داعش
منهدم شده بود بازسازی شد /.در روز  12اردیبهشت روستای شیعه نشین
"البشیر" در اســتان کرکوک از دست داعش آزاد شد .همان روز  ۳۳عراقی
در دو انفجار در شــهر السماوه در جنوب این کشور شهید شدند .در روز 14
اردیبهشــت گروهی از عناصر زن گروهک تروریستی منافقین در اقدامی با
نظارت سازمان ملل از طریق فرودگاه بین المللی بغداد به خارج از این کشور
انتقال داده شدند /.در روز  16اردیبهشت آیتاهلل العظمی سیستانی از مراجع
بزرگ شیعه در عراق به دولتمردان این کشور درباره عواقب نحوه برخورد آنان
با مسائل و بحران این کشور هشدار دادند /.در روز  22اردیبهشت براثر انفجار
خودروی بمب گذاری شــده در شهرک صدر بغداد 65 ،عراقی شهید شدند.
همان روز منابع امنیتی عراق از وقوع دو انفجار در «کاظمین» واقع در شمال
بغداد و شــهید شــدن  ۲۲نفر خبر دادند /.در روز  29اردیبهشت یک شهر
زیرزمینی داعش در  60کیلومتری موصل توسط نیروهای نظامی عراق کشف
شد /.در روز  30اردیبهشت شهر "الرطبه" در استان االنبار عراق به طور کامل
از لوث تروریست های داعشی پاکسازی شد /.روز  31اردیبهشت معترضان
عراقی بار دیگر وارد منطقه ســبز بغداد شــده و پس از درگیری با نیروهای
ت
امنیتی وارد ساختمان نخست وزیری عراق شدند .در درگیری بین تظاهرا 
کنندگان و نیروهای امنیتی 39 ،نفر مجروح شدند .پس از این حادثه نیروهای
امنیتی عراق ،راههای دسترسی به منطقه سبز را بستند و معترضین را از این

منطقه خارج کردند .فرماندهی نظامی استان بغداد هم از برقراری حکومت
نظامی در تمام مناطق این استان تا اطالع ثانوی خبر داد.
نیجریه :با انتشار اطالعات جدید از مفقودان قتل عام زاریا توسط نیروهای
ارتش ،اعالم شد که دکتر «مصطفی عمر سعید» پزشک شخصی شیخ زکزکی،
رهبر جنبش اسالمی نیجریه همراه با سه فرزندش ،جزء مفقودین هستند/.
 ۹۱تن از اعضای "جنبش اسالمی نیجریه" (گروه شیخ زکزکی) که در فاجعه
خونین زاریا ،توسط ارتش نیجریه دستگیر شدند تحت تدابیر شدید امنیتی به
شهر "کادونا" منتقل و در دادگاهی عجیب ،به قتل و برهم زدن نظم عمومی
متهم شــدند! /ارتش نیجریه اعالم کرد در یک ماه اخیر حدود  1400اسیر
ـ از جمله  100زن و دختر گروگان ـ را از دســت تروریستهای"بوکوحرام"
آزاد کرده است.
یمن :در روز  6اردیبهشــت بندر و شــهر "المکال" در جنوب یمن از کنترل
القاعده خارج شــد /.در روز  20اردیبهشت حمله جنگندههای سعودی به
استان عمران در شمال شرق یمن  13نفر کشته بر جای گذاشت.

خـرداد 1395

افغانســتان :در روز دوم خرداد «اخترمحمد منصــور» رهبر گروه طالبان
افغانستان در خاک پاکستان کشته شد /.سخنگوی طالبان افغانستان در روز
پنجــم خردادماه اعالم کرد که «هبتاهلل آخنــدزاده» به عنوان رهبر جدید
طالبان انتخاب و «سراج الدین حقانی» به عنوان معاون وی تعیین شد.
امارات متحده عربی :دادگاه فدرال امارات در روز  18خرداد اعالم کرد که
پرونده یک زن اماراتی با اصلیتی لبنانی را به اتهام جاسوسی برای حزباهلل
به جریان میاندازد /.در روز  23خرداد فرماندهی نیروهای مســلح امارات از
ســقوط یک فروند بالگرد نظامی این کشور خبر داد /.در روز  24خرداد هم
یک بالگرد نظامی اماراتی در جریان ماموریت ائتالف سعودی در یمن سقوط
کرد و خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند« /.انور قرقاش» وزیر مشاور در
امــور وزارت خارجه امارات در روز  27فروردین از پایان عملیات نظامی این
کشــور در یمن در قالب ائتالف سعودی علیه یمن خبر داد /.انور قرقاش در
روز  29خرداد حرف خود مبنی بر پایان مشارکت ابوظبی در ائتالف سعودی
حملهکننده به یمن را پس گرفت!
اندونزی :در پی برخی تضییقات نسبت به پیروان اهل بیت(ع) در اندونزی
که ناشی از تبلیغات دروغین وهابیت است ،تعدادی از اعضای مجلس العلماء
و رهبران اهل ســنت این کشور به دعوت مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای
دیدار با برخی شخصیت های شیعه و سنی و بازدید از برخی مراکز فرهنگی
به جمهوری اسالمی ایران سفر کردند ،تا با دیدن واقعیت های ایران در برابر
تکفیر شیعیان در کشور خویش ایستادگی کنند.
ایاالت متحده :در روز  23خرداد یک عضو گروه تروریستی داعش با حمله

به یک باشگاه شبانه در ایالت "فلوریدا"ی آمریکا ،دست کم  50نفر را به ضرب
گلوله کشت و  53نفر دیگر را زخمی کرد.
ایران« :حمید سبزواری» شاعر اهل بیت(ع) و پیشکسوت شعر انقالبی در روز
 22خرداد در سن  91سالگی در تهران دارفانی را وداع گفت /.نیروی زمینی
سپاه پاسداران روز  27خرداد از انهدام کامل  2تیم تروریستی و هالکت 122
تروریست در شمال غرب کشور خبر داد.
بحریــن :دادگاه بحرین در روز  7خرداد با صدور حکمی ۵ ،نفر از مخالفان
دولت این کشــور را به اتهام دست داشتن در انفجار و جاسوسی برای ایران،
به حبس ابد محکوم کرد /.دادگاه تجدیدنظر بحرین در روز  10خرداد حکم
حبس «حجت االسالم شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت اسالمی وفاق ملی
را به  9ســال افزایش داد /.وزارت کشور بحرین در روز  15خرداد اعالم کرد
که  20نفر از زندانیان شهر "الحد" واقع در شرق بحرین فرار کردند /.مقامات
بحرین در  23خرداد تابعیت ســه تن از اعضای گارد ملی این کشــور را به
دلیل انجام آنچه "اقدامات علیه منافع ملی" خواند ،لغو کردند /.دادگاه اداری
بحرین در روز  25خرداد حکم توقف فعالیت "جمعیت اسالمی وفاق ملی" ـ
بزرگترین حزب سیاسی این کشور ـ و بستن دفترهای آن را صادر کرد .همان
روز هم جمعیتهای "الرسالهًْ" و "التوعیهًْ االسالمیهًْ" توسط دادستان عمومی
بحرین منحل اعالم شدند /.عفو بین الملل بازداشت چندباره «نبیل رجب»
رئیس مرکز حقوق بشــر بحرین را محکوم کرد /.رژیم آل خلیفه در اقدامی
عجیــب به فریضه خمس نیز تجاوز و اعالم کــرد :پرداخت و موارد مصرف
خمس شــیعیان باید زیر نظر دولت صورت بگیرد! وزارت دادگستری و امور
اسالمی این کشور هم در این رابطه اعالم کرد :باید بدانیم این پول ها از کجا
می آید و در چه راهی خرج می شود! این اقدام تاکنون از سوی هیچ دولتی
در هیچ جای جهان انجام نشده است /.در روز  31خرداد وزارت کشور بحرین
اعالم کرد که تابعیت «آیهًْ اهلل شــیخ عیسی احمد قاسم» را به اتهام تبلیغ
طائفیگری و فتنهانگیزی در بحرین لغو کرده است! /مردم بحرین در روز 31
خرداد تحصن خود در برابر منزل شیخ عیسی قاسم را برای حفاظت از ایشان
و اعتراض به سلب تابعیت این عالم برجسته آغاز کردند.
پاکستان :دادگاه ویژه نیروی دریایی پاکستان در روز چهارم خرداد پنج تن
از افسران این نیرو را که در عملیات تروریستی  6سپتامبر 2014م .با داعش
همکاری کردند به اعدام محکوم کرد /.حجت االســام «راجه ناصر عباس
جعفری» که دست به اعتصاب غذا و تحصن زده بود ،روز  10خرداد و پس از
وخامت حال ،به بیمارستان منتقل شد؛ اما دست از مقاومت نکشید /.مراجع
تقلید و استادان عالی قم و نیز سازمانهای اسالمی ایرانی و غیر ایرانی ،واکنش
گسترده ای به اعتصاب غذای علمای پاکستان نشان دادند.
ترکیه :در روز  18خرداد انفجار بمب در نزدیکی پاســگاه پلیس در یکی از
محلههای "استانبول"  11کشته برجای گذاشت.
سوریه :در روز ســوم خرداد وقوع چندین انفجــار در منطقه "جبله" واقع
در شهر ساحلی "الذقیه" و منطقه "الکرجات الجدیدهًْ" در "بندر طرطوس"
 145نفر کشته برجای گذاشت /.روز  10خرداد گروه تروریستی داعش یک
افســر نیروی هوایی پرتغال به نام «ماریو نون ِس» که برای مبارزه با این گروه
به مبارزان کرد پیوسته بود را در سوریه اعدام کرد /.عناصر گروه تروریستی
جبههًْ النصرهًْ به گمان اینکه تجمع رزمندگان ســوری و حزب اهلل را هدف
قرار داده اند ،موشــک تاو خود را اشــتباهاً به تجمع تعدادی از فرماندهان و
اعضای ارشد خود شلیک کردند! در این حمله موشکی« ،عمر الداغستانی» از
فرماندهان و سه تن دیگر از تروریست های جبههًْ النصرهًْ در مناطق جنوبی
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شــهر "حلب" به هالکت رسیدند« /.عال مخلوف» از مسئوالن دفتر «اسماء
اسد» همسر «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در انفجار بمبی دست ساز در
مسیر حرکت خودروی شخصیاش ،در دمشق کشته شد .گروهی موسوم به
"احرار العلویین"(!) در پیامی که در توئیتر منتشر کرد مسئولیت این عملیات
را بر عهده گرفت /.در روز  22خرداد دو انفجار تروریستی منطقه شیعه نشین
زینبیه واقع در دمشق را لرزاند که  12نفردر این انفجارها شهید شدند.
سوییس :در حالی که فعالیت مساجد و مراکز وهابی رو به تزاید است" ،مرکز
اســامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السالم" سوئیس ،در اطالعیهای اعالم
کرد با توجه به طوالنی بودن روزها و مشــکالت مالی ،برنام ه های این مرکز
محدود می شود.
کویت :در روز  10خــرداد دادگاه عالی کویت «عبدالرحمن صباح عیدان»
عامل بمبگذاری در مســجد شیعی امام صادق(ع) کویت را به اعدام محکوم
کرد /.در روز  26خرداد یک ســال پس از عملیات تروریســتی داعش ،امیر
کویت مسجد شیعی امام صادق(ع) را پس از ترمیم افتتاح کرد /.در روز 30
خرداد «عبدالحمید دشتی» قانونگذار شیعه کویتی مخالف ریاض و از منتقدان
دخالتهای عربستان در امور یمن و بحرین ،مجددا به شکل غیابی محاکمه
و محکوم شد.
عراق :فرماندهی عملیات آزادســازی فلوجه در روز هفتــم خردادماه از
محاصره کامل این شهر و آمادگی نیروهای عراقی برای آغاز عملیات حمله
به شــهر خبر داد /.روز  16خرداد «ابومهدی المهندس» اعالم کرد :اهداف
نیروهای الحشدالشــعبی در عملیات آزادسازی فلوجه محقق شده است و
عالوه بر آزادسازی  47روستا ،جز آزادی مرکز شهر که  100کیلومتر مربع
بیشتر نیست ،چیز دیگری باقی نمانده اســت /.وزیر خارجه عراق در روز
 17خرداد اعالم کرد :ســردار سلیمانی مستشار رسمی دولت عراق است/.
روز  18خــرداد بر اثر انفجار در تقاطع دو منطقه "حی الموظفین" و "حی
الحسین(ع)" شــهر کربال و در  5کیلومتری حرم امام حسین(ع) پنج نفر
شهید و  11نفر دیگر نیز زخمی شدند /.روز  19خرداد عملیات تروریستی
داعش برای نفوذ به سامراء با تحرکات و رصد دقیق نیروهای بسیج مردمی
عراق خنثی شــد /.در روز  28خرداد حیدر العبادی نخست وزیر عراق از
"آزادی کامل فلوجه" خبر داد.
عربستان :در روز  12خردادماه دادگاه کیفری عربستان  14جوان شهرک
شیعه نشین "العوامیه" در منطقه شرقیه را به اعدام محکوم کرد /.در روز 17
فروردین ســازمان ملل درخواست عربستان برای خروج از فهرست ناقضان
حقوق کودکان را اجابت کرد.
فرانسه :در روز هفــت خرداد دو فرد مسلح به چاقو در حالی که شعارهایی
در حمایت از داعش سر میدادند ،یک سرباز فرانسوی را زخمی کردند /.در
روز  25خرداد یک افسر پلیس فرانسه و همسرش توسط یک عضو داعش در
جریان گروگانگیری در حومه پاریس کشته شدند.
لبنان :در روز  11خرداد خبر خنثی شدن طرح بزرگ داعش برای دو کشتار
در لبنان در رسانه های این کشور منتشر شد.
لیبی :ارتش لیبی در روز  20خرداد شهرک «هراوه» را از دست داعش آزاد
کرد /.در روز  22خرداد "بندر ســرت" لیبی پس از آزادی از دســت داعش،
تحت کنترل نیروهای ارتش لیبی قرار گرفت.
مصر :دادگاه جنائی قاهره در روز  10خردادماه «محمد بدیع» رهبر اخوان
المســلمین و  35متهم دیگر پرونده "حوادث اســماعیلیه" را به حبس ابد
محکوم کرد.
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یمن :در روز سوم خرداد در پی وقوع دو انفجار در "عدن" دست کم  50نفر
کشته و  40تن دیگر زخمی شدند /.در روز پنجم خرداد یک خانواده  ۱۲نفره
یمنی در حمله هوایی عربســتان به شمال شهر "الحوطه" در استان "لحج"
شهید شدند.

تـیـر 1395

اســترالیا :روز نهم تیرماه یک بمب بنزینی در نزدیکی مسجدی در کالج
اسالمی استرالیا منفجر شد .در حالی که صدها مسلمان داخل مسجد در حال
ادای نماز عصر بودند .پیامی ضد اسالمی هم روی دیوار مسجد نوشته شده
بود که نشان از انگیزه تنفر برای چنین اقدامی است.
امــارات متحده عربی :روز نهم تیرماه دادگاه عالی فدرال امارات یک زن
اماراتی را به اتهام آنچه جاسوســی برای حزب اهلل خوانده شده ،به  10سال
زندان محکوم کرد.
انگلســتان :بعد از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا ،گروههای
مســلمان در این کشــور هدف موج جدیدی از حمالت نژادپرســتانه قرار
گرفتند /.روز  16تیرماه نزدیک به  88هزار نفر از مسلمانان شهر "بیرمنگهام"
در مراســم اقامه نماز عید شرکت کردند که بزرگترین نماز جماعت عید در
اروپا بود /.روز  23تیرماه شبکه خبری بی.بی.سی در تحلیلی پیرامون وضعیت
نیروهای مقاومت حزباهلل لبنان نوشــت :در پی جنگ یک ماهه حزب اهلل
لبنان با اســرائیل در جوالی  ،2006این گروه با بازســازی خود به یکی از
قدرتمندترین گروههای شبه نظامی در خاورمیانه مبدل شده است.
ایاالت متحده :روز  13تیرماه یک مرد مسلمان مقابل مسجدی در فلوریدا
و در نزدیکی همان مکانی که چندی پیش یک عامل مسلح به یک باشگاه
شبانه در «اورالندو» حمله کرد و  49نفر را به ضرب گلوله کشت ،مورد حمله
قرار گرفت و عامل حمله چندین بار او را از ناحیه صورت و ســر مورد ضرب
قرار داده است.
ایران :روز  5تیرماه تروریســت های وابســته به گروهک های ضد انقالب
در درگیری با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشــهداء نیروی زمینی ســپاه
در مرزهای منطقه عمومی "مهاباد" به هالکت رســیدند /.روز  11تیر و در
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم ایران و مســلمانان در سراسر جهان
به مناســبت روز جهانی قدس تظاهرات گســترده ای بر پا کردند /.روز 22
تیر وزارت اطالعات اعالم کرد :افراد وابســته به گروههای تروریستی که بنا
داشتند در شــبهای قدر و روز قدس دست به اقداماتی بزنند ،شناسایی و
دستگیر شــدند /.روز  25تیر «حجت االسالم والمسلمین اختری» دبیرکل
مجمع جهانی اهل بیت(ع) با ارســال نامه سرگشــاده ای خطاب به رییس
جمهوری فرانســه و مقامات دولتهای اروپایی ،نکات مهمی درباره تروریسم
تکفیری و بین المللی بیان داشت.
بحرین :روز اول تیر مراجع معظم تقلید ،دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل،
جمهوری اســامی ایران و بسیاری از شخصیت های حقیقی و حقوقی ،لغو
تابعیت شیخ عیسی قاسم را محکوم کردند /.دولت بحرین تعدادی از رؤسای
حسینیه ها را فرا خوانده و به آنها اعالم کرد که اگر در عزاداری ها تبلیغات
سیاســی کنند ،علیه عزاداران وارد عمل خواهد شــد! /روز دوم تیر امامان
جماعت مساجد شیعی بحرین اعالم کردند لغو اعتراضی برگزاری نمازهای
جماعت و جمعه را ادامه خواهند داد /.روز هشــتم تیر بحرین تابعیت ســه
شهروند دیگرش را لغو کرد و دو نفر دیگر را به سه تا  15سال زندان محکوم
کرد .این افراد به اتهام آنچه وابستگی به گروهکهای تروریستی نامیده شده،
به زندان محکوم شدهاند و تابعیت آنها لغو شده است /.روز  13تیر شاه بحرین

حکم لغو تابعیت شــیخ قاســم را تایید کرد /.روز  15تیر در ادامه اقدامات
سختگیرانه حکومت بحرین علیه اکثریت شیعه این کشور ،دولت برگزاری
نماز عید فطر مطابق استهالل شیعیان را غیرقانونی اعالم کرد /.روز  26تیر
علمای بحرین در اعتراض به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم تجمع اعتراضی
برگزار کردند /.روز  28تیر و در پی تشــدید فشارها بر مردم مظلوم بحرین
و "پولشــویی خواندن فریضه خمس" ،هیئت علمای کبار این کشور ،ندای
اســتغاثهای صادر کرد .ترجمه این پیام کوتــاه و تکان دهنده این بود :ما به
عنوان جزئی اساسی و اصیل از اجزای شیعی این وطن [بحرین] کام ً
ال متقاعد
شده و اطمینان یافته ایم که موجودیت ،هويت ،اعتقادات ،شعائر و فرایض ما
مورد هدف قرار گرفته است /.عوامل رژیم آل خلیفه و همدستان تکفیری آنان
سعی در نزدیک شدن به خانه شیخ عیسی قاسم در منطقه "دراز" را داشتند
که با مقاومت مردم مجبور به عقب نشینی شدند.
پاکســتان :روز  22تیر «طاهر القادری» رهبر حزب تحریک عوامی همراه
بــا تعداد زیادی از حامیانــش از کمپ اعتصاب غذای حزب مجلس وحدت
مســلمین دیدار کرد .وی پس از دیدار با عالمه «راجا ناصر عباس جعفری»
دبیرکل حزب وحدت مسلمین به رسانهها گفت :همیشه و هر صورت در کنار
شیعیان پاکستان خواهیم بود /.شیعیان پاکستان روز  23تیر در محکومیت
حمله تروریستی به حرم پیامبر در مدینه ،حمله تروریستی به امامزاده سید
محمد(ع) در عراق و ادامه کشتار شیعیان در پاکستان راهپیمایی کردند /.روز
 31تیر «چودهری شجاعت حسین» رهبر حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم
ضمن بازدید از کمپ اعتصاب حزب مجلس وحدت مسلمین با عالمه جعفری
اعالم همبستگی کرد.
ترکیه :روز  26تیر شــبه کودتای نظامی علیه دولت «اردوغان» شکســت
خورد /.اردوغان جریان نورجی به رهبری «فتح اهلل گولن» را بانی شبه کودتای
نافرجام معرفی کرد.
عراق :روز سوم تیر آیتاهلل العظمی «سید کاظم حائری» با صدور بیانیهای
اقدام دولت بحرین در لغو تابعیت شیخ «عیسی احمد قاسم» را محکوم کرد.
آیتاهلل العظمی «سیستانی» نیز با شیخ عیسی قاسم تماس تلفنی گرفت و
پس از حصول اطمینان از سالمت وی گفت :جای شما در دلها است و آنچه
رخ داده ،ضرری برای شما ندارد /.روز ششم تیر نیروهای عراقی آخرین منطقه
تحت تصرف داعش در شهر "فلوجه" را بازپس گرفتند و پایان نبرد این شهر
پس از حدود  ۵هفته از آغاز آن اعالم شد /.روز سیزده تیر در انفجار خونین
در منطقه "الکراده" بغداد ۲۵۰ ،تن شــهید و  ۲۰۰نفر دیگر زخمی شدند/.
شامگاه  17تیر در حمله خمپارهای و انتحاری به مرقد «امامزاده سید محمد»
فرزند حضرت امام هادی(ع) در استان "صالحالدین" دست کم  40نفر شهید
و  75نفر زخمی شدند.

عربستان :روز  14تیر دو عامل انتحاری ،در دو عملیات در نزدیک مسجد
نبوی در "مدینه منوره" و در منطقه شیعه نشین "قطیف" خود را منفجر کردند
و تعدادی را به خاک و خون کشیدند /.روز  22تیر شیخ «محمد الحبیب» از
حامیان شیخ نمر و از فعاالن جنبش مردمی عربستان بازداشت شد.
کویت :روز  22تیر منابع رسانهای کویت اعالم کردند وزارت کشور تصمیم به
ممنوعیت فعالیت «باسم کربالئی» مداح معروف عراقی در این کشور گرفته
اســت /.روز  31تیر دادگاه تجدید نظــر کویت حکم اعدام متهم ردیف اول
پرونده موسوم به "العبدلی" را تأیید کرد .این تبعه کویتی به تهمت جاسوسی
برای ایران و حزب اهلل و تالش برای اقدام نظامی در کویت به مرگ محکوم
شد.
کشــمیر :نیروهای امنیتی هند روز جمعه  18تیر «برهــان مظفر وانی»
 22ســاله از اعضای گروه "حزب المجاهدین کشمیر" را کشتند .این رهبر
جوان محبوبیت زیادی در بین جوانان کشمیر داشت و کشن او ناآرامیهای

دامنــهداری را در منطقــه آغاز کــرد /.روز  26تیر پلیس هنــد دهها هزار
نســخه روزنامه در کشمیر را جمعآوری و کارکنان چاپخانهها را بازداشت و
اطالعرسانی را محدود کرد .تیمهایی از افسران ،به دفاتر روزنامههای اصلی
در منطقه ناآرام کشمیر ریختند و روزنامهها را به منظور محدود کردن اخبار
درباره درگیریهای کشنده ضبط کردند /.تا روز  27تیر در جریان درگیریها
در کشــمیر تحت کنترل هند ،حداقل  41نفر کشته و بیش از دو هزار نفر
زخمی شدند.
لبنان :روز  12تیر نیروهای حزب اهلل دو مرکز وابسته به داعش را در ارتفاعات
"رأس بعلبک ـ الزویتینه" هدف قرار دادند که در جریان آن مسئول عملیات
نظامی داعش در ارتفاعات "القاع" با شماری از همراهانش کشته شد.
نیجریه :کمیته تحقیق از کشتار شیعیان زاریا در گزارش نهایی خود «ادینی
اویباده» یکی از افسران ارشد ارتش نیجریه را مسئول شروع حمله عنوان کرد
و خواستار مجازات او شد.
یمن :روز نهم تیر در پی حمله جنگندههای ائتالف عربی به ســرکردگی
عربســتان به بازاری محلی در منطقه "حیفان" در تعز (جنوب غرب یمن)
دست کم  40غیرنظامی یمنی کشته شدند.

مـرداد 1395

افغانستان :روز دوم مرداد تظاهرات جنبش روشنایی که با حضور هزاران نفر
از شیعیان و مردم معترض به سمت میدان "دهمزنگ" کابل در حال حرکت
بود ،با وقوع انفجاری به خاک و خون کشیده شد .این حمله تروریستی 80
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شــهید و  231زخمی برجای گذاشت /.حجت االسالم و المسلمین «سید
یونس علوی» از ائمه جماعات "هرات" در راه بازگشت از مسجد از سوی افراد
ناشناس ترور شد و در منطقه "چهارسونک" به شهادت رسید.
اندونزی :نیروهای پلیس اندونزی شش تروریست که سنینی بین  19تا 46
ســال داشتند را در جزیره مرزی "باتام" دستگیر کردند که قصد داشتند به
سوی یک مجتمع گردشگری در کشور سنگاپور حمله موشکی کنند!
ایاالت متحده :روز  16مرداد نزدیک به ســه هزار نفر از مســلمانان
کانادا و آمریکا در "کنفرانس امام مهدی(عج)؛ منجی بشــریت" در ایالت
میشیگان شرکت کردند /.روز  24مرداد امام جماعت مسجدی در شهر
"نیویورک" هدف شــلیک مســتقیم گلوله قرار گرفت و جان خود را از
دست داد.
ایران :روز  26مرداد وزارت اطالعات اعالم کرد :یکی از هســتههای وارداتی
گروهک تروریستی داعش به سرکردگی یکی از امرای منطقهای این گروه در
غرب کشــور شناسایی و منهدم شد که در این عملیات چهار نفر از اعضای
گروهک به هالکت رسیدند.
بحرین :روز سوم مرداد علمای بحرین در تجمعی خواستار لغو سلب تابعیت
شیخ عیسی قاســم و نیز پایان محاصره منطقه "دراز" شدند .در همین روز
مقامات امنیتی بحرین ســه روحانی شــیعه را به بهانه ارجاع دادن آنها به
دادستانی بازداشــت کردند /.روز پنجم مرداد علمای بحرین محاکمه شیخ
عیسی قاسم را محاکمه عقیده شیعه دانستند /.روز 12مرداد و در ادامه جنگ
روانی علیه تحصنکنندگان در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم ،تعداد دیگری
از روحانیون و فعاالن این کشور برای بازجویی احضار شدند /.روز  20مرداد
دولت بحرین چندین روحانی دیگر این کشــور را به اتهام تحصن بازداشت
کرد /.روز  26مرداد یک گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید
کردند که دولت بحرین به طرز سیســتماتیک در حال آزار و آسیب زدن به
شیعیان این کشور است.
تاجیکستان :قائم مقام ریاست کمیته دین در استان "سغد" تاجیکستان از
منع فعالیت  5مدرسه دینی در این استان خبر داد.
پاکســتان :روز اول مرداد شــیعیان در شــهرهای مختلف پاکستان
بزرگراههــای اصلی را بســته و با تحصن در  80ناحیه خواســتار توجه
دولت به خواســتههای عالمه جعفری و اعتصاب کنندگان شــدند /روز
جمعه  15مرداد و در هشــتاد و چهارمیــن روز اعتصاب غذای «حجت
االسالم عالمه راجه ناصر عباس جعفری» ،وزیر کشور پاکستان با حضور
در بیمارســتان محل بستری وی از ایشــان عیادت و درخواست کرد به
اعتصاب غذای خود پایان دهد و به ایشــان قول داد که خواستههای او
و متحصنان اســام آباد مورد قبول قرار خواهــد گرفت .وی خطاب به
عالمه جعفری گفت :شــما فقط متعلق به "شیعیان حيدر كرار" نیستید
بلکه ذخیره ای برای همه ملت پاکستان محسوب می شوید .ما برخی از
خواسته های شما را در "ایالت پنجاب" عملی کرده ایم .این کار را ادامه
خواهیم داد و با همکاری یکدیگر بقیه مطالبات اعتصابکنندگان را نیز
محقق خواهیم ساخت /.روز  17مرداد و در پی دستور آیت اهلل العظمی
«مکارم شیرازی» و درخواست حجت االسالم والمسلمین «محمدحسن
اختری» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،عالمه جعفری در هشتاد و
ششمین روز اعتصاب غذایش ،پایان این اعتصاب را اعالم کرد /.روز 23
مرداد داعش با فرستادن نامههای تهدید آمیز برای شیعیان منطقه "دره
اســماعیلخان" در پاکستان ،اعالم کرد اگر آنها علمهای حضرت عباس
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علیه السالم (نشانه شیعه بودن در پاکستان و شبهقاره) را پایین نیاورده
و از تشیع دست نکشند ،همه آنها را میکشند!
سوریه :روز سوم مرداد بازسازی قبر و بارگاه «حجر بن عدی» صحابی جلیل
ت اهلل علیه و آله ـ که سه سال پیش هدف هجمه
القدر رســول اکرم ـ صلوا 
تکفیریها قرار گرفت و تخریب شد ،به پایان رسید.
سنگال :اعالم موجودیت یک نهاد از سوی جمعی از شیعیان آفریقا با عنوان
ل بیتعلیهم السالم" موجبات نارضایتی بسیاری
"اتحادیه عمومی آفریقایی اه 
از علمای شیعه این قاره را فراهم کرد.
عراق :روز نهم مردادماه پارلمان عراق به طور رسمی قانون انحالل و ممنوعیت
حزب بعث برای هرگونه فعالیت سیاسی را تصویب کرد /.روز سیزدهم مرداد
دفتر آیتاهلل سیســتانی صدها کامیون مواد غذایی ،دارو ،وســائل کودکان
و دیگر نیازهای روزمره را برای  ۸هزار خانواده آواره اهل ســنت در اســتان
"صالحالدین" ارسال کرد.
فلسطین :روز ششم مرداد «خضر حبیب» از رهبران جنبش جهاد اسالمی
فلســطین گفت :دشمنی عربها با شیعیان به جای اسرائیل ،در دستور کار
واشنگتن و تلآویو قرار گرفته است.
کویت :روز ششم مرداد «عبدالحمید دشتی» نماینده پارلمان به خاطر اهانت
به عربستان و بحرین به  14سال حبس محکوم گردید.
عربستان :روز  21مرداد 14 ،متهم پرونده سقوط جرثقیل در مسجدالحرام
که منجر به فوت  110نفر شد ،برای اولین بار در مقابل دادگاه جنائی جده
حاضر شدند.
مصر :روز  11مرداد «کمال الهلباوی» عضو پیشین گروه اخوان المسلمین
که قصد سفر به ایران را داشت در فرودگاه قاهره از خروج از مصر منع شد.
نیجریه :روز سوم مرداد «محمد زکزکی» پسر شیخ ابراهیم زکزکی در نامهای
سرگشــاده ،به تشــریح وضعیت ناگوار پدرش و ظلمی که به رهبر شیعیان
نیجریه میرود ،پرداخت .او در این نامه آورد :یک چشــم شیخ نابینا شده و
دســت و پای او هم فلج شده است /.روز  12مرداد کمیته تحقیقات کادونا
ضمن درخواست محاکمه ســربازانی که در کشتار غیرقانونی شیعیان زاریا
دست داشتند ،تأکید کرد :ارتش رفتار نامتعارفی در سرکوب شیعیان داشته
است.
هندوستان :روز  30مرداد با گذشت  2ماه از بحران کشمیر هنوز درگیری
بین مردم و ارتش هند ادامه دارد و طبق آمار رسمی تاکنون بیش از  75نفر
توسط پلیس و نیروهای امنیتی کشته شدهاند.

شهـریور 1395

آذربایجان :روز  10شهریور «محسن صمد اف» رهبر زندانی "حزب اسالم"

در اعتراض به برگزاری رفراندم قانون اساسی در این کشور دست به اعتصاب
غذا زد.
افغانســتان :ترور و دســتگیری علمای شــیعه والیت "هرات" نگرانی و

واکنشهای مردم و بویژه قشر روحانیت را در داخل و خارج این کشور سبب
شد.
ایاالت متحده :بیست نماینده جمهوریخواه و دموکرات مجلس نمایندگان
آمریکا در روز پنجم شهریورماه در نامه ای به «باراک اوباما» ،اعتراض خود را
نسبت به فروش تسلیحات و قراردادهای فروش تجهیزات نظامی به عربستان
اعالم کردند /.روز هفدهم شهریور وزارت خزانهداری آمریکا ،خبر پرداخت 1.7
میلیارد دالر پول نقد به ایران را تأیید کرد /.همان روز سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا خواستار آزادی «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین از زندان
رژیم آل خلیفه شد /در روز  22شهریور یک مسجد در ایالت "کالیفرنیا" به

آتش کشیده شد /.یک شهروند آمریکایی اهل فلوریدا در روز  24شهریورماه
به اتهام آتشزدن یک مســجد در روز عید قربان توسط نیروهای پلیس این
کشور دستگیر شــد /.روز  31شهریور دولت آمریکا مجوز فروش هواپیمای
ایرباس به ایران را صادر کرد.
انگلستان :در روز  27شهریور سفارت بحرین در انگلیس اعالم کرد که یک
گروه در پارلمان انگلیس که از دموکراسی ،حقوق بشر و حاکمیت قانون در
بحرین دفاع میکرد ،منحل شده است.
ایران :روز  16شــهریور تجمع بزرگ طالب و روحانیون در حمایت از شیخ
عیسی قاسم با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین «محمدحسن اختری»
در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.
بحرین :روز  11شهریور «خالد بن احمد آل خلیفه» برادر معاون رئیس امنیت
عمومی بحرین با انتشار تصویری در صفحه اینستگرام خود به صورت علنی
تهدید به ترور آیتاهلل عیســی قاسم کرد /.روز  12شهریور پس از تعطیلی
شــش هفتهای نماز جمعه در مســجد امام صادق(ع) "دراز" ،نماز جمعه به
امامت «آیت اهلل سید محسن الغریفی» اقامه شد /.مقامات دولت بحرین در
روز  13شهریور چهار شهروند دیگر این کشور را به اتهام شرکت در تجمع و
آتش زدن الستیک به  ۱۰سال زندان محکوم کردند /.سفیر بحرین در روسیه
در روز  16شهریورماه از تالش این کشور برای دستیابی به "سامانه اس "۳۰۰
خبر داد /.دولت بحرین در روز  17شــهریور برق منزل شیخ قاسم و منازل
اطراف آن را قطع کرد /.دادگاه شیخ عیسی قاسم که قرار بود روز  25شهریور
برگزار شود ،به تعویق افتاد.
پاکستان :سرنوشت تعدادی از روحانیون و رهبران مذهبی شیعه که از چند
ماه پیش به دست ســرویس اطالعات پاکستان بازداشت شده اند مشخص
نیســت /.روز  12شهریور انفجار عامل انتحاری در مقابل دادگاهی در ایالت
"خیبر" دستکم  12کشــته و  52زخمی برجا گذاشت /.روز  27شهریور بر
اثر حمله انتحاری به مســجد شیعیان در "ناحیه انبار پائی" از توابع "مهمند
ایجنسی"  ۲۸نفر شهید و  ۳۱نفر زخمی شدند.

ترکیه :روز پنجم شهریور براثر انفجار یک بمب قوی در مقر پلیس در "منطقه
جیزره" در نزدیکی مرز ســوریه  11تن کشته و  64نفر زخمی شدند /.روز
 13شهریور  11سرباز ترکیه طی درگیری با گروه تروریستی پ.ک.ک کشته
شدند.
ُ
سوریه :روز یکم شهریور نیروهای دولتی سوریه با "نیروهای کرد آسایش" ـ
شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ـ به توافق آتشبس در شهر "حسکه"
دســت یافتند؛ اما نیروهای آســایش فقط چند ســاعت پس از توافق ،این
آتشبس را شکستند! /روز پنجم شــهریور "شهرک داریا" در غرب دمشق
پس از چهار سال آزاد شد /.روز هفتم شهریور در حمله هوایی ارتش ترکیه
به شــهر "جرابلس" در اســتان حلب  20شهروند غیرنظامی جان خود را از
دست دادند و  50نفر نیز زخمی شدند /.روز  9شهریور «ابو محمد العدنانی»
ســخنگوی داعش در استان حلب به هالکت رسید /.روز  12شهریور ارتش
سوریه شهرک "معردس" در استان "حماه" را از تروریستها بازپس گرفت/.
روز  14شهریور در حمالت خمپارهای تروریستها به شهرهای شیعه نشین
"نبل" و "الزهراء" دو نفر شــهید و هشت نفر دیگر زخمی شدند /.همان روز
نیروهای مقاومت موفق شدند منطقه دانشکدههای نظامی در جنوب حلب
را به طور کامل تحت کنترل بگیرند /.روز  16شــهریور خانوادههای ساکنان
شهرهای شیعه نشین "فوعه" و "کفریا" که از این دو شهر خارج شدهاند برای
همبســتگی با خانوادههای خود که در این دو شهر در محاصره تروریستها
قرار دارند ،در منطقه شیعه نشــین زینبیه دمشق تحصن کردند /.روز 18
شهریور در حمالت هوایی جنگندههای ناشناس به مرکز فرماندهی جیش
الفتح در حلب« ،ابوعمر السراقبی» فرمانده کل به همراه یک سرکرده اصلی
این گروهک کشته شدند /.همان روز ارتش سوریه و نیروهای همپیمان آن
موفق شدند کنترل منطقه مهم "الراموسه" واقع در جنوب حلب را به دست
گیرند /.روز  23شهریور ارتش رژیم صهیونیستی مواضع توپخانههای ارتش
ســوریه در بلندیهای "جوالن" را هدف حمالت هوایی قــرار داد /.روز 27
شهریور جنگندههای آمریکایی به مواضع ارتش سوریه در نزدیکی فرودگاه
شهر "دیرالزور" حمله کردند که در این حمله هوایی  83نفر از نظامیان ارتش
سوریه کشته و  100نفر هم زخمی شدند /.سازمان ملل در روز  30شهریور
ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه را تعلیق کرد.
عربستان :وزارت کشور عربستان در روز دوم شهریور اعــام کرد نیروهای
امنیتی این کشــور فردی را که قصد داشــته به یکی از مساجد شیعیان در
استان "قطیف" حمله کند ،کشتند« /.عبدالعزیز بن عبداهلل آل الشیخ» مفتی
وهابی عربســتان در روز  16شهریور در واکنش به پیام رهبر معظم انقالب
اسالمی به حجاج ،ایرانیان را غیر مسلمان و مجوس خواند! /دو نیروی امنیتی
عربستان روز  27شهریور در شهر شیعه نشین "الدمام" هدف افراد مسلح قرار
گرفتند و کشته شدند /.عربستان روز  29شهریور  13تن از حجاج بحرینی را
بازداشت کرد که  9نفر از آنها از اهالی منطقه الدراز بودند.
عراق :نخستوزیر عراق در روز چهارم شهریور از آزادی کامل منطقه "القیاره"
در استان "نینوا" خبر داد /.همان روز پارلمان عراق از «خالد العبیدی» وزیر
دفاع این کشــور ســلب اعتماد کرد /.روز  7شــهریور در پی ادامه اقدامات
تنشزای «ثامر السبهان» سفیر عربستان در عراق ،وزارت خارجه این کشور از
عربستان خواست سفیرش در بغداد را تغییر دهد /.همان روز منطقه "جزیره
الخالدیه" در استان "االنبار" از دست داعش آزاد شد /.روز  10شهریور هیأتی
از انصاراهلل یمن با آی 
ت اهلل العظمی «سیستانی» دیدار کردند /.اعضای جریان
پارلمانی "ائتالف ملی عراق" روز  15شــهریور ،حجت االســام «سید عمار
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حکیم» رئیس مجلس اعالی اسالمی را به ریاست این ائتالف برگزیدند /.روز
 19فروردین وقوع دو انفجار مهیب در شرق بغداد به شهید شدن دستکم
 35نفر و زخمی شدن  40نفر دیگر منجر شد /.نمایندگان پارلمان عراق در
روز  31شهریور با رأی عدم اعتماد به «هوشیار زیباری» او را از وزارت دارایی
برکنار کردند.
روسیه :کنفرانس "اهل سنت چه کسانی هستند؟" با حضور  200عالم اهل
ســنت به ویژه مفتیان دانشگاه االزهر در تاریخ  4شهریور در "چچن" برگزار
شد .برگزارکنندگان از مفتیان سلفی و وهابی سعودی و قطری برای شرکت
در این کنفرانس دعوت نکردند که این موضوع باعث واکنش شدید و عصانیت
وهابیها شد.
لبنان :خانواده امام موســی صدر در روز هشتم شهریور از «هانیبال قذافی»
پسر دیکتاتور معدوم لیبی ،به اتهام دست داشتن در ربایش امام صدر شکایت
کردند.
مصر« :احمد کریمه» اســتاد شریعت االزهر در روز  17شهریور طی فتوایی
اعالم کرد ،برخالف تبلیغات ریاض و ابوظبی ،نظامیان عربستانی و اماراتی که
در جنگ ائتالف عربی ـ سعودی علیه یمن کشته شدهاند ،شهید نیستند/.
االزهر مصر در روز  18شهریور فتوای «احمد کریمه» را محکوم کرد!
یمن :ائتالف عربی به ســرکردگی عربســتان در روز  6شهریور در راستای
پنهان کردن جرایم خود در یمن ،پخش برنامههای شبکه ماهوارهای یمنی
"المسیرهًْ" در ماهواره نایل ست را متوقف کرد /.در روز هشتم شهریور  71نفر
بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در شمال "عدن" کشته شدند /.روز
البرکان" از یمن به
 12شهریور موشکی جدیدی با برد  800کیلومتر به نام " ُ
عمق عربستان شلیک شد /.روز  23شهریورماه سه نفر از نظامیان قطری که
در قالب ائتالف سعودی علیه یمن در این کشور حضور داشتند ،کشته شدند
و همزمان یک سعودی دیگر در جنوب عربستان کشته شد.

مهـر 1395

افغانستان :در روز  12مهرماه شهر "قندوز" به دست طالبان افتاد /.نیروهای
امنیتی افغانســتان در روز  13مهرماه با عقب راندن نیروهای طالبان از شهر
قندوز ،دوباره کنترل این شهر را در دست گرفتند /.روز  19مهر منابع نزدیک
به لشکر جهنگوی اعالم کردند که «قاری اجمل» رهبر این گروه در یکی از
استان های شرقی افغانستان کشته شده است.
اندونزی :مراســم عزاداری تاسوعا و عاشــورای در اندونزی نیز مانند بقیه
مناطق جهان برگزار شد؛ از جمله در شهرهای "جاکارتا"" ،چیربان"" ،پالو"،
"ســمارانگ" و "کنداری" .اما امسال نیز وهابیون تالش کردند تا با برگزاری
تظاهرات و ایجاد تجمــع در برابر محل برگزاری مراســم ،مانع از عزاداری
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مســلمانان شوند؛ اما موفق نشدند .در شهر "جاکارتا" که بیش از  2000نفر
از شــهروندان شیعه و سنی در مراسم عاشورا حضور داشتند ،حدود  50نفر
از وهابیون در برابر محل مراســم تجمع کردند .در شــهرهای "سمارانگ" و
"کنداری" نیز نیز تعدادی از وهابیون به مراسم اعتراض کردند و تالش نمودند
تا با تظاهرات مراسم مذهبی عاشورا را به تعطیلی بکشانند .اما نیروهای پلیس
از این مراسم حفاظت نمودند و رییس پلیس در پاسخ به معترضان اعالم کرد:
"دولت اجازه برگزاری این مراسم را داده است ،پس وظیفه ما این است که از
آن محافظت کنیم تا تمام شود".
ایاالت متحده :علی رغم اعتراض گروه های حقوق بشری به تجاوزات ریاض
به یمن ،در روز یکم مهرماه مجلس ســنای آمریــکا طرح دولت اوباما برای
فروش بیش از یک میلیارد دالر تسلیحات به عربستان سعودی را به تصویب

رساند /.در همان روز سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا ضمن تأیید اعطای
دو مجــوز به ایرباس و بوئینگ برای فــروش هواپیما به ایران ،اعالم کرد که
س جمهور آمریکا در روز
این کار طبق مفاد برجام انجام شــده اســت /.رئی 
ســوم مهرماه طرح مصوب مجلس نمایندگان و مجلس سنا که به خانواده
های قربانیان  ۱۱ســپتامبر اجازه شکایت از عربستان سعودی میداد را وتو
کرد /.روز هفتم مهرماه مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء
وتوی اوباما علیه الیحه مذکور را باطل کردند /.روز  10مهرماه خانواده یکی
از قربانیان  ۱۱سپتامبر ،ریاض را تحت تعقیب قضایی قرار داد /.رئیسجمهور
آمریکا در روز  11مهرماه قرارداد فروش  19جنگنده اف  16به بحرین را به
پیشرفت در زمینه حقوق بشر منوط کرد /.روز  29مهرماه وزارت خزانهداری
و وزارت خارجه آمریکا نام چند مقام حزباهلل لبنان را در فهرست تحریمهای
خود قرار دادند.
بحرین :دادگاه تجدید نظر بحرین در روز یکم مهرماه درخواســت وکالی
"جمعیت الوفاق" برای عدم انحالل این جمعیت را نپذیرفت و حکم انحالل را
تأیید کرد /.نیروهای امنیتی در روز دهم مهرماه با یورش به منطقه "المالکیه"
ب شــده در این منطقه را از بیــن بردند /.دادگاه
نمادهای عاشــورایی نص 
تجدیدنظر بحرین در روز  12مهرماه با درخواست وکالی مدافع شیخ «علی
سلمان» روحانی مبارز و زندانی برای توقف حکم صادر شده علیه وی مخالفت
کرد /.در روز  13مهر «طارق الحسن» رئیس امنیت عمومی بحرین ،تعرض
نیروهای امنیتی این کشــور به نمادهای عاشورایی را ارائه خدمات امنیتی و
اجرای قانون در قبال برخی تخلفات توصیف کرد! /آیتاهلل العظمی «ســید
کاظم حائری» در روز  15مهرماه با صدور فتوایی ،از ملت بحرین خواســت
تا پای جان به دفاع از شیخ عیســی قاسم بپردازند /.روز  16مهرماه دادگاه
بحرین «سید مجید المشعل» رئیس مجلس علمای این کشور را به یک سال

دیگر حبس محکوم کرد؛ وی پیشتر نیز به تحمل دو سال حبس محکوم
شده بود /.یک منبع وزارت خارجه بحرین در روز  28مهرماه از تصمیم رژیم
ل خلیفه برای ممانعت از سفر شهروندان این کشور به عراق برای شرکت در
آ
مراسم اربعین حسینی خبر داد /.روز  29مهرماه نیروهای امنیتی بحرین با
حمله به دفاتر "جمعیت الوفاق" تمام داراییهای آن را مصادره کردند.
پاکستان :شــورای علمــای شیعه پاکســتان در روز  10مهرماه نسبت به
دســتگیری علمای شیعه این کشور و تحریم سخنرانی آنها قبل از آغاز ماه
محرم به بهانه تأمین امنیت ،ابراز نگرانی کرد /.در روز  14مهرماه تیراندازی
افراد مســلح به اتوبوس حامل زائران شیعه در شهر کویته سبب شهادت 4
زن و زخمی شدن یک مرد شد /.در روز  18مهر با توجه به احتمال افزایش
عملیاتهای تروریستی در ایام تاسوعا و عاشورا ،دسته های ارتش پاکستان
وارد "پاراچنار" و منطقه "هنگو" شــدند /.تروریست های موتورسوار در روز
 27مهرماه با استفاده از بمب دستساز حسینیه شیعیان در منطقه لیاقت
آباد کراچی را هدف قرار دادند که بر اثر این حمله یک نفر شــهید و  15نفر
زخمی شدند.
ترکیه :روز  18مهرماه حمله خودروی بمبگذاری شــده گروه تروریســتی
پ.ک.ک به ایستگاه پلیس در استان حکاری 17 ،کشته و  27زخمی بر جا
گذاشت که  9تن از کشتهشدگان ،نیروی نظامی بودند /.روز  17مهرماه دو
ن های آنکارا پایتخت ترکیه منفجر
بمبگذار انتحاری خود را در یکی از خیابا 
کردند.
روسیه :روز  19مهرماه پارلمان روسیه با طرح دائمی شدن پایگاه دریایی این
کشور در بندر طرطوس سوریه موافقت کرد.
سوریه :ارتش سوریه در روز سوم مهرماه کنترل اردوگاه "حندرات" در شمال
شهر حلب را به دســت گرفت /.روز چهارم مهرماه ارتش سوریه و نیروهای
متحد آن از اردوگاه حندرات ،به دلیل شدت حمالت تروریستها عقبنشینی
کردند /.نیروهای مقاومت در روز هشــتم مهرماه پس از درگیری سنگین با
تروریســت ها در شمال حلب موفق شدند که دوباره اردوگاه حندرات را آزاد
کنند /.وزارت دفاع روسیه در روز نهم مهرماه یگان جدیدی از جنگنده های
"سوخو "24-و "سوخو "34-را به پایگاه هوایی الحمیمیم در سوریه اعزام کرد/.
جنگنده های ائتالف آمریکا در روز  14مهرماه روستای "ثلثانهًْ" واقع در ریف
شمال شرق حلب را بمباران کردند که در این حمله حداقل  60غیر نظامی
جان خود را از دست دادند /.در روز  15مهرماه در جریان انفجار یک خودروی
ب گذاری شده در گذرگاه "اطمه" واقع در مرز مشترک سوریه و ترکیه که
بم 
تحت کنترل معارضان دولت ســوریه بود ،بیش از  40نفر کشته شدند /.در
روز  17مهرماه در ادامه مرحله جدید اختالفات گروه های مسلح در سوریه،
گروه مسلح ارتش آزاد در کنار گروه تروریستی احرار الشام علیه گروه تکفیری
جنداالقصی اعالم جنگ کرد /.تروریستهای تکفیری روز  20مهر و همزمان
با شب عاشورا ،سه خمپاره به نزدیکی حرم حضرت رقیه(س) شلیک کردند که
خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت و مراسم عزاداری به صورت عادی در
حرم برگزار شد /.نیروهای مقاومت در روز  23مهرماه شدند که کنترل شهرک
راهبردی "الدیرخبیهًْ" در اســتان دمشق را به صورت کامل به دست گیرند/.
ارتش سوریه در روز  24مهرماه شهرک "معان" را در ریف "حماه" را از دست
تروریســت ها پس گرفت /.نیروهای ارتش سوریه در روز  25مهرماه شهرک
"معردس" در استان حماه را از دست گروه های تروریستی آزاد کردند.
سوئد :افراد ناشناس روز  20مهر با کوکتل مولوتوف به یک حسینیه شیعیان
در شــهر "مالمو" حمله کردند .در این حمله به کسی آسیبی نرسید ،اما به
ساختمان حسینیه خساراتی وارده شد.

عراق :روز یکم مهرماه شهر "شرقاط" در استان صالح الدین به صورت کامل
از دســت داعش آزاد شد /.همان روز کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق
درخواست کرد در صورتی که آنکارا همچنان به درخواست بغداد برای عقب
نشینی نظامیان تُرک از شمال عراق تن ندهد ،این نظامیان بمباران شوند/.
استاندار "صالحالدین" روز سوم مهرماه اعالم کرد که دیگر هیچ منطقهای در
استان صالحالدین در اشغال تروریستهای داعش قرار ندارد /.روز نهم مهر
جریان صدر پس از ماهها دوری از شرکت در نشستهای ائتالف ملی به درون
بزرگترین گروه سیاسی عراق بازگشت /.روز  14مهر جنگندههای آمریکایی
مواضع نیروهای عشایر اهل سنت در نزدیکی موصل را بمباران کردند که این
حمله  20کشته و  5زخمی به جا گذاشت /.روز  24مهرماه انفجار تروریستی
در منطقه "الشــعب" در شمال پایتخت عراق  41شهید و  ۵۰زخمی بر جا
گذاشت /.روز  25مهرماه وقوع یک انفجار انتحاری در ورودی یک حسینیه در
شهر بغداد منجر به شهادت چهار نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد /.روز
 30مهرماه حمله هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا به یک مجلس عزاداری
شــیعیان در شهر "کرکوک" به شهید شدن  19زن و کودک منجر شد /.در
ت های داعشی با حمله به "نیروگاه برق کرکوک"
همان روز تعدادی از تروریس 
و درگیری ســنگین با نیروهای امنیتی عراقی خود را مقابل این تأسیسات
منفجر کردند که در پی آن بیش از  21نفر از جمله  4مهندس ایرانی شهید
و سه ایرانی دیگر نیز زخمی شدند.
عربســتان :روزنامه الشرق االوســط در روز  12مهرماه کتابی ضد ایرانی
تحت عنوان "مردان القاعده در ایران؛ پناه امن و ائتالف مشــکوک" با ادعای
همکاری ایران و القاعده منتشــر کرد /.افراد ناشناس در روز  13مهرماه به
گشت نیروهای پلیس عربستان سعودی در استان "القطیف" حمله کردند/.
روز  29مهرماه عربســتان نام افراد جدیدی را به اتهام ارتباط با حزباهلل در
لیست سیاه خود قرار داد.
فرانسه« :مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه برای تعدیل جنجال ایجاد شده
از اظهارات «فرانســوا اوالند» رئیس جمهوری فرانسه در مورد اسالم ،گفت:
"اسالم یک مشکل نیست .اسالم بخشی از فرهنگ و ریشه های فرانسوی ها
اســت و در فرانسه همانند همه مذاهب جایگاه خود را دارد" .وی که پیشتر
نیز در برابر اظهارات «پوپولیســت و عوام گرایانه» از مسلمانان حمایت کرده
بود ،ابراز امیدواری کرد که اسالم در فرانسه از زهر "سلفیگری" رهایی یابد.
فلســطین :روز هفتم مهرماه «شیمون پرز» رئیس و نخست وزیر پیشین
رژیم صهیونیستی که جنایاتی مانند سرکوب انتفاضه ،آواره کردن صدها هزار
فلسطینی و کشتار قانا را در کارنامه خود داشت ،بعد از اغمای دو هفتهای بر
اثر سکته مغزیُ ،مرد.
قزاقستان :روز  30مهرماه فعالیت فرقه وهابیت در قزاقستان ممنوع شد.
کویت :روز سوم مهرماه دادگاه جنایی کویت  11سال زندان به حکم صادر
شده قبلی علیه «عبدالحمید الدشتی» نماینده شیعه کویتی و رئیس شورای
ن المللی حمایت از محاکمه عادالنه و حقوق بشر اضافه کرد تا او در مجموع
بی 
در این دادگاه به  24سال حبس محکوم شود! /روز  6مهرماه سردبیر روزنامه
الرأی به اتهام توهین به ایران به دادسرای رسانه این کشور احضار شد /.وزارت
کشور کویت در روز  16مهرماه از بازداشت دو ایرانی که به گفته این کشور در
حال عکس گرفتن از یک حسینیه بودند ،خبر داد.
لبنان :سازمان اطالعات لبنان در روز یکم مهرماه با انجام عملیاتی ویژه در
اردوگاه فلسطین 
ی ها در این کشور« ،عماد یاسین» موسوم به «امیر داعش» را
بازداشت کرد.
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مالزی :شــامگاه  20مهر و همزمان با شب عاشورای حسینی ،پلیس امور
مذهبی ایالت "سالنگور" یک بار دیگر مانع برگزاری مراسم مذهبی شیعیان
این ایالت شد .افراد وابسته به این نهاد ،با حمله به حسینیه ای در این ایالت
مانع از برگزاری مراسم عزاداری شدند و با برهم زدن این مراسم ،بیش از 30
نفر از عزاداران را دستگیر کرد /.شب جمعه  30مهر اداره امور اسالمی "ایالت
جوهور" مالزی شب جمعه گذشته تعدادی از شیعیان را که همچون هر هفته
برای خواندن دعای کمیل در مرکز دارالعلوم المصطفی(ص) جمع شده بودند
در این ایالت دستگیر کرد« /.عبدالهادی آوانگ» رئیس حزب اسالمی مالزی
(پاس) بازداشت شیعیان در ایالت جوهور را محکوم کرد و گفت شیعیان هم
مسلمان هستند و باید شیعه و سنی با هم متحد باشند.
مصر :روز هشتم مهر  37نفر در مصر به اتهام همکاری با داعش به حبس ابد
محکوم شدند /.روز  12مهرماه بعد از آنکه یکی از سلفیهای مصر ،شیعیان را
به جلوگیری از برگزاری مراسم عاشورای حسینی تهدید کرد ،از سوی وزارت
اوقاف این کشــور اعالم شد که مقام رأس الحسین(ع) در روزهای تاسوعا و
عاشورا تعطیل خواهد بود!
نیجریه :روز یکم مهرماه اعضای جنبش اسالمی نیجریه از شهرهای مختلف
این کشور به سمت پایتخت حرکت کردند و خواستار آزادی هرچه سریعتر
شــیخ «ابراهیم زکزکی» از بند دولت نیجریه شــدند /.روز دوم مهرماه و به

دنبال ادامه راهپیمایی مسالمت آمیز برای آزادی شیخ ابراهیم زکزکی ،پلیس
این کشور درباره برگزاری تظاهرات در حمایت از این عالم نیجریهای هشدار
جان زکزکی
داد /.روز هفتم مهرماه یک گروه شــیعه در نیجریه تحت نام « ِ
را حفظ کنید» به دولت این کشــور اولتیماتوم هفــت روزه ای داد تا بدون
هیچگونه شرطی شــیخ را آزاد کند /.روز  17مهرماه دولت نیجریه فعالیت
جنبش اسالمی شیعی این کشور( )IMNرا ممنوع اعالم کرد و فعالیتهای آن
را یک تهدید امنیتی خواند! /روز  21مهرماه نیروهای پلیس و شبهنظامیان
در شهرهای مختلف نیجریه به تجمع عزاداران حسینی حمله کردند که در
این حمله  14شیعه نیجریه ای شهید شدند.
هند :روز  20مهر پلیس و نیروهای امنیتی هند با حمله به عزاداران حسینی
در شــهر "سرینگر" کشمیر ،اعضای شرکت کننده در هیئتهای مذهبی را
متفرق کردند.
یمن :وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در روز چهارم مهر از قصد این دولت
برای شــکایت از ایران در شورای امنیت خبر داد /.ارتش یمن در روز هشتم
مهرماه از موشک بالستیک "صمود" رونمایی کرد /.در همان روز رزمندگان
ت ها بازپس گرفتند /.یگان موشکی ارتش
یمنی مرکز استان تعز را از تروریس 
یمــن در روز  10مهرمــاه ناو جنگی اماراتی را کــه در قالب ائتالف عربی ـ
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سعودی قصد نزدیک شــدن به سواحل "تعز" را داشت ،منهدم کرد /.مرکز
حقوقی «حقوق و توسعه» در روز  11مهرماه گزارشی از شمار قربانیان حمالت
عربستان به خاک یمن منتشر کرد که بر اساس آن بعد از گذشت  560روز
از آغاز حمالت عربستان به خاک یمن دست کم  10هزار و  562غیر نظامی
از جمله  2هزارو  397کودک و هزارو  751زن شهید شدند /.روز  17مهرماه
جنگنده های عربستان مراسم ختم پدر وزیر کشور یمن در "صنعاء" و خانه
شــیخ «مجاهد ابو شوارب» در "عمران" را بمباران کردند که در این حمالت
 700نفر شهید و مجروح شدند /.قبایل خوالن در یمن برای مقابله با ائتالف
سعودی و گرفتن انتقام خون شهدای کشتار صنعاء ،بسیج عمومی اعالم کرد.
بیشتر قربانیان حمله هوایی جنگندههای ائتالف سعودی به مراسم ترحیم
در صنعــاء از اعضای قبایل خوالن بودنــد /.روز  21مهر هزاران نفر از مردم
یمن به مناسبت گرامیداشت سالروز عاشورا با شعار «ظلم ستیزی» در صنعاء
راهپیمایی کردند /.مقامات نظامی آمریکایی در روز  22مهرماه از شــلیک
موشک های کروز به سمت مراکز راداری ارتش یمن در سواحل دریای سرخ
و نابودی سه مرکز راداری خبر دادند /.روز  29مهرماه آتشبس سه روزه در
ف های درگیر و تحت نظارت سازمان ملل رسما آغاز شد.
یمن با موافقت طر 

آبان 1395

انگلستان :روز چهارم آبان وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد که درصدد است با
اعزام  20کارشناس به سوریه یا اطراف آن ،معارضان سوری به اصطالح میانه
رو را برای مقابله با داعش آموزش دهد! /روز  19آبان ماه روزنامه انگلیســی
تایمز گزارش کرد که یک ناو این کشــور برای مقابله با انقالبیون یمن راهی
بابالمندب شد.

ایاالت متحده :در روز پنجم آبان ،وبگاه کنگره آمریکا در گزارشی به گسترش
نفوذ شــیعیان در کوبای کمونیست پرداخت .در بخشی از این گزارش آمده
ش های عقیدتی ایران از غرب نفرت
اســت که شیعیان کوبا به واسطه آموز 
دارند و ایران نیز آنها را پیشــگامان انقالب اسالمی در حیات خلوت آمریکا
بر میشــمارد /.روز  6آبان ماه نیروی دریایی آمریکا مدعی شد که در یک
سال گذشته ،چهار کشتی ایرانی که قصد داشتند برای جنبش انصاراهلل یمن
سالح ارســال کنند را متوقف کرده است! /روز  19آبان ماه «دونالد ترامپ»
به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شــد /.در پی اعالم
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،شهرهای مختلف این کشور شاهد
اعتراضات خیابانی دامنهدار شــد /.وزارت خارجه آمریکا در روز  21آبان ماه
در بیانیهای ضمن توصیف گروه تکفیری "جفش" (یا همان "جبههًْ النصرهًْ"
ســابق) به عنوان یک گروه تروریستی ،آن را در لیست تروریسم آمریکا درج
کرد /.روز  27آبان قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب

رساندند که خواســتار ممنوعیت فروش هواپیما به ایران بود /.روز  29آبان
ماه وزارت امور خارجه آمریکا با ارسال  112فروند جنگندههای "اف "15-و
"اف "18-به دو کشور کویت و قطر موافقت کرد.
ایران :روز  16آبان حجت االســام والمســلمین «جعفر جوادشجونی» از
همراهان «شهید سید مجتبی نواب صفوی» و از مجاهدانی که به نهضت امام
راحل(ره) پیوست و در راه مبارزه با نظام پهلوی رنج زندان و فشار را چشید

در سن  84سالگی درگذشت /.روز  27آبان خانم «مرضیه حدیدچی» معروف
به طاهره دباغ ،مبارز انقالبی ،زندانی سیاسی حکومت پهلوی ،جانباز جنگ
تحمیلی ،از بنیانگذاران ســپاه پاسداران و نماینده سه دوره مجلس شورای
اسالمی درگذشت.
امارات متحده عربی :روز  10آبان ماه دادگاه عالی فدرال برخی از متهمان
به جاسوسی برای حز 
ب اهلل(!) را به محکومیتهایی از حبس ابد تا  10سال
زندان محکوم کرد /.روز  22آبان امارات به همراه  10کشور دیگر عضو شورای
همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب ،در نام ه ای به مجمع عمومی سازمان
ملل از صدور انقالب اسالمی ایران به کشورهای دیگر ابراز نگرانی کردند!!
بحرین :روز  6آبان ماه دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم ســلب تابعیت 43
بحرینی دیگر را تائید کرد /.روز  7آبان ماه «ســید هاشم العلوی» از رهبران
معارضان بحرینی گفت که رژیم آلخلیفه برپایی نماز جمعه برای شیعیان
بحرین را به طور کامل ممنوع کرده اســت /.روز  10آبان "جمعیت الوفاق"
خواستار لغو انحالل و بازگرداندن داراییهایش شد /.همان روز دولت بحرین
شیخ «هانی البناء» روحانی عضو مجلس علمای این کشور را برای بازجویی
فراخواند ،اما وی را بازداشت کرد و به دادستانی ارجاع داد /.روز  12آبان ماه
دادگاه اجرایــی بحرین حکم عدم حراج اموال جمعیت الوفاق را صادر کرد/.
روز  20آبان حجاج بحرینی که عربستان در حج امسال آنها را بازداشت کرده
بود ،به خانواده هایشان تحویل داده شدند /.روز  22آبان ماه دولت بحرین به
شــیعیان این کشور هشدار داد یا هر چه زودتر ایستگاههای صلواتی خود را
جمع کنند یا اینکه دولت اقدام به این کار خواهد کرد /.روز  23آبان ماه «اکبر
علی احمد» از جوانان زندانی بحرینی بر اثر شــکنجه شدید عوامل رژیم آل
خلیفه ،دچار اختالل روانی شد و به تیمارستان انتقال یافت.
پاکستان :روز سوم آبان ماه اعضای لشکر جهنگوی مرکز آموزش پلیس در
شــهر "کویته" را هدف قرار دادند .این حمله تروریستی بیش از  60کشته و
 120زخمی برجای گذاشــت که بیشتر قربانیان نیروهای پلیس تازه کار و
تحــت آموزش بودند /.روز  8آبان ماه افراد مســلح با حمله به یک مجلس
عزای حسینی در منطقه ناظمآباد شهر کراچی  5نفر را شهید و  8نفر دیگر
را نیز زخمی کردند /.روز  17آبان ماه پلیس پاکســتان «ســید احمد اقبال
رضوی» معاون دبیر کل حزب مجلس وحدت مســلمین را بازداشت کرد/.

همان روز ،ادامه ترور هدفمند شــیعیان و دستگیری «فیصل رضا عابدی» و
عالمه «میرزا یوسف حسین» سبب شد که مردم در اعتراض به این وضعیت
تظاهرات گســترده ای را در شهرهای مختلف پاکستان برگزار کنند .حزب
مجلس وحدت مسلمین سرپرستی تظاهراتهای مردمی در الهور ،کراچی،
راولپندی و سایر شهرهای پاکستان را به عهده گرفت /.روز  22آبان ماه بر اثر
انفجار در زیارتگاه «شاه نورانی» از بارگاه های مورد احترام صوفیان پاکستان
که در منطقه حب از توابع بلوچستان اتفاق افتاد ،بیش از  62نفر کشته و 100
نفر زخمی شدند /.روز  29آبان سازمان مرکزی مبارزه با تروریسم پاکستان
(نیکتا) نام "جماعت االحرار" و "لشــکر جهنگوی العالمی" را به لیست گروه
های تروریستی اضافه کرد.
ترکیه :روز  12آبان ماه پلیس ترکیه با ادعای حمایت شبکه تلویزیونی قدس
از الحشد الشعبی عراق ،به دفتر این شبکه یورش برد و وسایل آن را مصادره
کرد! /روز  14آبان ماه یک انفجار که در نزدیکی ساختمان اداره پلیس شهر
دیاربکر رخ داد ،به کشته شدن دستکم  8نفر و زخمی شدن بیش از صد نفر
دیگر منجر شد .داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت.
تونس :روز  14آبان ماه «یوسف الشاهد» نخستوزیر تونس« ،عبدالجلیل بن
سالم» وزیر امور دینی این کشور را به دلیل انتقاد از وهابیت برکنار کرد /.روز
 16آبان ماه داعش مســئولیت ترور یک سرباز تونسی را در غرب این کشور
بر عهده گرفت.
سوریه :روز  6آبــان ماه ارتش سوریه شــهرک "صوران" در استان "حماهًْ"
را کام ً
ال آزاد کرد /.روز  16آبان نیروهای دموکراتیک ســوریه اعالم کردند
عملیات آزادسازی شهر رقه که به پایگاه اصلی داعش در سوریه تبدیل شده،
آغاز شد و بر اساس توافق صورت گرفته میان ُکردها و واشنگتن ،ترکیه در
این عملیات مشــارکت نخواهد داشت /.روز  22آبان محله "ضاحی ه االسد"
در غرب حلب پاکســازی شد /.همان روز "محسن خزائی" خبرنگار اعزامی
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در استان حلب به شهادت

رســید /.روز  27آبان یک انفجار در نزدیکی انبار مهمات گروه تروریستی
«نور الدین الزنکی» در "اعزاز" سوریه بیش از  25کشته بر جا گذاشت /.روز
 30آبان ماه حمله خمپاره ای عناصر تروریستی تکفیری به مدرسه "ساریه
حســون" در حلب به کشته شدن  ۷دانش آموز سوری و زخمی شدن ۲۰
نفر دیگر منجر شد.
عراق :داعش در روز سوم آبان ماه بر شهر "الرطبهًْ" در استان "االنبار" در غرب
عراق ســیطره یافت /.روز چهارم آبان نیروهای عراقی شهر الرطبهًْ را به طور
کامل از اشغال تروریستهای داعش خارج کنند /.روز پنجم آبان ماه رئیس
کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق از اعدام  232غیر نظامی ساکن موصل
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به دســت داعش خبر داد /.روز  8آبان ماه عملیات نیروهای الحشد الشعبی
عراق برای آزادی غرب موصل (تا مرز سوریه) و شهر تلعفر آغاز شد /.حزب
اهلل عراق روز  12آبان ماه از آزادســازی جاده بین المللی "نینوی ــ رقه" از
دست داعش خبر داد« /.ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش در
روز  13آبان ماه با انتشــار یک پیام صوتی ،از اعضای این گروه خواست که
بیتوجه به قــدرت نیروهای طرف مقابل ،به نبرد ادامه دهند /.روز  16آبان
ب گذاری شده در پارکینگ مسافران شهر سامراء در
در انفجار خودروی بم 
نزدیکی حرم امامین عســکریین(ع)  11تن از جمله  10ایرانی شهید و 16
نفر دیگر زخمی شدند /.روز  23آبان شهر باستانی "نمرود" در جنوب موصل
به طور کامل از اشغال ترویستهای داعش خارج شد /.روز  24آبان در یک
انفجار انتحاری در  58کیلومتری شهر کربال 12 ،نفر شهید شدند /.روز 28
آبان ماه «سید جاسم آل شبر» فرمانده یگان چک و خنثی نیروهای مردمی
عراق (الحشد الشعبی) هدف اصابت گلوله تک تیرانداز داعش قرار گرفت و به
شهادت رسید /.همان روز وزارت دفاع عراق ضمن اعالم خبر افزوده شدن 4
فروند جنگنده «اف  »16آمریکا به ناوگان هوایی این کشور ،بر افزایش توانایی
بغداد در نبرد با داعش تاکید کرد /.اســتانداری کربــا روز  30آبان از ورود
بیست میلیون زائر حسینی ـ از جمله سه میلیون زائر خارجی در ایام اربعینـ
به "کربالی معلی" خبر داد 25 /.هزار مامور امنیتی در این استان عهده دار
حفظ امنیت زوار اربعین بودند.
عربستان :روز چهــارم آبان در پی تیراندازی گسترده در منطقه "الضباب"
در شهر "دمام" دو نیروی امنیتی وابسته به تأسیسات دولتی عربستان کشته
شدند /.روز  6آبان ماه عربستان سعودی بعد از آنکه نیروهای انصاراهلل و ارتش
ن المللی جده شلیک کردند ،مدعی شد
یمن ،موشکی به سمت فرودگاه بی 
این موشــک به سمت شهر مقدس مکه شلیک شده بود(!) و سامانه پدافند
هوایی این کشــور موشــک را در هوا منهدم کرده است /.ارتش یمن همان
روز اتهامهای عربســتان مبنی بر حمله موشکی نیروهای یمنی به مکه را
تکذیب کرد /.در روز  7آبان ماه عربســتان ســعودی دوباره به عنوان یکی
دیگر از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد!! /روز  9آبان ماه
وزارت کشور عربستان ضمن تأکید بر کشف یک باند تروریستی اعالم کرد که
حملهای تروریستی به ورزشگاه الجوهره "جده" در جریان بازی فوتبال امارات
و عربســتان را خنثی کرده است /.دادگاه عربستان در روز  13آبان ماه یک
ک هایی با مضمون اعتراض
شهروند این کشور را به اتهام رد و بدل کردن پیام 
به اعدام شیخ نمر ،به  15سال زندان محکوم کرد! /همان روز عربستان اعالم
کرد که نیروهای گارد ملی خود را از مناطق مرزی این کشور با یمن خارج
میکند /.روز  15آبان ماه فعاالن حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که عربستان
قصد دارد یک جوان شــیعه معلول به نام «آدم منیر»  23ساله که از مشکل
بنیایی و ناشــنوایی رنج می برد ،را به اتهام مشارکت در اعتراضات خیابانی
اعدام کند / .روز  18آبان ماه دادگاه کیفری عربستان «فاضل الشعله» وبالگ
نویس ،فیلمنامه نویس و فعال حقوق بشری این کشور را به دلیل اعتراض به
اعدام شیخ نمر به  4سال زندان و  4سال ممنوعیت خروج از عربستان محکوم
کرد /.روز  29آبان ماه یک نیروی امنیتی ســعودی در غرب شهر "دمام" به
دست افراد ناشناس کشته شد /.روزنامه الشرق االوسط روز  30آبان ماه یک
گزارش جعلی منسوب به سازمان بهداشت جهانی در خصوص مراسم اربعین
را منتشر کرد و پس از تکذیبیه سازمان بهداشت جهانی ،گزارش جعلی را از
صفحه پایگاه اینترنتی خود حذف کرد.
کویت :روز اول آبان اداره انتخابــات کویت حاضر به ثبتنام «عبدالحمید
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دشــتی» نماینده شیعه سابق مجلس این کشور در انتخابات مجلس کویت
نشد.
لبنان :روز پنجم آبان حز 
ب اهلل با حمله به مواضع یک گروهک تروریستی
وابسته به داعش در منطقه "راس بعلبک" در مرز سوریه ،مانع از نفوذ تروریست
های داعشی به لبنان شد /.روز  10آبان ماه «میشل عون» نامزد مورد حمایت
«مقاومت» در لبنان موفق شد که رأی اکثریت پارلمان لبنان را به دست آورد
و بر خالف میل عربستان رئیس جمهور جدید لبنان شود /.روز  13آبان ماه
«سعد الحریری» نامزد مورد حمایت عربستان مأمور تشکیل کابینه لبنان شد.
مالزی :در این روزها فشار به شیعیان مالزی افزایش یافت .در واکنش به این
فشارها گروهی از فعاالن مالزیایی موسوم به "جی  "۲۵از رهبران این کشور
خواستند به شیعیان اجازه داده شود مناسک مذهبی خود را آزادانه و طبق
قانون اساسی فدرال و یک بیانیه بین المللی که سال  ۲۰۰۴رهبران مالزی از
جمله «عبداهلل احمد بداوی» نخست وزیر سابق این کشور آن را امضاء کردند،
انجام دهند.
نیجریه :در روز  24آبان حمله به عزاداران حســینی در نیجریه  10شهید
برجای گذاشت.
یمن :روز  8آبان ماه در حمله جنگندههای سعودی به خانههای شهروندان
یمنی در تعز دســت کم  17غیرنظامی شهید شدند /.روز  9آبان ماه حمله
هوایی عربســتان به زندانی در غرب یمن 60 ،کشــته و  38زخمی برجای
گذاشت /.روز  29آبان ماه ائتالف متجاوز علیه یمن اعالم کرد که آتشبسی
 48ساعته را در یمن اجرا خواهد کرد.

آذر 1395

آذربایجان :روز هجدهم آذرماه رئیس جمهــوری آذربایجان قانونی را که
پارلمان این کشــور درباره افزایش همکاریها با جمهوری اسالمی ایران به
تصویب رسانده بود ،تأیید کرد.
افغانستان :روز اول آذرماه حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان در "کابل"
 ۲۷شهید و  ۳۵زخمی برجای گذاشت.
ایاالت متحده :روز نهم آذرماه افســر ســابق اطالعاتی آمریکا اذعان کرد
سازمانهای جاسوسی غربی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده
از اعضای گروهک منافقین در ایران ،دانشــمندان هستهای را در سالهای
 ۲۰۱۰تــا  ۲۰۱۲ترور کردند /.در روز ســی ام آذرماه "مجمع گزینندگان
آمریکا (الکترال کالج)" رســماً «دونالد ترامپ» را به عنوان چهل و پنجمین
رئیسجمهور این کشور انتخاب کرد.
ایران :روز دوم آذرماه استاد «سلیم مؤذنزاده اردبیلی» مداح اهل بیت(ع) و
خالق نوای ماندگار "زینب زینب" درگذشت /.روز سوم آذر آیت اهلل العظمی
«موسوی اردبیلی» از مراجع تقلید شیعیان دار فانی را وداع گفت /.روز پنجم

آذرماه ،برخورد دو قطار مســافربری تهران  -مشهد در ایستگاه هفت خوان
"امیرآباد" در اســتان ســمنان  47نفر کشــته و  103نفر مصدوم بر جای
گذاشت /.روز ششــم آذرماه آیتاهلل «محمد فاضل استرآبادی» مدیر حوزه
علمیه فیضیه بابل در استان مازندران در  81سالگی درگذشت /.روز هفتم آذر
آیتاهلل "سید محمدتقی شاهرخی خرم آبادی" عضو مجمع عمومی مجمع
جهانی اهلبیت(ع) و نماينده ولی فقيه در جنوب شرق آسيا درگذشت .وی
سالها در راه معرفی اسالم ناب محمدی و مذهب تشیع در کشورهای جنوب
شــرق آســیا ـ از جمله تایلند ،میانمار و بنگالدش ـ تالش کرد و به "پدر
شیعیان جنوب شرق آسیا" ملقب شد /.روز دهم آذرماه نمایندگان مجلس
در مصوبه ای هشتم ربیع االول ،آغاز سالروز امامت حضرت ولی عصر(عج) را
تعطیل رسمی اعالم کردند /.آیت اهلل «محمد واعظ زاده خراسانی» محقق و
متفکر اسالمی معاصر ،مؤسس دانشگاه مذاهب اسالمی و نخستین دبیر کل
مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی در بیست و هشتمین روز از آذرماه
 1395در سن  91سالگی درگذشت.
بحرین :در روز اول آذرماه "انجمن حقوق بشــر بحرین" اعالم کرد :در حال
حاضر  38فعال بحرینی ممنوعالسفر هستند /.روز دوم آذرماه دادگاه تجدید
نظر بحرین حکم  15ســال زندان و ســلب تابعیت یک شهروند را به اتهام
تیراندازی در "ســتره" تأیید کرد /.روز بیست و دوم آذر شیخ «علی سلمان»
دبیرکل بزرگترین جمعیت سیاسی معارض به تحمل  9سال حبس محکوم
شــد /.روز سی ام آذر مسئوالن امنیتی پس از قطع ارسال آب شرب ،با قرار
دادن سیمهایی خاردار و تپههای شنی در ورودیهای منطقه "دراز" ،حلقه
محاصره ساکنان این شهرک را تنگتر کرد.
بلغارســتان :روز نهم آذرماه جامعه مسلمانان مجارستان به ممنوعیت به
کارگیری نمادهای اسالمی در یکی از شهرهای این کشور واکنش نشان دادند
و از بیگانهستیزی و اسالم هراسی در این کشور انتقاد کردند.
سوریه :روز بیست و دوم آذرماه ارتش سوریه به صورت رسمی از آزاد سازی
کامل شــهر حلب از دست نیروهای تروریست مخالف دولت این کشور خبر
داد.
قزاقستان :روز ششم آذرمــاه مقامات محلی قزاقستان اعالم کردند که در
ش فرقههای دینی غیرسنتی در
راســتای کاهش آسیبهای ناشی از گستر 
جامعه ،دانشجویان قزاق را از مراکز آموزش دینی خارج از کشور بازمیگردانند.
عراق :مرحله چهارم آزادسازی غرب موصل که به الحشد الشعبی واگذار شده
بود از صبح روز دوم آذر آغاز شــد /.روز پنجم آذر عملیات آزادسازی بخش
غربی شهر موصل ،وارد پنجمین مرحله شد /.چهارم آذرماه حمله تروریستی
داعش به زوار اربعین در "حله" بیش از  80شــهید برجای گذاشت که بیش
از  40نفر آنها از زوار ایرانی بودند 71 .کیســه شــامل  59پیکر سوخته و
 14پیکر متالشیشده از شهدای این انفجار ،به ایران انتقالیافت تا با انجام
آزمایش دی.ان.ای هویت شــهدا که ممکن اســت ایرانی ،افغان و یا عراقی
باشند ،مشخص شود .داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
عربستان :روز هفتم آذرماه «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی به منطقه
شیعه نشــین "الشرقیه" سفر کرد .ساکنان مناطق مختلف الشرقیه به رغم
تهدید نیروهای امنیتی سعودی در مخالفت با سفر وی تجمع اعتراضی برگزار
کردند /.روز شانزدهم آذرماه دادگاه کیفری عربستان  15نفر از شیعیان نخبه
عربستان را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد.
لبنان :روز هشتم آذرماه حزب اهلل لبنان مواضع گروه تروریستی داعش در
شرق این کشور را با سالح سنگین هدف قرار داد.

مغرب :روز هشــتم آذرماه «محمد ششــم» پادشــاه مغرب ادعا کرد که
امیرالمؤمنین همه ادیان است!
مصر :روز هجدهم آذر دادگاه شــهر "جیزه" در مصر ،قاتل شــیخ «حسن
شــحاتهًْ» روحانی شیعه و سه نفر دیگر از بســتگانش را که سال  2013به
طرزی فجیع به شهادت رسیدند را صرفا به  14سال حبس محکوم کرد.
نیجریه :روز بیست و یکم آذرماه برخی گزارشهای رسانهای و کاربران فضای
مجازی ،مدعی انتقال شــیخ «ابراهیم زکزکی» و همسرش توسط نیروهای
امنیتی نیجریه به مکانی نامعلوم شدهاند.
یمن :در روز نوزدهم آذرماه ســازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعالم
کرد که ائتالف سعودی از بمب های آمریکایی برای حمالت هوایی غیرقانونی
در یمن که به شهادت دهها نفر منجر شد استفاده کرده است.

دی 1395

آذربایجان :در تاریخ هفتم دی ماه سرکنســول ایران در نخجوان از افتتاح
قطار مسافربری نخجوان  -مشهد و امضای اسناد یازدهمین نشست کمیسیون
مشترک ایران و آذربایجان جمهوری خبر داد.
اتریش :روز هجدهم دی ماه ،حمایت وزیر خارجه اتریش از طرح ممنوعیت
استفاده از روسری در بخش عمومی و دولتی ،واکنش مسلمانان را به دنبال
داشت و خواستار گفتوگوی مستقیم با وی شدند.
ایــران :روز  18دی و در پی اقدام شایســته خانم «ایلهان» سیاســتمدار
آمریکایی که در پارلمان ایالتی آمریکا مراسم تحلیف خود را با قرآن مجید به
جا آورد ،آیت اهلل العظمی «صافی گلپایگانی» با ارسال پیامی از وی قدردانی
کردند /.روز  19دی ماه آیت اهلل «اکبر هاشــمی رفســنجانی» از بزرگترین

شخصیتهای تاریخ معاصر ایران و یار دیرین امام(ره) و رهبری به دلیل سکته
قلبی دار فانی را وداع گفت .این حادثه از تلخ ترین وقایع سال  1395بود و
در پی آن ،شخصیتهای دینی و سیاسی از ایران و سراسر جهان پیام های
تسلیت صادر کردند /.روز  20دی دکتر «علی شریعتمداری» شخصیت بارز
دانشگاهی و دارنده مدال درجه یک علمی و نشان درجه یک تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران درگذشــت /.روز  ۳۰دی ماه ،ساختمان  ۱۷طبقه
تجاری "پالسکو" در خیابان جمهوری تهران دچار آتشسوزی شد و پس از
چند ساعت درحالیکه نیروهای آتشنشانی در تالش برای اطفاء حریق بودند،
فروریخت و شماری از آتشنشانان و مردم جان باختند.
بحرین :ســوم دی ماه ســفر اعضای موســاد در قالب هیئت بازرگانان به
بحرین جنجال زیادی به پا کرد و خشم مردم را برانگیخت .آنها سفر هیأت
صهیونیســتی را ننگی برای دولت آل خلیفه دانستند /.شامگاه  4دی یک
زن جوان بحرینی در اســتان جنوبی بحرین به دست یک درجهدار نظامی
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شهیدان «خمینی گورو» و «نتالیه گورو» در فیلیپین

از خاندان حاکم آل خلیفه به نام «حمد بن مبارک بن صباح آل خلیفه» به
قتل رسید /.در هفدهم دی ماه پادشاه بحرین نخستین فرمان پادشاهی در
ســال جدید میالدی را صادر و طی آن صالحیت بازداشت افراد را بار دیگر
به دســتگاه امنیت ملی ـ که به شــکنجهگر زندانیان معروف استـ محول
کرد /.بیســت و چهارم دی ماه دادگاه بحرین «مهدی ســهوان» مداح اهل
بیت(ع) را به اتهام شــرکت در تحصن مقابل منزل شیخ عیسی قاسم به ۶
ماه حبس محکوم کرد / .روز بیســت و ششم دی ماه سه جوان بحرینی به
نام های «عباس السمیع»« ،علی السنکیس» و «سامی مشیمع» به اتهام قتل

سه نیروی پلیس از جمله یک پلیس اماراتی ،اعدام شدند /.روز  28دی ماه
دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم  2سال حبس شیخ «فاضل الزاکی» و «محمد
الشهابی» را به  6ماه کاهش داد.
عربستان :سیزدهم دی ماه و همزمان با اولین سالگرد شهادت شیخ «نمر
باقر النمر» شهروندان شیعه عربستانی تظاهراتی رادر شهرهای مختلف برگزار
کردند /.روز بیســت و سوم دی ماه یک شهروند شیعه از منطقه قطیف که
به دلیل "قایقرانی در منطقه ممنوعه" بازداشــت شــده بود ،در زندان جان
باخت .فعاالن حقوقی در عربستان سعودی اعالم کردند که دلیل مرگ ،شدت
شکنجه بوده است.
عراق :پانزدهم دی ماه پیکر  80افســر عراقی دیگر که در جریان جنایت
"پایگاه اســپایکر" در سال  2014م .به دست داعش کشته بودند ،در استان
"صالحالدین" کشف شد /.روز هفدهم دی ماه ارتش عراق و نیروهای عشایر
عملیات گستردهای برای پاکســازی مناطق غربی این کشور و قطع ارتباط
تروریست ها با مرزهای سوریه آغاز کرده و موفق شدند چند روستا را از اشغال
آنان آزاد کنند /.در روز بیست و ششم دی ،الحشد الشعبی از حفر خندق در
قسمت بیابانی شهر نجف (قسمت جنوب و جنوب غرب) جهت مقابله با نفوذ
خودروهای انتحاری و عوامل تروریستی خبر داد.
فرانسه :روزنامه ال ُمنده رفتار رژیم آلخلیفه نسبت به شهروندان بحرینی را
بشدت مورد انتقاد قرار داد .این روزنامه با اشاره به حبس بدون محاکمه «نبیل
رجب» فعال حقوق بشر بحرینی ،آن را مصداق بارز نقض قوانین بینالمللی
حقوق بشر و آزادی بیان برشمرد و از رژیم آل خلیفه خواست تا هرچه زودتر
و بدون هیچ پیش شرطی ،اقدام به آزادی این عضو فعال حقوق بشر نماید.
فیلیپین :ظهر جمعه  3دی دو نفر از شیعیان فیلیپینی به نام های «خمینی
گورو» و «نتالیه گورو» در حالی که با موتورســیکلت از نماز جمعه "مسجد
کربال" در شهر "مروی" به منزل برمی گشتند مورد هجوم مسلحین وهابی
قرار گرفتند و در دم جان باختند.
لبنان :شیخ «عبدالناصر جبری» از علمای مبارز و برجسته اهل سنت و دبیرکل
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جنبش امت لبنان که از حامیان مقاومت در مبارزه با تروریسم صهیونیستی و
تکفیری بود ،بعد از تحمل یک دوره بیماری صبح روز دوم دی به دیدار حق
شتافت /.در تاریخ هشتم دی ماه دولت جدید لبنان به نخستوزیری «سعد
الحریری» از پارلمان رأی اعتماد گرفت /.در چهاردهم دی ماه حزباهلل لبنان
ن کاپوچی» حامی آرمان فلسطین
با صدور بیانیهای درگذشت اسقف «هیالریو 
را تسلیت گفت و تصریح کرد امت اسالم یک مبارز بزرگ را از دست داد.
مصر« :شــعبان عبدالرحیم» خواننده محبوب مصری آهنگی در حمایت از
نیروهای الحشد الشعبی عراق خواند که بازتاب زیادی در رسانهها و شبکههای
اجتماعی داشت و خشم سلفیون را برانگیخت.
نیجریه« :محمد بوهاری» رئیسجمهور نیجریه در پیام ویژه خود برای آغاز سال
نو میالدی ،ضمن اعتراف ضمنی رئیسجمهور نیجریه به جنایات علیه پیروان
اهل بیت(ع) خواهان نزدیکی به مســلمانان شیعه کشورش شد و از شیعیان
خواست تا صلح را بپذیرند و به قوانین احترام گذاشته و "جزیرهای برای خود"
تشکیل ندهند!! /روز  27دی «ماکمید کامارا» رئیس سازمان عفو بینالملل در
نیجریه اعالم کرد :مهلت  45روزه برای آزاد کردن شــیخ زکزکی و همسرش
بزودی به پایان میرسد و اگر دولت از روی عمد احکام دادگاههای خود را رعایت
نکند ،این اقدام به منزله اخاللگری آشکار و خطرناک در اجرای قانون است.

بهمن 1395

ایاالت متحده :در نهم بهمن ماه رئیسجمهور جدید آمریکا فرمانی اجرایی
امضاء کرد که بر اســاس آن ورود اتباع ایرانی و  ۶کشــور مسلمان دیگر به
آمریــکا به تعلیق در آمد .این فرمان پس از اعتراضات گســترده مردمی در
داخل و خارج ایالت متحده ،با حکم دادگاه های آمریکا لغو شد /.در بیست
و پنجم بهمن ماه کتاب "تعیین جایگاه و ابعاد حقوقی فتوای هستهای رهبر
انقالب از رهگذر حقوق بینالملل" ،نوشته «جابر سیوانیزاد» از سوی انتشارات
آمریکایی "سوپریم سنچوری" منتشر شد.
ایران :روز دوم بهمن آیتاهلل «ســید ابراهیم خسروشاهی» از استادان فقه،
تفســیر ،حدیث و اخالق حوزه علمیه تهران دار فانی را وداع گفت /.در پی
فشارهای جدید رژیم آل خلیفه به مردم بحرین و تالش برای برگزاری جلسه
نهایی محاکمه شیخ عیسی قاسم ،مراجع عظام تقلید حمایت کامل و یکپارچه
خود را از ایشــان اعالم کردند /.روز  18بهمن آیت اهلل «محمدعلی حلیمی
کاشــانی» از پیشگامان مجاهدت و از دوستان شهید نواب صفوی در دوران
مبارزات علیه طاغوت درگذشت /روز بیست و دوم بهمن ماه راهپیمایی بزرگ
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور گسترده مردم در جای جای ایران
اســامی برگزار شد /.روز بیست و سوم بهمن ماه وزیر اطالعات اعالم کرد:
شبکه مخفی عناصر تروریستی در اطراف تهران و برخی از استان های غربی

و شرقی کشور شناسایی و تعداد هشت نفر از عناصر اصلی آن دستگیر شدند.
انگلســتان :در چهارم بهمن ،مرکز اســامی "التوحید" لیورپول توسط
گروههای راستگرای افراطی مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شد.
اتریش :در هفدهم بهمن ماه؛ مردم اتریش در اعتراض به احتمال جلوگیری
از استفاده از روبنده و ممنوعیت پوشش صورت بانوان در محلهای عمومی
تظاهرات کردند.
بحرین :با ادامه یافتن تظاهرات مردمی بحرین در محکومیت اعدام ســه
جوان در شهرهای مختلف ،نیروهای امنیتی نیز با همراهی لباس شخصیها
به منازل مســکونی در مناطق "دیر و کرزکان" یورش برده و چندین نفر را
بازداشت کردند /.چهارم بهمن ماه ،علمای بحرین در بیانی ه ای تحرکات دولت
بحرین برای عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی را اقدامی خطرناک و
خیانت بزرگ به امت اســامی و عربی توصیف کردند /.روز یازدهم بهمن،
دادگاه بحرین که جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم را  12فوریه ( 24بهمن)
اعالم کرده بود ،تاریخ جلسه را به روز  27فوریه ( 9اسفند) موکول کرد /.در
هجدهم بهمن ماه دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم قبلی دادگاه درباره انحالل
"جمعیت الوفاق" بزرگترین حزب معارض این کشور را تأیید کرد.
پاکستان :در دوم بهمن بر اثر انفجار تروریستی در بازار میوه و ترهبار شهر
شیعه نشین "پاراچنار"  ۲۳نفر به شهادت رسیده و  ۳۵نفر مجروح شدند/.

در اعتراض به سیاست های دوگانه دولتمردان پاکستانی و بازجویی از زائران
حرم مطهر حضرت زینب(س) در ســوریه ،شیعیان ایالت "سند" تظاهرات
گسترده ای برگزار کردند .تظاهرات کنندگان علیه تبعیض و رفتار دوگانه در
قبال تروریسم و "تقسیم تروریست ها به خوب و بد" شعارهایی سر دادند/.
در بیست و هفتم بهمن عالمه «تصور الجوادی» نماینده حزب مجلس وحدت
مســلمین پاکستان در "کشمیر آزاد" هدف افراد مسلح قرار گرفت و زخمی
شد.
سوریه :در بیست و پنجم بهمن اعالم شد که  20هزار نفر در  2منطقه شیعه
نشین و محاصره شده "الفوعه" و "کفریا" با خطر گرسنگی و حمالت روزمره
تروریستها روبرو هستند.
عـراق :در پنجـم بهمـن نخسـتوزیر عـراق آزادسـازی شـرق موصل
از دسـت داعش را رسـماً اعالم کرد /.در دهم بهمن الحشـد الشـعبی
عـراق در واکنـش بـه ممنوعیـت ورود اتبـاع  7کشـور اسلامی بـه
آمریـکا از جملـه عـراق ،خواسـتار ممنوعیـت ورود اتبـاع آمریکایی به
عـراق شـد /.روز سـیزدهم بهمـن نیروهـای الحشـد الشـعبی عملیات
آزادسـازی روسـتاهای شـمال "تلعفر" تا "سـنجار" را آغـاز کردند /.در
روز بیسـت و یکـم بهمـن مـاه «باسـم الموسـوی» دبیـرکل حـزباهلل
عـراق در اسـتان بصـره بـه دسـت افـراد ناشـناس تـرور شـد /.روز

بیسـت و سـوم بهمـن مـاه هـزاران نفـر از طرفـداران «مقتـدی صدر»
در مرکـز بغـداد تجمـع کـرده و خواسـتار اصلاح قانـون کمیسـاریای
عالـی انتخابات شـدند.
عربستان :در هشتم بهمــن ماه به دنبال شــهادت «محمد الحساوی» در
زندانهای رژیم آل سعود فشار نظامیان رژیم سعودی بر شهروندان مناطق
شرقی عربستان به شکل بی سابقهای افزایش یافت و برای دومین روز پیاپی
برق منطقه "المسورهًْ" در استان قطیف قطع شد /.یازدهم بهمن ماه مسئوالن
امنیتی سعودی مدعی شدند 34 ،نفر از کسانی که اخیرا ً در عربستان بازداشت
شدهاند ،عضو حزب اهلل لبنان هستند!
فلســطین :در روز بیســت و پنجم بهمن ماه کابینه رژیم صهیونیستی
ممنوعیت پخش اذان در فلسطین اشغالی را تصویب کردد!
قرقیزستان :در روز بیســت و یکم بهمن ماه؛ «آیدا اسماعیلاف» نماینده
مجلس قرقیزستان از افزایش دختران با حجاب و عدم استفاده از لباسهای
فرم در مدارس این کشــور خبر داد .این افزایش با وجود این اســت که بر
اســاس بررسی ساالنه مؤسسه صلح و فناوری آسیای مرکزی ،اسالمهراسی
و تبلیغات افراطگرایانه در رسانهها و اینترنت قرقیزستان در مقایسه با سال
 2014افزایش  3برابری داشته است.
کانادا :در یازدهم بهمن ماه براثر تیراندازی افراد مسلح در مسجدی در شهر
"کبک" همزمان با برگزاری نماز مغرب ۵ ،نفر کشته و شماری زخمی شدند/.
در پی حمله تروریستی به مسجد شهر کبک ،مسؤولین چهار مسجد بزرگ
کشور "هلند" برای حفظ جان نمازگزاران خود و تا اطمینان از امنیت کامل،
درهای مساجد خود را بستند.
کویت :در بیست و هفتم بهمن دادگاهی در کویت« ،یاسر الحبیب» از عناصر
تفرقه افکن لندننشــین را به اتهام "فتنهانگیزی به  10سال حبس محکوم
کرد.
لبنان :در اول بهمن رزمندگان مقاومت اسالمی لبنان (حزباهلل) با حملهای
دقیق به مواضع داعش در غرب لبنان و نزدیکی مرز ســوریه ،از تروریستها
تلفاتگرفتند.
نیجریه :در چهارم بهمن مردم نیجریه با برگزاری تظاهرات گسترده حمایت
خود را از شــیخ عیسی قاســم اعالم و هدف قرار دادن او را محکوم کردند/.
دادگاه عالی فدرال به وزارت اطالعات نيجريه دستور داد که «شيخ زکزکی»
و اعضای خانواده ايشــان آزاد شوند .دادگاه همچنین به پلیس دستور داد تا
رهبر جنبش اسالمى نيجريه و همسرش را به یک مکان امن براى سكونت
منتقل كند.
یمن :در روز یازدهم بهمن نیروی دریایی یمن یک ناوچه وابسته به ائتالف
ســعودی و حامل  ۱۷۶سرباز و افسر را در سواحل غربی یمن هدف قرار داد
و منهدم کرد.

اسفند 1395

آذربایجان :روز پانزدهم فروردین ماه ،رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
«الهام علیاف» رئیسجمهوری آذربایجان ،مذهب مشترک را مهمترین عامل
در احساس قرابت و خویشاوندی جمهوری اسالمی ایران با مردم و مسئوالن
آذربایجان خواندند و خاطرنشــان کردند :ســطح همکاریهای اقتصادی در
مقایسه با ظرفیت ها و امکانات دو کشور بسیار پایین است و حجم تبادالت
باید تا  10برابر میزان کنونی افزایش یابد.
آلمان :روز چهاردهم اسفند یک سیاستمدار افراطگرای آلمانی از ممنوعیت
ورود مســلمانان به این کشــور حمایت کرد« .الکســاندر گاولند» معاون
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راســتگرایان آلمانی موسوم به آلترناتیو برای آلمان ( )AFDدر این مورد به
«فونکه مدین گروپه» گفت" :ما نباید هیچ مسلمانی را به کشور راه بدهیم".
افغانستان :روز  11اسفند آیت اهلل «میرحسین صادقی پروانی» از بنیانگذاران

حزب وحدت اسالمی افغانستان ،نماینده مردم کابل در مجلس سنا و عضو
مجمع عمومی مجمع جهانی اهلبيت(ع) در  ۸۶سالگی درگذشت.
ایاالت متحده :در روز شانزدهم اسفند رسانههای آمریکایی از آتش سوزی و
سوزانده شدن  4مسجد و مرکز اسالمی در این کشور طی  7هفته خبر دادند.
ایران :در روز سوم اسفند "کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین"
در تهران برگزار شــد و رهبر معظم انقالب ســخنان مهمی را ایراد کردند/.
روز یکشنبه هشتم اسفندماه حجتاالسال م والمسلمین «محمدحسن قرهی»
از فضالی برجســته حوزه علمیه قم درگذشت /.در روز شانزدهم اسفندماه
«احمد عزیزی» شــاعر انقالب پس از  ۹سال سکوت و اغماء در بیمارستان
امام رضا(ع) کرمانشاه ،درگذشت /.روز  23اسفند و در آستانه ششمین سالروز
اشــغال این کشور به دست ارتش آل سعود و نیز اعالم حکم نهایی آیت اهلل
شیخ عیسی قاســم ،دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،نامه سرگشاده و
مهمی خطاب به دبیركل سازمان ملل و هفت تن دیگر از مقامات مهم بین
المللی نوشت.
بحرین :روز دوم اسفند نیروهای امنیتی بحرین به منطقه "النویدرات" یورش
برده و یک جوان به نام «عبداهلل العجوز» ( 21ســاله) را پس از تیراندازی به
وی بازداشت کردند .این جوان بحرینی در اثر شدت جراحت وارده به شهادت
رســید /.روز نهم اســفندماه ،دولت بحرین بار دیگر آخرین جلسه محاکمه
آیتاهلل عیسی قاسم را به تعویق انداخت /.روز دهم اسفندماه علمای بحرین
با صدور بیانیهای درخواست دادستانی درباره صدور اشد مجازات برای آیتاهلل
عیسی قاسم را تهدیدی برای شیعیان دانستند /.روز بیست و سوم اسفندماه،
علمای بحرین با صدور بیانیهای بر تکلیف شرعی برای حمایت از دین ،مذهب
و وطن و حمایت از آیتاهلل عیســی قاسم تأکید کردند /.پس از اعتراضات
گسترده علمایی و مردمی در داخل و خارج بحرین ،آل خلیفه که قرار بود روز
بیست و چهارم اسفند درباره آیتاهلل عیسی قاسم حکم نهایی را صادر کند،
برگزاری دادگاه را به  7ماه می ( ۱۷اریبهشت  )1396موکول کرد.
ســوریه :در روز دوازدهم اسفندماه ارتش سوریه موفق شده شهر تاریخی
"تدمر" را مجددا ً از داعش پس بگیرد.
عراق :روز پنجم اســفند فرودگاه موصل از دســت داعش آزاد شد/.
یازدهم اســفند ارتش عراق توانست بزرگترین پایگاه نظامی داعش که
از آن بــرای آموزش کودکان و نوجوانان اســتفاده میکرد را به کنترل
خود در آورد /.روز بیســت و دوم اســفندماه دبیرکل مقاومت اسالمی
ن َُجباء در مصاحبه با شــبکه المیادین تأکید کرد که تشــکیل "ســپاه
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آزادســازی جوالن" نه یک اقدام رسانهای بلکه هدف حقیقی این گروه
مقاومت است.
عربستان :نیروهای امنیتی سعودی در منطقه "الشویکه" القطیف در حالی
که سوار بر یک خودروی شخصی بودند ،مستقیما به سمت «مصطفی المداد»
تیرانــدازی کردند که در پی این تیراندازی ،وی در دم جان باخت .مصطفی
المداد به دلیل مشــارکت در راهپیمایهای صلحآمیز ،از سوی دستگاههای
امنیتی رژیم ســعودی تحت تعقیب بود .وی برادر شهید عبداهلل المداد بود
که اواخر ســال  ۲۰۱۴میالدی ،به دست نیروهای رژیم سعودی به شهادت
رسید /.بیست و یکم اســفند یورش نیروهای امنیتی عربستان سعودی به
منطقه "العوامیهًْ" ،حداقل یک شهید ــ «ولید طالل العریض» نوجوان شیعی
ــ بر جای گذاشت.
مالدیو :روز پانزدهم اسفند ،روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی نوشت :روابط
نزدیک دولت مالدیو با عربستان سعودی از جمله دالیل پیوستن جوانان این
کشور به گروه تروریستی داعش بوده است.
مصر :روز چهاردهم اســفند «احمد ابوالغیط» وزیر خارجه دوره «حســنی
مبارک» که به مواضع تُند علیه ایران معروف اســت ،مدعی شــد که نظام
جمهوری اســامی ایران برای صدور انقالب تــاش میکند .وی ایران را به
گسترش مذهب تشیع در کشورهای عربی متهم کرد.
میانمار :در روز بیست و چهارم اسفند سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی
به اوضاع حقوق بشــری مسلمانان روهینگیا و اجرای تحقیقات مستقل در
خصوص کشتارهای صورت گرفته شد.
نیجریه :در ایام شــهادت حضرت زهرا (ســام ا ...علیها) ارتش و نیروهای
امنیتی نیجریه ،با حمله ساختمانی متعلق به جنبش اسالمی این کشور در
شهر "کاستینا" تعدادی را مجروح کردند.

یمن :در روز پانزدهم اســفندماه «محمد عبدالســام» سخنگوی جنبش
انصاراهلل اعالم کرد که توقف تجاوز فراگیر به یمن و رفع محاصره ظالمانه از
آن ،شــرط اصلی برای آغاز هر مذاکرهای در آینده است /.روز نوزدهم اسفند
ســخنگوی انصاراهلل بر التزام طیفهای ملی به راهکار سیاسی فراگیر تأکید
و اعالم کرد ائتالف عربی حملهکننده به یمن در مســیر تالشها برای صلح
ســنگاندازی میکند /.روز بیست و یکم اسفند یک قایق نظامی وابسته به
ائتالف نظامی عربستان علیه یمن ،در ساحل شهر "المخاء" در استان تعز ،در
جنوب غرب یمن ،منهدم شد.

گزاره مجمع

خالصهای از فعالیتهای جدید
مجمع جهانی اهلبیت(ع)
در صفحات آتی برخی از موضعگیریهای اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و
نیز گزارشهای کوتاهی از محصوالت جدید آن درج گردیده است.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

حرضتابوالفضلالعباس(ع)الگوے
بصیرت و والیتپذیرے است

رییس شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در خطبههای نماز جمعه
تبریز با تبریک فرارسیدن سالروز والدت حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و روز
پاسدار ،اظهار داشت :پاسداران درس شجاعت و فضائل اخالقی را از حضرت
امام حسین(ع) فراگرفتهاند.
«آیت اهلل محسن مجتهد شبســتری» با بیان اینکه سپاه در راه حفاظت از
انقالب و دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی در دوران دفاع مقدس حماسههای
زیادی آفرید ،ابراز داشــت :سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بریدن دست
شیاطین از ایران اسالمی و بعد از دفاع مقدس نیز با جهاد سازندگی خدمت
بزرگی را برای کشــور ارائه کرده اســت .نمونه بارز و اخیر اقدامات سپاه در
سازندگی کشور ،ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که با بهره برداری
از آن ایران از واردات بنزین بی نیاز شده و بخشی از آن را صادر خواهیم کرد،
سپاه پاسداران درعمل و در تمامی عرصهها ثابت کرد که ما میتوانیم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی فرارسیدن والدت حضرت عباس را به
عنوان روز جانباز بر تمام جانبازان تبریک گفته و افزود :باید از نظر بصیرت و
والیت پذیری از اعمال و رفتار حضرت ابوالفضل(ع) درس گرفت.
امام جمعه تبریز با اشاره به ۱۲اردیبهشت ماه ،سالروز شهادت استاد مطهری
در ســال( ۵۸روز معلم) خاطرنشان کرد :این شهید با اخالق و منش و علم
خود ،انقالب را به دانشگاهها وارد کرد و امیدوارم معلمان ،اساتید و دانشجویان
ادامه دهنده راه آن شهید بزرگوار باشند.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تاکید بر اینکه والیتپذیری
عملی و هماهنگی با رهبری رمز موفقیت کشــور در مسائل مختلف است،
گفت :اینکه اسمی از رهبری ببریم ولی از عمق جان اعتقادی به والیت نداشته
باشیم کشور را دچار مشکل میکند .ملت قهرمان ایران به ویژه مردم والیت
مدار آذربایجان همواره گوش به فرمان رهبری هســتند و حضور گسترده و
آگاهانه و انتخاب اصلح خواهند داشت و با این اقدام عم ً
ال والیت مداری خود
را ثابت خواهند نمود.
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نایب رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):

روش حرضت علے(ع) الگوی بےبدیل
مدیریت در جامعه است

نایب رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت :انقالب اسالمی
ایران با مجاهدت امام راحل و پشتیبانی مردم به پیروزی رسید و حفظ این
گنجینه ارزشمند با درایت ،برنامه  ،تالش و فداکاری مردم و سطوح مخالف
مدیریتی و مسئوالن امکان پذیر است و شناسایی شکاف ها و نواقص و تدابیر
خالقانه و اثرگذار در تحقق اهداف کالن ترســیم شده نظام در سایه روحیه
انقالبی گری موضوعی است که باید در راس امور قرار گیرد.
آیت اهلل «قربانعلی دری نجف آبادی» در کالس درس اخالق مدیران استان
مرکزی ،افزود :عدالت محوری و احقاق حقوق ملت ،شیرازه اصلی مدیریت در
جامعه اسالمی است و خادمان به مردم باید متعهد به قانون باشند و از انجام
هر فعالیتی که ارزش های نظام اسالمی را زیر سوال می برد پرهیز کنند.
امام جمعه اراک در خصوص اهمیت و جایگاه انتخابات پیش رو ،گفت :میزان
مشارکت همگانی اقشار مردم در انتخابات مصداقی از پاسداری حریم انقالب و
نظام است .شوراهای اسالمی شهر و روستا و رکن ریاست جمهوری دو مسند
حساس و تصمیم ساز در راستای توسعه منطقه ای و کالن کشور هستند و
مردم باید با حضور گسترده و انتخاب آگاهانه بهترین شرایط را برای پیشبرد
امور به صورت کارشناسی و تخصصی ایجاد کنند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد :صحنه انتخابات نماد عشق و
عالقه ملت به نظام اسالمی است و این فرآیند ملی نباید تحت الشعاع سیاست
زدگی و رقابت های کور جناحی و سیاسی قرار گیرد چرا که این مهم مصداق
بارز آب در آسیاب دشمن ریختن است.
وی ،حمله موشکی آمریکا به سوریه را سناریویی از پیش تعیین شده دانست
و گفت :دلیل آمریکا مبنی بر استفاده ارتش سوریه از سالح های شیمیایی،
بهانه ای بیش نیست و این اقدام در راستای حمایت از تروریسم انجام شده
است.
آیت اهلل دری نجف آبادی با تفسیر بخشی از خطبه قاصعه نهج البالغه ،امام
علی(ع) را الگوی بی بدیل مدیریت در جامعه دانســت و گفت :پرهیز از جاه
پرستی و اشرافی گری و حرکت در مسیر مبانی اسالم ناب محمدی(ص) از
نکات مهمی است که باید سرلوحه امور مدیران و کارگزاران نظام قرار گیرد.

حجتاالسالم والمسلین «ســید ابوالحسن نواب» دبیر شورای عالی مجمع
جهانی اهل بیت(ع) در حاشــیه ســیامین اجالس سازمان خیریه "سنت
اجیدیو" در ایتالیا با «پاپ فرانسیس» دیدار و گفتگو کرد.
رییس دانشگاه ادیان و مذاهب در این دیدار درباره فعالیتهای دانشگاه ادیان
و مذاهب قم توضیحاتی داد .پاپ فرانســیس نیز با تمجید از فعالیت های
دانشــگاه در حوزه تعامل ادیان گفت :شما دست به کار بزرگی زدهاید و باید
مالقات مفصلی با شما داشته باشیم.
همچنین در پایان این دیدار مدال یادبودی از سوی واتیکان به ایشان اعطاء
شد.
دیدار با رهبران دینی
حجتاالسالم والمسلین نواب همچنین در حاشیه اجالس سنت اجیدیو ،با
رهبران دینی کشورهای هند ،چین ،اندونزی ،نیجریه ،لبنان ،پاکستان ،کانادا،
افریقای جنوبی ،مصر و شخصیت هایی چون جانشین رهبر قبطیان جهان و
رهبر بکتاشیهای جهان دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین در نشست همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و مسیحیان
سخنرانی کرد و به سؤاالت حاضران پاسخ داد.
عضو شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) همچنین در دیدار با «ژنرال
سوار الذهب» رئیس جمهور اسبق سودان نیز در مورد روابط ایران و سودان
گفتوگو کرد.
در این اجالس که با حضور رئیس جمهور ایتالیا در شهر اسیسی این کشور
برگزار شد ،رهبران ادیان جهان طی سه روز بحث و گفتوگو به چالشهای
دینی پیشروی انسان در جهان معاصر پرداختند.
"سنت اجیدیو" یک سازمان جهانی کاتولیک است که در زمینه صلح جهانی
و کمک به فقرا و دعا برای رفع مشکالت بشری اقدام مینماید.
اجالس بعدی "سنت اجیدیو" سال آینده در آلمان برگزار خواهد شد.

دیدار دبیر شوراے عالے مجمع جهانے
اهلبیت(ع) با «پاپ فرانسیس» و
رهربان دینے کشورهاے جهان

وی همچنین همزیســتی مســالمت آمیز تمامی اقوام و نژادها و ادیان
در کشــور غنا را الگویی مناســب برای تمامی ملت ها دانست و افزود:
آنچه برای ما اهمیت اساســی دارد تعالی انسانی و رشد معنویت است.
رییس دانشــگاه ادیان و مذاهب به بازدید خود از "دانشگاه اسالمی غنا" هم
اشاره کرد و ضمن برشمردن مزیت های این دانشگاه گفت :دانشگاه اسالمی
غنا با ریاســت یک مسلمان شیعه و معاونت یک مسیحی اداره می شود .در
کجای دنیا به این میزان تحمل و تعامل مناســب بین پیروان ادیان مختلف
وجود دارد؟
آقای نواب پرسید :آیا در واتیکان دانشگاهی وجود دارد که رییس آن مسیحی
باشد و معاونش مسلمان باشد؟!
رییس دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد :این الگویی است که ما سالها برای
رســیدن بــه آن تالش کرده ایم و امروز در غنا تحقــق آن را بر روی زمین
میبینیم .
نواب ،جمهوری اســامی ایران را منادی وحــدت ،صلح و آرامش در جهان
دانست و بر لزوم برادری و همزیستی مسالمت آمیز همه اقوام در دنیا تاکید
کرد و گفت :اما متأســفانه ما در ایران ،مورد ظلم قرار گرفتیم و زخم خورده
جنگ تحمیلی و مشکالت آن هستیم.
دبیر شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود :جنگ های مختلف چه
ارمغانی برای بشــر حاصل کرد؟ آیا جز کشتار بیگناهان و بی خانمان شدن
میلیون ها نفر از مردم نتیجه ای داشته اند؟
پس از سخنان دبیر شورای عالی مجمع ،وزیر فرهنگ غنا با ابراز خشنودی
از این دیدار ،مراتب سپاس خود را نسبت به فعالیت های جمهوری اسالمی
ایران در غنا ابراز کرد.
خانم «کاترین آفکو» همچنین خواســتار تعامل فرهنگی بیشــتر و حضور
مؤسسات و شرکت های ایرانی در عرصه فرهنگی غنا شد.

سفر به غنا
دبیر شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) همچنین در ســفربه کشور
"غـنـا" با علماء ،وزیر فرهنگ و شخصیت های دانشگاهی این کشور دیدار
و گفتگو کرد.
حجت االســام و المســلمین نواب در این دیدار با وزیر فرهنگ غنا ،ضمن
تمجید از تاریخ مبارزات ضد اســتعماری این کشــور گفت« :قوام نکرومه»
ســمبل استقالل از اســتعمار در کل غرب آفریقاســت و من در کودکی با
شخصیت او آشنا شدم.
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عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع):
دیدار عضو شورای عالے مجمع
مرحوم عزیزی با هرنش عشق بہ اسالم و با جانبازان و یادگاران دفاع مقدس
همزمان با ســالروز میالد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز ،حجت
اهل بیت(ع) را به بهرتین شکل بروز داد

درپی درگذشت «احمد عزیزی» شاعر انقالبی و آیینی کشور ،حجت االسالم
والمســلمین «محمود محمدی عراقی» عضو شــورای عالی مجمع جهانی
اهلبیت(ع) پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام وی به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کل نفس ذائقهًْ الموت ثم الینا ترجعون
درگذشــت شــاعر توانا و انقالبی آقای احمد عزیزی پس از تحمل  9سال
بیماری پرمشقت موجب تأسف و تاثر گردید.
این شاعر متعهد که اشعار وی مزین به عرفان اسالمی و مدح اهل بیت علیهم
الســام بود همواره با هنر مثال زدنی خود عشق و ارادت خود را به اسالم و
انقالب به بهترین شکل بروز داد.
اینجانب درگذشــت این هنرمند متعهد را به ملت شریف ایران بویژه مردم
شهید پرور کرمانشاهی ،جامعه ادبی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض
نموده و برای آن عزیز ســفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت می
نمایم.
محمود محمدی عراقی
«احمد عزیزی» متولد  ۴دی  ۱۳۳۷در در ســرپل ذهاب کرمانشــاه ،شاعر
معاصر ایرانی و ارائه دهنده سبک جدید مثنوی بود که در زمینه شعر آیینی
و انقالب با درونمایهای عرفانی فعال بود.
وی ســرودن شعر را از ســالهای جوانی با مجله جوانان آغاز کرد و تا زمان
فعالیت ،آثار شعر و نثر ادبی متعددی از خود بر جای گذاشت .تمایل سبک
وی به معنویت و عرفان اســامی با فرم جدیدی از مثنوی در شــعر معاصر
بینظیر است و تأثیر بسیار زیادی در شعر معاصر گذاشتهاست.
اشعار عزیزی با عرفان اسالمی آمیختگی دارد و مدح اهل بیت(ع) در بیشتر
آثارش موج میزند.
وی از پانزدهم اسفندماه  ۱۳۸۶بعلت کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج،
بیماری قلبی و کلیوی در بخش آیســییو بیمارستان امام رضا کرمانشاه
بســتری بود .عزیزی سرانجام در  ۱۶اسفند  ۱۳۹۵پس از  ۹سال اغما ،جان
به جان آفرین تسلیم کرد.
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االسالم و المسلمین «محسن قمی» معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم
انقالب اسالمی ،به نمایندگی از ایشان با حضور در منازل تعدادی از جانبازان
در تهران از این یادگاران گران قدر دفاع مقدس تجلیل کرد.
این عضو شــورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ـ که خود جانباز جنگ
تحمیلی ،برادر سه شهید و عموی یک شهید است و والده ایشان نیز در حج
خونین  1366به شــهادت رسیده است ـ در این دیدارهای صمیمی سالم و
مراتــب قدردانی مقام معظم رهبری را به این ایثارگران عزیز و خانواده های
آنان ابالغ نمود.
جانبــازان و خانواده های آنان نیز در این مالقات ها با تشــکر از الطاف دائم
رهبری به ایثارگران ،با آقای قمی به درددل پرداختند.

عضو لبنانی شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) :دفاع عضو عراقے شورای عالے مجمع
مهدی(عج)مورداجامعمسلامناناست /از الحشد الشعبے و ایران در مرص
حجت االسالم سید عمار حکیم عضو عراقی شورای عالی مجمع جهانی
بہ"بنسلامن"تعلیامتدینےدهید
«

حجت االســاالم والمسلمین «ســید حســن نصراهلل» روز پنج شنبه 21
اردیبهشت  1396در مراسمی که به مناسبت سالروز شهادت سید مصطفی
بدرالدین ملقب به «ذوالفقار» برگزار شد ،سخنرانی کرد.
وی در بخشــی از سخنانش به اظهارات اخیر «محمد بن سلمان» جانشین
ولیعهد عربستان در خصوص امام مهدی (ع) گفت :اعتقاد به مهدویت مختص
تشیع نیست؛ بلکه همه مسلمانان در این موضوع اجماع دارند و معتقدند که
امام مهدی(عج) از ذریه اهل بیت(ع) بوده و از مکه ظهور خواهد کرد.
ســید حســن نصراهلل ادامه داد :محمد بن ســلمان در مصاحبه اخیر خود
خطاهای زیادی مرتکب شــد ،ولی مشکل او با ایران این است که مردم این
کشور منتظر امام مهدی(عج) هستند .به بنسلمان میگویم ،اعتقاد به ظهور
ن ها بوده و از مکه مکرمه ظهور خواهد
مهدی موعود(عج) بنا بر اعتقاد مسلما 
کرد ،نه از تهران و نه از دمشق و نه از بیروت.
ی اطالعی محمد بن سلمان نسبت به اعتقادات
دبیرکل حزب اهلل لبنان از ب 
مســلمانان انتقاد کرد و گفت :باید تعلیمات دینی بــه او داد .موضوع امام
مهدی(عج) مورد اجماع همه مســلمانان بوده و مختص شــیعه نیست .بن
سلمان میگوید که مشــکل او با ایران سیاسی است؛ در حالی که اینگونه
نیست ،بلکه در حال جنگ مذهبی و عقیدتی با ایران است.
وی خطاب به این دولتمرد خام آل سعود تأکید کرد :هر گاه امام مهدی(عج)
خروج کند ،نه پادشاه ظالمی باقی خواهد ماند و نه حاکم فاسدی؛ بلکه زمین
ی توانند این
را از عــدل و داد پــر خواهد کرد و نه تو ،و نه آباء و اجداد تو نم 
واقعیت را تغییر دهند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان همچنین درباره مذاکرات آســتانه گفت :هر فرصت
برای جلوگیری از ریخته شدن خون سوریها و آتشبس در سوریه فرصتی
مثبت بوده که باید از آن استفاده شود و این با هدفی که برای آن به سوریه
رفتیم ،منافات ندارد .درباره این موضوع نیز انســجام خوبی بین هم پیمانان
وجود دارد و گروه های مســلح در شــرایط بدی قرار دارند و در حال حاضر
دست برتر از آن ارتش و هم پیمانانش است.

»

اهلبیت(ع) و رئیس ائتالف ملی عراق به دعوت رســمی مقامات مصر وارد
قاهره شد با « عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور« ،احمد الطیب»
شیخ االزهر« ،احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب و «پاپ تواضروس دوم»
دیدار و گفتوگو کند.
رئیس ائتالف ملی شیعیان عراق در این دیدارها بر اهمیت توانایی گروههای
میانهرو برای مبارزه با افراطگرایی تأکید کرد و با اشاره به لزوم همکاری عمیق
میان حوزههای علمیه نجف اشــرف و االزهر گفت :ما به لطف فداکاریهای
مردم عراق در آستانه پیروزی نهایی هستیم.
عضو عراقی مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود :الحشد الشعبی نیرویی ملی است
که طبق قانون عمل میکند و تمامی اقشار عراقی در آن شرکت دارند .این
نیرو با یک دست میجنگد و با دست دیگر خدمات بشر دوستانه را به آوارگان
و مردم مناطق آزاد شده ارائه میدهد.
وی گفت :نیروهای الحشــد الشعبی بر اساس گرایشهای طائفهای در کنار
ارتش عراق نمی جنگند ،بلکه آنها بر پایه وظیفه و نقش ملی خود با تروریست
هــای داعش نبرد می کنند و برای آزادی بســیاری از مناطق عراق ،هزاران
شهید داده است.
حکیم همچنین با دفاع از نقش جمهوری اسالمی ایران در ثبات خاورمیانه،
ج جانبه بین عراق ،مصر ،ایران ،ترکیه و عربستان برای حل
خواستار نشست پن 
مشکالت منطقه شد.
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دبیر کل

عکس :عبدالرضا برزگر

		
به کوشش :روابط عمومی مجمع جهانی اهلبیت(ع)

 1دی 1395

خالصه برخی
فعالیتهای دبیرکل
مجمع جهانی اهلبیت(ع)

در سه ماهه چهارم 1395

دیدار با علمای "طریقت
تیجانیه"

تعدادی از علمای طریقت تیجانیه کشور
آفریقایی "سنگال" در سفر به تهران با
حجتاالسالموالمسلمینمحمدحسن
اختری دیدار و گفتگو کردند.
اعضای این هیئت از دبیرکل مجمع به
خاطر دعوت به ایران و تمهیدات الزم برای
دیدار با علماء و شخصیت های حوزه علمیه قدردانی نمودند.
در اين ديدار همكاری هاي دينی و فرهنگی از جمله برگزاری همایشهای مشترک ،چاپ
کتاب و اعطای بورس تحصیلی بین مجمع و خلیفهگری کل طریقت تیجانیه سنگال مورد
گفتگو قرار گرفت.

 7دی 1395

سخنرانی در
بزرگداشت «شیخ
الجبری» در بیروت

 2دی 1395

ترجمه پیام
تسلیت در سوگ
دانشمندلبنانی
محب اهل بیت(ع)

بسم اهلل الرحمن الرحیم
«يا ايتها النفس المطمئنهًْ ارجعي الي ربك راضيهًْ مرضيهًْ و ادخلي في
عبادي و ادخلي جنتي» (آیات  27تا  30سوره مبارکه فجر)
سالم علیکم؛ فرزندان و خانواده مرحوم عالمه شیخ عبدالناصر الجبری؛
با اندوه و حزن فراوان ،خبر وفات پدر عزیزتان عالمه مجاهد شیخ
«عبدالناصر جبری» را دریافت کردیم.
آن مرحوم مثالی برای اخالق حسنه ،الگویی برای عمل صلح ،پیشگامی در
عرصه وحدت اسالمی و حامی شجاعی برای خط مقاومت اسالمی بود.
شیخ جبری از چهره های سرشناس جهان اسالم و مبلغان نستوهي بود كه
راه ملت های مسلمان را با افكار حكيمانه وحدت بخش و نظرات صحیح
خود روشن کرد ،مایه افتخار ما بود که آن مرحوم ،حامی نظری و عملی
مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نیز عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
بود.
ما در مجمع جهانی اهل بیت(ع) عمیق ترین تسلیت و همدردی خود را به
بستگان گرامی آن فقید و علمای گرامی کشور لبنان به خاطر این مصیبت
بزرگ ابراز می کنیم.
از خداوند می خواهیم که به همه شما صبر عطا کند و تالشهاى خالصانه
او را در ميزان اعمال نيكش در آخرت قرار بدهد و او را با انبیاء و اوصیاء
محشور فرماید؛ انه سمیع مجیب.
و اناهلل و انا الیه راجعون
محمدحسناختری
 22ربیع االول 1438
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عصر روز سه شنبه ششم
دی  1395مراسم یادبود
«مرحوم شیخ عبدالناصر
الجبری» دبیرکل جنبش االمهًْ لبنان در بیروت برگزار شد.
«حجت االسالم والمسلمین محمدحسن اختری» دبیرکل و «حجت
االسالم والمسلمین سید حسن نصراهلل» عضو شورای عالی مجمع
جهانی اهل بیت(ع) از سخنرانان این مراسم بودند.

 12دی 1395

شرکت در شورای
سیاستگذاری
جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در نشست شورای سیاستگذاری پانزدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) گفت :باید امام رضا(ع) را حداقل به یکصد
زبان معرفی کنیم تا غیر از مسلمانها ،دیگر انسانها هم با آن حضرت آشنا
شوند .لذا باید سرمایهگذاری کالنی روی ترجمه داشته باشیم ،چون با چند زبان
انگشتشمار کاری از پیش نمیرود.
حجت االسالم و المسلمین اختری همچنین پیشنهاد کرد :امسال در دهه
کرامت ،اجالس عمومی در کاظمین(ع) با هماهنگی عتبه کاظمیه برگزار شود.

 14دی 1395
سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت شیخ نمر در
حرم رضوی

مراسم سالروز شهادت عالم مبارز شهيد شيخ نمر باقر النمر با سخنرانی
حجت االسالم و المسلمین «محمد حسن اختری» دبیرکل مجمع
جهانی اهل بیت(ع) و حضور علماء ،خانواده شهداء ،اقشار مختلف مردم
و تولیت آستان قدس رضوی در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی
برگزار شد.

سخنرانی در نماز جمعه تهران به
مناسبت سالروز تأسیس مجمع

 16دی 1395

شرکت در یادبود روحانی برجسته
کشمیری

مراسم ترحیم عالم ربانی مرحوم «حجت االسالم و
المسلمین سید مقصودعلی رضوی» عضو مجمع عمومی
مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مدیر حوزه علمیه امام
رضا(ع) کشمیر با حضور «حجت االسالم و المسلمین
اختری» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)« ،آیت اهلل
اعرافی» مدیر حوزه های علمیه و جامعهًْ المصطفی(ص)
العالمیهًْ« ،حجت االسالم والمسلمین مهدوی پور» نماینده
ولی فقیه در هندوستان و طالب ایرانی و خارجی در
مسجد مدرسه حجتیه در شهر قم برگزار شد.

 17دی 1395

حجتاالسالموالمسلمین«محمدحسن
اختری» روز جمعه  17دیماه پیش از
خطبههای نماز جمعه تهران در خصوص
اهداف و خدمات مجمع جهانی اهل بیت
(ع) به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت:
از قرنهای گذشته دشمنان بشریت و به
خصوص انگلیس جنایتکار درصدد مقابله
با اسالم واقعی بودند .آنها در این راستا گروههایی را تشکیل دادند که از جمله آنها وهابیت
در عربستان و بهائیت در ایران بود .آنها اکنون نیز با تشکیل گروهکهایی همچون طالبان،
القاعده ،داعش و  ...میخواهند بر علیه مسلمانان و به خصوص شیعیان حرکت کنند و برخی
کشورهای منطقه همچون آل سعود نیز با آنها همراه میشوند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) تصریح کرد :وظیفه ما این است که در عین حفظ
وحدت ،از اساس مکتب خودمان حراست کنیم .مجمع جهانی اهل بیت (ع) بر اساس پیروی
از فرمایشات امام بزرگوار و اندیشههای خردمندانه مقام معظم رهبری با وجود تعامل با همه
مسلمانان ،برای نشر معارف اهل بیت (ع) تالش میکند.
وی به نمونه ای از فعالیت ها هم اشاره کرد و گفت :بیش از  2هزار عنوان کتاب به  57زبان
زنده دنیا ،به وسیله مجمع و سازمانهای مرتبط با آن ترجمه و توزیع شده است .همچنین
خبرگزاری اهل بیت(ع) ،مجامع محلی ،بنیاد عاشورا و فعالیتهای متعدد دیگری نیز در
زمینه ترویج مفاهیم دینی و شیعی داریم که برای ترویج بیشتر آنها نیازمند پشتیبانی و
کمک همه خردمندان ،علما ،دانشمندان و نیکوکاران هستیم.

 20دی 1395

 16دی 1395

شرکت در مراسم
اربعین ارتحال آیت
اهلل «شاهرخی»

مراسم چهلمین روز ارتحال
آیت اهلل سید محمدنقی
شاهرخی(ره) پدر شیعیان شرق آسیا و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی
اهل بیت(ع) با حضور حجت االسالم و المسلمین اختری دبیرکل مجمع
جهانی اهل بیت(ع) ،آیت اهلل مقتدایی و آیت اهلل استادی اعضای شورای
عالی حوزه های علمیه ،آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور،
حجت االسالم والمسلمین سعیدی امام جمعه قم و اقشار مختلف مردم در
حسینیه شهدای شهر قم برگزار شد.

حضور در حسینیه
جماران

دبیرکل مجمع جهانی
اهل بیت(ع) با حضور در
حسینیه جماران ،بر پیکر
مرحوم «آیت اهلل هاشمی رفسنجانی» حاضر شدند و با خانواده ایشان ابراز
همدردی کرد.
«حجت االسالم والمسلمین محمدحسن اختری» پس از ادای احترام به روح
مطهر یار دیرین امام ورهبری ،در جمع رسانه ها مرحوم آیت اهلل "هاشمی را
یاور محور مقاومت و حامی فلسطین مظلوم خواند و تأکید کرد :مردم همیشه
در صحنه ،هیچگاه خدمات ایشان را فراموش نخواهند کرد".
آقای اختری را در این حضور« ،صفی اهلل رمضانخانی» مشاور دبیر کل در امور
حقوقی و پارلمانی مجمع همراهی می کرد.
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 28دی 1395

 18بهمن 1395

حضور در جشنواره
مد و لباس ایرانی ـ
اسالمی

آئین اختتامیه جشنواره کشوری مد و لباس ایرانی اسالمی در مصالی بزرگ
شهر "اقبالیه" قزوین برگزار شد.
در این جشنواره که با حضور «حجت االسالم والمسلمین اختری» و دبیر کل
بنیاد ملی عفاف و حجاب کشور و «حجت االسالم عابدینی» نماینده ولی فقیه
در استان قزوین برگزار شد ،هنرمندان و فعاالن عرصههای مختلف فرهنگی
و هنری و تولیدکنندگان و عرضهکنندگان لباس ،طرحها و مدلهای پوشش
ابداعی و ابتکاری خود را مطابق با موازین اسالمی ،فرهنگ و هویت ایرانی ارائه
کردند
دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب در این مراسم تصریح کرد :حجاب و پوشش
عنایت بزرگی از سوی خدای متعال برای ماست و عفاف در مقابل فرهنگ
بی بندوباری و برهنگی ،به عنوان یک ضرورت دینی و اخالقی تعریف شده تا
انسانها به جایگاه و اعتبار واقعی خود پی ببرند.
وی به قرار گرفتن حجاب و عفاف در کنار یکدیگر هم پرداخت و گفت :حجاب
به تنهایی کفایت نمیکند و این دو اصل الزم و ملزوم یکدیگر هستند .عفت در
نگاه ،قلب ،زبان ،چشم و دست صدق میکند و باید رعایت شود.
اختری با تأکید بر اهمیت نوع لباس ،ابراز کرد :باید مسئوالن و متولیان
و طراحان حوزه پوشش در حوزههایی ابتکار و خالقیت داشته باشند که
لباسهایی جذاب و نو اما متناسب با موازین اخالقی اسالمی در جامعه عرضه
شود .این جشنواره از این جهت ارزشمند است که صنعت زیباسازی با رعایت
حفظ ارزش های اسالمی همراه شده است.
وی در پایان تصریح کرد :متاسفانه امروز حمایت جدی و الزم از برنامههای
حجاب و عفاف در کشور نمیشود و مسئوالن توجه الزم را به این حوزه ندارند.

 29دی 1395

دعوت به مجلس خبرگان رهبری

رییس کمیسیون راههای پاسداری و حراست از والیت فقیه مجلس
خبرگان رهبری با دعوت از «حجتاالسالم والمسلمین محمدحسن
اختری» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم و رؤسای چند نهاد
همسو ،کارگروه ویژه ای برای این کمیسیون تشکیل داد .اولین جلسه این
کارگروه عصر روز چهارشنبه  29دی  1395در دبیرخانه مجلس خبرگان
در قم برگزار شد.
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نشســت خبــری بــه مناســبت
بیستوششمین سالگرد تأسیس مجمع

در مــاه های آغاز بیســت
و هفتمین ســال تأسیس
مجمع جهانی اهلبیت(ع)،
نشست خبری دبیرکل این
سازمان مردم نهاد جهانی،
ِ
در تهــران برگزار شــد و
حجت االسالم والمسلمین
محمدحســن اختــری به
تشریح برخی دستاوردهای
مجمع در طول  26ســال
گذشته پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین اختری در ابتدای این نشست با تبریک ایاماهلل دهۀ
فجر و تأکید بر اینکه "الزم است خاطرات این ایام زنده نگه داشته شود" اشاره
کوتاهی به تاریخ انقالب اسالمی کرد و گفت :انقالب مردم ایران به رهبری امام
خمینی(ره) حرکتی بینظیر بود و با حرکات سیاسی دیگر در دنیا ،تفاوت زیادی
داشت .نحوۀ شکلگیری ،پیشــرفت ،طرح مسائل و نوع مقابلۀ انقالبیون علیه
قدرت حاکم که مورد پشــتیبانی همۀ قدرتهای جهان بوده و همه چیز را در
اختیار داشت ،با دیگر انقالب های جهان تفاوت داشت.
مجمع با  140کشــور ارتباط دارد /ســامان یافتن شیعیان و حمایت
مظلومان از اهداف ماست
حجت االسالم و المسلمین اختری در مورد تاریخچۀ مجمع جهانی اهلبیت(ع)
گفت :مجمع جهانی اهلبیت(ع) به عنوان یک مؤسسۀ غیردولتی و بینالمللی
با عضویت بیش از  700نفر از کشــورهای مختلف دنیا 27 ،سال قبل تأسیس
شد و به عنوان خدمت به پیروان اهلبیت(ع) و خدمت به مسلمانان فعالیتهای
خودش را آغاز کرد.
وی در مورد گســتردگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) بیان کرد :امروز ما با حدود
 140کشــور در دنیا مرتبط هستیم و بیش از  360نفر از جمعیت مجمع با ما
مرتبط هستند و همچنین شخصیتهای غیرشیعی و حتی غیرمسلمان نیز در
کشورهای مختلف با ما ارتباط دارند که در حد اهداف مشترک با آنان همکاری
داریم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در تبیین اهداف مجمع جهانی اهلبیت(ع)
اظهار کرد :فعالیتهای ما فرهنگی ،اجتماعی ،خدماتی و عمومی است و هدف ما
سامان یافتن شیعیان و پیروان اهلبیت(ع) در کشورهای مختلف و همکاری با
یکدیگر است ،برای نشر معارف اسالم و اهلبیت(ع) در دنیا ،ما با همه همکاری
میکنیم و فعالیتهای متعددی را دنبال میکنیم.
وی افــزود :یکــی دیگر از اهداف ما ،تحکیم و تقویت و گســترش وحدت بین
مسلمانان است ،اتحاد بین مسلمانان در کشورهای مختلف با تقویت تقریب بین
مذاهب اسالمی و یکپارچگی جامعۀ اسالمی در جهان ممکن است که این یکی
از بزرگترین اهدافی است که انقالب اسالمی ،حضرتامام(ره) و امروز رهبر معظم
انقالب اســامی دنبال میکنند چون این یک اصــل قرآنی و مورد توافق همۀ
مسلمانان اســت لذا مجمع جهانی اهلبیت(ع) نیز این را یکی از اهداف اصلی
خود میداند.
حجت االسالم و المســلمین اختری ادامه داد :هدف دیگری که مجمع دنبال
میکند رشد و توسعۀ فرهنگ پیروان اهلبیت(ع) و همچنین مردم مستضعف و
محروم است .هدف دیگر ما ،این است که مکتب اسالم و اهلبیت(ع) بر اساس
اسالم ناب محمدی(ص) تبیین شود.
وی افزود :هدف دیگر ما دفاع و پشتیبانی و حمایت از مظلومان ،محرومان و به
ویژه مســلمانان و پیروان اهلبیت(ع) است .مجمع تالش میکند در جریانات
سیاســی و بحرانهای اجتماعی و طبیعی که به وجود میآید در حد توان خود
اقدام کند و از محرومان دفاع کند.

آمریکا ،اسرائیل و انگلیس از کشتار مسلمانان حمایت میکنند
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در تبیین جنایات آلسعود با حمایت غرب و رژیم
صهیونیستی گفت :امروز در جریان بحرین در پنجمین سال اشغال و بحرانهای آن
هســتیم و فشارهایی به مردم بحرین میشود و ظلمهایی از جانب آلخلیفه علیه
مردم ،دانشــگاه و حوزۀ علمیه و شــخص آیت اهلل عیسی قاسم روا داشته میشود
و دخالت رســمی آلسعود تداوم دارد که با پشتیبانی قدرتهای شیطانی آمریکا،
اســرائیل و انگلیس است و همواره به اعدام مردم و فشار علما تشویق میکنند که
پس از حضور نخســتوزیر نادان و ننگین انگلیس در بحرین و شرکت در اجالس
اتحادیۀ خلیج فارس ،آلخلیفه جرأت پیدا کرد و سه جوان بحرینی را اعدام کرد و
همچنین بحرانها علیه مردم یمن ادامه دارد.
وی افزود :در نیجریه جنایاتی که وجود دارد که آلســعود با پشــتیبانی آمریکا و
اســرائیل دارد و در قضایای میانمار ،عراق و سوریه این قضایا وجود دارد که مجمع
وظیفۀ خود میداند نسبت به این مسائل موضعگیری کند و از مردم مظلوم دفاع
کند و با پیامها و تحصنها و درخواست از سازمانهای بینالمللی آنان را برای دفاع
از محرومین بسیج کند.
مجمع در بالیای طبیعی و مظالم ،از آسیب دیدگان حمایت میکند
حجت االســام و المسلمین اختری در تبیین اقدامات مجمع جهانی اهلبیت(ع)
خیر
اظهار کرد :مجمع در بحرانهای طبیعی مثل سیل و زلزله با پشتیبانی مردم ّ
اقدام میکند و در حد توان خود ،نسبت به این بحرانهای طبیعی و سیاسی خدمت
میکند.
وی تأکید کرد :یکی دیگر از اهداف مجمع جهانی اهلبیت(ع) دفاع از مظلومان در
برابر ستمگران است .این ،همان عمل به شعار و وصیت عالی امیرالمؤمنین(ع) است
که فرمودند" :کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً" .همچنین فرموده پیامبر(ص) است
که" :هر کس ندای مسلمانی را بشنود و به فریاد او نرسد مسلمان نیست".
کتابهای مجمع به  2هزار عنوان رسیده است
دبیــرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در تبیین تولیدات فرهنگی مجمع جهانی
اهلبیت(ع) گفت :تعداد کتابهای منتشــر شــده از ســوی مجمع و نهادهای
مرتبط با آن ،امروز به  2000عنوان رســیده که به  57زبان ترجمه شده است.
ما تولیــدات متعددی را در نقاط مختلف جهان عرضــه میکنیم و با چاپ و
انتشــار و حمایت از نویسندگان و اندیشمندان و مترجمان ،در عرصۀ فرهنگی
فعالیت فراوانی داریم.
حجت االسالم و المسلمین اختری در مورد دیگر اقدامات مجمع جهانی بیان کرد:
در بنای مســاجد و امثالهم کمک میکنیم تا با تشویق خیرین بتوانیم برای مردم
خدماتی را انجام بدهیم و مدرسه و مسجد و بیمارستان ساخته شود.
وی ادامه داد :برخی مستعدین کشورهای مختلف را در دانشگاههای خودمان بورسیه
میکنیم و در دانشگاه اهلبیت(ع) نیز دانشجویانی را میپذیریم ،البته االن دانشگاه
اهلبیت(ع) از نظر فضای آموزشــی و محل اسکان در مضیقه است که امیدواریم
بتوانیم فضای دانشگاه را توسعه بدهیم تا کادرهای مسلمان خوبی تربیت بشوند که
باعث رشد پیروان اهلبیت(ع) شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود :سایتهای مجمع نیز اطالعات مفیدی را
در اختیار مردذم جهان قرارر می دهند؛ مثل ســایت "مفتاح" برای پاسخگویی به
شبهات با بیش از 70هزار پرسش و پاسخ به  5زبان ،سایت "خبرگزاری ابنا" که به

 24زبان اطالعرسانی میکند و ...
وی ادامه داد :در حمایت و پشتیبانی از مبلغین تالش میکنیم آنان را از نظر فکری
کمک کنیم که به فعالیت خودشــان ادامه بدهند .البته توجه شود که مؤسسات
مختلف که در کشــورهای دیگر شکل گرفته اســت همه به عنوان جمعیتهای
خودجوش و بر اســاس قوانین کشور خودشان هستند و همه به عنوان  NGOبر
اســاس قوانین خودشــان فعالیت میکنند و ما هم از نظر فرهنگی و فکری آنان
را پشــتیبانی میکنیم و همچنین جمعیت زنان را حمایت میکنیم که بتوانند به
نقشآفرینیهای خودشان در کشورهای خودشان اقدام کنند.
حجت االســام و المســلمین اختری افزود :بنیاد بینالمللی پزشکان بدون مرز
اهلبیتی را ثبت کردهایم که امیدواریم بتوانیم پزشــکان مختلف را به عنوان عضو
بپذیریم و این بخش هم بتواند برای خدمترســانی درمانی در کشورهای مختلف
برای رشد سالمت و درمان بیماری بخصوص در مناطق محرومی مثل آفریقا کمک
کند .البته هم در عراق و سوریه و کشورهای دیگر برنامهریزی میکنیم که بتوانیم به
سالمت در کشوهای دیگر نیز بپردازیم.
وی ادامــه داد :همچنین اقداماتــی را در اربعین باتوجه به اینکه گروههای دیگری
هم میآیند تالش کردیم داشــته باشیم و بنیاد بینالمللی عاشورا را هم تأسیس
کردیم که برای هماهنگی و همفکری در برنامههای عاشورایی تالش میکند که با
حسینیهها همکاری داشته باشد و امیدواریم هماهنگی خوبی از نظر هدفمندسازی،
همکاری و همافزایی و همچنین برای پیامرسانی صحیح بتوانیم داشته باشیم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود :بخش دیگری از کارمان ارتباط با محبان
اهلبیت(ع) اســت که برگزاری همایشهای مشــترک بین مــا و آنان و دعوت از
روحانیون و رهبران دینیشان است که از کشورهای مختلف از جمله "هندوستان"،
ل عاج" برای گفتوگو و بازدید میآیند و این ارتباطات را با علمای
"مالی" و "ساح 
اهلسنت و محبان اهلبیت(ع) دنبال میکنیم.
وی افزود :همایشهایی با مؤسسات درونکشوری و برونکشوری برگزار میکنیم و
حضور در کشورهای مختلف برا ارائۀ کتاب در نمایشگاهها از اقدامت ماست.
حجت االسالم و المسلمین اختری ادامه داد :راهاندازی اردوهای مختلف برای آمدن
به کشورمان و هدایت آنان از دیگر برنامههاست و حتماً توجه دارید بسیاری از کسانی
که برای اولینبار به کشورمان میآیند چهره ناخوشایندی از ایران دارند که به دلیل
اقدامات رسانههای دشمن ماست که رسانههای صهیونیست بینالملل هستند.
وی افزود :اما این کســانی که به ایران میآیند از اینرو به آنرو میشــوند و 180
درجه نظرشــان عوض میشود و عشــق و عالقۀ خوبی به ایران پیدا میکنند و ما
برای این افراد که از آمریکا ،انگلیس ،اروپا ،آفریقا و آســیا میآیند دورههای خوبی
برگزار میگذاریم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد :رهبر معظم انقالب برای هدایت این
جوانان اروپایی و امریکایی دو نامه نوشــتند که در اختیار آنان قرار گرفته و مجمع
آن دو نامه را به  60زبان ترجمه و منتشر کرده و در اختیار آنان قرار داده است.
نمایشگاه فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار می شود
حجت االسالم و المســلمین اختری در پایان سخنانش اعالم کرد :نمایشگاهی را
بــرای ایام  22بهمن ترتیب دادیم که در خیابان آزادی تهران و در کنار ســازمان
حج و زیارت شکل گرفته است که برخی تولیدات مجمع در آنجا عرضه میشود و
عالقمندان میتواننند به آن مراجعه کنند.
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 30دی 1395
شرکت در جلسه شورای سیاستگذاری بنیاد عفاف و حجاب قزوین

دومین جلسه شورای سیاستگذاری بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین با حضور دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)،
نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئوالن استان در دفتر نماینده ولیفقیه استان قزوین برگزار شد.
«حجت االسالم اختری» دبیرکل بنیاد عفاف و حجاب کشور در این دیدار با تقدیر از حمایتهای نماینده ولیفقیه
در استان قزوین از برنامههای بنیاد عفاف و حجاب ،اظهار کرد :بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین اقدامات بسیار
خوبی را انجام داده است و از این منظر یکی از بنیادهای پیشتاز در کشور محسوب میشود.
وی بیان کرد :ورود به حوزه عفاف و حجاب از اهمیت باالیی برخوردار است ،چرا که در راستای تقویت ارزشهای
دینی قرار دارد .باید به گونهای برنامهریزی کنیم که در جامعه مطالبه ترویج عفاف و حجاب به وجود بیاید و همه مردم در این حوزه دغدغهمند شوند.
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه موفقیت در حوزه عفاف و حجاب مستلزم ترویج آن از سوی مردم است ،اضافه کرد :اگر موضوع عفاف و حجاب به
عنوان یک مطالبه عمومی مطرح نشود ،نمیتوانیم در این حوزه آنگونه که باید موفق عمل نماییم.
در ابتدای این دیدار «دکتر فاطمه محمدبیگی» دبیر بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین گزارشی از اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه کرد.

 17بهمن 1395

 10بهمن 1395
سخنرانی در تجمع اعتراضی
حوزویان به سرکوب مردم
بحرین

تجمع اعتراض آمیز حوزویان در
محکومیت سرکوب مردم انقالبی بحرین
و هتک حرمت روحانی مجاهد «آیت اهلل
شیخ عیسی قاسم» با سخنرانی دبیرکل
مجمع جهانی اهل بیت(ع) در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین اختری در این تجمع بیان داشت :حوادث بحرین در روزهای
پایانی سال ششم خود به سر می برد و آل خلیفه از  6سال قبل ،سرکوب مردم مظلوم
بحرین را در حالی آغاز کرده است که شهروندان بحرینی بدلیل دفاع از حقوق قانونی
خودشان اعتراضات صلح آمیزی را در این کشور برگزار کرده اند اما حاکمیت و دولت بحرین
با برخورد خصمانه و خشن با مردم به این اعتراضات پاسخ دادند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اشغال کشور بحرین توسط آل سعود و کمک
نظامی به این کشور اظهار داشت :در طول این مدت مردم بحرین در یک حرکت مسالمت
آمیز و رهبری مدبرانه «شیخ عیسی قاسم» اعتراضات خود را به سلب حقوق شهروندی
خودشان اعالم کردند اما آل خلیفه از این صلح طلبی سوء استفاده کردند و دست به جنایت
و درگیری و سرکوب نظامی مردم به کمک عربستان سعودی زدند .آنها حتی در اقدامی
خارج از عرف بین المللی سلب تابعیت شهروندان و علمای بحرینی را آغاز کرد که این اتفاق
در هیچ جای دنیا اتفاق نمی افتد و هیچ کشوری تابعیت مردم خود را لغو نمی کند.
اختری افزود :جنایات و اعمال شیطانی آل خلیفه خالصه به اینها نشد و در اقدامی نابخرادانه
به منزل عالم برجسته و رهبر شیعیان بحرین تعرض صورت گرفت و منزل «شیخ عیسی
قاسم» مورد هجوم نظامی قرار گرفت .اکنون انقالب بحرین بُعد جدیدی به خود گرفته و به
نقطه خطر رسیده است .علمای این کشور از مردم مسلمان و علمای جهان اسالم درخواست
کمک کردهاند و اعالم داشتهاند که کفنپوش از «شیخ عیسی قاسم» حمایت خواهند کرد.
وی با اشاره به برخی سخنان مبنی بر دخالت ایران در کشورهای منطقه ،اظهار داشت:
حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان ،دخالت نیست؛ بله وظیفه دینی ،شرعی و انسانی
است .استکبار جهانی و در رأس آنان آمریکا ،آل سعود و خصوصاً نخست وزیر ننگین
انگلیس و شاهزاده جوان و نابخرد سعودی ،باید بدانند که نصایح کشورهای اسالمی و
موضعگیری مسئولین و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی دخالت در امور کشورها
محسوب نمی شود..
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تجدید میثاق با
آرمانهای امام و
شهداء

همزمان با سی و هشتمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ایران و ایام اهلل دهه مبارک فجر ،مدیران و کارکنان مجمع
جهانی اهل بيت(ع) به زيارت مرقد مطهر امام راحل و شهدای
انقالب اسالمی شتافتند و با آرمانهای امام خمینی(ره) و شهداء
تجدید پیمان کردند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این مراسم سخنرانی کرد
و گفت :در این مکان مقدس یاد می کنیم از امام بزرگوار و همه
بزرگان و عزیزان و فداکارانی که در کنار امام آرمیده اند؛ بویژه آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی که از ابتدای قیام در محضر امام بودند و تا
آخرین روزها و نفس های زندگی در کنار مقام معظم رهبری پای
انقالب ایستاد و ایستادگی کرد و راه امام را دنبال کرد.
حجت االسالم و المسلمین محمدحسن اختری افزود :هرچند امام
در بین ما نیست اما راه امام ،گفتار امام ،بیانات امام و وصایای امام
همواره سرلوحه حرکت ماست و ما با پیروی از خلف صالح امام این
بنده وارسته و شایسته خدا آیت اهلل العظمی خامنه ای ،راه امام را
دنبال میکنیم.
اختری در مورد وظایف مسؤولین اظهار داشت :همه خدمتگزاران
نظام مقدس اسالمی در سطوح مختلف باید از رهبرمان درس
بگیریم و اعالم کنیم که دست از آرمان امام بر نمی داریم .ما بر
این باوریم که تا وقتی که آرمانهای امام یعنی؛ مبارزه با استکبار،
رویارویی با توطئه های آمریکا و جنایتکاران و هم پیمانان آنان ،زنده
است این ملت ذلت نمی پذیرد ،در برابر توطئه ها خضوع نخواهد
کرد ،تسلیم خواسته های دشمنان نخواهد شد و راه مبارزه را ادامه
خواهد داد.

 7اسفند 1395

 6بهمن 1395

نشست با دبیران اجرایی بنیاد
عفاف و حجاب استانها

دیدار با رییس سازمان علم و عمل
اصغریهپاکستان

استاد «موسوی» رییس و دو نفر از مسئوالن
سازمان علم و عمل اصغریه پاکستان با
حجتاالسالم والمسلمین محمدحسن اختری
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم
دیدار و گفتوگو کردند.

 3اسفند 1395

دبیران اجرایی بنیاد عفاف و حجاب در
استانهای کشور با «حجت االسالم
والمسلمین محمدحسن اختری» دبیرکل
بنیاد عفاف و حجاب دیدار و گفتگو
کردند.
حجج اسالم و آقایان «حسینی» از استان آذربایجان شرقی« ،میرفتحی زاده» از استان
آذربایجان غربی« ،رجبی» از استان اردبیل« ،فتاحی» از استان ایالم« ،مرعشی فر» از استان
خوزستان« ،نورعلی دیلم» از استان گلستان« ،رحیم آبادی» از استان خراسان جنوبی،
«انتظاری» از استان مازندران« ،ضیغمیان» از استان کرمانشاه« ،عباس زاده» از استان
لرستان« ،نقوی» از استان همدان« ،فرزی» از استان کردستان« ،اکبری» از کرمان« ،تاجی»
از چهارمحال وبختیاری« ،هدایت خواه» از استان کهگیلویه و بویراحمد« ،مهدوی نژاد» از
استان سمنان و «خانم فاطمه محمدبیگی» از استان قزوین ،دبیران اجرایی بنیاد عفاف و
حجاب استانها بودند که نظرات خود را مطرح کردند.

نواختن زنگ حمایت از انتفاضه فلسطین

همزمان با ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین زنگ حمایت از انتفاضه فلسطین با حضور
حجت االسالم والمسلمین اختری در مدرسه دخترانه فلسطین تهران نواخته شد.
رییس کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین در این مراسم که با شعار "همه با هم در حمایت از فلسطین"
برگزار شد با گرامیداشت مقاومت ،حماسه و انتفاضه فلسطین و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی
و مدافعان حرم اظهار کرد :در شرایطی که آمریکا و اسرائیل تالش میکنند کشورهای عربی را به سازش کشانده
و مساله عادی سازی روابط بین برخی کشورهای عربی و اسالمی با اسرائیل را به کرسی بنشانند؛ کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین این پیام را به آنها
خواهد داد که مردم ،نخبگان و امت اسالمی با آنها نیستند.
اختری با بیان اینکه ایران همزمان با پیروزی انقالب اسالمی پرچم فلسطین را در ایران برافراشت تصریح کرد :جمهوری اسالمی همواره با مردم فلسطین خواهد بود و از
آنان حمایت و پشتیبانی خواهد کرد؛ همانگونه که انقالب اسالمی موجب خیزش مسلمانان شد و آنان توانستند رژیم صهیونیستی را در جنگهای اخیر منطقه شکست
دهند.
وی با بیان اینکه مردم ما نمیتوانند ببینند که ملت عراق ،سوریه و بحرین هر روز به خاک و خون کشیده میشوند ،عنوان داشت :ایران با برگزاری کنفرانس فلسطین
میخواهد این پیام را صادر کند که پرچمدار انسانیت ،آزادی و دفاع از محرومان است.

 25اسفند 1395

 22اسفند 1395
نامه به دبیركل سازمان ملل و
مقامات بینالمللی درباره اوضاع
وخیم بحرین
در پی حوادث بحرین و در فاصله چند
روز مانده به ششمین سالروز اشغال این
کشور به دست ارتش آل سعود و نیز اعالم
حکم نهایی «آیت اهلل شیخ عیسی قاسم»،
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،نامه
سرگشاده و مهمی خطاب به دبیركل
سازمان ملل و هفت تن دیگر از مقامات
مهم بین المللی نوشت.

مراسم تکریم
و معارفه رییس
دانشگاه بین
المللی اهل
بیت(ع)

در پی پذیرش استعفای
دکتر «سید ابوالحسن مخزن موسوی» توسط هیأت امناء دانشگاه بین المللی
السالم ،مراسم تکریم و معارفه رییس این دانشگاه با حضور
اهل بیت علیهم ّ
محمدحسن اختری» رئیس هیأت امناء ،استادان
ّ
«حجت االسالم والمسلمین ّ
السالم و برخی از معاونین و
و کارمندان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم ّ
مدیران مجمع برپا گردیدو در این جلسه از زحمات دکتر موسوی در طول
دو دوره ریاست دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) ،قدردانی و حجت االسالم و
المسلمین «سید صادق پیشنمازی» به عنوان سرپرست دانشگاه معرفی شد.
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به کوشش :مهدی جهانتاب (اداره کل آسیا ـ اقیانوسیه مجمع)

ـتان
سفر به هندوسـتان

جمهوری هندوستان کشوری تاریخی در جنوب آسیا است با پایتختی "دهلی نو" .این کشور
با بیش از یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت ،دومین کشور پر جمعیت دنیا و هفتمین
کشور پهناور جهان محسوب می شود.
هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ با جمعیت باالی یک میلیون تن دارد و "بندر بمبئی" با
جمعیتی نزدیک به  ۱۴میلیون تن ،پرجمعیتترین شهر آن به شمار میآید.
ترکیب اجتماعی هند ،معجونی از ادیان مختلف و فرقههای مذهبی گوناگون است و اسالم
با بیش از  13درصد جمعیت ،دومین دین بزرگ این کشور ـ پس از آئینهای هندو ـ است.
مسلمانان هندوستان پس از اندونزی و پاکستان ،پرشمارترین جمعیت مسلمان جهان هستند.

اهـداف سفـر

 شرکت در اجتماع علماء ،مبلغین و ذاکرین اهلبیت(ع)
در ایاالت دهلی نو ،بنگال غربی و مهاراشترا
 شرکت در کنفرانس بین المللی پیام عاشوراء در کلکته
 شرکت در اجالس عام مجمع اهل بیت (ع) هندوستان
 شرکت در اجالس سراسری ائمه جمعه هندوستان
 مالقات با مقامات و مسولین دینی و فرهنگی هندوستان

 شیعیان هند
تعداد شیعیان هند بر اساس آمارهایی که در هشت سال پیش منتشر شد حدود سی میلیون
نفر برآورد گردید؛ اما خود اهل تشیع هند ،تعداد پیروان اهلبیت(ع) در این کشور را شصت
میلیون نفر تخمین میزنند .هندوستان پس از ایران ،دومین جمعیت پیرو مکتب اهل بیت(ع)
را در جهان داراست.
«حجت االســام والمسلمین محمدحسن اختری» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در
مهرماه امسال ،به دعوت علمای هندوستان ،به این کشور سفر و از مؤسسات و فعالیت های
دینی شیعیان بازدید نمود.
آنچه در صفحات آتی می آید فهرستی مصور از برنامه های فشرده دبیرکل مجمع در این سفر است.
شرکت در مراسم افتتاحیه
حوزه علمیه دختران «جامعهًْ البتول(س)»
شهر ساکنهی

سفر به شهر ساکنهی
و شرکت در «همایش بینالمللی نهج البالغه»
در محل «درگاه بیت المراد حسینیه»
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شرکت در جشن غدیر و مباهله
در محل «درگاه پنجه شریف» جامعهًْ الشهید
دهلی نو

شرکت در نشست هیئت اجرایی
مجمع اهل بیت (ع) هندوستان

مالقات با موالنا سید محمد اشرف کچهوچویی رئیس هیئت سراسری
علماء و مشایخ هندوستان و موالنا سید سبطین حیدر القادری البرکاتی
مدیر جامعهًْ آل رسول(ص) بمبئی

شرکتدرنخستین
سمینار سراسری ائمه جمعه هندوستان
در ایوان غالب

بازدید از حوزه علمیه خواهران جامعه الفاطمه (س)
شهر دهلی نو
و ایراد سخنرانی در جمع طالب

شرکت در اجالس مجمع عمومی
مجمع اهل بیت (ع) هندوستان
در ایوان غالب
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شرکت در سمپوزیوم
بین المللی پیام امام حسین (ع)
در شهر کلکته
شرکت در سومین
اجالس سراسری مبلغین عاشوراء
در ایوان غالب

مالقات با تعدادی از
اعضای هیئت امنای امام باره
مرحوم محسن اصفهانی هوگلی

شرکت در
اجتماع مبلغان ایالت بنگال غربی
در شهر کلکته

بازدید از امام باره تاریخی
مرحوم محسن اصفهانی (حسینیه محسنیه)
و شرکت در نشست هیئت امناء حسینیه

بازدید از حوزه علمیه اهل بیت (ع)
و ایراد سخنرانی در جمع طالب
در شهر هوگلی
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ورود به شهر بمبئی
و شرکت در اجتماع مبلغان ایالت مهاراشترا
در محل مسجد ایرانیان

نشست با علمای اهل سنت
شهر بمبئی

بــرای دیدن اخبــار تفصیلی و
تصاویر بیشــتر از ایــن برنامه
ها ،به ســایت خبرگــزاری ابنا
(بــه نشــانی)abna24.com :
یــا ســایت ســازمانی مجمع
(به نشانی)ahl-ul-bayt.org :
مراجعهنمایید.

مالقات با آقای سید مختار عباس نقوی
وزیر رفاه امور اقلیتهای هندوستان

بازدید از دفتر نمایندگی جامعهًْ المصطفی (ص) العالمیهًْ
و شرکت در مراسم افتتاحیه
«مرکز قرآنی و حدیثی نور المصطفی (ص)»
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گفتمان مجمع

بيانيه مجمع جهان ی اهلبیت(ع) به مناسبت

دومني سالگرد تجاوز رژيم آلسعود
به مين
بسم اهلل الرحمن الرحیم
دومین ســالگرد تجاوز ننگین ائتالف عربستان و آمریکا علیه مردم مسلمان
یمن درحالی فرا رسید که دژخیمان واشنگتن طی همین روزهای گذشته با
ادامه حمله به سرزمین یمن ،هر آنچه زیبا بود رامورد یورش وحشیانه خود
قراردادند و هر جنبنده ای که زندگی میکرد را به خاک و خون کشــیدند؛
همانطور که طی این دو سال حتی بیمارستانها ،مراکز آموزشی ،بازارها ،مراکز
مواد غذایی و دارویی ،منازل شــهروندان ،مساجد و سالنهای جشن و عزا را
بمباران نمود.
در این هفتصد روز ،جامعه بین المللی شــاهد فجیعترین کشتارهای قرون
وســطایی علیه مردم بیپناه بوده؛ اما جهانیان با سکوتی شرمآور شاهد این
جنایات هستند و حتی سازمان ملل متحد که خود را مدافع عدالت و حقوق
بشر میداند واکنش مناسبی از خود نشان نداده است.
این تجاوز و نیز محاصره یمن از راه دریا و هوا ،موجب شده است که نزدیک
 ۲۷میلیون یمنی در معرض گرسنگی و قحطی بسر ببرند.
وجدانهای بیدار و سازمانهای بین المللی را به آماری از جنایات آل سعود و
امارات و دیگر کشورهای ائتالف علیه یمن را به استناد مرکز قانونی حقوق و
توسعه و نیز آمارهای وزارت بهداشت یمن که در تاریخ  ۲۵مارس ۵( ۲۰۱۷
فروردین  )۹۶منتشر گردیده معطوف مینماییم:
 )۱کشتهها و مجروحین:
 ۳۲۷۴۹نفر شهید و مجروح
 ۲۶۴۶۰نفر کودک شهید
 ۱۹۲۲نفر زن شهید
 ۷۷۲۸نفر مرد شهید ۱۹۶۳۱نفر زخمی شدگان
 ۲۷۲۳نفر کودک زخمی
 ۲۱۸۱نفر زخمی
۱۸۷۰نفر معلول
 )۲تخریب زیرساختهای کشور یمن:
 ۷۱۲مسجد
 ۴۰۳۰۳۹منزل ویران شده
 ۷۶۳مدرسه و آموزشگاه
 ۲۲۳مرکز جهانگردی
 ۲۰۶جاذبههای تاریخی
 ۱۰۳مراکز ورزشی
 ۱۱۳مراکز دانشگاهی
 ۲۶مرکز رسانهای
 ۶۶۳انبار غذا  ۵۱۵کامیون حمل غذا
 ۱۵فرودگاه
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۱۴بندرگاه
 ۱۶۱ایستگاه تولید برق
 ۳۳۹شبکه و ایستگاه
 ۳۰۷منبع و شبکه های آب
 ۲۷۰بیمارستان و درمانگاه
 ۲۱۳مرغداری و گاوداری
 ۱۶۲۴دوایر دولتی
 ۱۵۷۷راه وپل
 ۲۵۷۴وسائل نقلیه
 ۵۵۹۶مرکز تجاری
۱۶۳۰مزرعه کشاورزی
 ۵۴۰بازار تجاری
 ۲۷۷کارخانه
 ۳۱۴پمپ بنزین
 ۲۳۵تانکر سوخت
مجمع جهانی اهل بیت (ع) بنا به وظایف دینی و انســانی خود ،بشدت این
تجاوز و جنایات هولناک را که توســط کشورهای ائتالف متجاوز علیه یمن
اعمال می شود را محکوم مینماید و به جنایتکاران هشدار میدهد که دست
از کشتار و خونریزی و ویران کردن یمن بردارند؛ نیز خود را از یوغ وابستگی
و خدمت گذاری به اســتکبار آمریکا و صهیونیزم رها سازند؛ زیرا ادامه این
جنایات جز خسران و پشیمانی در دنیا و آخرت درپی نخواهد داشت.
همچنین از همه علمای اعالم در کشورهای اسالمی درخواست میکنیم تابه
وظایف شرعی و انسانی خود درقبال مردم مظلوم یمن عمل نموده و جنایات
تجاوزگران را بر منابر وعظ و ارشــاد بیان کرده و به مخاطبان خود اهداف و
انگیزههای این تجاوز را تبیین کرنمایند.
نیز از همه وجدانهای بیدار و ســازمانهای بین المللی مدافع حقوق انسان
درخواســت میگردد تا بطور جدی اقداماتــی در جلوگیری از ادامه ارتکاب
جنایات و کشتارهای روزانه خود انجام دهند و از قدرت های بزرگ بخواهند
که از کمک تسلیحاتی به کشورهای ائتالف و متجاوزان دست بردارند.
همچنین از ســازمانهای حقوق بشــری میخواهیم تا جنایتــکاران را به
دادگاههای بین المللی به دلیل استفاده از سالحهای کشتار جمعی ممنوعه ـ
از جمله "بمب های خوشهای" که طبق گزارشهای مستند علیه مردم یمن
استفاده شده است ـ معرفی کنند.
مجمع جهانی اهل بیت (ع)
 ۲۷جمادی الثانی ۱۴۳۸
 ۲۶مارس۲۰۱۷
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بيانيه مجمع جهان ی اهلبیت(ع)

در واکنش بہ سخنان نابخردانہ شاهزاده
سعودےدربارهمهدویتومحکومیت
حملہآلسعودبہمنطقهالعوامیة

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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المفسِ دِين» (آیه  4سوره قصص)
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ان م َِن ُ
هجوم وحشیانه به اهالی و مساجد شهر شیعه نشین العوامیه در شرق عربستان که با
استفاده از توپخانه ،تانک ،نفربر و گلوله های جنگی انجام شد ،در واقع تطبیق عملی
عقیده «محمد بن سلمان» شاهزاده نابخرد سعودی است که در مصاحبه تلویزیونی
اخیر خود از عقیده مســلمانان درباره "مهدویت" بدگویی کرد و با تفکری وهابی و
تروریسمی نفرت گرا ،به ایران حمله نمود.
انتخاب زمان برای حمله نیروهای رژیم سعودی به محله "المسورهًْ" در منطقه شیعه
نشین العوامیهًْ اتفاقی نبود .این حمله وحشیانه همزمان با جشن های مسلمانان به
مناسبت میالد امام مهدی(عج) صورت گرفت که مردم برای شنیدن احادیث مرتبط
به نجات از ظلم و انتظار فرج ،گرد هم می آیند .اما آل سعود می خواهند بگویند که این
نجات محال است و گلوله های آنها صدای بلندتری از جشن های نیمه شعبان دارند.
شهر العوامیهًْ ـ که هنوز کوچه ها و محله هایش پُر از نفس «شهید شیخ نمر» است ـ
به مشکلی برای این شجره معلونه تبدیل شده است .محله المسورهًْ در این شهر ،اکنون
شــاهد حمالت پی در پی است و تاکنون چهار نفر ،از جمله یک کودک ،به شهادت
رسیده اند .همچنین در این حمله تعداد زیادی از زنان و کودکان هم مجروح شدند.
همان گونه که سید مقاومت «سید حسن نصراهلل» در سخنرانی اخیر خود به مناسبت
نخستین سالگرد شهادت شهید مصطفی بدرالدین گفت" :محمد بن سلمان سخنان
هیئت علمای بزرگ و نظام عربســتان را منتقل کرد و گفت که مشکل عربستان با
ایران این است که آنها منتظر امام مهدی(عج) هستند؛ در حالی که همه مسلمانان
درباره امام مهدی(عج) اجماع داشته و این موضوعی که مربوط به شیعه باشد نیست
و همه مسلمین میدانند که این امام از مکه ـ و نه از تهران و دمشق و بیروت ـ قیام
خواهد کرد".
همانگونــه که دبیرکل حزب اهلل گفــت ،ده ها روایت و حدیث متواتر در کتاب ها و
مصادر اهل سنت در خصوص امام مهدی(عج) وجود دارد .از جمله می توان به این
احادیث اشاره کرد:
 .1از ابو سعيد خدرى روايت شده است كه پيامبر صلى اهلل عليه و اله فرمود :در آخر
زمان امت من ،مهدى خروج مى كند و خداوند او را از باران سيراب مى فرمايد و زمين
روييدنىهاى خود را خارج مى ســازد و مال را به طور صحيح مىدهد و امت بزرگ
شمرده مى شود و آن حضرت هفت يا هشت سال حكومت مىكند.
 .2احمد بن حنبل حدیثى را از ابوسعید خدرى نقل مى کند که رسول خدا صلى اهلل
علیه وآله فرمود :قیامت برپا نخواهد شد مگر آن که زمین از ظلم و تجاوز پر شود ،آن
گاه مردى از عترت یا اهل بیت من ظهور مى کند و پس از فراگیر شدن ظلم و تجاوز،
زمین را از عدل و داد پر مى سازد.
 .3از ابو سعيد خدرى روايت شده است كه پيامبر صلى اهلل عليه و اله فرمود :مهدى از
من است؛ پيشانى بلند دارد و بينى كشيده .زمين را از قسط و عدل پر مى كند ،بعد
از آنكه از جور و ظلم پر شود و هفت سال حكومت مى كند.
 .4ابو سعيد خدرى مى گويد :ترسيديم كه بعد از پيامبر اكرم(ص) حادثه اى رخ دهد؛
پس ،از آن حضرت سؤال كرديم .فرمود :همانا در ا ّمت من مهدى خروج مى كند و

زندگى مى كند پنج سال يا هفت سال يا نه سال (ترديد از زيد است) .پس گفتيم چه
وقت اين اتفاق مى افتد؟ حضرت فرمودند :سال هايى بعد؛ پس مى آيد نزد او مردى
و مى گويد اى مهدى به من عطايى كن! پس در لباس او آن قدر مى ريزد كه نمى
تواند آنها را حمل كند و ببرد.
 .5از امام علی(ع) روایت شــده اســت که رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله) فرمودند:
"مهدی از ما اهل بیت است ،خداوند امر او را در یک شب اصالح خواهد فرمود".
 .6از ام ســلمه روایت شــده است که رسول خدا رســول اهلل (صلی اهلل علیه و آله)
فرمودند" :مهدی از سالله من است ،از فرزندان فاطمه".
 .7از ابن مسعود روایت شده است که پیامبر(ص) فرمود" :اگر از عمر روزگار فقط يك
روز مانده باشد  ،هر آینه خدا آن روز را طوالنى مى كند تا این كه مردی از اهل بيتم
را مبعوث مي كند كه زمين را پر از عدل كند همانگونه كه پر از ستم شد".
و روایات متعدد دیگر که الزم اســت دیوان پادشــاهی آنها را به این شاهزاده خام،
تفهیم کند.
ما در مجمع جهانی اهل بیت(ع) حمله ارتش رژیم به محله المسوره در شهر العوامیه
را محکوم و بر نکات زیر تأکید می کنیم:
 .1حمله نظامی گسترده به یک محله با این شدت و بدون هشدار ،یک عمل محکوم
شده است .ما از رژیم سعودی می خواهیم که به سرعت این حمله را متوقف کند و
به امدادگران و پزشکان اجازه دهد تا مجروحین این حمله را درمان کنند .به خصوص
که این محله قدیمی است بیشتر خانه های المسورهًْ در آستانه تخریب هستند و این
حجم از حمله نظامی را تحمل نمی کنند.
 .2جامعه بین الملل مسئولیت کامل در خصوص آنچه که در محله المسورهًْ رخ داد
دارد و بایــد اقدامات فوری بــرای توقف این حمله و نیز پایان دادن به محاصره کل
شهر العوامیهًْ را انجام دهد .ما درخواست اعزام محققان مستقل بین المللی را به شهر
العوامیه برای تحقیق درباره هجوم به این شهر داریم.
 .3عدم وجود دموکراســی و مشارکت سیاسی ،یکی از مهم ترین دالیلی است که
موجب می شــود رژیم ســعودی از قدرت بیش از حد برای مواجهه با شــهروندان
عربستان استفاده و با سالح های سنگین و خودروهای نظامی به مناطق شیعه نشین
حمله کند.
 .4استفاده از ارتش و خودروهای نظامی برای حل مشکالت سیاسی در داخل کشور
منجر به رسیدن نتایج رضایت بخش نمی شود؛ بلکه مشکل را پیچیده تر می کند.
بنابراین از رژیم سعودی می خواهیم که به دنبال راه حل های سیاسی باشد.
 .5ادامه شکســت های رژیم سعودی در جنگ های بی فایده اش در لبنان ،سوریه،
عراق و یمن را نمی توان با پیروزی های واهی بر مردم و استفاده از سالح های سنگین
و خودروهای نظامی پوشاند.
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مجمع جهانی اهل بیت(ع)
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کتابهای جدید مجمع

به کوشش :عباس جعفری (دبیر شورای کتاب مجمع) ـ سید کاظم ذاکری (اداره کل اروپا ـ آمریکا مجمع)

رهربے امت (امامت)

eниuбO йoкcmалси B автсредил

UN ACERCAMIENTO A LA ÉPICA DEL SEÑOR DE LOS MÁRTIRES

به زبان روسی

به زبان اسپانیایی

کتاب رهبری امت با نام اصلی лидерства B ислаmcкoй Oбuинe

کتاب رویکردی به حماســه سیدالشــهداء(ع) با نام اصلی

به زبان روسی منتشر شد.
این کتاب که برگرفته از مباحث امامت «آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی»
است به همت معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به زیور
طبع آراسته شده و این اصل دینی را در  25درس در موضوعات زیر به
خواننده منتقل می کند:
فلسفه شناســایی امام /دو نظریه پیرامون امامت /پیامبر مقام امامت را
یک منصب الهی می داند /تکامــل روحی و معنوی در پرتو وجود امام
معصوم  /انتصاب امــام از جانب خداوند و اصول آزادی /حربه ای به نام
مشــورت /تنها به قاضی نرویم /تراژدی سقیفه /پیشوایی در نماز ،گواه
زعامت و فرمانروایی نیست /پیامبر گرامی دارای دو منصب بوده است/
پایه اطالعات خلفاء از احکام الهی /گفتاری ارزنده از امام علی (ع) درباره
راه شناســایی حق و باطل /دالیل نقل بر پیشوایی امام علی (ع) /درس
هجدهم :نقشه های دشمن ها برای کوبیدن اسالم /واقعه تاریخ غدیر یک
واقعه جاودانی است /هدف از آن اجتماع باشکوه در سرزمین غدیر چه
بوده است؟ /چرا اکثریت صحابه حدیث غدیر را نادیده گرفتند؟ /پیوند
عترت با قرآن تا روز رستاخیز ناگسستنی است /امتیازات رهبران آسمانی
دالیل عصمت پیامبران ،مصونیت دیگر پیشوایان را نیز ثابت می کند/
مسئولیت های بزرگتر شرایط سنگینتری الزم دارد.
کتاب رهبری امت با ترجمه «سرگئی (تیمور) میخالف» در  348صفحه
منتشر و در دسترس عالقمندان قرار گرفت.
شایان ذکر است که این کتاب از جمله  11کتابی است که به مناسبت
شرکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو
به زبان روسی منتشر و به کتابخانه روسی مجمع اضافه گردید.
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حامسہ سید الشهداء (ع)
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UN ACERCAMIENTO A LA ÉPICA DEL SEÑOR DE LOS

 MÁRTIRESبه زبان اسپانیایی منتشر شد.
این کتاب که به همت معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهلبیت(ع)
و به وسیله "انتشــارات فاطیما"ی مادرید به بازار کتاب آمده است،
مروری خالصه بر تاریخ و مقتل امام حسین علیه السالم دارد.
متن گفتار این اثر از «حجت االســام استاد شیخ حسین انصاریان»
بوده ،به قلم «حجت االسالم جعفر رائول گونزالس بورنز» اندیشمند
اسپانیایی ترجمه شده است.
ســفر حضرت مســلم ،ورود حضرت اباعبداهلل(ع) به کربال ،در شب
عاشورا چه گذشت ،پیوســتن حر به کاروان حسینی ،اجازه گرفتن
حضرت قاسم برای رفتن به میدان و چگونگی شهادت ایشان ،مصیبت
حضرت علی اکبر(ع) ،شهادت شیرخواره ،شهادت قمر بنی هاشم(ع) و
شهادت امام حسین(ع) از بخش های این کتاب است.
کتاب رویکردی به حماسه سیدالشهداء(ع) در  160صفحه به
زیور طبع آراسته شده و شماره استاندارد بینالمللی (شابک ـ )ISBN
آن به این ترتیب است.978-84-16317-33-2 :
شــایان ذکر اســت حجت االســام جعفر گونزالس از مستبصران
اسپانیایی است که آثار فراوانی در معرفی اسالم و مکتب اهل بیت(ع)
تألیف یا ترجمه نموده است.

والیت الهے اسالمے

حقیقت
آنگونہ کہ هست

موضوع والیت فقیه و حدود و اختیارات او در زمان غیبت کبری ،از موضوعات
مهم فقه سیاســی اسالم است .مراجع و علمای بزرگ دینی از گذشته های
دور ،در مباحث دروس خارج فقه خود در بخش کتاب بیع ،قضا ،حدود ،امر
بــه معروف ،نهی از منکر و  ...به مــواردی از حدود والیت و اختیارات فقها و
مجتهدان در عصر غیبت پرداخته اند.
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی
ایران ،در حوزه های علمیه این موضوع مورد بحث و بررســی بیشتری واقع
شد و کتابها ،جزوات ،سخنرانیها و مقاالت متعددی پیرامون آن به رشته
تحریر در آمد.
از جمله شخصیتهایی که این موضوع را در حوزه علمیه قم به صورت مفصل
به بحث و بررســی گذاشــت .فقیه محقق آیت اهلل «محمد مؤمن قمی» از
شاگردان حضرت امام خمینی (ره) است که حاصل آن بحثها ،چاپ و انتشار
کتاب الوالیهًْ اإللهیهًْ اإلسالمیهًْ او الحکومهًْ االسالمیهًْ فی زمن حضور
المعصوم و زمن الغیبهًْ میباشد.
پس از مطرح شــدن موضوع بیداری اســامی در برخی کشور اسالمی از
ســالهای گذشته ،ضرورت آماده سازی کتابی جامع در جهت معرفی والیت
فقیه و حدود و اختیارات آن مطرح شد که با تصویب شورای کتاب مقرر شد
این کتاب در یک جلد تلخیص و برای انتشــار در کشورهای عربی ،آماده و
منتشر گردد.
کتاب حاضر ،زیرنظر مؤلف محترم در  ۴۲۷صفحه تلخیص و از سوی مجمع
جهانی اهل بیت(ع) در بیروت چاپ شد و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
این کتاب همچنین در نمایشگاه های بین المللی کتاب در کشورهای مختلف
عرضه خواهد گردید؛ همانطور که در اسفند گذشته در نمایشگاه کتاب مسقط
 2017ارائه شد.

کتــاب حقیقت آنگونه که هســت به همــت مجمع جهانی
اهلبیت(ع) و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در
صوفیه ،به زبان بلغاری منتشر شد.
ایــن کتاب ـ با عنوان اصلی "الحقیقهًْ کما هی" ـ به قلم آیت اهلل
«جعفر الهادی (خوشنویس)» عضو شورای کتاب مجمع جهانی اهل
بیت(ع) به زبان عربی به رشته تحریر درآمده است و یک دوره اصول
اعتقادات مذهب تشیع را بگونهای سلیس و مختصر ارائه می کند.
این کتاب ،در عین کوتاه و موجز بودن ،با تکیه بر احادیث و اسناد
تاریخی ،فرهنگ و معارف اهلبیت(ع) را آنگونه که هســت ــ نه
آنگونه که دشمنان اهلبیت(ع) معرفی می کنند ــ توصیف میکند
و بویژه برای مخاطبان خارجی عالقمند به مکتب حیاتبخش اسالم
ناب ،بسیار سودمند است.
كتاب حقیقت آنگونه که هست ـ (به بلغاریЙсмцнама :
 )макава каквамо еبه وســیله سرکار خانم «مایا تسنوا»
ترجمه و در  68صفحه تنظیم شده است.
این اثر ارزشــمند با هزینه مجمع جهانی اهلبیت(ع) و همکاری
رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان به زیور طبع آراسته شده و در
دسترس عالقمندان و نیز مراکز علمی ،فرهنگی و آموزشی بلغاری
زبان قرار دارد.

الوالیة اإللهیة اإلسالمیة

به زبان عربی

به زبان بلغاری
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مجالت جدید مجمع

به کوشش :اداره مجالت مجمع

پیام ثقلني

به زبان انگلیسی

نام مجله در زبان اصلیMessage of Thaqalayn :

صاحب امتياز :مجمع جهاني اهلبيت(ع)
مدیر مسؤول :محمدعلي شمالي
سردبير :محمدعلي شمالي
ترتيب انتشار :فصلنامه
شماره مسلسل65 :
تاریخ چاپ :سال هفدهم ،بهار 2016م .ـ 1395ش .ـ 1437ق.
تعداد صفحات124 :
محل انتشار :همزمان در ايران و انگلستان
سایتwww.messageofthaqalayn.com :
ایمیلinfo@messageofthaqalayn.com :
مهمترین عناوین این شماره:
ـ جهان قبل و بعد از ظهور امام مهدی(عج) ـ (قسمت چهارم) /
حجت االسالم دکتر محمدعلی شمالی؛
ـ استراتژی قرآنی در حراست و نگهداری از خود (قسمت دوم) /
فاطمهمیخچی؛
ـ اصل اعمال :واقعی بودن نیت /طاووس رجا؛
ـ نظر «عالمه حلی» درباره امامت در کتاب کشف المراد (قسمت چهارم)/
سیدمحمد کاظم طباطبایی و علیرضا بهرامی؛
ـ امام هادی(ع) ،مشعل دارندگان ارشاد سری  /جعفر انوری؛
ـ تأملی در مناجات شعبانیه  /محمدعلی شمالی.
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پیام ثقلني

به زبان عربی

نام مجله در زبان اصلی :رسالهًْ الثقلین
صاحب امتياز :مجمع جهاني اهلبيت(ع)
مشرف عام :محمد حسن اختری
سردبير :معین دقیق
مدیر تحریریه :علی محسن
ترتيب انتشار :ماهنامه
شماره مسلسل77 :
تاریخ چاپ :سال بیستم شوال 1437ق .ـ 2016م .ـ 1395ش.
تعداد صفحات152 :
محل انتشار :ايران
ایمیلinfo@ahl-ul-bayt.org :

مهمترین عناوین این شماره:
ـ سرمقاله؛ تکفیری ها و صهیونیست ها ،دو روی یک سکه /سردبیر
ـ بررسی برخی آداب جنگ در سیره امیرالمؤمنین علی(ع)/
ابوالحسینالعاملی
ـ نرمش و شدت در سیاست امام علی(ع) /احمد محمدجواد محسن
ـ روشهای تربیتی خانواده در اسالم ( /)1شیخ حسن الهادی
ـ حجاب شهوت و بیحجابی عقل /شیخ محمد شقیر
ـ اهمیت بحث درباره مهدویت /هیأت تحریریه
ـ شاخص های انقالبی گری؛ تحلیلی از سخنان رهبر انقالب/
سرویس فرهنگی
ـ درباره دشمنی آمریکا با ایران /احمد فارع الحاشدی
ـ قواعد برنامه ریزی استراتژیک /معین دقیق
ـ اصطالحات فرهنگی عام /سرویس فرهنگی
ـ بحرین؛ سلب تابعیت ،حماقت سیاسی یا تبعیت کورکورانه از دیگران؟/
هیأت تحریریه
ـ عمان؛ آیا زمان روزه داری در روستای "وکان" سه ساعت بود؟!

پیام ثقلین

به زبان اردو

نام مجله در زبان اصلی :صدائے ثقلین
صاحب امتياز :مجمع جهاني اهلبيت(ع)
تحت اشراف :محمدعلی شمالی
سردبير :جعفر علی نجم
دبیر تحریریه :علی محسن
ترتيب انتشار :فصلنامه
شماره مسلسل29 :
تاریخ چاپ :جوالی 2016
تعداد صفحات128 :
محل انتشار :انگلستان ـ لندن
سایتwww.ic-el.com :
ایمیلsaqalainurdu@live.co.uk :

مهمترین عناوین این شماره:
ـ سرمقاله /جعفر علی نجم؛
ـ بیانات آیت اهلل العظمی خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
مسئوالن و دستاندرکاران حج(مورخه 94/۰۵/31؛
ـ سفر از ظلمات به سوی نور /حجت االسالم دکتر محمدعلی شمالی؛
ـ تصور اسالمی هجرت /حجت االسالم موالنا غالم حسین عدیل؛
ـ افراط گری و تروریسم /حجت االسالم موالنا سید شمشادحسین رضوی؛
ـ تربیت نسل جوان و مسئولیتهای ما /موالنا سید فداحسین بخاری؛
ـ تروریسم از دیدگاه مکتب اهلبیت(ع) /موالنا سید عباس عابدی؛
ـ نصیری و فرقه نصیریت /دکتر پیام اعظمی؛
ـ صحیفه سجادیه و انسان شناسی /مجمع اهل بیت(ع)؛
ـ شیوه عبادت اهل بیت(ع) /آیت اهلل محمدی ری شهری؛
ـ شرح چهل حدیث /آیت اهلل العظمی امام خمینی(ره)؛
ـ میر اعلی (قصیده ای در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السالم به زبان
اردو) /عالمه ذیشان حیدر جوادی.

فرشتگان کوچک

به زبان اسپانیایی

نام مجله در زبان اصلیAngelitos :

صاحب امتياز :مجمع جهاني اهلبيت(ع)
مدیر مسؤول :محسن ربانی
سردبير :سمیه ربانی
رده سنی :کودکان و نوجوانان
ترتيب انتشار :فصلنامه
شماره مسلسل22:
تاریخ چاپ :پاییز 2016م .ـ 1394ش.
تعداد صفحات42 :
محل انتشار :ايران
: www.faro21.comسایت
ایمیلsumairah59@yahoo.com :
مهمترین عناوین این شماره:
ـ زندگی حضرت محمد(ص)
ـ معجزه سوره فاتحه
ـ احادیث امام رضا(ع)
ـ گوجه فرنگی کوچک و دوستان
ـ بنیامین
ـ باغ پرندگان
ـ خاطرات روزانه
ـ رفتن من به مسجد
ـ کلیدی برای شادی
ـ خرگوش
ـ منشور صلح
ـ ابدیت در بهشت
ـ جزیره کیش
ـ تونس
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نرمافزارهایجدیدمجمع

به کوشش :اداره کل فناوری اطالعات مجمع

نسخه دوم نرم افزار اندرویدی

لوح فرشده

نامههای رهرب به جوانان غربے پیام های اربعینے
همراه با "پیام حج "1437
به  60زبان

به همت اداره کل فناوری اطالعات و اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،نسخه
دوم نرم افزار اندرویدی "نامه های رهبر انقالب به جوانان غربی" تولید شد.
در این نرم افزار که برای "تبلت ها و تلفن های همراه با سیستم عامل اندروید" تولید
شده ،متن هر دو نامه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به جوانان غربی به زبانهای
مختلف ،بارگذاری گردیده است.
در این اپلیکیشن ،متن نامه اول رهبر انقالب که در بهمن  1393صادر گردید به 50
زبان و متن نامه دوم ایشان که در آذر  1394نوشته شد به  60زبان قابل دسترسی
است.
همچنین در نسخه دوم ،پیام مهم رهبر معظم انقالب اسالمی به مسلمانان جهان به
مناســبت موسم حج گذشته (1395ش1437 /.ق2016 /.م ).نیز به  35زبان اضافه
شده است.
همچنین از آنجا که یکی از توصیههای امام خامنهای" ،مراجعه بیواســطه جوانان
غربی به منابع دست اول برای شناخت اسالم" بود ،متن کامل قرآن کریم همراه با
ترجمه به زبانهای انگلیسی ،اردو ،فارسی و ترکی استانبولی در این نرم افزار وجود
دارد.
این نرم افزار که در "مجمع جهانی اهل بیت(ع) ـ دفتر تبریز" تولید شــده اســت،
هماکنون در دسترس عالقمندان قرار دارد و برای تهیه آن میتوانند با شماره تلفن
( 09021231478آقای حسین قربان تقی) تماس حاصل نمایند.
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در دهها موضوع دینی و تبلیغی

به  5زبان

به همــت اداره کل پژوهش مجمع جهانــی اهل بیت(ع) با
همکاری فناوری اطالعات و اطالع رسانی مجمع ،نسخه اول
نرم افزار "پیام های اربعینی" عرضه شد.
در این لوح فشرده ،متن کامل بروشورهایی که مجمع جهانی
اهل بیت(ع) در ســالهای  1394 ،1393و  1395تولید و در
موســم اربعین بین زوار کشورهای مختلف توزیع کرده آمده
است.
این متون دینی و تبلیغی در فرمت :پی.دی.اف و در زبانهای
عربی ،فارسی ،انگلیسی ،اردو و ترکی استانبولی در لوح فشرده
"همسات اربعینیه" قابل دسترسی است.
همچنین نهادهای فرهنگی و تبلیغی می توانند با اســتفاده
از این لوح ،فایل بروشــورها را به شــکل مکتوب یا دیجیتال
منتشرکنند.
شایان ذکر اســت مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم به
موجب وظیفه ذاتی خود برای حمایت فکری و فرهنگی ،چند
سالی است راهپیمایی بزرگ اربعین را تحت پوشش میلیونی
اقالم فرهنگی با موضوعات مختلف و به زبانهای متعدد قرار
داده است.

همراه با اعضای مجمع عمومی
مجمع جهانی اهلبیت(ع)

دبيرخانه
دائمي مجمع عمومي ادارهاي است
كه تحت نظر مستقيم معاونت امور بينالملل فعاليت
ميكند ،وظيفه این اداره شناسائي نخبگان ،علماء و شخصيتهاي
برجسته فرهنگي شیعه از سراسر جهان جهت پیشنهاد به شوراي عالي مجمع
است تا این شورا نسبت به تکمیل اعضای مجمع عمومی تصمیم گیرینماید.
اين كار طبق آئيننامه و شرح وظايف مشخصی انجام ميگيرد .همچنین
دبيرخانه دائمي مجمع عمومي موظف به دريافت گزارش از اعضاي مجمع عمومي در خصوص
وضعيت عمومي پيروان اهلبيت(عليهم السالم) در كشورهاي مختلف است .عملكرد و اقدامات
انجام شده توسط اعضاء مجمع عمومي بوسیله دبیرخانه دريافت میشود که بعد از بررسي و ارزيابي به
دبيركل محترم گزارش میشود.
اين دبيرخانه موظف است با يك برنامهريزي زمانبندي شده به شكل منظم با اعضاي مجمع عمومي
ارتباط دو سویه برقرار نمايد و ضمن دريافت گزارشات ،اطالعات ،آمار و اخبار و رويدادهاي مربوط به پيروان
اهلبيت(علیهم السالم) به اطالعرسانیهای الزم نیز بپردازد.
عوامل موثر در تعيين تعداد اعضاء مجمع عمومي در هر كشور از جهان عبارتند از:
  -1ميزان جمعيت پيروان اهلبيت(عليهم السالم)؛  -2حسياسيتهای منطقهاي و جغرافيايي؛
  -3سطح فرهنگي؛   -4وجود زمينهها و شرايط الزم براي انجام فعاليتهاي مجمع؛   -5وجود
شخصيتهاي برجسته در زمينههاي مختلف در كشور
چنانچه هر يك از اعضاء مجمع عمومي بنا به هر دليلي قادر به ادامه همكاري مفيد
نباشند يا استعفاء نمايند و يا توسط دبيرخانه دائمي مجمع عمومي مثبت ارزيابي
نشوند پيشنهاد لغو عضويت آنها به دبيركل داده میشود و وی در صورت
موافقت ،جهت اعالم نظر نهائي به شوراي عالي مجمع تقديم
میکند.

به کوشش :حسین مهدویمنش
مسئول دبیرخانه مجمع عمومی

مجمععمـومی

نگاهے کوتاه بہ
حیات پربار آیت اللہ
سید محمد نقے شاهرخے
عضو ایرانی مجمع عمومی
مجمع جهانی اهلبیت(ع)

آیت اهلل «سید محمدنقی شاهرخی» در سال  1313ه ش در "خرمآباد" و در خانواده
ای مذهبی دیده به جهان گشود.
وی از سادات موسوى لرستان از نسل «عبداهلل محمد بن عبداهلل بن موسى بن جعفر
علیهم السالم» بود و پدرش ،سیدی جلیل القدر و معلمی مورد احترام در خرم آباد
بود که قرآن و ریاضیات تدریس می نمود.
سید محمدنقی ،قرآن و دروس ابتدایی و ریاضیات متداول آن زمان را نزد پدر خویش
فراگرفت و در سال  ۱۳۲۷شمسی به حوزه علمیه بروجرد وارد شد و دروس مقدماتی
را نزد علمایی همچون مرحوم «میرزا لطف اهلل» و «فیضیان» و «جواهری» خواند.
وی در ســال  ۱۳۲۹به قم هجرت کرده و دروس سطح را در محضر حضرات آیات
«مرعشی نجفی« ،شــهید صدوقی»« ،یزدی»« ،فکوری»« ،حائری» «،مجاهدی» و
«سلطانی» طباطبایی فراگرفت.
آیت اهلل شــاهرخی دروس خارج فقه و اصول را نیز در محضر حضرات آیات عظام
بروجــردی ،امام خمینی ،محقق داماد و گلپایگانی تتلمذ نمود و تأییدیه اجتهادش
را در سال  ۱۳۴۰از آیت اهلل العظمی حاج شیخ مرتضی حائری دریافت نمود.
آیت اهلل شاهرخی از همان زمان مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی ،رسائل،
مکاسب و کفایه اسفار و شفا را تدریس می نمود.
وی با شــروع نهضت اســامی به رهبری امام راحل در سال  ۴۲به
همراه فضالء و مدرسین حوزه علمیه قم وارد صحنه مبارزات مردم
علیه رژیم استبدادی شــد و در طول سال های مبارزات بارها
تحت تعقیب قرار گرفت.
آیت اهلل شاهرخی سه بار به زندان افتاد .آخرین مرحله زندانی
شدن وی در هجدهم ماه مبارک رمضان سال  ۱۳۵۷شمسی
پس از ســخنرانی در مسجد ارک تهران بود که راهی زندان
شد و در آنجا با شخصیت هایی همچون آیت اهلل «دستغیب»
و واعظ شهیر مرحوم «فلسفی» همراه بود.
پس ازپیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،آیت اهلل شاهرخی
در مســؤولیتهایی همچون امامت جمعه خرم آباد ،نماینده اولین
دوره مجلس شــورای اسالمی ،نماینده تام االختیار حضرت امام در
بروجرد و بروجن و نماینده لرســتان در ســومین و چهارمین دوره
مجلس خبرگان رهبری به نظام جمهوری اسالمی ایران خدمت کرد.
وی که از اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) بود بیش
از  25ســال در راه معرفی اســام ناب محمدی و مذهب تشیع در
کشورهای جنوب شرق آسیا ـ از جمله بنگالدش ،تايلند ،ميانمار و
سريالنكا ـ تالش کرد؛ و به همین دلیل به "پدر معنوی شیعیان
جنوب شرق آسیا" شهرت داشت.
ایشان همچنین در سالهای اخیر دروسی همچون اخالق ،منطق،
فلسفه ،فقه و اصول را برای طالب خارجی برگزار می کرد.
آیتاهلل شاهرخی از روز  28آبان  1395به علت عارضه مغزی در
بیمارســتان نکویی قم بستری شد و شامگاه  7آذر به
دیار باقی شتافت.
از آن فقید آثاری در زمینه قرآن ،فقه،
اصول و مباحــث اجتماعی بر
جای مانده است.

پیام تسلیت رهرب معظم انقالب در پے پیام تسلیت آیت اللہ هادوے تهرانے
در پے ارتحال آیت اللہ شاهرخے
درگذشت آیت اللہ شاهرخے

رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی درگذشت روحانی پرتالش آیت اهلل
سید محمد تقی شاهرخی را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت حضرت آیت اهلل خامنه ای به شرح زیر است:

بسمهتعالی
درگذشــت روحانی پرتالش مرحو ِم مغفور حجتاالســام آقای حاج سید
محمدنقی شاهرخی رحمتاهللعلیه را که نمایندهی مجلس خبرگان و شاگرد
و نمایندهی امام راحل در برخی کشورها بودند به خاندان محترم و ارادتمندان
انقالبی خرم آباد تسلیت عرض میکنم و مغفرت و رحمت
ایشان و به مردم
ِ
الهی را برای آن مرحوم مسئلت مینمایم.
حشر این سید بزرگوار با اجداد طاهرینش باد انشاءاهلل.
سیدعلیخامنهای
 ۹آذرماه ۱۳۹۵

آیت اهلل هادوی تهرانی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پیامی
ارتحال آیت اهلل سید محمدتقی شاهرخی را تسلیت گفت.
متن پیام عضو شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و رئیس مؤسسه رواق
حکمت به شرح زیر است:
باسمهتعالی
ارتحال عالم مجاهد جناب آیت اهلل حاج سید محمدتقی شاهرخی رحمة اهلل
عليه موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.
این روحانی فرزانه عمری را در خدمت به اســام و مسلمین سپری کرد و
اینجانب خود شاهد بودم که برای توسعه مکتب اهل بیت علیهم السالم رنج
ســفر به سرزمین های دوردســت را علیرغم بیماری و کهولت سن بر خود
هموار می نمود.
روحش شاد و حشرش با اجداد طاهرینش باد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه اسفناک به حضور حضرت ولی عصر
ـ عجل اهلل فرجه الشریف ـ و مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقالب ـ دامت
برکاتهم ـ و علما و روحانیون و مردم اسالم خواه لرستان و تمام بازماندگان آن
مرحوم ،برای آن بزرگوار علو درجات و حشر با محمد و آل محمد ـ صلى اهلل
عليه و آله و سلم ـ از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مهدی هادوى تهرانی
مشهد الرضا عليه آالف التحيه و الثناء
1395/9/9
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به کوشش :محمدجواد نوروزی (خبرگزاری ابنا)

عضوتایلندیمجمععمومی مجمعجهانیاهلبیت(ع):

پس از انقالب ،تعداد شیعیان تایلند
چهل برابر شد

ـ به عنوان اولین سؤال ،بفرمایید که مذهب اهل بیت(ع) چگونه وارد
تایلند شد؟
ـ بســم اهلل الرحمن الرحیم .حدود ششصد سال قبل ،مکتب تشیع توسط
«شیخ احمد قمی» وارد تایلند شد .از زمان شیخ احمد قمی تا قبل از پیروزی
انقالب اسالمی ایران ،نزدیک به هزار نفر شیعه قدیمی داشتیم؛ اما این تعداد،
پس از پیروزی انقالب ،بسیار بیشتر شد.
ـ شیعه قدیمی چیست؟!
ـ مابهشیعیانیکهاززمانشیخاحمدشیعههستندمیگوییم"شیعیانقدیمی".
ـ اکنون تعداد شیعیان تایلند چقدر است؟
ـ در مدت سی و چند سال اخیر ،تحت تأثیر انقالب و موجی که حضرت امام
(رحم ه اهلل) ایجاد کردند ،امروز نزدیک به چهل هزار شیعه در کشورمان داریم.

«سید کاظم شاهحسینی» از شیعیان فعال تایلند است .بر خالف
نام وی که ایرانی به نظر می رسد ،او از شیعیان بومی است که
ل البیت(علیهمالسالم)
دبیری "مجمع عمومی جوانان پیرو اه 
تایلند" را بر عهده دارد .وی همچنین به همراه دوستانش "انجمن
محبین ولی فقیه" را نیز در کشورش تأسیس نموده و به عنوان
مسئول روابط بینالملل این انجمن انجام وظیفه می کند.
شاهحسینی که عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)
است و برای شرکت در ششمین اجالس این مجمع به تهران
آمده بود ،با خبرنگار ابنا به گفتگو نشست .وی می گوید "در مدت
سی و چند سال اخیر ،تحت تأثیر انقالب اسالمی و موجی که
امام خمینی(رحمهًْ اهلل علیه) ایجاد کردند ،تعداد شیعیان تایلند
چهل برابر شد".
متن گفتگوی ابنا با این فعال تایلندی را به مناسبت یوم اهلل 12
فروردین ـ سالروز تأسیس جمهوری اسالمی ـ میخوانیم:
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ـ لطف ًا گوشهای از فعالیتهای فرهنگی ،قرآنی و اسالمی خود را در
کشور تایلند بیان کنید؟
ـ در تایلند ممانعتی برای اقدامات فرهنگی نداریم .با وجود اینکه بیش از 80
درصد از جمعیت کشور ما بودائی هستند اما همه ادیان برای تبلیغ آزادند؛
لذا مســاجد ،حسینیهها و انجمن های مختلفی در تایلند وجود دارند که به
تبلیغ اســام و آموزش عقاید و احکام شیعه به پیروان اهل بیت(ع) در این
کشور میپردازند.
ما در ماه رمضان مســابقات قرآن ،حفظ ،اردوهای آموزشی ـ اعتقادی برای
جوانان در شهرهای مختلف برگزار میکنیم ،همچنین از همه شیعیان سراسر
کشور دعوت میکنیم تا هم با یکدیگر آشنا شوند و هم مسائل و مشکالت
اعتقادی خود را با هم در میان بگذارند .همچنین در والدت و شــهادت ائمه
معصومین (علیهمالسالم) مراســم گوناگونی را در شهرهای مختلف برگزار
میکنیم ،خصوصاً در روز عاشــورا در خیابان مرکزی تایلند ،خیابان سیلو،
مانند شیعیان ایران مراسم سینهزنی و تعزیه برگزار میکنیم .مجری مراسم
هم معموالً برای دیگر مردم علت این عزاداری ،ســینه زنی و سیاه پوشی را
توضیح میدهد.
یکی دیگر از فعالیتهای ما برگزاری برنامههای آموزشی درباره ایرانشناسی
و اسالمشناسی است که در دانشــگاههای تایلند برگزارمیکنیم که حتی
بودائیان نیز در این شرکت میکنند و ما با کمک رایزنی فرهنگی جمهوری
اسالمی اطالعاتی را در اختیار آنان قرار میدهیم .نکته حائز اهمیت آن است
که آنان به اســام عالقهمند میشوند و همانطور که گفتم امروزه  30تا 40
درصد از شــیعیان تایلند از بودائیانی هستند که بعد از انقالب اسالمی پیرو
مذهب اهلبیت(علیهمالسالم) شده اند.

ـ وضعیت حوزه های علمیه در کشور تایلند چگونه است؟
ق دیپلم مشــغول فعالیت
ـ در تایلند دو حوزه علمیه داریم که تا مقطع فو 
هستند؛ یکی "حوزه علمیه المهدی(عج)" مخصوص برادران در شهر ناخان
سی تامارات ( )Nakhon Si Thammaratدر جنوب تایلند است ،و دیگری
"حوزه علمیه المهدیه" مخصوص خواهران که در پایتخت تایلند ،شهر بانکوک
قرار دارد.
[ "مدرسه دينى دار العلم" از مدارس وابسته به مؤسسه خيريه آيت اهلل خوئى
نیز در بانکوک وجود دارد].
همچنین "جامعهًْ المصطفی(ص) العالمیهًْ" هم دانشگاهی در کشور ما تأسیس
کرده اســت که برای تحصیل در مقطع کارشناســی دانشجویان را پذیرش
مینماید و در تالشاند که مقطع کارشناسی ارشد را نیز تأسیس کنند.
ـ خود شــما هم عالوه بر دبیری مجمع عمومی جوانان پیرو اهل
البیت(ع) تایلند ،در "انجمن محبین ولی فقیه تایلند" فعالیت های
دینی و فرهنگی دارید .درباره این انجمن هم توضیح دهید.
ـ بله؛ ما حدود ســه سال اســت که "انجمن محبین ولی فقیه" را در تایلند
تاســیس کرده ایم و تاکنون حدود ســیصد نفر عضو انجمن ما شده اند .از
جمله فعالیت های ما برنامههای تلویزیونی در ماه مبارک رمضان داریم است
که یکی از شبکههای تلویزیونی تایلند به نام شبکه  Siam Thai 13را اجاره
میکنیم وبرنامههای ویژه این ماه را پخش میکنیم .عالوه بر این برنامه های
متنوع معارف اســامی داریم که فیلم آنها را به صورت هفتگی و ماهانه در
وبسایت انجمن و نیز در شبکه جهانی  YouTubeبارگذاری میکنیم.
ـ آیا در تایلند امکان استفاده از رسانه های شیعی وجود دارد؟
ـ متأسفانه شبکههای تلویزیونی اصلی شیعه و ایران در تایلند قفل هستند ،اما
ما از طریق اینترنت از رسانهها استفاده میکنیم.
ـ کدامیک از آثار سینمایی یا سریالهای مذهبی ساخت ایران به
زبان تایی ترجمه شده اند؟
ـ سریال "مریم مقدس" و فیلم های سینمایی "سفیر" و "روز واقعه" که درباره
جریان کربال هستند ترجمه و پخش شدهاند.
ـ لطف ًا به برخی از کتابهای مهمی که به زبان تایی ترجمه شدهاند
اشاره کنید.
ـ کتاب "چهل حدیث" امام خمینی(ره) ،کتاب "آنگاه هدایت شــدم" استاد
تیجانی و کتاب "شبهای پیشاور" از کتابهای کلیدی هستند که به زبان تایی
ترجمه شده اند و کسانی که آنها را می خوانند به تشیع عالقهمند میشوند.
همچنین مردم تایلند به آثار «استاد شهید مرتضی مطهری» عالقه دارند.
ـ نوع نگاه مردم تایلند به مواضع ایران در قبال مســایل سیاسی و
دینی چگونه است؟
ـ بیشتر مردم تایلند نگاه مثبتی به ایران دارند .مردم بودائی تایلند ،ایران را
مانند یک ابرقدرت می بینند .آنها ایران را مانند یک مبارز و حریف در مقابل

آمریکا میدانند ،لذا تا نام ایران را میشنوند ناخودآگاه به یاد آمریکا میافتند!
به طور کلی ایران چهره مثبتی در میان مردم تایلند دارد و بیشتر اندیشمندان
به سیاست ایران خارجی عالقهمند هستند .اینکه چگونه ایران با ابرقدرتهای
جهان مذاکره میکند و جواب آنان را میدهد برای آنان جذاب است.
عده کمی هم هنوز هستند که به دلیل کمبود اطالعات فکر میکنند در ایران
هنوز جنگ است؛ مث ً
ال برخی دانشجویان تایلندی وقتی متوجه میشوند که
ما فارغالتحصیل ایران هســتیم از ما میپرسند که آیا هنوز در ایران جنگ
هســت؟ که ما در جواب آنان میگوییم که جنگ مربوط به دوران «صدام»
بود و تمام شد!
ـ اهل سنت تایلند هم چنین نگاهی به ایران دارند؟
ـ در تایلند شخصیت مهمی وجود دارد به نام «استاد شافعی» که از رهبران
فرق اهل ســنت اســت و مریدان فراوانی دارد .ایشــان در سخنرانیهایش
میگوید" :تنها کشوری که حرف از اسالم واقعی میزند ،جمهوری اسالمی
ایران است .مردم ایران مانند رسول اهلل(ص) که در جواب مشرکان که به او
می گفتند دست از تبلیغ اسالم بردار ،فرمود :به خدا قسم که اگر خورشید را
در دست راست و ماه در دست چپم قرار دهید من دست از اسالم نمیکشم،
آنها نیز در مقابل مطامع دنیوی دست از ترویج اسالم و حمایت از مسلمانان
برنمیدارند.
ـ چه آسیبها و خطراتی در کشورتان ،موجب نگرانی شماست؟
ـ مهمترین آسیب و خطری که ممکن است گرفتار آن شویم اختالف میان
مسلمانان و حتی شیعیان است .از آنجا که ما در تایلند در اقلیت هستیم ،هر
چه پراکندهتر باشــیم به ضرر ماست .لذا هر چه پیروان اسالم و شیعیان در
میان خود و حتی در ارتباط با پیروان دیگر مذاهب متحدتر باشــند همه از
نتایج آن بهره خواهند شد.
ـ با توجه به این خطر ،رابطه شــیعیان با اهل سنت تایلند چگونه
است؟
ـ پیش از این رابطه خوبی با اهل تســنن داشتیم .حتی در مراسم یکدیگر
هم شــرکت میکردیم .خصوصاً بزرگان و علمای دینی شــیعه و اهلس ّنت
در مراسم یکدیگر شــرکت میکردیم؛ اما در دو سال اخیر پس از بازگشت
فارغالتحصیالنی از عربستان ،تفکر تکفیری بیشتر شده و برخی علمای آنان
دیگر به مجالس ما نمیآیند .اما ما هنوز در مراسم آنان شرکت میکنیم .مث ً
ال
در مراسم مولدالنبی(ص) یا نمایشگاه های کتاب با آنان همکاری میکنیم تا
روابط ما همچنان پابرجا بماند.
ـ چرا علمای اهل سنت رابطه را کم کرده اند؟
ـ اندیشه تکفیری از سوی طالبی که از عربستان آمده اند ترویج میشود .این
امر سبب شده است که علمای اهل سنتی که با شیعیان مراوده دارند را متهم
به حمایت از تشیع و ایران کنند ،لذا علمای آنان از ترس اینگونه اتهامات به
مجالس ما نمیآیند.
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ـ به نظر شما چگونه می توان وحدت مسلمین را حفظ کرد؟
ـ بهترین راهکار برای حفظ وحدت این است که ما به عقاید خاص گروههای
دیگر کاری نداشته باشیم؛ ما ایده خود را داشته باشیم و آنها هم ایده خود
را .البته هرگاه مایل بودند ما عقاید خودمان را بیان میکنیم .باید در کنار هم
باشیم و بر مشترکات و مسایل اصلی تکیه کنیم.
ـ حضور فکری و فیزیکی گروههای تروریســتی تکفیری ــ مثل
داعش ــ در کشور تایلند چگونه است؟
ـ تا جایی که بنده میدانم داعش هنوز در کشــور ما وارد نشــده است؛ اما
متأسفانه عقاید داعشی در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا وارد شده و در
حال جذب نیرو هستند .همانطور که میدانید داعش در اندونزی و مالزی
رشد زیادی داشته اســت؛ اما در تایلند چون شیعیان رابطه خوبی با دولت
دارند و رهبر شیعیان تایلند مشاور معاون نخست وزیر تایلند در امور سیاسی
ــ اسالمی است داعش به لحاظ فیزیکی رشد نکرده است .البته به طور کلی
تفکر داعشی در تایلند هم وجود دارد.
ـ نگاه مسلمانان تایلند ــ اعام از شیعه و سنی ــ نسبت به افکار و
عقاید داعش چیست؟
ـ شیعیان تایلند ،داعش را نماینده تفکر اسالمی نمیدانند و آنان را به عنوان
کسانی که اعتقاد به اسالم یا خداوند دارند قبول نمیکنند .نه تنها شیعیان
چنین نگاهی به داعش دارند ،بلکه اهل سنت تایلند نیز چنین طرز تفکری
نسبت به داعش دارند ،چرا که کارها و اقدامات داعش هیچ نسبتی با اسالم
ندارد.
م الســام) چقدر توانسته است به
ـ مجمع جهانی اهلبیت(علیه 
ارتقاء فکری و فرهنگی پیروان اهل بیت(ع) در تایلند کمک کند؟
ـ مجمع جهانی اهل بیت(علیه م الســام) زمان طوالنی است که در کشور
ت فرهنگی مردم تایلند حمایت میکند.
تایلند مشغول فعالیت است و از اقداما 
ـ چه انتظاری از مجمع دارید؟
ـ ما در مباحث علمی و آموزشــی نیازمند یاری بیشتری هستیم .ما از ایران
کمک مالی نمیخواهیم؛ بلکه میخواهیم از علم و دانش ایران بهره ببریم .ما
در تایلند جوانان خوش اســتعدادی داریم که عالقه دارند که در رشته های
تخصصی پزشکی و مهندسی تحصیل کنند و امیدواریم که دانشگاههای ایران
ما را یاری کنند.
همچنین در زمینه مسایل قرآنی ،مجبوریم از اساتید اهل سنت استفاده کنیم
و خودمان اســتاد یا قاری بینالمللی نداریم .ما عالقه داریم که شیعیان نیز
حافظ و قاری قرآن شوند و حتی بتوانند در عرصه بینالملل موفقیت کسب
کنند.
لذا ما از مجمع جهانی اهلبیت(علیهمالســام) میخواهیم که به ما کمک
کنند تا جوانان کشــورمان به لحاظ علمی پیشرفت کنند .همچنین از بین
همین طالب تایلندی که در قم هستند افراد متخصص و ماهری تربیت کنند
تا هنگامی که به کشورشان برگشتند بتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.
ـ از اینکه وقت خود را به ما اختصاص دادید بسیار متشکریم.
ـ من هم از شما متشکرم.
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گزارش مختصر از

نمایشگاههای مجمع
جهانی اهلبیت(ع)
در نیمه دوم سال 1395

نمايشگاههاي بين المللي كتاب ،باشگاه های بزرگی هستند برای گردهم آیی اصحاب تألیف،
ترجمه و نشر از سراسر دنیا .در این باشگاه های جهانی ،فعاالن علمی و فرهنگی از آخرین
دستاوردهای یکدیگر مطلع شده ،مشکالت و مسائل خود را با یکدیگر در میان می گذارند.
عالوه بر اینها ،حضور مجمع جهاني اهل بيت(ع) در نمايشگاههاي بين المللي كتاب ،از یک
سو آثار مثبت بسياري بر روح و جان تشنگان معارف زالل تشيع و عاشقان نظام جمهوري
اسالمي ايران در سراسر جهان بر جاي ميگذارد و از سوي ديگر تأثير چشمگيري در زدودن
شبهات و ابهامات و تصورات غلط از اذهان پیروان ديگر مذاهب دارد.
تأثیر حضور مجمع در نمایشگاههای کتابی که در غرب و جوامع غیر مسلمان برگزار میشوند
نیز بسیار مهم است؛ بویژه از جهت معرفی اسالم واقعی و متمایز کردن آن از اسالمهای
سکوالر ،داعشی و وهابی.
بر این مبنا ،انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در برهه اخیر ،در چند نمايشگاه بين المللی
زیر شرکت کرد:
ـ نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو
ـ نمایشگاه بینالمللی مطبوعات تهران
ـ نمایشگاه بینالمللی كتاب استانبول
ـ نمایشگاه فرهنگی پیاده روی اربعین در عراق
ـ نمایشگاه دستاوردهای مجمع جهانی اهل بیت(ع) در تهران
ـ نمایشگاه رسانههای دیجیتال انقالب اسالمی در تهران
ـ نمایشگاه بینالمللی كتاب مسقط
آنچه در صفحات آتی میآید گزارشهایی خالصه از شرکت مجمع در این نمایشگاهها است.

انتشارات مجمع جهانے اهلبیت(ع)
در بیست و نهمین منایشگاه بین املللے کتاب مسکو

به کوشش :محمد جعفر احمدی
(معاونت امور فرهنگی)

 17تا  21شهریور  6 – 1395تا  10سپتامرب 2016

نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو ،قدیمیترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب
در کشور روسیه است که دوره بیست و نهم آن ،از  17تا  21شهریور 1395
برگزار گردید.
پارک بزرگ "ودنخا (به روسی ")VDNKh :در شهر مسکو محل دائمی برگزاری
نمایشگاه های مهم روسیه اســت که در این دوره میزبان  30کشور و 500
ناشر داخلی و خارجی بود.
مراسمافتتاحیه
بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو روز هفدهم شهریور
 1395افتتاح شد .در مراسم افتتاح ،نویسندگان ،شخصیتهای علمی ،فعاالن
فرهنگی و نیز میهمانان خارجی حضور داشتند و «ویاچسالو ولودین» رئیس
دومای جمهوری فدراتیو روسیه سخنران رسمی آن بود.
غرفه مجمع جهانی اهل بیت(ع)
انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) از اولین ناشران غیر روسی است که در
نمایشگاه کتاب مسکو سابقه حضور دارد .اما به دلیل مشکالت مالی که چند
سالی است گریبانگیر نهادهای فرهنگی شده است ،آخرین باری که مجمع در
نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو شرکت کرد سال  2011( ۱۳۹۰م ).بود.
تنوع زبانی کتابهای غرفه انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه
امسال مسکو به نحو زیر بود:
ـ زبان روسی 24 :عنوان؛
ـ زبان انگلیسی 32 :عنوان؛
ـ زبان ترکی آذری 13 :عنوان؛
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ـ زبان تاجیکی 4 :عنوان؛
ـ زبان ترکی استانبولی 1 :عنوان.
همه ساله شیعیان روسیه به غرفه مجمع در این نمایشگاه مراجعه و نیازهای
خود را از آن تأمین میکردند؛ اما غیبت چهارســاله انتشارات مجمع در این
نمایشگاه ،باعث شد مخاطبان خود را از دست بدهد.
بــا این حال ،عــاوه بر مردم عادی و عالقمندان به کتاب ،شــخصیت ها و
فرهیختگانی زیادی از غرفه مجمع جهانی اهل بیت(ع) بازدید به عمل آورده
و با فعالیتهای چاپ و نشر مجمع از نزدیک آشنا شدند.
همچنین در طول برگزاری نمایشگاه ،عالوه بر عرضه و توضیح درباره کتب،
خدمات مشاورهای در خصوص تحقیق در حوزههای اسالمی ،آشنایی با اسالم
از دیدگاه اهلبیت(ع) ،پاســخ به شبهات و جواب به مسائل شرعی نیز انجام
میشد.
مسؤوالن غرفه انتشارات مجمع از فعالیتهای رسانهای نیز غافل نبودند و در
گفتگو با خبرنگاران شبکه سحر ایران ،شبکه سحر روسیه و شبکه خبر صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران ،به معرفی آن پرداختند.
نهادهای شرکت کننده از ایران
یک نهاد اعزامی از داخل و ســه نهاد ایرانی مقیم روســیه به نمایندگی از
جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه شرکت داشتند:
" .۱مؤسســه نمایشگاه های فرهنگی ایران" .کتاب های عرضه شده در این
غرفه بیشــتر با موضوع اشعار از شــاعران بزرگ ایران و ایران شناسی بود.
تعدادی بســیار محدودی کتاب به زبان روســی در مورد اسالم و جمهوری
اسالمی نیز عرضه شده بود.

 .۲غرفه "رایزنی فرهنگی جمهوری اســامی ایران در روســیه" .این غرفه
تقریبا همان آثاری که در غرفه مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران عرضه
میشد را ارئه کرد .در کنار آنها برخی ظروف از صنایع دستی ایران و پارچه و
پوسترهایی از عشایر عرضه شده بود.
 .۳غرفه "جامعهًْ المصطفی(ص) العالمیهًْ" .این در این غرفه حدود  ۱۵عنوان
کتاب به زبان روسی عرضه شده بود که برخی به وسیله مرکز ترجمه و نشر
المصطفی(ص) ترجمه شده و برخی متعلق به ناشران دیگر و بیشتر در حوزه
احادیث و روایات بود.
 .۴غرفه "انتشارات صدرا" وابسته به "بنیاد پژوهش های اسالمی مسکو" .این
غرفه در بخش روسی نمایشگاه ،با غرفه آرایی و فضای مناسب ،کتب زیادی
را عرضه کرد .بیشتر موضوعات کتب این غرفه در حوزه فلسفه ،عرفان و کالم
بود؛ چرا که بنیاد با رویکرد فلسفی و عرفانی اقدام به معرفی اسالم مینماید.
به نظر میرســد با توجه به شدت گرفتن فعالیتهای تکفیری ،این رویکرد
کام ً
ال هوشمندانه است .همچنین چند کتاب از مجمع جهانی اهل بیت(ع)
هم به اسم این بنیاد چاپ شده که با استقبال خوب روس زبان ها مواجه شد.
سخت گیری های دینی و امنیتی
به خاطر فعالیت وهابیون و تکفیری ها در روسیه و اقدامات تروریست های
چچنی و داغستانی ،فروش هر گونه کتاب مذهبی که در خارج روسیه چاپ
شــده باشد ممنوع است و هر شــخص یا فروشنده ای که چنین کتابهایی
داشــته باشد باید پاسخ گوی مراجع امنیتی و قضایی باشد .به همین دلیل،
کتابفروشان ،به سراغ خرید کتاب از ناشران اسالمی خارجی نیامدند.
مدیر غرفه انتشارات مجمع با رایزنی های فراوان و بسختی تنها توانست برای
یکی از کتابفروشان آذربایجانی ،مجوز خرید از غرفه را اخذ نماید!
همچنین به دلیل ترس از اقدامات تروریســتی ،بر خالف ســنوات گذشته
سختگیری زیادی در مسائل امنیتی اعمال شده بود.
مهمان ویژه نمایشگاه
کشور "یونان" مهمان ویژه بیست نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو
 ۲۰۱۶م بود که آثاری در رابطه با تمدن و فرهنگ قدیمی خود عرضه کرد.
حضور بسیار کمرنگ کشورهای عربی
در این میان ،کشــورهای عربی در نمایشگاه امسال حضور نداشتند و تنها
کشور عربی شرکت کننده "مصر" بود که با غرفه ای بسیار کوچک به عرضه
کتابهایی در خصوص معرفی مصر و آداب و رسوم و آثار باستانی آن کشور
پرداخت .نحوه تعامل کشور "امارات متحده عربی" هم بسیار عجیب بود که با
غرفهای بسیار بزرگ و با دکوراسیون مجلل ،اما بدون عرضه کتاب در نمایشگاه
حاضر بود!!
گفته میشد که روسیه به خاطر حمایت کشورهای عربی ـ بویژه عربستان
ســعودی ،قطر و کویت از جریانهای تکفیری از جمله داعش و القاعده ـ به
این کشورها اجازه نداد تا در نمایشگاه  2016شرکت کنند.
برنامه های جانبی و مراسم روز ایران
در طول برگزاری این نمایشــگاه دهها برنامه فرهنگی ،میزگرد ،ســمینار و
رونمایی کتاب در سالنها و بخشهای مختلف آن برگزار شد.
از جمله ،مراســم "روز ایران" برگزار شــد که در آن از کتابهای سرگذشت
جنگهای ایران و ایران ما نیز رونمایی گردید.

فعالیت های جانبی مدیر غرفه مجمع جهانی اهل بیت(ع)
بازدید از "مرکز اســامی مســکو (دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در
روسیه)"" ،سازمان دینی شیعیان مسکو (مجمع محلی اهل بیت(ع))"" ،بنیاد
پژوهشهای اسالمی مسکو" " ،حســینیه دارالقرآن کریم آذریهای مقیم
مســکو"" ،نمایندگی جامعهًْ المصطفی(ص) العالمیهًْ" و "سفارت جمهوری
اسالمی ایران در روسیه" و دیدار با مسؤوالن آنها از فعالیتهای جانبی مدیر
غرفه مجمع بود.
وی همچنین در طول مدت برگزاری ،با حضور در غرفههای شرکت کننده
در نمایشگاه و آشنایی با فعالیتهای فرهنگی و آثار منتشره و عرضه شده آن
مراکز ،زمینههای همکاری مشترک را بررسی کرد.
دوره آینده
سی امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو از  16تا  20شهریور 6( 1396
تا  10سپتامبر 2017م) در پاویون  75پارک ودنخای مسکو برگزار خواهد شد.
مجمــع جهانی اهل بیــت(ع) از هم اکنون باید برای حضــور فعالتر و پر
مخاطبتر در دوره آینده برنامهریزی و اقدام نماید.
همچنین با توجه به گسترش فضای مجازی ،و اینکه کتاب فیزیکی جایگاه
سابق خود را از دست داده است و بسیاری از اندیشمندان و محققین و اهل
قلم از خرید کتاب صرف نظر میکنند ،الزم اســت کتابهای روسی مجمع
به شکل محصولی دیجیتال با قابلیتهایی همچون یادداشت برداری ،تغییر
فونت ،ذخیره سازی و انتقال به فضای مجازی تولید گردد.
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خربگزارے اهلبیت(ع) ـ ابنـا
در بیست و دومني منايشگاه بني املللے مطبوعات تهران

به کوشش :فضل اهلل حدادی
محمدعارفیان

 14تا  21آبان  1395ـ  4تا  11نوامرب 2016

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات تهران با حضور مؤسسات مطبوعاتی،
خبرگزاری ها ،نشریات و پایگاه های خبری از  14تا  21آبان  1395با شعار
"شفافیت و صداقت" در مصالی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.
صدها رسانه در قالب گروههایی همچون "دین و اندیشه"" ،عمومی و خانواده"،
"فرهنگی و هنری"" ،سیاسی و اقتصادی"" ،آموزشی و تخصصی"" ،محلی و
منطقه ای"" ،مؤسسات مطبوعاتی"" ،روزنامه ها" و "خبرگزاری ها" در نمایشگاه
مطبوعات حضور دارند.
خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وابسته به مجمع جهانی اهل بیت(ع) نیز مانند هر
سال در این نمایشگاه حضور داشت.
آنچه در پی می آید تصاویری از بازدید برخی شخصیت های فرهنگی و سیاسی
از غرفه این خبرگزاری است.

بازدید معاون
حقوقیريیسجمهور

حجـت االسلام و المسـلمين
"مجيـد انصـاری" روز یکشـنبه
 16آبـان مـاه در یـک نشسـت
خبـری در نمایشـگاه مطبوعات
شـرکت کـرد و پـس از اقامـه نمـاز ظهـر و عصـر ،از چندیـن غرفـه این
نمایشـگاه از جملـه غرفـه خبرگـزاری ابنـا بازدیـد بـه عمـل آورد و بـا
مسـئولین ایـن خبرگـزاری گفتوگـو کـرد.

62

گنجینه مجمع | سال یازدهم | شمارههای  86و  | 87فروردین و اردیبهشت 1396

بازدید عضو شورای عالی مجمع جهانی
اهلبیت(ع)از غرفه ابنا

آیتاهلل «علیرضا اعرافی» در پنجمین روز از نمایشگاه بینالمللی
مطبوعات و خبرگزاریها در غرفه خبرگزاری ابنا حاضر شــد و
ضمن بازديد از بخشهای مختلف سايت خبرگزاری ابنا ،در روند
فعاليتهای اين خبرگزاری قرار گرفت.
این عضو شــورای عالی مجمع جهانی اهلبیــت(ع) برای این
خبرگزاری بینالمللی آرزوی موفقیت کرد.

بازدید وزیر دفاع

«ســردار حســین دهقان» وزیــر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در غرفه
خبرگزاری ابنا از نزدیــک در جریان امور
مربوط به این خبرگــزاری قرار گرفت و با
مسئولین این خبرگزاری گفتوگو کرد.
«سردار حســین دهقان» در این دیدار بر
اهمیت رسانهها در ایجاد آرامش و امنیت
در منطقه تأکید کرد
در جریان این بازدید حسین انتظامی معاون
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و همچنین جمعی از معاونان وزارت دفاع،
دهقان را همراهی میکردند.

بازدید دبیر هیئت رئیسه
مجلس

«احمد امیرآبادی» نماینده مردم قم در مجلس
شورای اســامی در چهارمین روز از نمایشگاه
بینالمللی مطبوعــات و خبرگزاریها در غرفه
خبرگزاری ابنا حاضر شــد و ضمــن بازديد از
بخشهای مختلف ســايت خبرگزاري ابنا ،در
جریان روند فعاليتهای ايــن خبرگزاری قرار
گرفت.

بازدیدسخنگویکمیسیون
قضاییمجلس

بازدید سخنگوی وزارت امور
خارجه

«بهرام قاسمی» در پنجمین روز از نمایشگاه
بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در غرفه
خبرگزاری ابنا حاضر شــد و ضمن بازديد از
بخشهای مختلف سايت خبرگزاري ابنا ،در
روند فعاليتهای اين خبرگزاری قرار گرفت.

حجت االسالم و المسلمین حسن نوروزی
نماینده مــردم رباط کریم و بهارســتان
در مجلس شــورای اسالمی در ششمین
روز از نمایشــگاه بینالمللی مطبوعات و
خبرگزاریها در غرفه خبرگزاری ابنا حاضر
شــد و ضمن بازديد از بخشهای مختلف
سايت خبرگزاری ابنا ،در روند فعاليتهای
اين خبرگزاری قرار گرفت.

بازدید مبلغ فعال آرژانتینی

«سهیل اسعد» مبلغ آرژانتینی حوزه علمیه در بیستودومین
نمایشــگاه بینالمللی مطبوعــات و خبرگزاریها در غرفه
خبرگزاری ابنا حضور پیدا کرد.
وی ضمن بازديد از بخشهای مختلف سايت خبرگزاری ابنا،
در جریان روند فعاليتهای اين خبرگزاری قرار گرفت.
این مبلغ آرژانتینی همچنین با حجتاالسالم حسینی عارف مدیر عامل خبرگزاری ابنا و مدیر
کل فناوری اطالعات مجمع جهانی اهلبیت(ع) دیدار و گفتگو کرد.

بازدید عضو شورای شهر
تهران

احمد مسجد جامعی ،عضو شورای اسالمی
شــهر تهــران در بدو ورود به نمايشــگاه
مطبوعــات در غرفه خبرگزاری ابنا حاضر
شد و ضمن بازديد از بخش های مختلف
سايت خبرگزاري ابنا ،در روند فعاليت هاي
اين خبرگزاری قرار گرفت.

قدردانی عضو سازمان ارشاف
سوریه از خربگزاری ابنا
نقیب "اشراف مشاهده" از عشیرههای سادات
کشور سوریه ،با حضور در غرفه خبرگزاری ابنا،
با مدیرمسؤول این رسانه دیدار و گفتگو کرد.
«ســید حیدر زکی الحمادی» در این دیدار،
ضمن تحلیل میدانی اوضاع در سوریه ،آزادی
شهر حلب و شکســت تروریست ها را قریب
الوقوع دانست.
وی با انتقــاد از آمریکا و اذناب آن در منطقه
تأکید کرد :ترکیه نیروهایی را در مرز با سوریه
مستقر کرده و از تروریست ها پشتیبانی می
کند .مخالفان مسلح هم که فرار می کنند به
ترکیه و اردن می روند.
نقیب ساداتِ مشاهده سوریه ،از علمای جهان
اسالم و شخصیت های فرهنگی خواست که
برای پایان دادن تفرقه و خونریزی ها در جهان
اسالم تالش کنند.
الحمــادی در پایان گفت :ما بــه مردم ایران
افتخار می کنیم و از خبرگزاری ابنا و مجمع
جهانی اهل بیت(ع) به خاطر حمایت از محور
مقاومت در سوریه قدردانی می کنیم.
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انتشارات مجمع جهانے اهلبیت(ع)
در سی و پنجمین منايشگاه بني املللے كتاب استانبول

به کوشش :سید کاظم زعفرانچیلر
(خبرگزاریابنـا)

 22تا  30آبان  1395ـ  12تا  20نوامرب 2016

سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول از  22تا  30آبان 1395
( 12تا  20نوامبر  )2016از سوی شرکت نمایشگاهی "تویاپ" و با شعار
"فلسفه و انسان" برگزار شد.
هشتصد ناشر و سازمان مردم نهاد از سرتاسر جهان در نمایشگاه استانبول
حضور داشتند و مجمع جهانی اهل بیت(ع) نیز همانند بسیاری از
نمایشگاههای مهم کتاب دیگر در جهان ،در این باشگاه بزرگ فرهنگی
شرکت کرد.
مراسمافتتاحیه
سي و پنجمين نمایشگاه بين المللي كتاب استانبول با حضور شخصيت های
ملی و نیز میهمانان خارجی در روز  22آبان  1395در "مرکز کنگره استانبول
( ")Istanbul Congress Centerافتتاح گردید.
«حسین یایمان» معاون وزير فرهنگ كشور تركيه در سخنرانی افتتاحیه با
آرائه آمار كتابخانه ها ،نمايشگاهها و خانههای كتاب در كشور تركيه ،به نقش
فرهنگ در تقويت و تثبيت دولت تاكيد نمود .وی به كودتای نافرجام اخير در
کشورش هم اشاره کرد و گفت :این كودتا به همت و تالش مردم خنثی شد
و بايد از اين دستاورد صيانت كرد.
همچنین در این مراسم ،معاون وزير فرهنگ كشور آلمان ـ كه کشورش
ميهمان ويژه نمایشگاه امسال بود ـ در سخناني به جایگاه فرهنگ و كتاب
در ارتباطات بين كشورها اشاره کرد .وی نیز به طور ضمنی به كودتای اخير
در تركيه اشاره و با انتقاد ضمنی از برخورد شدید حکومت ،بر ضرورت رفتار
قانونمدارانه دولت در برخورد با مخالفين تاكيد نمود!
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غرفه انتشارات مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السالم)
غرفه مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السالم) همچون سال های قبل در این
نمایشگاه مهم برپا گردید و محل مراجعه پیروان مکتب اهل بیت (علیهم
السالم) و نیز سایر عالقمندان بود.
حجت االسالم والمسلمین «سید کاظم زعفرانچیلر» در این غرفه ،دهها
کتاب از منشورات مجمع به زبانهای ترکی استانبولی و انگلیسی عرضه کرد.
همچنین در کنار کتب مجمع ،کتاب های مؤسسه کوثر (از مجامع مرتبط
با مجمع) و کتاب های ترکی استانبولی جامعهًْ المصطفی(ص) العالمیهًْ نیز
ارئه شد.
عرضه نرم افزارهای اسالمی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از برنامه های دیگر
غرفه انتشارات مجمع بود .در این غرفه لوح فشرده "Hidayet Önderleri
(به فارسی :پیشوایان هدایت)" به زبان ترکی استانبولی برای سیستم عامل
اندروید ،نیزبرای اولین بار به شهروندان کشور ترکیه معرفی و عرضه شد.
عالوه بر مراجعان عادی و عالقمندان به کتاب ،شخصیت ها و فرهیختگانی از
این غرفه بازدید به عمل آورده و با فعالیت های چاپ و نشر مجمع از نزدیک
آشنا شدند؛ از جمله «شیخ قدیر آکاراس»« ،پروفسور ايلبر اورتايلی»« ،بختیار
اسدزاده» سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در استانبول و جمعی از مدیران،
استادان و دانشجویان دانشگاه های ترکیه.
مهمانان ویژه و افتخاری نمایشگاه
در این دوره از نمایشگاه استانبول ،کشور "آلمان" به عنوان مهمان ویژه
نمایشگاه بینالمللی استانبول انتخاب شد .این کشور در چهار روز نخست

برگزاری نمایشگاه ( 12تا  15نوامبر) به معرفی فرهنگ و ادبیات خود
پرداخت" .تأثیر کلمات" شعاری بود که آلمانیها برای به وجد آوردن بیشتر
مخاطبان ترک خود انتخاب کرده بودند .همچنین برخی از نویسندگان
سرشناس آلمانی در طول برگزاری نمایشگاه با حضور در غرفه کشور خود
با بازدیدکنندگان دیدارهایی داشتند و در برنامههای جنبی نمایشگاه شرکت
کردند.
مهمان افتخاری این نمایشگاه نیز کشور "رومانی" بود و از روز اول تا
چهارم آن ،در سالن بین المللی ،آثار ادبی و فرهنگی این کشور به نمایش
گذاشته شد.

برنامه های جانبی
در سی و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب استانبول ،حدود  300نشست جنبی،
گفتگو ،گردهمایی حرفه ای ناشران ،رونمایی ،پنل تخصصی ،شعرخوانی،
کنسرت و معرفی کتاب نیز برگزار شد .همچنین کارگاه های ویژه گروه های
سنی مختلف برای کودکان و جوانان از فعالیت های جنبی نمایشگاه امسال
است.
"بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی هنر استانبول ( ")2016 ARTİSTنیز
همزمان با نمایشگاه کتاب امسال برگزار و طی آن  25گالری هنری برپا و آثار
هنرمندان در چندین گالری و پنل به نمایش در آمد.
مراسم رونمایی از نرمافزارهای مجمع و کتب جدید

نهادهای شرکت کننده از ایران
در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول ،وابستگی فرهنگی
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران و مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی
ایران هر یک بطور مستقل غرفه داشتند.
 .1غرفه وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسالمی:
غرفه محصوالت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با مدیریت دکتر
«عبدالرضا راشد» وابسته فرهنگی ایران در استانبول ،میزبان عالقمندان به
فرهنگ و هنر ایران بود.
غرفه ایران در این نمایشگاه بازدیدکنندگان فرهیخته و دانشگاهی زیادی
داشت .در این غرفه همچنین "طرح حمایت از ترجمه و نشر آثار فارسی به
زبانهای دیگر (تاپ)" هم معرفی شد که با استقبال خوبی از سوی اساتید زبان
و ادبیات فارسی روبرو گردید.
«پروفسور حسین یایمان» معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و «نردت
اپایدین» مدیرکل فرهنگ و توریسم استانبول از جمله شخصیتهایی
بودند که از غرفه ایران در نمایشگاه بازدید کردند .یایمان با تشکر از
حضور جمهوری اسالمی ایران ،کشور ما را دوست و برادر نام برد و اظهار
داشت :همکاریهای فرهنگی بین دو کشور باید بیش از این باشد و وزارت
فرهنگ ترکیه برای تقویت این روابط فرهنگی در ابعاد مختلف آمادگی
دارد.
در این دیدار عبدالرضا راشد ،کتاب نامههای رهبر معظم انقالب که با حمایت
سازمان فرهنک و ارتباطات اسالمی به ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده
است را به معاون وزیر فرهنگ کشور میزبان هدیه کرد.
" .2مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران"
این مؤسسه نیز در غرفه خود به معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و
برخی آثار ایرانی پرداخت و با حضوری کمرنگ ،تعدادی کتاب در حوزه شعر
و ادبیات را نمایش داد.

عدم حضور کشورهای عربی
کشورهای عربی در نمایشگاه امسال ترکیه حضور نداشتند و تنها کشور
"امارات متحده عربی" غرفهای بسیار کوچک دایر کرده و به عرضه کتابهایی
با موضوع گردشگری و تاریخی پرداخته بود .کتابهای تاریخی نیز با رویکرد
گردشگری عرضه میشدند.
حضور کشورهای عربی در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو  2016نیز
کمرنگ و تقریباً هیچ بود که البته با توجه به حوادث منطقه طبیعی به نظر
می رسید؛ اما انتظار می رفت با توجه به روابط دولت «اردوغان» با کشورهای
عربی خلیج فارس ـ نظیر عربستان سعودی ،قطر و  ...ـ این کشورها در
نمایشگاه استانبول حضور قوی داشته باشند ،اما اینگونه نشد.

مراسم رونمایی از دو نرم افزار کتاب الکترونیکی مجمع
یکی از برنامه های جنبی نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول که در روز اول
برگزار و با استقبال خوب مردم و فرهیختگان مواجه شد ،رونمایی از دو اثر
مجمع جهانی اهل بیت(ع) و چهار کتاب رایزنی فرهنگی ایران بود .شرح این
برنامه در صفحه بعد آمده است.
دوره آینده
سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول از  13تا  21آبان 1396
( 4تا  12نوامبر  )2016به مدت  9روز در این شهر تاریخی برگزار خواهد شد.
با توجه به عدم وجود یک کتابخانه رسمی شیعی در ترکیه و احساس نیاز
فراوان از سوی حقیقت جویان ،حضور قویتر ناشرانی مثل غرفه مجمع
جهانی اهل بیت (علیهم السالم) بسیار ضروری مینماید.
دستاورد مهم دیگر نمایشگاه امسال این بود که نام و لوگوی مجمع جهانی
اهل بیت(ع) در کتاب رسمی نمایشگاه ثبت گردید .این اقدام ،باعث میشود
که مجمع به عنوان یک نهاد دارای مجوز قانونی فعالیت در ترکیه ،در دورههای
آینده نیز مشارکتی کارساز داشته باشد.
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ایستگاههاےمجمعجهانےاهلبیت(ع)
در مراسم پیاده روے اربعین حسینے

به کوشش :سید محمد رضا آلایوب
(اداره کل پژوهش مجمع)

 22تا  30آبان  1395ـ  12تا  20نوامرب  2016ـ  12تا  20صفر 1438

راهپیمایی بزرگ اربعین ،هر سال باشکوهتر از قبل برگزار میشود .نهادهای
مختلــف دینی و تبلیغی نیز تالش میکنند تا با حضور در این مراســم ،به
وظایف ذاتی خود عمل کنند.
مجمع جهانی اهلبیت(ع) هم برای چندمین سال متوالی با عرضه محصوالت
مختلف با اهداف زیر در این راهپیمایی میلیونی مشارکت نمود:
 -1بصيرت افزايي ،ترويج معنويت ،ارزشها ،و باال بردن معرفت زائران حسيني
با بهره گيري از ظرفيت اربعين و بر اساس فرمايشات رهبر معظم انقالب ؛
 -2ايجاد وحدت و همبستگي بين شيعيان و تأليف قلوب؛
 -3تبيين انديشه مقاومت و دفاع در برابر استكبار و ترويج روحيه آزادگي؛
 -4زنده نگهداشتن فرهنگ جهاد و شهادت.
مجمع در ســه بخش «تدوین ،چاپ و توزیع بروشور»« ،تهیه و نصب بنر» و
«ایجاد غرفه محصوالت ديجيتال» در مراسم اربعين  1395فعاليت نمود.
محصوالت
الف) بروشورها
پس از تأكيد دبيركل محترم مبني بر ارائه مطالب و عناوين جديد برای سال
 ، 95اداره پژوهش اقدام به تهیه و تنظیم مطالب نمود که نتيجه آن چاپ 14
عنوان بروشور به شرح زير بود:
1ـ دور المرجعيهًْ في مستقبل الشعوب،
 2ـ اإلسالم
المحمدي األصيل واإلسالم الدخيل،
ّ
 3ـ مبدأ الوحدهًْ اإلسالميهًْ بين المفهوم والواقع،
 4ـ الشباب وفضائل الصفات،
 5ـ الشباب ورذائل الصفات،
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 6ـ زيارهًْ األربعين معقل المؤمنين،
 7ـ صالهًْ الحسين(ع) منهاج الشّ هادهًْ والسمو،
 8ـ نهضهًْ الحسين(ع) وتوعيهًْ الشعوب،
 9ـ ثورهًْ اإلمام الحسين(ع) ومعطياتها،
 10ـ نور البصيرهًْ،
 11ـ الجهاد في سبيل اهلل رايهًْ االنتصار،
الطيبهًْ،
 12ـ الجهاد بالكلمهًْ ّ
السيدهًْ زينب الكبرى(س) رائدهًْ الصبر والمقاومهًْ،
 13ـ ّ
 14ـ نص زيارهًْ األربعين.

برخي از اين بروشــورها تأليف و برخي ديگر ،برگرفته از آثار حضرات آیات
قرشي(ره) ،تسخيری ،سيد عبدالكريم قزويني و  ...ميباشد كه توسط اداره
پژوهش مجمع تهيه شده گرديد.
مجموع بروشــورها در تيراژ  650هزار نسخه چاپ و توسط دفتر نمایندگی

مجمــع در عراق و مبلغان و نمايندگان محلي همكار در  13منطقه عراق و
همچنين گروه اعزامي از مجمع در  7ایستگاه :موکب امام رضا(ع) عمود 285
 ،موکب االمام الحســين (از كشور افغانستان) عمود  ،270موکب السادهًْ آل
القزوینی (النجف االشــرف) عمود  ،261موکب «الغدیر» عمود  ،270موکب
مرحوم حضرت آیت اهلل آصفی عمود  ،836موکب اشبال القاسم عمود ،1331
موکب جامعهًْ اهل البیت(ع) واقع در خیابان قبله حضرت ابوالفضل العباس
عمود  1421و چند موکب دیگر پخش و توزيع گرديد.
ب) بنرها
يكي از كارهاي جديد كه امسال توسط مجمع انجام گرفت چاپ بنر با محتوای
اخالقي ،اعتقادی و حماسی برگرفته از احادیث اهل بیت(ع) و سخنان بزرگان
مسلمان و غير مسلمان و جمالت تأثيرگذار درباره امام حسين (ع) بود .این
بنرها در قالب  168قطعه چاپ گردید و بحمداهلل مورد استقبال خوبي قرار
گرفت .متن بنرها به شرح زیر می باشد:
1ـ رسول اهلل(ص)َ « :من
أصبح وال يهتم بأمو ِر المسلمين َفليس منهم».
َ
 2ـ رســول اهلل(ص)َ « :من َسم َِع رج ً
ال يُنادي يا للمسلمين َفلَم يُجِ ب ُه َفلَيس
ب ُِمسلم».
 3ـ من وصيهًْ أميرالمؤمنين(ع) للحسن والحسين(ع)ُ « :كونا ّ
للظال ِ ِِم خصماً
وللم ْظ ُلو ِمع َوناً».
َ
البصير من َسم َِع فتف ّكر ون ََظ َر
ّما
ن
إ
«
طالب(ع):
أبي
بن
علي
المؤمنين
أمير
4ـ
ُ
وانتفع بالع َِبر».
فأب ْ َص َر
َ
 5ـ السيدهًْ فاطمهًْ الزهراء(س)َ « :ج َع َل اهلل ...طا َعتَنا نظاماً لل ِملَّهًْ وإمامتنا أماناً
لل ُفر َق ِهًْ».
6ـ
السيدهًْ الزهراء(س)َ « :ج َع َل اهلل ...الجِ ها َد ِع ّزا ً لإلسالم».
ّ
الم
خلوق ب َِسخَ طِ الخال ِق».
ِ
 7ـ اإلمام الحسين(ع)« :ال أ ْفلَ َح َق ْو ٌم اشتَروا مرضا ِهًْ َ
ُّ
الناس إليكم من ن ِ َعم اهلل ،فال تَملوا ال ِن َعم».
إن َحوائ َِج
ِ
 8ـ اإلمام الحسين(ع)ّ « :
غش ٍّ
إن شيعتنا من َسلَ َمت قلوبهم من ُك ّل ٍّ
وغل
«
 9ـ اإلمام الحســين(ع)ّ :
غل».
و َد ٍ
إن أعفى الناس من عفا عند قدرته».
 10ـ اإلمام الحسين(ع)ّ « :
ً
َ
عين ال تراك عليها رقيبا».
 11ـ اإلمام الحسين(ع)َ « :عم َِيت ٌ
ؤمــن َف َّر َج ا ُ
ُ
هلل عنه ُك َر َب الدنيا
م
ه
ًْ
رب
ك
س
 12ـ اإلمام الحســين(ع)َ « :من ن ّف
ٍِ
ُ
واآلخرهًْ».
خير من حيا ٍهًْ في ُذ ٍّل».
 13ـ اإلمام الحسين(ع)َ « :م ٌ
وت في ع ٍّز ٌ
ُ
ُ
كمل ال َعقل إال باتّباع الحقّ ».
 14ـ اإلمام الحسين(ع)« :ال يَ ُ
ؤمن ال يُسي ُء وال يعتَذر ،والمنافقُ ُك ّل يوم
الم
إن ُ ُ
 15ـ اإلمام الحســين(ع)ّ « :
يُسي ُء ويعتَذر».
ني ،إيّاك ُ
َ
عليك ناصرا ً إال اهلل».
لم َمن ال يجد
وظ َ
 16ـ اإلمام الحسين(ع)« :يا ب ُ ّ
ً
ً
َ
َ
إن قوما َعبدوا اهلل شكرا ،فتِلك عباد ُهًْ األحرار ،وهي
 17ـ اإلمام الحسين(ع)ّ « :
أفضل العبادهًْ».
 18ـ اإلمام الحسين(ع)« :ال واهلل ال أعطيهم بيدي إعطا َء ّ
قرار
الذ ِ
ليل وال أق ُّر َ
العبيد».
َ
عي ق ْد َركز بين اثنتين ،بين
عي ابن ّ
وإن ّ
 19ـ اإلمام الحسين(ع)« :أال ّ
الد َّ
الد َّ
السلّهًْ والذلّهًْ ،وهيهات م ّنا الذلّهًْ».
ُميت وحينا».
السيدهًْ زينب الكبرى(س)« :فواهلل ،ال تمحو ِذ ْك َرنا ،وال ت ُ
 20ـ ّ
إن للعباس عند اهلل منزل ًهًْ يَ ُ
جميع
غبط ُه بها
 21ـ اإلمــام زين العابدين(ع)ّ « :
ُ

الشّ هداء يوم القيا َمهًْ».
 22ـ اإلمام زين العابدين(ع)« :أنا ابن المحامي عن َح َرم المسلمين».
َهج ُم عليه اللّوابس».
23ـ اإلمام الصادق(ع)« :العال ُِم ب ِ َزمانه ال ت ُ
س مِن شيعتَنا َمن َ
قال بلسان ِ ِه وخالفنا في أعمالنا
24ـ اإلمام الصادق(ع)« :ل َ ْي َ
وآثارنا».
مما يعيشون ب ِأعمارهم».
25ـ اإلمام الصادق(ع)« :يعيش ال ّناس بإحسانهم أكثر ّ
 26ـ قــال اإلمام الصادق(ع)« :مــن أراد ا ُ
هلل ب ِ ِه الخَ ْي َر َق َ
ــذ َف في َقلْ ِب ِه ُح َّب
وزيارتَ ُهَ ،و َمن أرا َد ا ُ
الســوء َق َذ َف في َقلْ ِب ِه بُغ َ
الح َس ْين
ْض ُ
ُ
هلل ب ِ ِه ُّ
الح َس ْ
ــين(ع) َ
وبَغ َ
يارته».
ْض ِز َ
الروح اإلسالميهًْ و ُقت َِل في سبيل العدل
مصير
عاتقه
علی
الحسين
أخذ
«
 27ـ
ّ
بكربالء».
أكون مظلوماً فأنتصر».
مت من
 28ـ «تعلّ ُ
ِ
الحسين َك ْي َف َ
سين مقياس الحقّ ».
الح ُ
 29ـ « ُ
ً
ا
اسم
ليس
الحسين
إن
لشخص فحسب ،وإن ّما هو رمز البطولهًْ واإلنسانيهًْ
ٍ
 30ـ « ّ
واألمل».
 31ـ «طوبى لك يا زائر الحسين(ع)؛ ألن ّك أتيت تُعلن والءك ونصرتك للحقّ
ورجاله»
ه
ًْ
مسير
 32ـ «
المشاهًْ إلی كربالء تجسيد لتالحم المظلومين والمستضعفين».
ُ
 33ـ «أفواج المشاهًْ الی الحسين(ع) تُرعب الظالمين».
 34ـ «الحسين(ع) نور ال يُطفئ ومعين الينضب ،فاستنيروا بالحسين ،وارتووا
من معينه».
ْتضَ
الزائفون
ح
ف
ي
بالحسين(ع)
 35ـ «
وينتصر المستضعفون».
ُ
ُ
 36ـ «هل سألت نفسك لماذا يجذبك الحسين(ع)؟»
 37ـ «الحسين(ع) حقيق ٌهًْ ال يُطيقها المستكبرون».
عروش ُ
َ
الطغاهًْ».
 38ـ «اسمك ـ يا حسين ـ يه ُّز
الحب في اهلل ،والقرب إلی اهلل».
 39ـ «مسير ُهًْ األربعين مسير ُهًْ ُ
تعبير عن األخ ّو ِهًْ
 40ـ «مسير ُهًْ األربعين
والمحب ِهًْ في اهلل».
ّ
ٌ
البر
 41ـ «مســير ُهًْ األربعين
ٌ
تجســيد بارع لحقوق اإلنســان والتعاون على ّ
والتقوى».
 42ـ «خدمتكم لزوار الحســين(ع) تجسيد للكرم واإليثار في سبيل اهلل ع ّز
ّ
وجل».

پ) نرم افزارها
یکی از اقدامات جدید مجمع جهانی اهلبیت(ع) در موســم اربعین گذشته
ایجاد «موکب دیجیتال» بود .در این موکب  22محصول فرهنگی به شــکل
دیجیتال به شرح زیرعرضه گردید:
 .1ذکری ـ موضوع :قرآن کریم ،نهج البالغه ،صحیفه سجادیه ،منتخب ادعیه؛
همراه ترجمه و مقاالت مرتبط ـ به زبان :فارسی ،عربی ،انگلیسی ،اردو و ترکی
استانبولی.
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 .2پیشــوایان هدایت ـ موضوع :زندگی چهارده معصوم علیهم السالم ـ
زبان :فارسی ،عربی ،انگلیسی ،اردو و ترکی استانبولی.
 .3مفتاح ـ موضوع :بیش از هفتادهزار پرسش و پاسخ ـ زبان :فارسی ،عربی،
انگلیسی ،اردو و ترکی استانبولی.
 .4فرهنگ عاشــورایی ـ موضوع :معارف مرتبط به قیام عاشورا ـ زبان:
فارسی.
 .5رســاله حقوق ـ موضوع :رساله حقوق امام سجاد زین العابدین علیه
الســام ـ زبان :فارسی ،عربی ،انگلیسی ،فرانســوی ،ایتالیایی ،سواحیلی،
تاجیکی و تائی.
 .6انسان  250ساله ـ موضوع :مجموعه بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
درباره ائمه اطهار(ع) به شکل تنظیم شده و تحلیلی ـ زبان :انگلیسی ،فرانسوی
و هوسا.
 .7نامه ای برای تو ـ موضوع :دو نامه رهبر معظم انقالب اسالمی به جوانان
غربی و پیام حج  1437ـ زبان :نامه اول 50 :زبان ـ نامه دوم 62 :زبان ـ پیام
حج 35 :زبان.
 .8مجموعه نرم افزارهای مجمع جهانی اهل بیت(ع) به بیش از شصت
زبان.
 .9پیامهــای اربعینی (همســات اربعینیه) ـ موضوع :بروشــورهای
اربعین مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ســالهای  1394 ،1393و  1395ـ
زبان :فارسی ،عربی ،انگلیسی ،اردو و ترکی استانبولی.
 .10نوحه های عربی و انگلیسی ـ موضوع :ویدئوکلیپ های نوحه و روضه
خوانی منتخب ـ زبان :عربی و انگلیسی.
 .11نوحه های فارسی ـ موضوع :ویدئوکلیپ های نوحه خوانی.
 .12گل پرپر ـ موضوع :درباره امام حسین علیه السالم ـ زبان :فارسی.
 .13الزهرهًْ المقطوفهًْ ـ موضوع :درباره امام حسین علیه السالم ـ زبان :عربی.
 The Martyr Flower :.14ـ موضوع :درباره امام حســین علیه السالم ـ
زبان :انگلیسی.
 .15گل صبر ـ موضوع :درباره حضرت زینب علیها السالم ـ زبان :فارسی.
 .16الزهرهًْ العطشــانهًْ ـ موضوع :درباره حضــرت ابوالفضل العباس علیه
السالم ـ زبان :عربی.
 .17گل تشنه ـ موضوع :درباره حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ـ زبان:
فارسی.
 .18الزهرهًْ الحسینیهًْ ـ موضوع :درباره کودکان کربال ـ زبان :عربی.
 .19گل حسینی ـ موضوع :درباره کودکان کربال ـ زبان :عربی.
 .20حماسه عاشورا ـ موضوع :روایتگری واقعه عاشورا ـ فرمت :فلش ـ زبان:
فارسی.
 .21اپلیکیشن ابنا ـ موضوع :اپلیکیشن خبرگزاری ابنا برای موبایلها و
رایانکهای اندرویدی ـ زبان :فارسی.
اين ايستگاه در كربالي معلی ،شارع قبله امام حسين(ع) جنب سركنسولگري
ج.ا.ایــران راه اندازي گرديد و با اســتقبال غیرمنتظره زائران عراقی و ایرانی
مواجه شد.
ایستگاه ها
محصوالت مجمع از طریق ایجاد بیش از  10ایستگاههای مستقل و مشترک
و نیز به وسیله  13نمایندگی مجمع در استان ها و شهرهای مختلف عراق
توزیع گردید.

68

گنجینه مجمع | سال یازدهم | شمارههای  86و  | 87فروردین و اردیبهشت 1396

الف) ایستگاههای مستقل
 .1مسیر کربال به نجف ،عمود  ،285موکب بزرگ امام رضا علیه السالم.
 .2مسیر کربال به نجف ،عمود  ،836موکب آیت اهلل آصفی(ره).
 .3مسیر کربال به نجف ،عمود  ،1331موکب اشبال القاسم علیه السالم.
 .4شهر کربال ،خیابان باب قبله حرم امام حسین علیه السالم ،جنب
کنسولگری ایران.
ب) ایستگاههای مشترک
 .1مسیر نجف به کربال ،عمود  ،261موکب سادات آل قزوینی (اهالی نجف).
 .2مسیر نجف به کربال ،عمود  ،270موکب الغدیر (اهالی بصره).
 .3مسیر نجف به کربال ،عمود  ،271موکب امام حسین علیه السالم (اهالی
افغانستان).
 .4شهر کربال ،خیابان باب قبله حرم حضرت عباس(ع) ،عمود  ،1419موکب
جامعهًْ اهل البيت(ع).
 .5شهر كربال ،موكب ابناء النجف االشرف.
همچنین در محدوده عمود  1320تا  1350هيئتها و موكبهايي كه
ظرفيت همكاري با مجمع در توزيع بروشورها را داشتند مورد شناسايي واقع
شدند و همكاريهايي انجام دادند.
پ) ایستگاههای استانی
 .1نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان بغداد 31200 :بروشور.
 .2نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان دیالی 16800 :بروشور.
 .3نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان واسط 21600 :بروشور.
 .4نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر حله 38400 :بروشور.
 .5نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان کربال 55200 :بروشور.
 .6نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان نجف 38400 :بروشور.
 .7نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر دیوانیه 19200 :بروشور.
 .8نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان مثنی 19200 :بروشور.
 .9نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان ناصریه 16800 :بروشور.
 .10نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان میسان 21600 :بروشور.
 .11نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان بصره 21600 :بروشور.
 .12نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر محمودیه 16800 :بروشور.
 .13نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در استان بابل 33600 :بروشور.
از نکات جالب ،همکاری جوانان موكب ها و نیز گروه هاي مختلف «الحشد
الشعبي» با گروه اعزامي مجمع جهاني اهل بيت(ع) در توزيع بروشورها بود.
همچنین ازدحام وسايل نقليه در جاده قديم نجف -كربال و ترافيك در كنار
یکی از ايستگاه های مجمع فرصتي فراهم آورد تا اين بروشورها مورد استقبال
و مطالعه زائران بیشتری قرار گيرد.
همچنين  166بنر حاوي احاديث معصومين(ع) و عبارات احساس بر انگيز و
تأثير گذار ،بين موكبها در مناطق مختلف عراق پخش گرديد.
آمار كلي توزيع بروشورها
در مجموع بیش از پانصد و بیست هزار بروشور ،نرم افزار و بنر با موضوعات
اسالمی و عاشورایی در راهپیمایی اربعین  ،1438از سوی مجمع جهانی اهل
بیت(ع) بین زائران حضرت سیدالشهداء(ع) و مردم استانهای مختلف عراق
توزيع شد.

جلسات علمی ستاد اربعین مجمع در قم
جلسات اجرایی ستاد اربعین مجمع در نجف

توزیع بروشور در موکب امام رضا(ع)

زائران اربعین در حال دانلود نرمافزارهای مجمع جهانی اهلبیت(ع)

حضور میدانی معاونان امور بینالملل و امور فرهنگی مجمع درایستگاهها
ایستگاه مجمع در عمود 1331

سلفی با راهئیمایان اربعینی و محصوالت فرهنگی

بازدید سرکنسول
جمهوری اسالمی ایران
در کربال از ایستگاه
دیجیتالمجمع
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منایشگاه دستاوردهاے مجمع جهانے اهلبیت(ع)
بہ مناسبت دهہ مبارک فجر

به کوشش :مجتبی جعفری
(خبرگزاریابنـا)

 19تا  22بهمن  1395ـ  7تا  10فوریه 2017

پيامبر اعظم حضرت محمد مصطفي صلی اهلل علیه و آله در آخرين دستورات
خود به امت اسالم ،آنان را به پيروي از دو گوهر گرانبها اندرز داد؛ قرآن کريم و
اهل بيت عصمت و طهارت علیهم السالم .بنا بر اين وصيت ،ائمه اطهار علیهم
السالم عِدل قرآن ،محور اسالم و مرجع دينمداران جهان اند که بسان قرآني
ناطق ،شؤون دين و دنياي آنان را به سوي کمال هدايت مي کنند.
گرچــه پيروان اهل بيت علیهم الســام در طول تاريخ و بــا الگو قرار دادن
پيشــوايان خود ،افتخار دفاع از اديان الهي و اســام ،صيانت از مسلمانان و
مســتضعفان و نشر فرهنگ ناب اسالم و ارزشهاي انساني را داشته و در اين
خصوص بيشترين تالش و فداکاري را از خود نشان داده اند ،اما وجود زمينه
هاي مناسب براي تبادل افکار و عاليق مشترک بين پيروان اهل بيت علیهم
السالم و نيز لزوم همفکري و همياري براي رفع مشکالت اجتماعي و فرهنگي
جهان اسالم و همچنين استفاده از منابع عظيم مادي و معنوي مسلمانان،
ايجاب مي نمود که سازماني فراگير نيز بر اين مأموريتها همت گمارد.
بر همين اساس مجمع جهاني اهل بيت علیهم السالم به عنوان يک سازمان
غير دولتي و جهاني ،به دست جمعي از نخبگان پيرو اهلبيت علیهم السالم
و تحت اشراف مقام معظم واليت فقيه تأسيس شد تا رسالت خطير معرفي
اسالم ناب محمدي ،نشــر معارف قرآن و اهلبيت علیهم السالم ،استحکام
بخشــيدن به وحدت اسالمي ،و شناسايي ،سازماندهي ،آموزش و پشتيباني
از عالقهمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم را عهده دار گردد.
اين سازمان بين المللي ،به حول و قوه الهي تاکنون اقدامات شايسته اي انجام
داده است؛ اما به دلیل ماهیت بین المللی بودن مجمع ،شهروندان ایرانی از
فعالیت های آن اطالع زیادی ندارند.
در راســتای آشــنا کردن نخبگان ،فرهیختگان و عموم مــردم با مجمع و
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دستاوردهای آن ،نمایشگاهی در دهه مبارک فجر  1395در تهران برپا شد.
در این نمایشگاه ،برخی کتابها ،مجالت و نرم افزارهای تولیدشده در معاونت
های بین الملل و فرهنگی مجمع در معرض دید عموم قرار گرفت.
همچنین غرفه ای نیز به خبرگزاری اهل بیت(ع)  -ابنا  -اختصاص داده شد
که اخبار جهان تشیع را به  24زبان منتشر میکند.
در غرفه کودکان این نمایشگاه نیز برنامههای متنوع و مسابقه نقاشی با جوایز
فرهنگی اجراشد که با استقبال بسیار خوب راهپیمایان  22بهمن قرار گرفت.

مجمعجهانیاهلبیت(ع)
کارهای بزرگی انجام داده است

مجمعجهانیاهلبیت(ع)
منشأ خدمات بسیاری در جهان است

جانشین معاونت
بین الملل سازمان
بسیج مستضعفین
از نمایشگاه مجمع
جهانــی اهل بیت
علیهــم الســام
بازدید کرد.
«علی عباسی» پس
از ایــن بازدید ،در گفتگو با خبرنگار ابنا با قدردانی از اقدامات مجمع جهانی
اهل بیت(ع) در نشر معارف اهل بیت(ع) گفت :متأسفانه جامعه  300میلیونی
شــیعیان در جهان ،هم از لحاظ علمــی و هم از لحاظ امکانات مادی با فقر
مواجه اســت .مجمع در سالهای گذشته در عرصه های مختلف مخصوصاً
در عرصه تولید محتوا ورود خوبی داشته است .تهیه محتوا به زبانهای دیگر
و ترجمه محتوای نابی که بشود به آن استناد کرد ،کار بسیار سختی است.
جانشین معاونت بین الملل سازمان بسیج در پاسخ به این سؤال خبرنگار ابنا
که "بسیج در ارتباط با ارگان های دیگر در امور بین الملل چه اندازه موفق بوده
اســت؟" هم گفت :نگاه ما به معاونت بین الملل این است که کار را به تنهایی
نمیشود انجام داد؛ بلکه باید هم افزایی کنیم و از ظرفیت های متفاوت سازمانها
و نهادهای بین المللی استفاده و کارهای مشترک فرهنگی انجام دهیم .این کار
انجام شده است و به فضل الهی در ادامه هم این را دنبال می کنیم.
عباسی از خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به عنوان اقدامی موفق از سوی مجمع
یاد کرد و افزود :ما باید تخصصیسازی کنیم و جامعه هدف را بشناسیم .در
حوزه تولی ِد محتوا و رسانه این اتفاق در مجمع جهانی اهلبیت(ع) اتفاق افتاده
اســت .من خبرگزاری ابنا را دنبال میکنم .دست «آیت اهلل اختری»« ،آقای
حسینی عارف» و همه همکاران ابنا درد نکند.
وی در پایان درباره "نمایشگاه دهه فجر مجمع جهانی اهل بیت(ع)" هم گفت:
من هر ساله از غرفه مجمع را در نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید میکنم .اما
اکنون مشاهده میکنیم که بحمداهلل جهت نمایشگاه از سمت کتاب به سمت
ارائه اقدامات دیگر هم رفته اســت و عالوه بر نمایشگاه کتاب ،دیگر اقدامات
مجمع را نیز به تصویر کشیده است.

دبیــرکل بنیــاد
خیریه بین المللی
پزشکان مسلمان و
محب اهلبیت(ع)
از بازدیدکنندگان
روز اول نمایشگاه
مجمــع جهانــی
اهلبیت(ع) بود.
«دکتــر نیکنام» بعد از بازدید خود از این نمایشــگاه ،در پاســخ به ســؤال
خبرنگار خبرگزاری ابنا درباره برپایی و کیفیت نمایشگاه دستاوردهای مجمع
جهانی اهلبیت(ع) اظهار داشــت :من در جریان فعالیتهای مجمع جهانی
اهلبیت(ع) بودم؛ اما حقیقتاً نمیدانســتم تالشهای مجمع در این حجم
است .این نمایشگاه باعث شد تا اطالعاتم از حجم گسترده کار مجمع جهانی
اهلبیت(ع) بیشتر شود.
وی افزود :مجمع در خیلی از کشورها زحمات بسیاری کشیده ،ولی تداوم این
فعالیتها به اندازه شروعش مهم است .حتی باید بگویم که پراهمیتتر است
چون زمینهها و توقعات ایجاد میشود.
نیکنام در پاسخ به سؤال بعدی ابنا درباره همکاری بنیاد خیریه بین المللی
پزشکان مســلمان و محب اهل بیت(ع) با مجمع جهانی اهل بیت(ع) هم
پزشکان عالقمند به ارائه خدمات در دنیای
پاسخ داد :با ایجاد عرصه همکاری
ِ
اســام ،عرصه جدیدی از کار گشوده شد .حلقه مفقوده ای در کشور ما بود
که امیدوایم با این اقدام و اقدامات مشابه حل شود و آن نبودن پزشکانی که
در عرصه جهانی بتوانند منشــأ خدمات باشند ،خصوصا در جاهایی که نیاز
است خدمات پزشکی به صورت فوری ارائه شود مثل بالیا و حوادث طبیعی،
جنگ و درگیری و  ..که امکان دارد در دنیای اســام و جهان ،برای انسانها
در هر دین و آئینی پیش بیاید که جهان اسالم باید در این عرصه کمک کند.
مخصوصا در عرصه پزشکی و به نظر می آید این کار از کارهای پرظرفیت و
ضروری است .امیدوارم با فضای خوبی که در مجمع جهانی اهلبیت(ع) حاکم
است این کار با سرعت و جامعیت به پیش رود و مجمع بتواند منشأ خدمات
خیر بیشتری باشد.
نمایشــگاه مجمع جهانی اهل بیت(ع) به
مناسبت دهه فجر ،مورد استقبال عموم مردم
انقالبی قرار گرفت .حجج اسالم «حقیقت»
و «فــاح» از فعــاالن مركــز تربيت مربي
كودكان و نوجوانان دفتر تبليغات اسالمي
حوزه علميه قم ،به دعوت اداره کل فناوری
اطالعات و اطالع رسانی مجمع جهانی اهل
بیت(ع) غرفه کودکان این نمایشگاه را اداره
کردند و با برگزاری مسابقه ،بازی ،سرگرمی و
نقاشی ـ بر پایه تولیدات مجمع برای کودکان
و نیز موضوعات مرتبط با انقالب اسالمی ـ
شلوغترین بخش نمایشگاه را رقم زدند.
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رشکت مجمع جهانے اهل بیت(ع)
در چهارمین منایشگاه رسانہهاے دیجیتال انقالب اسالمے

به کوشش :شهرام صفرزادهنیا
محمد یاریاب

 24تا  29بهمن  1395ـ  12تا  17فوریه 2017

نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی ،هر ساله در دهه سوم بهمن
ماه ،به همت "سازمان فضای مجازی سراج" و با كمك شهرداری تهران،
سازمان صداوسیما و نهادهای مختلف حاكمیتی و غیر دولتی ،برگزار میشود.
اهداف اصلی
ـ گسترش جناح مؤمن و انقالبی در فضای مجازی؛
ـ هم افزایی مجموعه های مردم نهاد در عرصه فضای مجازی؛
ـ ارتقاء سواد فضای مجازی و فرهنگ كاربری؛
ـ معرفی محتوای مناسب در عرصه فضای مجازی؛
ـ آینده پژوهی فضای مجازی و معرفی فناوری های جدید؛
ـ مطالبه گری در حوزه فضای مجازی.
نخســتین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی در سال  1391در
مصالی تهران برگزار شــد و پس از آن دومین و ســومین دوره با مساعدت
شــهرداری تهران در محل دائمی نمایشگاه های این شهرداری در "بوستان
گفتگو" برپا گردید.
چهارمین نمایشگاه
چهارمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال انقالب اسالمی روز  24بهمن 1396
در بوستان گفتگو افتتاح شد .بخش های نمایشگاه چهارم عبارت بود از:
 .1نشر دیجیتال و تلفن همراه
در این بخش شــركت ها ،مؤسسات و تشــكل هایی كه نرم افزارهای تلفن
همراه ،محتوای تلفن همراه و ســامانه های تلفن همراه با موضوعیت تبلیغ
و ترویــج و یا معرفی فرهنگ و ارزش های انقالب اســامی ،دفاع مقدس،
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اندیشههای امام و رهبری ،فرهنگ ایثار و شهادت و موضوع بیداری اسالمی
پرداخته اند آثار خود را در معرض نمایش قرار دادند.
نرم افزارهای این بخش بر روی گوشــی تلفن همــراه یا تبلت ها قابل اجرا
می باشند و می توانند به صورت مستقل و یا با بهره گیری از سیستم های
مخابراتی با مخاطب ارتباط برقرار كنند و ارائه خدمات و محتوا نمایند.
همچنین ابزار توسعه و تولید محتوا برای تلفن همراه و سامانه تلفن گویا از
سایر عنوان های این بخش به شمار می آمدند.
 .2پایگاه های اینترنتی
در این بخش ،پایگاه های اینترنتی كه در زمینه های اطالع رسانی ،فرهنگی
هنری ،خدمات رســانی ،و نیز وبالگ های شــخصی با موضوعاتی همچون
فرهنگ ایثار ،شهادت و دفاع مقدس ،ارزشهای انقالب اسالمی ،اندیشه های
امام و رهبری ،بیداری اسالمی ،جنگ نرم ،فتنه و موضوعات مشابه فعالیت
دارند شركت داشتند.
پایگاه های اشتراك گذاری صدا و تصویر ،خبرگزاری ها ،پایگاه های تحلیلی،
ارائه دهندگان خدمات و محتوای الكترونیك ،شبكه های اجتماعی ،جوامع
مجازی ،اتاق ها و تاالرهــای گفتگو ،وبالگ ها ،میكرووبالگ ها و ابزار های
مدیریت محتوا ،در این بخش قرار داشتند.
 .3بازی و پویانمایی
تولیدکنندگان بازی های رایانه ای و سرگرمی های دیجیتال قابل اجرا بر روی
رایانه و یا كنسول های بازی مختلف و همچنین شبیه سازی های گوناگون با
موضوعیت تبلیغ و ترویج و یا معرفی ارزش های انقالب اسالمی ،دفاع مقدس،
اندیشه های امام و رهبری ،فرهنگ ایثار و شهادت و موضوع بیداری اسالمی
در این بخش حضور داشتند.

غرفه خبرگزاری ابنـا
غرفه محصوالت دیجیتال مجمع

 .4فناوری های نوین اطالعات
در این بخش ،مؤسســات و شــركت هایی كه در زمینه زیرساخت
های فضای مجازی اعم از اینترنت ،سرور ،سامانه های پیامكی ،نرم
افزارهای سایت و  ...تولیدات داشته اند حضور یافته و با معرفی این
محصوالت به مردم ،زمینه آشنایی هر چه بیشتر تولیدات داخلی را
فراهم كردند.
 .5بین الملل
مؤسسات و نهادهایی كه در زمینه بین الملل ـ بویژه در حوزه بیداری
اسالمی ـ در زمینه های اینترنت ،نرم افزار و  ...فعالیت دارند در این
بخش شركت نمودند .همچنین در این بخش نمایشگاه ،از تعدادی
از سایت های خبری و خبرگزاری های رسمی كشورهای منطقه كه
بر سیاست های روزمره كشورهای همسایه ایران و منطقه تاثیرگذار
هستند دعوت به حضور شد تا با معرفی آنها به فعالین سایبر داخلی،
امکان ارتباط گیری و اطالع از اخبار و سیاست های كشورهای منطقه
و جهت دهی سیاسی فراهم گردد.
 .6كلینیك سالمت ذهن فضای مجازی
هدف از ایجاد این کلینیک در نمایشگاه این بود که مخاطبین بدانند
فضای مجازی تعاملی است و موجب انتقال اطالعات به مغز می شود
و در نتیجه این اطالعات منجر به تولید ذهنی می شود.همانطور که
در مواجهه انســان با پدیده های فیزیکی ،ممکن اســت که موجب
بیماری او شود ،فضای مجازی هم از این مسئله مستثنی نیست.
با این توضیحات ،کلینیک سالمت فضای مجازی نمایشگاه ،محلی
برای درمان این نوع بیماری ها در جامعه هدف آن ـ یعنی نوجوانان و
جوانان ـ در نظر گرفته بود؛ که چهار بخش اصلی داشت:
بخش اول :پذیرش بازدیدکنندگان .بخش دوم :معاینه افراد که میزان
گرایش به بازی های اینترنتی ،فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
در مخاطب را نشان می داد .بخش سوم :سالمت ذهن فضای مجازی
کــه به مصاحبه بالینی مراجعه کنندگان اختصاص داشــت .بخش
چهارم :عصب شناسی فضای مجازی که سیگنال های مغزی کاربران
را بر روی بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی را اندازه گیری
می کرد و چنانچه از استاندارد خارج شده بود ،در همین غرفه درمان
مینمود.
چیدمان غرفه ها
در این نمایشگاه ارزشی ،حدود  300غرفه در اختیار شركت كنندگان
قرار گرفت که به این ترتیب چیدمان شده بود :در بخش پایگاههای
اینترنتی حدود  130غرفه ،در بخش نرمافزارهای چندرســانهای و
تلفن همراه  60غرفه ،در بخش فناوری نوین اطالعات  25غرفه و در
بخش بازی و پویانمایی  70غرفه.
شرکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) با دو غرفه
مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای اولین بار و با دو غرفه در نمایشگاه
رسانه های دیجیتال رســانه های دیجیتال انقالب اسالمی حضور
یافــت؛ "غرفه خبرگزاری اهل بیــت(ع) ـ ابنا" در بخش پایگاههای
اینترنتی و "غرفه نرم افزارهای مجمع جهانی اهل بیت(ع)" در بخش
نرمافزارهای چندرسانهای و تلفن همراه.
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انتشارات مجمع جهانے اهلبیت(ع)
در بیست و دومین منايشگاه بني املللے كتاب مسقط

 4تا  14اسفند  1395ـ  22فوریه تا  4مارس 2017

بیسـت و دومیـن دوره نمایشـگاه بیـن المللی کتـاب مسـقط از تاریخ  4تا
 14اسـفند مـاه  22( 1395فوریـه تـا  4مـارس  )2017در محـل دائمـی
نمایشـگاههای بیـن المللـی عمـان برگزار شـد.
 750ناشر و سازمان انتشاراتی از  28کشور جهان در نمایشگاه کتاب مسقط
حضور داشتند و حدود  450,000عنوان کتاب که  30درصد از آنها عناوین
جدید و چاپ اول بود را به نمایش گذاشتند .در دوره گذشته  550ناشر در
این نمایشــگاه حاضر بودند و این دوره ،شــاهد اضافه شدن  200انتشاراتی
دیگر بود.
مراسمافتتاحیه
بیست و دومین دوره نمایشگاه کتاب مسقط با حضور شخصيت های ملی و
نیز میهمانان خارجی در روز  4اسفند  1395در محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی عمان افتتاح گردید .برای نمایشگاه امسال ،ساختمان جدیدی به
سازه های قبلی و زیبای این محل اضافه شد.
در این مراسم شــخصیت های مختلف داخلی و خارجی ـ از جمله «دكتر
عبدالمنعم بن منصور الحسني» وزير اطالع رسانی« ،هيثم بن طارق آلسعيد»
وزير تراث و فرهنگ و «عبد العزيز بن محمد الرواس» مشاور عالی سلطان در
امور فرهنگی عمان و حجت االسالم «بهمن اکبری» رایزن فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران در عمان ـ و جمعی از اصحاب نشر و تألیف شرکت کردند.
قرائت بیانیه هیأت رئیســه به وسیله «شيخ حمد بن هالل المعمري» نائب
رئيس این هیأت ،پخش فيلم مستند درباره تاریخچه این نمایشگاه و اجرای
قصیده ای به وسیله شاعر «عقيل اللواتي» در وصف شهر "صحار" از برنامههای
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این مراسم بود .شخصیت رسانهی معروف فلسطين «عبد الباري عطوان» نیز
از میهمانان ویژه افتتاحیه بود.
غرفه انتشارات مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السالم)
غرفه مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السالم) همچون دو دوره در سالهای
 1385و  1387در این نمایشــگاه مهــم برپا گردید و محل مراجعه پیروان
مکتب اهل بیت (علیهم السالم) و نیز سایر عالقمندان بود.
حجت االســام «عباس جعفری فراهانی» دبیر شورای کتاب و آقای «سید
حسن فاطمی» از معاونت امور بین الملل مجمع ،مسؤولیت غرفه را بر عهده
داشــتند و  76عنوان کتاب از آثار مجمع به زبانهای عربی و انگلیسی را در
آن عرضه کردند.
استقبال مردم از غرفه مجمع خوب بود و تعداد زیادی از شیعیان و پیروان اهل
بیت(ع) و سایر مذاهب ـ بویژه اباضیها که عمان بزرگترین جامعه آنهاست
ـ به غرفه مراجعه کرده و ضمن آشنایی با آثار پیرامون مکتب اهلبیت(ع)،
برخی از آثار مجمع را خریداری نمودند.
به برخی از شــیعیان و مراجعان به غرفه مجمع که احساس می شد توانایی
خرید ندارند ،کتابهای درخواستی آنان با تخفیف بیشتر و یا اهدایی تقدیم
شد.
همچنین برخی از مراجعه کنندگان به غرفه مجمع ،ضمن گلهمند بودن از
کم بودن غرفه های ایرانی در نمایشــگاه  ،جویای اوضاع فرهنگی و سیاسی
کشــور ایران بودند که مسئوالن غرفه مجمع نسبت به پاسخگویی سؤاالت
گوناگون آنان ،اقدام نمودند.
عالوه بر مراجعان عادی و عالقمندان به کتاب ،شخصیت ها و فرهیختگانی از

غرفه انتشارات مجمع جهانی اهلبیت (ع) بازدید به عمل آورده و با فعالیتهای
چاپ و نشر مجمع از نزدیک آشنا شدند؛ از جمله دكتر «عبدالمنعم الحسني»
وزير اطالع رســانی عمان ،دکتر «عیســی البحرانی» استاد عمانی دانشگاه
آکسفورد و جمعی از مدیران ،استادان و دانشجویان دانشگاه های این کشور.
در پایان نمایشگاه ،تعدادی از کتابهای غرفه که باقی مانده بود به "کتابخانه
مسجد الرسول االعظم(ص)"" ،کتابخانه مسجد ابراهیم خلیل(ع)" و برخی از
طالب و فضالی عمانی اهداء گردید.
نهادهای شرکت کننده از ایران
در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول ،سه غرفه ایرانی دیگر
نیز حضور و غرفه داشتند:
 .1مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد)؛
 .2رایزنی فرهنگی جمهوری اســامی ایران در عمان (وابســته به سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی)؛
 .3مؤسســه فرهنگ و هنر ایرانی؛ که نهادی شخصی است و در زمینه آثار
هنری و خطاطی و  ...فعالیت دارد.
کتاب فلســطین از منظــر مقام معظم رهبــری به دو زبان در مؤسســه
نمایشــگاههای فرهنگی ایران در نمایشگاه کتاب مسقط عرضه شد .نسخه
عربی این اثر با عنوان «فلسطین فی مواقف آیه اهلل العظمی االمام الخامنئی»
در  ۵۲۶صفحه و نســخه انگلیســی آن با عنــوان «Palestine Selected
 » Statements by Ayatollah Khamenei About Palestineدر ۳۱۹
صفحه توسط انتشارات انقالب اسالمی (وابسته به مؤسسه پژوهشی فرهنگی
انقالب اسالمی) منتشر شده است.
این کتاب که با مقدم ه دکتر «علیاکبر والیتی» عضو شــورای عالی مجمع
جهانی اهلبیت(ع) چاپ شده است.
مهمانان ویژه نمایشگاه
در این دوره از نمایشگاه عمان ،شهر "صحار" به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه
حضور داشت.
صحار واقع در استان "باطنه شمالی" 234 ،كیلومتر با پایتخت عمان فاصله
دارد .این شــهر دارای مکتبی فكری و تمدنی اســت که بر محيط محلي و
منطقه ای خود تأثیرگذار بوده و افراد مشــهوری را در زمینه تألیف و تمدن
عمان پرورش داده است .به لحاظ ادبی نیز "بازار ادبی صحار" از عصر جاهلي
معروف بود و شهرتی نظیر "سوق عکاظ" در مکه پیش از اسالم داشت.
این شــهر که در گذشته پایتخت عمان محسوب می شد هم اکنون محور
صنعت این کشور و یکی از بنادر فعال در تجارت است.
برنامه های جانبی
در بیست و دومین نمایشگاه کتاب مسقط ،بیش از  54نشست جنبی ،گفتگو،
گردهمایی ناشران ،رونمایی ،پنل تخصصی ،شب شعر ،برنامه موسیقی و معرفی
کتاب نیز برگزار شــد .از جمله این برنامه ها ،نشســتی برای تكريم «يوسف
الشاروني» نویسنده و منتقد ادبی مصری بود ،و شب شعرهایی با حضور «ساناز
داودزاده فر» شاعره ايرانی و «محمد علي شمس الدين» ادیب لبنانی.
حجم این برنامهها آنقدر زیاد بود که سه سالن به این فعالیت های فرهنگی
اختصاص داده شد.
همچنین ناشران و مؤلفان با حضور در "کافه های فرهنگی" نسبت به عقد

قراردادهای نشر و تولید کتاب اقدام کردند .مؤسسات مرتبط با فنون مختلف
صنعت کتاب و نشر ــ از جمله تجهيزات چاپ ،تجلید و گرافیک ــ نیز حضور
فعالی در نمایشگاه داشتند.
یکی دیگر از ویژگیهای این دوره از نمایشگاه کتاب مسقط ،حضور گسترده
و پررنگ کتابهای الکترونیک نسبت به دورههای قبل بود.
یک سالن بزرگ نیز به کودکان و نوجوانان اختصاص داده شده بود و بیش از
 100برنامه ویژه اطفال ـ مانند مسابقات فرهنگی ،بازیهای آموزشی و اجرای
نمایش به وسیله گروههای تئاتر عمانی ـ در آنها برگزار شد .مسؤوالن فرهنگی
عمان ،برای بازدید دانش آموزان مدارس ،تسهیالت خاصی قرار داده بودند و
ساعات بازدید را برای آنان به نحو مقتضی تنظیم کرده بودند.
مراسماختتامیه
بیست و دومین نمایشگاه کتاب مسقط در روز شنبه  14اسفند به کار خود
پایان داد .دکتر عبدالمنعم الحســنی وزير اطالع رسانی عمان و رئیس کل

نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط در نشست اختتامیه اعالم کرد" :بیش از
 826هزار نفر از این نمایشــگاه دیدن کردند" .با توجه به اینکه عمان حدود
 ۲,۵۷۷,۰۰۰نفر جمعیت دارد این رقم بسیار چشمگیر است.
دوره آینده
با توجه به روابط خوب کشور عمان با ایران و شیعیان ،حضور قویتر ناشرانی
مثل غرفه مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السالم) در دوره آینده این نمایشگاه
بین المللی کتاب مسقط که اواخر سال جاری در این شهر برگزار خواهد شد
ضروری است.
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خالصة مواضيع المجلة
ترجمهًْ :جواد البیاتي

چكيدهمطالب
اين شماره به
زبان عربي

ـ کلمة قائد الثورة اإلسالمية مبناسبة رأس السنة الجدیدة ـ ص  4اىل ص 10
يف بدایة کل عام جدید یحدد قائد الثورة االسالمية االمام آية الله العظمى «السيد عيل الخامنئي» الخطوط الرئيسة يف البالد يف کلمة یلقیها من العتبة الرضویة؛
فبهذا العام أیضاً يف أول أيام السنة اإليرانية الجديدة (هجرية شمسية) املصادف مع  21مارس 2017م .و 22جامدی الثانية 1438ق ،.ويف تجمع عظيم لزوار اإلمام
عيل بن موسی الرضا(ع) مبدينة مشهد املقدسة ،حدد القائد الخطوط العریضة للبالد دول ًة وشعباً.
وأشاد قائد الثورة اإلسالمیة بوحدة األمة والتزامها بقيم الثورة ومتسكها بأسس دينية ثابتة ،وأعترب"القضايا االقتصادية واالنتخابات" ،من املسائل الهامة لهذه السنة
الجديدة ،کام أكد أهمية حل املشاكل يف البالد عرب اإلدارة امللتزمة دينياً وثورياً وبفعالية وبدوافع حقيقية.
وأضاف "ان عىل املسؤولني أن يركزوا عىل الصناعة الذاتية ،وتلبية مطالب الشعب من شأنها حل مشاكل الشباب وخاصة البطالة منها" ،ودعا الشعب االيراين
العظيم والعزيز يف هذه السنة الجديدة للمشاركة الواسعة يف االنتخابات للذين تتوفر فيهم الرشوط املؤهلة ،قائال "انها ستضيف يف قوة ايران وعزتها واستقاللها".
وأعترب قائد الثورة ( 1396ش ).سنة خطرية يف البالد نظراً اىل الحاجة بدفع عجلة االقتصاد إىل األمام ،ويف إجراء تقييم شامل لوضع البالد لسنة  95قال " :استطاع
الشعب االيراين يف هذه السنة أن يتألق يف ظرف واجهت فيه البالد أزمة اقتصادية خانقة".
النص الكامل لبيان السید القائد جاءت يف هذه الصفحات.
ـ امللف الخاص للعدد؛ "العامل الشيعي يف السنة املاضية" ـ ص  11اىل ص 30
سنة  1395ش .املصادفة لـ " 10جامدی الثانية اىل  21جامدی الثانية لـ 1437ق 20 - .مارس  2016اىل  20مارس  )2017كالسنوات السابقة كانت سنة حافلة
باألحداث للشيعة بالعامل .تواصل العدوان السعودي عىل اليمن ،واستمرار الثورة البحرينية ،وأحداث مؤملة يف إيران ،واضطهاد شيعة نيجرييا وماليزيا ،ورحيل علامء
كبار من قبيل آية الله العظمى «املوسوي األردبييل» وآية الله «الهاشمي الرفسنجاين» ،وانتصار املقاومة االسالمية عىل التكفرييني يف العراق وسوريا ،هي أحداث
هامة وقعت يف سنة  1395هـ شـ ألتباع أهل البيت (ع) يف العامل.
ما جاء يف هذه الصفحات ،ملحة موجزة عن األحداث الرئيسة يف العامل الشيعي.
ـ تقارير املجمع العاملي ألهل البيت (ع)  -ص 31اىل ص 58
املجمع العاملي ألهل البيت (ع) منظمة غري حكومية ( )NGOتقوم بأنشطة ثقافية وتبليغية وأعالمية كبرية يف العامل ،ويف هذه الصفحات تقارير ملوضوعات عن
مجلس األعىل للمجمع ،وأمني عام املجمع ،وأخبار عن منتجات ونشاطات جديدة للمجمع.
كام انه تويف يف السنة املاضية « آية الله السيد محمد تقي الشاهرخي» وهو من شخصيات كبرية شيعية يف رشق آسيا ،وهو عضو الجمعية العامة للمجمع العاملي
ألهل البيت(ع) ،فبعض من أخبار لهذا القسم متعلق بالبيانات مبناسبة رحيل هذا العامل الكبري.
ـ مشاركة املجمع العاملي ألهل البيت(ع) يف املعارض  -ص  59اىل ص 75
نرش املجمع العاملي الهل البيت (ع) واملؤسسات التابعة له أكرث من  1700كتاب يف  56لغة يف العامل .ومن خالل املشاركة يف املعارض الدولية واملحلیة ،یقدّم
منشورات املجمع يف أنحاء العامل وداخل البالد.
يف هذه الصفحات جاء التقرير عن املعارض بالشكل التايل:
 .1املعرض التاسع والعرشون الدويل للكتاب يف مسكو (روسيا)؛
 .2املعرض الثاين والعرشون للصحافة واالعالم يف طهران (إيران)؛
 .3املعرض الخامس والثالثون الدويل للكتاب اسطنبول (تركيا)؛
 .4املواکب الثقافية للمجمع يف مراسم أربعينية اإلمام الحسین علیه السالم (العراق)؛
 .5معرض انجازات املجمع ،أقیم مبناسبة الذكرى السنوية للثورة االسالمية يف ايران؛
 .6معرض وسائل اإلعالم الرقمية للثورة االسالمية يف طهران (إیران).
 .7املعرض الثاين والعرشون الدويل للكتاب يف مسقط (عامن)
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مجلہ کے موضوعات کا خالصہ
ترجمه :فرحت حسین مهدوی

چكيدهمطالب
اين شماره به
زبان اردو

 کالم رہبر معظم انقالب اسالمی ـ ص  4تا ص10امسال بھی سابقہ برسوں کے معمول کے مطابق انقالب اسالمی کے رہبر معظم حضرت آیت ہللا العظمی خامنہ ای نے ہجری شمسی سال ()1396
کے پہلے روز (بمطابق  21مارچ  2017ـ  22جمادی الثانی 1438ھ ق) مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السالم کے زائرین اور مجاورین کے عظیم
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس سال کے لئے ملک کے بنیادی خطوط متعین کئے۔
انھوں نے ملت کی وحدت اور اسالمی انقالب کے اقدار کی پابندی نیز دینی اصولوں اور موضوعات سے عوامی لگن کو سراہتے ہوئے "معاشی و
اقتصادی مســائل" اور مئی  2017کے "انتخابات" کو ســال کے دو اہم موضوعات قرار دیا اور "دیندار ،انقالبی ،مؤثر اور باحوصلہ منتظمین" کے
زیر سایہ تمام ملکی مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا :حکام و منتظمین کی توجہ کا اندرونی پیداوار پر مرکوز ہونا اور اسی
سلسلے میں قوم کا مسلسل مطالبہ کرنا "نوجوانوں کی بےروزگاری" سمیت بہت سے مسائل کے حل کا سبب بنے گا اور ایران کی عزیز ملت نئے
سال میں میری بنیادی اور اہم خواہش کو ـ انتخابات میں تمام اہل افراد کی شاندار شرکت کے ذریعے ـ برآوردہ کرکے ایران کی طاقت ،عظمت و آبرو
میں اضافہ کرے گی۔
حضرت آیت ہللا خامنہ ای نے ہجری شمسی سال " "1396کو معاشی فعالیت کے لحاظ سے ملک کے لئے بہت اہم قرار دیا اور سنہ  1395میں ملک
کی صورت حال کا ایک عمومی جائزہ پیش کرتے ہوئے فرمایا :اس سال کے دوران ملک کو معاشی مسائل کا سامنا تھا لیکن ایرانی قوم ان مسائل
سے بخوبی عہدہ برآ ہوئی۔
رہبر معظم کے خطاب کا متن ان صفحات میں مندرج ہے۔
 خصوصی ایڈیشن "عالم تشیّع گذشتہ سال کے دوران" ـ ص  11تا ص 30سنہ  1395ہجری شمسی ( 10جمادی الثانی  1337تا  21جمادی الثانی  1338ـ  21مارچ  2016تا  20مارچ  )2017بھی سابقہ برسوں کی مانند،
شیعیان عالم کے لئے حادثات و واقعات سے بھرا ہوتا تھا۔ یمن پر آل سعود کی مسلسل جارحیت ،بحرینی عوام کا جاری انقالب ،ایران میں دل دوز
واقعات ،نائیجریا اور مالئیشیا میں شیعیان اہل بیت(ع) پر بڑھتا ہوا دباؤ ،آیت ہللا موسوی اردبیلی اور آیت ہللا ہاشمی رفسنجانی سمیت کئی بڑے علماء
کی رحلت ،عراق اور شام میں تکفیریوں پر اسالمی مزاحمت تحریک کی کامیابیاں دنیا بھر کے شیعیان اہل بیت(ع) کو درپیش سنہ  1395کے اہم
ترین واقعات میں شامل تھے۔
ان صفحات میں گذشتہ سال کے دوران عالم تشیّع کو درپیش اہم واقعات کا خالصہ درج ہے۔
 عالمی اہل بیت(ع) اسمبلی کی رپورٹیں ـ ص  31تا ص 58عالمی اہل بیت(ع) اسمبلی ایک عالمی غیر سرکاری ادارہ ہے جو دنیا بھر میں وسیع سطح پر ثقافتی ،تبلیغی اور ابالغی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ ان
صفحات میں اسمبلی کی شورائے عالی کے اراکین اور اسمبلی کے سیکریٹری جنرل کے بیانات اور اسمبلی کے مطبوعات اور جدید فعالیتوں سے
متعلق خبریں ،پیش کی گئی ہیں۔
نیز گذشتہ سال مشرقی ایشیا کے شیعیان اہل بیت(ع) کی بزرگ شخصیت اور عالمی اہل بیت(ع) اسمبلی کی جنرل اسمبلی کے رکن آیت ہللا محمد تقی
شاہرخی وفات پاگئے۔ ان خبروں اور رپورٹوں کا ایک حصہ ان پیغامات اور بیانات پر مشتمل ہے جو ان بزرگوں کی رحلت پر جاری ہوئے۔
 عالمی اہل بیت(ع) اسمبلی کی اندرونی اور بیرونی میلوں میں شرکت ـ ص  59تا ص 75عالمی اہل بیت(ع) اسمبلی اور اس کے ذیلی اداروں نے  1700سے زائد عنوانوں سے دنیا بھر کی  56جیتی جاگتی زبانوں میں کتب شائع کی ہیں۔
اسمبلی کا ادارہ مطبوعات دنیا بھر کے کتاب میلوں نیز اندرون ملک نمائش ہائے کتب میں شرکت کرکے ان مطبوعات کے کچھ گوشوں کو نمایاں
کرتا ہے۔
ان صفحات میں ذیل کے میلوں میں شرکت کی رپورٹ درج ہے:
1۔ ماسکو کا انتیسواں بین االقوامی کتاب میلہ (روس)
2۔ تہران میں ذرائع ابالغ و خبررساں ایجنسیوں کا بائیسواں میلہ (ایران)
3۔ استبول کا پینتیسواں بین االقوامی کتاب میلہ (ترکی)
4۔ اربعین کی ریلیوں میں اسمبلی کے ثقافتی اڈے ()Cultural stations
5۔ اسالمی انقالب کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر اسمبلی کی حصولیابیوں کی نمائش
6۔ اسالمی انقالب کے ڈیجیٹل ذرائع ابالغ کا میلہ
7۔ مسقط کا بائیسواں بین االقوامی کتب میلہ (عمان)
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چكيدهمطالب
اين شماره به
زباناسپانیولی

ABSTRACTOS
Traducido por Jalil Sahurie Sadi

*Palabras del Líder Supremo de la Revolución Islámica al inicio del año nuevo pág. 4 a la pág. 10
Tal como cada año, Su Eminencia el Gran Ayatulá Jamene’í, Líder Supremo de la Revolución Islámica, el primer
día del año nuevo de la hégira solar (equivalente al 21 de marzo de 2017), se pronunció frente a una gran colectividad de peregrinos del Santuario de Imam ar-Ridha (la paz sea con él) en la ciudad santa de Mashhad para
determinar las líneas principales del país para este año.
Él elogió la unidad y el compromiso de la nación hacia los valores de la revolución y solidaridad del pueblo con los
principios y áreas religiosas, y dijo que las «cuestiones económicas y de subsistencia», como las «elecciones» del
mes de Ordibehesht (mayo), son dos temas importantes del año nuevo e hizo hincapié en la necesidad de resolver
todos los problemas del país bajo la sombra de «administraciones religiosas, revolucionarias, eficientes y motivadas», agregando: el enfoque de los responsables en la producción nacional, y en las exigencias de la nación en este
campo resolverá muchos problemas, especialmente el «paro juvenil», y la querida nación de Irán en el año nuevo
realizará las principales demandas, y lo más importante, la apasionada presencia de todos los votantes aumentará
las condiciones en las elecciones, el honor, el poder e influencia de Irán.
Su Eminencia Ayatulá Jamene’í consideró el año 96 como un año importante para el país en términos de la necesidad de estimular la economía y de una evaluación general de la situación del país durante el año 95, y dijo: este
año a pesar de que el país experimentó dificultades económicas la nación de Irán se destacó.
El texto completo de la declaración del Líder viene en estas páginas.
- Edición especial sobre «el mundo shiíta el año que pasó» pág. 11 a la pág. 30
El año 1395 de la hégira solar (20 de marzo 2016 – 20 marzo 2017) tal como en los últimos años, fue un año
lleno de acontecimientos para los shiítas del mundo. La continuación del asalto de la dinastía saudí a Yemen, la
continuación de la revolución del pueblo de Bahréin, los trágicos sucesos en Irán, la presión sobre los shiítas en
Nigeria y Malasia, la desaparición de grandes eruditos como el Ayatulá Musavi Ardebilí y Ayatulá Hashemi Rafsanyani, las victorias de la resistencia sobre los takfiríes en Iraq y Siria, fueron los acontecimientos más importantes del
año 1395 para los seguidores de Ahlul Bait (P).
Lo que viene en estas páginas, es una breve descripción de los eventos claves del año en el mundo shiíta.
- Informe de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) de la pág. 31 a la página 58
La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) es una ONG internacional que realiza actividades culturales, de difusión y de
medios de comunicación en todo el mundo. En estas páginas, vienen los informes de las posturas de los miembros
del Consejo Superior de la Asamblea, de su Secretario General y noticias de los nuevos productos y actividades
ofrecidas por la Asamblea.
También el año pasado falleció Ayatulá Sayyed Muhammad Taqi Shaharji, una gran personalidad entre los shiítas
de Asia oriental y miembro de la Asamblea General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P). Se ha emitido una
parte de las noticias de esta sección, relativa a los mensajes y discursos con ocasión del fallecimiento de este erudito.

- Participación de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) en exposiciones de la pág. 59 a la pág. 75
La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) y sus entidades relacionadas tienen más de 1.700 libros que han sido publicados en 56 idiomas. Las publicaciones de la Asamblea, han sido exhibidas mediante la participación en exposiciones internacionales del libro en diferentes partes del mundo y también en exposiciones dentro de Irán. Estos
productos han sido exhibidos en escaparates.
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چكيدهمطالب
اين شماره به
زبان ترکی استانبولی

Derginin Bu Sayısında yer Alan Konuların Özeti
Tercüme: Hucceti

- Nevruzun birinci gününde İslam inkılabı Rehberinin Meşhed halkına ve ziyaretçilere hitabı – sayfa 4
dan sayfa 10 kadar
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Uzma Hamanei, her yıl olduğu gibi yeni hicri şemsi yılının ilk gününde
(21 Mart 2017) Mukaddes Meşhet şehrinde İmam Rıza’nın hareminin ziyaretçileri ve komşularının büyük
toplantısında ülkenin bu yılki temel çizgilerini belirledi.
İslam İnkılabı Rehberi, milletin birliği ve inkılap değerlerine olan bağlılığı ve halkın dini esaslara ve
alanlara olan gönül bağı bağlamında bir tahlil yaparak yeni yılın iki önemli konusunun “ekonomik ve
geçim meseleleri” ile “seçimler” olunduğu söyledi ve ülkenin tüm sorunlarının “dindar, inkılabi, verimli ve
motivasyonlu yönetimler” çatısı altında çözülmesinin gereğine vurgu yaparak şunları söyledi: Yöneticilerin
yerli üretime odaklanmaları ve halkın bu alandaki talebi, birçok sorunun çözülmesine, özellikle “geçlerin
işsizlik” sorununun çözümüne neden olacaktır. Ayrıca değerli İran milletinin, benim önemli ve asli isteğimi
yeni yılda gerçekleştirmesi; yani şartları haiz olan herkesin ihtişamlı bir şekilde seçimlere katılması, İran’ın
izzetini, kudretini ve saygınlığını artıracaktır.
Ayetullah Hamanei, 1396 (2017) yılını ekonomik hareketlenmeye ihtiyaç bakımından ülke için önemli
olduğunu bildirdiler ve genel bir değerlendirme ile ülkenin 1395 yılındaki durumu hakkında şunları söylediler:
Bu yılda ülkenin ekonomik sorunları olmasına rağmen, İran milleti iyi parladı.
İnkılap Rehberinin konuşmasının tam metni bu sayfalarda gelmiştir.
- “Geçen Yılda Şiilik Âlemi” Özel Sayısı – sayfa 11 dan sayfa 30 kadar
1395 hicri şemsi yılı (20 Mart 20016-20 Mart 2017) geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda da dünya Şiileri için
hadise dolu bir yıldı. Al-i Suud’un Yemen’e tecavüzünün devamı, Bahreyn halkının inkılabının devamı,
İran’daki acı verici hadiseler, Nijerya ve Malezya Şiilerine baskı, Ayetullah Musavi Erdebili ve Haşimi
Rafsancani gibi büyük âlimlerin vefatı, direnişin Irak ve Suriye’de tekfirilere karşı kazandığı zaferler, 1395
yılında dünyadaki Ehlibeyt (a.s) dostlarının yaşadığı en önemli olaylardı.
- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Raporları – sayfa 3 dan sayfa 58 kadar
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı küresel bir sosyal toplum kurumudur ve dünya genelinde kültürel, tebliği
ve medyatik faaliyetler yürütmektedir. Bu sayfalarda Kurultayın yüksek şurasının üyelerinin ve Kurultayın
genel sekreterinin görüşleri ve Kurultayın yeni ürünleri ve faaliyetleri hakkındaki haberler yer almıştır. Ayrıca
geçen yıl Doğu Asya Şiilerinin büyük şahsiyeti ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının genel meclisi üyesi
Ayetullah Seyyid Muhammed Şahrohi vefat etti. Bu bölümün haberlerinin bir kısmı, bu âlimlerinin vefatları
münasebetiyle yayınlanan bildiri ve mesajlara aittir.
- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Fuarlara Katılımı – sayfa 59 dan sayfa 75 kadar
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve ona bağlı kurumlar, dünyanın 56 canlı dilinde 1700 başlık kitap
yayımlamıştır. Kurultay yayınları, dünya genelindeki uluslararası kitap fuarlarında ve İran içindeki fuarlarda
bu yayımlardan bir bölümünü sergilemiştir.
Bu sayfalarda aşağıdaki fuarlar hakkında raporlar sunulmuştur:
1. 29. Uluslararası Moskova Kitap Fuarı (Rusya)
2. 22. Tahran Basın ve Haber Ajansları Fuarı (İran)
3. 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı (Türkiye)
4. Kurultayın Erbain Yürüyüşü Programındaki Kültürel Durakları
5. İran İslam İnkılabı Zafer Yıldönümünde Kurultayın Kazandığı Başarılar Fuarı
6. İslam İnkılabı Dijital Basın Fuarı
7. Uluslararası Maskat 22. Kitap Fuarı (Umman)
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ABSTRACTS
Translated by: Mohsen Kia Darbandsari

Leader's Speech on the Occasion of New Iranian Year - Page4 To Page10
On the occasion of New Iranian Year 1396 (March 21, 2017), Leader of the Islamic Revolution delivers
a speech in Mashhad as an annual tradition to touch upon the most important issues the Islamic
Republic has experienced during the last year and setting the agenda for the upcoming year.
Emphasizing the need to solve all problems of the country he referred to the "economic issues" and
"elections" as two important issues of the New Year and said: "It is a key concept for the officials,
on which they should be accountable to the public demand and question; the current pressing issue,
as immediate as it is felt, is domestic production, which has great ramifications as well; production
contributes positively to tackling high figures of unemployment by creating jobs and this will encourage
people to participate in elections which is my main request."
Ayatollah Khamenei also referred to the year of 1396 as an important year for the country in terms of
economic mobility and said: "In the past year, the country was experiencing economic difficulties, but
the Iranian nation could handle it very well."
"The Shiite World in the Past Year", Special Issue - Page 11 to Page 30
The year of 1395 (March 20, 2016), like other years, was an eventful year for the Shiite world.
Continuation of Saudi's attacks on Yemen, continuation of Bahraini people's revolution, tragic events in
Iran, pressure on the Shiites in Nigeria and Malaysia, the demise of the great scholars such as Ayatollah
Mousavi Ardebili and Hashemi Rafsanjani, victories of the Resistance in Iraq and Syria in the battles
against Takfiris, were of the most important events of 1395 for the followers of Ahlul Bayt (AS) in the
world.
These pages give a brief overview of the key events in the Shiite world in this year.
Reports of the Ahlul Bayt (AS) World Assembly - Page 31 to Page 58
The Ahlul Bayt (AS) World Assembly is an international NGO in cultural, missionary and media
activities around the world.
In these pages, you can find reports explaining the stance of the members of the Assembly's Supreme
Council, Secretary General of the Assembly and news of new products and activities.
Also in past year, Ayatollah Seyyed Mohammad Taqi Shahrokhi, a great Shiite figure in East Asia and
a member of the Assembly passed away. Part of the news of this section relates the messages and the
statements were issued on the occasion of the demise of this great scholar.
Participation of the Ahlul Bayt (AS) World Assembly in Exhibitions - Page 59 to Page 75
The Ahlul Bayt (AS) World Assembly and its related entities have published more than 1,700 books in
56 languages. Publication of the Assembly by participating in international book fairs around the world
and Iran, try to show some of these works.
The following are the names of these exhibitions that these pages contain a report of them:
1. 29th Moscow International Book Fair (Russia)
2. 22nd edition of the Press and News Agencies Exhibition in Tehran (Iran)
3. 35th International İstanbul Book Fair (Turkey)
4. Assembly's cultural stations on the occasion of Arbaeen march
5. Exhibition of the Assembly on the Anniversary of Islamic Revolution in Iran
6. Exhibition of the Islamic Revolution's Digital Media
7. 22nd Muscat International Book Fair (Oman)
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