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  به قلم:  سردبیر

درآمد 
تاریخی كهن«،  ایران، به عنوان كشوری دارای »سابقه ی  جمهوری اسالمی 
»فرهنگ و دین غنی«، »مردمان با هوش و استعداد« و »زمينه های پيشرفت« 

شناخته می شود. 
اگرچه برخی تصور می كنند كه »ثروت مادی و معدنی فراوان« را نيز می توان به 
این ویژگی ها اضافه كرد؛ اما واقعيت این است كه كشور ما، سرزمينی خشک و 
كم آب است و منابع انرژی و معدنی آن نيز به دليل اینکه فناوری استحصالش 
تمام و كمال در اختيار خود ما نيست، كفاف اداره ی زندگی خيل عظيم جمعيت 

آن را نمی دهد. 
از سوی دیگر، كاروان پيشرفت علمی بشر، چند صد سال پيشـ  در زمانی كه 
حاكمان غافل و متغافل این سرزمين در حال و هوایی دیگر بودندـ  حركت خود 
را آغاز كرد و بتدریج به سرعتی تصاعدی رسيد. تنها از آغاز سده حاضر هجری 
شمسی بود كه دانشمندان ایرانی، به پيشرفت علوم مدرن توجه پيدا كردند و 
تالش نمودند تا از پيچ و خم ناكارآمدی های بوروكراتيک و نيز فراز و نشيب 

مفاسد خاندان هزار فاميل، راهی برای رسيدن به كاروان علم پيدا كنند. 
پس از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی، »خودباوری ملی« با »آرمان گرایی 
اسالمی« دست به دست هم داد تا ایرانيان، حركت نوینی را برای نزدیک شدن 
به نصاب های جهانی فناوری آغاز كنند؛ و نتيجه ی 30 سال تالش، اینک كم كم 

به بار می نشيند. 
اما در این ميان، گذشته از توطئه ها ، كارشکنی ها و خسارات فراوانی كه از 
سوی دشمنان و بدخواهان به عزم ملی و اسالمی مردم ما وارد شد، همان تصور 
پيش گفتهـ  یعنی "توهم برخورداری از ثروت مادی فراوان"ـ  موجب شده است 
كه بخش زیادی از منابع ما به دست خودمان ضایع و تباه گردد و لزوم كار جدی 
به شوخی گرفته شود؛ لذا می بينيم كه منابع ارزشمندی مانند »آب و نان«، 
»انرژی و حامل های آن«، »مواد معدنی« و آنچه از همه چيز پربهاتر است ـ 
یعنی »وقت و فرصت«ـ  براحتی از كف می رود و در مقابل، حق مفهوم كار نيز 

بدرستی ادا نمی گردد. 

دو ضرورت توأمان 
از اینرو، مدتهاست كه نخبگان دلسوز كشور، بر اهميت دو مقوله »صرفه جویی« 

و »وجدان كاری« و ضرورت حفظ توأمان آنها تأكيد دارند. 
رهبر معظم انقالب كه در سال های اخير با رصد چشم اندازهای جهانی و نقاط 

ضعف و قوت داخلی، هر سال شعاری را برای توجه مردم تعيين می نمایند، به 
این دو مسأله ی توأم، توجهی ویژه نمودند و دو سال پی در پی را برای حركت 
به سوی استانداردهای آنها نامگذاری كردند. سال 1388 »سال اصالح الگوی 

مصرف« ناميده شد و سال جاریـ  1389ـ  »سال همت و كار مضاعف«. 
اگرچه رهبر معظم انقالب، سال 1374 را نيز به عنوان »سال وجدان كاری و 
انضباط اجتماعی« نام نهاده بودند اما اینک با توجه به توأمان بودن این دو عنوان، 

انتظار می رود كه نتایج بيشتری به دست آید. 

آسیب شناسی کار مضاعف در جامعه 
الف( آسيب های مردمی 

1. فرهنگ کار: شاید ميزان كار، پشتکار و وجدان كاری یک ملت، قبل از هر 
چيز، امری فرهنگی باشد و ریشه در پيشينه تاریخی، مذهبی و باورهای آن ملت 

داشته باشد. 
در فرهنگ دینی و مذهبی جامعه ما، از پيامبر)ص( داریم كه »تالش برای كسب 
روزی حالل، در حکم جهاد در راه خداست«1 و از امام حسن)ع( شنيده ایم كه 
»براي دنيایت چنان بکوش كه انگار هميشه زنده خواهي ماند و براي آخرتت 
چنان كار كن كه گویی همين فردا خواهی مرد«2؛ اما از سوی دیگر فرهنگ 
فولکلور ما حکم می كند كه »چو فردا شود فکر فردا كنيم« و »هر آنکس كه 
دندان دهد نان دهد«. اگرچه شاید این آموزه های بظاهر متناقض را بتوان توجيه و 
سازگار كرد؛ اما اثرات ناخودآگاه آن باورها در ضمير مردم را نمی توان انکار نمود. 
2. بهره وری پایین: كشور ما یکی از پایين ترین مقادیر راندمان كار مفيد و مثبت 

را در بين كشورهای در حال توسعه دارد؛ چيزی در حد 20 دقيقه در روز ! 
كار مضاعف وقتی حقيقت پيدا می كند كه وجدان و تعهد افراد از ميزان باالیی 
برخوردار بوده و افراد در طول زمان كار، بيشترین عزم را برای انجام كار مفيد 

داشته باشند. 
3. ارجحیت منافع شخصی: در بسياری از مردم كشور ما، اگرچه در مواقع 
خطر جدی، احساس مسؤوليت نسبت به سرنوشت كشور وجود دارد، اما در 
زندگی روزمره، منافع شخصی و خانوادگی، بر منافع گروهی، سازمانی و ملی 
ارجحيت دارد. باید بدانيم كه تعهد ملی و كار مضاعف، رابطه معناداری با هم 

دارند. 
4. شیوع فرهنگ تفاقر: شاید وقتی توليد و خلق ثروت در جامعه ای ارزش 
تلقی شود، به دنبالش فرهنگ كار نهادینه می شود. در جامعه ای كه نگاه منفی به 

از اصالح الگوی مصرف 
تا همت و کار مضاعف 
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سرمایه دار و ثروتمند وجود دارد، روح كار و انگيزه ی تالش می ميرد. لذاست كه 
متأسفانه می بينيم كه بسياری از افراد توانگر در جامعه ما تالش می كنند تا ثروت 
خویش را پنهان نموده و دائماً خود را گرفتار و بازار خویش را كساد نشان دهند. 
در حالی كه خداوند وقتی نعمتی به كسی می دهد دوست دارد كه آثار نعمت در 
او نمایان باشد؛ یعنی نعمت را مخفی نکند و تظاهر به فقر نکند، چرا كه فقر و 
تفاقر هر دو بد است. رسول خدا)ص( می فرماید: »َمن تفاقر افتقرـ  كسی كه خود 

را فقير نشان دهد، نيازمند گردد«.3 
برای  فرصت دهی  معنای  به  استراحت،  و  تعطيالت  به تعطیلی:  5. عالقه 
توان یابی است؛ نه اینکه تعطيل بودن، اصالت و اهميت درجه اول بيابد. اما عالقه 
به تعطيالت و تفریحات، از همان سال های دبستان، در جان شهروندان ما رخنه 
می كند. شاید این آسيب را باید با ایجاد فضای شادی و خالقيت در آموزشگاه های 

پایه ای درمان كرد. 
6. فضای استراحت مطلق: مردمی كه می خواهند سال ها غفلت را به شکل 
"جهشی" جبران كنند نباید به بهانه هایی همچون نوروز، بين التعطيلين و یا 
حتی بازنشستگی، خود را در فضای »استراحت مطلق« قرار دهند. این جمله اگر 
حدیث هم نباشد از نظر عقل قابل قبول است كه: »اطلبو العلم من المهد الی 
اللحد؛ زگهواره تا گور دانش بجوی« یعنی از ابتدای حيات تا آخرین لحظات عمر، 

نباید از تالش برای كسب علم و فنآوری و پيشرفت غافل شد. 
حضور رهبر انقالب در روز 9 فروردین امسال در یک محيط كارخانه ای، نمادی 
است از اینکه ما در علم آموزی، صنعت، تالش و توليد، نباید تعطيلی و ركود داشته 

باشيم و باید بسيار جدی تر به سوی تحقق استقالل صنعتی حركت كنيم. 
از  تعدادی  در  رؤیایی  ثروت های  وجود  یك شبه:  پیشرفت  به  عالقه   .7
نوكيسه گان و نيز نمایش های غيرواقعی از ثروت و رفاه در تلویزیون و سينما، 
جوانان جامعه را به سوی سرابی می كشاند كه در آن به خيال خویش بدون كار 
و تالش ـ مضاعف یا غيرمضاعف ـ ثروتمند می شوند. عاقبت حركت به سوی 

سراب هم معلوم است. 

ب( آسيب های الیه قدرت 
1. عوامل دولتی و مدیریتی: نهادینه شدن فرهنگ همت و كار مضاعف، به 
مدیران دانشمند، كارآمد و تحول گرا نياز دارد كه توان انگيزش، اثرگذاری و 
تحرک بخشی در بدنه سازمان و محيط خود را داشته باشند. امروزه بخش اعظم 
ناكارآمدی و كم كاری در جامعه به نحوه مدیریت و تدبير دولتمردان، مدیران و 

مسؤوالن سازمان ها بر می گردد. 
2. سیاست های حمایت مستقیم: وضعيت حمایت های دولتی از مردم، در 
حالتی پارادوكسيکال به سر می برد! از یک سو "طرح هدفمندكردن یارانه ها" 
با سرو صدا و ایجاد نگرانی های فراوان مطرح می شود و از طرف دیگر برخی 
حمایت ها به مستقيم ترین شکل ممکن صورت می گيرد و باعث می شود كه 
برخی افراد به جای كار مضاعف، به دنبال دریافت اینگونه حمایت ها و امدادها 

باشند. 
3. عوامل حزبی و جناحی: متأسفانه در كشور ما منافع ملی در "حجاب منافع 
حزبی و جناحی" قرار دارد. یعنی احزاب و جناح های ما، موفقيت و برتری خود 

را مهم تر از منافع كل كشور می پندارند و در نتيجه، تالش های آنان معطوف به 
ارجحيت منافع تشکيالتی خودشان می شود. 

4. تعطیالت: هم اكنون با احتساب پنجشنبه ها، جمعه ها و تعطيالت مناسبتی، 
تقویمی، اضطراری و استحقاقی، حداقل یک چهارم تا یک سوم از سال در تعطيلی 
یا درحالت نيمه تعطيل می گذرد. این امر، سم مهلکی برای توسعه فرهنگ كار 

مضاعف و افزایش بهره وری است. 
گرچه همانطور كه گذشت، عالقه به تعطيالت و استراحت مطلق، در فرهنگ 
مردم ما نفوذ كرده است، اما می توان با شجاعت مجلسيان و اراده دولتمردان، 

ميزان این آسيب جدی را كاهش داد. 
5. آموزش و توانمندسازی: نيروهای كارـ  چه كارمند و چه كارگرـ  همواره 
به آموزش حين خدمت نياز دارند. آموزش، مهارت های شغلی نيروهای كار را 

افزایش داده و موجب افزایش بهره وری، خالقيت و توانایی آنها می شود. 
6. ارزشیابی، نظارت و عوامل انگیزشی: برای آنکه كار مضاعف در جامعه 
انجام شود می بایست انگيزه های خدمتی نيروی كار حفظ و تقویت شود و 
بين افراد كارآمد و تالش گر و افراد ناكارآمد و كسل تفاوت وجود داشته باشد. 
سيستم تنبيه و تشویق، و نيز وجود تمایز و مراتب در بين تشویق شوندگان و 
تنبيه بينندگان، یکی از روش های مهم ایجاد انگيزه است. البته ناگفته پيداست كه 

سيستم فوق، وابستگی تام به ارزشيابی عادالنه و مستمر دارد. 
7. خصوصی سازی: بر تمامی مدیران دولتی روشن است كه راه صحيح باال 
بردن راندمان كار مفيد، خصوی سازی كارهاست؛ چرا كه متأسفانه در اكثریت ما، 

دلسوزی برای كار فقط وقتی است كه آن كار مال خودمان باشد. 
8. قوانین، مقررات و روش ها: قوانين و مقررات باید به نحوی تدوین شوند یا 
مورد بازنگری قرار رگيرند كه موجب كارآمدی و تقویت نيروی كار شوند و فضای 
كسب و كار و تغيير و تحول را فراهم سازند و به جای ایجاد مانع، بيشتر در صدد 

رفع موانع و تسهيل امور برآیند تا شور و شوق كار، رفته رفته فزونی یابد. 
روش های سازمانی و مدیریتی جریان كار نيز عامل بسيار مهمی است كه اصالح 
یا مهندسی مجدد آنها می تواند موجب چابکی و چاالكی سازمانی گردیده، عامل 

پویایی و افزایش بهره وری شود. 

و آخر اینكه 
سال گذشته به دليل حوادث پس از انتخابات و ناآرامی هایی كه به وجود آمد، 
متأسفانه "حركت به سوی اصالح الگوی مصرف" در محاق رفت و شاید غير از 
برخی همایش ها و مقاالت، توجه درخور دیگری به آن نشد. لذا الزم است كه 
امسال، در كنار توجه به مسأله كار و همت مضاعف، اصالح الگوی مصرف نيز 

همچنان نصب العين باشد. 

پی نوشت ها 
ــــــــــــــــــــــــ 

1. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 12. 
2. از وصایای امام )ع( به جناده. 

3. تحف العقول ؛ حکمت 45 .
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حضرت آیت اهلل العظمی خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمی، در 
پيام نوروزي خویش با تبریک فرا رسيدن سال جدید به ملت شریف 
و انقالبي ایران، بر كار و تالش هر چه بيشتر در تمامي عرصه ها تأكيد 
و سال جدید را سال » همت مضاعف و كار مضاعف « نامگذاري 

كردند.
متن كامل پيام نوروزي رهبر فرزانه انقالب به این شرح است:

 سال 89 13
سال »همت مضاعف 
و کار مضاعف« 
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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

 »یا مقلّب القلوب و األبصار. یا مدبّر اللّيل و الّنهار«؛ ای دگرگون كننده ی دل ها 
و دیده ها! ای سامان دهنده ی روز و شب! »یا محّول الحول و األحوال«؛ ای 
گرداننده ی سالها و دلها و حالها! »حّول حالنا الی احسن الحال«؛ حاِل ما را به 

بهترین حالها تبدیل فرما .
تبریک عرض مي كنم عيد سعيد نوروز و آغاز سال نو را - كه آغاز بهار و 
سرزندگی طبيعت است - به همه ی هم ميهنان عزیز كه در سراسر كشور پهناور 
عزیز ما زندگی مي كنند، و همچنين به همه ی ایرانيانی كه در هر نقطه ای از 
جهان هستند و چشم اميد و انتظار به كشور عزیزشان دوخته اند؛ بخصوص به 
جوانان و مردان و زناِن ازجان گذشته ای كه برای هدفهای عالی انقالب و كشور 
فداكاری های بزرگی را انجام دادند؛ از جاِن خودشان مایه گذاشتند و جوانان 
خود را تقدیم انقالب و سربلندی كشور كردند؛ به خانواده های عزیز شهيدان، 
به جانبازان و خانواده های فداكار آنها و به همه ی ایثارگران و كسانی كه برای 
سربلندی كشور تالش مي كنند و كار انجام مي دهند. و درود و سالم ميفرستم به 
روح مطهر امام بزرگوارمان كه سلسله جنبان این حركت عظيم مردمی و مایه ی 

پيشرفت و اعتالی كشور بزرگ اسالمی ایران بوده اند.
عيد نوروز، آغاز رویش است. این رویش همچنان كه در طبيعت محسوس است، 
مي تواند در دلهای ما و جانهای ما و حركت رو به پيشرفت ما نيز خود را مجسم و 
نمایان كند. نگاهی بيندازیم به سال 88 كه اكنون به پایان آن رسيده ایم. اگر بنا 
باشد سال 88 در یک جمله تعریف شود، به نظر من عبارت است از: سال ملت 
ایران، سال عظمت و پيروزی این ملت بزرگ، سال حضور تاریخی و اثرگذار این 
ملت در عرصه هائی كه به سرنوشت انقالب بزرگمان و به سرنوشت كشورمان 

بستگی داشت و منتهی مي شد.
در آغاز سال 88 مردم با حضور بی سابقه ی خود انتخاباتی را ساماندهی كردند 
كه در تاریخ انقالب ما - و البته در تاریخ طوالنی كشور ما - سابقه نداشت و یک 
نقطه ی برجسته و اوج به حساب می آمد. در طول ماه های بعد از انتخابات هم 
مردم در امتحانی بزرگ، در حركتی عظيم و سرنوشت ساز، حضور خود، اراده ی 

خود، ایستادگی خود، عزم ملی خود و بصيرت خود را نشان دادند.
تفسير كوتاهی كه از حوادث بعد از انتخابات در طول چند ماه مي شود ارائه كرد، 
عبارت از این است كه دشمنان كشور و دشمنان نظام جمهوری اسالمی بعد 
از گذشت سی سال، همه ی تالش خود و توان خود و نيروهای خود را متمركز 
كرده اند برای اینکه بتوانند این انقالب را از درون شکست بدهند. ملت در مقابل 
این توطئه ی بزرگ، این حركت خصمانه، با آگاهی و بصيرت و عزم و ایستادگِی 
بی نظيری توانست دشمن را به شکست بکشاند. تجربه ای كه در این هشت 
ماه بعد از انتخابات تا بيست و دوم بهمن بر این ملت و بر این كشور گذشت، 

تجربه ای پر از درس، پر از عبرت و حقيقتاً مایه ی سربلندی ملت ایران است.

در سال 88 ملت خوش درخشيد؛ مسئولين هم تالشهای ارزنده و بزرگی را انجام 
دادند. این تالش ها در حد خود، تالش های با ارزشی است؛ موجب تقدیر است. 
بر همه ی ناظران منصف فرض است كه از این تالش ها، از این زحمات و كار و 
كوششی كه برای عمران و آبادانی و پيشرفت كشور در عرصه های مختلف انجام 
گرفت، قدردانی كنند. در عرصه ی علمی، در عرصه ی صنعتی، در فعاليت های 
اجتماعی، در سياست خارجی، در بخشهای مختلف، مسئولين كشور كارهای 
بزرگی را انجام داده اند. خداوند به همه ی آنها اجر عنایت كند و توفيق پيشرفت 

مرحمت بفرماید.
آنچه كه از مالحظه ی وضعيت موجود كشور و ظرفيتهای عظيمی كه در دل 
این كشور و ملت بزرگ نهفته است، مي شود به دست آورد، این است كه آنچه 
ما انجام داده ایم، آنچه مسئولين و مردم انجام داده اند، در مقابل آنچه كه ظرفيت 
عظيم این كشور برای پيشرفت و رسيدن به عدالت است، كار بزرگی نيست. 
باید تالشها را بيش از آنچه كه در گذشته انجام داده ایم، همه انجام بدهند و 

خود را موظف بدانند.
در این دعائی كه در آغاز هر سال، در هنگام تحویل، همه مي خوانيم، این فِقره 
جالب توجه است كه مي فرماید: »حّول حالنا الی احسن الحال«. نمي فرماید ما را 
به روز نيکی، حال نيکی برسان؛ به پروردگار عرض مي كند ما را به بهترین حالها، 
به بهترین روزها، به بهترین وضعيتها برسان. همت واالی انسان مسلمان همين 

است كه در همه ی عرصه ها به بهترین ها دست پيدا كند.
امسال برای اینکه ما بتوانيم آنچه را كه در این دعای شریف به ما تعليم داده 
شده است و وظيفه ی ماست، انجام بدهيم، برای اینکه بتوانيم بر طبق اقتضائات 
كشور و ظرفيتهای كشور حركت كنيم، احتياج داریم به اینکه همت خودمان را 
چند برابر كنيم؛ كار را متراكم تر و پرتالش تر كنيم. من امسال را به عنوان سال 
»همت مضاعف و كار مضاعف« نامگذاری مي كنم. به اميد اینکه در بخش های 
مختلف، بخشهای اقتصادی، بخشهای فرهنگی، بخشهای سياسی، بخش های 
عمرانی، بخشهای اجتماعی، در همه ی عرصه ها، مسئولين كشور به همراه مردم 
عزیزمان بتوانند با گام های بلندتر، با همت بلندتر، با كار بيشتر و متراكم تر، 
راه های نرفته ای را بپيمایند و به هدف های بزرگ خود ان شاءاهلل نزدیکتر شوند. 

ما به این همت مضاعف نيازمندیم. كشور به این كار مضاعف نيازمند است.
باید به خدای متعال توكل كنيم؛ از خدای متعال استمداد كنيم و بدانيم كه 
زمينه برای كار، زیاد است. دشمنان، دشمن علم و ایمان جامعه ی ما هستند. 
علم و ایمان را به صورت مضاعف در ميان خودمان باید تقویت كنيم. ان شاءاهلل 
راه ها هموار خواهد شد؛ موانع، كوچک خواهد شد و كمک الهی و نصرت الهی، 

ملت ما و كشور ما و مسئولين ما را همراه و زیر سایه ی خود خواهد داشت.

 والّسالم عليکم و رحمه ًْاهلل و بركاته 
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مقدمه
یکی از پرسابقه ترین و ریشه دارترین مسائلی كه در حوزه علوم انسانی مطرح 
شده مسئله وحدت ميباشد. با اینکه انسان ها  شعوب و قبائل و گوناگونی بسياری 
دارند آیا حقيقتی را در بين این انسان ها ميتوان یافت كه بر روی آن حقيقت 
زندگی مادی و معنوی مشتركی داشته باشند.آن حقيقت چيست؟ البته به 
عقيده عالمه ،در بحث وحدت متفکرانی كه از انسان چيزی جز حيوان درنده 
تعریف دیگری ندارند كنار گذاشته ميشوند. چون وقتی بر فرض این متفکران 
كه انسان گرگ انسان است دیگر موضوعی تحت عنوان وحدت منتفی است. 
چرا كه چنين متفکرانی، عظمت ها و زیبایی های انسان را هرگز ندیده و ازهمان 
ابتدا  با مراجعه به درون خود چيزی جز گرگ ندیده اند و این را مالكی برای 
تمامی انسان ها مطرح نموده اند و انسان را از آن عظمت ابراهيمی به تنزل و 
حيوانی پست معرفی نموده اند و بایدگفت این گونه نظریات جز فریب بشریت 

چيزدیگری در پی نخواهد داشت.
در این ميان برخی متفکران براین باورند كه اگر این مطلب را به انسان ها 
بفهمانيم كه از یک جوهرند شاید این تضاد كشنده موجود در بين انسان ها 
تبدیل به رقابت سازنده شود.  یعنی وحدت در گوهر ،اصل  آفرینش و بنياد 
خلقت را بفهمانيم همچنان كه پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم فرمودند:»أیّها 

الّناس اّن ربکم واحد و ان أباكم واحد ُكلکم آلدم و آدم ِمن تراب2 
بنی آدم اعضای یک دیگرند    كه در آفرینش ز یک گوهرند

البته برخی براین باورند مجّرد احساس هم گوهر بودن باعث وحدت ميان 
انسان ها نمی شود. چرا كه در طول تاریخ هم گوهر بودن در مقاطعی نتوانسته 

انسان ها را زیر چتر وحدت گرد هم آورد. لکن اگر بخواهيم انسان ها وحدت 
ریشه دارتری را داشته باشند، باید مبنای آن مافوق معيارهای طبيعی و مادی 
باشد.اگر بخواهيم به یک وحدتی دست بيابيم كه رنج دیگران برای ما نيز تاثر 

آور باشد یعنی: 
دگر عضو ها را نماند قرار چو عضوی بدرد آورد روزگار  

معيار مادی نميتواند این مهم را برآورده كند. بلکه معياری برین را می طلبد نه 
زمينی. 

این همه عربده و تندی وناسازی چيست
 نه همه هم ره و هم قافله و هم زادند

 هم ره ، یعنی »انا هلل « نه  أنا هلل  و »انا اليه راجعون «نه »أنا اليه راجع« 
راهی كه از آغاز تا پایان هم راه هستيم . در تاریخ هر كجا تزاحم ها و تصادم ها 
اوج گرفته جاهایی بوده كه انسان ها نخواسته اند بفهمند كه هم ره و هم  قافله و 
هم زادند. بنابراین هم ره بودن آرمان واحدی است كه می تواند یک معيار برین 
برای وحدت باشد. چنان كه اغلب منابع معتبر اسالمی تاكيد بر آرمان و هدف 
دارند كه باعث وحدت است.  بنابرین آن حقيقتی كه می تواند معياری برای یک 
وحدت عميق باشد این است كه انسان ها  این مطلب را درک كنند كه مبدأ، 
مسير و مقصدشان یکی است . عدم فهم مبدأ ، عدم فهم مسير و مقصد را در 
پی خواهد داشت و باعث خواهد شد كه هيچ گونه وحدتی بين انسان ها محقق 
نشود. 3وحدت است كه اگر ادامه یابد و مربيان جوامع آن را بطور جدی در تعليم 
و تربيت ها اجرا كنند، دردهای بشری را كه هر روز با كيفّيت دیگری بسراغ افراد 

و جوامع می آید، مداوا خواهد كرد. 4

  به قلم:  سید کاظم زعفرانچیلر
)مسؤول مدیریت محتوای سایت پورتال مجمع(

زالل اندرز
شرح فرازهایی از 
وصیت نامه امیرالمؤمنین علی علیه السالم  
از دیدگاه مرحوم عالمه جعفری 

بحثی در وحدت
 قسمت هفتم
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وحدت در کالم امیرالمومنین
حضرت اميرالمؤمنين )ع( در ادامه وصيت خود به فرزندش امام حسن)ع( ایشان 
را به چنگ زدن به رسمان الهی فرا می خواند . سخن حضرت اشاره به این آیة 
ِ َعلَْيُکْم إِْذ  ُقوا َو اْذُكُروا نِْعَمَت اهللهَّ ِ َجِميعاً َو ال تََفرهَّ معروف دارد: َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللهَّ
هََّف بَْيَن ُقُلوبُِکْم َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخواناً َو ُكْنُتْم َعلی َشفا ُحْفَرةٍ ِمَن  ُكْنُتْم أَْعداًء َفأَل
ُ لَُکْم آیاتِِه لََعلهَُّکْم تَْهَتُدوَن. 5 )و همگی به طناب  النهَّارِ َفأَنَْقَذُكْم ِمْنها َكذلَِک یَُبيُِّن اهللهَّ
]باال برنده [ خداوندی چنگ بزنيد و پراكنده نشوید و به یاد بياورید كه خداوند 
به شما عنایت فرمود در آن زمان )بجهت این كه( شما دشمنان یکدیگر بودید 
و خداوند دل های شما را تأليف فرمود و صبح كردید به وسيله نعمت خداوندی 
برادران یکدیگر شدید و شما بر لبه گودالی از آتش قرار داشتيد كه خداوند شما 
را از آن نجات داد. بدین ترتيب خداوند آیات خود را برای شما بيان می كند، 

باشد كه هدایت شوید.( 
عظمت الهی وحدتی كه این آیه مطرح نموده است از چند موضوع روشن 

می شود: 
حبل اهلّل،به معنای دستاویز الهی است، نه طبيعی و نژادی و حقوقی و فرهنگی 
و احساساتی و غير ذلک. بنظر می رسد كه معنای حبل اهلّل در این آیه شریفه 
همان عقائد و دستورات الهی است كه با داشتن و عمل كردن به آنها گردیدِن 
تکاملِی اختياری بوجود می آید و احساس وحدت عالی ميان انسان ها بدنبال آن 
گردیدن بجریان می افتد. 6 در یک جمله حبل اهلل همان رها كردن هوی و هوس 

است .7  بقول مولوی:
دست كورانه به حبل اهلل زن  جز به امر و نهی یزدانی متن 

هََّف بَْيَن ُقُلوبُِکْم ،پيوستن دل ها به هم و به وجود آمدن تأليف حقيقی ميان  َفأَل
آنها، بدون تردید نيازمند همان گردیدن است كه در باال متذّكر شدیم. 

َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخواناً ، در این جمله، عامل هماهنگی و اخّوت ميان مردم 
دوران پيامبر اكرم )ص(، نعمت خداوندی معّرفی شده و قطعی است كه نعمت 
خداوندی نباید وسيله خودخواهی و مال پرستی و جاه و مقام خواهی بوده باشد، 
بلکه این نعمت است كه می تواند عامل الهی است كه خصومت ها را به برادری 

تبدیل نموده است. 

سرتاسر قرآن دستور به وحدت و تهدید درباره اختالف است 
هَّما أَِعُظُکْم بِواِحَدةٍ أَْن  در آیات دیگری كه به این مهم اشاره شده آیه،»ُقْل إِن
ِ َمْثنی  َو ُفرادی «»8« )به آنان بگو: من تنها شما را به یک حقيقت پند  تَُقوُموا هلِلهَّ
می دهم: همه شما دو تا دوتا )جمعی( و یک یک )فردی( برای خدا قيام كنيد( 
هَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُنْثی  َو َجَعلْناُكْم ُشُعوباً  مگر خدا نمی فرماید: »یا أَیَُّها النهَّاُس إِن
ِ أَتْقاُكْم«»9« )ای مردم، ما شما را از مردی  َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنهَّ أَْكَرَمُکْم ِعْنَد اهللهَّ
و زنی آفریدیم و شما را تيره ها و قبایلی قرار دادیم تا همدیگر را درک كنيد ]و 
زندگی هماهنگ داشته باشيد[ با فضيلت ترین شما در نزد خداوند باتقوی ترین 

شما است. 
ُقوا«  باید گفت هيچ راه  ِ َجِميعاَو ال تََفرهَّ و همان آیه فوق» َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللهَّ
دیگری برای ریشه كن كردن اختالفات ویرانگر جز عمل به مالک وحدت كه در 

سه آیه فوق آمده است، وجود ندارد. این مالک عبارت است از:

 1-  ان تقوموا هللهَّ )برای خدا قيام كنيد(
 2-  ان اكرمکم عند اهللهَّ اتقاكم )بافضيلت ترین شما در نزد خدا، باتقواترین شما 

است( 
3-  حبل اهللهَّ )دستورات الهی( یعنی همه انسانها باید بدانند و باالخره هم 
خواهند دانست كه وحدت مطلوب كه ركن اساسی حيات معقول انسانها است، 

بدون انگيزگی الهی امکان پذیر نخواهد بود.01

انواع اختالفات
ـ اختالف سازنده و اختالف ویرانگر 

عالمه جعفری در یک تقسيم بندی كلی اختالفات را به دو صورت تقسيم بندی 
می كند.اختالف معقول وسازنده و اختالف ویرانگر و نامعقول كه به تعریف هر 

یک از دیدگاه ایشان می پردازیم.
ـ اختالف سازنده ومعقول 

هراختالفی كه مربوط به تنوع موقعيت ها و شئون بشری در مجرای دگرگونی ها 
باشد و یا مربوط به اختالف استعدادها، نبوغ، فهم و همچنين موضع گيری های 
طبيعی و قانونی خاص صاحب نظران كه خودخواهی در آن دخالت نکند اختالف 
معقول است. 11 مانند اختالف نظر در دریافت واقعيات عالم هستی از دیدگاه علوم 
نظری و فلسفه ها. این همان اختالف معقول است كه نه تنها نباید مورد تردید 
و انکار قرار بگيرد، بلکه موجب گسترش و عمق بيشتر در معارف نيز می گردد. 
روایت معروف  اختالف امتی رحمهًْ )اختالف امت من رحمت است( 21 اشاره 
به همين اختالف معقول می نماید. بنابراین می توان گفت كه اختالف معقول، 
یعنی اختالفی كه در مسير رقابت های سازنده بوجود می آید ومطلوب ترین عامل 
پيشرفت معرفت و عمل است و بدون آن، هيچ گونه حركت تکاملی در حوزه دو 

حقيقت مذكور )معرفت و عمل( امکان پذیر نخواهد بود.13
ـ اختالف نامعقول 

از بی اطالعی و دخالت دادن پندارهای بی اساس در رأی  ناشی  اختالفی كه 
و قصور فهم و ناشایستگی اظهار نظر در واقعيات و خودخواهی ها بوده باشد 
از مهم ترین نمودهای آن،  ناميده می شود.41 كه  نامعقول  اختالف ویرانگر و 
خودنمائی و شهرت پرستی است. در طول تاریخ، كسانی بوده اند كه خواسته اند 
خود را مطرح كنند و با ادعاهایی مثل آزاد فکری، آزادی اراده و آزادی بيان، اما 
در حقيقت با عشق به قدرت، مشهور شوند. عشقی كه نهایت ناتوانی انسانی را 
اثبات می كند. یکی از اساسی ترین عوامل بدست آوردن قدرت در طول تاریخ، 
ایجاد اختالف در عقيده یا عقائد مردم یک جامعه بوده است. این جریان، نه تنها 
موجب پراكندگی افکار و عقائد و ایده آل های متحد كننده یک جامعه می گردد، 
بلکه گاهی عامل شدیدترین خصومت ها و تضادها در ميان مردم یک یا چند 
جامعه می شود كه در سطح عميق روحياتشان، افکار و عقائد مشترک بسياری 
با یکدیگر داشته اند. و چون عقائد و آرمان ها تفسير كننده هدف و فلسفه حيات 
انسان هاست، لذا بازی با آنها، یا به وجود آوردن اختالف های نامعقول ميان 
انسان ها برای نيل به قدرت، یکی از ضد انسانی ترین روش های قدرت طلبان 
محسوب می شود.51 این مطلب اشاره به مثل معروف اختالف بينداز و آقایی كن 
اشاره دارد. »نافق تسد« )نفاق بيانداز و آقایی كن(. هيچ سالحی در دنيا برای 
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تسلط به دیگران قاطعانه تر از ایجاد اختالف در ميان آن ها نيست، وحدت در 
یک قوم و ملت هر چند كه افراد آن اندک بوده باشد، عظيم ترین نيرویی است 

كه خداوند برای جوامع عنایت كرده است. 61

  انواع اختالف های معقول
نوع اول، یک اختالف طبيعی در وسایل و اشکال درک انسانی درباره انسان و 
جهان وجود دارد، این اختالف را به هيچ وجه نمی توان از بين برد، زیرا ریشه 
آن در چگونگی ساختمان حواس و ميدان فعاليت روانی انسانی است كه مغز 
اوست. توقع این كه روزی فرا رسد كه كسی كوه البرز را از نزدیک به همان اندازه 
ببيند كه كس دیگر آن را از دور مشاهده می كند، حذف شالوده حواس ماست. 
خالصه بایستی انسان های دیگری غير از آن انسان ها كه تا كنون در طبيعت 
ساخته می شود بيافرینيم. همچنان كه خداوند در قرآن می فرماید: »َو َقْد َخلََقُکْم 

أَْطواراً« 71)شما را در اشکال گوناگونی آفریده است(. 
نوع دوم، اختالفاتی است كه ناشی از خصایص محيط و چگونگی بر خورد انسان 

با انگيزه ها و عواملی است كه در مقابل او گسترده شده است. 
نوع سوم، اختالفات از نظر اندوخته های علمی و اكتساب معارف و تجربه ها و 

ورزیدگی در شئون زندگی مادی و معنوی می باشد. 
این انواع سه گانه، از اختالفات طبيعی و ضروری زندگانی انسانی بوده، نه فقط 
با زندگانی مزاحم نيست، و نه فقط خللی به هم زیستی اجتماعی و عدالت 
اجتماعی وارد نمی سازد، بلکه این اختالفات برای ادامه زندگی انسان ها ضروری 
بوده، اتحاد كامل نمی تواند هيچ گونه تحركی در انسان ها، بلکه در تمام جانداران 
ایجاد نماید. اگر این اختالفات را به حال طبيعی خود بگذارند، مسلماً در زمينه 
اقتصاد »دكتر كنه« را توليد می كند كه می گوید: هر كس باید بتواند آن چنان 
كه توليد و فعاليت می نماید ثروت را تصاحب كند. »و افراد دیگر و اجتماع مطرح 
نيست«. همين اختالفات اگر به حال طبيعی خود گذاشته شود، در فلسفه هدف 
زندگی »اپيکور« ایجاد می كند كه می گوید: هدف زندگانی بهره برداری از حد 
اكثر لذت شخصی است. در سياست »ماكياولی« ایجاد می كند كه می گوید: 
آن چه كه برای سياست مدار مطرح است، عبارت است از این هدف كه اجتماع 
را مطابق تشخيص خود اداره كند، و هيچ گونه مالحظه اصول انسانی در وسایل 
در سياست مفهوم ندارد. نباید مرد سياست مدار فریب آن اصول را خورده از كار 
باز بماند. در فلسفه »نيچه« توليد می شود كه می گوید: حق با قدرت است. در 
شناسایی اجتماع و فرد »توماس هابس« را می زاید كه می گوید: »انسان گرگ 

انسان است« بقيه حرف اندر حرف است.
بنابراین برای این كه این پدیده اختالف دمار از روزگار بشریت در نياورد، رهبران 
خردمند و مصلحين انسانی مورد احتياج است كه این اختالفات را رهبری 
كرده، این عالی ترین نمود هستی را كه سيستم هستی، شالوده خود را روی آن 
بنا نهاده است، وسيله تخریب و كشتن حق و نابود ساختن اصول عالی انسانی 
قرار ندهند. نمی توان تمدنی را سراغ گرفت كه اصالتی به خود داشته، باشد، و 
رهبران آن تمدن اختالفات مزبور را مطابق آرمان خود در تکامل اجتماعی مورد 

محاسبه قرار نداده باشند. 

انواع اختالفات نامعقول 
افراد بشری در پهنه گوناگون زندگانی در حال ارتباط با یکدیگر انواع متعددی 

از اختالفات نامعقولی را ایجاد می كنند: 
نوع اول، اختالفات ناشی از عدم محاسبه در اندازه و كيفيت سود جویی. اما افراد 
بشری با این كه می بينند دریک محيط اجتماعی زندگی می كنند، و زندگی 
اجتماعی با مطلق بودن و بدون قيد و شرط بودن خواسته ها به هيچ وجه 
سازگار نيست، همان سودجویی طبيعی خود را كه قيد و بندی نمی شناسد، به 
طور افراط می خواهند در پهنه اجتماع اشباع می نمایند. پس با نظر به زندگی 
اجتماعی بی مهار بودن سود جویی، یک حالت مصنوعی است اما این اختالف 
كه بسيار تلفات جبران ناپذیر در بر دارد زیرا می دانيم كه پس از انعقاد زندگانی 
اجتماعی هيچ فردی نمی تواند خواسته مطلق داشته باشد، و كسی كه چنين 

خوابی را ببيند، بدون تردید تعبيری نخواهد داشت. 
به صورت  از متشکل شدن  افراد بشری پس  اختالفاتی است كه  نوع دوم، 
اجتماعات گوناگون به طور مصنوعی در خود ایجاد می كنند. این اختالفات آن ها 
را رو در روی یکدیگر قرار می دهد، چنان كه غرایز افراد یکدیگر را رو در روی هم 
قرار داده است. مثالً: »من می خواهم فردی« مبدل می شود به »ما نژاد چنين 
می خواهيم« ویا »من می خواهم فردی« مبدل می شود به »ما اهل فالن كشور 

یا فالن قاره چنين می خواهيم«. 
این اختالفات اگر چه ممکن است ناشی از انواع اختالفات طبيعی بوده باشد، 
ولی آن گاه كه دسته بندی های اجتماعی شروع می شود، و جوامع قيافه مبارزه 
با یکدیگر را می گيرند، خصوصيت هر ملتی برای خود آن ملت به طوری تلقين 
می شود كه گویی یک مزیت طبيعی صد درصد ضروری است كه هيچ گونه 
توانایی تعدیل آن را ندارد اما این مطلب كه راه حل همه این اختالفات عبارت 
است از نادیده گرفتن آن ها، و این كه هيچ یک از آن عقاید و مکتب ها دارای 
حقيقتی نيستند، خود احتياج به طرفداری از مکتبی دارد كه تمام این تمایزات 

را كنار بگذارد.81

انواع وحدت 
از نظر عالمه جعفری انواع وحدتی را كه برای امت اسالمی متصور است، می توان 

به سه دسته تقسيم كرد: 
وحدت مطلق، وحدت مطلق عبارت است از اتفاق نظر در همه عقائد و معارف 
و احکام اسالمی   با همه اصول و فروع آنها. این گونه وحدت با نظر به آزادی 
اندیشه و تعقل در خصوصيات و كيفيات و انتخاب دالئل در عناصر و اجزاء اصلی 
عقائد و احکام دین اسالم، به قدری بعيد است كه می توان گفت امری امکان 

ناپذیر است. 
وحدت مصلحتی عارضی، معموال در هنگام بروز عوامل نابود كننده و مخاطره 
آميز، تضادها و اختالفات در ميان فرقه ها و مذاهب مختلف، نادیده گرفته 
می شوند و نوعی اتحاد و هماهنگی ميان آنان برقرار می شود. چون این اتحاد 
و هماهنگی معلول عوامل جبری خارج از متن دین است. با از بين رفتن آن 
عوامل، این اتحاد نيز منتفی می گردد و به تناسب كاهش یا افزایش نيروی آن 
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عوامل، ميزان اتحاد موقت و مصلحتی نيز كاهش یا افزایش می یابد. همان گونه 
كه توقع »وحدت مطلق« ميان متفکران و مردم جوامع اسالمی-  با وجود آن 
همه عوامل اختالف معقول-  غير منطقی است. توقع این كه وحدت مصلحتی 
عارضی بتواند فرقه ها و مذاهب اسالمی را از هماهنگی و اتحاد دائمی و معقول 

برخوردار سازد، انتظاری است نابجا. 
وحدت معقول، وحدت مطلوب در بين امت اسالمی، نوع »وحدت معقول« 
خواهد بود. وحدت معقول را می توان چنين تعریف كرد: قرار دادن متن كلی 
دین اسالم برای اعتقاد همه جوامع مسلمان و بر كنار نمودن عقائد شخصی 
نظری و فرهنگ محلی و خصوصيات آراء و نظریات مربوط به هر یک از اجزاء 
متن كلی دین كه مربوط به تعقل و اجتهاد گروهی یا شخصی است. تحقق 
این نوع وحدت هيچ مانع شرعی و عقلی ندارد و هر متفکر آگاه از منابع اوليه 
اسالم و طرز تفکر ائمه معصومين عليهم السالم و صحابه عادل و متقی و تابعين 
حقيقی آنان می داند كه پيروی از متن كلی دین، با تکاپو و اجتهاد برای فهم 
بدیهی است آن  امری است ضروری.  انتخاب دالیل،  خصوصيات و كيفيت 
هماهنگی و اتحادی كه منابع اوليه اسالم )قرآن و سنت و عقل سليم و اجماع( 
و شخصيت های پيشتاز اسالمی در گذشته و حال به آن دعوت نموده اند، نه 
وحدت مصلحتی عارضی است-  كه این نوع وحدت را هيچ یک از فرقه ها 
و مذاهب اسالمی به عنوان آرمان اعالی جوامع اسالمی نمی پذیرند-  و نه 
وحدت مطلق است كه عملی نيست-  بلکه اینان و امثال اینان، بر اساس آنچه 
كه مطلوب جدی منابع اوليه اسالمی بوده و هست، خواستار انطباق حيات 
اجتماعی و دینی مردم همه جوامع اسالمی بر متن كلی و مشترک دین اسالم 
هستند كه می تواند فراگيرنده همه فرقه ها و مذاهب معتقد به آن متن كلی 

باشد، و این، همانا وحدت معقول است. 19

موانع عمده وحدت از دیدگاه عالمه جعفری)ره(
در اندیشه عالمه جعفری)ره( به دو عامل بزرگ اختالف می توان اشاره نمود.

 وجود پیروان ناآگاه 
امير المؤمنين )ع(در نهج البالغه به نقش پيروان ناآگاه در رخدادهای جامعه و 
بروزتفرقه اشاره ميکندكه یادآوری این نکات بسياری از ابعاد فتنه و اختالف را 

شفاف ميکند.
ُمنيُت بَِمن ال یُطيُع إذا أَمَرُت َو ال یُجيُب إذا َدَعوُت )من به مردمی مبتال شده ام 
كه اگر امر كنم اطاعت نمی كنند و اگر دعوت كنم اجابت نمی كنند(.20چه 
دلخراش است وضع روحی یک رهبری كه از رهبری كمترین سود مادی و 
مقامی برای خود منظور ننماید و از همه عوامل سعادت و فضيلت همه ابعاد 
مردم جامعه اش مطلع باشد و شب و روز در راه بوجود آوردن همه عوامل 
سعادت و فضيلت برای مردم جامعه خود لحظه ای آرامش نداشته باشد، با این 
حال مردم آن جامعه او را درک نکنند و طعم تکاليف و وظائفی را كه برای 
سعادت و فضيلت همان مردم متوجه می سازد نچشند. آری، بسيار دلخراش و 
زجرآور است وضع روحی رهبری كه بمردم جامعه خود از افق باالتری می نگرد 
و خباثت و پليدی دشمنان آن جامعه را از همه جهات درک مي كند، ولی مردم 

آن جامعه با یک سستی به زندگی خود ادامه می دهند .
هَُّکْم،21 )ای مردمی كه اصالت ندارید، برای  ال اَبا لَُکْم، ما تَْنَتِظُروَن بَِنْصِرُكْم َرب
یاری پروردگارتان در انتظار چه كسی و كدام روزی و چه حادثه ای نشسته اید(. 
آخر در انتظار چه نشسته اید، آیا در انتظار حادثه ای باالتر از هجوم دشمن 
بی باک و خدانشناس و ضد انسان نشسته اید چه حادثه ای دردناک تر از كشته 
شدن انسان ها و ویران شدن دودمان ها و ذلت و خواری شکستی كه از دشمن 
خونخوار نصيب شما می گردد در انتظار كدامين روزی نشسته اید در انتظار روزی 
كه رزمندگانتان در خاک و خون بغلطند و كودكانتان پایمال و زنهایتان اسير 
شوند و به بدترین وضعی مبتال شوند در انتظار كدامين رهبر نشسته اید. آیا علی 
كمترین تفاوت و ترجيحی برای خود در ميان شما قائل است. آیا شما را بميدان 
جنگ فرستاده، خودم به رفاه و آسایش می پردازم آیا سعادت و فضيلتی را كه 
موجب زندگانی اصيل شما مي باشد درک نمی كنم پس در انتظار چيستيد و 

چشم براه كيستيد .
اَما دیٌن یَْجَمُعُکْم َو الَ َحِميهٌَّةتُْحِمُشُکْم،22 )آیا هيچ دینی ندارید كه شما را اتحاد 
جمع كند و هيچ غيرتی ندارید كه شما را بر هجوم به دشمنانتان تحریک كند 
و به هيجان در آورد(. یا به مقتضای دینی كه معتقدید از خود دفاع كنيد یا 
به تحریک غيرت انسانی،با مضمون همين جمله بود كه سرور شهيدان راه 
حق و حقيقت امام حسين عليه السالم در روز عاشورا در كربالی خونين، 
دشمن تبه كار را مخاطب قرار داده و فرمود: إن لم یکن لکم دین و كنتم ال 
تخافون المعاد فکونوا أحرارا فی دنياكم )اگر برای شما دینی نيست و از روز معاد 

نمی ترسيد، اقال در این دنيا آزاد مرد باشيد(. 
اگر شما واقعا به دین اسالم ]یا هر دینی كه بر مبنای انسانيت استوار است [ 
معتقد هستيد، باید از خود دفاع كنيد. و باید به اصول انسانی كه حيات فردی 
و اجتماعی شما را تأمين ميکند پای بند بوده و از تباهی حيات خود جلوگيری 
نمائيد. همه مبانی دین اسالم با تأكيد و اصرار صریح به حفظ حيات و ارزش های 
آن در این دنيا دستور داده است، و جائی برای هيچ گونه عذر و بهانه ای در 
اسالم وجود ندارد. دستورات اسالم به جهاد و دفاع از مستضعفين و مبارزه با 
مستکبرین و طغيان گران بحدی قاطع و روشن است كه قابل هيچ گونه تأویل 
و چشم پوشی نيست. واگذار كردن حيات و رها كردن آن در عرصه طبيعت 
و محيط كه هر لحظه در معرض تباه شدن بوسيله عوامل مزاحم طبيعت و 
انسان نماهای قدرت پرست است، كفران نعمت الهی و رفتار مخالف مشيت الهی 
است. و اگر معتقد به یک دین نيستيد، حداقل از نوع جانداراني هستيد كه 
انسان ناميده می شود. آیا فرار از ذلت و مبارزه با خواری و تحقير از مختصات 
طبيعت روانی انسان ها نيست آیا دفاع از حيات اساسی ترین مختص ذاتی حيات 
نيست آیا دفاع از وطن كه جایگاه بروز و گسترش ابعاد حيات است الزم نيست، 
با این كه این روحيه در همه جانداران دیده می شود، چگونه شما انسان ها متوجه 

این اصل نيستيد .
اَُقوُم فيُکْم ُمْسَتْصِرخاً، َو اُنادیُکْم ُمَتَغوِّثاً، َفالتَْسَمُعوَن لی َقْوالً، َو التُطيُعوَن لی اَْمراً، 
َف االُُْموُر َعْن َعواقِِب الَْمساَءةِ.23 )در ميان شما فریاد زنان می ایستم و  َحّتی تََکشهَّ
شما را بعنوان پناه جوئی ندا می كنم، نه گفتاری را از من می شنوید و نه امری را 
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از من اطاعت می كنيد، تا آن گاه كه حوادث عواقب وخيم خود را نشان بدهد(. 
پيش از آنکه عواقب وخيم حوادث گریبان شما را بگيرد، به فریادهای من گوش 
بدهيد فریادهای اميرالمؤمنين از روی احساسات زودگذر نيست. فریادهائی كه 
او سر می دهد، از اعماق جان الهی او بر می خيزد كه امواجی از حقایق و و 
واقعيات روح او است. این حقایق و واقعيات مستند به درک مبانی عالی »حيات 
معقول« است كه از معانی قرآن و اصول عقل سليم و وجدان پاک و تصفيه شده 
بوجود آمده است. این همان فریادي است كه نوح و ابراهيم و موسی و عيسی و 

محمد صلوات اهلّل عليهم أجمعين برای پيش برد بشریت راه انداخته بودند. 
َفَجْرَجْرتُْم  اِْخوانُِکْم،  نَْصِر  اِلی  َدَعْوتُُکْم  بُِکْم َمراٌم  بُِکْم ثاٌر، َوالیُْبلَُغ  یُْدَرُک  َفما 
َجْرَجَرَة الَْجَمِل االََْسرِّ، َو تَثاَقلُْتْم تَثاُقَل النِّْضِو االَْْدبَِر ،ثُمهَّ َخَرَج اِلَیهَّ ِمْنُکْم ُجَنْيٌد 
هَّما یُساُقوَن اِلَی الَْمْوِت َو ُهْم یَْنُظُروَن«24 )نه بوسيله شما  َمَتذائٌِب َضعيٌف »َكاَن
خونی كه ریخته شده است جبران می گردد و نه بياری شما بمقصودی می توان 
رسيد. هنگامی كه شما را برای كمک به برادرانتان دعوت نمودم، مانند شتر 
زخم خورده ناله كردید و مانند شتر مجروح از حركت باز ایستادید و سنگينی 
كردید، سپس مشتی سرباز متزلزل و ناتوان به طرف من حركت كردید، مانند 
كسانی كه بسوی مرگ رانده می شوند و فقط به نگریستن اكتفا می كنند(. نه به 
انتقام خون هایی كه با شمشير تبهکاران ریخته می شود اهميتی می دهيد و نه 
از احساس برادری با آن انسان ها كه در راه شما به خاک و خون در غلطيده اند 
برخوردار هستيد آیا هيچ فکر كرده اید در این كه خون هایی كه در راه دفاع از 
دین و آرمان های شما روی خاک می ریزد، پيامی براي شما دارند آیا هيچ در این 
مسئله حياتی اندیشيده اید كه احساس برادری در دین اسالم كه از عالمت هاي 
درخشان این مکتب است، بزرگترین عامل وحدت شما است و اگر این عامل 
تباه شود و یا با بی اعتنایی در آن بنگرید، هيچ عامل وحدت و یگانگی برای 
خود نخواهيد یافت زندگی مشتی از مردم كه از چنين احساسی بی بهره است 
اگر چه در محکم ترین نظم ریاضی باشد، برتر از زندگی مشتی حيوانات اهلی 
نخواهد بود كه با هم می خورند و با هم مي آشامند و با هم حركت می كنند و با 
هم می نشينند و می خوابند و دیگر هيچ. مردم آن جامعه ای كه انسان هایی از 
آنان مظلوم كشته می شوند و دیگران به تماشاگری قناعت ورزیده و به زندگی 
بی اساس و بی پشتيبان خود دل خوش می دارند، همانند چارپایانی هستند كه 
بعضی از آنها را می كشند و دیگر جانداران به علف خواری و جست و خيز 

مشغولند. 
تلخ تر از همه اینها كه گفتم، این است كه اصال شما هدف و مرامی در زندگی 
نپذیرفته اید شما مانند برگهای ناچيز و خشکيده خود را تسليم هدف ها و 
مرام های قدرتمندان ضد انسان نموده اید، گویا نمی دانيد كه هدف و مرام اقویای 
قدرت پرست، جز وسيله ساختن شما برای اشباع خودخواهی هایشان چيز 

دیگری نيست.25

  مسجد ضرار عامل نفاق و اختالف
گروهی از طایفه بنی عمرو بن عوف مسجدی به نام مسجد قبا ساختند، از 

پيغمبر اكرم )ص( التماس كردند كه در آن مسجد نماز بخواند، پيغمبر هم 
التماس آن ها را اجابت نموده در آن مسجد نماز خواند. جمعی از بنی غنم 
بن عوف كه منافق بودند، حسادت ورزیده در جنب مسجد قبا مسجد دیگری 
ساختند و نظرشان ضرر زدن و پراكنده ساختن مؤمنين از مسجد قبا بود و 
ضمناً در انتظار ورود »ابو عامر راهب« بودند كه به آنان وعده كرده بود كه با 
سپاهی از روم به سوی آن ها آمده و پيامبر را از مدینه بيرون كنند. سپس به 
سراغ پيامبر آمدند و آن حضرت در حال حركت به تبوک بود، از پيامبر خواهش 
كردند كه بياید و در مسجد آنان نماز بگذارد، آن حضرت وعده داد كه پس از 

مراجعت در مسجد آنان نماز بخواند. 
آیات الهی نازل شده ونيت پليد منافقين را به پيغمبر اكرم آشکار ساخت كه 
اینان نيت پاک ندارند و مقصودشان اضرار به مسلمين و تفرقه انداختن ميان 
آنان می باشد. این داستان می رساند كه بهره برداری از شعائر دینی در مسائل 

ضد دینی، تاریخ بس طوالنی دارد. 
چه درد بی درمان است آن جنبه حيوانی انسان كه با عظمت ترین هدف ها 
را وسيله اغراض شخصی خود قرار می دهد. او از عدالت می گوید، غرضی جز 
شالوده ریزی پایه های محکمی برای ستم ندارد. از برابری دم می زند، هدفی 
جز ایجاد نابرابری و سلطه مطلقه بر بی نوایان ندارد. داد و فریاد آزادی می زند، 

مقصودی جز آماده كردن گرانبارترین بردگی به گردن انسان ها ندارد.26
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حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی در دیدار با حجت االسالم 
والمسلمين سيد ساجد علی نقوی عزت كشورهای اسالمی و سربلندی 
آنان را بسيار مهم و ارزشمند دانستند و با تاكيد بر ضرورت بی نيازی 
مسلمانان از بيگانگان تصریح كردند: پيشرفت های مسلمانان در علوم و 

تکنولوژی و بی نيازی آنان از بيگانگان ، مایه مباهات و افتخار ماست. 
در این دیدار كه روز اول فروردین 1389 برگزار شد ایشان با بيان اینکه 
گروهی با نام اسالم، چهره واقعی اسالم را خشن و افراطی معرفی می  كنند، 
اظهار داشتند: مظلوميت شيعيان پاكستان با اهدای هزاران شهيد و جانباز 
بر همه روشن است، ولی با این شرایط، در مقابل دشمنان اسالم پایداری 

و استقامت دارند و از عقيده صریح خود دست  بر نمی داند. 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی افزودند: ما در غم ها و شادی های مردم 
پاكستان سهيم هستيم و ای كاش من هم در ميان شما بودم و در كنار 

شيعيان پاكستان، از مکتب اهل بيت)ع( و تشيع دفاع می  كردم. 
ایشان در پایان برای سربلندی مسلمانان، به ویژه شيعيان پاكستان دعا 
كردند وضمن تقدیر و تشکر از تالش ها و خدمات ارزنده حجت االسالم 
و المسلمين سيد ساجد علی نقوی، گفتند: هيچ تفاوتی ميان شيعيان 
پاكستان، افغانستان و ایران وجود ندارد و بنده دعاگوی همه آنان هستم. 
در این دیدار»حجت االسالم و المسلمين سيد ساجد علی نقوی« عضو 
شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع(  گزارشی از وضعيت شيعيان، 

مدارس علمی و دینی و حوزه های علميه پاكستان ارائه داد.

 »حجت االسالم والمسلمين سيد حسن نصراهلل« با تأكيد بر اینکه رژیم صهيونيستي در حال 
برنامه ریزي براي نابود كردن "مسجداالقصي " است گفت: »مهم ترین موضوع امروز، قصد 
اسرائيل براي تبدیل بيت المقدس به شهري یهودي است كه این اقدام را چه از لحاظ تغيير 

ساكنان این شهر و چه از لحاظ ایجاد تغييرات در اماكن مقدس انجام مي دهد. 
 نصراهلل با اشاره به تهدیدات اخير مقامات رژیم صهيونيستي گفت: من هنوز به آن چيزي كه 
پيشتر گفته بودم معتقدم، این آرامشي قبل از طوفان است، اسرائيلي ها در حال تهدید كردن 

هستند و من هنوز مي گویم كه اسرائيل امروز تهدیدي استراتژیک است. 
سيد حسن نصراهلل درباره احتمال حمله رژیم صهيونيستی به لبنان گفت: اسرائيل امروز در 
بحرانی استراتژیک قرار دارد و قادر نيست صلح كند و یا هر زمان كه خواست جنگ كند و 
هر جنگی كه احتمال داشته باشد اسرائيل انجام دهد شرط اساسی آن تضمين پيروزی اش 

است و در شرایط كنونی تضمينی برای پيروزی اسرائيل در جنگ وجود ندارد.
دبيركل حزب اهلل لبنان به اختالفات اخير ميان رژیم صهيونيستي و آمریکا اشاره كرد و گفت: 
در حال حاضر هيچ گونه اختالفي ميان نتانياهو و اوباما و تيم وي وجود ندارد اما دولت واقعي 
آمریکا -230 عضو كنگره- نامه اي را به كلينتون فرستادند و از وي خواستند تا این بحران را 

اداره كند، این همان آمریکایي است كه ما در حال صحبت كردن درباره اش هستيم. 
سيد حسن نصراهلل با بيان اینکه هيچ اختالف واقعي بين آمریکا و اسرائيل وجود ندارد، افزود: 
"من معتقدم: اگر واشنگتن واقعاً چيزهایي را از اسرائيل بخواهد، مي تواند كابينه نتانياهو را 
به زیر بکشاند، چرا كه آنها مي توانند به وي بگویند كه آمریکا كمک ها به اسرائيل را متوقف 

خواهد كرد. " 
دبير كل حزب اهلل لبنان اتهامات مطرح شده از سوی برخی رسانه ها مبنی بر دست داستن 

حزب اهلل در ترور رفيق حریری نخست وزیر اسبق لبنان را رد كرد.
وی رژیم صهيونيستی را عامل چنين جوسازی دانست كه با هدف تخریب چهره حزب اهلل 

صورت می گيرد.
سيد حسن نصراهلل افزود: هر چند 12 تن از اعضای حزب اهلل در این رابطه توسط بازرسان 
بين المللی بازجویی شده اند اما در نهایت از آنها رفع اتهام شده است. این اولين بار نيست كه 
اعضای حزب اهلل از سوی كميته تحقيق بين المللی برای بازجویی فراخوانده شده اند بلکه از 
سال 2008 ميالدی تاكنون این امر چندین بار اتفاق افتاده است. ما ترسی از بازجویی نداریم 
و به همين دليل همکاری خواهيم كرد. از نظر ما ایرادی ندارد كه اعضای كميته تحقيق از 
افراد حزب اهلل بازجویی كنند اما در عين حال باید این نکته را در نظر گرفت كه همکاری حد 

و مرزی دارد و به نحوه تحقيقات و بازجویی بستگی دارد.
دبير كل حزب اهلل افزود: ما از نزدیک بر روند تحقيقات نظارت خواهيم كرد و بر همين اساس 

در رابطه با ادامه همکاری یا عدم همکاری تصميم گيری خواهيم كرد.

آیت اهلل  العظمي صافی گلپایگانی 
در دیدار عضو پاکستانی شورای عالی مجمع: 

 ای کاش من هم در کنار 
شیعیان پاکستان بودم

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( :

اختالف نظر بین آمریكا و رژیم 
صهیونیستي واقعی نیست
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هرگاه نام اسالم با حکومت، استقالل، آزادی، پيشرفت و تشکيل جامعه ای موافق با 
دستورات قرآن عجين و قرین شود، از یک سو، یک پيروزی برای همه مسلمانان 
جهان و یک گام به پيش به حساب می آید و از سوی دیگر نيز، دلهره و هراسی 

وحشتناک در دل اعداء و دشمنان اسالم خواهد انداخت.
از زمانی كه نهضت پرثمر اسالمی در اواسط قرن هفدهم ميالدی، از شمال آفریقا تا 
بخش هایی از شبه قاره هند و ایران را به رهبری علما و فقهای مسلمان درنوردید، 
كشورهای غربی و غير مسلمان تمام عزم و اراده خود را جزم كردند تا در مقابل این 
نهضت بایستند. این برهه، آغازی بود بر جنگ های ضد استعماری ميان ملل مسلمان 
و دول استعمارگر، لذا فطب استعمارگر هدفی نداشت جز آنکه: 1ـ در برابر اسالم 

مبارز و عدالت طلب بایستند و 2ـ در برابر اتحاد مسلمانان جهان قرار بگيرند.
نقطه آغازین جنبش اسالمی، تالش »سيد جمال الدین اسدآبادی« بود. او كه دامنه 
مبارزاتش، ایران، مصر، تركيه و حتی بخش هایی از اروپا را شامل می شد، به اميد 
ایجاد اتحاد ميان مسلمانان، استقالل و آزادی آنها و نيز برقراری حکومت اسالمی، 
تفکر انقالب اسالمی را در اذهان مسلمانان زنده كرد. همو بود كه سبب شد تا نهال 
نوپای مبارزه با استکبار و استعمار در طول بيش از صد سال، به درخت تنومندی 
تبدیل شود كه رهبری آن را علمای مترقی اسالمی و آبياری آن را خون هزاران شهيد 

بر عهده گيرند؛ تا پرچم اسالم، امروز با سرافرازی و سربلندی به اهتزاز درآید.
نقش علماء، حوزه های علميه و مراكز دینیـ  علمی در این راه، نقش بارز و مهمی 
بوده است. علمای اسالمی در بيداری امت اسالمی و آگاه كردن مسلمانان از هویت 
اصيل اسالمی خود و اخطار دادن نسبت به رسوخ و نفوذ فرهنگ غربی، در این جهاد 
مبارک نقش عظيمی داشته اند. به عنوان مثال، حوزه های علميه "قم" و "نجف" در 
شرق جهان اسالم و دانشگاه های "األزهر" و "الزیتونهًْ" و نيز "مركز علمی ـ دینی 
السنوسية" در غرب جهان اسالم از مهم ترین اركان و مراكز تقویت تفکر انقالبی ـ 
دینی در طول دهه های اخير هستند. به همين خاطر است كه این كشورها به عنوان 

قلب جهان اسالم و رهبران مبارزه با استکبار و استعمار شناخته می شوند.
كشورهای استعماری در طول ساليان دراز مبارزه با اسالم، از طریق نخبگان علمی، 
روشنفکران و نيز نخبگان اقتصادی همواره دو تفکر را برای قطع این شجره مباركه 
به اذهان امت اسالمی تزریق كرده اند: 1ـ اسالم هيچگاه از مسلمانان نخواسته است 
تا حکومت اسالمی برپا كنند؛ 2ـ دستورات قرآن و احکام اسالمی با پيشرفت و تجدد 

و جهان معاصر سازگار نيست. 
متأسفانه تحت فشار تبليغات سياسی و اقتصادی از سویی و نيز ناآگاهی و ناآشنایی 
نخبگان و روشنفکران با تاریخ و هویت اسالمی خود، برخی از اهالی فرهنگ و هنر 
و سياست و اقتصاد كشورهای اسالمی تسليم تز "جدایی دین از سياست" شده و 
سبب شدند تا مسير استحمار، استعمار و استبداد نوین از راه دیگری برای ورود غرب 

به كشورهای اسالمی مجددا باز گردد؛ ولی این بار با رنگ و بویی جدید!

اما "ومکرو و مکر اهلل و اهلل خير الماكرین" دیگری در انتظار آنها بود. درست زمانی 
كه فکر می كردند كه بر اسالم پيروز شده اند، »روح خدا« آمد و با خود جوانانی 
همراه داشت كه "آمنوا بربهم فزادهم اهلل هدی" بودند. او نهضت مبارک اسالمی 
خود را آشکار كرد و اعالن نمود كه برای مبارزه با شيطان بزرگ ـ آمریکا ـ و آزاد 
كردن مردم مسلمان ایران از دست كيدها و تزویرهای آن آمده است. او اعالم كرد 
كه قيامش برای خداست و در این راه به نبی مکرم اسالم)ص( و خاندان پاک و 
معصومش)ع( اقتدا كرده است. او این بشارت را به همه مسلمانان داد كه اسالم اصيل 
راه حل همه مشکالت امت اسالمی است و می خواهد برای رسيدن به این هدف 

"جمهوری اسالمی" برپا كند.
اكنون پس از گذشت سی و یک سال از این پيروزی مبارک و فتح عظيم، حکومت 
اسالمی نوپای آن زمان، بر اساس استقالل و آزادی خواهی استوار گشته و علی رغم 
تمامی سختی ها، تحریم ها و حصرهایی كه با دسيسه كشورهای غربی عليه این 
حکومت ایجاد شد، همچنان به مسير روشن خود ادامه می دهد و به نيرویی اميد 

بخش برای احرار و آزادگان جهان تبدیل شده است. 
روز پيروزی این انقالب بزرگ، روز افتخار و شکوه هر مسلمانی است؛ روز سربلندی 
و اعالم بيعت با قرآن و نبی)ص( و خاندان مطهرش)ع(؛ روز اعالن برتری اسالم و 
آغاز دوباره حکومت اسالمی بر امت مسلمان و روز برائت از كفار و مشركين؛ و روز 

وحدت امت اسالمی است.
استکبار جهانی و شيطان بزرگ اما، اكنون به شيوه دیگری كمر به نابودی این 
حکومت اسالمی جوان بسته اند. دسيسه ها و مکرهای آنها، اكنون تهمت هایی است 
كه به ایران و مسلمانان می زنند. آنها تالش می كنند تا با معرفی تروریست ها و 
سلفی ها و تندروهایی كه به نام اسالم، به اسالم واقعی ضربه می زنند، به عنوان "نماد 

اسالم در جهان" ضربه مهلکی بر پيکره اسالم و امت اسالمی وارد كنند. 
آنها همچنين تالش دارند تا ایران را از كشورهای دوست و مسلمان عربی جدا كنند. 
از سویی نيز ایران را از ادامه پيشرفت های تکنولوژیک و هسته ای خود باز می دارند. 
آمریکا و كشورهای غربی، ایران را متهم به نبود آزادی های فردی و عمومی كرده 
و سالمت مدیریت كشور را زیر سؤال می برند. آنها با نفی وجود عدالت و آزادی در 

ایران، تالش دارند تا ميان جامعه، نخبگان و رهبری امت جدایی بيندازند.
اما ما اعالم می كنيم كه امروز انقالب اسالمی ایران، با ثبات، حکمت و بصيرت، 
در رأس جبهه حق ایستاده است. پرچم "حق" در راه مبارزه با آمریکا و شریک 
صهيونيستش، هم اكنون در دستان باكفایت ولی امر مسلمين جهان »حضرت 
آیت اهلل العظمی امام سيد علی حسينی خامنه ای« قرار دارد و اميد است كه ایشان 
این پرچم مبارک را به دست صاحب واقعی آن، اميد مستضعفين جهان، حضرت 

مهدی منتظرـ  كه درود خدا بر او و پدران پاک و معصومش بادـ  برساند.

 جنگ نرم طوالنی استعمارگران،
با اندیشه اسالم انقالبی

  به قلم:  سید عمادالدین الحمروني 
)عضو مجمع اهل بيت )ع( تونس(
ترجمه: برهان محمودي )خبرگزاري ابنا(
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صهیونیست ها ؛ فوق حقوق بین الملل
یکی از ویژگی های اصلی صهيونيسم این است كه خود را "مافوق حقوق بين الملل" 
تلقی می كند. در نتيجه به خود حق می دهد از تمام ابزاری كه مفيد و الزم بر 
می شمارد استفاده می كند. از جمله این ابزارهاف استفاده از پاسپورت كشورهایی 
است كه دولت های حاكم بر آنان از مدت ها پيش تحت سلطه صهيونيسم و یا حتی 

تسليم آن هستند. 
آخرین رسوایی آنها در این زمينه، ترور »محمود المبحوح« از رهبران حماس در 
دوبی، توسط یک گروه از عوامل سازمان جاسوسی اسرایيل "موساد" و با استفاده از 

پاسپورت های جعلی اروپایی بود.

اقدام دو گانه انگلیس و فرانسه
انکليس اعالم كرد كه  اقدام عجيب، »دیوید ميلبند« وزیر خارجه  این  از  پس 
مسؤوليت استفاده از پاسپورت های جعلی متوجه اسرایيل است و به دنبال آن یک 
دیپلماتيک اسرایيلی ) عضوموساد( مامور در سفارت آن كشور در لندن را اخراج 
كرد. این خبر را شبکه های تلویزیونی بی بی سی و اسکای نيوز در تاریخ 23 مارس 

)3 فروردین 1389( پخش كردند .
قوه قضایيه فرانسه هم از تاریخ 12 ماه مارس تحقيقاتی را پيرامون استفاده از 4 
پاسپورت جعلی در هنگام وقوع قتل آغاز كرد؛ اما كامال مشهود است كه واكنش 
فرانسه در قبال این حادثه بسيار معتدل تر و ميانه روتر از اقدام انگلستان است. در 
واقع، تصميمی كه در پاریس برای تشکيل پرونده و انجام تحقيقات گرفته شده است 

برای اتالف وقت و بی اثر كردن وخامت این قضيه است.
در این حال، وقتی كه لندن تصميم به اخراج یک دیپلمات اسرایيلی گرفته و علناً 
اعالم كرده است كه مسؤوليت حکومت صهيونيستی در این قتل محرز است، آیا 
می توان چنين نتيجه گرفت كه نفوذ البی صهيونيستی در پاریس به مراتب بيشتر 

از لندن است؟
همسانی و همخوانی كامل سياست انگليس با اسرایيل ، مشاركت آن كشور در 
جنگ های عليه افغاستان و عراق و تمایل شدیدش برای حفظ و تشدید تحریم 
ها عليه ایران كامال واضح و شناخته شده است. همه ایفای نقش سگ كوچک نرم 
و مطيع از جانب »تونی بلر« نخست وزیر سابق انگلستان نزد جورج بوش را به یاد 
دارند. اما می بينيم كه در وضعيت كنونی، واكنش لندن به مراتب شدیدتر و خشن تر 

از پاریس بوده است. علت چيست؟
علت این شدت عمل آشکار انگليس را می توان در سياست داخلی آن كشور جستجو 
كرد. حزب كار انگليس، در آستانه انتخابات آتی ـ كه اكثرا شکست این حزب را 

پيش بينی می كنند ـ جهت جلب آراء انتخابات كننندگان مسلمان به این اقدام 
دست زده است.

و  هندی  پاكستانی،  اصالت  دارای  آنان  اكثریت  كه  ـ  انگليس  اسالمی  جامعه 
كشورهای خاورميانه هستند ـ به مراتب سازمان یافته تر از جامعه اسالمی فرانسه 
است. این مسلمانان همبستگی طوالنی مدتی نيز با فلسطين و كشورهای مخالف 
صهيونيسم از خود نشان داده اند. ضمن اینکه جامعه اسالمی انگلستانـ  بر خالف 
فرانسه ـ از ابزاری برخوردار است كه می تواند در مراحل مختلف، بویژه به هنگام 

برگزاری انتخابات، اعالم نظر نموده و تأثيرگذار باشد.

مشكالت آینده شهروندان اروپایی در خاورمیانه
اما بطور كلی ماجرای ترور انجام گرفته در دوبی با استفاده از پاسپورت های اروپایی 
جعلی )حال چه جعلی و چه معتبر( مسأله ی اقامت اروپایيان و یا استراليایی ها را 
در كشورهای درگير، مخالف و یا در حال منازعه با اسرایيل به مخاطره می اندازد. 
پس از ماجرای دوبی گيت دیگر چه كسی می تواند تضمين كند كه یک شهروند 
فرانسوی و یا انگلسی حقيقتا همان كسی است كه مشخصاتش در پاسپورتش درج 
شده است و یک قاتل موساد و در حال مأموریت نيست؟ چه اتفاقی می افتد اگر 
شهروندان عادی اروپاییـ  اعم از بازرگان و توریست و غيرهـ  كه در خاورميانه اقامت 
دارند و یا به آن منطقه رفت و آمد می كنند تحت بازجویی و كنترل های طوالنی و 

جدی جهت شناسایی و تثبيت هویت واقعی شان قرار گيرند؟
در حال حاضر برخی از كشورها تدابير كنترلی را در مرزهایشان برای جلوگيری از 
ورود قاتالن اسرایيلی تشدید كرده اند و تمام روابط سياسی و اقتصادی ميان اروپا و 
كشورهای اسالمی به مخاطره افتاده است. در هر حال اینک منافع حقيقی فرانسه 

و انگلستان به طور جدی به مخاطره افتاده اند.

آینده رژیم غاصب
در گذشته نيز حکومت هایی بوده اند كه از خشونت و سودجویی های مختلف برای 
حفظ منافع خویش استفاده كرده و خود را جاودان می پنداشتند؛ لکن اكنون از 
صفحه ی روزگار محو شده اند. چنين سرنوشتی در انتظار رژیم صهونيستی و البی 

جهانی آن نيز هست.
واكنش های انگلستان و فرانسه در عين كلی و ناكافی بودن، حکایت از آن دارند كه 
گرایش ها و جهت گيری ها در حال تغيير جهت هستند. اما این سئوال مطرح است 
كه اگر در ماجرای قتل در دوبی به جای یک نفر چندین نفر به قتل می رسيدند، 

چه پيامدی به همراه می داشت؟

دوبی گیت ؛ و پیامدهای آن

  به قلم:  یحیی القواسمی
)ریيس مركز شيعي الزهراء)س( در فرانسه(
ترجمه: كاظم ذاكری )معاونت بين الملل مجمع(
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  گفتگو از: محمدحسین وزارتی و سیدمرتضی مفیدنژاد
)مؤسسه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري(

- پیرامون موقعیت کنونی خلیج فارس و اهمیت استراتژیكی آن برای 
کشورهای منطقه و کشورهای غربی توضیحاتی بفرمایید.

باید گفت كه خليج فارس هميشه مهم بوده و اهميت آن تنها برای دیروز و 
امروز نيست، بلکه از ابتدای تاریخ و شکل گيری ملت های منطقه، خليج فارس 
نظر به موقعيت جغرافيایی، سياسی و ژئوپليتيکی اش، اهميت داشته است. زمانی 
پرتغالی ها می خواستند كه در منطقه ی اقيانوس هند، یک جاپایی پيدا كنند؛ 
چه قسمت غربی و چه قسمت شرقی اش كه به اقيانوس آرام می رسيد. به همين 
دليل، چند جا را اشغال كردند؛ گوا در هند، ماكائو در چين و سومی جزایر تيمور 
در اندونزی. برای این كه بتوانند تصرف دریایی شان را بر كل اقيانوس هند تثبيت 
كنند، به این نتيجه رسيدند كه باید در خليج فارس پایگاه داشته باشند و لذا 
جزیره ی هرمز و بندرعباس و مسقط در ُعمان را اشغال كردند. در زمان صفویه 

پرتغالی ها ، با خفت و خواری از ایران بيرون شدند.
قبل از آن و در زمان هخامنشيان نيز، ایران با قدرت در خليج فارس حضور 
داشت. در طول تاریخ، حضور غالب ایران در خليج فارس موجب شد كه از 
ازمنه ی بسيار گذشته، از زمانی كه یونانی ها تاریخ نوشتند و نقشه های جغرافيایی 
را ترسيم كردند - از بيش از دو هزار سال قبل- این منطقه به نام خليج فارس 
یا "سينوس پرسيکوس" مشخص شود. در نقشه هایی كه آن ها كشيده بودند و 
حاال هم شما می بينيد، بيش از هر نقطه ی آبی دیگری در دنيا اهميت دارد یا 
اگر بخواهيم متعادل تر صحبت كنيم، باید بگویيم كه یکی از چند نقطه ی آبی 

حساس جهان است.

- همان طور که مستحضرید، رهبر انقالب برای الحاق "ناوشكن جماران" 
به نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا به بندرعباس و سواحل خلیج فارس سفر 
کردند. حضور رهبری در عرشه ی این ناوشكن، با توجه به وجود ناوها 
و شناورهای پشتیبانی آمریكا و انگلیس و نیز حضور خانم هیالری 

کلینتون در منطقه، چه پیامدها و بازتاب هایی را در پی داشت؟
این امر از چند نظر قابل توجه است. نکته ی اول این كه رهبر معظم انقالب، 
به عنوان شخصيت اول جمهوری اسالمی ایران، در مراسم به آب اندازی و شروع 
عملياتی این ناو، شركت كردند. خيلی پروژه ها در كشور اتفاق می افتند كه 
ممکن است از لحاظ حجم، هزینه و مجموعه فناوری هایی كه در آن ها به كار 
گرفته شده است، از این پروژه بزرگ تر باشند و رهبری لزوماً در همه ی آن ها 
حاضر نمی شوند اما ناوشکن جماران هم در حوزه ی خودكفایِی دفاعی و هم به 
لحاظ فناوری، كار بزرگی بود كه توسط جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت.

ایران  باید قوای مسلحه ی جمهوری اسالمی  در حوزه ی امنيت كل كشور، 
علی الخصوص در حوزه ی دریا، به ابزارهای نوین مجهز شوند. ما در گذشته 
محتاج این بودیم كه از بيگانه ها وسایل رزمی و دفاعی دریایی بخریم. برای مثال 
زیردریایی هایی كه قرار بود قبل از انقالب از آلمان خریداری شود؛ بعد از انقالب، 
آلمان ها این را متوقف كرده و به ما نفروختند. این كه ما رزم ناوی بسازیم كه به 
لحاظ فناوری قابل مقایسه با رزم ناوهای ساخته شده توسط كشورهای پيشرفته 
باشد، این خودش یک گام بلند در خودكفایی دفاعی است كه نظر به اهميت این 

پروژه، رهبر انقالب در مراسم افتتاح آن حاضر شدند. این در مورد ایران.

عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بیت)ع( : 

آمریكا تالش مي کند 
در قلب جهان اسالم

حضور یابد

28 سال است که نام دکتر والیتی در عرصه  اجرا و تصمیم سازی، با وزارت خارجه 
و دیپلماسی جمهوری اسالمی عجین شده است؛ از سیاست خارجی اوائل انقالب 
گرفته تا دیپلماسی جنگ و سال های پس از آن. به دفتر کار مشاور امور بین الملل 
رهبر انقالب آمدیم تا پیامدهای حضور  آقا در خلیج فارس و افتتاح ناوشكن جماران 
را از زبان ایشان بشنویم. آقای دکتر معتقد است که یكی از ابزارهای غربی ها برای 
تفرقه افكنی بین مسلمانان، پروژه ی "ایران هراسی" است، درحالی که سوابق تاریخی 

و استراتژی بازدارندگی ما مغایر با این ادعا است.
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اما در مورد جهان اسالم باید گفت كه امروزه در جای جای جهان اسالم به خصوص 
در قلب جهان اسالم كه منطقه ی خاورميانه است، آمریکایی ها، متحدین شان و 
ناتو حضور دارند و دیگران نيز مثل روسيه به بهانه ی حضور ناتو سعی می كنند 
در این منطقه حضور پيدا كنند. این منطقه متعلق به مسلمان ها است. اما گویی 
كه این خاورميانه را خوان یغمایی تصور كرده اند كه هر بيگانه ای از هر كجا كه 
آمده، بياید و بر سر این سفره ی گسترده كه از نظر آن ها بالدفاع است، بنشيند 
و در حقيقت به سبک جدید، به استثمار و استعمار این منطقه و كشورهای 
اسالمی ادامه دهد. حاال اگر یک كشور اسالمی كه به لحاظ آرمانی تکيه گاه 
اعتقادی جهان اسالم است، به یک درجه ی باالیی از قوت دفاعی و خودكفایی 

ابزار دفاعی برسد، این خودش موجب دلگرمی مسلمان ها است.
دليل این دلگرمی هم اینست كه ما كشور اسالمِی دیگری به جز جمهوری 
اسالمی ایران نمی شناسيم كه با چنين استقالل رأیی و از موضع قوت، با دنيای 
استکبار سخن بگوید. البته معنایش این نيست كه كشورهای اسالمی دیگر، از 
مواضع مسلمان ها حمایت نمی كنند، بلکه مقصود این است كه ایران به دليل 
استقاللی كه دارد و به دليل احساس استغنایی كه در برابر بيگانگان می كند 
و قدرتی كه از خودش نشان داده است، در دفاع از خود و ایستادن و اتکاء به 

امکانات بومی، در جهان اسالم حرف اول را می زند.
اگر این كشور به لحاظ دفاعی پيشرفت كند، در حقيقت موجب دل گرمی تمام 
مسلمان ها خواهد شد. بنابراین حضور رهبر انقالب به عنوان شخصيت اول نظام 
جمهوری اسالمی ایران و شخصيت اول معنوی جهان اسالم در خليج فارس، این 
پيام را برای مسلمان های دنيا دارد كه اگر می بينند در جای جای جهان اسالم از 
سومالی، عراق، فلسطين، لبنان، افغانستان، پاكستان و جاهای دیگر، مورد طمع 
بيگانان است و بعضاً بخشی از این سرزمين های اسالمی در اشغال بيگانگان و 
دشمنان اسالم قرار دارد، در این چنين شرایطی، رهبر مستقل ترین و مقتدرترین 
كشور اسالمی برای عملياتی شدن اولين رزم ناوی كه توسط متخصصين ما 
ساخته شده بر عرشه ی ناوشکن حاضر شده و آن را افتتاح می كنند. بنابراین این 
حركت نه فقط برای مردم ما بلکه برای كل جهان اسالم، نمادی از اقتدار رو به 

افزایش جمهوری اسالمی است.

- غرب و رسانه های آن سعی دارند تا پیشرفت های علمی و نظامی 
جمهوری اسالمی را شاهدی برای پروژه ی خودساخته ی "ایران هراسی" 
انرژی  از دستاوردهای ما در  به عبارت دیگر، هر کدام  جلوه دهند. 
پازل  از  قطعه ای  ناوشكن جماران،  و  لیزر  پرتاب موشك،  هسته ای، 
دالئل  درباره ی  جناب عالی  نظر  می شود.  داده  نشان  "ایران هراسی" 

پدید آمدن این موج انحرافی چیست؟
دشمنان ما، دشمنان جهان اسالمند. یعنی علت دشمنی تعدادی از قدرت های 
غربی، مشخصاً آمریکایی ها و آن هایی كه با آمریکا هم موضع هستند، به همين 
دليل است. جمهوری اسالمی ایران به عنوان كشوری مهم با ظرفيت های باالی 
تاریخی، جغرافيایی، اعتقادی، اجتماعی و خالصه در یک كلمه، یک كشور 
بالقوه قدرت مند است كه به بركت انقالب اسالمی در صدد است تا قدرت های 
بالقوه ی خود را به فعل تبدیل كند. این دولت ها وجود چنين كشوری را برای 

منافع نامشروع خود خطرناک می بينند و به همين دليل از جمهوری اسالمی 
ناراحتند. شما هيچ كشور اسالمی را پيدا نمی كنيد كه موقعيت ژئوپليتيک ایران 
را داشته باشد. همين ایران با موقعيت مهم خود، در گذشته قلمرو آمریکایی ها 
بود. بعد از كودتای 28 مرداد تا پيروزی انقالب اسالمی؛ یعنی مدت بيست وپنج 
سال ایران در دستان آمریکا بود. طبيعی است كه پيروزی انقالب اسالمی، یک 

ضرر برای آمریکا بود.
ضرر بزرگ تر، ترس از الگوشدن ایران برای 56 كشور اسالمی دیگر و در درجات 
بعد برای كشورهای جهان سوم است. این ها نمی خواهند كه ما الگوی موفقی 
باشيم. فلذا از همه ی جهات سعی می كنند تا ما را تضعيف كنند. بنابراین اساس 
این مخالفت ها به زبان ساده، این مسأله است كه: استعمارگران، اصلی را از 
 Divide" گذشته تا به امروز دارند كه به طور مستمر آن را روز آمد می كنند؛
And Rule" یعنی تفرقه بيانداز و حکومت كن. این تفرقه را هم بين ملت ها 
می اندازند، یعنی هر ملتی اگر متشکل از اقوام مختلف باشد، سعی می كنند كه 
حالت تجزیه طلبی را تقویت كنند. دیگر این كه در بين مسلمان ها تفرقه بياندازند 
و برای نيل به این هدف به وسایل مختلفی متوسل می شوند. از جمله ی این 

طرح ها همين پدیده ی "Irano Phobia" یا "ایران هراسی" است.
اما ایران خودش را تقویت كرده تا در برابر زیاده خواهی زیاده خواهان عالم بایستد؛ 
یعنی نه یک حالت تهاجمی بلکه حالتی در حوزه ی بازدارندگی كه قصد ندارد 
جایی را تصرف كند اما اجازه هم نمی دهد كه به حریم امنيتی، تماميت ارضی 
و منافع ایران تجاوز شود. بارها هم ما این موضوع را توسط مقامات مختلف از 

باالترین مقامات تا رده های دیگر گفتيم.

- سوابق تاریخی ما هم مؤید این مطلب است.
بله؛ آن اوایل كه وزیر خارجه شده بودم، خدمت امام رسيدم. شاید اواخر سال 60 
بود یا اوایل 61. خدمت امام عرض كردم كه سفری به چند كشور خارجی دارم. 
ایشان فرمودند كه در رابطه با آن كشورهای دوردست، هر جور خودتان صالح 
می دانيد. اما به كشورهای همسایه و منطقه خاطرجمعی بدهيد كه ما كاری به 
آن ها نداریم. ما می خواهيم همه با هم زندگی كنيم. این سفارش امام، به وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی در آغاز كارش است. رهبر معظم انقالب اسالمی نيز 
در همين مراسم آغاز عملياتی شدن رزم ناو جماران بر دوستی ما با همسایگان 

تأكيد كردند.
اما به لحاظ تاریخی هم همين طور است. زمانی همين نْجدی ها كه باألخره 
وهابيت از همان جا سر برآورد، به مسقط حمله كرده و آن جا را گرفتند. سلطان 
وقت عمان، از نادرشاه افشار كمک خواست. نادرشاه افشار نيرو فرستاد –رفتن 
به مسقط بدون استفاده از نيروی دریایی امکان پذیر نبود- و نْجدی ها را شکست 
داد و عمان را مجدداً تحویل سلطان نشين عمان داد. سابقه ی كمک ایران به 
كشورهای همسایه برای دفاع از خودشان و نيز عدم سابقه ی ایران به خصوص 
جمهوری اسالمی در تعّرض به خاک همسایگان، خود نشانه ی بسيار آشکاری 
است برای نيت خيرخواهانه ایران. صدام و نيروهایش به تحریک بيگانه ها به 
ایران حمله كرده و بخش مهمی از سرزمين ما را اشغال كردند. ما تالش كردیم 
سرزمين خودمان را آزاد كنيم. البته گاهی هم برای این كه كار متقابل كنيم، 
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به داخل خاک عراق رفتيم، ولی همواره اصرارمان بر این بود كه باید نيروهای 
دو طرف بر سر مرزهای شناخته شده ی بين المللی مصّرح در قرارداد 1975قرار 

گيرند.

- رهبر انقالب در مراسم افتتاح ناوشكن جماران، اشاره ی ویژه ای به 
دریای عمان داشتند. به نظر می رسد که جمهوری اسالمی قصد دارد تا 
در این منطقه عمق استراتژیك خود را افزایش دهد. نظر شما دراین باره 

چیست؟
بخشی از سواحل جنوب ما با دریای آزاد در دریای عمان است؛ یعنی از تنگه ی 
هرمز تا حدود گوادر. بخشی از كناره ی ساحلی استان هرمزگان و تمام كرانه های 
ساحلی استان سيستان و بلوچستان سواحل دریای عمان است. بنابراین خيلی 
طبيعی است كه ما هرجا كه در كنار دریای آزاد هستيم، بتوانيم از محدوده ی 
دریایی خودمان حراست كنيم. نکته ی دوم این كه امنيت دریاها در هر نقطه ای 
بر عهده ی كشورهای اطراف آن دریاهاست. فرض بفرمایيد دریای شمال بين 
نروژ و انگليس، دریای خزر بين 5 كشور ایران، روسيه، آذربایجان، قزاقستان و 

تركمنستان. در مورد دریای عمان هم به همين شکل است.
ایران، عمان، تا حدودی پاكستان و امارات طبق چارچوب قانون دریاها مسؤول 
امنيت دریای عمان هستند. پس اگر ما حوزه ی فعاليت نيروی دریایی خودمان 
را به دریای عمان توسعه بدهيم، كاری بر اساس حقوق دریاها در چارچوب 
حقوق حقه ی جمهوری اسالمی ایران انجام داده ایم. سومين نکته هم مالحظات 
اقتصادی است كه مثالً مشخص كردن حدود ماهی گيری. ضمن این كه مطابق 
قواعد بين المللی ما در دریاهای بين المللی مثل اقيانوس هند نيز باید حضور 

داشته باشيم.

- متأسفانه به نگاه رهبر انقالب درباره ی مسائل منطقه ای و بین المللی 
بین الملل  امور  مشاور  به عنوان  جناب عالی  است.  شده  توجه  کمتر 
ایران  این موضوع را در جایگاه جمهوری اسالمی  تأثیرات  معظم له، 

چگونه می بینید؟
از  العظمی خامنه ای می گذرد.  اهلل  آیت  رهبری  آغاز  از  بيست سال  از  بيش 
مهم ترین دستاوردهای دوره ی رهبری حضرت آقا تبدیل شدن ایران به قدرت 
اول منطقه ای است. این امر لوازمی دارد كه بدون پایبندی به این لوازم امکان 
تحقق آن نبود. ایران به گفته ی دوستان، غيردوستان یا مخالفينش، قدرت اول 
منطقه ای است. حال به چه كشوری قدرت منطقه ای می گویند؟ آن كشوری 
كه در مقایسه با سایر قدرت های منطقه، بيشترین تأثيرگذاری را در كشورهای 

منطقه ی خودش داشته باشد، به قدرت اول منطقه ای تبدیل می گردد. 
شما هيچ كشوری را نمی توانيد مثال بزنيد كه به اندازه ی ایران در كشورهای 
اطراف و منطقه ی خودش این مقدار نفوذ داشته باشد؛ از آسيای مركزی تا قفقاز، 
در منطقه ی خاورميانه، عراق و فلسطين و لبنان تا شرق ایران در افغانستان و 
جنوب ایران در همين مناطق دریایی. به طوری كه از اولين سياست های اعالم 
شده ی آقای اوباما بعد از این كه سر كار آمد، این بود كه باید با ایران بنشينيم و 
مذاكره كنيم. زیرا اگر ما بخواهيم مسائل خودمان را در عراق، فلسطين، لبنان 

و افغانستان حل كنيم، حتماً باید با مشاركت ایران باشد. در مورد هيچ كشور 
دیگری چنين سخنی توسط آقای اوباما گفته نشده است. حاال آمریکایی هایی 
كه معلوم است دوست دار ما نيستند؛ یعنی دولت های آمریکا از اول تاكنون. ولی 

تصدیق می كنند به این كه ایران تأثيرگذارترین كشور در منطقه است.
اما این مهم با مقدماتی شکل گرفته كه پایه ی اصلی آن خود انقالب است. 
پایه گذار اصلی، امام)رضوان اهلل تعالی عليه( بود كه با این نگاهی كه آقا دارند كه 
هم نگاه ملی، هم جهان اسالمی و منطقه ای است، استمرار پيدا كرده است. 
یعنی ایشان زمانی در قبل از انقالب اسالمی، مثالً كتاب آینده در قلمرو اسالم 
سيد قطب را ترجمه كردند و راجع به نقش مسلمانان در آزادی هند كتاب 
نوشتند. سيد قطب رهبر عرفانی بود كه دغدغه ی جهان اسالمی داشت. نگارش 
كتاب نقش مسلمانان در آزادی هند، این دید جهان اسالمی رهبر انقالب را 
نشان می دهد. حمایت از مجلس اعالی انقالب اسالمی، حزب الدعوه در زمان 

مبارزات شان با صدام، حمایت از مبارزین فلسطينی، حماس و جهاد اسالمی، 
حمایت از حزب اهلل در لبنان، حمایت از مجاهدین افغانی چه سّنی، چه شيعه در 
زمان اشغال خاک افغانستان توسط شوروی سابق. همواره ایشان، چه در زمان 

ریاست جمهوری و چه در زمان رهبری نقش محوری داشتند.
بنده هم در زمان ریاست جمهوری در وزارت خارجه بودم و هم در زمان رهبری 
ایشان و حاال هم كه به عنوان مشاور بين الملل هستم، از نزدیک شاهدم كه از 
سال 60 كه ایشان به ریاست جمهوری انتخاب شدند و از سال 68 كه به رهبری 
انتخاب شدند، یعنی حدود 28 سال، شاهد دیدگاه ها و تصميم گيری های ایشان 
در حوزه ی بين المللی و در حوزه ی منطقه ای هستم و بدون تردید نگاه ملی، 
فراملی، منطقه ای و بين المللی ایشان، كامالً راهبردی است كه بر همين اساس 
هم جمهوری اسالمی ایران حركت كرده است. به این دليل است كه می بينيد 
امروز متحدین ما در منطقه، متحدین تعيين كننده ای هستند. به طوری كه مثاًل 
یکی از رهبران لبنان، جناب آقای سيدحسن نصراهلل اعالم می كند كه اگر 

اسرائيل حركتی عليه ایران بکند، پاسخش را از ما خواهد گرفت.
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حجت االسالم والمسلمين شيخ محسن اراكی گفت: حاكمان سعودي اگر به 
منافع خود فکر مي كنند، باید از مردم عراق معذرت بخواهند و اهانت به آیت اهلل 
سيستاني را محکوم كنند، چون شيعيان پيوندشان با مرجعيت قطع نشدني 

است. 
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با اشاره به اهانت شيخ عریفی 
اضافه كرد: توهين مفتي سعودي به آیت اهلل سيستاني در ميان همه شيعيان و 
مسلمانان جهان بازتاب گسترده اي داشته و همگان را ناراحت كرده و رنجانده 

است. 
رئيس مجمع اندیشه اسالمي گفت: اقدامات وهابيون در این گستاخي ها و 
ناسزاگویي ها به مراجع، علماء و پيروان مذهب شيعه، اقدامي انفعالي و از روي 

عصبانيت است. 
استاد عالی حوزه علميه قم بيان داشت: این اقدام زشت دو عامل مهم داخلي و 
خارجي مي تواند داشته باشد كه عامل خارجي آن به دشمنان اسالم بر مي گردد 

كه از خارج در علماي وهابي نفوذ مي كنند تا این گونه حرف ها را بزنند. 
وي افزود: این اقدامات به خشمي بر مي گردد كه استکبار جهاني از بيداري 
اسالمي و مقاومت مردم مسلمان به ویژه مردم عراق در برابر اشغال كشورشان 
و دخالت بيگانگان دارند كه سبب شده به صورت غيرمستقيم رهبران وهابي را 
وادار كنند نسبت به شخصيتي كه بيشترین نفوذ را در افکار عمومي عراق دارد، 

اهانت كنند. 
نماینده سابق مقام معظم رهبري در انگليس گفت: استکبار جهاني بعد از 
شکست طرح ها و برنامه هاي آمریکا در لبنان و عراق و منطقه خاورميانه به 
ایجاد تفرقه و اختالف ميان مسلمانان روي آورده  است كه یکي از روش هاي آنها 
مطرح كردن اختالف ميان شيعه و سني با هدف خدشه وارد كردن به وحدت 

مسلمين است. 
وي تأكيد كرد: با توجه به نقش عراق به عنوان یک كشور اسالمي در تقویت 
وحدت مسلمانان، آمریکایي ها تالش كردند اختالف ایجاد كنند كه حضرت 

آیت اهلل سيستاني در برابر این حركت همچون سد محکمي ایستادگي كردند. 
اراكي گفت: كاري كه امام جمعه وهابي انجام داده و اهانتي كه كرده است نوعي 
انتقام گيري است و ملت مسلمان باید دشمنان خود را شناخته و بصيرت داشته 
باشند، ملت مسلمان مي دانند این حرف، حرف صهيونيسم ها است ولو از زبان 

این وهابي گفته شده باشد. 
این استاد حوزه بيان داشت: مسلمانان در شرق عربستان اكثریت را دارند و شاید 
وهابيون و سردمداران سعودي با اینگونه كارها مي خواهند شيعيان این كشور را 
زیر فشار قراردهند كه اشتباه بزرگي است، چون این گونه اقدامات سبب مي شود 

شيعيان عربستاني نسبت به علماي عربستان بدبين شوند. 
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( تصریح كرد: یکي دیگر از عوامل 
بروز این گونه اقدامات، مداخله عربستان در یمن و ناكامي ها و شکست در برابر 
مقاومت مردم شيعه این كشور است و آنها سعي دارند اذهان عمومي را گمراه و 
به سوي دیگر متوجه كنند و همچنين مقاومت مردم یمن آنها را عصباني كرده 

و این اقدامات از روي عصبانيت سعودي ها صورت مي گيرد. 
وي گفت: سعودي هاي وهابي در برابر مقاومت ضد بيگانه شيعيان عصباني و 
ناراحت هستند و سبب شکست هاي آمریکا در عراق و یمن را شيعيان مي دانند 

و به صورت انفعالي دست به این اقدامات مي زنند. 
این استاد حوزه به وظيفه علماء و امت اسالمي اشاره كرد و اظهار داشت: باید در 
برابر این اقدامات زشت از جانب علماء و نخبگان و عموم مردم واكنش منطقي 
نشان داده شود البته بردباري در این زمينه الزم است تا باعث تنش ميان 

مسلمانان نشود. 
وي خاطر نشان كرد: اقدامات سازمان كنفرانس اسالمي و دولت هاي عربي در 
محکوم كردن این جریان بسيار مؤثر است و با ارسال پيام ها و بيانيه ها مي توانند 
این حركت هاي انحرافي را سركوب كنند و رسانه ها نيز باید انعکاس بيشتري 

دهند و در محکوم كردن این جریانات بسيج شوند. 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(: 

پیوند شیعه با مرجعیت 
قطع نشدني است   
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دبيركل مجمع جهانی اهل بيت )ع( گفت : تمامی برنامه های پيش بينی شده 
مجمع جهانی برای سال 88 محقق شده است. 

»حجت االسالم و المسلمين اختری« كه روز چهارشنبه 26 اسفند 88 و در 
آخرین روز كاری سال، در جمع مدیران و كاركنان مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
سخن می گفت ، با تقدیر از فعاليت های كاركنان مجمع در تهران و قم تأكيد 
كرد: »توانمندي ما محدود است اما در حد توانمان و آن مقداري كه در وسع ما 
هست، آن مقداري كه در توان ما بوده تالش كردیم كار را انجام دهيم، خوب هم 
انجام دادیم و با تالش كاركنان و مدیران خدوم مجمع، تمامی برنامه های از پيش 
تعيين شده مجمع جهانی اهل بيت)ع( در بخش های فرهنگی، پژوهش، تأليف 
و نيز بخش بين الملل محقق شده است؛ ضمن اینکه در زمينه اطالع رساني و 
خبرگزاري هم بهتر و فعال تر از سال قبل عمل كردیم. همه این توفيقات، به 

دليل همدلي و پشتيباني شما بود كه توانست این نتایج را داشته باشد«.
دبيركل مجمع افزود: »ما هم اكنون در مقایسه با مؤسسات مشابه خود، از آنها 
جلوتر هستيم و این مي طلبد كه باز هم تالش و فعاليتمان را بيشتر كنيم 
و بکوشيم كه خدمات بيشتري به پيروان اهل بيت)ع( ارائه دهيم و ان شاءاهلل 

ارتباطمان را با جهان بيشتر كنيم«.
آقای اختری با توصيه به همکاران خود برای بازبينی در عملکرد سال گذشته 
خود به منظور تصحيح اشتباهات احتمالی گفت: »مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
برای سال آینده به نوآوری ، خالقيت و استفاده بهتر از ابزارهای جدید نيازمند 

است«.
دبير كل مجمع جهانی اهل بيت )ع( در بخش دیگری از سخنان خود سال 88 
را سال آزمایشی سخت و در عين حال پر اهميت برای ایران و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی دانست و خاطر نشان كرد: »برخی از افراد نتوانستند خود را 

در خط امام، رهبری و نظام جمهوري اسالمي نگاه دارند. بعضي ها در بين راه 
متوجه شدند و برگشتند و بعضي ها هم خيلي دیر برگشتند«.

وی با انتقاد شدید از همه كسانی كه عملکردشان باعث ایجاد تردید در ذهن و 
دل هواداران نظام  اسالمی شد، گفت: »آنهایي كه به ملت ضربه زدند، آنهایي 
كه شوكت نظام را خدشه دار كردند، آنهایي كه آبروي نظام و امام را در دنيا 
خدشه دار كردند، و آنهایی كه نسبت به اصل والیت فقيه تردید ایجاد كردند 
باید توبه كنند و توبه آنان هم به این است كه شک و تردید را از دل تک تک 

آن افراد بزدایند«.
اختری با بيان این مطلب كه این مسائل باعث شد كه انقالب اسالمی تولدی نو 
و حياتی تازه پيدا كند تصریح كرد: »اگر این وضعيت به وجود نمي آمد ممکن 
بود فتنه گران، سال هاي بعد دوباره نقشه دشمن را پياده كنند و برای گشودن 
راه آمریکا و استکبار در كشورمان تالش كنند اما با این حوادث، براي هميشه از 
صحنه خارج شدند و دیگر ملت و نظام ما آنها را در هيچ صحنه اي راه نخواهد 
داد. این كار بزرگي بود كه امسال صورت گرفت و همه اینها از لطف و عنایت 
خداوند متعال، توجهات حضرت ولي عصر )عج( و علم، درایت، تدبير، خردمندي 

و هوشياري رهبر فرزانه ما حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بود«.
ایشان با تأكيد بر اینکه در جریانات پيش آمده بار دیگر هوشمندی و مدیریت 
رهبر معظم انقالب اسالمی برای همگان بيش از پيش روشن شد گفت: »این 
انسان پاک و وارسته توانست این كشتي بزرگ را هدایت و راهنمایي كند و اوج 
و عظمت را به كشورمان برگرداند. امروز كشور ما بعد از آن مشکالت چند ماه 
پيش در دنيا عزت و عظمت و شوكتش بيش از گذشته شده است. مقاومت 
ملت هم ستودني بود و ما باید در پيشگاه خداوند متعال همواره دعاگو و قدردان 

این مردم باشيم«.

دبیرکل  مجمع جهاني اهل بیت)ع(
در پایان سال 1388 :

 تمام برنامه های پیش بینی 
شده  مجمع برای سال 1388 
محقق شد
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دبيركل مجمع جهاني اهل بيت )ع( گفت: همت و كار مضاعف، رمز حركت رو 
به رشد نظام جمهوري اسالمي است و با توجه به این امر باید در مناطقي كه 

تاكنون صدایمان را نرسانده ایم، حضوري جدي پيدا كنيم. 
حجت االسالم محمد حسن اختري دبيركل مجمع جهاني اهل بيت )ع( گفت: 
در اولين روز كاري در سال جدید، اقدامات الزم براي برنامه ریزي بهتر و دقيق تر 
در تحقق دستور مقام معظم رهبري در خصوص همت مضاعف انجام شده 

است. 
حجت االسالم اختري ادامه داد: در اولين جلسه مجمع جهاني اهل بيت )ع( 
دستورات الزم به معاونين و مدیران آنها ابالغ شد تا به عنوان یک نهاد وابسته 
به دفتر مقام معظم رهبري تالش مضاعفي براي تحقق شعار سال جاري انجام 

دهند. 
وي در ادامه سخنان خود افزود: چون مجمع جهاني وابسته به دفتر مقام معظم 
رهبري است، بيشتر از هر سازمان دیگري براي همت و كار مضاعف مورد خطاب 
قرار گرفته و ما باید بيشتر از هر كس دیگري تالش كنيم تا این دستورالعمل 

را اجرا كنيم. 
وي ادامه داد: اعتقاد دارم كه نامگذاري امسال توسط مقام معظم رهبري به نام 
همت و كار مضاعف، به مثابه بخشنامه عمومي براي دولت و همه دست اندركاران 

نظام به طور خصوص است. 
اختري مخاطبان این بخشنامه را به 3 حلقه تقسيم كرد و افزود: حلقه اول 
مربوط به دفتر مقام معظم رهبري و نهادهاي وابسته به این دفتر هستند و حلقه 
دوم شامل خدمتگزاران به نظام جمهوري اسالمي ایران در قوه هاي مجریه، 

قضایيه و مقننه مي شود و حلقه سوم هم عموم مردم ایران هستند. 
اختري در ادامه  افزود: هدف تمام این گروه ها و حلقه ها، رسيدن به كمال و 

پيشرفت و فتح قله هاي جدیدی است كه مورد توجه نظام قرار دارد. 
دبيركل مجمع جهاني اهل بيت )ع( در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بر 
همين اساس است كه در نهادهاي دیني و مذهبي برنامه ریزي ها براي رسيدن 

به همت و كار مضاعف آغاز شده است. به عنوان مثال مجمع جهاني اهل بيت 
)ع( قصد دارد تا نهایت تالش خود را براي افزایش همت خود به منظور دستيابي 

به دورنماي مطلوب مدنظر به كار بندد. 
اختري با اشاره به اهداف تعيين شده مجمع جهاني اهل بيت )ع( براي سال 
جاري عنوان كرد: ما باید در مناطق جدیدي كه تاكنون صدایمان را نرسانده ایم، 
حضوري جدي پيدا كنيم و همت ما این باشد كه همه مسلمانان و به خصوص 
به اهداف مقدس اجتماعي، علمي و  براي رسيدن  پيراون اهل بيت )ع( را 

اقتصادي تشویق كنيم و سوق دهيم. 
حجت االسالم محمد حسن اختري در ادامه گفت: دومين هدفي كه باید ترسيم 
و طبق این هدف، تالش خود را مضاعف كنيم، رساندن نداي اهل بيت )ع(، 
جمهوري اسالمي و مقام معظم رهبري در گستره و شعاع جغرافيایي بزرگ تر 

از حال حاضر است. 
ریيس »جمعيت مسجدسازان خّير« افزود: براي تحقق این اهداف نيازمند تالش 
چند برابري و مضاعف هستيم. شاید ما نتوانيم تا دو برابر تالش خود را افزایش 

دهيم، اما حتي افزایش چند درصدي هم مطلوب است. 
اختري در ادامه اظهار داشت: این افزایش تالش بدون شک به رشد حوزه هاي 
فرهنگي، تحقيقي، پژوهشي، ترجمه و صدور اهداف انقالب خواهد انجاميد و 
در این صورت است كه مجمع جهاني اهل بيت )ع( به وظایف خود در قبال 

مسئوليتي كه دارد، به نحو مطلوب پرداخته است. 
اختري همچنين با اشاره به اینکه نتيجه همت و كار مضاعف در پایان سال 
جاري، ثمربخشي بيشتر نهادهاي دیني و مذهبي نسبت به سال 88 شمسي 
خواهد بود، ادامه داد: در تالش مضاعف، نباید هدف تنها افزایش كميت باشد؛ 
بلکه باید در كنار آن به كيفيت و چگونگي انجام كار هم توجه شود. رشد كميت 
در كنار افزایش كيفيت، رشد خدمات را در تمام عرصه ها از جمله فعاليت هاي 

دیني شامل مي شود.

دبیرکل  مجمع جهاني اهل بیت)ع(
در آغاز سال 1389 :

 همت مضاعف، 
رساندن صداي اهل بیت )ع( 
به نقاط جدید دنیاست

شماره هاي 36و37ـ   اسفند 88 و فروردين 1989

n



بيست و سومين كنفرانس بين المللی وحدت اسالمی با شركت اندیشمندان كشورهای مختلف صبح  
سه شنبه  11 اسفند 1388 آغاز به كار كرد.

»حجت االسالم والمسلمين محمدحسن اختري« دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( دبير نشست صبح 
روز اول این كنفرانس و یکی از سخنرانان آن بود.

ایشان با بيان اینکه بناي خلقت بر اساس تعدد بوده، و همچنين وجود مذاهب مختلف در بين همه ادیان، 
یک حقيقت غيرقابل انکار است گفت: »اما مسأله اي كه باید در تعدد مذاهب به آن توجه كنيم این است 
كه چگونه ضرورت وحدت جوامع اسالمي را با مسئله تعدد، سازش دهيم و اینکه چگونه این انسجام به 
وجود خواهد آمد. وجود مذاهب نباید باعث درگيري شود و دشمنان از این طریق بتوانند در ميان ما رخنه 

كرده و تعدد را به عنوان وسيله اي براي نزاع و درگيري به كار برند«.
اختری اتحاد مسلمين را ضرورتي اجتناب ناپذیر دانست و گفت: »از زمان پيامبر )ص( گروه هایي در پي 
ایجاد اختالف در جامعه اسالمي بوده اند. در برابر این گروه ها، علماي اسالم بيشترین مسؤوليت را دارند و 
باید در آموزش ها و كتاب ها موضوع وحدت اسالمي را اساس قرار دهند و وحدت، در حوزه ها و دانشگاه ها 
مبنا باشد. بنابراین یکی از مسؤوليت هاي جوامع اسالمي این است كه در كتاب ها و آموزش هاي دیني 

خود، وحدت را اساس كار قرار داده و از مسائل تفرقه انگيز جلوگيري كنند«. 
وی به دستورات قرآن كریم درباره مسئله وحدت هم اشاره كرد و گفت: »جلوگيري از اختالف و درگيري 
در ميان مسلمانان بسيار در قرآن سفارش شده و قرآن در خصوص ایجاد برادري و یکپارچگي دستورات 

بسياری داده است«. 
حجت االسالم اختري با بيان اینکه برخي كشورهاي اسالمي عضو سازمان كنفرانس اسالمي و برخي 
مفتي ها به اختالف دامن مي زنند، نقش علما را "نقش محوری" دانست و افزود: »یک عالِم در جامعه 
مي تواند با حركت اسالمي خود، سایر كشورهاي اسالمي را نيز تحت تأثير قرار دهد. لذا صاحبان فتوي و 
علما مي توانند در برابر كساني كه گروهي از مسلمانان را تکفير مي كنند و از دین خارج مي دانند ایستادگي 

كنند«. 
دبير كل مجمع جهاني اهل بيت )ع( در همين راستا با بيان اینکه در عربستان تعدادي از علماي شيعه 
و سني "منشور وحدت" و "ميثاق همزیستی ملی" امضاء كرده اند آن را اقدامي مثبت دانست كه باید 
گسترش یابد و افزود: »تمام شيعه و سني باید دست به دست هم بدهند و در مقابل كساني كه براي 

خونریزي و كشتار فتوا مي دهند، ایستادگي كنند«.
شایان ذكر است عنوان این همایش بزرگ كه در آن بيش از 500 شخصيت علمی، سياسی و اجتماعی 
داخلی و خارجی شركت داشتند »امت اسالمی؛ از تنوع مذهبی تا فرقه گرایی« بود و تا 13 اسفند ادامه 

داشت.

 پیام دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع( 
برای صاحبان فتوا
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دبير كل مجمع جهانی اهل بيت)ع( گفت: اهتمام به قرآن و به ویژه حفظ قرآن 
باید به عنوان یکی از مسائل ضروری و حتمی در حوزه های علميه مطرح شود 

تا طالب پس از اتمام سطح یک، یک حافظ قرآن باشند. 
جهانی  مجمع  دبيركل  اختری«  حسن  محمد  والمسلمين  »حجت االسالم 
اهل بيت)ع(، در مراسم  افتتاحيه دومين دوره مسابقات قرآنی طالب حوزه 
علميه خراسان در حسينيه خياطی های مشهد گفت: یادگيری قرآن كریم برای 
عمل كردن به آن و تطبيق این كتاب با مسائل روزمره در زندگی است كه باید 

از سوی حوزویان مورد توجه بيشتری قرار گيرد . 
وی افزود: یکی از نمودهای قرآن این است كه تالش كنيم تا آن را به عنوان 
دستور و موعظه در جامعه پياده كنيم و معارف آن را در جهان گسترش دهيم. 
دبير كل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با بيان این كه حوزه های علميه كشور ما 
همچون حوزه های علميه اهل سنت و دانشگاه االزهر باید به حفظ قرآن توجهی 
ویژه داشته باشند ادامه داد: بهره مند شدن از قرآن برای موعظه و خطابه بسيار 
ارزشمند است و سخنرانی را قوی و پربار می كند بنابراین مبلغان ما باید از راه 
قرآن و تشکيل جلسات قرآن به امر تبليغ بپردازند؛ زیرا كم ترین حساسيت و 

بيشترین برد را خواهد داشت. 
وی با بيان این كه عزت و عظمت ما وابسته به قرآن است  ادامه داد: كشور 
اسالمی ما از نظر عمل به قرآن، پایبندی به آن و اهتمام به این كتاب الهی در 
بين كشورهای اسالمی نمونه است و هيچ یک از كشورها در این زمينه به ما 

نمی رسند؛ اما باید بيش از این به قرآن توجه كنيم. 
حجت االسالم و المسلمين اختری با تاكيد این كه قرآن بهترین روش برای 
تبليغ و ترویج دین، روشنگری و آگاهی بخشيدن به جامعه است اظهار داشت: 
قرآن این توانمندی را دارد كه بشر را هدایت كند همانگونه كه در خود قرآن این 

كتاب الهی انسان را از ظلمات به سوی نور راهنمایی می كند. 
وی با بيان این كه توجه به قرآن به هر معنایی كه باشد آثار بسياری برای جامعه 
خواهد داشت، تصریح كرد: قرآن انسان را به خدا نزدیک تر كرده و او را به سوی 

اهداف متعالی و قله كمال انسانيت به پيش می برد. 
این مقام مسؤول یادآور شد: زمانی ایراد و اشکال بسياری به شيعيان گرفته 
می شد مبنی بر این كه قرآن در ميان آن ها مهجور واقع شده است؛ اما پس 

از تأكيد مقام معظم رهبری بر توجه به قرآن، امروز در جامعه موجی به وجود 
آمده است كه شاهد هستيم تمامی حوزویان در كشور در مسابقات كشوری و 
بين المللی وارد می شوند كه این امر نشان دهنده حركت رو به جلوی حوزه های 

علميه است. 
وی تأكيد كرد: البته نباید فراموش كرد كه مبانی فقهی، عرفانی، اعتقادی و 

علمی حوزویان و اندیشمندان را قرآن تشکيل می دهد. 
دبير كل مجمع جهانی اهل بيت)ع( قرآن را اساس مکتب اسالم و بنيان های 
استوار دین ذكر و خاطر نشان كرد: حركتی كه امروز در حوزه های علميه در 
برگزاری مسابقات قرآن و تربيت حافظان قرآن كریم شاهد هستيم همه به 

بركت انقالب و حركت امام خمينی است. 
وی یادآور شد قبل از انقالب و در سال های 1330 تا 1350 مسأله دین و 
دینداری موضوعی بود كه داشت به طور كامل از كشور رخت بر می بست و 
كشورهای مسلمان نيز یکی پس از دیگری سقوط كرده و یا در دامن كمونيسم 
و ليبراليسم آن زمان سقوط می كردند و ارزش های اسالمی در حال از بين 

رفتن بود. 
حجت االسالم و المسلمين اختری با بيان این كه مکتب تشيع برخاسته از قرآن 
بود كه تواسنت به اسالم حيات دوباره ببخشد افزود: امام خمينی با پيروی از 
مکتب تشيع روح جدید در دیانت و شریعت دميد تا جایي كه در كشورهای 

اروپایی و آمریکایی قرآن به عنوان پرفروش ترین كتاب مطرح می شود. 
وی اظهار داشت: قبل از انقالب بسياری از علمای اسالم بودند كه نتوانستند 
چنين حركت ارزشمندی را انجام دهند زیرا روحی كه بر مکتب تشيع جریان 

دارد در ميان دیگر مذاهب وجود نداشت. 
دبير كل مجمع جهانی اهل بيت)ع( گفت: اعتقاد به والیت فقيه و تقليد و پيروی 
از مراجع از عمده ترین مسائلی بود كه توانست در به ثمر رساندن انقالب به امام 

مدد رساند كه آثار آن را امروز در جهان شاهد هستيم. 
وی ماه ربيع االول را ماه آغاز امامت و والیت دانست و یادآور شد: از آن جایی كه 
والدت پيامبر )ص(، امام صادق)ع( و امامت آخرین منجی)عج( در ماه ربيع االول 

رخ داده است این ماه را می توان ماه آغاز رسالت،  امامت و والیت ناميد. 

حفظ قرآن برای حوزه های علمیه 
امری ضروی است 
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به همت مجمع جهانی اهل بيت)ع( سومين نشست از »سلسله نشست های موج 
سوم شکوفایی شيعی در جهان« با موضوع راهبرد تبليغی روحانيت شيعه در 

عرصه بين الملل در قم برگزار شد. 
»حجت االسالم والمسلمين دكتر رمضانی« نماینده مجلس خبرگان رهبری و  
مدیر مركز اسالمی هامبورگ، در این نشست كه با همکاری خبرگزاری اهل بيت)ع( 
ـ ابنا )وابسته به مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم( و پژوهشکده علوم و اندیشه 

سياسی )وابسته به دفتر تبليغات اسالمی( برگزار شد، سخن گفت. 
وی با بيان نقش مهم تبليغی و تبيينی حوزه های علميه شيعه، روحانيت را 
دارای "ابهت علمی" و "ابهت معنوی" دانست و بر اهميت حفظ این دو عنصر، 

تأكيد كرد. 
رمضانی موج دوم شکوفایی شيعی ـ یعنی پيروزی انقالب اسالمی ایران ـ را 
ایجاد كننده موج دینی در دنيا دانست و گفت: »یکی از مهمترین دستاوردهای 
این انقالب، احياء گفتمان دینی و تحرک جنبش های دینی و اسالمی بود به 

شکلی كه حتی مسيحيت نيز به تحركی دوباره افتاد«. 
وی به تأثيرات این موج در رشد كّمی مسلمانان نيز اشاره كرد و گفت: »در 
چند دهه اخير، رشد جمعيت مسلمانان بيشتر از رشد پيروان دیگر ادیان بوده 
است. به لحاظ تعداد نيز االن بدون شک، جمعيت مسلمانان بيش از جمعيت 
كاتوليک هاست. طبق برآوردهای كشورهای اروپایی، شاهد رشد كّمی مسلمانان 
هستيم و در برخی كشورها درصد مسلمانان در حال ازدیاد است. در آلمان 
حدود 6 ميليون مسلمان وجود دارد و در بعضی كشورهای اروپایی هم حدود 
10 درصد جمعيت را تشکيل می دهند. این جمعيت، در معادالت سياسی و 
فرهنگی این كشورها، تبعات تأثيرگذاری دارد؛ لذا خواهی نخواهی، جریانی در 
دنيا به راه افتاده است كه می خواهد اسالم را بشناسد و جریانی هم در مقابل آن 

به راه افتاده است كه تالش دارد اسالم را بد معرفی كند«. 
ریيس مركز اسالمی هامبورگ اضافه كرد: »بنابراین ما اكنون با فرصتی بی نظير 

مواجه هستيم كه می توانيم اسالم را با یک رویکرد جامع ـ یعنی دینی كه 
می تواند تمامی نيازهای انسان را برطرف كند ـ معرفی و ترویج كنيم. این 
ارائه كنيم و "استراتژی"  ادعای بزرگی است و برای اثبات آن باید "برهان" 

داشته باشيم«. 
وی شناخت چشم انداز تبليغ بين المللی را الزمه ی اتخاذ یک راهبرد و استراتژی 
باید  مدت،  دراز  چشم اندازی  داشتن  »برای  داد:  توضيح  و  دانست  مناسب 
"تهدیدها"، "فرصت ها و ظرفيت ها" و "نيازها و اولویت ها" را بشناسيم و به آنها 
توجه داشته باشيم. سپس با توجه به سه مورد فوق، به اتخاذ "یک نگاه جامع" 

بپردازیم« 
دكتر رمضانی سپس موارد باال را به نحو زیر تبيين كرد: 

تهدیدها: 
1. فعاليت احزاب ضد اسالمی یکي از تهدیدات می باشد كه به صورت رسمی و 
علنی در حال فعاليت هستند. این احزاب در تمام كشورهای اتحادیه اروپا ـ بدون 
استثنا ـ وجود دارند. در هر جایی هم كه به اسالم توهين شده است، بر اثر 

فعاليت این حزب ها بوده است. 
آلمان،  در  است. مثالً  االن بشدت در مجامع مطرح  بهائيت كه  فعاليت   .2

مهمترین بخش فعاليت بهائيت در فرانکفورت است. 
3. فعاليت وهابيت كه اساساً برای ضربه زدن به اسالم تأسيس شده، امروز هم 
اسالم را با خشونت معرفی می كند و بيشترین ضربه را به اسالم می زند؛ آنچنانکه 
خود علمای اهل تسنن هم از آنها به ستوه آمده اند. البته برخورد وهابيت در 
عربستان با خارج از آن فرق می كند و آنها یک سری مبلغين خاص برای اروپا 

و آمریکا تربيت كرده اند. 
4. از دیگر تهدیدات، مقاالت علمی است كه با عنوان "تناقضات قرآنی" دنبال 

می شود. 

به همت مجمع جهانی اهل بیت)ع( بررسی شد ؛

راهبرد تبلیغي روحانیت شیعه
در عرصه بین الملل

  تنظيم:  سیدعلي اصغر میرخلیلي
)دبير سرویس همایش ها و فراخوان هاي خبرگزاري ابنا(
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فرصت ها و ظرفیت ها: 
1. مراكز شيعی و اسالمی در دنيا: این مراكز، ظرفيتی بسيار خوب هستند، 
چرا كه همين ها پایه حمایت فکری و علمی هستند. این مراكز در دنيا بسيار 

تأثيرگذار هستند كه حضور نخبگان می تواند مؤثر باشد. 
2. مدارس اسالمی: از نظر كّمی شاهد نقصان زیادی در این مورد هستيم. مثاًل 
ما در آلمان یک مدرسه اسالمی بيشتر نداریم و آن هم در مقطع ابتدایی است؛ 
هر چند در مدارس آلمان، اسالم تدریس می شود، اما خيلی با سواد معلم تطابق 
ندارد. در فرانسه تا حدودی این نوع مدارس اسالمی وجود دارد. در این زمينه، 
در بعضی قسمت های دنيا، در حال تربيت معلمينی متناسب با دین هستند اما 
بعضی كشورها این امر را بر نمی تابند. بنابراین باید نيروهای بومی شناخته شده 

را جهت حضور در این مراكز تربيت كرد. 
3. سایت های اسالمی: این سایت ها هم اكنون بين 30 الی 40 هزار كاربر روزانه 
دارند كه این نشان می دهد نياز به دریافت پاسخ بسيار زیاد است. این امر در 
مركز اسالمی هامبورگ نيز مشهود است. ولی متأسفانه محتوای این سایت ها 
كامل نيست. در صورت تکميل محتوای آنها می توان كاربران آن را باالی 200 

هزار نفر رساند. 
4. سمينارها و همایش ها: با توجه به زمينه های بوجود آمده، االن این فرصت 
فراهم شده است تا علمای ما بتوانند در این عرصه ها حضور پيدا كنند و به 
معرفی اسالم بپردازند. هم اكنون در همين مركز ما در هامبورگ، چندبار در 
هفته دعوت می شویم تا در مراكز و دانشگاه های مختلف به معرفی و بحث در 

رابطه با اسالم بپردازیم. 

نیازها و اولویت ها: 
1. ایجاد مراكز و مساجد اسالمی و شيعی در كشورهایی كه امکان پذیر است. 

2. تربيت امامان و مبلغان برای مراكز اسالمی. االن بيشتر امامان، عالمان و 
مبلغان، با شرایط  كشورهای هدف آشنایی كافی ندارند. 

3. معلمان بومی كه بتوانند در مدارس اسالمی، اسالم صحيح را تدریس كنند. 
4. ایجاد سایت های پر محتوا و نيز افزایش كيفيت و محتوای سایت های اسالمی 

موجود. 
5. تربيت دانشمندان و مبلغينی كه بتوانند ضمن بررسی های مقارن بين ادیان و 

مکاتب، پاسخ قانع كننده ای در سمينارها و همایش ها داشته باشند. 
6. وجود عالمان و نخبگان برای حضور در سمينارهایی كه االن در اروپا زیاد شده 

است. چه همایش هایی كه به نفع اسالم و چه به ضرر اسالم برپا شده است. 
7. ایجاد و تقویت مؤسسات غرب شناسی و داشتن نگاه علمی نسبت به غرب. 
متأسفانه عده ای "نگاه مرعوبانه" و عده ای هم "نگاه سطحی و ساده انگارانه" به 
غرب دارند. اما باید به بحث های مطرح شده در اندیشه غربـ  نظير ليبراليسم، 

فمنيسم، رادیکاليسم، اومانيسم و ...ـ  به صورت جدی بپردازیم. 
8. حضور رسانه ای و شبکه ای و تأسيس شبکه های تلویزیونی برای معرفی اسالم. 
البته بعضی شبکه ها عليرغم اینکه به نفع شيعه تأسيس شدند، اما در عمل به 

ضرر شيعه عمل می كنند! 
9.تعامل بين دانشگاه های شرق و غرب جهت بحث مسائل مختلف همچون 

حقوق اسالمی، خانواده و ورود نخبگان خبره در كشورهای آمریکایی جهت 
آشنایی با مبانی تبليغی آنها.

10. آشنایی با اولویت ها و نيازهای آنان و توجه به مبانی و آداب فرهنگی. 

حجت االسالم رمضانی پس از بررسی موارد فوق گفت: »بنابراین مبارزه با اسالم، 
و تالش های جدی عليه اسالم، چه به صورت تئوریک و چه عملياتی، بشدت در 
حال پيگيری است. آنها به طور جدی در حال كار هستند تا استحاله اقتصادی و 
فرهنگی در اسالم بوجود بياورند، لذا باید این بحث را جدی بگيریم. البته تمامی 
این تهدیدات، می تواند تبدیل به فرصت شود، چنانچه بعد از حادثه 11 سپتامبر، 
گرایش به شناخت اسالم، شناخت قرآن و یادگيری زبان عربی زیاد شد. لذا این 
مسائل گرچه در نگاه اول یک تهدید است، اما در طول زمان تبدیل به فرصت 
می شود. مثالً االن بسياري از تشرف های به اسالم، آگاهانه است و مانند سابق، 
بيشتر به دليل ازدواج نيست.  طبق مشاهدات، گرایش به اسالم بشدت رواج 
دارد و به همين خاطر است كه غرب همایش های اسالم هراسی و به دنبال آن 
ایران هراسی را مطرح می كند. البته آنها با امثال "اسالم عربستانی" مخالفتی 

ندارند بلکه با "اسالم به تفسير امام خمينی)ره(" مخالف هستند«. 
ریيس مركز اسالمی هامبورگ، مطرح شدن بحث "اسالم اروپایی" و "اسالم 
آمریکایی" را نيز یکی از چالش ها دانست و گفت: »در این رابطه دو تفسير 
می توان داشت؛ تفسير اول یا نگاه ایجابی: وقتی انسان در هرجایی زندگی 
می كند، با توجه به فضای همان كشور دین و آیين خود را تطبيق می دهد. 
تفسير دوم یا نگاه سلبی: ممکن است این تطبيق، عناصر تشکيل دهنده هویت 
یک مسلمان را تحت تأثير قرار بدهد كه از جمله بحث شریعت و احکام یک 

مسلمان است«. 
وی در پایان "توجه به آداب و رسوم كشورها"، "آشنایی با ادبيات و زبان منطقه ی 
هدف"، "توجه به ابزارهای نوین تبليغ" و "شناخت مبانی غرب" را از نکات مهم 

در باب تبليغ بين المللی دانست. 
در ابتدای این نشست، »حجت االسالم حسينی عارف« سردبير خبرگزاری 
اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  ضمن ارائه گزارش كوتاهی از نشست های موج سوم شکوفایی 

شيعی، به سه دوره ی مهم در تبلور مذهب اهل بيت)ع( اشاره كرد. 
وی گفت: »بنا بر یک تقسيم بندی، می توان سه موج مهم را برای شکوفایي 
شيعي در نظر گرفت؛ موج اول مربوط به آغاز تشيع یعنی عصر پيامبر)ص( 
است. یعنی بر خالف آن چه از سوی برخی مخالفين تبليغ مي شود آغاز تشيع به 
زمان خود پيامبر)ص(  باز مي گردد و بزرگان اهل سنت نظير »آلوسی«، »حاكم 
حسکاني« و »سيوطی« در تفسير سوره بينه به آن اعتراف كرده اند. موج دوم 
بی شک، به عصر پيروزی انقالب اسالمي بر مي گردد كه پس از سال ها فشار و 
خفقان، شاهد گسترش كمي و كيفي در بين پيروان تشيع در جهان بودیم. 
پيروزي هاي سال های اخير شيعيان در عراق و لبنان نيز موج سوم شکوفایي 
شيعي را ایجاد كرد. بر این مبنا، این نشست ها را برگزار می كنيم تا بتوانيم به 

راهبردی برای مدیریت این موج جدید برسيم«. 
الزم به ذكر است كه نشست اول موج سوم شکوفایي شيعي با سخنراني »دكتر  

قدیري ابيانه« و نشست دوم با حضور »دكتر عليرضا مؤذن« برگزار شد.
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بیانیه مجمع جهانی
 اهل  بیت )ع( در محكومیت
دو رسانه نروژي

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در پی تكرار اهانت به ادیان الهی و چاپ مجدد کاریكاتورهای اهانت آمیز علیه پیامبر عظیم الشأن خدا حضرت محمد مصطفی)ص( در 
نروژ، مجمع جهانی اهل بیت)ع( الزم می داند به عنوان یك سازمان غیردولتی و بین المللی که در زمینه ترویج معارف انسان ساز دینی 

و آموزه های سعادت بخش الهی فعالیت می کند، توجه جهانیان را به نكات زیر جلب نماید:
1. مجمع جهانی اهل بیت)ع( اقدام روزنامه نروژی "داگ بالدت" و پایگاه اینترنتی پلیس نروژ )PST( مبنی بر چاپ و انتشار 

کاریكاتوری موهن علیه پیامبر اعظم حضرت محمد )ص( را شدیداً محكوم می نماید.
2. مجمع جهانی اهل بیت)ع( تصریح می کند که به گواهی تاریخ و اذعان همه آزادمردان و نیك اندیشان جهان از هر دین 
و مسلكی، پیامبر عظیم الشأن خدا حضرت محمد بن عبداهلل)ص(، پیام آور صلح و دوستی و نمونه بارز انسانی دارای رأفت 
و عطوفت و رحمت وافر بود. سیره عملی ایشان مورد تأیید همه مورخان، دانشمندان و محققان آزاداندیش و منصف جهان 

است. 
3. مجمع جهانی اهل بیت)ع( این اقدام مكرر را نه تنها اهانت به اعتقادات میلیون ها مسلمان ساکن اروپا و بیش از یك میلیارد 

مسلمان جهان، بلكه توهین به احساسات پیروان همه ادیان آسمانی می داند.
4. مجمع بر این باور است که همه نویسندگان، سخنرانان و صاحبان رسانه های گروهی باید در راستای ترویج فرهنگ دوستی 
انسان ها و محبت بین پیروان ادیان تالش کنند. همچنین سازمان ها و نیروهای حفاظتی و امنیتی ـ از جمله پلیس ـ باید 
هوشیارانه مراقب باشند که امنیت اجتماعی، اعتقادی و اخالقی همه آحاد مردم جهان، رعایت گردد. زیرا تنها در این صورت 
است که زمینه های همزیستی مسالمت آمیز انسان ها فراهم شده، جوامع بشری به سوی رشد و تعالی می روند و احترام به مبانی 
و اعتقادات ملت هاـ  از هر نژاد، رنگ و دینـ  رعایت خواهد گردید. این مطلب عالوه بر آنكه مورد تأکید پیامبران الهی و مردان 
بزرگ تاریخ بوده است، در منشور جهانی حقوق بشر نیز آمده است؛ آنجا که در ماده پنجم این منشور، اهانت به دیگران به هر 

دلیل و به هر نحو ممكن مطرود اعالم شده است.
5. چنین اعمال موهنی، فتنه ای است که پیامدی جز جریحه دار ساختن احساسات خیل عظیم خداپرستان در سراسر جهان 
و از هم گسیختن رشته های دوستی میان ملت ها و تشدید نفرت و عداوت متقابل نخواهد داشت. پس بر هر انسان آزاده ای 
واجب است که در قبال فتنه گری های دشمنان دین، که در راستای تأمین منافع و مطامع ظالمانه قدرتمندان به ترویج و تشدید 

اینگونه اعمال دست می یازند، مقاومت نمایند.
6. مجمع جهانی اهل بیت)ع( از همه اقشار، شخصیت ها، نهادها و سازمان های مختلف در سراسر جهان دعوت می کند تا با دقت 
و هوشیاری اوضاع را زیر نظر بگیرند و در جهت رفع سوءتفاهمات، از میان برداشتن عوامل فتنه انگیزی و اختالف در جوامع 
اقدام نموده و تمام تالش خود را در راه افزایش سطح آگاهی مردم، ترویج تسامح و خویشتنداری و احترام به عقاید و باورهای 
دینی و سنتی یكدیگر به کار گیرند. نتیجه این امر، داشتن جهانی آباد، حیاتی مسالمت آمیز و جوامعی حقیقتاً انسانی و الهی 

خواهد بود.
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
دوم اسفند ماه 1388

در پی تكرار اهانت به ادیان الهی و چاپ مجدد کاریكاتورهای موهن علیه 
پیامبر اعظم )ص( در نروژ، مجمع جهانی اهل بیت)ع( بیانیه ای خطاب به 

آزاداندیشان و خداپرستان جهان صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: 
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بیانیه مجمع جهانی 
اهل  بیت )ع(

 در واکنش به دستگیری 
عبدالمالک ریگی 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
در پی موفقيت نيروهای امنيتی كشور در بازداشت سركرده گروهک تروریستي شرق 

كشور، مجمع جهانی اهل بيت)ع( بيانيه  تبریکی صادر كرد. 
متن این بيانيه به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
با الطاف و عنایات الهی، ملت بزرگ و غيور ایران كه با بانگ اتحاد و فریاد مرگ بر استکبار 
خود، شکست ناپذیری و عظمت خود را به نمایش می گذارد، هر روز شاهد شکوفا شدن 

استعدادها و موفقيت های جدید است. 
در ایام خجسته ميالد با سعادت پيامبر عظيم الشأن)ص( و هفته وحدت، و در روزهایی 
كه شاهد ساخت  ناوشکن تمام ایرانی جماران ـ به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای 
خودباوری ملی در پرتو انقالب اسالمیـ  بودیم، سربازان گمنام امام زمان )عج( با اقدامی 
ستودنی، سركرده گروهک تروریستی شرق كشور را به دام انداخته و شادی را برای 

هموطنان خود به ارمغان آوردند. 
سردمداران استکبار جهانی با اجير كردن افراد شرور و مزدوری همچون عبدالمالک 
ریگی، تالش می كنند تا گوهر امنيت را از ملت ما بربایند، آنان را از مسير عزت و اقتدار 
خود دور نمایند، و بين برادران مسلمان تفرقه ایجاد كنند. بر این اساس، با كشتن و اسير 
نمودن شهروندان مظلوم و بی گناه و غارت اموال آنان دست به فتنه و آشوب در ایران 

اسالمی می زنند. 
اما اراده  پوالدین مردم ایران ـ كه در چهره نيروهای امنيتی كشور نمود كرد ـ این 
تروریست جنایت پيشه را در یک عمليات پيچيده، زنده دستگير نمود تا دنيا بداند این 
ملت اگر اراده كند در هر نقطه ای از جهان، دست متجاوزین به حریم ملت ایران را قطع 

خواهد كرد. 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( این موفقيت بزرگ را به مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای و ملت شریف ـ بویژه خانواده های شهدا و گروگان های این گروهک 
تروریستی ـ تبریک عرض نموده، پيروزی و سربلندی روز به روز ملت عزیز ایران را در 

تمامي صحنه ها آرزومند است. 

مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم 
اسفند 1388 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(: 

ریگی مزدور قدرت های 
بیگانه و آلت دست
دشمنان اسالم بود 

دستگيری  تهرانی«  هادوی  مهدی  والمسلمين  االسالم  »حجت 
عبدالمالک ریگی را نشانگر قدرت نظام دانست و این جنایتکار را 

مزدور و آلت دست بيگانگان ناميد. 
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با اشاره به دستگيری 
توسط  جنایتکار  این  دستگيری  داشت:  اظهار  ریگی  عبدالمالک 
نيروهای امنيتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران نشان دهنده 

اقتدار و توان باالی اطالعاتی كشور است. 
وی با اشاره به برخی از جنایت های ریگی تصریح كرد: این جنایتکار، 

مزدور قدرت های بيگانه و آلت دست دشمنان اسالم است. 
حجت االسالم والمسلمين هادوی تهرانی بيان داشت: این مزدور 
جنایتکار به نام حمایت از اهل سنت بسياری از مردم بيگاه حتی از 
اهل تسنن را به خاک و خون كشيد و جنایت های هولناكی را در 

كشور بویژه مناطق شرقی مرتکب شد. 
این استاد حوزه علميه قم، قتل ها و جنایات عبدالمالک ریگی را 
انجام مأموریت های محوله از سوی دشمنان دانست و تأكيد كرد: 
دستگيری این جنایتکار نعمت الهی به ملت شریف ایران بود كه به 
همت سربازان گمنام امام زمان )عج( در آستانه هفته وحدت انجام 

شد. 
وی در ادامه ریگی و گروه جنایتکارش را محارب خواند و تأكيد 
كرد: اینها با اقدامات و جنایت هایی كه انجام داده اند قطعاً در حکم 
محارب هستند و حکم محارب نيز در قرآن كریم و مبانی اسالمی 

روشن است. 
این محقق علوم اسالمی و حوزوی اضافه كرد: اميدواریم دستگيری 
گروه های  كنی  ریشه  برای  سرآغازی  جنایتکار  و  شرور  فرد  این 
تروریستی در كشور كه منشا ایجاد اختالف و تفرقه بين  شيعه و 

سنی و ناامنی در مناطق مرزی هستند، باشد. 
وی در بخش دیگری از سخنانش تأكيد كرد: دشمنان اسالم همواره 
در طول تاریخ به اشکال مختلف سعی كرده اند كه وحدت امت اسالم 
را خدشه دار كنند و در دوران معاصر نيز به ایجاد اختالف و تفرقه 
امت اسالم رو آورده اند و سعی كرده اند با استفاده از نيروهای پيدا و 

پنهان خود امت اسالم را متفرق سازند.
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با مشارکت خبرگزاري ابنا در قم برگزار شد

همایش یک روزه
 "اقتدار و سرافرازی" 
چهارمين یادواره شهدای مظلوم و شهيدان روحانی فاجعه تروریستی تاسوكی، در 
قالب همایش یک روزه »اقتدار و سرافرازی« به همت نهادهای فرهنگی، در قم 

برگزار شد.
در این همایش كه صبح سه شنبه 25 اسفندماه 1388 در سالن همایش های 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی برگزار شد آقایان »حجت االسالم والمسلمين 
عبداللهی« امام جمعه ایرانشهر، »سردار جاهد« فرمانده سپاه سلمان استان سيستان 

و بلوچستان و »رضا لک زایی« از گروگان های این فاجعه سخن گفتند.

خاطرات ناگفته یك گروگان
در آغاز این همایش »رضا لک زایی« از گروگان های فاجعه تاسوكی، با اشاره به 
اسارت خود به مدت پنج ماه توسط گروه تروریستي عبدالمالک ریگي، اظهار داشت: 
»25 اسفند ماه 1384 ما از زاهدان به سمت زابل در حركت بودیم كه در منطقه 
تاسوكي كه یک ریگزار است با ایست و بازرسي عده اي كه لباس نيروي انتظامي 
بر تن داشتند، مواجه شدیم. آنها اتومبيل را به سمت جاده خاكي هدایت كردند و 
به ما اعالم كردند كه باز هم در جاده خاكي به مسير خود ادامه دهيم، زماني كه ما 
را از اتومبيل پياده كردند دستان ما را از پشت بستند و به چشمان ما چسب زدند. 
زماني كه تعداد اسرا به بيش از 40 نفر رسيد یکي از آن افراد تير هوایي شليک كرد 
و دوستان وي ایست بازرسي را جمع كرده و به ما ملحق شدند. آنها هفت نفر از ما 
را جدا كردند و به بقيه شليک كردند كه 23 نفر به شهادت رسيدند و بقيه مجروح 
شدند. تروریست ها سپس ما هفت نفر را به گروگان بردند و مدتي در یک چادر در 
افغانستان زنداني كردند. بعد از آن دو ماه در یک غار در كشور پاكستان بودیم و بعد 

از آن نيز دو ماه در یک خانه در همين كشور در اسارت بودیم«.
وی سپس به بيان خاطرات ناگفته ای از دوران اسارت پنج ماهه خود ـ بویژه در 
پاكستان ـ پرداخت و گفت: »مدتي كه ما در غار زنداني بودیم، آنها سه نفر از 
پاسداران انقالب اسالمي را به شهادت رساندند. عبدالمالک با شخصی به نام "مال 
كمال" نيز ارتباط داشت. تنها یکي از جنایت هاي این مالكمال، به شهادت رساندن 

بيش از 30 نفر از سربازان نيروي انتظامي در یک كمين بود«. 
این اسير حادثه تاسوكي با بيان اینکه به جز قاچاقچيان، عده دیگري هم با عبدالمالک 

همکاري مي كردند، بيان داشت: »زماني كه ما در غار زنداني بودیم آنها منطقه را بلد 
نبودند و چندین نفر از اهالي كه از فقر و مشکالت مالي شدید رنج مي بردند با او به 

عنوان راه بلد همکاري مي كردند«.
لک زایي ادامه داد: »وقتی در اسارت بودیم و با تروریست ها صحبت می كردیم، آنها 
دائماً از عمليات انتحاری حرف می زدند و من براي اینکه بفهمم كجا قرار است 
توسط آنها منفجر شود از آنها پرسيدم: مگر جایي هست كه بخواهيد منفجر كنيد؟ 

مي گفتند: بله، ما قصد عمليات انتحاری در مصالی تهران را داریم!!«. 
وي درباره ارتباط این گروهک با سرویس های جاسوسی هم گفت: »من یک بار به 
یکي از آنها گفتم: شما چرا با دولت ما سر ميز مذاكره نمي نشينيد؟ پاسخ داد: ما گفتيم 
كه عده اي از ما، عده اي از شما، عده اي از عربستان و با حضور تعدادي از خبرنگاران 
در یک كشور ثالث مذاكره داشته باشيم. این گفته آنها ارتباط آنها با عربستان را نشان 
مي دهد. همچنين زماني كه تعدادي از آنها به تمرین تيراندازي مي پرداختند با زبان 
عربي صحبت مي كردند. زماني كه من این موضوع را سؤال كردم گفتند: استاد آموزش 

نظامی ما عرب بوده است ولي اكنون توسط دولت ایران دستگير شده است!«.
وی انگيزه ظاهری تروریست ها را اینگونه بيان داشت كه: »آنها می گفتند چون عده ای 
از دوستان ما در دست دولت ایران، زندانی هستند، ما شما را گرفته ایم و باید مبادله اسرا 
صورت گيرد. این حرف، خالف ادعای خود عبدالمالک ریگی بود كه در فيلم ویدئویی قبل 

از فاجعه گفته بود ما با مردم بی گناه و بی طرف شما كاری نداریم«.
وی افزود: »عبدالمالک می گفت من مي خواستم 500 نفر را در تاسوكی بزنم ولي 

فقط 23 نفر كشته شدند!«.
سپس وی به بيان برخی از اعتقادات این گروهک پرداخت و گفت: »آنها با عزاداری 
برای حضرت سيدالشهدا)ع( مخالف بودند و شيعيان را كافر می دانستند و از این كه 
شيعيان، محرم و صفر را با سياست آميخته اند عصبانی بودند. آنها حتی از یزید هم 
دفاع می كردند و این كار آنان آنقدر غير قابل قبول بود كه یکی از هم بندان من 
می گفت: اگر به نظر اینها یزید خوب بوده است پس همان بهتر كه من هم به نظر 

اینها كافر باشم!«.
تاسوكی  فاجعه  روحانی  شهيد  دو  از  شيرین  خاطراتی  ذكر  به  پایان  در  وی 

»حجت االسالم نعمت اهلل پيغان« و »شهيد مسلم لک زایی« پرداخت.

  به كوشش:  سیدعلي اصغر میرخلیلي
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سخنان سردار جاهد
و  استان سيستان  فرمانده سپاه سلمان  عليرضا جاهد«  به »سردار  نوبت  آنگاه 
بلوچستان رسيد. وی پس از ادای احترام به شهدای اسالم، شهدای فاجعه تاسوكی 
و شهدای حادثه منطقه پيشين، با بيان این كه از سال 1358 در استان سيستان 
و بلوچستان حضور داشته، به وجه مسّمای این یادواره، یعنی "اقتدار و سرافرازی" 
پرداخت و این را از باب "فذّكر ان نفعت الذكری" و "یادآوری ایام اهلل" برای جامعه 

مفيد دانست. 
وی با اشاره به روحيات شهدای دفاع مقدس، شهيد پيغان و شهيد شوشتری گفت: 
»شهدای ما دوست داشتند گمنام باشند؛ شهدای ما حرمت بزرگی برای "حق الناس" 
قائل بودند؛ شهدای ما برای وحدت مسلمين تالش می كردند؛ شهدای ما برای رفع 

محروميت ها می كوشيدند؛ و همه اینها نشانه اقتدار و سرافرازی آنها است«.
ایشان سپس به بيان برخی از ویژگی های سردار شهيد »نورعلی شوشتری« پرداخت 
و گفت: »خيلی از طوایف اهل تسنن، بعد از دستگيری شرور تاسوكی، نزد ما آمده و 

ضمن تبریک گویی این رخداد عظيم، شوشتری را پدر خود خطاب می كردند«.
وی با بيان این مطلب كه دستگيری این شرور، اوج اقتدار ایران اسالمی است گفت: 
»دشمنان ایران اسالمی از عبدالمالک ریگی بتی ساخته بودند و او را حتی از "بن 
الدن" هم باالتر برده بودند؛ اما اعترافات در روزهای اوليه دستگيری، این توهم را 

فرو ریخت و اقتدار ایران اسالمی را نشان داد«.
وی سپس با تأكيد بر اینکه خدمات عمرانی جمهوری اسالمی در سيستان و 
بلوچستان بسيار زیاد بوده است، از این كه در عرصه تبليغ و ترویج معارف اصيل 
اسالمی و تشيع در رابطه با جوانان در استان سيستان و بلوچستان، كم كاری شده 
است ابراز تأسف كرد و از حوزه علميه خواست تا روحانيون و مبلغين خود را به این 

مناطق بفرستند تا جلوی شبهه افکنی دشمنان را بگيرند و جوانان را آگاه سازند.
وی سپس به راهبرد امنيتی استان كه از سوی سپاه پاسداران تدوین شده اشاره 
كرده و گفت: »رویکرد سپاه در این منطقه، محروميت زدایی، خدمت و محبت 
است«. همچنين ایشان از مسؤوالن خواست تا بيش از این به این استان محروم 

توجه كنند.
سردار جاهد در پایان با بيان این مطلب كه چنين یادواره هایی، محفلی برای ذكر و 
یادی از اقتدار و سرافرازی شهدا است، بار دیگر از روحانيون خواست تا با تبليغ در 

چنين مناطقی، خروجی های همگرایی برای وحدت شيعه و سنی تربيت كنند.

سخنان امام جمعه ایرانشهر
در ادامه نوبت به »حجت االسالم والمسلمين عبداللهی« امام جمعه ایرانشهر رسيد. 
ایشان با بيان این مطلب كه منشأ فاجعه تاسوكی در ابتدا یک "فرد" بود كه هيچ 
حامی ای در بين اقشار مختلف نداشت به این مطلب اشاره كرد كه بعدها تعداد 

اندكی دور او را گرفته و گروهکی را تشکيل دادند.
وی با تأكيد بر سوءاستفاده دشمنان نظام از این حادثه برای ایجاد اختالف ميان 
شيعه و سنی و اختالفات قومی گفت: »در فاجعه تاسوكی و حادثه مسجد علی بن 
ابی طالب)ع( تکيه بر اختالف قومی بود؛ اما در حادثه منطقه پيشين، به دنبال اختالف 
مذهبی و قومی نبودند، بلکه به دنبال نگاه امنيتی به قضيه بودند؛ چرا كه در آن جا 
اهل سنت و قوم بلوچ هم كشته شدند. لذا گرچه حركتی كه از عبدالمالک شروع 
شد، منشأ اختالف قومی و مذهبی داشت، اما بعدها امنيتی شد و هر كسی كه با نظام 

مقدس اسالمی همراه بودـ  چه شيعه و چه سنیـ  مورد غضب او قرار گرفت«.
به گفته وی سير حوادث نشان داد كه به مرور زمان این تفکر در عبدالمالک شکل 
گرفت كه می تواند به عنوان یک جریان برای اختالف قومی مطرح شود و این 
از سوی دشمنان نظام و سرویس های جاسوسی دنيا نيز حمایت می شد لذا آنها 

بتدریج به سمت اسالم هراسی و شيعه هراسی رفتند.
وی با بيان این كه اكنون تأثير سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه بسيار است 

این را حاصل خون شهدای تاسوكی و دیگر شهدای منطقه دانست.
عبداللهی با بيان این كه باید با بصيرت و رفع مشکالت مردم، از تقویت جریان 
عبدالمالک جلوگيری كرد افزود: »ممکن است برخی با برجسته كردن بی عدالتی ها 
و محروميت ها در منطقه، این جریان را تقویت كنند. پس این وظيفه مسؤوالن است 
كه با رفع مشکالت مردم و حل مطالبات مردم و با افزایش بصيرت در آنها از رشد 

این جریان جلوگيری كنند«.
وی آنگاه با هشدار نسبت به اینکه این جریان با دستگيری عبدالمالک به پایان 
نرسيده است گفت: »شخصی كه اكنون جانشين عبدالمالک ریگی شده است، 

بشدت خشن تر از اوست«.
امام جمعه ایرانشهر، برنامه ریزی، ارتباط با مولوی ها، تقویت رابطه شيعه و سنی، و 
انسجام و تفاهم ميان شيعه و سنی را راه ایجاد زمينه وحدت دانست و افزود: »ما 
باید به گونه ای عمل كنيم كه بستر را فراهم كنيم كه كسی نتواند این انسجام و 
اتحاد را از بين ببرد. ما باید با آسيب شناسی این كه چگونه اینگونه جریان ها به وجود 
آمده و شکل می گيرند، حاصل این گونه همایش ها را بررسی نقاط قوت و ضعف 

شکل گيری این گونه جریانات قرار دهيم«.

برنامه های دیگر
قرائت بيانيه مجمع طالب و فضالی سيستان و بلوچستان در واكنش به دستگيری 
سركرده گروهک تروریستی شرق كشور، و نيز پخش فيلم مستند "زخم عشق" ، از 
دیگر برنامه های این همایش یک روزه بود. مستند زخم عشق، ساخته »حجت االسالم 
محسن محمودی« از دانش آموختگان حوزه علميه قم و مركز پژوهش های اسالمی 

صدا و سيما، درباره شهدای تاسوكی است.
الزم به ذكر است كه همایش »اقتدار و سرافرازی؛ چهارمين یادواره شهدای مظلوم 
و شهيدان روحانی تاسوكی« به همت دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم، 
پژوهشکده علوم و اندیشه سياسی )وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(، 
خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابنا )وابسته به مجمع جهانی اهل بيت عليهم السالم(، مركز 
تحقيقات تقریب )وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی(، بنياد شهيد و 
امور ایثارگران منطقه دو قم، مجمع طالب و فضالی استان سيستان و بلوچستان، 

مدرسه علميه امام صادق)ع( زابل و مؤسسه بوستان كتاب قم برگزار شد.
گروهک تروریستی جنداهلل در 25 اسفند 1384 در منطقه تاسوكی، 22 نفر از 
هموطنان و یک تبعه افغانی را به جرم شيعه بودن، مظلومانه و با چشم و دهان بسته 
به شهادت رساندند. همچنين این گروهک به سركردگی »شرور عبدالمالک ریگی« 
7 نفر از هموطنانمان را نيز در این حادثه به گروگان گرفت كه یکی از آنها به شهادت 
رسيد و بقيه با پرداخت پول از بند رهایی یافتند. عبدالمالک ریگی 4 سال پس از 
این حادثه ـ و پس از آنکه جنایات متعدد دیگری نيز مرتکب شد ـ در اسفندماه 

امسال به دام سربازان گمنام امام زمان)عج( افتاد.
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گروگان تاسوکي
پس از دستگیري ریگي:

حاال احساس امنیت 
مي کنیم

گنجینه مجمع: دستگیری عبدالمالك ریگی 
چه تبعاتی برای امنیت شرق کشورمان دارد؟

ــ بسم اهلل الرحمن الرحيم. با تشکر از خبرگزاری 
مجمع جهانی اهل بيتـ  عليهم السالمـ  به خاطر 
احساس مسؤوليتی كه در قبال شيعيان و مسلمانان 

جهان دارد.
یکی از مهم ترین تبعات دستگيری عبدالمالک ریگی 
كه دستان پليدش تا مرفق به خون مردان راه، رنگين 
است، این بود كه روح حماسه و قدرت را در قلب 
و جان همه عاشقان حقيقت دميد. مردم مسلمان، 
آزاده و غيور كشورمان ـ بویژه خانواده های شهدا، 
مجروحين، و گروگان هاـ  از این خبر مسرت بخش 
شاد شدند و از اینکه در كشور مقتدری همانند ایران 

اسالمی زندگی می كنند، به خود باليدند.
دستگيری این تروریست كه به كمک شيطنت های 
تبليغات دشمنان اسالم، شناخته شده بود، بار دیگر 
اقتدار نظام اسالمی را به رخ دنيا كشيد و به مردم 
ایران هم پيام داد كه نظام به فکر آنهاست و در برابر 

ظلم ظالمين كوتاه نمی آید و مماشات نمی كند. پيام 
دیگر هم این بود كه تروریست هایی كه خياالت 
باطلی در سر دارند و گاهی خواب های پریشانی هم 
می بينند، در پيشگاه خداوند متعال و ملت بزرگ 
ایران عذرخواهی كنند و كارهای تباه گذشته شان 
را كنار بگذارند. و در واقع از این فرصتی كه نظام به 
آنها داده استفاده كنند و اال به حول و قوه الهی به 

زودی پشيمان می شوند.

گنجینه مجمع: بعضی ها دستگیری عبدالمالك 
ریگی را بسیار دیرهنگام می دانند؟

ـ بيایيد شيرینی این موفقيت را تلخ نکنيم. شاید 
شمشير قاطع عدالت، دیر از نيام درآمده باشد؛ اما 
ما می توانيم دليل آن را پيچيدگی فعاليت دشمنان، 
فریب خورده ی  گروهک  با  دلسوزانه  مدارای  یا 
این شخص بدانيم، چرا كه رأفت و رحمت هم از 

ویژگی های یک نظام اسالمی قدرتمند است.

گنجینه مجمع: به نظر شما علت شكل گیری 
گروههای افراطی اینچنینی در شرق کشور 

چیست؟
ـ ببنيد! از دیرباز برنامه  استعمارگران ایجاد اختالف 
و تفرقه در كشورهای اسالمی بوده است. این یک 
برنامه حساب شده از طرف آنها بوده و هست و جای 
هيچ تردیدی وجود ندارد. خوب حاال یک كسی هم 
پيدا شده چه در شرق كشور، چه در غرب، چه در 
مركز و چه در هر جای دیگری كه آنها می توانند 
این  خوب  برسند.  كثيفشان  اهداف  به  او  توسط 
دول استعماری كه سی سال است برای جمهوری 
اسالمی ایران شاخ و شانه می كشند، چه باید بکنند؟ 
بنشينند و نگاه كنند؟ نه! دشمن، دشمنی می كند. 
جنایاتی كه عبدالمالک انجام داد، یک موردش انجام 
انفجار انتحاری در "مسجد علی بن ابی طالب)ع(  
زاهدان" بود. خوب، كسی كه به مسجد و به یک در 
واقع »معبد مقدس« كه محل عبادت است، حمله 
می كند، چه دليلی می تواند داشته باشد؟ می خواهد 

  به كوشش:  محمد بیدارمنش
)روابط عمومي خبرگزاري ابنا(

شرور »عبدالمالك ریگی« که در دام سربازان 
گمنام امام زمان)عج( افتاد، عالوه بر جنایات 
متعدد، برادرزاده و شوهرخواهر »رضا لك زایی« 
را نیز کشت، دختر بچه های سه ماهه و 
هفت ساله ی خواهرش را یتیم کرد، و خودش 
را 150 روز گروگان گرفت. حتماً می خواهید 
بدانید احساس او، امروز و پس از دستگیری این 
جنایتكار چیست؟ 
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از اسالم دفاع كند؟ می خواهد انتقام بگيرد؟ از چه 
كسی؟ شاید هم با خدا هم مشکل دارد و حاضر 
است به خاطر خوش خدمتی به اجانب رو در روی 
خدا هم بایستد. مردم حق دارند به خاطر دستگيری 

كسی كه همچون تفکری دارد خوشحال باشند.

عكس  می کنید  فكر  شما  مجمع:  گنجینه 
العمل نهادها و مجامع بین المللی و غربی ها 
در مواجهه با این دستگیری چیست؟ آیا آنها 
تبری  او  بشری  ضد  اقدامات  از  اینكه  برای 
بجویند سكوت می کنند و یا به خاطر حمایت 
انجام  را  خود  تالش های  نظام،  دشمنان  از 

می دهند؟
ـ عالوه بر "شبکه العربيه"، "صدای آمریکا" یکی از 
بوق های تبليغاتی بود كه با این تروریست مصاحبه 
می كرد. شيطان بزرگ، لقبی بود كه امام خمينی 
گرفتار  عده ای  وقتی  قيامت  روز  داد؛  آمریکا  به 
داد«.  فریب  را  ما  »شيطان  می گویند:  می شوند، 
آن وقت شيطان در مقام دفاع از خودش می گوید: 
»شما خودتان مقصر هستيد، من فقط دعوتتان 
كردم«. بعد شيطان به آنها می گوید: »من از شما 
مالمت  را  خودتان  می ترسم.  خدا  از  من  بيزارم. 
كنيد«. خوب شما انتظار دارید كه این شياطين 
بزرگ و كوچک چه كاری برای عبدالمالک انجام 

بدهند. یک مهره ای كه سوخت، همين! 
 من فکر می كنم آنها هرگونه حمایت مالی، نظامی و 
امنيتی از او را انکار می كنند و اصالً بعيد نيست كه 
حتی او را محکوم هم بکنند. همه اینها را در حالی 
انجام می دهند كه نزدیک است از فشار ناراحتي 
و  این نظام های فاسد  ما  اما  بميرند.  و عصبانيت 
حقه های ناجوانمردانه شان را خوب می شناسيم و 
فریبشان را نمی خوریم. اگر هم این دول و مجامع به 
فرض از تروریستی همچون ریگی حمایت كنند، آن 
وقت دیگران بيشتر این كشورها را می شناسند و به 
قول معروف دستشان رو می شود، كه فکر نمی كنم 

این كار را بکنند.

شرور  این  دستگیري  آیا  مجمع:  گنجینه 
نشان دهنده اقتدار امنیتی ایران است؟ اصوالً 

ارتباطی بین این قضایا می بینید؟
ـ این گروهک در "تاسوكی" بيش از بيست نفر از 

مردم بی گناه و بی سالح را به شهادت رساند، هفت 
نفر را هم مجروح كرد، كه فرماندار زاهدان كه االن 
هم در همين سمت انجام وظيفه می كند یکی 
از آنها بود، بعد هم با هفت نفر گروگان گریخت. 
اما آیا خانواده های شهدا و مجروحين و گروگان ها 
نمی توانستند مقابله به مثل كنند؟ آیت اهلل سبحانی 
فرمودند: »دنيا ببيند كه شيعه را در خانه خودش 
می كشند و او تحمل می كند«. مردم می توانستند؛ 
اما چون به نظام اطمينان داشتند و اراده نظام را 
اراده خودشان می دانستند صبر كردند و در واقع 
مردم به تروریست های فریب خورده مهلت دادند. 
این صبر، از مصادیق صبرهای تلخی بود كه باالخره 
مردم ميوه شيرینش را چيدند و چشيدند. و این 
نظام اسالمی ایران بود كه در برابر خدای متعال و 

اعتماد مردم سربلند قد علم كرد.

گنجینه مجمع: آیا با دستگیری ریگی، االن 
بلوچستان و مرز نشینان  و  مردم سیستان 
احساس امنیت می کنند یا هنوز هم دغدغه 

ناامنی دارند؟
و  سيستان  استان  مظلوم  مردم  روزها  این  ـ 
بلوچستان بيش از سایر هم ميهنانمان خوشحال 
هستند؛ به ویژه خانواده های شهدا. روشن است كه 
مردم احساس امنيت می كنند و از اینکه این جانی، 
زنده دستگير شده و آنها می توانند مقتدرانه از او 
سؤال كنند كه چرا و به چه گناهی خون عزیزانشان 
را بر زمين ریخته احساس امنيت می كنند. به نظر 
شما آیا خانواده آن راننده تاكسی كه توسط افراد 
نادان و خبيث این گروه به دار آویخته شد، حاال 
احساس امنيت نمی كنند؟ معلوم است كه پس از 
این عمليات ضریب امنيتی باالتر می رود، بقيه هم 
حساب كار دستشان می آید و اعتماد مردم هم به 
نظام بيش از پيش افزایش می یابد. من به خاطر 
دارم كه یکی از افراد این گروهک به من می گفت 
عبدالمالک واقعاً نظام را درمانده كرده است و نظام 
نمی داند با عبدالمالک چه بکند. او اگر زنده مانده 
او چه  با سركرده  نظام  كه  ببيند  باشد، می تواند 
كرده است و چگونه او را در دادگاه عدل محاكمه و 
برابر جرمش مجازات می كند، می توانند فرق اسالم 

ظالمانه و اسالم عادالنه را ببينند.

رضا لک زایي در فيلمي كه عبدالمالک از گروگان ها از طریق شبکه الجزیره 
پخش كرد و دولت جمهوري اسالمي را به كشتن آنان تهدید نمود

رضا لک زایي پس از آزادي در جمع خانواده

7 گروگان عبدالمالک از فاجعه تاسوكي كه یکي از آنان شهيد شد و بقيه آزادي 
خود را خریداري كردند! )رضا لک زایي نفر اول از سمت چپ(
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گنجینه مجمع: آیا ریگی و گروهش به تنهایی 
توان این همه شرارت را داشتند یا قدرت های 

بین المللی حامی او و گروهش بودند؟
ـ طبق اعترافات »عبدالحميد ریگی« برادر عبدالمالک، 
آمریکایی ها از او حمایت می كردند. روشن  است كه 
اگر آنها مثالً فقط حمایت رسانه ای نمی كردند او به 

یک تروریست بين المللی تبدیل نمی شد.

اسارت،  مدت  در  مجمع: خود شما  گنجینه 
شواهدی ندیدید؟

اتاقمان هم  بيرون  از  و  بودیم  البته گروگان  ما  ـ 
و  مذاكرات  به  رسد  چه  نداشتيم،  چندانی  خبر 
و  عبدالمالک  خود  از  ولی  ؛  آنها  رفت وآمدهای 
اطرافيانش شنيدم كه می گفتند: »ما معتقدیم كه 
می شود از آمریکایی های كافر، پول گرفت و برای 

جهاد خرج كرد«. 

از اینكه  گنجینه مجمع: احساس خود شما 
می بینی عامل کشتارها و گروگان گیری ها به 
دام افتاده چیست؟ اگر به بازداشتگاه ریگی 
بروی و او را در این حال ببینی، فكر می کنی 

تو را بشناسد و به یاد آورد؟ 
ـ من از وقتی عبدالمالک را دیدم، یعنی اواخر سال 
1384، او را یک آدم قابل ترحمی یافتم. به نظرم، 
هم او و هم سایر اطرافيانش، كسانی هستند كه حق 
نيستند اما فکر می كنند حق هستند. آنها حقيقت 
را گم كرده اند. خود او به ما گفت: »شما اینجا آزاد 
هستيد، هر حرفی خواستيد بگویيد و نترسيد«. من 
از این فرصت استفاده كردم و وقتی یکی از آنها در 
واقع یک سخنرانی یک طرفه را شروع كرده بود، با 
او وارد بحث شدم. اما متأسفانه او مرا تهدید كرد. 
اینکه می گویم متأسفانه به این دليل است كه او 

حاضر نبود به دنبال حقيقت برود. من به او در آن 
گفتگو، مطالعه ترجمه كتاب الغدیر »عالمه امينی« 
را پيشنهاد دادم. حاال می توان حدس زد كه وقتی 
كسی به دنبال حقيقت باشد، نباید از خواندن یک 
كتاب فارسی واهمه ای داشته باشد، اما این پرسش 
باید خودش به آن  او آن كتاب را خواند،  آیا  كه 

پاسخ بدهد. 

گنجینه مجمع: اگر مثالً در دادگاه، عبدالمالك 
را ببینی به او چه خواهی گفت؟ اصالً دوست 

داری باز هم از نزدیك او را  ببینی  یا خیر؟
مسلم  »شهيد  برادرزاده ام  ریگی،  عبدالمالک  ـ 
»شهيد  دامادمان  و   1364 متولد  كه  لک زایی« 
نعمت اله پيغان« كه متولد 1354 بود و هر دو هم 
طلبه بودند را به شهادت رساند. او دختر بچه های 
سه ماهه و هفت ساله ی خواهرم را یتيم كرد. او خودم 
را با شش نفر دیگر، حدود پنج ماه گروگان گرفت 
و هم خود ما و هم خانواده های ما را در این 150 
روز بشدت از لحاظ روحی شکنجه كرد. اما گرچه 
معتقدم "ترحم بر پلنگ تيز دندان / ستمکاری بود 
بر گوسفندان"، اما به سهم شخصی و حق فردی 
خودم، عبدالمالک ریگی را می بخشم و شکایتی 
از او ندارم. در این كار به اسوه ی مسلمين، پيامبر 
اكرم)ص( اقتداء می كنم كه وقتی مکه را فتح كرد، 
همه كسانی كه به »شخص او« ظلم كرده بودند را 

بخشيد. 
اميدوار هستم كه عبدالمالک الاقل در خلوت خود، 
از  و  كند  دراز  بی نياز  درگاه  سوی  به  نياز  دست 
خداوند بخواهد كه گناهان مسلّمش را ببخشد. از 
بقيه طرفداران او ـ البته اگر طرفداری داشته باشد 
ـ هم می خواهم كه به دامن خدا و قرآن پناه ببرند، 

قرآن خشونت مذهبی را محکوم می كند. 

قرآن می فرماید: »بگو ای اهل كتاب! بيایيد از آن 
كلمه حق كه ميان ما و شما یکسان است پيروی 
كنيم كه به جز خدای یکتا را نپرستيم، و چيزی 
با او شریک قرار ندهيم، و برخی، برخی را به  را 
جای خدا به ربوبّيت تعظيم نکنيم. پس اگر از حق 
روی گردانند بگویيد: شما گواه باشيد كه ما تسليم 
فرمان خداوندیم .« این آیه خطاب به اهل كتاب 
است، به مسلمانان می گوید اگر اهل كتاب سخن 
حق شما را نپذیرفتند، بگویيد: شما گواه باشيد كه 
ما تسليم فرمان خداوندیم، نه اینکه دست به سالح 
ببرید. االن باید پيام این آیه را خطاب به برخي از 
پيروان حضرت ختمی مرتب محمد)ص( هم ابالغ 
كنيم؛ همان كسانی كه خون برادرانشان را مباح 
می شمرند و ناجوانمردانه به ریختن خون برادرانشان 

فتوا می دهند.

از  پایان، چه خواسته ای  گنجینه مجمع: در 
مسؤوالن و نیز دستگاه قضایی کشور دارید؟

ـ خواهش می كنم كه اوالً: عالج قبل از وقوع بکنند. 
را  شهدا  خانواده های  انتظارات  كنند  سعی  ثانيا:ً 
برآورده كنند. مثالً ممکن است برخی بخواهند با 
عبدالمالک صحبت كنند یا در دادگاهش حضور 

داشته باشند.

گنجینه مجمع: از شما متشكریم.
ـ من هم به نوبه خود از همه تالشگران راه خدا و 
كسانی كه این دستگيری مهم را انجام دادند تشکر 
می كنم. از دبيركل مجمع و ابنا هم تشکر می كنم كه 
در تمام این مدت، یاری رسان ما بود و به غير از ویژه 
نامه ها و اطالع رسانی ها، در برگزاری چند مراسم و 
همایش برای بزرگداشت شهدا و قربانيان این گروهک 

هم كمک كرد.
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)برادرزاده رضا لک زایي(       )شوهر خواهر رضا لک زایي(
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پيام ثقلين به زبان انگليسی
صاحب امتياز: مجمع جهانی اهل بيت )عليهم السالم(

] زیر نظر معاونت امور بين الملل  مجمع[
سردبير:حجت االسالم والمسلمين دكتر محمدعلی شمالی ) عضو هيأت علمی 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی) ره ( (
ترتيب انتشار: فصلنامه
شماره ی مسلسل: 40

تاریخ انتشار: زمستان 2010 )1388(
محل انتشار: لندن

تيراژ )شمارگان( : 1000
info.thaqalayn@gmail.com:پست الکترونيکی سردبيري مجله

برخي از مطالب شماره جدید
ـ سرمقاله: پيرامون عدد »چهل« در فرهنگ اسالمی و بزرگداشت اربعين 

حسينی / به قلم: سردبير مجله
ـ نگاهی به فرآیند خودسازی/ به قلم: حجت االسالم دكتر شمالی

ـ رویکرد موضوعی به تفسير قرآن/ به قلم: حجت االسالم والمسلمين 
محمود نمازی

ـ الهيات اجتماعی شيعه/ به قلم: حجت االسالم و المسلمين تقی زاده 
داوری؛ مترجم: سيد رحيم راستی تبار

ـ آماده سازی شيعيان برای عصر غيبت، به قلم: حجت االسالم والمسلمين 
دكتر محمدرضا جباری؛ مترجم: محمدرضا فرجيان

ـ امام علی)ع( منادی بزرگ وحدت/ به قلم: سيد كاظم ميرجليلی؛ 
مترجم: خانم زهرا ميرفندرسکی

ـ نظریه مرحوم شيخ مفيد)ره( درباره امامت در كتاب اإلرشاد/ به قلم: 
حجت االسالم والمسلمين غالمحسين عدیل

قبله به زبان تركی استانبولی
صاحب امتياز: مؤسسه كوثر 
با همکاری: معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت )عليهم السالم( 
سردبير: آقای موسی گونش
ترتيب انتشار: فصلنامه
شماره ی مسلسل: 72
تاریخ انتشار: پایيز 2009 )1388(
محل انتشار: تركيه)استانبول(
تيراژ )شمارگان( : 1000
www.kibledergisi.com:سایت
info@kibledergisi.com:پست الکترونيکی مجله

برخي از مطالب شماره جدید
ـ سرمقاله: اهميت پيام عاشورا / تهيه: هيأت تحریریه مجله
ـ علی عليه السالم بزرگترین مظلوم / تأليف: علی كران
ـ اسالم و فمينيسم / تأليف: قدیر آكاراس
ـ حٌج كربال / تأليف: جعفر بند دریا
ـ اوصاف حضرت علٌی عليه السالم / تأليف: عباس آكيوز
ـ ریا؛ شرک خفی / تأليف: حسن گلنا آتلی
ـ معادله ای كه حل نشده است/ تأليف: نورجان آلتون
ـ دو جهت)صفحه( عاشورا ..../ تهيه: هيأت تحریریه

ـ غدیر خم / تأليف: صفی یغيت 
ـ شخصيت و فضائل حضرت زینب )س(/ تأليف: موسی آیدین
ـ متولد شدنش مانند مرگ است / تأليف: اسماعيل آیکانات

ـ بزرگداشت روز زن به مناسبت ميالد حضرت فاطمه )س( در استانبول 
ـ نمایشگاه كتاب كوثر ... / تهيه: هيأت تحریریه

  تنظيم:  عباس جعفري
)مسؤول اداره مجالت مجمع(
farahani_aj@yahoo.com
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فروردین 
ــهيد و 35 زخمي در انفجار خودرو در  عراق؛ 16 ش
ــهيد در انفجار در بصره / 8 شهيد  بغداد / شش ش
ــي در انفجار كاظمين / نيروهاي نظامي  و 14زخم

انگلستان13 فروردین رسماً از بصره خارج شدند.
پاكستان؛ 50 شهيد و 70 زخمي در انفجار نمازجمعه/ 
شهادت یک مداح اهل بيت)ع( در دیره اسماعيل خان/ 
40 شهيد در حمله انتحاري حسينيه شهر "چکوال"/ 
رئيس ائتالف جعفریه پاكستان خواستار خاتمه نسل 

كشي شيعيان شد.
لبنان؛ دخالت سازمان هاي اطالعاتي آمریکا، غربي و 

عربي در انتخابات لبنان. 
ــار وهابيون بر حاكم امارات براي اخراج  امارات؛ فش

شيعيان پاراچناري )پاكستانی( از این كشور.
ــتان سعودي با  ــتان؛ برخي از مأموران عربس عربس
ادامه  مشکل آفریني براي زائران، با گرفتن مفاتيح 
ــوراي آن را پاره  از زائران ایراني صفحه زیارت عاش

می كردند. 
ــي از علماي  ــب اهلل یک ــوي حبي ــتان؛ مول افغانس
اهل سنت افغانستان اظهارات مقامات غربي در مورد 
"قانون احوال شخصيه اهل تشيع " را ادامه دشمني 
ــتراتژیک و هدفمند غربي ها با اسالم دانست و  اس
ــيعه تعرض به اسالم و  گفت: »تعرض به مذهب ش

مسلمانان است«.
ــم وهابی ها از ایجاد رابطه حسنه بين  تایلند؛ خش
ــمينار  ــنت، در پی برگزاری س ــيعيان و اهل س ش

فارغ التحصيالن شيعه در جزیره پوكت.

اردیبهشت 
ایران؛ »آیت اهلل العظمي محمدتقی بهجت« از مراجع 
تقليد جهان تشيع، به علت عارضه قلبي در شهر قم 

به ملکوت اعلي پيوست/ پيام ها و مراسم سوگواری 
شيعيان در اقصی نقاط جهان/  مردم شيعه و سنی 
ــور خود از رهبر  ــتان با استقبال گرم و پرش كردس
ــالمي ثابت كردند كه همواره به  معظم انقالب اس
مباني نظام مقدس جمهوري اسالمي وفادار بوده و 
به رهبر فرزانه انقالب اسالمي عشق و ارادت دارند/ 
رونمایی از كتاب مرجع »اطلس شيعه« در نمایشگاه 
بين المللی كتاب تهران/ برگزاری كنگره بين المللی 

بزرگداشت »ثقهًْ االسالم كلينی« در شهرری.
عراق؛ شهيد و زخمي شدن 105 زائر ایراني در حمله 
تروریستي مقدادیه / پيام رهبر معظم انقالب در پي 
ــيني: »نيروهاي امنيتي و  جنایت عليه زائران حس
نظامي آمریکا متهم اصلي در كشتار زائران حسيني 
ــتند« / هزینه 5ميليارد دالري عربستان براي  هس
كم رنگ كردن نقش مرجعيت در عراق/ شهادت 60 

ــدن 130 نفر در دو حمله انتحاری به  و مجروح ش
زائران امام كاظم)ع( 15 تن از شهدا ایرانی بودند.

پاكستان؛ »اعجاز حسن زیدي« وكيل دادگستري 
ــهر "كراچي " در اثر  ــتان در ش دادگاه عالي پاكس
ــت ناشناس به شهادت رسيد /  حمله یک تروریس
به دليل مسدود شدن راه هاي ورودي منطقه قبایلي 
ــرحد پاكستان توسط طالبان و كمبود  در ایالت س
ــين  ــيعه  نش مواد غذایي، 31 كودک در منطقه ش
ــيدند/ توهين به  ــي " به شهادت رس "كرم ایجنس
ــاحت امام خمينی)ره( و نيز دیوار نویسی مبنی  س
بر تکفير شيعيان در دانشگاه كراچی، این دانشگاه 

را متشنج كرد.
ــتتار قبور  ــتان؛ اقدام عجيب وهابيون در اس عربس
ــيله بلوک های  ــده ائمه بقيع)ع( به وس تخریب ش
پالستيکی! این موانع، كمتر از 24 ساعت بعد و در 
پی فشار شخصيت ها و رسانه های شيعی برداشته 
ــادل الکلبانی« امام  ــتاخانه »ع ــدند/ اهانت گس ش
ــيعيان و تکفير آنان/  ــجد الحرام به ش جماعت مس
ــترده انتقاد نخبگان شيعه و سنی جهان  موج گس

از كلبانی.
لبنان؛ سيد حسن نصراهلل: مقاومت با هر اندیشه اي 
براي تقسيم لبنان مقابله مي كند / شيخ نعيم قاسم: 
ــد بود اما  ــاز گر جنگ نخواه ــزب اهلل لبنان آغ ح

هميشه در حالت آماده باش قرار دارد. 
مصر؛ اظهارات عجيب و تفرقه افکنانه »شيخ یوسف 
ــدار وی  قرضاوی« عليه مذهب اهل بيت)ع( و هش
ــيعيان در جوامع  ــوذ ش ــبت به آنچه خطر نف نس
سنی مذهب خواند/ افشای نامه ریيس جمهور مصر 

به پادشاه عربستان درباره حزب اهلل. 
ــلمانان و نهادهای اسالمی این  آرژانتين؛ بيانيه مس
كشور در اعتراض به فشارهای روزافزون به شيعيان 

آرژانتين، به بهانه پرونده آميا.

اشک ها و لبخندها
روزشمارجهان تشیع در سالي که گذشت

  تنظيم:  برهان محمودي
)اداره كل اطالع رساني مجمع(
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آمریکا؛ تجمع شيعيان شيکاگو در اعتراض به ویرانه 
ماندن قبور ائمه بقيع )ع(.

خرداد
ــهيد و مجروح در عمليات تروریستي  ایران؛ 70 ش
انفجار در مسجد علي بن ابي طالب)ع( شهر زاهدان. 
ــت را بر عهده  ــؤوليت جنای ــک جنداهلل مس گروه

ــالب در اجتماع ميليوني  ــت/ رهبر معظم انق گرف
ــای انتخابات  ــام)ره(: »نامزده ــالگرد ارتحال ام س
ــت جمهوری و هوادارانشان به گونه اي عمل  ریاس
ــرادري و مهرباني پيش برود و  ــد كه كارها با ب كنن
ــمني و كينه جلوگيری شود« / حماسه  از بروز دش
پرشور 40 ميليونی مردم ایران در دهمين انتخابات 
ــت جمهوری و پيروزي »دكتر احمدي نژاد«/  ریاس
ــس جمهور منتخب و  ــم رهبري:  »ریي مقام معظ
محترم، رئيس جمهور همه  ملت ایران است و همه 
و از جمله رقيبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت 
ــالمي  و به او كمک كنند« / رهبر معظم انقالب اس
ــی تهران: »حل و فصل همه  در نماز جمعه تاریخ
ــت نه در كف  ــر صندوق رأي اس ــات در س اختالف

خيابان ها«. 
ــرائيل عليه  لبنان؛ »عالمه فضل اهلل«: تهدیدات اس
ایران ناشي از "آشفتگي و توهم " است / سيدحسن 
نصراهلل دبيركل حزب اهلل خواستار اجراي حکم اعدام 
تمامي جاسوسان صهيونيست شد و هشدار داد:»هر 
ــاهل و تسامح به خرج دهد  كس كه در این امر تس

در ریخته شدن خون ملت لبنان شریک است.« 

تـیر 
ــات، با تحریک بيگانگان  ایران؛ بروز برخی اغتشاش

ــوری/ رهبر فرزانه  ــت جمه پس از انتخابات ریاس
ــائل اخير مربوط به  ــالمي: »من در مس انقالب اس
ــت جمهوري، ُمّصر به اجراي قانون  انتخابات ریاس
ــالمي و مردم نيز به  ــوده و خواهم بود و نظام اس ب
ــر بار زور نخواهند رفت«/ اعترافات  هيچ قيمتي زی
ــت عبدالمالک ریگي:  ــرادر تروریس تکان دهنده ب
»عبدالمالک از بي سوادي و نياز مالي من سوءاستفاده 
ــع و نهادهای مذهبی  ــدید مراج كرد« / موضع ش
ــتان  ــبت به جنایت در دادگاه آلمان و اس ایران نس
سين كيانگ چين/  برگزاری نشست بين المللی زنان 
ــوی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در  ــلمان از س مس

اعتراض به قتل شهيده حجاب »مروه الشربينی«.
ــر در ایران  ــل اهلل: »حوادث اخي ــان؛ عالمه فض لبن
موجب اقتدار بيشتر نظام جمهوري اسالمي شد«/ 
ــدید حزب اهلل از جانبداري بان كي مون از  انتقاد ش
رژیم صهيونيستي و آمریکا/ روزنامه صهيونيستي 
معاریو: حزب اهلل قادر به شليک روزانه 600 موشک 

به عمق اسرائيل است.
ــته و دست كم 150 زخمي  عراق؛ بيش از 62 كش
در انفجار شهرک صدر / انتقاد مالکي نخست وزیر 
ــي در برابر فتاواي  ــکوت رژیم هاي عرب عراق از س
ــيعيان/ 2 شهيد و 12زخمي  تحریک آميز عليه ش
ــتي به زائران بي گناه و پياده امام  در حمله تروریس

موسي كاظم)ع(.
عربستان؛ موج جدید بازداشت و محکوميت شيعيان 

عربستان آغاز شد. 
بحرین؛ نماینده شيعه پارلمان بحرین اقدام منامه در 

اعزام هيئتي به تل آویو را محکوم كرد. 
ــدود بودن جاده پاراچنار به  پاكستان؛ به دليل مس
پيشاور، 16 تن از شيعيان پاراچناري با یک بالگرد 
نظامي قصد عزیمت به شهر پيشاور را داشتند كه بر 

اثر سقوط این بالگرد به شهادت رسيدند. 
فلسطين؛ بر اساس تازه ترین تحقيقات صهيونيستي، 
ــبکه "المنار " مهلک ترین سالح تخریب روحيه  ش

اسرائيلي ها شناخته شد. 

مرداد 
ــدن 16 تن در سانحه هواپيماي  ــته ش ایران؛ كش

آریاتور به مشهد. 
ــتان؛ بازداشت 5 شيعه در عربستان به علت  عربس
شركت در مراسم مذهبي/ در حال حاضر از هزار و 

800 شبکه ماهواره اي كه در منطقه فعالند ، 300 
شبکه آن فقط عليه اهل بيت برنامه سازي مي كنند/ 
ــتان در ميان  ــعبان در عربس ــن هاي نيمه ش جش
فشارهاي حکومت آل سعود بر شيعيان برگزار شد/ 
دولت عربستان دستور جمع آوري نمادهاي مذهبي 

شيعيان را صادر كرد. 
عراق؛ در پي ورود نيروهاي پليس عراق به اردوگاه 
اشرف اعضاي گروهک منافقين با نيروهاي عراقي 
ــهيد و 42زخمي در انفجارها  درگير شدند/ 24 ش
ــيد مقتدا صدر:  ــيعي بغداد/ س عليه نمازگزاران ش
ــيـ  مذهبي عراق  ــکا درصدد تجزیه  سياس »آمری
ــي در حمالت  ــهيد و 111 زخم ــت«. / 28 ش اس
تروریستي عليه شيعيان در نقاط مختلف شهر بغداد 
و موصل/ یک مسئول بلندپایه عراقي تأكيد كرد كه 
افرادي از خاک عربستان براي اجراي حمالت عليه 

شيعيان عراق وارد این كشور شده اند. 
پاكستان؛ دیدار »عالمه ساجد نقوی« عضو شورای 
ــا »زرداری«  ــی اهل بيت)ع( ب ــی مجمع جهان عال
ریيس جمهور پاكستان در اعتراض به ادامه كشتار 

شيعيان. 
مصر؛ یک مفتي اهل سنت: استفاده از فقه مذهب 
شيعه به نفع منافع اّمت اسالمي مجاز است و هيچ 
حرجي در آن نيست/ متفکر شيعه مصري فاش كرد 
كه دستگاه هاي امنيتي عربستان، موساد، القاعده و 
ــيعيان در  ــازي قومي ش حزب بعث عامالن پاكس
عراق و فتنه انگيزي مذهبي در مصر هستند/ تقدیم 
درخواست تأسيس جمعيت غيردولتی "شيعة مصر" 

به دولت، از سوی »دكتر احمد راسم النفيس«.
ــيد یحيي  ــم صعده / »س ــن؛ آغاز جنگ شش یم
الحوثي« مسؤول سياسي جنبش شيعيان مخالف 
ــت داشتن عربستان سعودي در  دولت صنعا از دس

كشتار اخير شيعيان در یمن خبر داد. 
ــتان؛ تجمع شيعيان لندن در مقابل سفارت  انگلس
مصر در اعتراض به زندانی و شکنجه نمودن تعدادی 

از پيروان اهل بيت)ع( در این كشور.

شهریور 
ایران؛ با عمليات ویژه سپاه پاسداران26 نفر از اشرار 
گروهک پژاک و كوموله به هالكت رسيدند / آیت اهلل 
ــي وهابيون آنقدر  ــيرازي: »برخ العظمي مکارم ش
ــرم هستند كه حتي اگر بتوانند مسجد النبي  بي ش
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و بارگاه پيامبر را نيز خراب مي كنند.«/ سخنگوي 
ــاخت بزرگ ترین مجموعه  ــهرداري تهران از س ش
قرآني جهان اسالم در مساحتي به وسعت 60 هزار 
ــيد احمد نواب  ــع در تهران خبر داد/ »س متر مرب
ــي،  صفوي«  مترجم قرآن كریم به چهار زبان فارس

انگليسي، فرانسه و روسي دار فاني را وداع گفت.
كویت؛ انتقاد شدید نماینده مجلس كویت از فشارها 

بر شيعيان.
ــم« رئيس مجلس  ــيد عبدالعزیز حکي عراق؛ »س
ــورای عالی مجمع  ــالمي عراق و عضو ش اعالي اس

جهانی اهل بيت)ع( دعوت حق را لبيک گفت/ 10 
شهيد و 19 مجروح در انفجار دو بمب در  شهرهاي 
جنوبي عراق / سخنگوي طرح امنيتي بغداد: عامالن 
انفجارهاي عراق با بعثي ها مرتبط بودند/ وزیر محيط 
زیست عراق اعالم كرد كه تجهيزات نظامي آلوده به 
اورانيوم ضعيف شده و ميليون ها مين كار گذاشته 
شده در سراسر عراق جان شهروندان عراقي را تهدید 
ــالمي  ــوراي مركزي مجلس اعالي اس مي كند/ ش
عراق به اتفاق آراء »سيد عمار حکيم« فرزند مرحوم 
ــوان رئيس این مجلس  ــز حکيم را به عن عبدالعزی
انتخاب كرد/ انفجارهاي روز 21 شهریور، 9 كشته 
و 38 زخمي برجاي گذاشت كه چهار نفر از كشته 
ــدگان اعضاي یک خانواده بودند/ انفجار روز 22  ش
شهریور ماه در شمال شرقي شهر "بعقوبه" 3 كشته 

و20 زخمي برجاي گذاشت.
لبنان؛ وزیر خارجه: هرگز با اسرائيل مذاكره نخواهيم 
كرد. اظهارات اسرائيل درباره موشک هاي حزب اهلل 
ــت/ حزب اهلل آمریکا را مسئول تأخير  بي اساس اس
در تشکيل كابينه لبنان دانست/ »حریري« نخست 
وزیر، به علت عدم موافقت رئيس جمهور با تركيب 
كابينه پيشنهادي وي، در دیدار با ميشل سليمان از 
تشکيل دولت وحدت ملي انصراف داد/ سيد حسن 
نصراهلل در سخنراني روز جهاني قدس با ستایش از 

موضع گيري جمهوري اسالمي ایران در قبال مسأله 
فلسطين تاكيد كرد: »هر كسي كه به خارج كردن 
ایران از عرصه حمایت از ملت هاي مقاوم منطقه و 
ــت، در توهم به سر  مسئله فلسطين دل بسته اس

مي برد«.
قطر؛ توهين شبکه تلویزیوني الجزیره قطر به امام 

علي )ع(.
ــام »قرآن  ــرآن مجيد با ن ــکا؛ ترجمه اي از ق آمری
ــده به تصاویري از حوادث  آمریکایي«، تذهيب ش
ــپتامبر در  ــپتامبر، زنان برهنه و ... در ماه س 11 س
ــکو و كاليفرنيا به نمایش  ــاي سانفرانسيس موزه ه

درخواهد آمد.
ــي اردن از ایجاد بخش  اردن؛ یک تحليلگر سياس
ــيعيان در دستگاه اطالعاتي اردن خبر  مبارزه با ش

داد.
یمن؛ براي سومين هفته متوالي ارتش یمن به كشتار 
ــيعيان الحوثي ادامه مي دهد/ با وجود ارایه طرح  ش
صلح، ارتش یمن حمالت خود عليه جنبش شيعي 
ــازمان ملل درباره وضع  ــي را افزایش داد/ س الحوث
انساني مصيبت بار منطقه شيعه نشين یمن هشدار 
داد/ »علي عبداهلل صالح« رئيس جمهور یمن بدون 
اشاره به حمایت هاي عربستان سعودي از نيروهاي 
امنيتي این كشور براي سركوب گروه الحوثي ادعا 
ــران و جریان صدر از گروه الحوثي حمایت  كرد: ای
مي كنند/ سخنگوي جنبش الحوثي ادعاي مقامات 
یمني عليه ایران را در راستاي جلب حمایت مالي از 
عربستان سعودي دانست و گفت: این اتهامات براي 
ــعودي است چرا كه  ــتان س دریافت كمک از عربس
دولت به علت كمبود بودجه و منابع مالي، زمام امور را 
به دست ریاض سپرده است/ سخنگوي گروه الحوثي 
در یمن دليل اصلي درگيري این گروه با ارتش یمن 
را تالش صنعا براي وهابي كردن این منطقه دانست 
ــت: تمایل دولت به وهابي كردن مردم منطقه  و گف
ــت/ گروه الحوثي  صعده دليل اصلي درگيري ها اس
در نامه اي خطاب به »بان كي مون« بر آمادگي این 
ــراي پایان فوري درگيري ها بدون هرگونه  جنبش ب
شرطي و اعتماد و بازگشت به ميز مذاكرات و تشکيل 

كميته اي براي نظارت بر آتش بس تأكيد كرد.
افغانستان؛ رهبر حزب نهضت اسالمي: »كنسولگري 
ــرات به مراكز اطالعاتي تبدیل  آمریکا در مزار و ه
مي شوند.ایجاد كنسولگري آمریکا در این دو شهر 

سبب تحریک همسایگان خواهد شد«.
ــالمي هامبورگ: »وهابيت  آلمان؛ رئيس مركز اس

یک خطر جدي براي مسلمانان است«.
ــيعه جنوبي ترین استان  ــهروندان ش عربستان؛ ش
ــعودي كه از اقوام اصيل این كشور به  عربستان س
شمار مي روند در اعتراض به رفتار مأموران وهابي و 
نقض حقوق ابتدایي شان توسط حاكمان آل سعود 
دست به تظاهرات زدند/ مسئوالن امنيتي عربستان 
ــم و فعاليت هاي  اعالم كردند كه از هر گونه مراس
ــري خواهند كرد/  ــب هاي قدر جلوگي دیني در ش
ــازمان دیده بان حقوق بشر اعالم كرد:  گزارشگر س
عربستان سال هاست كه آزار و اذیت شيعيان را در 
ــتور كار خود قرار داده است/ در پی فشار افکار  دس
عمومی عليه عادل كلبانی، نام او از فهرست امامان 

جماعت مسجدالحرام حذف شد.
كانادا؛ پس از سال ها تالش و پيگيری، اولين مسجد 
ــهر »ونکوور« خریداری شد.  شيعيان ایرانی در ش
ــا  ــم مذهبی آنان در یک كليس پيش از این، مراس

برگزار می شد.
ــدن اقدام تروریستی برای از ميان  نيجریه؛ ناكام ش

برداشتن »شيخ ابراهيم زكزاكی« از روحانيون بانفوذ 
شيعه.

مـهر
ایران؛ موشک هاي بالستيک شهاب 3 و سجيل روز 
ــر اعظم )ص( 4  ــم مهر ماه در رزمایش پيامب شش
شليک شد/ آیت اهلل العظمي  صافي گلپایگاني با بيان 
اینکه والیت فقيه جامع الشرایط از افتخارات شيعه 
ــا و دوري از آنها  ــت گفت: تقدم بر فقها و علم اس
موجب ضاللت و گمراهي است/ تصویری بی نظير 
از پوستر گنبد و بارگاه ائمه بقيع)ع( كه مربوط به 
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زمان حکومت عثماني است توسط مجمع جهانی 
ــد/ روز 26 مهر  ــر ش اهل بيت)ع( رونمایی و منتش
»سردار نورعلی شوشتري« جانشين فرمانده نيروي 
ــپاه و برخي دیگر از فرماندهان سپاه در  زميني س
شهر سرباز استان سيستان و بلوچستان در حمله 
تروریستی به نشست سران طوایف شيعه و سني، 
ــک جند اهلل  ــدند. گروه ــهادت نائل ش به مقام ش
ــؤوليت این عمليات را بر عهده گرفت/ آیت اهلل  مس
مکارم شيرازي متولي مركز تخصصي شيعه شناسي 
از راه اندازي شبکه ماهواره اي با موضوع شيعه شناسي 
خبر داد و گفت: این مركز آمادگي راه اندازي چنين 
شبکه اي را دارد كه در آینده نزدیک افتتاح مي شود/ 
ــده مردم  ــالم« نماین ــتا محمد شيخ االس »ماموس
كردستان در مجلس خبرگان رهبري به دست افراد 

ناشناس ترور شد.
مصر؛ معاون سردبير روزنامه االنوار مصر با بيان اینکه 
ــور از وضعيت با ثباتي برخوردار  ــيعيان این كش ش
ــيعيان در این كشور  نيستند، گفت: فشار عليه ش

همچنان ادامه دارد.
ــش از 48 نوبت براي تصرف  ــن؛ ارتش یمن بي یم
ــتان عمران به  ــتاني "سفيان"در اس منطقه كوهس
ــرد اما در تمامي  ــع مبارزان الحوثي یورش ب مواض
حمالت متحمل شکست شد/ رهبر مبارزان الحوثي 
ادعاي رئيس جمهوري یمن درباره حمایت ایران و 
جریان صدر عراق از این جنبش را رد كرد و گفت: 
ــتاي كسب كمک هاي خارجي در  این ادعا در راس
ــت/ عبد الملک الحوثي:  جنگ عليه مردم یمن اس
ــر مبارزان الحوثي با تأكيد بر اینکه " ما در پي  رهب
ــن امتيازهاي  ــروع خود و گرفت احقاق حقوق مش
ــتيم" اعالم كرد: هدف گروه الحوثي  ــي هس سياس
ــيس یک دولت  ــاي دولت یمن تأس برخالف ادع
ــمال یمن نيست/ سازمان ملل  شيعه زیدیه در ش
ــزاران غيرنظامي در  ــتار حفاظت از جان ه خواس
مناطق درگيري در شمال یمن و ضمانت رسيدن 
ــد/ نيروهاي  ــه آنها ش ــتانه ب كمک هاي بشردوس
ــتان روز 28 مهر ماه وارد خاک یمن شده و  عربس

رسماً با شيعيان این كشور وارد جنگ شدند.
ــالمي  ــئول مجلس اعالي اس عراق؛ یک منبع مس
عراق از ناكام گذاشتن طرح ترور سيد "عمار حکيم" 
رئيس این مجلس خبر داد/ نماینده حزب الدعوه در 
ــتان سعودي  تهران از هزینه ميليارد دالري عربس

براي جلوگيري از تشکيل ائتالف فراگير شيعيان در 
انتخابات پارلماني آتي عراق خبر داد/ نوري المالکي 
ــمي ائتالف "دولت  ــت وزیر عراق به طور رس نخس
قانون" را براي حضوري فعال در انتخابات پارلماني 

آتي این كشور اعالم كرد.
ــت وزیر  ــف رضا گيالني« نخس ــتان؛ »یوس پاكس
پاكستان طي سخناني در جمع مردم گلگت اعالم 
كرد كه وي از اوالد پيامبر اسالم و از سادات حسني 

است. 
عربستان؛ یک سياستمدار مخالف دولت عربستان 
ــدف افزایش نفوذ بر  ــورش با ه فاش كرد كه كش
یمن از دولت این كشور در جنگ با جنبش شيعي 
ــابق القاعده را  الحوثي حمایت مي كند و اعضاي س

براي جنگ با این جنبش بکار گرفته است.
امارات متحده عربی؛ اخراج صدها لبنانی از امارات 

به اتهام واهی جاسوسی برای حزب اهلل.
ــونت عليه  ــار و خش ــه؛ افزایش فزاینده فش نيجری
ــيعيان نيجریه/ حمله پليس به راهپيمایی روز  ش
ــهادت یک شيعه و  ــيعيان در زاریا، به ش قدس ش

مجروح شدن تعدادی دیگر انجاميد.
آمریکا؛ راهپيمایی و تجمع شيعيان ایاالت متحده 
در مقابل سفارت عربستان در واشنگتن ، در اعتراض 

به ویرانه ماندن قبور ائمه بقيع)ع(.

آبـان 
ایران؛ دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( از صليب 
سرخ جهانی خواست از گسترش فاجعه انسانی در 

یمن جلوگيری كند.
عراق؛  در دو انفجار روز سوم آبان در بغداد، 90 نفر 

شهيد و بيش از 600 نفر مجروح شدند.
عربستان؛ »حجت االسالم والمسلمين سيد هاشم 
الشخص« گفت: در سراسر عربستان شاهد گرایش 
ــور به مکتب تشيع هستيم كه این  مردم این كش
ــت/ افزایش  گرایش روز به روز در حال افزایش اس

جو پليسی در مناطق شيعه نشين.
ــت نظاميان بازنشسته عربستان برای  یمن؛ بازگش
ــيعيان یمن/ نگرانی  كمک به ارتش در جنگ با ش
مقامات سازمان آوارگان سازمان ملل متحد از روند 
افزایش آوارگان یمنی/ شليک بيش از 150 موشک 
ــکی حوثی ها به  ــعودی به شيعيان/ حمله موش س

پایگاه نظامی عربستان در روز 25 آبان.

لبنان؛ »رعد« رئيس فراكسيون حزب اهلل در پارلمان 
ــت را بهترین و كم هزینه ترین گزینه  لبنان، مقاوم
براي رویارویي با رژیم صهيونيستي دانست و تأكيد 
ــخ به هر گونه تجاوزي  ــرد كه مقاومت براي پاس ك

آماده است.
ــر عبدالرحمن  ــالم دكت ــت االس ــزی؛ »حج اندون
ــيعه اندونزیایی و عضو  ــمند ش العيدروس« دانش

مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با كسب 
ــور  اكثریت آراء در جزیره بيما، به پارلمان این كش

راه یافت.
ــالم رضوی«  آفریقای جنوبی؛ دیدار »حجت االس
نماینده شيعيان این كشور با »زوما« ریيس جمهور 
ــناخته شدن مذهب  ــت به رسميت ش و درخواس

اهل بيت)ع( در آفریقای جنوبی.  

آذر 
ــاه محاصره كامل منطقه  ــتان؛  پس از 11 م پاكس
ــين كرم ایجنسی و شهر پاراچنار، حصر  شيعه  نش

این منطقه با مقاومت قهرمانانه مردم شکسته شد/ 
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ــين« از مسؤوالن مركز  شهادت »سيد شهيد حس
پاسبان عزا در حمله تروریستی.

ــتانی كه قصد ورود به  یمن؛ انهدام دو تانک عربس
ــتند به وسيله حوثی ها/ اعتراف  خاک یمن را داش
ــدن 73 و مفقود  ــتان به كشته ش وزیر دفاع عربس
ــعودی در جنگ یمن/ دولت  ــدن 26 ارتشی س ش
ــی در صنعا را  ــگاه ایران ــتان و درمان یمن بيمارس
ــر بمباران  ــاری مبنی ب ــرد/ اعالم اخب ــل ك تعطي
شيميایی غيرنظاميان/ دیده بان حقوق بشر خواستار 
ــد/ مشاركت  حفاظت از جان غيرنظاميان یمنی ش
ــروی هوایی آمریکا در 48 بمباران  جنگنده های ني

پایگاه های الحوثی.
ــتان از »عبداهلل« همتای  ــتان؛ پادشاه عربس عربس
ــت كه به این كشور در سركوب  اردنی خود خواس
شيعيان یمن كمک كند/ مذاكره »سعود الفيصل« 

و »هيالری كلينتون« درباره جنگ یمن.
ــده افراطی  ــدد »ویلدرز« نماین هلند؛ توهين مج

پارلمان هلند به قرآن مجيد.

دی 
ایران؛ هتک حرمت روز عاشورا / راهپيمایي بزرگ 

9دي در اعتراض به حوادث روز عاشورا.
لبنان؛ سيد حسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان به 
عنوان شخصيت برتر سياسی لبنان در سال2009 
ــد. در یک نظرسنجی اینترنتی بيش از  انتخاب ش
ــركت كنندگان، »حجت االسالم  هفتاد درصد از ش
والمسلمين سيد حسن نصراهلل« را به عنوان چهره 

برتر سال لبنان انتخاب كردند. در این نظرسنجی 
ــب 29582 رأی با فاصله  پس از نصراهلل كه با كس
ــت آورد، »نبيه بری« دیگر  زیاد رتبه اول را به دس
ــيعی لبنان و ریيس مجلس این كشور با  چهره ش

6915 رأی رتبه  سوم را كسب كرد.

ــای نجف و عضو  ــراق؛ »آیت اهلل آصفی« از علم ع
ــورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با صدور  ش
ــدیداللحنی سکوت جهان در قبال فاجعه  بيانيه ش
انسانی یمن را تقبيح كرد/ بر اثر حمله به دسته های 
عزاداری حسينی ، تنها در عرض 48 ساعت، 27 تن 

از شيعيان به شهادت رسيدند.
ــتان؛ اهانت عجيب »شيخ محمد العریفی«  عربس
ــجد البواردی ریاض به آیت  امام جمعه وهابی مس
اهلل العظمی سيستانی، خشم شيعيان و انزجار اهل 
تسنن را برانگيخت. این شيخ كه از همکاران ارتش 
ــعودی است و چند روز قبل از نماز جمعه اش از  س
جبهه یمن بازگشته بود، نسبت به پيشنهاد برخی 
ــتانی در  طرف ها جهت ميانجيگری آیت اهلل سيس
قضيه یمن، موضعی عجيب و خشمگينانه گرفت و 

ایشان راـ  نعوذ باهللـ  زندیق و فاجر خواند!
ــورای عالی امنيت ملی  ــور و ش كویت؛ وزارت كش
ــدی برای  ــای عجيب و جدی ــت محدودیت ه كوی
ــاد كردند.  ــاه محرم ایج ــينی در م ــزاداری حس ع
خبرهای مشابهی از امارات و قطر نيز در این زمينه 

رسيد.
پاكستان؛ در اثر حمله انتحاری در بين دسته های 
ــوعا و عاشورای حسينی در كراچی و  عزاداری تاس
كشمير، بيش از 50 عزادار حسينی شهيد و بيش 
ــدند. یک روز پس از این  از 80 نفر دیگر مجروح ش
فجایع، گروهک طالبان كراچی مسؤوليت ترور را بر 
عهده گرفت. در پی این وقایع، شيعيان خشمگين 
به خيابان ها ریخته و در اعتراض به واكنش ضعيف 
دولت، ضمن به تعطيلی كشاندن بازار، صدها مغازه 

و خودرو را به آتش كشيدند.
ــونت عليه شيعيان  ــار و خش نيجریه؛ با وجود فش
نيجریه و نيز حمله خونين  به راهپيمایی روز قدس 
ــورای حسينی با گستردگی  شيعيان، مراسم عاش
ــد. طول  ــکوه در ایالت های مختلف برگزار ش و ش
ــهرها به چند  ــته های عزاداری در برخی از ش دس
ــنبه 29 دی، تالش  ــيد/ روز سه ش كيلومتر می رس
ــيخ  ــدد نيروهای اطالعاتی دولت برای ترور ش مج

ابراهيم زكزاكی ناكام ماند.
ــور  ــتري فقيرترین كش ــی؛ زلزله 7/3 ریش هائيت
ــدن  ــته ش ــکاي جنوبي را لرزاند و باعث كش آمری
ده ها هزار نفر شد. 7 نفر از این كشته شدگان شيعه 
ــوار از پيروان  ــتند. در هائيتی حدود 150 خان هس

مذهب اهل بيت)ع( زندگی می كنند.

بهمن
ــت در 22 بهمن و  ــر مل ــه بی نظي ــران؛ حماس ای
ــمنان و منافقان، از براندازی نظام  نااميد شدن دش

ــده كل قوا در  ــالمی/ با حضور فرمان جمهوری اس
كرانه خليج  فارس، ناوشکن كامالً ایرانی جماران به 
ناوگان دریایی ایران پيوست. این ناوشکن به عنوان 
عظيم ترین دستاور دفاعی كشور، توسط متخصصان 
ــورمان  ــروی دریایی ارتش و صنایع دفاعی كش ني
ساخته شده است و بدین ترتيب كشورمان به جمع 
ــکن در دنيا پيوست. ناوشکن  توليد كنندگان ناوش
ــاران با توجه به تجهيزاتی كه در آن بکار رفته  جم
است، توانایی مبارزه با هرگونه هدف سطحی، زیر 
ــطحی و هوایی را به طور همزمان دارد. عالوه بر  س
ــط ناوشکن جماران، این  قدرت حمل بالگرد توس
شناور توانایی به كارگيری در جنگ های الکترونيکی 
را نيز خواهد داشت/ چندین طرح مهم هواـ  فضا با 
حضور رئيس جمهور و رونمایی و افتتاح شد. در این 
ــم از »ماهواره ملی طلوع«، »نمونه مهندسی  مراس
ماهواره ملی مصباح دو«، »نمونه مهندسی ماهواره 
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ــت«، »نمونه مدل اوليه ماهواره بر  نوید علم و صنع
ــيمرغ« و »موتور ماهواره بر سيمرغ« رونمایی، و  س
»نخستين مركز پردازش تصاویر ماهواره ای ایران« 
و »آزمایشگاه سه بعدی مجازی ماهواره ای« افتتاح 

شد.
ــن؛ پس از پنج ماه جنگ و خونریزی كه منجر  یم
ــد ریيس  به آوارگی حدود 250 هزار یمنی نيز ش
جمهور یمن با صدور بيانيه ای اعالم كرد كه از بامداد 
جمعه 12 فوریه 2010 )مطابق با 23 بهمن 1388( 
آتش بس با مجاهدان حوثی را به اجرا گذاشته است. 
در همين حال »سيد عبدالملک الحوثي« فرمانده 
ــيعيان زیدی یمن نيز به مجاهدان تحت امرش  ش
دستور داد: به آتش بسی كه صالح اعالم كرده است 
ــه كرد: » ما مادام كه دولت  احترام بگذارند و اضاف
ــد به آن التزام داریم و  یمن به آتش بس وفادار باش
ــایی و موانع را رفع خواهيم نمود«.  راه ها را بازگش
ــش گانه براي  ــروط ش ــا پيش از این با ش حوثي ه
توقف عمليات نظامي موافقت كرده بودند اما نقاط 
ــات راهکارهاي اجراي  اختالفي در خصوص جزئي
ــروط شش گانه  ــت. ش توافق آتش بس وجود داش
ــرانجام مورد توافق طرفين قرار گرفت  دولت كه س

به شرح زیر است:
ــایی راه ها، جمع آوری  1. التزام به آتش بس، بازگش

مين ها و تخليه ارتفاعات؛
2. عقب نشينی حوثی ها از ادارات اشغال شده و عدم 

مداخله در امور حکومت محلی؛
3. بازگرداندن تجهيزات نظامی و غير نظامی غنيمت 

گرفته شده از ارتش های یمن و سعودی؛
4. آزادی اسرای نظامی و زندانيان غير نظامی یمنی 

و سعودی؛
5. پایبندی به نظام یمن و قانون اساسی؛

6. تعهد به عدم حمله نظامی به عربستان سعودی.
ــئوالن یمني كه در باتالق صعده گرفتار شده  مس
ــعودی نيز از این مشکل  و حتی با كمک ارتش س
رهایی نيافتند، قصد دارند پرونده جنگ در صعده 
ــان  ــته و به حل بحران های جنوب كشورش را بس
ــن زمينه دولت چند روز پيش  بپردازند و در همي
ــاون ریيس جمهور را  »عبدربه منصور هادي« مع
براي رسيدگي به این پرونده و سفر به استان عدن 
ــخصيت هاي جنوبي،  با هدف دیدار با تعدادي از ش

مأمور كرد.

ــت های موتورسوار  به  پاكستان؛ در حمله تروریس
ــيعه در حومه شهر كویته، 3 نفر  اتوبوس زائران ش

شهيد و 7 نفر مجروح شدند.
اردن؛ دادگاه امنيت كشور اردن طی حکمی شش 
شهروند شيعه این كشور را كه به اتهام ترویج مذهب 
ــيع 9 ماه در زندان به  سر می بردند، تبرئه كرد.  تش
ــتان گذشته شش  نيروهاي امنيتي اردن در تابس
ــيعه را به اتهام "ترویج مذهب تشيع و  شهروند ش
برهم زدن امنيت كشور " دستگير كرده بودند. در 
ــيعيان با خریداری یک قطعه  سال گذشته هم ش
ــاخت حسينيه، با  زمين در پایتخت اردن جهت س
مخالفت مسئوالن مواجه شدند و از ساخت آن باز 

ماندند.
آلمان؛ كميته انتفاضه مهاجران عراقی از مسؤوالن 
آلمانی خواستند كه شيخ عادل كلبانی را كه برای 
درمان به این كشور سفر كرده است، به اتهام اهانت 
به شيعيان، تمجيد از بن الدن و تشویق به اقدامات 

تروریستی، بازداشت و محاكمه كنند.
ــهر  ــلمان نروژ در مركز ش ــروژ؛ هزاران نفر از مس ن
ــور در اعتراض به چاپ  ــلو" پایتخت این كش "اس
كاریکاتور موهن پيامبر اكرم )ص( تظاهرات كردند. 
تظاهركنندگانـ  كه از نژادهای مختلف اسالمی اما 
ــکل كامالً متحد در راهپيمایی شركت كرده  به ش
ــته ها  بودندـ  همچنين با فریاد اهلل اكبر، پارچه نوش
ــتند كه بر روی آنها  ــت داش و پالكاردهایی در دس
ــلمان هستيم تروریست  ــته شده بود: "ما مس نوش
نيستيم" و "اهانت به حيثيت مسلمانان را متوقف 
ــالدت و  PST اتحاد ملت را نابود  كنيد" و "داگ ب
ــزاری نماز جماعت ظهر در  می كنند”. آنان با برگ
ميدان دانشگاه اسلو، به تظاهرات خود پایان دادند. 

ــایت اطالعات  ــه نروژی داگ بالدت و نيز س روزنام
وابسته به پليس این كشور )PST( روز چهارشنبه 
سوم فوریه 2010 )14 بهمن 1388( كاریکاتوری 
بسيار موهن منسوب به رسول بزرگوار خداـ  صلی 

اهلل عليه و آلهـ  را منتشر كردند

اسفند 
ایران؛ »شرور عبدالمالک ریگی« سركرده گروهک 
تروریستی شرق كشور موسوم به جنداهلل با عمليات 
ماهرانه سربازان گمنام امام زمان دستگير شد. وی 
طی 4 سال فعاليت تروریستی، صدها بيگناه شيعه 

ــنی را به شهادت رساند، مجروح كرد، گروگان  و س
گرفت و بی سرپرست نمود.

عربستان؛ امضای منشور و سند همکاری و همزیستی 
ــنت. این منشور بر  ــط شيعيان و اهل س ملی، توس
احترام متقابل پيروان مذاهب اسالمی تأكيد كرده و 
خواستار پایان دادن به اظهارات تکفيری است. سند 

مذكور كه به امضای »شيخ عائض القرنی« از طرف 
اهل سنت و »شيخ حسن الصفار« از جانب شيعيان 
ــيد، هرگونه توهين به پيرو ان مذهب دیگر را  رس

جرم اعالم كرده است.
عراق؛ دومين انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی 
صدام برگزار شد. بر مبنای اعالم كميساریای عالی 
انتخابات این كشور، فهرست  العراقيه )به ریاست »ایاد 
عالوی«( 91 كرسی، فهرست ائتالف دولت قانون 
)به ریاست »نوری المالکی«( 89 كرسی، فهرست 
ائتالف ملی عراق )به ریاست »سيد عمارالحکيم« و 
عضویت »صدری ها«( 70 كرسی و فهرست ائتالف 
ــتان )به ریاست »طالبانی« و »بارزانی«( 43  كردس
كرسی را به دست آوردند. فهرست تغيير )گوران(، 
جبهه التوافق العراقيه، ائتالف وحدت عراق، اتحاد 
اسالمی كردستان و جماعت اسالمی كردستان در 
مراحل بعد قرار گرفتند. باالترین رأی شخصی در 
كل عراق، متعلق به آقای نوری المالکی با ششصد 

هزار رأی است. 
نوری المالکی پس از اعالم نتایج انتخابات از سوی 
كميساریای عالی، اعالم كرد نتایج اعالم شده غير 
ــت.  ــوده و این نتایج را موقتی دانس ــل قبول ب قاب
فهرست های طالبانی، تغيير، جبهه التوافق و ... هم 
ــمارش آراء اعتراض كرده اند؛ اما سيد  به نتيجه ش
ــفاف خواند و از مردم عراق  عمار حکيم نتایج را ش

خواست كه نتيجه را بپذیرند.
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اگر با هم متحد نشوند ...

گنجینه مجمع: ارزیابی شما از انتخابات 16 اسفند عراق چیست؟ 
ــ انتخابات اخير پارلمانی در عراق، اختالف عمده ای با انتخابات گذشته داشت. 
اول اینکه: انتخابات گذشته، رقابت مذاهب و اقوام بود؛ یعنی كردها، عرب های 
ائتالفی توانستند رأی اهالی آن  سنی و عرب های شيعه، هر كدام در یک 
مذهب یا قوم را به دست آوردند. بنابراین ميزان رأی هر گروه در آن انتخابات، 
وزن سياسی و اجتماعی آن گروه را می رساند؛ اما این انتخابات، ائتالف اقوام 

و مذاهب بود. 
دیگر اینکه: در دوره گذشته به دليل اینکه رأی دهندگان به "یک ليست" رأی 
می دادند بسياری از اعضاء و اشخاص حقيقی كه به پارلمان راه یافتند برای 
خيلی از مردم ناشناخته بودند، اما در این دوره عالوه بر ليست ها و ائتالف ها، 
"اشخاص" نيز انتخاب می شدند و هر رأی دهنده می توانست هم گروه را انتخاب 
كند و هم یک نماینده را، و حتی می توانست تنها به نماینده رأی دهد و به 
ليست رأی ندهد. به خاطر همين، خيلی از اشخاصی كه در دوره پيش نماینده 
از دست دادند و هر كس كه معروفيت و  را  این دوره، آراء خود  شدند در 
محبوبيت بيشتری داشت توانست آراء بيشتری به دست آورد و از نمایندگان 

پارلمان فعلی، فقط 64 نفر رأی آوردند. 

گنجینه مجمع: مشارکت مردم چطور بود؟
ــ اهل تسنن عرب و كرد نسبت به شيعيان حضورفراگيرتری داشتند، به این 
معنا كه مشاركت آنها در انتخابات نسبت شيعيان بيشتر بود. مشارک شيعيان 
بين 50 تا 60 درصد بود، ولی مثال در "استان دهوک كردستان" به باالتر از 

80 درصد هم رسيد.
به هرحال در این دوره رقابت و اختالفات بين احزاب بسيار زیاد بود كه سبب 

حضور بيشتر مردم و باالرفتن آراء شد. 

گنجینه مجمع: وضعیت رأی اشخاص چگونه بود؟ 
ــ به عنوان مثال در "بغداد" دو و نيم ميليون نفر از مردم رأی دادند و »آقای 
نوری المالکی« با هفتصد و بيست و چهار هزار رأی باالترین آراء را به دست 
آورد. پس از او »آقای عالوی« با حدود چهارصد هزار رأی دوم شد. آقایان 

»طارق هاشمی« و »ابراهيم جعفری« هم سوم و چهارم شدند.
در مجموع، امکان انتخاب اشخاص یک حسن انتخابات این دوره بود كه حجم 
و وزن مردمی شخصيت ها را نشان داد. از دیگر جهات این دوره تفاوت چندانی 

با سایر انتخابات ها نداشت. 

گنجینه مجمع: به نظر شما وقوع تخلف و تقلب در انتخابات عراق 
صحت دارد؟

ــ همه از تخلف سخن می گویند، اما باید توجه داشت اولين گروهی كه دم 
از تخلف زد خود گروه آقای عالوی بود. آنها همان شب انتخابات با استفاده از 
بوق های تبليغاتی بعثی و وهابی ـ مانند شبکه های الشرقيه و العربيه ـ اعالم 
كردند كه در حال حاضر تقلب و تخلف بسيار شدیدی به نفع یکی از نامزدها 
صورت می گيرد. منظور آنها آقای نوری مالکی بود و البته پای ایران را هم 

وسط كشيدند.
اما واقعيت این است كه تا زمانی كه شمارش آراء، دستی بود اوضاع عادی بود 
و اگر تخلفی هم بود مانند تخلفات عادی انتخابات سایر كشورها بود. اما با آغاز 
شمارش كامپيوتری، مشکالتی به وجود آمد. زمانی كه آراء وارد سيستم شد 
و تعداد آنها از 50 درصد گذشت، اعتراضات آغاز شد و اشکال ها و اتهام ها به 
سوی »كميساریای عالی سازمان ملل برای نظارت در انتخابات« كه مسؤول 
برگزاری انتخابات بود متوجه گردید. چون تا قبل از گذشتن آراء از 50 درصد، 
»ائتالف مالکی« اول، »ائتالف حکيم و صدر« دوم و »ائتالف عالوی« سوم بود؛ 
اما همين كه شمارش آراء از مرز 50 درصد گذشت، عالوی به صدر آمد! این 

تغيير را بعضی از كاندیداها "معجزه" عنوان كردند!! 
پس از این تغيير غيرطبيعی، ائتالف دولت قانون به رهبری مالکی بيشترین 
اعتراضات را به كميساریای عالی انتخابات وارد كردند، و كمی بعد »آقای جالل 
طالبانی« ریيس ائتالف كردستان و »آقای بوالنی« ریيس ائتالف وحدت عراق 

هم به آنها ملحق شدند. 
كار تا آنجا پيش رفت كه ریيس جمهور و نخست وزیر عراق خواستار بازشماری 
آراء شدند. ولی كميساریای عالی انتخابات عراق اعالم كرد كه مستقل است و 
به این بهانه كه بازشماری، كاری سخت است از زیر آن شانه خالی كرد و اعالم 

نمود كه اگر اعتراض مشخصی وجود دارد باید قانوناً به آن اشاره شود. 

گنجینه مجمع: آیا اعتراض مصداقی و مشخصی وجود دارد؟
ــ عمده اعتراض مالکی، درباره استان بغداد است. وی در انتخابات استانداری ها 
حدود نصف آرای بغداد را به خود اختصاص داده بود اما اكنون مطابق این 
اعالم، تنها 30 درصد را به دست آورده است. عمده اعتراض كردها هم به آراء 
كركوک و موصل است كه در هر دو استان، اعالم شده است كه ائتالف عالوی 
رأیش از كردها باالتر است. در كركوک كردها مطمئن هستند كه تقلب شده 

است.

انتخابات اخیر پارلمانی در عراق، حرف و حدیث های مختلفی 
داشت؛ از شائبه تقلب گرفته، تا تفرقه ی نیروهای مذهبی شیعه 
که همه عالقمندان به سرنوشت اسالم ناب را نگران کرد.
در همین زمینه گفتگویی کرده  ایم با »آقای علی فاضل سعدی« 
کارشناس مسائل عراق.

  تنظيم:  محمد صادق بابایي
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اكنون همه منتظر رأی »دادگاه فدرال عراق«  هستند تا نظر خود را در مورد 
بازشماری دستی یا قبول انتخابات بدهد. 

گنجینه مجمع: گذشته از مسائل قانونی و حقوقی، به نظر خود شما 
آیا عالوی واقعاً برنده انتخابات این دوره است و آرای او انقدر باال رفته 

بود؟ 
ــ خير ؛ عالوی را اگر همان عالوی چهار سال قبل بدانيم و آرای اهل سنت و 
هم پيمانان جدید عالوی را از او كم كنيم، قطعا آرای او نسبت به گذشته كمتر 
هم شده است. مثال در انتخابات گذشته در 9 استان مركز و جنوب عراق كه 
شيعه نشين استـ  به جز بغدادـ  گروه او تنها 12 كرسی را به دست آورده بود 
و حاال كه مثالً در "بصره" یا "بابل" و یا "واسط" اهل سنت به او رأي داده اند كاًل 

بيش از 25 تا 30 كرسی به دست نياورده است.
این بار سنی های الئيک و ... با عالوی هم پيمان شدند. مثال در "موصل" كه 
كرسی های آن 31 كرسی و دومين استان از نظر تعداد كرسی ها است همپيمان 
جدید او »اسامه نجيفی« 20 كرسی را تصاحب كرد. در "االنبار" هم همپيمانان 
جدید عالوی، 11 كرسی به دست آوردند. در "صالح الدین"، "دیالی" و حتی در 
بغداد، بيش از نصف كرسی های به دست آمده ی ائتالف او از آن سنی هایی است 
كه تازه با او همپيمان شده بودند. لذا او شکننده ترین ائتالف را رهبری می كند 
و قطعاً پس از مدتی، جنگ قدرت در این ائتالف های ناهمگون بوجود خواهد 
آمد. اكنون عمده مشکل او مثال با كردها، خود او نيست؛ بلکه اشخاصی مانند 
اسامه نجيفیـ  كه مرد شماره یک موصل استـ  و »محمد تميم« از كركوک 

و .امثال اینها هستند. 

گنجینه مجمع: غیر از تخلفات، وجود تفرقه بین ائتالف ها و احزاب 
مذهبی، چقدر در کاهش موقعیت آنان سهم داشت؟

ــ همانطور كه گفتم اختالف ها وتعدد گروه های شركت كننده، از این نظر كه 
رقابت ها را گرم كرد مفيد و خوب بود و سبب ساز مشاركت گسترده تر مردم شد. 

لذا اختالفات تا این حد و تا زمان برگزاری انتخابات مشکلی ندارد.
اما اگر این اختالفات بين پيروان مذهب اهل بيت)ع( حتی بعد از انتخابات هم به 
پایان نرسد و به وحدت نظر نرسند یکی از ناهنجارترین وضعيت ها بين شيعيان 
به وجود خواهد آمد. مخصوصا اگر دو گروه ائتالف دولت قانون )مالکی( و ائتالف 
ملی عراق )حکيم و صدر( نتوانند به اتحاد برسند، این احتمال بسيار تقویت 
می شود كه یکی از این دو گروه به حاشيه كشيده شوند. این امر سبب ساز ضعف 
شيعيان خواهد شد و در دراز مدت عواقب ناخوشایندیـ  چه در پارلمان و چه 

در وضعيت اداره استان های مركزی و جنوب عراقـ  در پی خواهد داشت. 

گنجینه مجمع: چرا وضعیت را اینقدر بحرانی می بینید؟ 
ــ چون این دوره ی دولت و چهار سال آینده بسيار مهم است. پس از شکست 
تروریست ها اكنون هر كس كه قدرت را به دست گيرد می تواند خدمات، آرامش 
و رفاه را برای ملت ستمدیده به ارمغان آورد. حال اگر ائتالف العراقيه )عالوی( 
كه در برگيرنده نيروهای ليبرال شيعه و اهل سنت هستند و به حزب بعث 

نزدیک اند، دولت و مجلس عراق را به دست بگيرند این برای شيعيان و نيز همه 
اسالمگرایان یک فاجعه خواهد بود. چهار سال گذشته كالً در جنگ با بعثی ها 
و تروریست های القاعده گذشت و اینک فرصت خدمت و سازندگی است. اگر 
احزاب اسالمی و مذهبی، ثمره ی آنرا به دست احزاب ليبرال بدهند و عالوی و 
ليبرال های بعثی خدمات و آسایش را به مردم بدهند،  قطعاً ده ها سال حکومت 

خواهند كرد.

گنجینه مجمع: با این حساب، آینده کشور عراق را با وضعیت فعلی 
چگونه ارزیابی می کنید؟ و چه راهكاری را برای سامان یافتن اوضاع 

پیشنهاد می کنید؟
ــ آینده بستگی به ميزان آگاهی و عقالنيتی دارد كه گروه ها از خود نشان 
خواهند داد. تشکيل دولت قطعاً سخت خواهد بود و مدت زمانی طوالنی را 
در بر خواهد گرفت. خيلی خوشبينانه اگر بخواهيم قضاوت كنيم دو ماه زمان 
نياز دارد. بهترین وضعيت متصور این است كه نخبگان سياسی و مذهبی عراق، 
آینده ی مردم ـ خصوصا شيعيان ـ را در نظر بگيرند و حب جاه و مقام را كنار 
بگذارند و با هم متحد شوند. در غير این صورت در آینده با مشکل جدی روبرو 

خواهيم بود. 
كارشناسان اكنون بيشترین شانس را برای هم پيمانی معروف به »هم پيمانان 
رباعی« ـ یعنی اتحاد چهارگانه ـ می دهند؛ یعنی پيمانی كه با اتحاد ائتالف 
دولت قانون با 89 كرسی، ائتالف مجلس اعال، مقتدی صدر، آقای جعفری و .... 
با 70 كرسی، و دو حزب اتحادیه ميهنی كردستان و حزب دموكراتيک با 43 

كرسی شکل بگيرد.

گنجینه مجمع: به نظر شما جمهوری اسالمی ایران می تواند نقشی برای 
بهبود وضعیت موجود درعراق داشته باشد؟ 

ــ كشوری مثل جمهوری اسالمی ایران قطعا می تواند با ایجاد سازش و اتحاد 
بين گروه های عراقی تأثيرگذار باشد و زمينه سازش را فراهم آورد. خطر بعثی ها 
و آینده مبهم عراق مسلماً برای ایران هم خطرآفرین خواهد بود. اگر عالوی سر 
قدرت بياید قطعاً عراق به پایگاهی برای ضربه زدن به ایران تبدیل خواهد شد. 
هنوز فراموش نمی كنيم سخن وزیر دفاع او در سال 2004 را كه گفت: »ما 

جنگ را به خيابان های تهران خواهيم كشاند« ! 

گنجینه مجمع: اگر نكته پایانی نیز باقی مانده است بفرمایید. 
ــ این انتخابات ها چند نکته جالب هم داشت: یکی اینکه »آقای سيد جعفر 
صدر« فرزند آیت ا... شهيد سيد محمدباقر صدر، برای اولين بار و به دعوت مالکی 
در انتخابات شركت كرد و در ليست دولت قانون قرار داشت و موفق هم شد 
كه پس از مالکی، نفر دوم این فهرست شود. این نشان دهنده استمرار محبوبيت 

روحانيت مجاهد شيعه در عراق است.
نکته جالب دیگر اینکه در شهر بغداد 27 كاندیدا بودند كه تنها یک رأی آوردند؛ 
یعنی فقط یک انتخاب كننده به آنها رأی داد كه قطعا خود همين كاندیداها 

بودند و حتی همسران و اعضای خانواده شان هم به آنها رأی نداده بودند!
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سمينار یکروزه »بازنمایی مسلمانان در فرهنگ و جامعه پس از 11 سپتامبر: 
 Framing muslims دیدگاه هایی از بریتانيا و آمریکای شمالی« از سوی گروه
در تاریخ 5 دسامبر 2009 )14 آذر 1388( در محل دانشکده بير كبک دانشگاه 

لندن برگزار گردید. 

نشست اول
در جلسه اول این برنامه دو مقاله ارائه شد. ابتدا خانم هایده مغيثی از دانشگاه 
یورک كانادا گزارشی از تحقيقات ميدانی خود در خصوص مسلمانان و ایرانيان 
مقيم كانادا ارائه كرد. تفصيل این تحقيق به صورت كتاب نيز منتشر شده است. از 
جمله موارد مطرح شده از سوی ایشان عبارت است از: در كانادا جامعه مسلمان 
یک بدنه همگن نيست. در جامعه این تصور وجود دارد كه مسلمانی یک ویژگی 
بيولوژیک موروثی )نژادی( است و از خانواده به فرزند منتقل می شود. ایشان 
همچنين گفت آخرین آماری كه در آن از دین افراد نيز سؤال شده به سال 2001 
)قبل از 11سپتامبر( برمی گردد كه نتایج جالبی نيز می توان از آن استنتاج كرد. از 
جمله اینکه مسلمانان تحصيالت باالیی دارند و مثالً تحصيالت دانشگاهی در بين 
زنان ایرانی مقيم كانادا 10 درصد بيشتر از متوسط جامعه كانادا است یعنی 25 
درصد در مقابل 15 درصد. مسلمانان كانادا از 85 كشور جهان آمده اند و جامعه 

كانادا به نسبت از جامعه انگليس مسلمان پذیرتر است. 
البته ظاهراً این موضوع مربوط به قسمت انگليسی زبان كانادا است و بخش 
فرانسه زبان با تبعيت از كشور فرانسه نسبت به مسلمانان خيلی نظر مثبتی ندارد. 

همچنانکه در كبک )بخش فرانسه زبان( حجاب مانند فرانسه ممنوع است. 

بيکاری در بين مسلمانان كانادا دو برابر متوسط جامعه است یعنی 14 درصد 
در برابر حدود 8 درصد. اكثر مسلمانان در جامعه خود، دارای پستها و مشاغل 
باالیی )كارگر یقه سفيد( بوده اند اما در كانادا مجبور به انجام كارهایی یدی )یقه 
آبی( می شوند. به گفته خانم مغيثی این نکته مشهور است كه كانادا بيشترین 
راننده تاكسی با تحصيالت فوق ليسانس به باال را در جهان دارد. مهاجران از 
ایران، پاكستان و افغانستان بيشتر گرفتار این وضع هستند. ایشان همچنين 
توضيح می دهد كه اجازه دولت كانادا برای تأسيس مدارس ویژه مسلمانان و 
ایجاد محله های مخصوص مسلمانان آنها را به سمت حاشيه نشينی و دور شدن 

از مركزیت شهروندی سوق می دهد. 
نکته دیگر در سخنان او این بود كه امامان و روحانيون مساجد كه »خودبرگزیده« 
هستند در جامعه كانادا و از طرف دولت به عنوان نمایندگان مسلمانان شناخته 
می شوند حال آنکه به هيچ وجه نماینده طرز فکر عموم مسلمانان نيستند و 

شکل ویژه ای از اسالم را نمایش می دهند. 
مقاله بعدی را خانم Pnina Werbner استاد جامعه شناسی در دانشگاه 
Keele ارائه كرد. او در این مقاله به هویتهای چند الیه مسلمانان پاكستانی در 
بریتانيا اشاره كرد. به این معنی كه مسلمانان با توجه به شرایط یکی از چند الیه 
هویتی خود را بروز می دهند. گاهی از هویت مسلمانی استفاده می كنند و گاهی 
از مليت پاكستانی و گاهی از مليت بریتانيایی. مثالً پاكستانی های مقيم منچستر 
وقتی به پيشاور می روند آنجا خود را منچستری معرفی می كنند اما در جامعه 

انگليس هویت اسالمی را بکار می برند. 
او یکی از زیرگروه های مسلمانان را مسلمانان puritan ناميد. یعنی كسانی كه 

گزارش سمینار 
بازنمایی مسلمانان در فرهنگ 

و جامعه پس از 11 سپتامبر؛ 
دیدگاه هایی از بریتانیا و 

آمریكای شمالی 

  تنظيم:  معاونت امور بین الملل مجمع
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به دنبال عمل به اسالم اصيل بوده و هدفشان پاكی و تزكيه درونی است. شاید 
بتوان به فارسی آنها را مسلمان با تقوا ناميد. این گروه از مسلمانان وقتی به قدرت 
سياسی دست می یابند از آنجایی كه به غير از پرهيزگاری هيچ تئوری سياسی 
دیگری ندارند تنها كاری كه در موقعيت سياسی قادر به انجام آن هستند اجبار 
جامعه به پرهيزكار بودن و مجازات ناپرهيزگاران است. او در این خصوص گروه 

طالبان را مثال زد. 
  

نشست دوم 
در قسمت دوم این برنامه دو نفر مقاله های خود را ارائه دادند: »خانم شيرین 
رزاق« )كه احتماال پاكستانی یا كشميری االصل است( استاد جامعه شناسی در 
دانشگاه تورنتو است و »آقای تيم جان سمرلينگـ  Semmerling« وكيل و 
 Evil Arabs عضو كانون وكالی ایالت ایلينوی آمریکا می باشد. كتاب جدید او
in American Popular Film نام دارد. این دو در سخنان خود به موضوع 
شکنجه پرداخته و هر دو به ماجرای شکنجه شدن مسلمانان در ابوغریب، گوانتانامو 
و كشورهای ثالث زیر نظر آمریکا و كانادا اشاره كردند. ابتدا خانم شيرین رزاق 
مقاله خود را ارائه كرد. او گفت كه در غرب همچنان عالقه و انگيزه اجتماعی و 
سياسی برای شکنجه وجود دارد. او به شکنجه های ابوغریب و گوانتانامو اشاره 
كرد و گفت هرگز كسی در آمریکا بابت این شکنجه ها عذرخواهی نکرد. حتی 
فيلمهایی هم كه در این باره ساخته شده اند همه از زاویه دید سربازان شکنجه گر 
هستند و می خواهند نشان دهند كه سرباز آمریکایی چگونه و در چه موقعيتی 
»مجبور« به شکنجه كردن می شود. در واقع این فيلمها می خواهند به جای ظلم 

رفته بر شکنجه دیده؛ مظلوميت شکنجه گر را نشان دهند. 
او سپس به ایده اصلی خود در مورد چگونگی توجيه رفتارهای غير انسانی و 
شکنجه آميز از سوی غرب پرداخت. نظریه اصلی خانم رزاق این است كه تأكيد 
غرب بر »تفاوت فرهنگی« و »تنوع فرهنگی« و اینکه مسلمانان با ما )غرب( از 
نظر فرهنگی و تمدنی تفاوت دارند، زمينه شکنجه را آماده می كند. به گفته او 
هنوز در غرب اسطوره »انسان متمدن« در برابر »انسان وحشی« به قوت خود 
باقی است و اگر كسی به هر دليل خود را از زمره انسانهای متمدن خارج و 
ممتاز كند به طور طبيعی وارد حيطه انسانهای وحشی و بدوی می شود. در این 
اسطوره انسان متمدن برای متمدن كردن انسان وحشی نمی تواند از راههای 
متمدنانه و انسانی استفاده كند چون انسان وحشی به یک »فرهنگ دیگر« تعلق 
دارد و با او باید با زبان خود او كه زبان خشونت است سخن گفت. از سوی دیگر 
تأكيد بسيار بر مذهبی بودن مسلمانان و پایبندی به اعتقادات خود، این بهانه را 
به شکنجه گران داده است كه چون اینها به علت اعتقاد قوی به راحتی حاضر 
به همکاری و دادن اطالعات نيستند پس راهی جز شکنجه باقی نمی ماند. این 
استدالل هم توسط سياستمداران و هم از سوی فيلمسازان مطرح شده است. او 
همچنين سابقه تاریخی این تفکر را در زمان استعمار نشان داد و گفت عليرغم 
تمام بحثهای جدید ما از منطق استعماری و منطق شکنجه انسان استعمار شده 

اصالً فاصله نگرفته ایم. 
خانم رزاق همچنين گفت كه در غرب، اسالم به یک نژاد تبدیل شده است و 
همين »تفاوت فرهنگی« عامل رفتار نژادپرستانه است. به نظر او بحث از تفاوت 

فرهنگی مسلمانان مخرب است و فضای فرهنگی و اجتماعی را به سمت خارج 
كردن مسلمانان از دایره قانون و ورود به حيطه هویت اسالمی هدایت می كند 
و پس از آن خشونت در مورد كسی كه خارج از شمول قانون است مشروعيت 

پيدا می كند. 
او همچنين گفت در مورد شکنجه های ابوغریب گفته شده كه بازجویی ها به 
طور ویژه برای فرهنگ بومی مردم عراق طراحی شده اند. توجيه شکنجه گرها 
این است كه مردم عراق چون در محيط خشن بوده اند و از نظر اعتقادی با ما 

فرق دارند پس باید با زبان خودشان با آنها حرف زد. 
به گفته خانم رزاق پدیده تأكيد بر تفاوتهای فرهنگی بين مسلمانان و غير 
مسلمانان در جوامعی كه مسلمانها در اقليت قرار دارند یک پدیده مخرب است 
و بدتر از آن تأكيد بر تفاوت قانونی است، مانند اصرار مسلمانان به اجرای احکام 
شریعت. به گفته وی اینکه مسلمانان خودشان بگویند با ما با قانون دیگری رفتار 
كنيد عامل توجيه كننده خشونت و شکنجه است و در اصل به ضرر مسلمانها 

می باشد. 
مقاله بعدی را آقای Tim Jon Smmerling ارائه داد. او نيز در مقاله خود 
به موضوع شکنجه مسلمانان پرداخت. هدف این مقاله نشان دادن تأثير فرهنگ 
عامه بر قانون در آمریکا است. مثالً در یکی از دادگاه های آمریکا متخصص 
انگشت نگاری هنگام توضيح دادن روش كار خود به هيأت منصفه گفته است 
كه كار من شبيه فالن قسمت از سریال CSI )سریال پليسی معروف آمریکایی( 
است. وی در این مثال نشان داد كه چگونه حتی در صحن دادگاه نيز به 
فرهنگ عامه ارجاع داده می شود. او در سخنان خود ابتدا به اسطوره آمریکایی 
Frontiers یا پيشاهنگان اشاره كرد. در قرن 19 سفيد پوستان آمریکایی 
مرتب در حال پيشروی به سمت غرب آمریکا بوده و در این پيشروی با بومی ها و 
سرخپوستان نبرد می كردند. این اسطوره عاميانه در بسياری از فيلمهای وسترن 
بازسازی شده است و از عميق ترین اسطوره های فرهنگی عاميانه در آمریکاست 
كه هنوز هم به شدت در افکار مردم زنده است. طبق این اسطوره انسان سفيد 
پوست كه در قله تمدن قرار ارد برای گسترش تمدن مجبور است به »قلب 
تاریکی« برود و با بومی های وحشی مقابله كند. اما بومی ها هيچ بویی از تمدن 
نبرده اند و انسان سفيد پوست نمی  تواند با روشهای متمدنانه آنها را به سوی 
تمدن هدایت كند و چاره ای جز خشونت ندارد. خشونت تنها زبانی است كه 
انسان بومی آن را می فهمد. در این اسطوره هميشه انسان سفيد پوست در 
پایان داستان برنده می شود. آمریکایی ها هنوز هم احساس می كنند كه در خط 
مقدم تمدن هستند و باید دیگران را متمدن كنند. این اسطوره كه در خيلی از 
جنگهای آمریکا مانند جنگ با مکزیک یا جنگ ویتنام وجود داشته، هم اكنون 
نيز در مقابله با مسلمانان برای مثال در عراق مشهود است. به وضوح می توان 
دید كه رسانه های آمریکایی و هاليوود سعی می كنند مسلمانان را وحشی و غير 

متمدن نمایش دهند. 
 »Rendition وی در ادامه مطلب خود به بررسی فيلم سينمایي »تفسير ـ
پرداخت و آن را با همين تئوری مورد بررسی قرار داد. او گفت: » در 6 سپتامبر 
2006 ریيس جمهور جرج دبليو بوش وجود تفاسير فوق العاده و اضطراري 
آمریکا  كه  معنی  این  به  كرد.  قبول  را   )Extraordinary renditions(
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جنگجویان اسير شده از طرف مقابل یا متهمين به تروریسم را به كشورهای 
ثالث كه سابقه حقوق بشری خوبی ندارند مانند عربستان، مصر، پاكستان و یمن 
مسترد كرده است. این استرداد با این نيت بوده كه آنها در خارج از آمریکا و 
بدون مشکل حقوقی بتوانند مورد شکنجه قرار بگيرند. او سپس نشان داد كه 
چگونه دیک چنی در مصاحبه ای كه بعداً به مصاحبه Dark Side معروف شد 
با ارجاع دادن به فيلم Rendition توانست اینگونه استرداد متهمين را توجيه 

كند و حتی شکنجه شدن آنها را ضروری بداند«. 

نشست سوم 
در بخش سوم نيز دكتر Nabil Matar از دانشگاه Minnesota در آمریکا و 

سپس Hishaam Aidi از دانشگاه كلمبيا مقاله خود را ارائه كردند. 
ابتدا Nabil Matar كه پرفسور زبان انگليسی است به روابط مسلمانان و 
»دیگران« در اوایل عصر مدرن پرداخت. از نظر او عصر مدرن تقریباً ما بين 
سالهای 1550 تا 1750 ميالدی است. بيشتر شركتهای اروپایی در این دوره 
در جهان اسالم تأسيس شدند و شروع به كار كردند. این زمان دوره ای است كه 
مسلمانان هيچ عالقه ای به مطالعه تمدن غرب و یا حتی سفر به اروپا ندارند اما 
اروپایيان به شدت مشغول مطالعه جهان اسالم و سفر به آن و نوشتن سفرنامه ها 
هستند. به گفته او یکی از دالیل این عدم توازن اختراع چاپ در اروپا است 
و عدم آشنایی مسلمانان با این پدیده كه باعث شد سفرنامه نویسان اروپایی 
بتوانند سفرنامه های خود را چاپ كرده و منتشر سازند. دليل دیگر این است 
كه اروپایيان در سفر به كشورهای اسالمی آزادتر بودند. در اروپا هنوز قوانين 
تفتيش عقاید وجود داشت و حکومتها و مردم این قاره همواره مورد كنترل 
بوده، حتي حق نداشتند به هر جایی كه دلشان می خواست بروند. در یک مورد، 
مسلماني هنگامی كه خواسته بود در مهمانخانه ای و در داخل اطاق خود نماز 
بخواند زن مهمانخانه دار به او پرخاش كرده و او را بيرون كرده بود. اروپایيان 
به طور مستمر به مرزهای مسلمانان حمله كرده و از روستاهای مرزی زنها و 
كودكان را می دزدیدند تا به صورت برده از آنها استفاده كنند. ولی در همين 
مدت مسافران اروپایی با راحتی بيشتری به كشورهای اسالمی سفر می كردند. 
تا جایي كه در همه شهرهای اسالمی محله یا منطقه ای برای مسيحيان و 
یهودی ها وجود داشت اما حتي یک مسافر غير مسلمان در داخل شهرهای آنها 
جایگاهي نداشت. همچنين باید در نظر داشت كه مسلمين نژادپرست نبودند و 
با توجه به اینکه مسلمان شدن خيلی آسان است بالفاصله پس از اسالم آوردن، 

با آنها مشابه بقيه مردم رفتار می شد. 
هدف این مقاله این بود كه نشان دهد عدم اهتمام مسلمانان به سفر به اروپا و 
شناخت دنيای غرب آنگونه كه گفته می شود بی عالقگی مسلمانان و یا تنبلی 

آنها نبوده است. 
مقاله بعدی را آقای Hishaam Aidi ارائه كرد. موضوع مقاله او مورها، آزتکها و 
ایدئولوژی آندلس بود. ابتدا الزم است گفته شود كه در فرهنگ اروپا به مسلمانان 
آندلس كه بعداً اخراج شدند Moor )مور( گفته می شود. آزتک ها هم یکی از 
تمدنهای ساكن آمریکای جنوبی بوده اند كه پس از تصرف این منطقه توسط 
اسپانيا تقریباً منقرض شده اند. در اینجا شباهتهای جالبی به چشم می خورد. 

نخست آنکه هر دو واقعه كشف آمریکا و شکست آخرین امير مسلمان در آندلس 
در یک سال یعنی سال 1492 ميالدی اتفاق افتاده و هر دو توسط اسپانيایی ها 
انجام یافته است. سپس اسپانيایی ها كه كاتوليکهاي متعصبی بوده اند هر دو 
سرزمين را با خشونت و با تصفيه نژادی و نسل كشی مسيحی كرده اند. در این 
فرآیند نيز هر دو تمدن مورها و آزتکها نابود گردیده است. جالب آن است كه 
اسپانيایی ها هنگام كشف آمریکا تصور می كردند كه مردم بومی آنجا نيز »مور« 
هستند. آنها در جنگ با آزتکها به طور مکرر از داستانها، روایتهای مذهبی و 
افسانه های مربوط به جنگ با مسلمانان آندلس یا همان مورها استفاده كرده اند 
و هر دو برای آنها یک جنگ مذهبی – هویتی بوده است. حتی خيلی از مکانها 

را در آمریکاي جنوبی از روی اسامی آندلسی نامگذاری كرده اند. مانند گرانادا. 
حال نکته جالب اینجاست كه مسلمانان آمریکای جنوبی كه البته خيلی كم 
شمار هستند؛ در مسير پيدا كردن هویت تاریخی خود به جای ارجاع به تمدن 
آزتک به تمدن مور رجوع می كنند. یعنی از لحاظ هویتی خود را بازماندگان 
مسلمانان آندلس می دانند. از سوی دیگر باید دانست كه كشور اسپانيا دچار 
مشکل منفی بودن رشد جمعيت است و برای پيشرفت كارهای عمرانی و صنایع 
خود نيازمند نيروی كار خارجی است. دولت اسپانيا به شدت از بکار گرفتن 
نيروی كار كشورهای مغرب عربی و شمال آفریقا كه از نظر جغرافيایی بسيار هم 
نزدیک هستند اكراه دارد و ترجيح می دهد این نيروی كار را از آمریکای التين 
كه مسيحی هستند وارد كند. اما در تقابل بين اسپانيا و مردم آمریکای التين 
همين تشابه تاریخی كه بدان اشاره رفت ممکن است در دراز مدت مشکل 

ایجاد كند. 
باید به خاطر داشت كه اسپانيا نسبتاً دیر به اتحادیه اروپا پيوست. به گفته آقای 
هشام، این كشور توانست خود را به نام اولين جبهه در برابر تمدن اسالمی به 
اروپا معرفی كرده و منافع زیادی از این طریق كسب نماید. یعنی با تأكيد بر 
تفاوت خود با مردم آن سوی جبل الطارق به بقيه اروپا بقبوالند كه ما اروپایی 
هستيم. به همين دليل حفظ تمایز و تحکيم و تشدید این تمایز با مسلمانها 

برای اسپانيا ارزش هویتی دارد. 
برای  را  به اسپانيا  بازگشت  در همين راستا دولت اسپانيا در دهه 90 حق 
یهودیان رانده شده از این كشور به رسميت شناخت. اگر كسی ثابت كند از 
نسل یهودی های رانده شده از اسپانيا است می تواند پاسپورت اسپانيایی دریافت 
كند. شایان ذكر است كه اخراج كامل مسلمانها و یهودی ها همزمان در سال 
1609 ميالدی اتفاق افتاد اما دولت اسپانيا هرگز حق بازگشت مسلمانان را به 

رسميت نشناخته است. 
شباهت دیگری كه وجود دارد شباهت مرز مکزیک و آمریکا با مرز اسپانيا و 
شمال آفریقا است، رودخانه مرزی »ریو گرانده« و تنگه جبل الطارق. هر دو 
كشور آمریکا و اسپانيا همواره نگران سيل مهاجران از طرف مرزهای جنوبی خود 
هستند. در سال 2000 تعداد هيسپانيک ها )مهاجران آمریکای التين( از تعداد 
سياهان پيشی گرفت و اكنون اولين اقليت نژادی آمریکا هيسپانيک ها هستند. 
بنابراین به نظر می رسد در پرداختن به بحثهای »تنوع فرهنگی«، »قوانين 
شریعت« و »حقوق بشر اسالمی« حتماً باید این ظرفيتها در نظر گرفته شده 
و توجه شود كه این موضوعات ممکن است هميشه و در همه موارد به نفع 
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مسلمانان نباشند. 

نشست چهارم 
در این بخش Steven Salatia استادیار زبان انگليسی در دانشگاه ویرجينياتک 
با موضوع باراک اوباما، اسالم و تعلقات نژادی در فضای آمریکا سخن گفت و 
سپس Kamran Pasha نویسنده و فيلمنامه نویس هاليوودی در خصوص 

اسالم در هاليوود مطالبی مطرح كرد. 
سخنران اول Steven Salatia گفت گرچه آمریکایی ها سعی دارند بگویند از 
نژادپرستی فاصله گرفته اند اما این پدیده فرهنگی همچنان به قوت خود باقی 
است. او با ارائه مثال نشان داد كه راستگراهای آمریکایی برای حمله به باراک 
اوباما به جای تأكيد بر سياه بودن او بر احتمال مسلمان بودنش و اینکه اسم دوم 
او حسين است تأكيد كرده اند. وی نتيجه گرفت كه مسلمان بودن اكنون یک 
نژاد است و مسلمانان دچار تبعيض نژادی هستند. او همچنين گفت كه اوباما 
در تمام مدت مبارزات انتخاباتی هيچ سخنی درباره مسلمانان نزد و سعی كرد تا 
حد امکان خود را یک مسيحی معتقد معرفی كند. به گفته او هم اكنون گروهی 
در آمریکا مشغول مطالعه و كشف محل تولد اوباما هستند و باور ندارند كه او 
متولد آمریکا باشد. این گروه اصطالحاً Birthers ناميده می شوند. همچنين 
عده ای اعتقاد دارند اوباما واقعاً مسلمان است اما تقيه می كند. او همچنين در 
مثال دیگری گفت كه رسانه ها، تظاهرات در كشورهای عربی را به جای اینکه 
demonstration بنامند از عبارت Arab rage یعنی خشم اعراب استفاده 
می كنند چرا كه واژه نخست معنای متمدنانه تری دارد اما Arab rage خشم 

و شورش بدوی را می رساند. 
كامران پاشا كه از یک خانواده مسلمان پاكستانی ساكن نيویورک است و اكنون 
در هاليوود مشغول فيلمنامه نویسی است سخنران بعدی بود. او ابتدا گفت كه 
تقریباًَ هيچ شخصيت عرب مسلمان مثبت در فيلمهای هاليوودی وجود ندارد. 
او به خاطرات خود در خانواده مسلمان اشاره كرد و گفت كه پس از تسخير 
سفارت آمریکا در ایران، در مدرسه مورد نفرت بچه ها بوده است. بعداً فيلم 
»بدون دخترم هرگز« در روحيه او تأثير منفی گذاشته و همواره در صدد تغيير 
این تصویر منفی بوده است. به تدریج به نویسندگی و فيلمنامه نویسی عالقمند 
شده تا اینکه موفق شده به هاليوود و نيز تيم فيلمنامه نویسی یکی از سریالهای 
تلویزیونی آمریکا وارد شود. هم اكنون او به عنوان یک مسلمان در مورد هرچه 
واقعی تر نشان دادن مسلمانان مشاوره می دهد. مثالً تا چند سال پيش در فيلمها 
و سریال های آمریکایی حتی هنرپيشه های یونانی را به جای عرب جا می زدند 
و یا مسلمانان را در حال انجام كارهایی كه عادتاً و عرفاً از آن پرهيز دارند نشان 

می دادند. 
 Mother of وی اخيراً نيز رمانی را در مورد زندگی پيامبر اسالم)ص( با نام

the believers به رشته تحریر در آورده و منتشر ساخته است. 

 مالحظات
- گروه Framing Muslims شبکه ای متشکل از اساتيد، نویسندگان و 
دانشجویان است كه در مقوله بازنمایی مسلمانان در غرب به خصوص پس از 

حوادث 11 سپتامبر تحقيق، مطالعه و همفکری می كنند. هدف این شبکه جمع 
آوردن این افراد در كنار هم و ایجاد آشنایی و رابطه متفابل و همچنين كمک 
به توليد محتوا و مقاالت پژوهشی در این زمينه می باشد. سرپرست پروژه دكتر 
آمنه یقين )Amina Yaqin( استاد دانشگاه سواز لندن است كه در زمينه 
مطالعات اسالمی و زبان اردو در این دانشگاه تدریس می كند. بودجه این پروژه 
را AHRC »شورای پژوهش هنر و علوم انسانی« بریتانيا كه مؤسسه ای دولتی 
است می پردازد. از قرار معلوم بودجه پرداختی به این پروژه اخيراً پایان یافته 
و تا تخصيص بودجه جدید، شبکه Framing Muslims سمينار دیگری 
برگزار نخواهد كرد. مركز اصلی این گروه در دانشگاه شرق لندن قرار دارد: 

 .University of East London
- موضوع مقاله آقای Hishaam Aidi بسيار قابل توجه است. نکته جالبی كه 
از این مقاله می توان دریافت كرد آن است كه اسالم می تواند به عنوان یک حلقه 
وصل این پازل نسبتاً پيچيده را تکميل كند. اسالم بين سياهان آمریکا نيز نفوذ 
زیادی دارد و حتی برخی از آنها از زمان برده داری مسلمان شده اند. هویت اسالمی 
می تواند بين سياهان آمریکا و هيسپانيک ها اتحاد هویتی ایجاد كند. در ایجاد این 
هویت، شمال آفریقا برای سياهان و آندلس برای هيسپانيک ها می تواند منبع الهام 
و هویت باشد. به نظر می رسد شایسته است تمركز بر آمریکای التين و فرهنگ 
التين یکی از عرصه های مطالعه و فعاليت فرهنگی كشورمان در درازمدت قرار 
گيرد. اگر به ترویج و گسترش رشته های دانشگاهی مطالعات  اسپانيایی و آمریکای 
التين، زبان اسپانيولی، تاریخ و هنر آندلس و آمریکای التين در دانشگاهها و مراكز 
تحقيقی پرداخته شود و برنامه تبادل دانشجو با این كشورها به طور جدی مورد 
اهتمام قرار گيرد می توان اميد داشت كه در یک فاصله 20 ساله گشایشهای بسيار 
با ارزشی در این عرصه ها از نظر فرهنگی برای كشورمان ایجاد گردد كه ناگفته 

پيداست در عرصه رویارویی نرم تا چه اندازه گرانبها خواهد بود. 
- در خصوص مقاالت ارائه شده در بخش دوم و اشاره به موضوع شکنجه ذكر 
نکاتی ضروری است. باید در نظر داشت كه در سالهای اخير به خصوص در 
فضای دانشگاهی موضوع »تنوع فرهنگی« یک موضوع روز و مورد عالقه است. 
همه از لزوم توجه به تفاوتهای فرهنگی سخن می گویند و در این زمينه البته 
مسلمان ها اصلی ترین هدف بحث هستند. همچنين چند سالی است كه موضوع 
به رسميت شناخته شدن قوانين شریعت برای مسلمين به بحثی مناقشه انگيز 
به ویژه در بریتانيا تبدیل شده است. اما با توجه به نکات اشاره شده در مقاالت 
فوق الزم است این ادعای نویسندگان كه اصرار بر تفاوت فرهنگی و همچنين 
داشتن قوانين خاص لزوماً ممکن است به معنی یک پيروزی برای مسلمان ها 
نباشد مورد توجه قرار گيرد. باید این فریضه كه خروج از شمول قوانين و تأكيد 
بيش از حد بر تمایز فرهنگی می تواند یک تيغ دو لبه باشد با دقتی علمی بررسی 
شود. به زعم سخنرانان این بخش موضوع به این سادگی نيست كه قبول كردن 
تمایز فرهنگی همواره خوب و مفيد باشد و این مسأله می تواند در جهت توجيه 

رفتارهاي تبعيض آميز و حتی اعمال شکنجه مورد استفاده قرار گيرد. 
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ریشه شیعی دانشگاه االزهر 
جامعة االزهر ـ یا همان األزهر الشریف ـ نام پرآوازه ترین دانشگاه  دینی اهل 
تسنن است. این مركز علمی و نيز مسجد جامع، در شهر قاهره پایتخت كشور 

مصر قرار دارد. 
از فرماندهان خليفه فاطمی »عبدالحميد بن محمد علی  العربی«  »محمد 
فاطمی« بنای آن را بعد از فتح مصر در 14 رمضان سال 359 ق. )970 م.( آغاز 
كرد، تا مسجد و مدرسه ای باشد كه مبلغين شيعه فاطمی را تربيت نماید. لذا نام 
آن را از حضرت فاطمه زهرا)س(ـ  كه فاطميان خود را از نوادگان و منتسبين 
به ایشان می دانستند ـ اقتباس كردند. رهبران این سلسله معتقد بودند زمان 
تبليغ شيعه از طریق معرفي علمي فرا رسيده و باید از طریق آموزش، تعاليم 

این مذهب را ترویج كرد. 
از سال 378ق. )988م.( محصلين از آفریقا و آسيا برای تحصيل به آنجا می آمدند 
و تحصيل در آنجا رایگان صورت می گرفت. وفاطميين منابع درآمدی به صورت 
وقف برای تأمين هزینه های آن ایجاد نمودند. فاطميون به تأسيس دانشگاه 
االزهر بسنده نکردند ودرسال 1005 ميالدي مركز فرهنگي دارالحکمه را دائر 

كرده و این مركز نيز وظيفه تبليغ تشيع را به عهده داشت 
بعد از آنکه »صالح الدین ایوبی« در مصر به قدرت رسيد برپایی نماز جمعه را در 

آنجا منع كرد وآن را به مسجدی و مدرسه ای سنی تبدیل نمود. 

االزهر قدیم ؛ منادی تقریب 
األزهر گذشته از نقشی كه در ترویج علوم اسالمی عامه، حفظ وگسترش زبان 
عربی و نيز فعاليت های سياسی و مقابله با اشغال فرانسه در زمان ناپلئون و آغاز 
انقالب بر ضد آنان داشته است، از زمان دو شيخ االزهر فقيد آنـ  یعنی »شيخ 
عبدالمجيد سليم« و »شيخ محمود شلتوت« ـ از مراكز مهم منادی "تقریب 

مذاهب اسالمی" به شمار می رفته است. 
در دهه هفتاد افزایش تماس هاي علما و مراكز دیني مختلف به ویژه شيعه و 
سني زمينه تاسيس دارالتقریب درمصر را فراهم آورد. فعاليتهاي مرجع فقيد 
نقش عمده اي در  )ره(  بروجردي  العظمي  اهلل  آیت  شيعيان جهان حضرت 
تاسيس این مركز داشت. ایشان اعتقاد راسخي به لزوم رفع اختالف بين مذاهب 
اسالمي داشت وتحقق این امر را موجب اعتالي اسالم مي دانست. لذا براي 
شروع این تماس ها »مرحوم شيخ محمدتقي قمي«  كه مردي دانشمند وعالقه 
مند به اتحاد اسالمي بود را به عنوان نماینده خود به مصر اعزام داشت وماموریت 

دانشگاه االزهر 
از تقریب اندیشی تا شیعه هراسی 

  تنظيم:  ع. حسیني عارف
)سرپرست اداره كل اطالع رساني مجمع(
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وي را تالش جهت گسترش فعاليت هاي تقریبي در مصر وتشویق علماي اسالم 
جهت اهتمام براي تحقق اتحاد اسالمي عنوان كرد. 

شيح محمد تقي قمي پيام شفاهي آیت اهلل را به »شيخ عبدالمجيد سليم بشری« 
شيخ االزهر وقت ابالغ نمود. پيام متقابل شيخ سليم به آیت اهلل بروجردي، باب 
مکاتبات و مراودات تقریبي بين حوزه قم و دانشگاه االزهر درمصر را باز كرد و 
طولي نکشيد كه »شيخ حسن باقوري« استاد دانشگاه االزهر  و وزیر اوقاف 
مصر به ایران مسافرت و با آیت اهلل العظمي بروجردي مالقات كرد. متعاقباً 
كتاب المختصر النافع عالمه حلي و تفسیر مجمع البیان شيخ طوسي در 
مصر طبع ومورد بهره برداري اساتيد و طبقه دانشمند مصر قرار گرفت. به دنبال 
این تماس ها دانشگاه االزهر براي اولين بار درتاریخ پيدایش خود در روز عاشورا 

مجلس بسيار مجلل وباشکوهي براي عزاي امام حسين )ع( برپا كرد. 
در این ميان مناظره  و نامه نگاري هاي »عالمه سيد عبدالحسين شرف الدین« 
المراجعات  نام  به  كتابی  در  ها  بعد  كه  ـ  االزهرعبدالمجيد سليم  و شيخ 
)نامه نگاري ها( جمع آوري شدـ  نيز نقش بسيار مؤثری در نزدئيکی دو مذهب 
داشت. تعداد این نامه ها در مجموع 112عدد است كه از ششم ذیقعده سال 
1329هجري قمري تا دوم جمادي االول سال 1330هجري قمري به طول 
انجاميده است. نتيجه این اقدام، گذشته از عمق بخشي به تصور و برداشت 
هر یک از فریقين از یکدیگر، زمينه سازي  براي تقریب بيشتر و از ميان بردن 
نگاه تکفيري ناشي از جهل و تعصب، بوده است. شيخ عبدالمجيد البشري دو 
بار و در سال هاي 1950 تا 1952 ریاست االزهر را به عهده داشت كه به خوبي 
مي توان تأثير این ارتباط را در نحوه اداره االزهر و رویکرد او به فقه و كالم شيعي 

مشاهده كرد. 
 پس از درگذشت شيخ سليم، شيخ محمود شلتوت زعامت دانشگاه االزهر را به 
عهده گرفت. وي كه عالقمند به اتحاد امت اسالم و داراي دیدي عميق و ژرف در 
مسائل تقریبي بود ارتباط نزدیکي با آیت اهلل العظمي بروجردي )ره( برقرار كرد. 
تاسيس دارالتقریب بين مذاهب اسالمي در مصر نقش عمده اي در هماهنگي 
بين فرق مختلف اسالمي ایجاد كرد وبه اولين گام مهم و تعيين كننده منجر 
شد. این گام مهم "تدریس فقه مذاهب اسالمي شيعه وسني" در دانشگاه االزهر 
بود. این موضوع در ماده سوم اساسنامه دارالتقریب به این صورت آورده شد: » 
تدریس فقه مذاهب اسالمي در دانشگاههاي اسالمي و درهمه نقاط تا جایي كه 

به دانشگاههاي اسالمي عمومي تبدیل شوند، صورت خواهد گرفت«. 
پيشنهاد برنامه تدریس مذهب جعفري در االزهر اگرچه عملي نشد ولي با یک 
واقعه مهم  دیگر مقارن گردید وآن فتواي شيخ شلتوت مبني بر "جایز و مجزی 
بودن پيروي از فقه شيعه" بود. بدین صورت بزرگ ترین مرجع رسمي اهل سنت 
و باالترین قدرت علمي مصر با كمال صراحت فتوا داد كه پيروان مذهب شيعه 
اثني عشریه علي رغم تبليغات سوء با دیگر مذاهب اسالمي از نظر برخورداري از 
امتيازات اسالم برابر هستند و به همه مسلمين اهل سنت وجماعت اجازه داده 

مي شود كه درصورت تمایل از فتاوي علماي شيعه جعفري پيروي كنند. 
علماي مصر پس از دوران شيخ شلتوت نيز در یک ارتباط تنگاتنگ با حوزه هاي 
علمي شيعي ، فعاليتهاي تقریبي خود را ادامه دادند واین امر علقه هاي محکمي 
بين مردم ایران و مصر به وجود آورد؛ تا اینکه انقالب شکوهمند اسالمی ایران به 

پيروزی رسيد. این انقالب دولتمردان ظالم و مزدور منطقه را به هراس انداخت 
و باعث ایجاد موجی از "شيعه هراسی" و "ایران هراسی" گردید. 

الزم به ذكر است كه عنوان شيخ االزهری و نيز ریاست دانشگاه بزرگ االزهر، از 
سوی ریيس جمهور مصر اعطاء می شود و متأسفانه بيش از آنکه با مالک های 
دینی تعيين گرد دستخوش مسایل سياسی است، لذا عملکرد برخی از این 
شيوخ ـ مانند »طنطاوی« شيخ سابق االزهر ـ در هم داستانی با سياست های 
دولت مصر، مانند مالقات با مقامات صهيونيستی یا حمایت از ساخت دیوار 

فوالدی، موجب اعتراض جامعه اهل سنت شده است. 
موج "شيعه هراسی" و "ایران هراسی"، باعث شد كه برخی از شيوخ این دانشگاه 
ـ مانند »محمد سيد طنطاوی« شيخ االزهر سابق ـ و برخی فارغ التحصيالن 
دانشگاه االزهر ـ مانند »شيخ یوسف قرضاوی« ـ عليرغم داشتن اندیشه های 

تقریبی، گهگاه مواضع كج و معوجی نيز اتخاذ نمایند. 
البته اتخاذ مواضع عجيب، فقط درباره تشيع و شيعيان نبوده است؛ بلکه مثال 
فتاوا و دیدارهایی كه از محمد طنطاوی سابق صادر می شد و مواضع ضد رژیم 
صهيونيستی را تضعيف می كرد، جایگاه علمی و عاطفی این مركز بزرگ را 

رفته رفته خدشه دار نموده است. 

و اما االزهر جدید ... 
محمد سيد طنطاوی اواخر اسفندماه سال 1388 بر اثر حمله قلبی درگذشت. 
وی كه هنگام مرگ، در جریان سفر به كشور عربستان سعودی قرار داشت و 81 
سال از عمرش می گذشت، در سال 1989 به عنوان مفتی مصر و از سال 1996 

به عنوان شيخ االزهر منصوب شده بود. 
پس از مرگ وی، گزینه های مختلفی برای جانشينی وی مطرح شدند كه 
سرانجام »دكتر محمود الطيب« از سوی ریيس جمهور مصر به این سمت 
منصوب گردید. »دكتر علی جمعه« مفتی مصر و »دكتر احمد عمر هاشم« 
ریيس لجنه دینی پارلمان مصر نيز از دیگر كاندیداها بودند اما الطيب كه عنوان 

ریيس دانشگاه االزهر را در اختيار داشت عنوان "شيخ" را نيز به دست آورد. 

اولین اظهار نظر رسمی و امیدها 
دكتر أحمد الطيب در هفتمين روز از فروردین 1389 در اولين اظهار نظری كه 

در مقام جدیدش داشت سخنان اميدآفرین و وحدت بخشی بر زبان راند. 
وی با بيان اینکه گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها در اولویت برنامه های آتی االزهر 
قرار دارد، اظهار داشت: »گسترش فرهنگ ميانه روی و تعادل از اهداف تاسيس 

این مركز بزرگ اسالمی بوده است«. 
او سپس با تأكيد بر اینکه شيعه و سنی می توانند در كنار هم به فراگيری علوم و 
معارف اسالمی در االزهر بپردازند، گفت: »دین اسالم دین محبت و آسان گيری 

است لذا با هرگونه افراطی گری مخالفيم«. 
شيخ جدید االزهر همچنين تأكيد كرد: »از همه مسلمانان اعم از شيعه و سنی 

در االزهر استقبال می كنيم«. 
البته تحصيل دانشجویان شيعه در دانشگاه االزهر و آموزشگاه ها و دانشکده های 

وابسته به آن از سال 2008 بالمانع شده است. 
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دومین اظهار نظر رسمی و یأس ها 
اما دیری نپایيد كه شيخ جدید االزهر در سخنانی متناقض با سخنان قبل 
خود گفت: »األزهر با هر گونه تالش براي گسترش مذهب شيعه در هر كشور 

اسالمي مقابله مي كند«. 
گفتگوی  بر  تأكيد  با  كه  وی 
اولویت  در  تمدن ها  و  فرهنگ ها 
برنامه های آتی االزهر، بر گسترش 
فرهنگ ميانه روی، محبت و آسان 
گيری دم زده بود ناگهان در 14 
وی  داد!  موضع  تغيير  فروردین 
هفته  سخنان  كردن  فراموش  با 
فشار  تحت  یا  و  ـ  خود  گذشته 
شبکه های ضد شيعی ـ در گفت 
و گو با شبکه فتنه ساز العربيه كه وابستگی اش به وهابيون تندرو  و افراطی بيش 
از پيش آشکار است ، در سخنانی عجيب گفت: »األزهر با هر گونه تالش براي 

گسترش مذهب شيعه در هر كشور اسالمي مقابله مي كند«!! 
دكتر احمد الطبيب كه گویی از پست جدیدش "جو زده" شده و خود را فعال 
مایشاء در عرصه فکر و اندیشه مسلمانان تلقی كرده است  همچنين مدعي شد: 
»همان گونه كه ایران با گسترش مذهب سني در این كشور مقابله كرد، األزهر 
نيز با گسترش شيعه در هر كشور اسالمي و یا انتشار گروه هاي شيعي در ميان 
سني ها مقابله مي كند«. این در حالی است كه اهل سنت ایران، عالوه بر داشتن 
مساجد متعدد، حوزه علميه، نماز جمعه و آزادی های دینی و اجتماعی، دارای 
نمایندگان متعدد در مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری هستند. 
اما در مقابل، پيروان مذهب اهل بيت)ع( در بسياری از كشورهای عربی ـ از 

جمله مصرـ  از حقوق مدنی و مذهبی محروم اند. 
وي همچنين ادعا كرده است كه با تعداد زیادي از علماي شيعه در ایران درباره 
مسئله عدم تبليغات مذهب شيعه در ميان محافل سني و برعکس به توافق 

رسده است ؛ ادعایی كه از سوی هيچ یک از علمای ایران تایيد نشده است. 
سياسي  برنامه هاي  تمامي  كردن  خنثي  براي  االزهر  هوشياري  بر  الطبيب 
دانشجویان شيعي در مصر تأكيد كرد و گفت: نمي خواهيم این امر به دامي 
براي جوانان سني براي تغيير مذهب خود به مذهب شيعه و بعد به یک كانون و 
پس از آن نيز به یک مركز شيعي تبدیل شوند كه درگيري و جنگ را به همراه 

داشته باشد. 
وي البته باز هم  بر ادامه نقش األزهر در جهت نزدیک كردن اندیشه ها و 
گفت وگو با مذهب شيعه كه از زمان »محمود شلتوت« شيخ األزهر اسبق به 

كاهش تنش ها و حساسيت ها منجر شد، تأكيد كرد! 

عكس العمل ها 
ـ حجت االسالم والمسلمین حسیني  بوشهري 

اولين عکس المل به سخنان ناصواب شيخ جدید را »حجت االسالم والمسلمين 
سيد هاشم حسيني  بوشهري« امام جمعه قم و استاد حوزه علميه اتخاذ كرد. 

وی در روز 15 فروردین سال 1389 اظهارات اخير »احمد الطيب« شيخ جدید 
االزهر را "فتنه انگيز" خواند و گفت: »حقيقتاً باید براي ایشان كه در چنين 
جایگاه رفيعي این اظهارات سخيف را بيان مي كند، اظهار تاسف كرد. چه خوب 
است كه وي به جاي كاشتن بذر فتنه به گسترش وحدت در جامعه اسالمي 

بيندیشد«. 
 وي با تأكيد بر اینکه شخصيت هاي 
علمي جهان اسالم ـ بویژه كسي 
كه در رأس االزهر قرار مي گيرد ـ 
باید براساس منطقي استوار سخن 
براند، افزود: »پيام هاي احساسي و 
سخنان متعصبانه براي مشکالت 
نخواهد  راهگشا  اسالمي  جامعه 
و  است  اهل منطق  "شيعه"  بود. 
كه  روشني  منطق  به  را  همگان 
از آموزه هاي اهل بيت )ع( نشأت مي گيرد، دعوت مي كند. بنابراین ما به جاي 
اینکه مانند وي دعوت به تفرقه كنيم، همه كساني را كه براي رسيدن به حق و 
شنيدن كلمه حق فعاليت مي كنند، به "وحدت" دعوت مي كنيم. مکتب تشيع 

هيچ چيز را با وحدت و همدلي تعویض نخواهد كرد«. 
حسيني بوشهري افزود: »بهتر است به جاي طرح این مباحث كه فضاي جامعه 
اسالمي را متشنج مي كند و سوژه اي به دست افرادي مي دهد كه منطقي جز 
منطق ارعاب، وحشت و ترور در جامعه اسالمي ندارند، علماي جامعه اسالمي در 
كنار یکدیگر جمع شده و مسائل ضروري و حياتي امت اسالم را مطرح كنند«. 

ـ حجت االسالم استاد انصاریان 
شيعي  دارالعرفان  مركز  رئيس 
سخنان  عليه  را  موضع  تندترین 
شيخ االزهر گرفت و گفت: »بنده 
در تاریخ 200 ساله اي كه مطالعه 
مي كردم متوجه شده ام این گونه 
افراد آدم هایي هستند كه ماموران 
سازمان هاي  و  بيروني  دولت هاي 

جاسوسي اند«. 
حقوق  افراد  »این  داد:  ادامه  وي 
مي گيرند كه عليه فرهنگ شيعه و اهل بيت)ع( سخن بگویند و نمي خواهند 
مکتب شيعه در جامعه رواج پيدا كند.  باید جواب این افراد داده شود و بهترین 

راه نيز ترویج معارف اهل بيت)ع( در ميان جوامع بشري است«. 

ـ دکتر النفیس 
»دكتر احمد راسم النفيس« از اندیشمندان شيعه مصر طی مصاحبه با روزنامه 
المصری اليوم این كشور از سخنان احمد الطيب شيخ االزهر جدید مصر عليه 
شيعيان به شدت انتقاد كرد و گفت: »این سخنان ناشی از متاثر شدن الطيب 
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در اختالفات سياسی ميان اعتدال و افراطی گری است كه وی راه افراطی گری 
را در پيش گرفته است«. 

االزهر  جدید  »شيخ  افزود:  وی 
تحت تاثير ادعاهای اسرایيل مبنی 
بر اینکه رهبران ایران نماینده فرقه 
قرار  مذهبی وحشتناكی هستند 
شيعيان  با  دشمنی  به  و  گرفته 
پرداخته  آنها  مذهبی  تبليغات  و 
است. شيخ االزهر معلومات كافی 
نسبت به شيعيان جهان ندارد و 
بر اساس توصيه های كسانی كه 
ادعای یاری اهل سنت را دارند صورت گرفته ولی وی در حقيقت به وهابيت و 

گسترش آن كمک كرده است«. 
این اندیشمند شيعه، احمد الطيب را به مبارزه با وهابيت دعوت كرد و اظهار 
داشت: »شيخ االزهر باید وقت خود را به مبارزه با وهابيت كه اندیشه و فرهنگ 
اسالمی و عربی را در نابود می كنند اختصاص دهد و از وارد شدن به درگيری با 
شيعيان كه هيچ منفعتی برای پيشرفت مصالح االزهر ندارد خودداری نماید«. 

پاسخ شیخ االزهر 
دو روز بعد، شيخ االزهر در واكنش به سخنان اخير حجت االسالم حسينی 
بوشهری كه مطالب شيخ االزهر را فتنه انگيز خوانده بود گفت: »همچنان بر 
اظهارات پيشين خود اصرار می ورزم و مواضع من تغيير نکرده است«. وی ولی 
در ادامه اظهارات دو پهلوی خود اظهار داشت: با این حال از همگرایی فکری در 

سطح جهان اسالم و روابط حسنه بين سنی ها و شيعيان استقبال می كنيم. 
دكتر احمدالطيب شيخ جدید االزهر ضمن پافشاری بر دیدگاه پيشين خود 
مبنی بر مخالفت با نشر شيعه در مناطق سنی نشين گفت: »در عين حال با 

نشر مذهب اهل تسنن در مناطق شيعی مانند نجف نيز مخالفيم«. 
وی همچنين اعالم كرد: »ایران، یک كشور مسلمان و برادر است و آماده دیدار 

از این كشور هستم«. 

استقبال علمای ایران از سفر شیخ االزهر به ایران 
ــ آیت اهلل تسخیری 

»آیت اهلل محمدعلی تسخيری« دبيركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ابنا با اشاره به آشنایی نزدیک با شيخ جدید 
جامعهًْ االزهر گفت: »بنده معتقدم كه آقای الطيب از علمای تقریبی هستند. 
ایشان با تفکرهای افراطی و تکفيری كامال مخالفند و سخنرانی های جالبی را را 
در كنفرانس ها و برنامه های تلویزیونی مصر داشته اند كه حقيقتا قابل ستایش 

هستند«. 
ایشان درباره اظهارات اخير ایشان با تأكيد بر اینکه ما باید بين مسأله ی "انتشار 
آزاد اطالعات" و بين مسأله ی "تبليغ سازماندهی شده" فرق بگذاریم توضيح داد: 
»وقتی حجيت یک مذهب، برای فردی از هر یک از مذاهب اسالمی ثابت شد، 

او در زمينه انتخاب آن مذهب آزاد است. اما مسأله تبليغ سازماندهی شده یک 
مذهب در مناطق مخصوص مذاهب دیگر، آن هم با پشتوانه دولتی مسأله ی 

دیگری است، كه ما آن را برای هيچيک از مذاهب نمی پسندیم«. 
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( درباره اتهامات مطرح شده درباره 
تبليغ مذهب تشيع از سوی ایران 
در مناطق سنی نشين هم گفت: 
»علمای شيعه هيچ تبليغ منظم 
مذاهب  مناطق  در  هماهنگی  و 
دیگر ندارند و تنها به دفاع علمی 
این  كه  می پردازند  فتاوایشان  از 
مذاهب  همه  مسلم  حق  مسأله 
دانشمندان شيعه،  و  ایران  است. 
در هيچ كشور سنی دیگری تبليغ 
نظام مند و سازماندهی شده ندارند. همچنين طبق اطالعاتی كه دارم، تبليغ 

تشيع در مصر را انکار می كنم«. 
تسخيری اضافه كرد: »البته به نظر من این صحبت های شيخ االزهر را نباید 
موضع گيری عليه تشيع دانست و من این نوع برداشت را از صحبت های ایشان 
ندارم؛ چرا كه به نظر من اطالعات رسيده به آقای الطيب، دقيق و صحيح نيست. 

األزهر و الطيب همواره تقریبی بوده و هستند«. 
ایشان در پایان ضمن استقبال از سفر شيخ االزهر جدید به ایران برای آشنایی 
از نزدیک با مذهب تشيع، تبادل هيأت های علمی ميان حوزه علميه قم و األزهر 
و ایجاد بورسيه  و تبادل استاد را از راه كارهای عملی نزدیک شدن این دو نهاد 

علمی دانست. 

ـ حجت االسالم والمسلمین اختری 
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( در واكنش به این سخنان، وظيفه علمای 
اسالمی گفت وگو و همکاری و همدلی با یکدیگر و موضع گيری عليه دشمنان 
اسالم و مسلمانان است. این همان مصداق آیه شریفه ی »اشداء علی الکفار، 
مذاهب هم  و  یکدیگر  عليه  به موضع گيری  اینکه  نه  است،  بينهم«  رحماء 

بپردازند. 
حجت االسالم والمسلمين اختری با تبریک انتصاب دكتر »احمد الطيب« به 
سمت ریيس األزهر و با آرزوی موفقيت برای وی گفت: »با شناختی كه من از او 
دارم، ایشان دارای شخصيتی معتدل و ميانه رو است، اما فکر می كنم آقای احمد 

الطيب با توجه به مسئوليت جدیدشان قضاوت عجوالنه ای كردند«. 
ایشان هم كه در گفت وگو با خبرگزاری ابنا و در پاسخ به اظهارات ضد شيعی 
شيخ جدید االزهر مصر سخن می گفت، با بيان اینکه امروز جهان اسالم درگير 
توطئه های بزرگ و خطرناكی است و اروپا و آمریکا همواره تالش می كنند 
اسالم و مسلمانان را تحقير كرده و عقب نگه دارند، افزود: »اميدوارم كه وی 
كاری را انجام بدهد كه باعث وحدت و یکپارچگی مسلمانان بشود، نه اینکه 

موضع گيری هایش سبب بروز اختالفات درون خود مسلمانان گردد«. 
وی با تشریح روند اسالم ستيزی غرب، تصریح كرد: دشمنان می خواهند دین 
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مبين اسالم را دینی افراطی و تندرو معرفی كنند و به همين علت با عناوین و 
بهانه های مختلف به پيامبر گرامی اسالم)ص(، قرآن كریم، حجاب، جهاد و دیگر 
مسلمات و نمادهای اسالم، توهين های بی شرمانه و غير قابل پذیرشی می كنند؛ 
بنابراین در چنين شرایطی ما باید در این فکر باشيم كه اسالم را به گونه ای 
معرفی كنيم كه باعث جذب غير مسلمانان بشود؛ نه اینکه دائما به فکر تخطئه 

و سركوب یکدیگر باشيم«. 
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
جدید  رئيس  مواضع  به  اشاره  با 
األزهر خاطرنشان كرد: »در حالی 
كه خود آقای الطيب از معتقدان به 
تقریب مذاهب است و سال هاست 
كه در كنفرانس ها و همایش هایی 
با این عنوان حتی در ایران شركت 
مسأله  این  پيشگامان  از  و  كرده 

است ، دیگر چنين موضع گيري در شأن شيخ االزهر نيست«. 
وی در ادامه گفت: »طبق خبرهایی كه من دارم، قرار است به زودی كنفرانسی 
با موضوع وحدت اسالمی برگزار شود و از قضا آقای دكتر الطيب هم در این 
همایش دعوت دارند كه بنابر خبرهای رسيده، الطيب با این دعوت موافقت كرده 
و قرار است تا به ایران سفر كند. اميدواریم ایشان بار دیگر با عنوان شيخ األزهر به 
ایران سفر كند و ما بتوانيم در این زمينه و درباره تقریب مذاهب مختلف اسالمی 
با ایشان به گفت وگو پردازیم. ما از این مسأله بسيار خوشحاليم و من بار دیگر از 

این تریبون ایشان را برای سفری رسمی به ایران دعوت می كنم«. 
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع(، بار دیگر ادعای شيخ االزهر مصر در خصوص 
تبليغ سازماندهی شده تشيع را كامال اشتباه و ناشی از اطالعات نادرست دانست 
و خطاب به شيخ االزهر مصر گفت: »شما خود از بزرگان و علمای اسالم هستيد 
و نيک می دانيد كه عده زیادی در سرتاسر جهان وجود دارند كه به اسالم 
عالقه مند می شوند و می خواهند به دین شریف اسالم بگروند؛ خوب اگر این 
افراد در محيط های سنی مذهب باشند و با معتقدان به گرایش های مختلف اهل 
سنت مانند حنبلی، شافعی و... در ارتباط باشند، به اسالم سنی مسلک معتقد 
خواهند شد و اگر رابط آشنایی این افراد با اسالم، مبلغان شيعی و شيعيان 
باشند، قطعا به اسالمی شيعی عالقه مند شده و خواهند پيوست. من می خواهم 
به آقای الطيب بگویم ما باید خوشحال باشيم كه یک نفر مسلمان می شود، ما 
نباید كسی را كه با نظر و تشخيص خودش مذهبی را اختيار می كند، زیر سؤال 
ببریم؛ بلکه باید از گرویدنش به امت بزرگ اسالمی خوشحال بوده و از او حمایت 

كافی را به عمل آوریم«. 
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( گفت: »ما اآلن در دانشگاه مذاهب در ایران،  
دانشجوی سنی داریم؛ همينطور در حوزه علميه قم عده ای از طالب سنی 

در حال تحصيل و فراگيری فقه و اعتقادات شيعی هستند. ما به آقای الطيب 
پيشنهاد می كنيم با تعدادی از علمای األزهر به ایران بيایند و از امکانات و 
پيشرفت های علمی حوزه علميه قم دیدن كنند. از سوی دیگر هم در صورت 
دعوت علمای مصر و االزهر، تعدادی از بزرگان و علمای قم و شيعه به مصر سفر 

كرده و با دانشمندان و اساتيد االزهر به گفت وگو بنشينند«. 
وی تاكيد كرد: وظيفه علمای اسالمی گفت وگو و همکاری و همدلی با یکدیگر و 
موضع گيری عليه دشمنان اسالم و مسلمانان است. این همان مصداق آیه شریفه 
»رحماء بينهم، اشداء علی الکفار« است. نه اینکه به موضع گيری عليه یکدیگر 

و مذاهب هم بپردازند. 
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با بيان این مطلب كه األزهر پایگاه علمی 
اسالم است، گفت: »اگر در دوره ای افرادی در این دانشگاه سخنان نادرستی بر 
زبان رانده اند، نباید دیگر مسئوالن األزهر هم این راه را ادامه بدهند؛ بلکه باید 
به روش "شيخ شلتوت" و دیگر علمای االزهر برگشته، موجبات تقریب مذاهب 
اسالمی را فراهم كنند. من همين جا اعالم می دارم كه نظام جمهوری اسالمی، 
بنيانگذار فقيد آن امام خمينی)ره(، و مقام معظم رهبری تمام تالش و هم و 
غمشان تقریب مذاهب اسالمی بوده و هست و هيچ گاه به فکر تبليغ منظم و 
سازمان دهی شده تشيع در هيچ كشور سنی مذهبی نيست. خداوند در قرآن 
كریم فرموده با یکدیگر اختالف و نزاع نکنيد؛ بنابراین سرپيچی از این دستور 

الهی از سوی هر شخص و مذهبی كه باشد، مخالفت با امر الهی است«. 

ـ حجت االسالم والمسلمین حسینی بوشهری 
»حجت االسالم والمسلمين حسينی بوشهری« هم با استقبال از اظهار تمایل 
»دكتر احمد الطيب« برای سفر به ایران گفت: »اگر چه شيخ االزهر بازهم 
مواضع غير اصولی خود را در باره شيعه تکرار كرده است؛ اما مایليم بيشتر بر 
جنبه های مثبت سخنان اخير شيخ االزهر تأكيد كنيم و به همين دليل از اینکه 
او ایران را كشور برادر خطاب كرده و اظهار تمایل برای سفر به ایران، از او تشکر 

می كنيم«. 
وی در گفت و گو با خبرنگار ابنا افزود: »حوزه علميه  آماده پذیرایی از ایشان 
در قم است و اطمينان داریم در صورت انجام این سفر گام های مؤثری در ایجاد 

وحت بين امت اسالمی برداشته خواهد شد«. 

بیم ها و امیدها 
به هر حال با سخنان "دبيران كل دو مجمع جهانی و مذهبی مهم" و نيز "یک 
عضو شورذای عالی حوزه علميه قم" اميد می رود كه با تحقق سفر دكتر احمد 
الطيب به ایران، وی و جهان تسنن با حقایق مکتب اهل بيت)ع( آشنا شده وراه 
برای وحدت بيش از پيش امت اسالمی كه آثار و بركات فراوانی برای جهان 

اسالم خواهد داشت ، هموار شود. 
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 آسیا
ـ مراسم ویژه نوروزي در منطقه بعبدا بيروت با حضور ایرانيان مقيم و دانشجویان 

ایراني شاغل به تحصيل در لبنان برگزار شد. )182925( 
سوریه  دبيرستانهای  در  شيعه  مذهب  اساس  بر  دینی  درس  آموزش  ـ 

)183089(
ـ سی وهشتمين نمایشگاه ملی و هشتمين نمایشگاه بين المللی كتاب بانکوک 

برگزار شد. )183035(
ـ بيش از 1000 مجلد كتب فارسی به دانشگاههای پکن، دانشگاه مطالعات 
خارجی ، دانشگاه لویانگ ، دانشگاه سين كيانگ ، و كتابخانه ملی چين اهداء 

شد . )183131(

 آفریقا
ـ ایران در هفدهمين » نمایشگاه كتاب كودک صفاقس « در تونس كه از 26 
اسفندماه 88 تا هفتم فروردین ماه 89 برگزارشد، با 100 عنوان كتاب شركت 

كرد. )182815( 
ـ رایزن فرهنگي ایران در مصاحبه با رسانه های خبری سيرالئون: نوروز سمبل 
مبارزه فرهنگی عليه تالش های سياسی و اجتماعی بيگانگان بوده و همواره 

حامل پيام صلح وعظمت است. )182931( 
ـ رسانه های خبری سيرالئون متن كامل پيام مهم و الهام بخش نوروزی مقام 

معظم رهبری را چاپ و منتشر كردند. )182814( 
ـ نشست »نوروز از دیدگاه اسالم« با همت رایزنی فرهنگی كشورمان، اول 

فروردین در »حراره« پایتخت زیمبابوه برگزار شد. )181928( 
ـ مسابقات سراسری قرآن كریم دانشگاه های سراسر غنا، به همت رایزنی فرهنگی 

ایران و همکاري دانشگاه اسالمی غنا در این دانشگاه برگزار شد. )181687( 
ـ سمينار " خانواده و نقش زن در خانواده ازنگاه اسالم " توسط رایزني فرهنگي 

ایران و با همکاري شبکه زنان مسلمان پروتوریا، در آفریقای جنوبی برگزار شد. 
 )181701(

نمایندگی مجمع جهانی  با همکاری  ایران در سيرالئون  فرهنگی  رایزنی  ـ 
اهل بيت )ع( همایش پيامبر اكرم )ص( و اهل بيت )ع( ، محور وحدت و توسعه را 

در سالن اجتماعات نمایندگی فرهنگی در فریتاون برگزار نمود . )181129(

 اروپا
ـ افتتاح مسجد حضرت رسول)ص( در گرجستان )182917( 

رایزني فرهنگي  با حمایت  اهل بيت)ع(  پيرامون  یاشا«  آزاد  ـ دیوان شعر »  
ایران در باكو چاپ و در اختيار مردم مسلمان جمهوري آذربایجان قرار گرفت. 

 )182833(
ـ كتاب "امام خمينی عارف ناشناخته" تأليف »كریستين بونا« با حمایت رایزنی 

فرهنگی ایران در رم  منتشر شد. )182567( 
ـ سفير سوئيس در اسپانيا در نامه ای به سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در 

اسپانيا، فرهنگ وتمدن تاریخی ایران اسالمی را ستود. )182929( 
ـ با تالش نمایندگی فرهنگی كشورمان و موافقت مقامات شهر »برات« زادگاه 
»وجيه بخارایی« مترجم شاهنامه فردوسی به زبان آلبانيایی، سالن كتابخانه این 

شهر بنام فردوسی نامگذاری می شود. )181810( 
ـ به دنبال استقبال از آثار منتشره »شهيد مطهری« به زبان روسی، ویرایش 

جدید ترجمه روسی كتاب "جهان بينی توحيدی " نيز منتشر شد.
ـ در راستای معرفی منابع و فرهنگ معنوی مذهب تشيع اولين بار در روسيه 

ترجمه دعای كميل را به زبان روسی منتشر شد. )183026(
ـ سمينار فرهنگ شناسی با موضوع »فرهنگ ایران در دیدگاه تمدن جهانی« 

در هتل ارشاد باكو برگزار شد. )183031(
ـ درخت دوستی در مسجد كبود ایروان در ارمنستان به مناسبت روز طبيعت 

كاشته شد. )183132(

  به كوشش: سید جواد طباطبایي
)روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(

فهرستی از جدیدترین 
فعالیت های سازمان

 فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی 

قسمت دوم

 در راستای همكاری و هم افزایی نهادهای فرهنگی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی،  از این پس صفحاتی از ماهنامه گنجینه مجمع به انعكاس 
فعالیت های اسالمی و شیعی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و 
رایزني هاي فرهنگي جمهوري اسالمي در کشورهاي مختلف جهان 

اختصاص می یابد. 
با توجه به محدودیت صفحات و کثرت فعالیت ها فهرستی از عناوین 

فعالیت ها ارائه می گردد. در ذیل هر کدام از این عناوین، کد تفصیل آن 
خبر که در سایت خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابناـ  درج گردیده است ذکر 

می گردد. 
عالقمندان به تفصیل این اخبار، می توانند با استفاده از کد هر خبر )که در 

مقابل تیتر هر خبر در داخل پرانتز قرار دارد( آن اخبار را در خبرگزاري  
ابنا جستجو نموده، به آنها دسترسي پیدا کنند. 
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گنجینه  مجمع
ماهنامه خبریـ  اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
در حوزه شيعه شناسی و فعاليت های اهل بيتی در جهان

 
ـ  وضعیت شیعیان جهان

ـ  گزارش ها و اخبار مرتبط با مكتب اهل بیت)ع(
ـ  معرفی کتب و آثار جدید مجمع

ـ  بررسی حقوق بشر و حقوق شیعیان
ـ  مقاالت علمی و فرهنگی

ـ  ویژه نامه های مناسبتی
و ... 
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در پي درخواست تعدادي از خوانندگان مجله گنجینه مجمع، در 
خصوص ارائه اطالعاتي درباره بحران یمن، ویژه نامه اي در شماره 
آینده)اردیبهشت 1389( در این باره منتشر خواهد شد.

در این شماره مي خوانید:
ـ تاریخچه مذهب زیدیه
ـ عقاید شیعیان زیدي الحوثي
ـ تاریخچه 6 جنگ دولت یمن با شیعیان  الحوثي
ـ  روزشمار جنگ سوم
ـ روزشمار جنگ ششم
ـ مصاحبه با کارشناسان
ـ و ...

در شماره آینده گنجینه مجمع 
مي خوانید:

پرونده اي براي یمن



Û  منشور همزیستي ملي شیعه و سني در عربستان 

رسانه های عربستان سعودی از امضای منشور و سند همکاری و همزیستی 
ملی، توسط شيعيان و اهل سنت این كشور، در آستانه هفته وحدت خبر 

دادند. 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  این منشور بر احترام متقابل پيروان 
مذاهب اسالمی تأكيد كرده و خواستار پایان دادن به اظهارات تکفيری 

است.
سند مذكور كه به امضای »شيخ عائض القرنی« از طرف اهل سنت و »شيخ 
حسن الصفار« از جانب شيعيان رسيده، هرگونه توهين به پيرو ان مذهب 

دیگر را جرم اعالم كرده است.
از بندهای منشور همزیستی ملی شيعه و سنی می توان به تأكيد بر جامعيت 
اسالم، عدم تکفير دیگران، عدم تشکيک در دین پيروان مذاهب، گسترش 
عدالت و مساوات بين شهروندان عربستانی، مقابله با تبعيض مذهبی و تالش 

برای نهادینه ساختن وحدت ملی اشاره كرد.
در پی صدور منشور وحدت ملی علمای شيعه و سنی این كشور از این اقدام 

استقبال كردند. 
اقدام،  این  از  تقدیر  با  عربستانی  برجسته  اندیشمند  الشيوخ"  "محمد 
خاطرنشان كرد: "غالب عقالی مسلمان اعم از شيعه و سنی در عربستان 
نسبت به اظهارات تفرقه انگيز العریفی، انتقاد كرده و این اظهارات را محکوم 
كرده بودند و از صدور منشور وحدت ملی و تأكيد بر لزوم احترام متقابل 

مذاهب مختلف اسالمی استقبال كردند."
وی در ادامه اظهار داشت: هر اقدامی جهت جلوگيری از برانگيختن فتنه 

تفرقه و اختالف انگيزی قابل تقدیر از سوی همه مذاهب است.
گفتنی است اظهارات مفتيان وهابی عربستان و تکفير سایر مذاهب از سوی 
ایشان، نقش عمده ای در تفرقه بين مسلمانان ایفا می كند كه امضای این 
سند از سوی علمای شيعه و سنی عربستان، راهکاری برای مقابله با این 

اظهارات قلمداد می شود.

Û  استقبال مجمع از منشور همزیستی ملی  عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  در پی صدور منشور وحدت ملی شيعه و 
سنی عربستان دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با ارسال نامه ای به آقایان قرنی 
و صفار، از این اقدام قدردانی كرد و حمایت همه جانبه خود را از اینگونه تالش ها 

اعالم نمود. متن كامل این نامه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

»واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا«  صدق اهلل العلی العظيم
حضرت استاد جناب آقای شيخ عائض القرنی

حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای حاج شيخ حسن صفار
السالم عليکم و رحمهًْ اهلل وبركاته

ضمن تبریک و شادباش به مناسبت والدت با سعادت محور وحدت، اشرف مخلوقات، 
اكرم موجودات، فخركائنات، حضرت ختمی مرتبت رسول اعظم، محمدمصطفی)صلی 
اهلل عليه و آله وسلم( خبر مسرت بخش صدور منشور وحدت ملی ميان شيعيان و 
اهل سنت آن دیار برای همه مسلمانان و پيروان راستين پيامبر عظيم الشان اسالم، 
شادی آفرین و تحسين برانگيز بود. این اقدام حکيمانه كه برخواسته از عمق درک 
صحيح عالمان آگاه و دلسوز از وضعيت كنونی جهان اسالم است، حتما موجب رضایت 
خداوندعظيم و منان وشادی قلب پيامبر رحمت و رأفت )صلی اهلل عليه و آله وسلم( 
خواهد بود. كسی كه برانگيخته شد تا به عالميان مودت و دوستی و مکارم اخالق 

انسانی را بياموزد و رحمة للعالمين گردد.
جهان اسالم در هزاره جدید با موجی از هجوم ها و ستيزه جویی های سپاه شيطان 
روبرو است. بویژه موج جدید فتنه ی اسالم هراسی در غرب به سردمداری صهيونيسم 
بين اللملل، ایجاب می كند كه فرزندان مکتب نبوت و رسالت با بهره گيری از حکمت 
و بصيرت با این مناقشات و فتنه انگيزی ها مواجه شوند و از انجام هر اقدامی كه به 
نحوی زمينه ساز تشتت می شود، بپرهيزند؛ همانگونه كه شما بزرگواران با آگاهی و 
دوراندیشی مدبرانه خود، چنين كردید. امت اسالمی باید به این آیه نورانی كالم اهلل 
مجيد تمسک جوید كه می فرماید: »ولن ترضی عنک اليهود و الالنصاری حتتی تتبع 

ملتهم«.
این كالم صادق خداوندی است كه امت اسالمی را نسبت به عداوت و دشمنی بی پایان 
اصحاب كفر و ابرهه های زمان هشدار می دهد و آنان را نسبت به هرگونه حسن ظن و 

ساده انگاری در برابر اقدامات مزدورانه آنها برحذر می دارد.
مجمع جهانی اهل بيت )عليهم السالم( با تعاليم برآمده از سيره و آموزه های خاندان 
پيامبر بزرگ و خاندان طاهرینش بر احترام متقابل پيروان مذاهب اسالمی تاكيد نموده 
و حمایت همه جانبه خود را از تالش های همسو با این آموزه ها اعالم می دارد. اميدواریم 
دیگر عالمان و فرهيختگان مسلمان با احساس مسؤوليت پذیری دینی و شرعی به این 
پيمان بپيوندند و امت اسالمی را به یکپارچگی و همدردی و همياری و همکاری فرا 

بخوانند.
مزید توفيقات شما را در راه خدمت به اسالم و مسلمين در سایه تعاليم گهربار و وحدت 

آفرین اسالم و شریعت محمدی از خداوند عزوجل مسألت دارم.
محمدحسن اختری 
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت )ع(

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

52 شماره هاي 36و37ـ   اسفند 88 و فروردين 89



www،ABNA،ir
AhlulBayt News Agency

Û سران تروریسم ضد شیعه در دیره اسماعیل خان کشته شدند

»عبدالرؤوف بلوچ« معروف به ماما روفا، »عبداللطيف« مشهور به سرهنگ طوفان و »عظيم معاویه« كه بدنام ترین تروریست های منطقه دیره اسماعيل خان به شمار 
می رفتند در آنچه "درگيری بين نيروهای دولتی و تروریست ها خوانده شده است" در منطقه "دره آدم خيل" واقع در حومه شهر "كوهات" كشته شدند. 

 به گزارش خبرگزاری اهل بيت )ع(ـ  ابناـ  منابع رسمی پاكستان اعالم كرده اند كه نيروهای دولتی در یک عمليات گسترده در منطقه دره آدم خيل در حومه شهر 
كوهات، 43 نفر از تروریست ها را به هالكت رسانده اند كه سه نفر از آنها به نام های »عبدالرؤوف بلوچ« )ماما روفا( دبيركل سپاه صحابه در شهرستان دیره اسماعيل 

خان،  »عبداللطيف« )سرهنگ طوفان( و »عظيم معاویه« شناسایی شده اند. 
این سه نفر از اعضاء سپاه صحابه و جزو بدنام ترین آدمکشان ضد بشر بودند كه تقریباً در تمامی اقدامات ضد شيعی در شهرهای "دیره اسماعيل خان" و شهر "تانک" 
در ایالت سرحد و شهر "بهکر" در ایالت پنجاب دست داشته و آن را هدایت می كرده اند و خون صدها نفر از شيعيان به صورت مستقيم و یا غيرمستقيم بر گردن 

این تروریست ها می باشد. ضمن اینکه عبدالرؤوف دبيركل سپاه صحابه در شهرستان دیره اسماعيل خان نيز بود. 
قابل ذكر است كه این افراد از شش ماه پيش در انظار عمومی ظاهر نشده بودند و اعتقاد عموم بر این بود كه آنها در حبس نيروهای دولتی به سر می برند و برخی 
ناظران منطقه احتمال داده اند كه این افراد را به منظور فرار از تشریفات قضائی و احتمال آزادی یا فرار مجدد آنها از زندان در یک درگيری ساختگی به هالكت 

رسانده اند. 
البته سركرده همه تروریست های این منطقه شخصی به نام »خليفه عبدالقيوم« نماینده مجلس ایالتی سرحد است و با وجود ضعف و اختالفات درونی و هالكت 

بسياری از سران گروه های تروریستی این احتمال وجود دارد كه این شبکه تروریستی مجدداً بازسازی و فعال شود. 
شایان ذكر است كه مردم منطقه از سه سال گذشته و از زمان فعاليت گسترده این گروه ها در دیره اسماعيل خان و نسل كشی وسيع شيعيان، خواستار دستگيری 
و مجازات خليفه عبدالقيوم و سایر تروریستها بوده اند اما خليفه هم اكنون آزاد است و احتمال برقراری امنيت كامل در منطقه بدون دستگيری و مجازات وی امکان 

پذیر نمی باشد. 
قابل ذكر است كه تروریست های وابسته به گروهک های منحله تنها شيعيان را هدف قرار نمی دهند بلکه آنها در روز 12 ربيع االول امسال، راهپيمایان سنی كه 
ميالد پيامبر را جشن گرفته بودند را نيز در چندین شهر هدف قرار دادند كه در شهر دیره اسماعيل خان 7 نفر از آنها به دست تروریست های سپاه صحابه و طالبان 

كشته شدند. به گفته مقامات رسمی، تروریست ها از مناره های یک مسجد به سوی راهپيمایان تيراندازی كردند. 
نيروهای پليس به دنبال این اقدامات حدود 300 نفر را دستگير كردند و هم اكنون در سراسر شهرستان دیره اسماعيل خان مقررات منع آمد و شد برقرار است.

è
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Û ناگفته هایي از مذاکرات پادشاه عربستان با عالوي

است:  گفته  علوی«  »ایاد  با  دیدار  در  ـ  عربستان  پادشاه  ـ  عبد اهلل«  »ملک 
"عربستان نمی خواهد شيعيان در عراق حکومت كنند." 

با حکومت  ابنا ـ منابع خبری مخالف  ـ  اهل بيت)ع(  به گزارش خبرگزاری 
عربستان اعالم كردند: "در این دیدار ملک عبد اهلل گفته است كه اگر در انتخابات 

پيروز نشدید و شيعيان در رأس كار قرار گرفتند، كودتا كنيد."
»امير مقرن بن عبدالعزیز«ـ  رئيس دستگاه امنيت عربستانـ  در این دیدار با 
ایاد عالوی به اتفاق نظر رسيده اند كه تعداد زیادی از افسران سابق ارتش عراق 
به مناصب خود برگردند و اگر نتوانند با پشتيبانی آمریکا، در این انتخابات پيروز 

شوند كودتایی نظامی عليه حکومت شيعی عراق به راه بياندازند.
 گفتنی است »ایاد عالوی« نخست وزیر سابق عراق و از رهبران ائتالف العراقيه 
است كه مدتي قبل از برگزاري انتخابات پارلماني عراق به طور غير منتظره وارد 

عربستان شد و با مقامات این كشور دیدار كرد.

Û عكس مسلمانان؛ سیبل سربازان آمریكایي

منابع خبری آمریکایی اعالم كردند: "ارتش آمریکا هنگام آموزش تيراندازی 
به سربازان این كشور از عکس های اهانت آميزی به مسلمانان بر روی سيبل ها 

استفاده می كند." 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  در ادامه پروژه اسالم ستيزی، دانشگاه 
نظامی "تولين" در ایالت لوئيزیانا، هنگام آموزش افسران ارتش آمریکا از عکس 
نمادهای اسالمی و عکس های اهانت آميز به مسلمانان استفاده  مي كند تا افسران 

به سمت آن ها تير اندازی كنند.
این اقدام مقامات نظامی آمریکا نشان دهنده عمق تنفر این كشور از اسالم و 

مقابله با پيشرفت مسلمانان در كشورهای مختلف است.

برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 
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Û عذرخواهي روزنامه بولیتیكین دانمارکي از اقدام 
اهانت به پیامبر اسالم)ص(

این روزنامه به خاطر چاپ برخی از كاریکاتورهای اهانت آميز به پيامبر اسالم در 
سال 2008 از تمام مسلمانان جهان معذرت خواهی كرد. 

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  این روزنامه نوشت: "بنا بر توافق انجام 
شده با وكيل سعودیـ  نماینده 8 انجمن مختلف كه از جانب 94 هزار مسلمان 
در 8 كشور جهان پيگير این دادخواست بودند ـ این قرار معذرت صادر شده 

است." 
این روزنامه دانماركی اولين روزنامه ای است كه از انتشار كاریکاتورهای ضد 

اسالمی خود معذرت خواهی كرده است.
روزنامه "جایالندز بوستن" اولين روزنامه اهانت كننده به پيامبر اعظم بود كه 12 

كاریکاتور موهن از ایشان را چاپ كرد.
گفتنی است در ماه گذشته یکی از كاریکاتوریست های موهن دانماركی، به گونه 

تعجب انگيزی در آتش سوخت.
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Û کاندیداتوري العریفي براي حضور در اتحادیه علماي 
جهان اسالم

محمد العریفی روحانی نمای هتاک وهابی، روز گذشته كاندیداتوری خود برای 
حضور در انتخابات اتحادیه علمای جهان اسالم را اعالم كرد! 

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  روزنامه "األنباء" چاپ كویت نوشت: 
»محمد العریفی« از ائمه جمعه سعودی، روز گذشته كاندیداتوری خود برای 

حضور در انتخابات اتحادیه علمای جهان اسالم را اعالم كرد!
العریفی كه در ماه های گذشته با بی حرمتی خود به آیت اهلل العظمی سيستانی از 
مراجع معظم تقليد، بشدت مورد انتقاد گروه های مختلف مردمی و شخصيت های 
دینی شيعه و سنی قرار گرفت، اینک پس از گذشت دو ماه از آن رسوایی، با 

تالش های وهابيون، به دنبال بازیابی آبروی رفته خویش است.
در این راستا، رایزنی های حاميان وهابی او فعالً ثمره داده و تواسته اند او را 
اسالم  علمای جهان  اتحادیه  رئيسه  هيأت  در  كاندیدای عضویت  عنوان  به 

بگنجانند!!
این در حالی است كه این كاندیداتوری نيز حتماً با اعتراضات وسيع علمای 
شيعه و سنی مواجه خواهد گردید و حتی ممکن است اعتبار اتحادیه مذكور را 

هم زیر سؤال ببرد.
شایان ذكر است كه العریفی در یکی از خطبه های نمازجمعه ریاض در ماه 
محرم، اهانت بی شرمانه ای به آیت اهلل سيستانی از مراجع معظم تقليد عراق كرده 

بود كه وزارت كشور كویت وی را ممنوع الورود نمود.

شماره هاي 36و37ـ   اسفند 88 و فروردين 5589
è



Û افراطیون چچني و مسئولیت انفجارهاي مسكو

شورشی های چچن مسئوليت انفجارهای دوگانه روز دوشنبه در مسکو را كه 39 
كشته به همراه داشت، برعهده گرفته اند. 

به گزارش خبرگزاری اهل  بيت)ع(ـ  ابناـ  »دوكو عمروف« رهبر افراطيون جدایی 
طلب چچن در یک پيام ویدئویی گفت كه دستور حمالت روز دوشنبه مترو 

مسکو را شخصاً صادر كرده است. 
وی در نواری ویدیویی كه در سایت www.kavkazcenter.com منتشر 

شده است اعالم كرد این حمله اقدامی برای گرفتن انتقام آن دسته از ساكنان 
چچنی و اینگوش بود كه یازدهم فوریه به دست نيروهای روسيه در نزدیکی 
روستای "آركتی" در "اینگوش" اعدام شدند. وي همچنين به روسيه هشدار 

داد منتظر حمالت بيشتر باشد. 
دوكو عمروف كه خود را "امير امارات قفقاز" می نامد و تحت تأثير تعاليم خشن 
و ضداسالمی وهابيت قرار دارد، در پيام ویدئویی خود گفته است كه حمالت او 
در خاک روسيه ادامه خواهد یافت. وي در پيام خود خطاب به شهروندان روسيه 
گفت: »جنگ به محله های شما خواهد آمد... و آن را در زیر پوست خود حس 

خواهيد كرد.« 
در حالی كه مسئوالن امنيتی روسيه پيش تر گفته بودند بر این باورند حمالت 
صورت گرفته به وسيله افراطيون منطقه قفقاز )آذربایجان و ارمنستان( انجام 
شده است، عمروف ادعا كرد كه این نوار ویدئویی روز دوشنبه و تنها ساعاتی 

پس از انفجار مترو ضبط شده است.
»والدیمير پوتين« نخست وزیر روسيه از نيروهای امنيتی این كشور خواسته 
است افراد شركت كننده در حمالت روز دوشنبه را از داخل "فاضالب این شهر 

به بيرون بکشند."
انفجارهای دوشنبه در متروی مسکو، تا كنون منجر به كشته شدن 39 نفر و 

زخمي شدن تعدادي از شهروندان روسيه شده است.
همچنين دو انفجار انتحاری دیگر روز گذشته )چهارشنبه( در جنوب روسيه 

موجب كشته شدن 12 نفر از جمله 9 مأمور پليس شد.

Û انفجار در مسكو و باالگرفتن اسالم هراسي

بعد از سه انفجار اخير در متروی روسيه و اعالم دست داشتن مسلمانان در این 
حمالت، ترس از مسلمانان و اسالم هراسی در این كشور باال گرفته است. 

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  اعالم دست داشتن مسلمانان در سه 
انفجار اخير صورت گرفته در متروی روسيه، توسط مقامات این كشور، موج 
جدیدی از اسالم هراسی و ضدیت با مسلمانان را در روسيه به راه انداخته 

است.
مقامات روسيه كه تنها به دنبال برقراری آرامش و ثبات به كشورشان هستند 
در رسانه های خود انفجارهای اخير در مترو این كشور را به مسلمانان نسبت 
داده اند. این در حالی است كه هنوز هيچ مدركی مبنی بر دخالت مسلمانان در 

این انفجارها وجود ندارد.
یکی از فعاالن حقوق بشر در روسيه ضمن مبرا دانستن مسلمانان از دست 
داشتن در این واقعه، مسلمانان را دعوت به آرامش كرده و از آنها خواست تا در 

عوض سعی كنند در امور اجتماعی نقشی فعال داشته باشند. 
»شميل سلطانف« یک خبرنگار روسی نيز، این اقدام مقامات روسيه را از روی 
دستپاچگی اعالم كرد و گفت: "رسانه های این كشور نباید باعث ایجاد تشنج در 
ميان مردم شوند و مقامات این كشور نيز نباید بدون داشتن هيچ مدركی مبنی 

بر دخالت مسلمانان در این انفجارها به این قبيل شایعات دامن بزنند."

برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 
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Û شهادت 6 پاراچناري دیگر

اجساد شش تن از رانندگان شيعه پاراچناری ـ كه اخيراً در بين راه پيشاور به 
پاراچنار از سوی تروریست ها ربوده شده و به شهادت رسيدند، صبح امروز در 

نزدیکی شهر "تل" به دست آمده است. 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت )ع( ـ ابنا ـ تروریست های طالبان، شش نفر از 
رانندگان شيعه را در حين انتقال مواد غذائی و سوخت به شهر محاصره شده 

»پاراچنار« ربوده و به طرز فجيعی به شهادت رساندند.
اجساد این شش نفر صبح روز چهارشنبه 11 فروردین 1389 در نزدیکی شهر 

»تل«ـ  واقع در 70 كيلومتری شرق شهر پاراچنارـ  كشف شد.
به گفته یکی از مقامات پليس محلی شهر تل، نامه ای از جيب یکی از شهداء 
به دست آمده كه تروریست ها در آن نوشته اند: "این سرنوشت كسانی است كه 

برای شيعيان پاراچنار غذا، دارو و سوخت می رسانند".
تروریست ها همچنين در این نامه، تهدید كرده اند كه در آینده نيز هركس بخواهد 

از این راه به شيعيان كمک كند، با سرنوشت مشابهی روبرو خواهد شد. 
این جنایت  عامالن  معرفی  درباره  این خبر،  اعالم  در حين  پليس  مقامات 
اظهار نظری نکردند ؛ در حالی كه مردم منطقه اعتقاد دارند كه پليس، جانيان 

تروریست را با نام و نشان می شناسد و حتی با آنها در ارتباط است. 
گفتنی است شهر شيعه نشين پاراچنار و اطراف آنـ  كه جمعيتی بالغ بر 500 
هزار نفر دارد ـ از اوائل اردیبهشت سال 68 در محاصره تروریست ها قرار دارد 
و تا كنون حدود 870 نفر از شيعيان این منطقه به شهادت رسيده اند و صدها 
تن از كودكان و زنان و سالخوردگان این منطقه نيز براثر محاصره و نبود مواد 
غذائی كافی و دارو و وسائل جراحی جان باخته اند اما نه "احساسات" كشورهای 
به ظاهر حامی حقوق بشر تا كنون جریحه دار شده و نه از حلقوم سازمان های 
مدعی دفاع از حقوق بشرـ  كه در واقع مشغول ایجاد ناامنی در كشورهای منطقه 

در راستای منافع استکبار جهانی می باشندـ  صدایی شنيده شده است. 
به نظر می رسد كه دولت پاكستان هم كه در سراسر مناطق قبائلی با شورش 
روبرو است، توانایی یا تمایل دفاع از این منطقه و مواجهه با طالبان را ندارد؛ در 
حالی كه این منطقه شيعه نشين تنها منطقه قبائلی است كه همه نهاد های 
دولتی را حفظ كرده و حتی از نيروهای دولتی و مقامات نيز در برابر مهاجمان 

طالبان دفاع كرده است!!!

www،ABNA،ir
AhlulBayt News Agency

Û شهادت 10 نفر دیگر در پاکستان

در حمله وهابی ها به گروهی از مسلمانان، سه مسلمان شيعه كشته و 
سه نفر دیگر نيز زخمی شدند. 

به گزارش خبرگزاری اهل بيت )ع(ـ  ابناـ گروهی از مسلمانان پاكستان 
از پيشاور به سمت پاراچنار در حال حركت بودند كه نزدیک منطقه 
آتش  آنان  روی  به  یزید  سپاه  تروریستی  گروه   )Turgarh( تورغر 

گشود.
در نتيجه این حمله یک عضو بنياد شهيد پاكستان و دو مسلمان بيگناه 

دیگر به شهادت رسيده و سه نفر نيز زخمی شدند
همچنين افراد ناشناس در حمله ای تروریستی »محمد اكبر«، دادرس 

شيعه را در منطقه »باسين« به شهادت رساندند.
این حادثه زمانی رخ داد كه محمد اكبر سوار بر اتوموبيل به همراه 
برادرش از زادگاه خود "باسين"به سمت "گلگت" در حال حركت بود. 

بعد از این حادثه تروریستی مردم منطقه فورا، محمد و برادرش را به 
بيمارستان انتقال دادند؛ اما محمد بر اثر جراحات سنگين به شهادت 

رسيد.
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Û 60 ضربه شالق به جرم قرائت کتاب شیعي

مقامات امنيتی عربستان سعودی یکی از معلمان شيعه این كشور را به دليل 
خواندن یک كتاب شيعی در بقيع به 60 ضربه شالق و 3 ماه زندان محکوم 

كردند. 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ این معلم 44 ساله در برابر شاگردان 

كالس درسش بازداشت شد و با دستانی بسته به زندان منتقل گردید.
هيئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی "محمد جاسم الهفوفی" را 

به اتهام اعمال شرک آميز در بقيع و خواندن یک كتاب شيعی دستگير كرد.
منابع خبری گفته اند كه قاضی 10 روز زندان و 60 ضربه شالق را برای وی 
در نظر گرفته بود، ولی با توجه به اعتراض وی این حکم به 3 ماه زندان تغيير 

یافت.

Û دستگیري شخصیت هاي شیعي در عربستان

را  "الخبر"  شهر  در  شيعيان  مطرح  سعودی شخصيت های  عربستان  دولت 
دستگير كرد. 

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ دولت عربستان سعودی تعدادی از 
بزرگان شيعه "الخبر" را به بهانه نقض قانون منع اقامه شعائر و مناسک دینی 

شيعيان بازداشت كرد.
"حاج عبداهلل فهد المکی"، "حاج مهدی الخضير" و "حاج حسن المهنا" سه تن از 

بزرگان شيعه الخبراند كه توسط مقامات عربستان بازداشت شده اند.
انتقال بازداشت شدگان به زندان عمومی الخبر و حکم به یک ماه حبس، از 

دستورات مقامات این كشور است.
گفتنی است كه مسئوالن این كشور بازداشت شيعيان را به بهانه برگزاری مراسم 
مذهبی مخصوص شيعيان در برنامه خود قرار داده ، آنان را به زندان های این 

كشور روانه می كنند.

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

www،ABNA،ir
AhlulBayt News Agency
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چكیده مطالب خالصة مواضيع المجلة
این شماره به 
زبان عربي ترجمة: السيد حيدر الحسيني

 زالل الحكمة – الصفحات 6 إلى 10
يذّكر اإلمام علي بن أبي طالب)ع( في وصيته الخالدة لإلمام الحسن)ع( اإلنسانية جمعاء بنقاط 
أخالقية واجتماعية وتربوية هامة تمثل هدفا إنسانيا شامخا. وفي هذه الصفحات نقرأ شرحا لهذه 

الوصية للعالمة محمد تقي جعفري.

 رسالة األمين العام ألصحاب الفتوى – ص 20
ألقى حجة اإلسالم والمسلمين اختري األمين العام للمجمع العالمي ألهل البيت)ع( كلمة هامة 
في المؤتمر الدولي الثالث والعشرون للوحدة اإلسالمية الذي انعقد في طهران. ووجه سماحته 
خطابه في هذه الكلمة لعلماء اإلسالم الكبار، مشيرا إلى أن بعض الدول اإلسالمية األعضاء في 
منظمة الدول اإلسالمية وبعض المفتين يحاولون بث التفرقة واالختالف بين المسلمين، ومن هنا 
يكون دور العلماء محوريا في الحث على الوحدة، وأضاف: "يمكن للعالم في أحد المجتمعات أن 
يؤثر من خالل حركته اإلسالمية على سائر البلدان اإلسالمية. فعلى المفتين والعلماء أن يتصدوا 

للمجاميع التكفيرية".

بيان المجمع تنديدا بتجدد اإلهانات الموجهة للنبي األكرم)ص( – ص 24
أصدر المجمع العالمي ألهل البيت)ع( بيانا ندد فيه بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المهينة للنبي 
األكرم)ص( من قبل "موقع الشرطة النرويجية" وكذا "صحيفة داغ بالت" في هذا البلد. ومما جاء 
في هذا البيان: "إن المجمع العالمي ألهل البيت)ع( يرى أن من واجب النخب من مؤلفين وخطباء 
ومالكي وسائل اإلعالم أن يشيعوا ثقافة المحبة بين البشر، ويساهموا في نشر التعايش بين أتباع 
مختلف األديان. وكذلك على المؤسسات األمنية ومنها الشرطة أن تتعامل بحذر وتنبه لكي ال يتم 
تهديد األمن االجتماعي واالعتقادي واألخالقي لجميع سكان العالم؛ ألن هذا هو السبيل الوحيد 

للتعايش السلمي بين الناس".

عالم التشيع في العام المنصرم – ص 32 إلى 36
السنة الفارسية 8831 )وقد اقترنت مع التسعة أشهر األخيرة من سنة 9002، والثالثة أشهر 
األولى من سنة 0102 الميالدية( شهدت أحداثا مّرة وأخرى حلوة ألتباع مذهب أهل البيت)ع( 

في جميع بقاع المعمورة. نقرأ في هذه الصفحات فهرسا لهذه األحداث.

أخبار وكالة أبنا – ص 52 إلى 58
نطالع في هذه الصفحات باقة من أهم أخبار وكالة أنباء أهل البيت)ع( – أبنا - )التابعة للمجمع 
العالمي ألهل البيت عليهم السالم(، وتبذل هذه الوكالة جهدها لنشر أخبار شيعة أهل البيت)ع( في 
كافة أنحاء العالم عبر موقعها االلكتروني من خالل سبع لغات هي: العربية، االنجليزية، الفارسية، 

www،abna،ir :اإلسبانية، األردية، الروسية، األلمانية، عنوان الوكالة
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ترجمه: فرحت حسين مهدوي

شفاف نصیحت ـ صفحات 6 تا 10 
امام علی بن ابی طالب)ع( نے اپنی فرزند ارجمند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السالم کو وصیت 
کرتے ہوئے بنی نوع انسانی کے لئے نہایت اہم اخالقی اور سماجی نکتے یادگار چهوڑے ہیں۔ ان 
صفحات پر مرحوم "عالمہ محمد تقی جعفری" کے قلم سے اس وصیت کی شرح درج کی گئی 

ہے۔

صاحبان فتوی کے لئے سیکریٹری جنرل کا پیغام ـ ص 20 
سیکریٹری جنرل عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی "حجۃاالسالم والمسلمین اختری" تہران میں منعقدہ 
بین االقوامی وحدت کانفرنس کے اصلی مقررین میں سے ایک تهے جنہوں نے اپنی اہم تقریر میں 
عالم اسالم کے بزرگ علماء اور صاحبان فتوی کو پیغام دیا اور اسالمی کانفرنس تنظیم کے بعض 
رکن ممالک اور بعض مفتیوں کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی اور تفرقہ اندازی 
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علماء کے کردار کو بنیادی اہمیت کا حامل کردار قرار دیا۔ انهوں 
نے کہا: معاشرے میں ایک عالم اپنی اسالمی حرکات و سکنات کے ذریعے دیگر مسلم ممالک 
کو بهی متأثر کرسکتا ہے چنانچہ صاحبان فتوی اور علمائے دین ان لوگوں کے مقابلے میں ڈٹ 
کر کهڑے ہوسکتے ہیں جو مسلمانوں کے ایک طبقے کو کافر قرار دیتے ہوئے دین کے دائرے 

سے خارج تصور کرتے ہیں۔ 

 نبی اکرم )ص( کی دوبارہ توہین پر اسمبلی کا بیان ـ ص 24 
ناروے پولیس کی ویب سائٹ اور "ثاگ بالڈٹ" روزنامے میں پر ایک بار پهر نبی اکرم صلی اہلل 
علیہ و آلہ و سلم کے توہین آمیز خاکے شائع کئے گئے جس پر عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی نے 
ایک احتجاجی بیان جاری کیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے: "عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی کا عقیدہ ہے 
کہ تمام مصنفین و مؤلفین و اہل قلم، خطباء اور ذرائع ابالغ کے مدیران کو ادیان کے پیروکاروں 
کے درمیان محبت اور دوستی کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہئے؛ نیز سیکورٹی ایجنسیوں 
اور اداروں ـ منجملہ پولیس ـ کو چاہئے کہ پوری ہوشیاری اور بیداری کے ساته صورت حال 
کی نگرانی کرتے ہوئے دنیا بهر کے انسانوں کی سماجی، اعتقادی اور اخالقی سالمتی کا لحاظ 
رکها جائے۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں انسانوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو یقینی 

بنایا جاسکتا ہے۔ 

عالم تشیع گذرے ہوئے برس میں ـ ص 32 تا 36 
1388 ہجری شمسی سال )مارچ 2009 سے مارچ 2010 تک( پوری دنیا میں اہل تشیع کے لئے 
متعدد میٹهے اور کڑوے واقعات ساته الیا۔ ان صفحات میں ان واقعات کو فہرست وار بیان کیا گیا 

ہے۔ 

ابنا کی خبریں ـ صفحہ 52 تا 58
اہل البیت )ع( نیوز ایجنسی – ابنا، کی بعض اہم خبریں پیش کی گئی ہیں۔ یہ خبر ایجنسی فارسی، 
اردو، انگریزی، عربی، روسی، ہسپانوی اور جرمن زبانوں میں شیعیان عالم کی خبریں نشر کرتی 

www،abna،ir :ہے۔ ابنا کا پتہ

چكیده مطالب 
این شماره به 
زبان اردو
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Derginin Bu Sayısında Yer Alan Konuların Özetiچكیده مطالب
 این شماره به
Tercüme: Zafer Aydaş زبان ترکي استانبولي

Şeffaf Öğüt – 6 İla 10. Sayfalar 
İmam Ali b. Ebu Talib )aleyhi selam( imam Hasan’a )aleyhi selam( içinde beşeriyet 
için ahlaki ve sosyal alanlarda önemli noktaları ihtiva eden ölümsüz bir vasiyetname 
bırakmıştır. Vasiyetnamenin şerhi “Allame Muhammed Taki Caferi”nin bakış açısıyla 
zikredilen sayfalarda yer almıştır.  

Genel Sekreterin Fetva Sahiplerine Mesajı – S 20
Dünya Ehl-i Beyt )a.s( Kurultayı Genel Sekreteri “hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Ahteri” 
Tahran’da düzenlenen yirmi beşinci uluslararası İslami vahdet konferansının asıl 
konuşmacılarından biri idi. Ahtari, burada yaptığı konuşmasında İslam dünyasının 
büyük âlimlerine önemli mesajlar vermişti. İslam Konferansı Teşkilatına üye bazı İslam 
ülkeleri ile bazı müftülerin ihtilafları körüklemesi konusunda ulemanın “etkin rolü” ne 
değinerek şunları söylemişti: bir âlim toplumdaki İslami tutum ve davranışlarıyla, diğer 
İslam ülkelerini bile etkisi altına alabilir, böylece fetva sahibi kişiler ve din adamları, 
Müslümanlardan bir grubu tekfir edip onları din dışında bilen kişiler karşısında 
durabilirler.     

Peygamberimize Yeniden Hakaretin Karşısında Kurultayın Bildirisi – S 24
 “Norveç polis sitesi” ve “dagbladet” gazetelerinde peygamber efendimize yönelik 
ikinci dalga karikatür hakaretinin yayınlanmasından sonra, Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı 
önemli bir bildiri yayımladı. Bu bildirinin bir yerinde şöyle yazmakta: “Dünya Ehl-i 
Beyt )a.s( Kurultayı yazarlar, konuşmacılar ve basın yayın organlarının tümünün, din 
mensupları arasında dostluk ve sevgi kültürünü yaymak doğrultusunda çalışmaları 
gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca güvenlik kuruluşları, emniyet güçleri ve polis, 
dünyada yaşayan bütün bireylerin her birinin sosyal, inanç ve ahlaki alanlardaki 
yaşamlarını garantiye almaları için bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. 
Ancak bu şekilde insanların barış ve hoş görü içinde yaşamları sağlanmış olacaktır.” 

Geçtiğimiz Yılda Şia Dünyası – S 32 İla 36
İran’da kullanılan 1388 hicri şemsi yılında )2009 yılından dokuz, 2010 yılından üç 
ay olmak üzere( dünya genelinde Ehl-i Beyt )Allah’ın selamı onların üzerine olsun( 
mensupları için bir çok acı ve tatlı olaya şahit olduk. Bu sayfalarda bu olayların bir 
fihristi verilmektedir. 

Abna Haber Ajansından Seçilmiş Haberler – S 52 ila 58
Dünya Ehl-i Beyt Kurultayına bağlı Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA, dünya Şialarının 
haberlerini İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça, Urduca, İspanyolca, Almanca, 
Fransızca, Rusça ve Çince olmak üzere on dilde vermektedir. 
Kurultayın yayınladığı “Gencine” dergisinin her sayısında bu haber ajansından 
seçilmiş bazı haberlere yer verilmektedir. Bu uluslar arası internet sitesinin adresi 
aşağıda verilmiştir: www.abna.ir 
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ABSTRACTOS چكیده مطالب
این شماره به 
زبان اسپانیایي Traducido por : Dangela Yara Latrach

Consejos Claros – páginas 6 a la 10
El Imam Ali )P.( en su inmortal testamento hacia el Imam Hassan )P.( dejó como recordatorio 
para la humanidad  puntos importantes con respecto al Comportamiento y la Sociedad.   En 
estas páginas, se revisa este testamento desde el punto de vista del "Ulema Muhammad Taqi 
Ya'fari". 

Mensaje del Secretario General a los autores de los juicios )Fatua( – Página 20
"Huyyatulislam Al-Muslimín Ajtarí" Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul 
Bait )P.( fue uno de los discursos principales en la Conferencia Internacional número 23 sobre 
la Unidad Islámica en Teherán.  Él en este discurso, transmitió un importante mensaje a los 
grandes Ulemas del mundo islámico, explicó que algunos de los países islámicos miembros 
de la conferencia islámica y algunos de los Muftis estaban aumentando la discordia, y dijo 
que el Rol de un Ulema es un "Rol de Eje" y adhirió: "Un Ulema en la sociedad puede, 
con su propio movimiento islámico, ser la sombra de los países islámicos y también puede 
establecer la influencia de sus argumentos. Por lo tanto, los autores de los juicios )Ulemas( 
pueden enfrentar a las personas quienes se refieren a los musulmanes de Herejes y pueden 
levantarse frente a aquellos que quieren dejar la religión."

Declaración de la Asamblea en ocasión del trato insolente hacia el Profeta )B.p.d.( – 
Página 24
Con la impresión de la Insolente Caricatura que hacía referencia al Profeta Muhammad 
)B.p.d.( en el sitio "Policía de Noruega" y en el diario "Perro Sangriento" de este mismo 
país, la Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P.( realizó una importante declaración.  Una 
parte de esta declaración es la siguiente: "La Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P.( tiene 
la convicción de que todos los escritores, charlistas y autores de los grupos mediáticos 
deben esforzarse en tomar la dirección de promover la cultura de la amistad entre los seres 
humanos y el cariño entre los seguidores de las distintas religiones.  Así de esta manera, 
las organizaciones y las fuerzas de seguridad – refiriéndose a la policía – deben observar 
con conciencia  la seguridad de la sociedad, las creencias y el comportamiento de todas las 
personas del mundo.  Porque es sólo de esta forma que se puede proveer un terreno para la 
coexistencia pacífica."

El mundo Shiíta en el pasado año – Página 32 a la 36
En el año 1388 de la hégira solar, que corresponde al noveno mes del año 2009 y a tres 
meses del 2010 de la era cristiana, fue testigo de muchos acontecimientos agridulces para 
los seguidores de Ahlul Bait )P.( a través de todo el mundo. En estas páginas podrá ver una 
lista de estos sucesos.

Agencia Noticiosa ABNA – páginas 52 a la 58
En estas páginas, son impresas un número de las más importantes noticias de la Agencia 
Noticiosa de Ahlul Bait )P( – ABNA )afiliada a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P((،
Esta Agencia Noticiosa informa a los seguidores de la Escuela de Ahlul Bait )P( alrededor 
de todo el mundo en siete idiomas, árabe, inglés, farsi, español, urdu, ruso y alemán،
La dirección de esta Agencia Noticiosa en Internet es: www،abna،ir
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چكیده مطالب 
این شماره به 
زبان روسي  Перевод Доктора Мухаммадали

На стр. 6 до 10 - Сокровенное наставление
Имам Али )ДБМ( сын Аби Талиба в своем бессмертном завещание имаму Хасану 
)ДБМ( оставил бесценные нравственные и социальные наставления во благо всего 
человечества. На этих страницах приведены комментарии к ним сделанные с точки 
зрения "Аламе Мухаммаднаки Джафари".

На стр. 20 - Послание главы ВААБ )ДБМ( юридическим лицам издающим фет-
вы
Ходжат уль Ислам вал муслимин Ахтари Генеральный секретарь ВААБ )ДБМ( яв-
ляющийся основным оратором 23-й конференции "Исламское единство". Он в своем 
выступление известил великих улемов  исламского мира касательно того, что не-
которые исламские государства члены ОИК и некоторые муфтии усердствуют в раз-
ногласии, где подчеркнув "ключевую роль"  улемов в сплочение уммы, сказал: "Один 
ученный исламовед своей исламской деятельностью может повлиять на общество и 
на другие исламские государства, и  таким образом правоведы фетв и улемы могут 
противостоять тем, кто сеют неверие и вражду среди мусульман".

На стр. 24 - Вердикт ВААБ )ДБМ(, касательно повторного посягательства на статус 
Благородного Пророка )ДБАР(, был проявлен жестким протестом. Протест на по-
вторную карикатуру Благородного Пророка )ДБАР( выставленною  на сайте "Нор-
вежская полиция" и в газете "Догблодет" этого же государства, был отреагирован 
со стороны ВААБ )ДБМ( в самом жестком виде. Преподносим к вашему сведению 
отрывок из текста: "ВААБ )ДБМ( уверена в том, что, если  под действием всех пи-
сателей, ораторов, владельцев средств массовой информации будет распространятся 
культурные ценности и уважение среди последователей,  при содействие организа-
ций и служб безопасности разных конфессий. Также организации и служб безопас-
ности - включая  полицию, -  бдительно стоять на страже социальной безопасности, 
обеспечив  безопасность для всех вероубеждений и моральных ценностей всех наро-
дов мира даст быстрый положительный результат". Так как лишь в этом случае будет 
обеспечена  мирное сосуществования всех мирян.

На стр. 32 до 36 - Шиитский мир за прошедший год
1388 год по солнечному летосчислению )который охватывал 9 месяцев 2009 и 3 меся-
ца 2010 года( был свидетелем горьких и радостных событий для последователей Ахл 
уль Байт )ДБМ( во всем мире. На этих страницах приведен список произошедших  
событий.
Перевод  Доктора Мухаммадали

На стр. 52 и 58 – Представлены новости информационного агентства - ABNA 
На этих страницах приставлены важнейшие новости информационного агентства 
Ахл уль Байта )ДБМ( входящая в состав ВААБ )ДБМ(. Это агентство на данный мо-
мент функционирует на семи языках: арабском, английском, персидском, испанском, 
урду, русском и немецком. 
Наш адрес в интернете www.ABNA.ir
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ABSTRACT چكیده مطالب
این شماره به 
زبان انگلیسي Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Pure Admonition, pp. 6-10 
In his everlasting testament to Imam Hasan )'a(, Imam Ali bin Abi Talib )'a( has 
left important ethical and social points for mankind. An account of this will from 
Allamah Muhammad Taqi Ja'fary's point of view is presented on these pages. 

The Message of Secretary General to the People of Fatwa, p. 20 
Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Akhtary, the Secretary general of the ahl al-Bayt 
)'a( World Assembly was one of the main lecturers at the 23rd International 
Islamic Unity Conference held in Tehran. He sent an important message to grand 
scholars of Muslim world in his speech. Referring to some of Muslim countries 
members of OIC and some of Muftis )jurists( sewing discord, he holds that the 
role of Muslim scholars is centered and added: "A scholar in society may affect all 
other Islamic countries by his Islamic behavior. Therefore, the people of fatwa and 
ulama may stand firmly vs. those who think that a group of Muslims are infidels 
and apostates. 

Declaration of the Assembly on Re-Offensive to  the Prophet )s(, p. 24
Re-printing humiliating caricature of the holy Prophet )s( on the website of 
Norwegian police and Dogbladt newspaper, the ahl al-Bayt )'a( World Assembly 
has recently issued an important declaration. In a part of it, this declaration reads: 
The ahl al-Bayt )'a( World Assembly holds that all authors, lecturers officials of 
mass media should strive in line with promoting the culture of human friendship 
and solidarity among the followers of religions. Likewise, organizations, security 
forces, namely, police should be consciously careful of social, doctrinal and ethical 
security of every individual in the world. Because it is the only way to pave the 
way for peaceful co-existence of mankind. 

Shi'ah World in the Last Year, pp. 32-36 
The followers of the ahl al-Bayt )'a(  had witnessed bitter and sweet events in the 
world in 1388 )2009(. A list of such events are outlined on these pages.      
 
ABNA News, pp، 52-58
The reader may view a number of most important news published by ABNA 
news agency affiliated with the ahl al-Bayt )‘a( World Assembly، Now, this news 
agency is breaking its news to the followers of the ahl al-Bayt )‘a( in the world in 
seven languages: Arabic, English, Persian, Spanish, Urdu, Russian and German، 
Its address is at: www،abna،ir 
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