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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
به لطف خدا توفیق انتشار این شماره از ماهنامه گنجینه مجمع ـ ارگان 
مجمع جهانی اهل بیت علیهم  السالم ـ که اولین شماره از سال پنجم آن به 
حساب می آید در حالی حاصل شد که مصادف هستیم با ماه مبارک رمضان،   
روز جهانی قدس و برگزاری »پنجمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی 

اهل بیت)ع(«.

روز قدس نماد بیداری و مبارزه جهانی با ظلم
 اگر ماه مبارک رمضان را با توجه به ظرفیت های بخصوص و مناسک و اعمال 
مشترکش در بین مسلمانان، مظهر اتحاد دینی و یکدلی بدانیم، روز جهانی 
قدس یقیناً نماد بیداری اّمت اسالمی و مبارزه ی فراگیر با ظلم و استکبار 
جهانی است. آن هم نه تنها در بین مسلمین بلکه برای هر انسان آزاده ای 
که عقل، منطق و انسانیت را مالک قضاوت خود قرار داده  باشد مطمئناً روز 
جهانی قدس می تواند یک شاخص و الگو باشد، زیرا عدالت خواهی و مقابله با 
ظلم، گرایشی ذاتی و خصیصه ای فطری در انسان است که فطرت های پاک 
و آلوده نشده به شهوات و منفعت طلبی های بی حّد و مرز دنیایی به خوبی آن 

را درک می کنند.
امروزه وجدان های بیدار تحت تأثیر پیام حق خواهانه و ظلم ستیزانه ی مسلمین 
در روز جهانی قدس قرار گرفته اند و کم کم ملت ها یکی پس از دیگری در 
می یابند که می بایست شعائر این روز بزرگ را با جان و دل درک کرده و الگو 

و مالک رهایی و استقالل خود قرار  دهند.

نقش انقالب اسالمی ایران در بیداری های اسالمی
اختصاص یک روز جهانی به مسئله قدس آن هم در ماه مبارک رمضان که 
مظهر اتحاد است، نشان از دور اندیشی و درایت برخاسته از ایمان و توّکل 
به خدا در انسان وارسته ای است که جرقه بیداری اسالمی از سرزمین ایران 
به دست او زده  شد تا به برکت آن شاهد موج عظیمی از بیداری اسالمی در 

جهان  باشیم. 
الگوگیری از انقالب اسالمی ایران و پیام امام راحل عظیم الشأن)ره(، وقوع یک 
سلسله بیداری هایی را از همان آغاز تا کنون رقم زد؛ که از جمله آنها مقاومت 
و پیروزی مردم افغانستان در برابر رژیم کمونیستی شوروی سابق )1366-
1357شمسی(، مقاومت و پیروزی حزب اهلل لبنان در برابر رژیم صهیونیستی 

)1385-1361 شمسی( قیام های پی در پی یمن )1389ـ 1385 شمسی(، 
و سرانجام استقرار حکومت مبتنی بر آرای مردم در عراق را می توان نام برد 
که  در ادامه، به قیام ها و خیزش های اسالمی اخیر در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا رسید که نمونه هایش را به وضوح در تونس، مصر، لیبی، یمن و 

بحرین شاهد هستیم.

ماهیت خیزش های اسالمی اخیر
نکته ی قابل توجه در خصوص خیزش های اسالمی اخیر این است که وجه 
اشتراک تمام این قیام ها، »عّزت خواهی با محوریت اسالم و مردم« بوده و 
تمام این قیام ها رویکردی ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی دارند. ویژگی های 
مذکور خود دلیل واضحی بر الگو گرفتن این خیزش ها از انقالب اسالمی ایران 
است. در واقع مسلمانان قیام   کرده با این موضع گیری های ضد آمریکایی و 
ضد صهیونیستی اعالم می دارند که منشأ ظلم و فساد و تزویر حکام خود را 
خودباختگی در مقابل نظام سلطه جهانی می دانند و این هشداری است بسیار 
جدی برای تمام رژیم ها و حکام خودباخته بخصوص در منطقه خاورمیانه تا 

درس عبرت بگیرند.
اهمیت این هشدار از این جهت است که امروزه وجدان های بیدار علیرغم 
تبلیغات وسیع ضد دینی و ضد اسالم از سوی نظام سلطه جهانی که با تکیه 
بر تکنولوژی ارتباطاتی انجام می دهد، به خوبی فرق بین تزویر و واقعیت را 
می فهمند و می بینند آنان که دم از حقوق بشر می زنند چگونه جلوی چشم 
تمام جهانیان در کشتار بی رحمانه ی مظلومان و بی پناهان نوار غزه شریکند 

و چگونه در ظلم به مسلمانان بحرین در مقام حامی ظالم ظاهر می شوند.

موج بیداری برخاسته از خیزش های اسالمی
با این آگاهی هایی که ملت ها نسبت به اوضاع واقعی جهان پیدا کرده اند 
همانطور که امام امت)ره( پیش بینی می کردند و مقام معظم رهبری نیز 
فرمودند که: »این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش 
خواهد آمد که همین ملت  های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و  
قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم سیاست های فرهنگی و اقتصادی آمریکا 
و صهیونیسم کردند قیام خواهند کرد. این بیداری حتمی است«1 شاهد 
هستیم که موجی از خیزش مردمی در کشورهای اروپایی نیز خود را نشان 
می دهد و می بینیم که چگونه حکومت های مدعی برقرار کننده حقوق بشر 

روز جهانی قدس ، خیزش های اسالمی
و پنجمین اجالس مجمع عمومی
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در دنیا مانند انگلستان، اسپانیا و آلمان مورد خشم ملت خود قرار گرفته اند. 
و ان  شاء اهلل این وقایع نوید همان پیش بینی و آینده نگری هاست که محقق 

خواهد شد.
در واقع این جریانات نتیجه قرن ها مبارزه با ظلم و بی عدالتی و ترویج آزادگی 
توسط مسلمانان فداکار است که امروزه هر انسان آزاده ای در هر جای جهان 
با الگو گیری از شجاعت و آزادگی مسلمانان به عدالت خواهی و حق خواهی 
برای  بزرگ  هم هشداری  که  است  این حقیقتی  می کند.  قیام  مظلومان 
قدرت های استعمارگر بوده و هم هشداری عاجل و البته همراه با شرمندگی 

برای رژیم های به ظاهر مسلمان خودباخته است.

خیزش های اسالمی و خاورمیانه
در اینجا توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که خیزش های اسالمی 
اخیر نویدبخش زمینه چینی های الزم در برقراری عدل و عدالت جهانی است. 
بخصوص در منطقه خاورمیانه چنانچه وحدت و یکپارچگی بین گروه ها و 
افراد مؤثر در جنبش ها حفظ شود و مسیر قیام ها از اهداف عالی و اولیه خود 
منحرف نشود برخالف نقشه ای که مقامات آمریکایی و متحدان شان برای 
خاورمیانه کشیده  بودند خاورمیانه ای با محوریت اسالم و مردم و البته متحد 

خواهیم داشت.

خیزش های اسالمی و رژیم های خودفروخته در منطقه
به ظاهر مسلمان بخصوص در منطقه خاورمیانه  دولت های خودباخته ی 
بدانند همانطور که یکی از اصلی ترین متحدان آمریکا و بزرگترین حامیان 
صهیونیسم در منطقه، یعنی دیکتاتور مخلوع مصر علیرغم زور و خفقان و 
اتکاء به قدرت های جهانی نتوانست در مقابل همدلی و یاری ملت مسلمان 

و آزاده خود در حمایت از مظلومان فلسطین بایستد و باالخره 
آه مظلومان نوار غزه گریبان گیرش شد، آنها 

نیز چنانچه به ظلم خود و طرفداری خود 
از ظلم ادامه بدهند مطمئناً باید منتظر 

قیام آگاهانه ملت های خود باشند.

در این میان البته رژیم های به ظاهر مسلمانی که بیشترین همراهی ها و 
خدمات را به آمریکا و اسرائیل که دشمن آشکار مسلمانان هستند داشته اند و 
عالوه بر تسهیل ظلم استعمارگران بر مسلمانان منطقه، نقش اساسی نیز در 
تفرقه افکنی و اختالف بین مذاهب داشته و همچنین با پشتیبانی، بخصوص 
پشتیبانی مالی خود از فرقه های ضالّه و دروغین که منطق ترور را سرلوحه 
خود قرار داده اند، آب به آسیاب دشمنان دین کرده اند باید بفهمند که دیگر 
تنها شده اند و نه فقط در منطقه یار و همراهی ندارند بلکه در بین مردم 
خود نیز دیگر حنای دروغین شان رنگی نخواهد داشت و باید تا دیر نشده 
به خودشان بیایند و به آغوش اسالم ناب برگردند؛ و ااّل سرنوشتی تلخ تر از 

دیکتاتور مصر در انتظارشان خواهد بود.

خیزش های اسالمی و نظام سلطه جهانی 
نکته مهم دیگر اینکه علیرغم تغییر و تحوالت مثبت اخیر، در نقطه مقابل 
به جهت احساس خطری که قدرت های استعمارگر به سرکردگی آمریکا و 
رژیم غاصب اسرائیل در منافع خود می  بینند، لزوم هوشیاری مردم و رهبران 
این خیزش ها در برابر حیله ها و ترفندهایی که یقیناً با هدف توقف، تضعیف و 

مهمتر از همه با هدف انحراف قیام ها پیش بینی می شود، بسیار جدی است.
قدرت های استعمارگر که تاکنون در مقابل ایدئولوژی برخاسته از اسالم ناب 
حرفی برای گفتن نداشتند و با ایجاد ناامنی و نسبت  دادن رفتار مخّرب و 
تروریستی به اسالم، به جنگ مسلمین آمده و اذهان عمومی جهان را نسبت 
به اسالم و مسلمین مخدوش کرده بودند، با رسوایی های اخیر و آگاهی ملت  ها 
قاعدتاً باید در مقابل این موج عظیم بیداری آخرین تیرهای خود را در کمان 
بگذارند. لذا بدیهی است تمام سعی و توان خود را بکار خواهند گرفت و مسلم 
است که در مواقعی که قدرت مواجهه ی رو در رو و مستقیم را ندارند با مکر 
و حیله وارد خواهند شد. از این رو با نیرنگ و فریب سعی در تضعیف قیام ها 
خواهند کرد همچنان که در مورد بحرین سعی  کردند با طرح موضوع 
شیعه و سّنی مانع از حمایت های مردمی از قیام بشوند و اذهان 

عمومی را نسبت به قیام بدبین کنند.
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لزوم صیانت هوشیارانه از خیزش های اسالمی
تجربه نشان  داده است که آخرین حربه نظام سلطه جهانی در مواقع 
شکست خود در مقابل قیام های مردمی، تالش برای تغییر مسیر 
حرکت قیام ها بصورتی نرم و نامحسوس است؛ به گونه ای که از یک 
طرف زیر پای افرادی که در رأس قیام ها هستند را خالی   کنند و از 
طرف دیگر اشخاص دست نشانده ای را در بین مردم و میان برخی 
سرکرده های انقالب ها نفوذ بدهند تا به هر طریق منافع خود را حفظ 
 کنند. همچنان که تاریخ نشان می دهد در دهه ی 60 میالدی که در 
همین کشورهای شمال آفریقا یعنی مصر، سودان، تونس و الجزایر 

انقالب هایی رخ  داده بود چگونه مسیر این انقالب ها را عوض  کردند.
لذا اهمیت حفظ و صیانت از خیزش های اسالمی اخیر کمتر از اصل 
آن حرکت ها نیست و رهبران این قیام ها و ملت ها باید هوشیارانه مسیر 
حرکت خود را در جهت اهداف عالی قیام شان روز به روز و لحظه به 
لحظه با معیارهایی خالص چک نمایند تا از مسیر واقعی فاصله نگیرند. 
بخصوص مردم شجاع مصر باید خیلی هوشیارانه در صحنه بمانند 
زیرا آنطور که از شواهد و قراین بر می آید دست هایی در کار است تا 
خواسته های مردم از جمله فروپاشی کامل سیستم حکومتی مصر را 

تنها به برکناری دیکتاتور آن تقلیل دهد.

روز جهانی قدس معیاری برای صیانت از خیزش های اسالمی
یکی از معیارها و شاخص های جهانی که می شود هر حرکت و جنبش 
عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه ای را با آن سنجید روز جهانی قدس 
اُغوِت َو یُؤِمن  است؛ چرا که به مصداق آیه های شریفه » َفَمن یَکُفر بِالطَّ
بِاهللِ َفَقد اسَتَمَسَک بِالُعرَوهًِْ الُوثَقی«2 و » َو أن اعُبُدوا اهللَ َو اجَتِنُبوا 
اُغوِت «3 می توان نتیجه گرفت که هر حرکت، جنبش و اجتماعی  الطَّ
آمریکای  یعنی  ـ  زمان  از طاغوت  برائت  قدس  روز جهانی  در  که 
استعمارگر و صهیونیسم جنایتکارـ  را به نمایش بگذارد در خط اسالم 

و در فرمان قرآن کریم بوده و خواهد بود.
مسلمانان غیور و ملت های آزاده می دانند که روز جهانی قدس نه تنها 
دفاع از مظلومین فلسطین، بلکه نماد مبارزه ی فراگیر و جهانی با ظلم 
و بی عدالتی است و هر انسان آزاده  و هر جریان ظلم ستیزی که دم از 

انسانیت می زند در این میدان عمل می تواند خود را محک   بزند.

روز جهانی قدس، مظهر اتحاد و مبارزه
روز جهانی قدس از این رو مظهر اتحاد و نماد مبارزه جهانی است که 
مخصوص فرقه، مذهب و کشور خاصی نیست بلکه روز جهانی مبارزه 
و روز مبارزه حق خواهان جهان با ظلم است که البته مظهر ظلم آن 
رژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل و مصداق مظلومیت آن مردم بی پناه 

فلسطین هستند.
لذا هر انسان آزاده ای با هر آئین و مذهبی اگر بر پایه فطرت پاک 
انسانی خود اندکی تأمل کند، تکلیفی جز دفاع از مظلوم در این روز 
بزرگ نمی یابد و همینطور وظیفه هر مسلمانی است که با هوشیاری 

تمام اجازه ندهد دشمنان شناخته شده با  تفکیک آئین، مذاهب و 
قومیت ها، مسلمانان را از تکلیف مسلم خود در این روز مهم ساقط 

کنند. 
می بایست همانطور که ملت فهیم ایران از ابتدای اعالم موجودیت 
مظلوم  ملت  از  یکپارچه  و سنی  بین شیعه  برادری  اثبات  با  خود 
فلسطین دفاع کرده است و همانطور که در جریان خیزش های اخیر 
تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی در کنار هم و یکپارچه به مبارزه 
پرداخته اند - که این خود یکی دیگر از ویژگی های مهم قیام های 
اخیر است - باید هوشیارانه و بی وقفه دوشادوش یکدیگر در صحنه 

حاضر بود.

پنجمین اجالس مجمع عمومی با شعار بیداری اسالمی 
در آخرین روزهای شهریور امسال، پنجمین اجالس مجمع عمومی 

مجمع جهانی اهل بیت)ع( برگزار می شود.
بدون شک بیداری و بصیرت واقعی تنها در سایه آموزه های مکتب 
اهل بیت)ع( معنا می شود و جنبش های اسالمی که بدون تأسی از این 
آموزه ها به حرکت در بیایند در مسیر خود منحرف شده، به سر منزل 

مقصود نخواهند رسید.
از این رو اجالس امسال، شعار »اهل بیت)ع( و بیداری اسالمی« را 
این خود نشان دهنده  قرار داده است که  برنامه های خود  سرلوحه 
اهمیت خیزش های اسالمی در تعیین راهبردهای آینده مجمع و نیز 

لزوم روشنگری برای آینده این خیزش ها می باشد.

سخن پایانی
سخن پایانی اینکه بنا بر آنچه گفته شد اگر هوشیاری و بصیرت 
الزم در صیانت از خیزش های اسالمی حفظ شود دیگر دشمنان نه 
با حیله هایی چون طرح موضوع شیعه وسنی در بحرین می توانند 
از ارزش قیام ها بکاهند و نه با ایجاد اغتشاش هایی انحرافی مانند 
اغتشاش در سوریه می توانند تمرکز و توجه اذهان عمومی ملت ها و 

جوامع بین المللی را منحرف و ایجاد جریان های مخالف بکنند.
از این رو همانطور که با همت، عزم راسخ و اتحاد مسلمانان و ملت های 
آزاده در ادامه ی خیزش های اسالمی، روز جهانی قدس امسال نیز 
حماسه ای پرشکوه شد که بیش از پیش لرزه بر اندام استکبار جهانی 
انداخت، ان شاء اهلل دیگر وقت آن رسیده است که گامی اساسی در 

تشکیل خاورمیانه ای با محور اسالم و مردم برداشته شود.
باشد که این همت بلند کلید رهایی مظلومان و مقدمات ظهور عدل 
و عدالت حقیقی را در ظّل عنایات یگانه منجی عالم بشریت، حضرت 

بقیهًْ اهلل االعظم)عج( فراهم نماید.
سردبیر

 ــــــــــــــــ
1- بیانات معظم له در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور 1390/2/14.

2- سوره بقره، آیه )255(.
3- سوره نحل، آیه )36(.
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رهرب معظم انقالب در اولین روز ماه مبارک رمضان:

حداقل10 میلیون حافظ  قرآن
در کشور می خواهیم

در اولین روز ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، محفل 
انس با قرآن کریم، عصر روز یازدهم مرداد 1390 در حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد.

پا به پای والیت
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در این محفل نورانی و سرشار از نشاط و طراوت معنوی، قاریان، حافظان و اساتید 
قرآن،  آیات آسمانی قرائت کردند و گروه های جمع خوانی در فضیلت ماه مبارک 

رمضان، به مدح و ثنای پروردگار پرداختند.
»حضرت آیت اهلل خامنه ای« در این دیدار، حفظ قرآن، انس با تفاسیر و تدبر در 
آیات الهی را موجب شکوفایی قرآنی کشور خواندند و با اشاره به زمینه های مساعد 
و شوق قرآنی جاری در جامعه ابراز امیدواری کردند: حرکت قرآنی در کشور به 
گونه ای گسترش و استمرار یابد که ملت ایران با برخورداری از حداقل ده میلیون 

حافظ قرآن، به ملتی پوالدین تبدیل شود.
ایشان جوانان اهل تالوت قرآن را صفوف مقدم حرکت عمومی جامعه به سمت 
شکوفایی قرآنی دانستند و افزودند: اگر در کشور، دهـ  پانزده میلیون نفر با معارف 
قرآنی عمیقاً آشنا باشند و درس ها، انذارها و بشارت های قرآن را در فکر و قلب و 

عمل خود، زنده سازند، ساخت قرآنی جامعه حاصل خواهد شد.
رهبر معظم انقالب اسالمی قرآن را تأمین کننده همه نیازهای بشر و راهنمای 
سعادت دنیوی و اخروی ملت ها برشمردند و خاطرنشان کردند: ضعف ها، عقب 
ماندگی ها و مشکالت امت اسالمی، تنها در پناه آشنایی و عمل به قرآن جبران 

خواهد شد.
ایشان حاکمیت طاغوت ها در جهان اسالم را موجب به تاراج رفتن منابع و منافع 
اقتصادی و بی هویتی فرهنگی ملت های مسلمان دانستند و تأکید کردند: قرآن، 
مایه اعتالی مادی و معنوی ملت هاست و ملت ایران نمونه روشنی از این واقعیت 

تاریخی است.
رهبر انقالب اسالمی، استعداد جوشان و متراکم ملت ایران را گنجینه ای بزرگ 
دانستند که حکومت طاغوت ها در دوران پهلوی و قاجار مانع بروز و شکوفایی آن 

شده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: این همه جوان فعال و پرنشاط و عالقه مند به 
پیشرفت که هر روز برای ایران افتخارآفرینی و عزت آفرینی می کنند و برای ملت 
نام نیک به همراه می آورند، جلوه ای از  استعداد سرنوشت سازی هستند که در پرتو 
حرکت ملت ایران به سوی قرآن، از سلطه طاغوت ها رها شد و کشور را به سمت 

پیشرفت و تعالی سوق داد.
ایشان انقالب اسالمی را قدمی به سمت قرآن کریم دانستند و تصریح کردند: ملت 
ایران امروز به برکت همین حرکت، جزء زنده ترین و قدرت مندترین ملت های 
جهان است و خداوند به برکت تمسک به قرآن، به او عزت و بصیرت و قدرت 

داده است.
رهبر معظم انقالب، با ابراز خرسندی از رواج شعارها و خواست های اسالمی در 
میان ملت های مختلف مسلمان، این مسئله را مایه تحر ک و طراوت امت اسالمی 
دانستند و افزودند: به فضل پروردگار، و براساس خاصیت معارف قرآنی، امروز هرجا 
حرف و شعار اسالمی و قرآنی، رونق و نفوذ و کارایی بیشتری دارد، تأثیرپذیری 

حرکت آن ملت از دشمنان و منافقان و مزوران کمتر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنان شان ابراز امیدواری کردند حرکت قرآنی 
جاری در کشور روز به روز افزایش یابد و در پرتو آن آشنایی با معارف قرآنی 

عمیق تر گردد.
در پایان این محفل نورانی چهار ساعته، نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر انقالب 

اسالمی اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با ایشان افطار کردند.

حرکت قرآنی در کشور به 
گونه ای گسترش و استمرار یابد 

که ملت ایران با برخورداری از 
حداقل ده میلیون حافظ قرآن، 

به ملتی پوالدین تبدیل شود

7 54 | تابستان1390   53ـ   گنجینه مجمعسال پنجم | شماره های 52ـ 



بسم اهلل الرحمن الرحیم
ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه برکت، ماه غفران و ماه اصالح جوارح و جوانح و روح انسان 
و جامعه انسانی است؛ و گمان نشود که عبادت این ماه، فقط روزه است بلکه مبارزه با نفس 

اماره مهم ترین عبادت است.
در این ایام که دشمنان قسم خورده اسالم از داخل و خارج، مشغول تبلیغات، توطئه و حمله 
فرهنگی و نظامی علیه منافع مسلمانان در نقاط مختلف عالم ـ بخصوص علیه مسلمانان 
فلسطین، افغنستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن و شیعیان دلیر بحرینـ  هستند و برای محو 
اسالم دست به دست هم داده و با هم متحده شده اند ما نیز باید برای عدم نفوذ شیاطین 
در افکار عمومی مردم موانعی ایجاد نماییم و همگان را آگاه سازیم؛ و سپس با ارشاد جاهل، 
امر به معروف و نهی از منکر، با خلوص نیت، برای رهایی از پلیدی های روحی و جسمی 
افراد و استفاده از برکات مادی و معنوی نعمات الهی به انجام وظیفه انسانی و بشری خود 

اقدام نماییم.
خیزش هوشیارانه ملت های دیندار و مسلمانانـ  بویژه قیام عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه 
شیعیان شجاع بحرین و مقاومت نوید بخش مردم فلسطین بر ضد استکبارـ  و قیام مردمی 

در برابر فراعنه زمان، مایه بسی خوشحالی و امیدواری برای خداخواهان است.
همچنین روز جهانی قدس در این ماه، یوم اهلل اتحاد مسلمین و مؤمنین علیه ظلم و ستم 
کفار و منافقین و استکبار جهانی است. الزم است همه مسلمانان هوشیار باشند و خدای 
ناکرده اتحاد در سایه تقوای الهی آنان، مورد مطامع پست دنیوی و وعده های دروغین شرق 
و غرب قرار نگیرد. ما باید همیشه در سایه تعلیمات نجات بخش قرآن کریم ـ این کتاب 
جاویدان و منشور ابدی الهیـ  برای سعادت دنیا و آخرت خود و جامعه اسالمی مان بکوشیم.

مبلغین، علما و دانشمندان مسلمان برای تعلیم و تزکیه خود به پا خیزند و در برابر مدعیان 
حمایت از حقوق بشر که از طریق بازی های سیاسی و زر و زور و تزویر با سکوت معنادار 
از غاصبان قبله اول مسلمین و اشغالگران حکایت می کنند، بایستند و بدانند که رهایی 
مسلمانانـ  و به طور عام انسانیتـ  در سایه نبرد آگاهانه، مجدانه، اتحاد، یکپارچگی و توکل 

به خداوند عزوجل میسر است.
ناصر مکارم شیرازی
1390/5/5

آیت الله مکارم شیرازی در پیامی
به مناسبت ماه مبارک رمضان و روز قدس:

قیام بحرین و مقاومت فلسطین ،
مایه امید خداخواهان است

در آستانه ماه مبارک رمضان،
ماه میهمانی خدا
»آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی«
با انتشار پیامی، خیزش هوشیارانه 
ملت های دیندار و مسلمانانـ  
بخصوص قیام عدالت خواهانه و 
ظلم ستیزانه مردم شجاع بحرین 
ـ را باعث خوشحالی خداجویان 
دانستند.
متن این پیام که 
به شکل اختصاصی 
در اختیار 
مجله گنجینه مجمع
قرار گرفت،
به شرح زیر است:

بازتاب مجمع
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
 االسالم یعلو و الیعلي علیه

حلول ماه مبارک رمضان، شهر اهلل االکبر، ماه برکت و رحمت الهي را به امت اسالمي و مومنین روزه دار در کشور دوست و همزبان و هم فرهنگ 
تاجیکستان عزیز تبریک و تهنیت مي گویم.

در شرایطي که بیداري و خیزش مسلمانان جهان با قوت و توان براي باز پس گرفتن حقوق غصب شده، روز به روز فراگیرتر مي شود و دولت هاي وابسته به 
غرب و به ظاهر نیرومند، ساقط شده اند یا در آستانه ي سقوط مي باشند و بازگشت به مجد و عظمت اسالمي رو به جلو است، جاي تعّجب است که در قلب 
عالم اسالم و در منطقه اي که سوابق امجاد و مفاخر اسالمي آن از کهن ترین سوابق مي باشد، علي رغم اراده و خواست مردم، تعداد محدودي از سردمداران 
بازمانده از دوران شوروي، به صورتي بسیار زشت - که در همه ملل و امم و نظامات و قوانین محکوم است- با اسالم ستیزي و استعمارپذیري، استقالل و 

شرف و عزت دیرین ملت خود را هدف قرار داده اند.
ملّت دلیر و سربلند تاجیکستان که در این منطقه ي کوچک از وطن بزرگ اسالمي و عضو فرهنگي و دیني یک  میلیارد و نیم مسلمانان مي باشند نیز پس 
از فروپاشي استضعاف گري شوروي سابق به استقالل و هویت اسالمي خود بازگشته و به تجدید سّنت هاي افتخارآمیز دیرین خود هّمت گماشته و اعالم 

وجود نموده اند.
متأسفانه زمامداران ضعیف و بازمانده از دوره ي شوروي، با توطئه، مانع از پیشرفت ملّت و استقالل کامل مي باشند. این عّده ي معدود در این قطعه ي به 
ظاهر کوچک اسالمي و در واقع دربردارنده ي افتخارات کهن فرهنگي، بساط اسالم زدایي گسترده اند و مسلمانان کشور را که نود و شش درصد جمعیت آن 
مي باشند زیر فشارها قرار داده، با وضع قانون منع حجاب در مدارس و دانشگاه ها و عجیب تر از همه منع نام گذاري فرزندان به نام هاي دیني محمد و عبداهلل 
که بهترین نام هاي اسالمي مي باشند، سلب هویت اسالمي در آن کشور عزیز و پاره ي تن جوامع اسالمي را تعقیب مي نمایند و نیز از جمله  اقداماتشان در 
استقبال از ماه مبارک رمضان، ممنوع نمودن جوانان از حضور در مساجد است. این اقدامات نه فقط اهانت به ملّت عزیز و برادر تاجیکستان است، بلکه 

اهانت به همه ي مسلمانان در سراسر جهان است.
اینجانب به هیئت مسلّط بر تاجیکستان اعالم خطر مي نمایم؛ بدانند راهي که پیش گرفته اند به شکست منتهي مي شود؛ باید از این جسارت ها از ملّت غیور 
تاجیکستان و از همه ي مسلمانان جهان رسماً عذرخواهي نمایند. انتظار از دولت هاي اسالمي و سازمان کنفرانس اسالمي این است که این برنامه ي ضد 

اسالمي را محکوم نموده و نسبت به برنامه هاي ضد اسالمي در کشور تاجیکستان به حاکمان آن کشور هشدار دهند.
و الّسالم علی عباداهلل الّصالحین
اول ماه مبارک رمضان 1432ـ  لطف اهلل صافي

آیت الله صافی گلپایگانی در پیامی به مناسبت
 ماه مبارک رمضان و خطاب به مردم تاجیکستان:

می خواهند از پاره تن 
جامعه اسالمی، سلب هویت کنند
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
»یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم 
تتقون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شده است، همانگونه 

که بر اقوام قبل از شما واجب شده بود، تا پرهیزکار شوید.«
مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( حلول ماه مبارک رمضان ، سرور 
ماه ها و پرفضیلت ترین آنها و نیز ماه میهمانی خداوند بلند مرتبه را به امت 

اسالمی تبریک عرض مینماید.
در این ماه شب قدر که بهتر از هزار ماه است، قرار دارد و از پیامبر نقل شده 
است که ایشان در استقبال این ماه عظیم به سخنرانی می پرداخت و می 
فرمود: » ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و بخشایش به شما روی آورده 
است، ماهی که نزد خداوند بهترین ماه هاست و روزهای آن بهترین روزها، و 

شب های آن بهترین شبها و ساعت های آن بهترین ساعت هاست«.
آیه شریفه هدف از روزه را تقوی بیان می کند و تقوا عنوان عامی است 
که مصادیق بسیاری را از جمله بازگشت به خداوند تعالی، توبه، استغفار و 

بازگشت به فطرت خویش می داند .
ما در حالی وارد این ماه مبارک می شویم که امت ما در عصر بیداری اسالمی 

مبارک و بازگشت به اسالم با تمام وجود و ابعاد خود به سر می برد.
 از خداوند بزرگ می خواهیم تا این بیداری را با پیروزی قاطعی به نتیجه 
برساند و وعده خویش را به دست منجی بشریت امام مهدی منتظر )عجل اهلل 

تعالی فرجه( محقق فرماید تا عدل و داد بر تمام جهان حکفرما گردد.
مسلمانان باید در تمام لحظات این ماه با خویش تدبر و تأمل کنند و به سوی 
معبود خویش بازگردند که باعث مضاعف شدن حسنات و پاک شدن گناهان 
خواهد شد، همان طور که رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه و آله ـ می فرمود : 

بدبخت ، کسی است که در این ماه بزرگ ، از آمرزش الهی محروم بماند .
نباید فراموش کرد که به دست آوردن این ثمره های بزرگ نیاز به توجه، 

تالش، عمل و اخالص دارد.
این ماه ماه بازنگری، تفکر، اندیشه و محاسبه نفس است زیرا انسان در این 
ماه کریم از خوردنی، نوشیدنی و شهوت هایی که روزانه به آن ها می پردازد، 
دست برمی دارد و از جذابیت هایی که غرق شدن در آنها انسان را هالک می 

کند، رهایی می یابد .
ماه مبارک رمضان به انسان فرصتی برای توجه به خود را می دهد و این 
شرایط معنوی را به وجود می اورد که او را به سمت تعالیم اسالمی تشویق 

کرده و فرصت استفاده عالی از این ماه مبارک را به او می دهد و امور زیر از 
جمله تکالیف این ماه است:

1ـ تالوت قرآن کریم که تالوت آن در این ماه به طور ویژه مورد تشویق قرار 
گرفته است و این ماه قرآن است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: » ماه 
رمضان که در آن قرآن نازل شد« و در حدیث شریف آمده است: » برای هر 
چیز بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است« . این قرائت قرآن باعث خواهد 
شد انسان به ذات خویش متوجه شود و آن را مشاهده کند و اشتباهات و 
نقص خود را دریابد، و البته این وابسته به تدبر در تالوت قرآن و توجه به فهم 

معنا و توجه به مقدار التزام به دستورات قرآن و اوامر آن است.
2ـ نماز شب فرصت واقعی است برای راز و نیاز با خداوند و بر مؤمن است که 
ساعات شب را به خواب یا مسائلی که انسان را از معبود خویش دور می کند، 
نگذراند و خویش را از زیباترین لحظاتی که انسان با خدای خویش خلوت 
می کند در نیمه شب، محروم ننماید. مؤمن باید برای این نماز برنامه داشته 
باشد تا از بهترین محصوالت و نتایج آن بهره ببرد و آن را با نشاط و توان 
ادا نماید بلکه هدف او از این نماز محقق نمودن اهداف او باشد که خداوند 
عزوجل فرموده است: » و پاسی از شب را زنده بدار که نافله ای مخصوص تو 

است، باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند«.
3ـ دعاهای نقل شده در ماه رمضان که همه، گنج های تربیتی و معنوی است 
که همت و اراده انسان را تحریک می کند تا به سمت تغییر، پیشرفت و توبه 

از گناهان و لغزش ها وادارد.
4ـ این ماه کریم بهترین مناسبت برای ارتقای مؤمن از لحاظ اجتماعی و از 
بین بردن تمام اختالفات اجتماعی و کینه های شخصی بین انسان و دیگران 
است و این روشن ترین دعوت برای آشتی در اجتماع است و نتیجه درخشانی 

خواهد داشت اگر در این ماه محقق گردد.
5ـ بر ما و تمام مسلمانان الزم است که این ماه بزرگ را به پیروان ادیان 
مختلف و تمام کسانی که در پی پیروزی و رستگاری هستند ، معرفی کنیم 
تا انسان دریابد که زندگی او برای رسیدن به کمال و ترقی است تا جانشین 

شایسته ای برای خداوند تبارک و تعالی در زمین و سرزمین او باشد.
و السالم علی عباد اهلل الصالحین و رحمة اهلل و برکاته

مجمع جهانی اهل بیت )ع(
اول ماه مبارک رمضان 1432

بیانیه مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
به مناسبت ماه مبارک رمضان

پیام  مجمع
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
»یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم 

لعلكم تتقونـ  البقرة، 381«
یبارك املجمع العاملي ألهل بیتـ  علیهم السالمـ  لألمة االسالمیة حلول 
شهر رمضان املبارك سید الشهور و افضلها، و هو شهر ضیافة اهلل تعالی، و 
فیه لیلة القدر التی هی خیر من الف شهر، و قد ورد عن رسول اهللـ  صلی 
اهلل علیه و آلهـ  في استقبال هذا الشهر العظیم انه قام خطیبًا فقال: »أیها 
الناس، انه قد اقبل الیكم شهر اهلل بالبركة و الرحمة و املغفرة ، شهر هو 
عند اهلل افضل الشهور، و ایامه افضل االیام ، و لیالیه افضل افضل اللیالی 

و ساعاته افضل الساعات«.
و قد ذكرت اآلیة الشریفة ان الهدف من الصیام هو احلصول علی التقوی و 
هی عنوان عام یشمل مصادیق كثیرة منها العودة الی اهلل تعالی و التوبة و 
االستغفار و الرجوع الی الفطرة ، و یحل علینا هذا الشهر الكریم و تعیش 
امتنا فی عصر صحوة االسالمیة املباركة ، و العودة الی االسالم بكامل 
وجودها و كل ابعادها، و نسال اهلل تعالی ان تكلل هذه الصحوة بالنجاح 
الباهر ، كما و ندعو اهلل تعالی ان یتحقق وعده علی ید منقذ البشریة االمام 
املهدي املنتظر ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ لیسود العدل و القسط ارجاء 

املعمورة.
و علی املسلم ان یقف فی كل حلظات هذا الشهر مع نفسه متدبرا متامال 
و آیبا الی اهلل تعالی، حیث تتضاعف احلسنات، و متحی السیئات كما روی 
ان رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه و آله ـ »إن الشقی من حرم غفران اهلل فی 
هذا الشهر العظیم«. و ال یغفل عن ان حصول هذه الثمار الكبیرة حتتاج 

الی توجه و سعی و عمل و اخالص.
اذ   ، للنفس  تامل و محاسبة  الشهر هو شهر مراجعة و تفكیر و  فهذا 
حیمنا یمتنع االنسان فی هذا الشهر الكریم عن الطعام و الشراب ، و بقیة 
الشهوات التی یلتصق بها یومیا ، فانه یكون قد ختلص من تلك االجنذابات 
التی قد تهلكه بالمتادی فیها ، مما یعطیه فرصة للتوجه حنو ذاته و نفسه ، 
و تاتی تلك االجواء الروحیة التی حتث علیها التعالیم االسالمیة لتعطی له 

فرص االستفادة املثلی من هذا الشهر الكریم. و من هذه الفرص:
1-  قراءة القرآن الكریم و التی ورد احلث علیها فی هذا الشهر املبارك ، فهو 
شهر القرآن یقول اهلل تبارك و تعالی : »شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن« 
و فی احلدیث الشریف: »لكل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان« . 
هذه القراءة امنا ختدم توجه االنسان لالنفتاح علی ذاته و مكاشفاتها و تلمس 
ثغراتها و اخطائها، و لكن ذلك مشروط بالتدبر فی تالوة القرآن ، و االهمتام 

بفهم معانیه، و النظر فی مدی االلتزام باوامر القرآن و نواهیه.

2-  صالة اللیل فرصة حقیقة للخلوة مع اهلل ، و ال ینبغی للمؤمن ان 
یفوت ساعات اللیل فی النوم، او االرتباطات االجمتاعیة التی تبعده عن 
اهلل تعالی، و یحرم نفسه من اجمل اللحظات التی ینفرد فیها مع ربه، 
بعد انتصاف اللیل، و ینبغی ان یخطط املومن لهذه الصالة، حتی یحظی 
بافضل مثارها و نتائجها، فیودیها و هو فی نشاط و قوة، بل یكون غرضه 
منها حتقیق اهدافها قال عز و جل : “ومن اللیل فتهجد به نافلة لك عسی 

ان یبعثك ربك مقاما محمودا”.
3-  االدعیة املثورة فی شهر رمضان ، كلها كنوز تربویة روحیة، تبعث فی 
االنسان روح اجلراة علی مصارحة ذاته، و مكاشفة نفسه، و تشحذ همته 
و ارادته، للتغییر و التطویر و التوبة من الذنوب و الهفوات. كما توكد فی 
نفسه عظمة اخلالق و خطورة املصیر، و جتعله امام حقائق وجوده و واقعه 

دون حجاب.
4- ان یراجع االنسان افكاره و قناعاته، و یتسائل عن مقدار احلق و الصواب 
فیها، ولو ان الناس جمیعا راجعوا افكارهم و انمتاءاتهم، لرمبا استطاعوا ان 
یغیروا االخطاء و االحنرافات فیها، غیر ان لسان حال بعض من الناس: “ 
انا وجدنا آباءنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون”. ولیكن االنسان حرا مع 
نفسه، قویا فی ذاته. اذا ما اكتشف انه علی خطا ما، فال یتهیب او یتردد 

من التغییر و التصحیح.
5- هذا الشهر الكریم هو خیر مناسبة لالرتقاء باألداء االجمتاعي للمؤمن، 
و لتصفیة كل اخلالفات االجمتاعیة، و العقد الشخصیة، بین االنسان و 
للمصاحلة االجمتاعیة، و ما اعظمها من  اوضح دعوة  اآلخرین، و هذه 
نتیجة لو حتققت خالل هذا الشهر الكریم، و ما اكبر منزلة تلك القلوب 
التی تستطیع ان تتسامی علی خالفاتها، و تتصاحل فی شهر القرآن من 
اجل احلصول علی غفران اهلل، من هنا یحتاج االنسان حقا الی قلب طاهر 
متزكی، و نیة خیر صادقة، كما قال الرسول الكریمـ  صلی اهلل علیه و آلهـ  

: »فاسألوا اهلل ربكم بنیات صادقة و قلوب طاهرة«.
و علینا و علی جمیع املسلمین القيام بتعريف هذا الشهر العظیم املليء 
بالبركة و الرحمة الی جمیع ارباب االدیان و كل من یرید ان یسلك طریق 
النجاح و الفالح لیشعر االنسان بان حیاته وجدت الجل التكامل و االرتقاء، 

و ان یكون خیر خلیفة هلل تبارك و تعالی فی ارضه و بالده.
والسالم علی عباد اهلل الصاحلین و رحمة اهلل و بركاته

املجمع العاملي ألهل البیت علیهم السالم
االول من شهر رمضان املبارك/1432 هـ.

بیان املجمع العاملي ألهل البیت )ع(
مبناسبة شهر رمضان املبارك
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»آیت اهلل سید احمد خاتمی« در سال 1339 شمسی در سمنان و در خاندان سادات معروف خاتمی متولد شد. وی بعد از اتمام تحصیل 
ابتدایی، در حدود یازده سالگی دروس طلبگی را در حوزه علمّیه سمنان شروع کرد و تا سال 1354 شمسی دروس مقّدماتی را در آن 
حوزه از محضر حضرات آقایان شاهچراغی و نصیری آموخت و سپس در سال 1354 شمسی وارد حوزه مقّدس قم شد و دروس سطح را 
در محضر اساتیدی چون: حضرات آیات ستوده، خزعلی، اشتهاردی، بنی فضل، سّید علی محّقق داماد، دوزدوزانی، شرح منظومه و تجرید 
را از محضر آیت اهلل حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی و حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد بهشتی، اسفار را از محضر فقیه متألّه آیت اهلل 
جوادی آملی و آیت اهلل ابراهیم امینی، اشارات را از محضر عارف معاصر آیت اهلل حسن زاده آملی، تفسیر را از محضر آیت اهلل مشکینی)ره( 
و آیت اهلل خزعلی، عهدنامه مالك اشتر نهج البالغه را از آیت اهلل نوری همدانی، دروس خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام 

میرزا جواد آقا تبریزی)ره(، فاضل لنکرانی)ره(، میرزا هاشم آملی)ره(، وحید خراسانی و شبیری زنجانی استفاده کرد.
آقای سید احمد خاتمی  هم اکنون  عضو جامعه  مدرسین  حوزه  علمیه  قم ، نماینده  مردم  کرمان  در مجلس  خبرگان  رهبری ، عضو هیأت  
رئیسه  مجلس  خبرگان ، عضو هیأت  مدیره  مرکز تحقیقات  کامپیوتری  علوم  اسالمی ، امام جمعه موقت تهران، عضو شورای عالی  مجمع  

جهانی  اهل بیت )ع ( و عضو شورای  سیاستگذاری  فرهنگی  این مجمع  می باشد.
به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و سالروز میالد با سعادت امام حسن مجتبی)ع( گفتگویی با این عضو شورای عالی مجمع داشته ایم:

به کوشش: ع.حسینی عارفـ  مهدی مظاهریشورای عالی
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آیت الله سید احمد خامتی
در مصاحبه با گنجینه مجمع مطرح کرد:

درس هایی برای امروز
از حیات امام حسن مجتبی علیه السالم

 گنجینه مجمع :در ایام والدت با سعادت سبط 
اکبر امام مجتبی)ع( هستیم. لذا خوب است 
به  داشته  باشید  کوتاه  اشاره ای  شروع  برای 
زندگی مبارک امام حسن مجتبی)ع( و صفاتی 
مانند صفت معروف کریم اهل بیت)ع( که این 

بزرگوار به آن متخلق بودند. 
ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. در رابطه با زندگی اهل بیت 
عصمت و طهارت، به دو گونه می توان سخن گفت: 
نوع اول، زندگی شناسنامه ای است؛ از جمله تاریخ 
والدت، تاریخ وفات، تعداد ازدواج، خلفاء معاصر و 
مباحث اینگونه. نوع دوم، شیوه قرآنی است، این 
شیوه همانگونه که قرآن کریم فرمود: »َقد َکاَن َلُکم 
َذیَن َمَعُه« و »َلَقد َکاَن  اُسَوٌة َحَسَنٌة ِفی ِابَراِهیم َو الَّ
َلُکم ِفی َرُسولِ اهلِل اُسَوٌة َحَسَنٌة مِلَن َکاَن َیرُجوا اهلَل 

َو الَیوَم اآلِخَر« شیوه  الگوئی است.
 به نظر می رسد که در زندگی اهل بیت)ع( آنچه 
تلقی میگردد  معرفت  راستی  به  و  قابل تامل است 
شناخت شناسنامه ای نیست. شاید کسی نداند تاریخ 
والدت یا تاریخ شهادت امام حسن)ع(  چه زمانی 
نبود  بر  دلیلی  امور  این  بر  آگاهی  نداشتن  است. 
معرفت نیست ولی در روایت است که "من مات 
و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة"  کسی 
که بمیرد و امام زمانش را نشناسد مرگش، مرگ 

جاهلی است.
بیشتر اهل بیت)ع( در کلیات فضائل یکسانند. در 
عرصه عبادت، هم به معنای عام و هم به معنای 
این  بیشتر  حاالت  در  مقدم اند،  خط   در  خاصش 
بزرگواران است که وقتی وضو  می گرفتند وضویشان 
وضویی با نشاط، لقاء الی اهلل و زیارت اهلل بوده  است. 
نماز اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، نمازی به راستی 
قربان کل  تقی و معراج بو ده  است. در حاالت حضرت 

امیر المؤمنین)ع( است که در حال نماز تیر از پای 
حضرت کشیدند ایشان متوجه  نشد. راجع به همه 
امامان این ویژگی وجود دارد، انس  و الفت  آنها با 
قرآن و دعا انسی ویژه بوده  است. اهل بیت عصمت 
را  خودشان  می گفتند  لبیک  وقتی  طهارت)ع(  و 
چندین  امام حسن)ع(  می دیدند.  خدا  محضر  در 
بار پیاده به سفر حج  رفتند درحالی که مرکب ها 
استفاده کنند،  می توانستند  و  بود  حضرت  همراه 
ایشان به این وسیله می خواستند نهایت عشق شان 
را به ذات مقدس ربوبی به نشان بدهند. در عرصه 
رفتار با مردم، همه اهل بیت)ع( اسوه  بودند و شاهد 
این مدعا این ماجراست که هر کسی که راجع به 
امام حسن)ع( کتاب  نوشته ، این داستان را نقل کرده 
به  دشنام دادن  به  شروع  شامی  مردی  که  است 
امام حسن)ع( کرد. فحش و ناسزاهای شامی که 
تمام  شد امام حسن)ع( فرمود: »می بینم که از راه 
رسیدی، جایی برای استراحت داری یا نه؟ اگر جایی 
نداری ما منزل وسیعی داریم و اگر گرسنه هستی 
به خانه برویم تا اطعامت  کنم«. مرد فحش داد و امام 
حسن)ع(  چنین برخورد کرد، این برخورد آنچنان 
و در  به عذر خواهی  افتاد  را دگرگون کرد که  مرد 
مهمان  یک  هفته  که  گفته شده  نقل ها  از  بعضی 
امام حسن)ع(  شد و گفت: “اهللُ یَعلَُم َحیُث یَجَعُل 

رَِسالََتُه”. 
دگر  زهد،  عبادت،  تفسیر  می خواهد  کسی  اگر 
دوستی، محبت به مردم، صبر و شجاعت را یک جا 

ببیند باید به سراغ اهل بیت)ع( بیاید.

گنجینه مجمع: پس برخوردهای تك بعدی با 
ائمه اطهار)ع( صحیح نیست.  

ـ متاسفانه برخی در تصویر سیمای امام حسن)ع( 

وجود رهبری صالح برای 
اطاعت و فتح قله های 

پیروزی، همراهی با 
بصیرت و تقوا  برای 

رسیدن به اهداف بلند و 
دشمن شناسی به عنوان 

یك اصل در پیروزی، 
درس های است که از 

زندگانی امام حسن 
مجتبی باید بگیریم
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شجاعت آن حضرت را کم می بینند، درحالی که همان خونی 
رگ های  در  جاری بود  الشهدا)ع(  سید  رگ های  در  که 
رگ های  در  خون  همان  و  جاری بود  نیز  حسن)ع(  امام 
امیر المومنین علی)ع( نیز جاری بود. اینان شیرمردان بیشه 
شجاعتند. برای مثال در جنگ صفین امام حسن و امام 
حسین)علیهماالسالم( در خط مقدم تن به تن می جنگیدند 
و این گویای آن است که فضیلتی از فضائل نیست که 
اهل بیت)ع( نداشته باشند. مرحوم خواجه نصیر در “تجرید 
االعتقاد” در عرصه کالمی مطرح کرده است که ما معتقدیم 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( باید در فضائل، افضل باشند و 
دلیلش این است که “ أََفَمن یَْهِدي إِلَي الَْحقِّ أََحقُّ أَن یُتََّبَع 
ي إاِلَّ أَن یُْهَدي َفَما لَُکْم َکْیَف تَْحُکُموَن" آیا کسي  أَمَّن الَّ یَِهدِّ
که به حق هدایت مي کند، به پیروي کردن از او سزاوارتر 
است یا کسي که خود از هدایت بي بهره است مگر آن که 
)توسط دیگري( هدایت شود؛ پس چگونه داوري مي کنید؟ 
)آیه ی 35 سوره ی یونس(. کسی که می خواهد امام  شود 
امامان  صفات  درباره  پیشگام باشد.  فضائل  همه  در  باید 
معصوم علیه السالم، برخی از این لقب ها را  پیامبر)ص( 
به آنها داده و برخی هم بین مردم معروف شده است. اینکه 
به امام حسن)ع( کریم می گوییم معنایش این نیست که 
دیگر امامان کریم نباشند؛ بلکه این نشانه ای  است برای امام 
حسن)ع(. یا اگر به امام نهم امام جواد)ع( می گوییم معنایش 
این نیست که امامان دیگر جود ندارند بلکه هرکدام به یک 

وصفی معروف  شدند و منشأ این وصف هم، گاهی عنوانی 
است که پیامبر)ص( یا ائمه به آنها عطا کردند و گاهی هم 

خصلتی  است که در بین مردم با آن معروف  شدند. 

و  ناقص  نگاه های  همین  شاید  مجمع:  گنجینه 
دیگر  ادیان  امروز  که  است  شده  باعث  تك بعدی 
مثل مسیحیت و بودیسم را به عنوان ادیان محبت و 

اسالم را به عنوان دین خشونت معرفی  کنند!؟
ـ اسالم مکتب اعتدال است و هرگز آنچه را که به حضرت 
مسیح نسبت   داده  شده مبنی بر اینکه اگر به گونه راستت 
سیلی  زدند گونه چپت را هم تقدیم کن قبول  ندارد، این 
مطلب با قرآن سازگار  نیست و ذلت قلمداد  می شود. جالب 
است که امام راحل عظیم الشان می گفتند ما معتقدیم این 
حرف دروغ است این سخن از پیامبر بزرگی مثل حضرت 
عیسی مسیح نمیباشد، پس ما آن محبت را خارج از دین 
می دانیم و این را هم نادرست می دانیم که کسی از اسالم، 
فقط خشونتش را ببیند. چون قانون گذار اسالم خداوند 
در  که  همانگونه  است  اعتدال  مکتب  اسالم  پس  است 
دعای افتتاح چنین می فرماید: "و ایقنت انک انت ارحم 
الراحمین فی موضع العفو و الرحمة و اشد املعاقبین فی 
موضع النکال و النقمة" من یقین دارم خدایا که در جای 
مهر، ارحم الراحمینی ولی در جای عقوبت، اشد معاقبینی. 
در  که  است  رمضان  ماه  معتبر  دعاهای  از  افتتاح  دعای 
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بسیاری از مصادر دعائی آمده و به نایب خاص امام زمان)عج( منسوب است 
که قاعدتا این دعا را از شخص امام زمان)عج( گرفته است.

نگفتن  مهر  از  و  گفتن  خشم  از  تنها  که  همانگونه  داشت  توجه  باید 
افراطی گری  است، از مهر گفتن و از خشم نگفتن، آن هم به صورت افراطی  
درست نیست، این دو را باید با هم  گفت. نباید به دامی گرفتار شویم که غربی ها 
برای ما درست کرده اند، آنها می خواهند با ارائه تصویر مهربانانه از ادیان دیگر، 
مکتب فطرت را کنار  بگذارند. به نقل از دوستان امام خمینی، ایشان بارها 
می فرمود: بیشترین ضربه را کسانی به اسالم زدند که اسالم را یکسونگرانه 
تفسیر  کردند، زهد اسالم را دیدند ولی آبادانی دنیا را که اسالم می خواهد، 
ندیدند. باید به جایی رسید که به راستی همه اسالم را مطرح کنیم به عنوان 
نمونه در حادثه عاشورا شجاعت سید الشهدا)ع( شجاعت حضرت علی اکبر)ع( 
و حضرت ابالفضل العباس)ع( را هم مطرح  کنند، این منطق را دنیای آلوده 
اومانیسم غربی نمی پذیرد که طبق نقل برخی از مقاتل، حضرت علی اکبر)ع( 
بعد از به هالکت رساندن صد و بیست نفر به شهادت  رسید و حضرت عباس 
بن علی)ع( هشتاد نفر را به جهنم واصل  کرد و بعد شهید   شد. ولی ما نباید 
بگوییم که اگر این واقعیت ها را مطرح  کنیم، غربی ها اسالم را دین خشونت 
معرفی  می کنند! آنها که خودشان غرق در خشونتند! اگر کسی واقعاً می خواهد 
لیبرال  دموکراسی غرب را ببیند نگاهی به وضعیت امروز آمریکا، همه چیز 
را روشن می کند، بوش در عرصه مسیحی گری از مسیحی های متعصب  بود. 
ولی دست این جنایت کاران در هر آدم کشی جمعی در میان است. در یمن 

آنها بودند که دیکتاتور یمن را نگه    داشتند، در لیبی 
مسامحه مدار می شوند درحالی که برای این جماعت، 
کشتن دیکتاتور لیبی کاری  آسان است چون در متن 
خشونت و مروج  خشونتند ولی دم از محبت می زنند، 

این یعنی پارادوکس و تناقض، این یعنی دروغ.
بنابراین اگر ما فقط از رحم و محبت حرف بزنیم تنها 
به این دلیل که آنها می  خواهند مکتب اسالم را مکتب 

خشونت معرفی  کنند کار نادرستی است. نباید یکسونگرانه اسالم را تفسیر کرد 
و می بایست چهره اهل بیت)ع( را آنگونه که هست  به جهان معرفی کرد، وقتی 
از مهر امام حسن و امام حسین)علیهماالسالم( گفته  می شود از قاطعیت شان 
هم بگوییم و این یعنی دینی که در جای خودش مهر می ورزد و در جای 

خودش خشم. 

گنجینه مجمع: این یکسونگری در مجالس مذهبی هم وجود دارد. 
مثال به مناسبت ماه مبارک رمضان یا ایام محرم، در مجالس آن قدر 
که به شفاعت و توسل تکیه می شود به معرفت شناسی اهمیتی داده 
امام  به  معرفتی  شما  اگر  که  بیان نمی شود  نکته  این  و   نمی شود 
نداشته باشی، شفاعتی به شما تعلق  نمی گیرد ولی مداحان و بعضی 
از سخنرانان مسئله شفاعت را آن قدر درشت  می کنند که در ضمیر 
ناخودآگاه عزاداران به ویژه جوانان این تصویر ذهنی ایجاد  می شود 
که میتوان با عزاداری به بعضی از مسائل اسالم بی توجهی کرد. نظر 

جنابعالی در این باره چیست؟

ـ شفاعت از مسائلی است که طرح آن ضرورت دارد؛ چون از سوی وهابیت، 
نابخردانه به آن شبه وارد  می شود. ما با تبلیغات ضد  قرآنی وهابیت مواجهیم، 
بنابراین باید از شفاعت و اهمیت توسل گفته شود. اما دقت کنید که شیوه های 
این گفتن متفاوت است، گاهی ما بحث شفاعت را به عنوان یک اعتقاد مطرح  
می کنیم؛ به عنوان مثال پیامبر از چه کسانی  شفاعت  می کند و از چه کسانی 
شفاعت  نمی کند. ابوبصیر می گوید: بعد از شهادت امام صادق)ع( برای عرض 
تسلیت به خانواده ایشان به منزلشان رفتم، آنها گفتند نبودی که آخرین 
لحظات امام صادق)ع( را ببینی، همه اقوام را جمع  کردند؛ یک جمله فرمودند 
و از دنیا رفتند: "التنال شفاعتنا من استخف بالصالة" بر شفاعت ما نرسد 

هر کس که نماز را سبک بشمارد. 
مجالس دینی ما باید معجونی از خردورزی، استدالل و احساسات مقدس و 
عاطفی  باشد و  هر سه  اینها را در جهت خدمت و ساختن مردم به کار گرفت 
بنابراین مشکل، طرح  بحث شفاعت و توسل نیست بلکه مشکل در شیوه طرح 

و ارائه آن است.
دغدغه و نگرانی امروز ما این است که چگونه این مباحث را از حوزه خردورزی 
و احساسات مقدس به عرصه عملی بیاوریم. راهکار همان است که قرآن و 
اهل بیت)ع( مطرح  کرده اند. هرگاه قرآن یک مسئله اعتقادی را مطرح می کند 
بالفاصله نمونه عملی  آن را ذکر می کند، اگر میخواهد مخلِص و مخلَص را 
معرفی کند، نمونه اش حضرت یوسف و حضرت موسی را مطرح می کند یا اگر 
بخواهد سرنوشت خیره سران را مطرح کند، اقوام، امت ها و طاغوتهای سرکش 

را مطرح می کند. 

گنجینه مجمع:  شاید این روش قرآنی، با توجه 
به اینکه سطح درک و تحصیالت حاضران در 

مجالس متفاوت باشد، مشکل باشد.
حضور دارند  مردم  عموم  که  سخنرانی هایی  در  ـ 
فلسفی  و  عقلی  صورت  به  مباحث  طرح   از  باید 
خود داری  کرد چون مستمع خسته   می شود، به  عنوان مثال روز اول و دوم ماه 
رمضان در مجلس حضور دارد ولی روز دوم و سوم خبری نیست. از طرفی اگر 
دین، فقط به صورت احساسی مطرح  شود کسانی که پیگیر مباحث علمی 
و عقلی دینی هستند بی بهره می مانند. بنابراین خطابه، جنبه عمومی دارد و 
باید حتما نمونه ها را ارائه  داد. بنده با خودم این چنین تعهد کردم که قبل از 
هر منبر، ببینم قرار است چه پیامی به مخاطبم القاء  کنم، در فلسفه به این 
هدف نهایی "علت غائی" می گویند، در حقیقت علت   فاعلی نیز وجود دارد، 
علت   غائی، فاعلیت  فاعل را تعریف   می کند به این معنا که، مِن سخنران بدانم 
امشب در این خطابه به چه پیامی قرار است برسم؟ برای نمونه می خواهم به 
جوان ها بگویم خدا را حاضر و ناظر  ببینید، بنابراین باید به گونه ای سخنرانی 
را  تنظیم  کنم که به این هدف نزدیک شوم. آفت سخنرانی این است که 
خطیب، باالی منبر تازه به این موضوع  فکر  کند که امروز چه بگویم؟ این نوع 
سخنرانی ضربه ای به خطابه  است، خودش  نمی داند چه می خواهد بگوید و هر 

چه یادش  آمد بیان می کند" الکالم یجر الکالم" ! 
ولی وقتی کسی هدف را مشخص کرد هم از آیات قرآن استفاده  می کند و 

قیام ساالر شهیدان قبل از 
آنکه قیام حسینی باشد، 

قیام حسنی بود
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هم به تفاسیر مراجعه  می کند، آیه را معنا   می کند  و روایت را می خواند و قبل از اینکه شروع به صحبت کند نمونه ها را در ذهنش مرور می کند. برای مثال 
اگر قرار است برای مخاطب جوان خود، از پاکی و عفاف حرف  بزنیم؛ آیه عفاف را می خوانیم روایتش را هم بیان می کنیم و بعد برای نمونه، حضرت یوسف 
علیه السالم را مطرح  می کنیم همان نمونه ای که خداوند مطرح  کرده است، بعد به جوان ها می گوییم که حاصل زندگی حضرت یوسف علیه السالم دو کلمه 
است که اگر این دو کلمه را شما هم داشته  باشید، هرچند یوسف معصوم نمی شوید ولی می توانید به شخصیت او نزدیک   شوید و آن دو کلمه این است یکی 

تقوا و دیگری صبر"انَّه َمن یَتَِّق َو یَصِبر َفاِنَّ اهلل الیُِضیُع اَجَر الُمحِسنیَن"  

گنجینه مجمع: از همینجا برای بحث اصلی مان استفاده کنیم. آیا همین عدم تقوا و صبر باعث تنها گذاشتن امام مجتبی)ع( در قیامش از 
سوی مردم نشد؟

ـ امام حسن)ع( هشت ماه مانند پدر بزرگوارشان حضرت امیرالمومنین)ع( در جایگاه حکومت بودند. به معاویه هم اخطار  کردند که بایستی تسلیم  شوی؛ 
ولی سرانجام وضعیت به گونه ای  شد که امام حسن)ع( به آرمان بلندشان دست پیدا نکردند. آرمان امام حسن همان آرمان امیر المومنین)ع( بود؛ یعنی اینکه 
معاویه به عنوان کسی که یاغی بر امام است و خروج بر امام عادل کرده از صحنه برکنار  شود. ولی شرایط این کار فراهم   نبود؛ شاید بپرسید چطور شرایط 
این کار فراهم  نبود؟ مجموعه ای از عوامل که امام حسن را وادار به آن نرمِش قهرمانانه کرد چند مورد است. یکی از این عوامل، سست عنصری و بی حالی 

یاران حضرت بود که خود، معلول چند علت است: 
1. ترکیب لشگر امام حسن)ع(: ترکیب لشگر امام)ع( ترکیب ناهمگونی بود چون گزینشی در کار نبود. همان ترکیب ناهمگون لشگر امیرالمومنین)ع( به 
امام حسن)ع( منتقل  شد که در میان آنها کسانی بودند که پول  می گرفتند و حاضر به جنگ می شدند و هر کسی به آنها پول  می داد برایش کار می کردند 
و مزدور در بین آنها زیاد بود. کسانی نیز که ارادتی به امام حسن و اهل بیت)ع( داشتند بسیار اندک بودند که به عدد انگشتان دست نمی رسید از جمله 

چهره هایی مثل »حجربن عدی« و »عمر بن حمق خزاعی«. بنابراین این ترکیب ناهمگون، ترکیبی نبود که با آن بتوان به مصاف با معاویه رفت.
2. بی بصیرتی: مردم واقعا نمی فهمیدند که قصه ی امام حسن)ع( و معاویه، قصه ی امام معصوم و یک یاغی است، برخی فکر  می کردند دعوای دو حاکم و 

دو دولت بر سر ملک است.
3. بی تقوایی: کسانی که به ظاهر با امام حسن)ع( بودند به خاطر منافع دنیا  به صورت مخفیانه با معاویه در ارتباط بودند. برای مثال »عبیداهلل بن عباس« که 

مجله گنجینه باید پلی 
باشد بین ما و مجامع 

اهلبیت علیهم السالم 
در دنیا
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فامیل و فرمانده اول امام حسن)ع( بود کیسه های طالی 
معاویه فریبش داد او با اینکه معاویه دو فرزند او را کشته 
 بود و از جهت عاطفی نباید به معاویه، پناهنده  می شد ولی 
کیسه های طال کار خودش را کرد. تقوا را در همه عرصه ها 
باید دید. متاسفانه برخی تقوا را در عرصه مسائل شخصی 
مثل نماز و روزه محدود  می کنند و می گویند آدِم متقی، 
اهل نماز و روزه است، ولی تقوا مثل خونی است در پیکره 

اخالق اسالمی. 
تقوی انواع مختلف دارد از جمله: تقوای خانوادگی، تقوای 
سیاسی، تقوای تعلیم، تقوای تجارت. این اتقوا اهلل هایی 
که در قرآن می بینید و در هرجایی مصداقش یک چیز 
است "یا ایها الذین آمنوا اتقوااهلل و قولوا قوال سدیدا" 
یا "یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها 
الناس و احلجارة" در اینجا مصداق تقوا، قولی میان تو و 
زندگی خانوادگی است. در عرصه سیاسی نیز تقوا، اطاعت 
از حجت شرعی و امام است، چه بسا کسی اهل نماز شب 
و زیارت هم باشد ولی از حجت شرعی تبعیت  نکند و 
این بی تقوایی است. بنابراین بی تقوایی بود که مردم، مطیع 
امام حسن)ع( نبودند حضرت فرمان جنگ می دادند ولی 

لشگریان سرپیچی می کردند. 
4. شیطنت های معاویه: او آدمی بسیار مکار بود که در 

عرصه مکر دست اول را داشت.
نکته جالب اینجاست که با این همه، امام حسن)ع( تقاضای 
 صلح  نکرد و تقاضای  صلح، از طرف معاویه بود و گفت شما 
هر شرطی که می خواهید قرا ر بدهید، امام حسن)ع( مانند 
یک فرمانده هوشیار و زمان شناس عمل کرد و در قرار داد 
صلح آنچه را که باید باشد گنجاند که این قرارداد صلح، 
زمینه ساز قیام ساالر شهیدان ابی عبداهلل  الحسین)ع( شد. 
لذا در کتاب های مختلف آمده که قیام ساالر شهیدان قبل 

از آن که قیام حسینی باشد قیام حسنی بود. 
خوشبختانه در این رابطه بسیار کار شده است و بهترین 
»مرحوم  کتاب  حسن)ع(   امام  صلح  درباره  کتاب 
آل یاسین« است که مقام معظم رهبری آن را به نام "صلح 

امام حسن)ع(" ترجمه کرده است. 

امروز  سردرگمی های  از  بسیاری  مجمع:  گنجینه 
جامعه ما، هم در سطح خواص و هم در سطح عامه 
امت اسالمی، ناشی از کم رنگ شدن نقش کاربردی 
ابعاد مختلف زندگی بشری  اهل بیت)ع( در  سیره 
است. چگونه می توانیم از  جریاناتی که در زندگی 

امام حسن)ع( رخ  داد درس عبرت  بگیریم؟ 
ـ اولین درس عبرت برای ما این است که امت اسالم در 

صورتی می تواند قله های پیروزی را فتح   کنند که رهبری 
صالح داشته  باشد که از او اطاعت کند.

دردی  صالح  رهبر  داشتن  تنها،  که  داشت  توجه  باید 
صالح  رهبر  علی)ع(  امیرالمومنین  نمی کند؛  درمان  را 
است می فرماید: "ولکن ال رأی لمن الیطاع"  وقتی شما 
حرف علی را نمی شنوید علی چه کار کند. ملت های در 
حال قیام از مصر گرفته تا تونس و بحرین و یمن باید 
توجه داشته باشند که قیام، فقط سرنگون  کردن دیکتاتور 

نیست بلکه رسیدن به اهداف واال و مهم است.
نکته بعد، مسئله همراهِی با بصیرت و تقواست که نقش 
مهمی در رسیدن به اهداف بلند مدت دارد. به گواهی 
تاریخ، بی حالی و دنیاپرستی اردوگاه امام حسن مجتبی)ع( 
ضربه مهلکی به اسالم زد. درست است که امام حسن)ع( 
دوره  مردم  بصیرتی  بی  اثر  بر  ولی  داد  انجام  را  کارش 
سیاهی بر شیعه گذشت. معاویه، »خاندان زیاد« را مسلط  
کرد که شیعه را از مخفی  گاه هایش بیرون بکشد و اعدام 
  کند. شب های تاری بر امت اسالم گذشت که همه اینها 
نتیجه دنیا طلبی، بی هدفی و سستی های موجود در جامعه 
اسالمی بود و باید از سیره امام حسن)ع( پند و اندرز  گرفته 

 شود تا بار دیگر آن حوادث تلخ  اتفاق  نیفتد. 
آخرین نکته این است که بایستی دشمن شناسی را به 
عنوان یک اصل در پیروزی، مورد توجه  قرار دهیم و وقتی 
دشمن و توطئه های او شناخته  شد راه مقابله را آسان  

می کند. 

گنجینه مجمع: در آخر اگر در رابطه با خبرگزاری ابنا 
و نشریه گنجینه توصیه یا فرمایشی دارید بفرمایید؟ 
کاماًل  ابنا«  »خبرگزاری  اخبار  َمَساِعیُکم؛  اهلل  َشَکَر  ـ 
تخصصی است؛ یعنی خواننده احساس می کند کامالً در 

فضای آنچه الزم است، قرار می گیرد.
در  اآلن  مجالتی  معتقدم  کالً  من  مجله،  با  رابطه  در 
کشور مخاطب  دارند که تخصصی  باشند. مجله گنجینه 
باید  اوال ارتباطش را با مخاطبینش برقرار کند؛ در حال 
مجمع  عضو  نفر  پانصد، ششصد  حدود  فکر کنم  حاضر 
عمومی هستند اما جای پای اینها را در این مجله نمی بینم 
یک جوری آنها را در موضوعات مناسب باید درگیر کرد و 
ثانیا ضروری تر از این بخش، بخش خارجی مجله است 
که باید به آن بهاء بدهید. در واقع مجله »گنجینه« باید 

پلی باشد بین ما و مجامع اهل بیت علیهم السالم در دنیا.

گنجینه مجمع: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار 
دادید.

اخبار ابنا تخصصی 
است یعنی خواننده 

احساس می کند کاماًل 
در فضای آنچه الزم 

است قرار می گیرد
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حجت االسالم واملسلمین نواب
در گفتگو با گنجینه مجمع: 

رمضان اساس اتحاد مسلمین
و  روز قدس سمبل مقاومت است

به کوشش: محمد جواد خرسندیـ  علی اصغر نصیریشورای عالی
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گنجینه مجمع: موضوع مصاحبه ماه مبارک رمضان است که بهترین 
فرصت ها برای خودسازی و نماد تدین است، لذا با توجه به اینکه 
جنابعالی رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب نیز هستید اجازه بفرمائید 

مقدمه بحث را با این سؤال آغاز کنیم که دین چیست؟
ـ  بسم اهلل الرحمن الرحیم.

برای اینکه بدانیم دین چیست، باید ابتدا بفهیم که »جوهر دین کدام است؟«.  
مثالً از 2/5 میلیارد مسیحی که در دنیا وجود دارد اینها در رابطه با دین کاری 
هم انجام می دهند و عملی دارند یا دین شان فقط در حّد یک اعتقاد است؟ 
یعنی آیا یک طریقت مسیحی، یک راه اخالقی یا شریعتی هم هست و قانون 

یعنی بایدها و  نبایدها هم وجوددارد و عمل می کنند یا خیر؟  
ظاهراً بجز یهودیت که شریعت محکمی دارد از ادیان دیگر تنها یک طریقت 
بیشتر نمانده و تنها اسالم است که هم طریقت است هم شریعت. حاال این 

طریقت و شریعت یعنی چه؟
اسالم فقط یک سلسله دستورات اخالقی نیست اعمال هم هست و این یعنی 

ایمان و اعتقاد، اخالق و عمل صالح، یعنی مجموعه 
اعتقادات، اخالقیات و احکام عملی. ادیانی که هم 
شریعت دارند و هم طریقت، پابر جا تر هستند. در این 
دین ها هم اعتقاد است هم دنبال آن اعتقاد، عمل و 
التزام. به همین علت می بینید اعتقاد قلبی به اسالم به 
همراه التزام عملی به احکام مالک است. این موضوع 

الَِحاِت« یعنی کسانی که  َِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ در خود قرآن هم هست: »ال
الَِحاِت«یعنی عمل  ایمان آوردند ایمان تنها برایشان کافی نیست و »َعِمُلوا الصَّ

الزم است. 
من یک مثال برایتان بزنم. رابطه شاخه و ریشه درخت را در نظر بگیرید؛ ریشه 
آب و غذا می گیرد و به شاخه می دهد. هرچه شاخه های درخت بزرگتر باشد 
مثل یک درخت کهن، ریشه هایش بزرگتر است. شاخ و برگ بزرگ هوا و نور 
بیشتری جذب  می کند. ریشه ها مواد غذایی و آب جذب می کنند و شاخه ها 
هوا و نور،  رابطه ایمان و عمل صالح، رابطه ریشه و شاخه است یعنی رابطه ای 
متقابل؛ شما اگر بخشی از ریشه های درخت را قطع کنید می بینید که بخشی 

از شاخه ها خشک می شوند.
حاال برای چه ریشه و شاخه را مثال زدم؟ ببینید یکی از بزرگترین اعمال 
اسالمی، انجام روزه است. یعنی این نخوردن و امساک ما باعث تقویت ما و 
تقویت ایمان ما می شود. ایمان به خدا هم باعث عمل صالح می شود و متقاباًل 

عمل صالح باعث قوی شدن ایمان می شود. 
همانطور که شما هم اشاره کردید مسیحیان به 
روزه ما غبطه می خورند و این را رسماً هم اعالم 
می کنند. این را پاپ به خوبی تشخیص داده است. 
آنها می گویند: ببینید مؤمنان مسلمان، مؤمن اند 
چون عمل صالح انجام می دهند. مؤمنان مسیحی 
فقط یک ایمان و اعتقاد قلبی دارند یعنی آنچه 

حجت االسالم والمسلمین سید ابوالحسن نواب در سال 1337 در خانواده اي روحاني و شهیدپرور به دنیا آمد. پدر وی »آیت اهلل سید محمد 
نواب« از علماي صاحب نفوذ شهرضا )قمشه( بود. سید ابوالحسن نواب پس از گذراندن تحصیالت مقّدماتي در سال 1350 وارد حوزه 
علمیه شد و تا سال هاي پیروزي انقالب اسالمي در مدرسة حقاني قم به تحصیل علوم اهل بیت علیهم السالم همت گماشت. همان سال ها 
در موسسه "در راه حق" نیز به فراگیري علوم روز مانند جامعه شناسي و فلسفه پرداخت و هم زمان در درس خارج آیات عظام: شیخ 

مرتضي حائري یزدي، شبیري زنجاني، مظاهري و مرحوم میرزا جواد تبریزي به تحصیل فقه و اصول مشغول بود و تدریس نیز می کرد. 
وی با آغاز جنگ تحمیلي در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل حضور فّعال داشت و در ترغیب و تشویق و راهنمایي رزمندگان مي کوشید و 
پس از پایان جنگ با حکم مقام معظم رهبري مسوؤلیت امور روحانیون سپاه پاسداران انقالب اسالمي را به مّدت چهار سال عهده دار شد.

معاونت بین الملل سازمان تبلیغات اسالمی، معاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تأسیس و ریاست مرکز مطالعات و 
تحقیقات ادیان و مذاهب )که به دانشگاه ادیان و مذاهب تبدیل شد(، مدیریت مرکز خدمات حوزه هاي علمیه، تأسیس مدرسه اسالمی 
هنر، قائم مقامی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و عضویت در شوراي عالي این مجمع از مسوؤلیت های دیگر ایشان در طول این سالها بوده 

است. 
اینك به ماسبت ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس با ایشان به گفتگو نشسته ایم:

ماه رمضان اساس اتحاد مسلمین 
است و صفوف عید فطرش 

مرحله نازله حج است
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که در عوام خودمان می گویند: "برو قلبت پاک باشد" 
بله قلبت پاک باشد ولی عملت هم باید خوب باشد. 
نماز و روزه و حج ما نماد التزام عملی ما مسلمانان به 
دین مان است. شما ببینید در بیانیه 1965 شورای 
دوم پاپی می گویند: »مسلمانان که نماز می خوانند 
و روزه می گیرند و خدای واحد را می پرستند...« 
-  یعنی من وقتی خدا را می پرستم باید عمالً هم 
نشان بدهم که خدا را می پرستم. من وقتی که یکی 
ما  داشته باشم.  التزامی  یک  باید  دارم  دوست  را 
مسلمانان می گوییم: خدا را دوست داریم به خاطر 
این، 30 روز از یکی از نیازهایی که اساس زندگی 
بشری و از ابتدایی ترین لذت های انسانی است یعنی 
خوردن و آشامیدن خودداری می کنیم و به خاطر 
خدا خودمان را کنترل می کنیم. پس ما فقط خدا 
را به زبان و دل دوست نداریم دوستی ما همراه با 

عمل به آن دوستی است.

گنجینه مجمع: از این مقدمه، به ماه مبارک 
و  دین  با  ماه  این  رابطه  می رسیم.  رمضان 

خودسازی چیست؟
ـ ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است برای اینکه 
انسان ایمانش را با التزام عملی به خدا ثابت کند. 
وقتی بنده ای در جامعه اسالمی به خدا نزدیک شد 
اصالح امور مسلمین و صدها قدم اصالحی دیگر 
برداشته می شود که اینها همه نتیجه ایمان است. 
امام خمینی)ره( به خاطر اینکه عبد صالح خدا و 
مؤمن واقعی بود، گام های بلندی در اصالح جامعه 
برداشت. شما رهبران بزرگ اسالمی و حّتی رهبران 
بزرگ دینی را  ببینید اینها از بن دندان به خدا 
اعتقاد دارند و ایمانشان همراه با عمل صالح است. 
و وقتی به خدا ایمان دارند، هم از خدا می ترسند و 
هم خدا را دوست دارند، یعنی هم خشیت  دارند هم 
محبت . این خوف و رجا باعث  می شود که به قوانین 
و احکام اسالمی عمل کنند و وقتی عمل می کنند 
ایمانشان هم تقویت می شود و با ایمان تقویت شده و 
توجه به خدا است که »َما لَُکم اَلتَُقاتُِلوَن فِی َسِبیِل 
فرایض  از سخت ترین  یکی  که  قتال  یعنی  اهللِ« 
و واجبات در راه خدا است برای برداشتن موانع 

خداپرستی انجام می شود.
جامعه  اصالح  برای  و  اسالمی  جامعه  در  ما  اگر 
را  حرف هایمان  بقیه  ایمان داشته باشیم  اسالمی، 
قبول می کنند برای اینکه جهاد، امر به معروف، نهی 

از منکر و همه واجبات اسالمی، مقدمه اصالح است. 
امام حسین علیه السالم می فرماید: »َما َخَرجُت اَِشراً 
َواَل بَِتراً بَل َخَرجُت لَِطلَِب االِصاَلِح فِی اُمِِّة َجدِّی« 
امام حسین علیه السالم سخت ترین فریضه اسالمی 
را  که جهاد بود انجام داد »اُرِیُد اَن آِمُروا بالمعروف« 
به  امر  خواهم  »می  فرماید:  می  امام حسین)ع( 
معروف کنم.« امر به معروف و نهی از منکر مقدمه 
اصالح جامعه است. اینها کار های سختی از اعمال 

اسالمی در راه اصالح جامعه است.
یعنی  روزه گرفتن  اصوالً  که  این  عرضم  خالصه 
تقویت ریشه های دینی و تحکیم عملی ریشه های 
ایمان. هر چه انسان مخلِص تر بشود عملش هم 
خالص تر می شود و اصالح جامعه را برای مقام و 
حبّ جاه و برای دنیاطلبی انجام نمی دهد و چون 
در جامعه دفع می کند.  را  فرموده طاغوت ها  خدا 
همین کاری که االن مسلمان ها انجام می دهند به 
تبعیت از »اَن اعُبُدوا اهللَ« یعنی خدا را بپرستید »َو 
اجَتِنُبوا الَطاُغوِت« یعنی از طاغوت برائت کنید که 
پایه دوم ایمان است. االن اِجَتِنُبوا مبارک و اِجَتِنُبوا 
قذافی و اِجَتِنُبوا زین العابدین و اِجَتِنُبوا علی عبداهلل 
صالح مصادیق »اَن اعُبُدوا اهللَ َو اجَتِنُبوا الَطاُغوِت« 

یعنی ایمان واقعی است.
برای  فرصت  بهترین  رمضان  مبارک  ماه  پس 
خود سازی و تقویت ریشه های ایمان است. هر چه 
انسان ایمانش قویتر باشد»اَن اعُبُدوا اهللُ َو اجَتِنُبوا 
اجتناب می کند.  بیشتر   طاغوت ها  از  الَطاُغوِت« 
خوب جامعه وقتی طاغوتش برود اصالح می شود 
برای  مناسب  ظرفیتی  و  فرصت  روزه  بنابراین 
ساختن و تقویت اساس و زیر بنای الزم در اصالح 
امام  که  مهمی  امر  است،  مسلمین  جامعه  امور 

حسین علیه السالم برای آن قیام کردند. 
خداوند  و  خداست  راه  مکمل  ایمانی  جامعه 
راهش  در  باید  و  تقویتش کرد  باید  فرموده است 
جهاد کرد. خدا به پیغمبرش می فرماید: خدا تو را 
بوسیله خودش و نصرت مؤمنین تقویت کرد پس 
اصالح جامعه اسالمی یعنی جهاد فی سبیل اهلل 
و اصالح جامعه اسالمی یعنی تقویت عملی ایمان. 
خود روزه هم اصالح است چون جامعه هر چه به 
ایمان به خدا نزدیکتر شود سرنوشت اش روشن تر 
ظرفیتی  و  فرصت  رمضان  ماه  بنابراین  می شود. 
است که انسان خودش را می سازد و جامعه هم 

ساخته نمی شود ااّل به تغییر آحادش.

ما می گوییم جریان 
اخیر در سوریه 
خیزش مردم نیست 
بلکه تحریك و آشوب 
است؛ چون سوریه 
در مقابل آمریکا 
قیام کرده مشخص 
است که می خواهند 
با آشوب های خود 
در سوریه مقاومت 
و مقابله در مقابل 
آمریکا و صهیونیسم 
را بشکنند
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رمضان،  دین،  رابطه  می توان  چگونه  فرمودید  آنچه  مجموع  از 
خودسازی و اصالح جامعه را ترسیم کرد؟

ـ چند اصل و مقدمه داریم در ارتباط ماه رمضان با خود سازی و اصالح جامعه:
1- وقتی آحاد جامعه ساخته بشوند جامعه هم ساخته می شود. روزه یک 
نتیجه اش این است که جامعه  وسیله ساختن آحاد جامعه است و طبعاً 
ساخته می شود. »اِنَّ اهللَ اَلیَُغیُِّر َما بَِقوٍم َحتَّی یَُغیُِّروا َما بِاَنُفِسِهم« و اگر بخواهیم 
خودمان را تغییربدهیم و خودمان را اصالح کنیم، یکی از راه های تغییر و 

اصالح این است که روزه بگیریم. 
2- نماز و روزه تقویت پایه های ایمان است جامعه ای که در آن پایه های ایمان 

تقویت بشود خواه نا خواه به راه راست می رود.
3- اصالح جامعه، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد فی سبیل اهلل و جهاد 
در راه اصالح جامعه، از واجبات دینی هستند. وقتی آدم ایمانش را با روزه 
تقویت کرد خود به خود زمینه انجام سایر فرایض آماده تر می شود. مثالً ماه 
رمضان آدم بیشتر عالقه دارد نماز بخواند. خود روزه گرفتن و نمازخواندن در 
ماه رمضان دل را نرم تر و مهربان تر می کند و انسان دلش بیشتر می خواهد که 
مثالً صدقه  بدهد و به دیگران کمک کند. اینها به خاطر این است که ایمان با 
عمل صالح آمیخته شده و روحیه انسان را در انجام عمل صالح تقویت می کند. 

وقتی  می شود.  تقویت   وجودمان  در  تکلیف مداری  گرفتن  روزه  با   -4
تکلیف مداری تقویت  شد بنیان های جامعه و اصالح جامعه هم تقویت می شود، 
یعنی خود همین تقویت بنیه های ایمانی انسان و التزام عملی باعث می شود 
که انسان عالقه اش به دین و اصالح جامعه بیشتر شود. آدم وقتی تکلیف گرا 
شد همه ی تکلیف ها را انجام می دهد. شما ببینید در حج  گاهی مسلمان 
فقیری  از دور دست می آید با یک ذخیره ای که طّی 30 سال یا 40 سال 
کم کم با زحمت جمع کرده و آمده تکلیف خود را در حج انجام بدهد و برود. 

« این تکلیف  چون خداوند به پیامبرش می فرماید: »اَذِّن فی النَّاِس بِالَحجِّ
است و خیلی مهم است که آدم تکلیف گرا باشد. بنابراین اساس اصالح امور 
جامعه این است که جامعه تکلیف گرا بشود و روزه از بنیان های تقویت گرایی 

اسالمی است. 

گنجینه مجمع: با توجه به جامعه سازی ماه مبارک رمضان، این ماه چه 
نقشی در ایجاد انسجام در امت اسالمی دارد؟

ـ معلوم است که اتحاد یکی از پایه های اصالح امور مسلمین است. یعنی 
جامعه متشتت هرگز نمی تواند اصالح بشود، جامعه متشکل اصالح شدنی است. 
بنابراین خود ماه رمضان اساس اتحاد مسلمین است و صفوف عید فطرش 
مرحله نازله حج است. در حج همه جماعت اسالمی جمع می شوند، در عید 
فطر هم همه مسلمان های یک شهر و یک منطقه جمع می شوند. بنابراین 
خیلی مهم است که اساس وحدت مسلمین مقدمه اصالح است و اصالح و 
وحدت باهم است. در ماه رمضان اهل سنت برای نماز تراویح جمع می شوند 
شیعیان هم برای نماز و دعا و ذکر و شب های قدر دور هم جمع می شوند و کاًل 
تجمع مسلمین صورت می گیرد. اینها خودش زمینه اجمالی وحدت است. در 
ماه رمضان انسان وجودش ایمانی و دل ها به هم نزدیک می شودو این ظرفیت 
فوق العاده باالیی بوجود می آورد. چون انسان در ماه رمضان وسط تکلیف قرار 
دارد. شما االن تکلیفی انجام نمی دهید چون صبح نماز خواندید به هنگام ظهر 
و عصر و به هنگام مغرب عشاء هم می خوانید اما در ماه رمضان از صبح تا شب 
یکسره در حال انجام تکلیف هستید و وقتی انسان تکلیف گرا است و اصالح 
و اتحاد در جامعه هم یک تکلیف است در نتیجه انسان تکلیف گرا راحت تر به 

تکلیف عمل می کند.

هم اکنون » اجتنبوا مبارک«، 
»اجتنبوا قذافی«،» اجتنبوا 

بن علی« و »اجتنبوا عبداهلل صالح« 
مصادیق »ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا 

الطاغوت « یعنی ایمان واقعی است
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گنجینه مجمع: در خصوص شرایط کنونی منطقه و خیزش عدالت 
خواهانه و ظلم سیزانه مردم دیندار و مسلمان برخی کشور های 

اسالمی بخصوص شیعیان بحرین جنابعالی چه تحلیلی دارید؟
مردم  است.  مسلمانان  منطقه خیزش  در  مردم  عدالت خواهانه  ـ خیزش 
بحرین مسلمانند مردم مصر مسلمانند مردم تونس و مردم یمن مسلمانند و 
ما از همه جنبش های اسالمی که دست ساز آمریکا و توطئه استعمار نباشد 

حمایت می کنیم. 
چون ببینید ما یک امام خمینی)ره( در جهان اسالم و تشیع داشتیم که یک 
رهبر واقعی بود، و در مقابل، یک رهبر قاّلبی هم بود به نام بن الدن که آمریکا 
بوجود آورد. که البته بعد خودش هم ضربه اش را خورد. همچنین االن ما، هم 

جنبش واقعی داریم و هم جنبش قالبی. هم اسالم ناب داریم و هم اسالم 
آمریکایی. جنبش آمریکایی جنبشی است که پشت سرش ملک عبداهلل اردن، 
اطالعات آمریکا، موساد اسرائیل یا مثالً سازمان اطالعاتی عربستان است. به 

اینها نمی گوییم جنبش، به اینها می گوییم آشوب. 
را که جهت گیری کلی اش  داریم و جنبشی  ما یک مالک کلی  بنابراین 
علیه استعمار، علیه استثمار، علیه صهیونیسم است، قبول داریم. مثالً چرا 
سوریه را استثنا می کنیم؟ چون می گوییم همه جنبش ها روز جهانی قدس را 
گرامی می دارند و همه جنبش ها به مبارزه با آمریکا افتخارمی کنند مثالً مردم 
مصر چند ماه است که می گویند چرا آمریکا دوباره در کار ما دخالت می کند. 
اما این جنبشی که در سوریه به راه انداخته اند جنبشی قالبی است، چون این 

مردم مسلمان منطقه باید از 
مردم فلسطین که بیش از 60 

سال است مقاومت می کنند 
درس بگیرند و خسته نشوند
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حرکت نیست، یک ضدّ حرکت و یک آشوب است. و مسلحانه هم هست نه 
مسالمت آمیز. این جنبش قالبی را آمریکا به راه انداخته برای اینکه مقاومت 
سوریه را در مقابل اسرائیل بشکند بنابراین ما به هرچیزی نمی گوییم جنبش 
اینها جنبش های قالبی هستند نه خیزش های مردمی. به اینها می گوییم 
آشوب با تحریک بیرونی، چونکه جهت حرکت های اسالمی مشخص و در 
مقابل آمریکا است. ولی این حرکت و اقدام کسانی که در سوریه شلوغ می کنند 
در جهت حمایت از آمریکا و در جهت شکستن مقاومت حزب اهلل و سوریه 
است درحالیکه همه جنبش های اسالمی عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه و در 
مقابل آمریکا قراردارند. و ااّل چرا نسبت به بحرین با تبعیض برخوردمی کنند؟! 
چون آنها شیعه هستند؟! جنبش های واقعی ادامه خط ایمان و عمل صالح 
است یعنی مردم مؤمن مصر مردم مؤمن یمن مردم مؤمن لیبی مردم مؤمن 
بحرین اینها در جهت اقامه عدل و قسط و عدالت و »اَن اعُبُدوا اهللَ َو اجَتِنُبوا 

الَطاُغوِت « قیام کردند.
مردم مسلمان منطقه باید از مردم فلسطین که 60 سال است مقاومت می کنند 
درس بگیرند و خسته نشوند و با همه وجود در صحنه بیایند و تالش کنند و 
در صحنه بمانند و هرگز از این مقاومت ها خسته نشوند. مردم مسلمان منطقه 
بدانند که ما هم 33 سال است که در مقابل استکبار جهانی و صهیونیست ها 
مقاومت می کنیم و با این مقاومت 33 ساله توانستیم انقالبمان را تثبیت کنیم. 

فکر نکنند که انقالب کار یک روزه و یا دو روز است. 

گنجینه مجمع: روز قدس که مسك الختام 
ماه مبارک رمضان است.

و  اسرائیل  با  مبارزه  سمبل  قدس  روز  ـ 
مقاومت در مقابل آمریکا و مقاومت در مقابل 
تمامّیت خواهی آنها است و باید به عنوان نماد 
و  عدالت خواهی  نماد  و  عّزت  نماد  وحدت، 
ظلم ستیزی جهان اسالم برجسته و باقی بماند. 
برای همین است که ما می گوییم جریان اخیر 
در سوریه خیزش مردم نیست بلکه تحریک و 
آشوب است چون همه خیزش ها به نفع مسئله 
فلسطین است ما نمی توانیم بیاییم یک جایی 
که دارند با اسرائیل مبارزه می کنند آن را بنام 

مقاومت بشکنیم پس این مقاومت نیست چون جهت گیری اش همراهی با 
ظلم است. البته ما نمی گوییم در کشور سوریه مشکالتی نسبت به مردم 
نیست مشکالت هست و باید هم برطرف بشود، منتهی چون سوریه در مقابل 
آمریکا قیام کرده و مردم منطقه هم در مقابل آمریکا قیام کرده اند مشخص 
است که می خواهند با آشوب های خود در سوریه مقاومت و مبارزه در مقابل 

آمریکا و صهیونیسم را بشکنند.

گنجینه مجمع:  با توجه به این که روز جهانی قدس مصادف شده با 
خیزش اسالمی منطقه شما چه حال و هوایی را در روز جهانی قدس 

امسال پیش بینی می کنید و چه پیامی برای مسلمانان دارید؟

ـ پیش بینی من این است که امسال روز جهانی قدس خیلی با شکوه تر 
برگزار می شود. مردم تونس و مصر هم آزادانه می آیند و از روز قدس و  انقال 
ب های منطقه حمایت می کنند. هم انقالب های منطقه ای به نفع روز قدس 
منطقه ای  انقالب های  به  قدس  پرچم  زیر  جمع شدن  هم  و  تمام می شود 
فقط  که  نیست  اینطور  کمک می کنند.  همدیگر  به  دو  هر  کمک می کند 
مسلمان های منطقه به قدس کمک کنند، مسئله فلسطین هم برای همه ی 

مسلمانان عّزت می آورد و این عّزت دو طرفه است.

گنجینه مجمع: جنابعالی چه پیام ویژه ای برای مسلمانان بخصوص 
و  نصیحت  هشدار،  اگر  همچنین  دارید  بحرین  و  فلسطین  مردم 
دارید  منطقه  در  آن  مزدوران  و  جهانی  استکبار  برای  اخطاری  یا 

بفرمایید؟
ـ ببینید استکبار جهانی نشان داده که نصیحت پذیر نیست ما باید با منطق 
قوت و قدرت در صحنه باشیم که البته امروز قوت و قدرت در سالح هم 
نیست در جنگ نرم است. باید حضور مردم در صحنه هم چنان که با شکوه 
است باشکوه تر ادامه پیدا کند و مردم باید مقاومت کنند و کوتاه نیایند و 
نباید تسلیم شوند. مردم مسلمان بدانند که اگر قدم برداشتند خداوند حتماً 
ُسُبلَناً« و  لََنهِدیَّنَُّّهم  فِیَنا  َجاَهُدوا  َِّذیَن  یاری می کند چرا که می فرماید: »اَل
خداوند قطعاً تأییدشان می کند و قطعاً به پیروزی نهایی می رسند. فقط باید 
با اتحاد، انسجام و وحدت صفوف شان نگذارند دشمن 
در عزم آنها خللی ایجاد کند و با همه وجود در جهت 
انسجام، و یکپارچگی و وحدت کلمه پیش بروند، باید 
خیلی روی وحدت تأکید شود. باید خستگی ناپذیری 
و استقامت کردن را باید از مردم فلسطین الگوبگیرند 
تا حاال 63  از سال 1958  فلسطین  مردم  بدانند  و 
سال است که دارند مقاومت  می کنند. همینطور مردم 
ایران که 33 سال دارند در مقابل آمریکا و صهیونیسم 
پیروزی مسلمین  به  اینها منجر  و  مقاومت می کنند 

خواهدشد انشاءاهلل.

گنجینه مجمع: به نظر شما مردم ایران چگونه 
می توانند با مسلمانان مظلوم منطقه و بخصوص 

بحرین همدردی و همراهی کنند؟
به  بیشتر  باید هرچه  اما  تشکرمی کنم؛  ایران  مردم  از حضور  البته من  ـ 
مسائل مهم و مسائل منطقه توجه کنیم. باید حضور مردم  خیلی قدرتمندتر 
و محکم تر باشد. همه اقشار؛ روحانیون، خطبا، مداح ها و همه و همه باید 

بخصوص در مسئله فلسطین و در مسئله بحرین توجه جّدی بکنند.

گنجینه مجمع: و سخن آخر در خصوص مجله گنجینه؟
ـ باید برای هرچه کیفی تر شدن مجله سرمایه گذاری کنید.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

خیزش عدالت خواهانه ی مردم 
در منطقه خیزش مسلمانان 

است. مردم بحرین، مصر، 
تونس و مردم یمن مسلمانند و 
ما از همه جنبش های اسالمی 
که دست ساز آمریکا و توطئه 

استعمار نباشد حمایت می کنیم
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پیام مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
به مناسبت روز جهانی قدس

سه دهه از زمانی که امام خمینی )ره( آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را »روز جهانی قدس« نامید می گذرد. سه دهه ای که 
در تمام آن، مستضعفان جهان، فریادهای نفرت خود را بر سر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل سر دادند؛ و به موازات 
آن، خواستار نابودی حاکمان مزدوری شدند که بر اریکه های زر و زور خویش تکیه زده و ثروت های مادی و معنوی امت را 

به کام دشمنان قسم خورده اسالم فرو می ریختند.
اما داستان امروز امت، حکایتی دیگر است؛ نهالی که سی سال پیش خمینی کبیر ـ به پیروی از  جد بزرگوارش حضرت 
حسین بن علی)ع(ـ  در ضمیر امت نشاند، اینک درختی بارور شده است. اکنون حاکمان مزدور منطقه یکایک از اریکه های 
سلطة خویش به زیر کشیده شده، برخی آواره کشورهای دیگرند؛ برخی در قفس اتهام، با عاقبت شوم خود دست و پنجه نرم 

می کنند؛ و برخی دیگر ناامیدانه به هر دستاویزی برای بقای خود چنگ زده  اند.
و در این میان، آن که سربلند و پیروز است، مردم مقاوم فلسطین، ملت غیور ایران و آحاد انقالبی امت بزرگ اسالم است 
که همچنان فریاد »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سر می دهد و یقین دارد که روزی سردمداران مغرور استکبار و 

استعمار نیز مانند مزدورانشان، به حضیض ذلت خواهند افتاد ؛ که » و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون«.
بی شک روز قدس امسال رنگ و بویی دیگر دارد و مردم مسلمان جهانـ  بخصوص در مصر، تونس، یمن و دیگر کشورهای 
منطقهـ  که جشن رمضان را با جشن سقوط فراعنه زمان همزمان می بینند، با حضوری پرشور در تظاهرات روز جهانی قدس، 

نوید آزادی قریب الوقوع قبلة اول مسلمین را فریاد خواهند کرد.
مجمع جهانی اهل بیت)ع( نیز اینک و در آستانة روز جهانی قدس 1432 با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن)ره(، 
بار دیگر بر حمایت از آرمان فلسطین مظلوم پای می فشرد و امت اسالمی را به تبعیت از رهبری های پیامبرگونه حضرت آیت 
ا... العظمی امام خامنه ایـ  دام ظله العالیـ  تا آزادی قدس شریف فرا می خواند. این مجمع همچنین از پیروان و محبان اهل 
بیت عصمت و طهارت)ع( در سراسر جهان دعوت می کند که با برگزاری و حضور در مراسم روز جهانی قدس، از این وصیت 

عدالت خواهانه موالی متقیان حضرت علی)ع( تبعیت کنند که فرمود: » کونا لِلّظالِم َخصما َو لِلَمظلوِم َعوناً «.

مجمع جهانی اهل بیت)ع(
رمضان المبارک 1432

سخن مجمع
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سال اندوه وجود نازنین خیر البشر خاتم االنبیاء حضرت محّمد مصطفی ـ صلی اهلل علیه و آله ـ سالی بود که آن حضرت بزرگترین حامیان 
و پشتیبانان خود را در یاری دین خدا از دست داد؛ ابتدا بزرگ حامی پیامبر)ص( یعنی حضرت ابوطالب)ع( و بعد همسر با وفا و فداکارش 

امّ المؤمنین حضرت خدیجه)س( که هر دوی این بزرگان در حفظ و گسترش اسالم نقش عمده و اساسی ایفا کردند.
نقل شده است که بعد از وفات حضرت ابوطالبـ  علیه السالمـ  و حضرت خدیجهـ  سالم اهلل علیهاـ  پیامبر چنان غمناک بود که از خانه کمتر 

بیرون  می رفتند؛ و از این روی آن سال را »عامُّ الحزن« نام  نهادند.
منسوب است به امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( که در مرثیه آن دو بزرگوار فرموده اند:
َعلی هالََکین ما تَری لَُهما ِمثاَل                   اََعیَنیَّ ُجودا باَرَک اهللُ فیُکما  

ل َمن َصّلی  َوَسّیَدهًْ الّنسوان اَوُّ َعلی َسّیِد الَبطحاِء و ابنِ  َرئیسها  
َفِبتُّ اُقاسی ِمنُهَما الَهمَّ َو الثَّکلی  ُمصابُُها اَرجی لَِی الَجوَّ َو الَهوا  

َعلی َمن بغی فِی الّدین ِ َقد َرعیا ااِل لََقد نََصرا فی اهللِ ِدیَن ُمَحّمٍد  
روز 26 رجب سالگرد وفات حضرت ابوطالب)ع( و روز 10 رمضان سالگرد وفات حضرت خدیجه)س( است که با ماه های مرداد و شهریور امسال 
مصادف هستند؛ لذا بر حکم وظیفه و به جهت حق بزرگی که ایشان در یاری دین خدا برگردن مسلمین دارند و نیز شبهات ناجوانمردانه و 
غیرعالمانه ای که دشمنان اهل بیت)ع( درباره ایمان جناب ابوطالب ایجاد کرده اند ویژه نامه ای شامل مصاحبه اختصاصی با  مرجع عالیقدر 

حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی )دامت برکاته( و گفت وگوها و متونی دیگر از بزرگان به خوانندگان گنجینه تقدیم نمودیم.
در خصوص حضرت خدیجه)س( نیز برای اینکه توانسته باشیم تنها گوشه ای از ابعاد شخصیتی آن حضرت را بازگو نماییم خدمت بانو مجتهده 

سرکار خانم صفاتی رسیدیم و در این خصوص با ایشان به گفتگو پرداختیم که متن آن تقدیم عالقمندان شده است. 



سال دهم بعثت؛
عام الحزن

به قلم: آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

l وفات ابوطالب)ع(
سال وفات دو یار دیرین پیامبر)ص( حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه 

ام المومنین)س( »عام الحزن« نام گرفت.
بر حسب آنچه در مصباحین )مصباح شیخ و مصباح کفعمی( از ابن 
عیاش مؤلف کتاب نفیس مقتضب االثر فی االئمهًْ االثنی عشر 
منقول است وفات آن حضرت در روز 26 رجب سال 10 بعثتـ  که به 

عام الحزن نامیده  شد اتفاق  افتاده  است.
و بر حسب آنچه از ابن منده در کتاب المعرفهًْ نقل شده سه روز قبل 
از وفات حضرت خدیجه)ع( واقع شده که با توجه به اینکه وفات آن 
معظمه در روز دهم ماه مبارک رمضان بوده پس روز هفتم ماه رمضان 

روز وفات حضرت ابوطالب می باشد.

l استحکام ابوطالب)ع(
حضرت ابوطالب)ع( از اول شروع و ظهور این دین حنیف یگانه کسی 
بود که آن را تحت حمایت گرفت، همان بزرگ مرد ارجمندی که از 
اجتماع قریش و نقشه ها و تهدیدات و قطع روابط و آزار و اذیت ایشان 
بیم نداشت و تا زنده بود، با خلوص نیت، از پیامبر اسالم)ص( حمایت کرد 
و به او گفت: » اذهب یابن اخی! فقل ما احببت فواهلل! ال اسلمک لشیء 
ابدا«1 ] ای پسر برادم! برو و هرچه دوست داری بگو؛ به خدا سوگند! تو 

را در هیچ پیش آمدی تنها نمی گذارم[.
و سروده است که:

و اهلل لن یصلوا الیک بجمعهم                     حتی اوسد فی التراب دفینا 
فاصدع بامرک ما علیک غضاضهًْ               و ابشر وقر بذاک منک عیونا 

گنجینه ایام
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و عرضت دینا علمت بانه                           من خیر ادیان البریهًْ دینا2
با این مضمون که: ]به خدا قسم! هرگز با همه قوایشان به تو نمی رسند، تا من 
در خاک مدفون  شوم. پس دینت را منتشر کن که ترسی بر تو نیست؛ و تو را 
مژده  می دهم و از این نکته چشمت  روشن  باد که دینی را آوردی که می دانم 

آن دین، بهترین ادیان برای بشر می باشد.[
و همان بزرگواری که در ضمن قصیده دیگرش می فرماید:

الم تعلموا انا وجدنا محمدا            رسوال کموسی خط فی اول الکتب 
و ان علیه فی العباد محبهًْ            وال حیف فیمن خصه اهلل بالحب

] آیا نمی دانید که ما محمد)ص( را پیامبری مانند موسی یافته ایم که در کتب 
آسمانی پیشین از او نام برده شده است. و به درستی که در میان بندگان، برای 
او محبتی است و آن کسی که خداوند او را به محبت خود مخصوص گردانیده، 

ستمی ندارد.[
و نیز می فرماید: 

ان علیا و جعفرا ثقتی           عند ملم الزمان  و النوب 
ال تخذال و انصرا ابن عمکما       اخی المی من بینهم و ابی 

و اهلل ال اخذل النبی و ال          یخذله من بنی ذو حسب
حضرت ابوطالب در شعر فوق بیان  می دارد که: علی و جعفر در حوادث و 

نامالیمات روزگار مورد اعتماد من هستند.
 وی به فرزندانش توصیه  می کند که آن حضرت را رها  نکرده و یاری  دهند. و 
این نکته را متذکر  می شود که: پدر او از برادران من است و من و او از یک پدر 
و مادر هستیم. و به خدا قسم که من، یاری پیامبر)ص( را رها  نخواهم  کرد و 

نیز هرکه دارای شرافت انسانی است، او را رها نخواهد کرد.

l ایمان ابوطالب)ع(
از حضرت باقر)ع( روایت شده است:

»اگر ایمان ابی طالب را در یک کفه ترازو و ایمان این خلق را در کفه دیگر 
گذارند، ایمان او سنگین تر خواهد بود.«3

مقام آن حضرت چنان رفیع  بود که پیامبر)ص( در مصیبتش گریان شد و 
بسیار اندوهناک گردید و جبین راست او را چهار مرتبه مسح فرمود و جبین 
چپش را سه مرتبه مسح کرد، سپس فرمود: ای عم! در صغیری پرورشم دادی 
و در یتیمی کفالتم نمودی و در کبیری یاری ام کردی، خدا به تو در برابر 
یاری من پاداش نیکو دهد. پیامبر پیشاپیش جنازه او می رفت و می فرمود: 

صله رحم کردی و جزای نیکو گرفتی.4
در »سیره ابن هشام« از محمد  بن اسحاق نقل شده است که:

پس از وفات ابوطالب، قریش، بر پیامبر)ص( مرارت هایی رساندند که در حیات 
ابوطالب جرات انجام آن را نداشتند. از پیامبر)ص( روایت شده است که فرمود: 
»ما نالت منی قریش شیئا اکرهه حتی مات ابوطالب«]قریش به چیزی– که 

از آن کراهت  داشته  باشم- دست  نیافتند؛ تا وقتی ابوطالب وفات کرد.[

l مختصری از فضائل ابو طالب)ع( 
چنان که می دانیم »جناب عبدالمطلب« جد پیامبر)ص( هشت سال پس از 

والدت رسول خدا)ص( به سرای باقی شتافت.
آن جناب، هنگامی که خود را در آستانه مرگ دید، فرزندش ابوطالب را که با 
فرزند دیگرش عبداهلل – پدر واال مقام پیامبر اعظم)ص(- از یک مادر بودند، 
فراخواند و درباره کفالت و حمایت نور دیده اش، محمد)ص( به او سفارش و 
وصیت کرد و گفت: »او را با زبان و مال و دست یاری کن، که به زودی او سید 

به  خطاب  ابوطالب)ع(  حضرت 
پیامبر)ص( گفت:

همه  با  هرگز  قسم!  خدا  به 
تا  نمی رسند،  تو  به  قوایشان 
پس  شوم.  مدفون   خاک  در  من 
دینت را منتشر کن که ترسی بر 
تو نیست؛ و تو را مژده  می دهم 
و از این نکته چشمت  روشن  باد 
می دانم  که  آوردی  را  دینی  که 
آن دین، بهترین ادیان برای بشر 

می باشد
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قوم شما می شود.« و در این مورد از ابوطالب عهد و پیمان گرفت.
ابوطالب، چهل و دو سال در نهایت وفا و صمیمیت و فداکاری به کفالت و 

حمایت و یاری پیامبر)ص( پرداخت.
او مانند پدری رئوف، و همسر مکرمه اش » فاطمه بنت اسد « چون مادری 
مهربان، به خدمت رسول خدا قیام و اقدام کردند؛ او را از فرزندان خود بیشتر 

دوست می داشتند و بهتر پذیرایی می کردند.

l همسر ابوطالب)ع(؛ مادر پیامبر
از   – ابی طالب  معظمه  همسر   – اسد  بنت  فاطمه  می گوید:  »یعقوبی« 
پیامبر)ص( پرستاری می کرد و وقتی از دنیا رفت، آن حضرت فرمود: »امروز 
مادرم وفات کرد« و او را به پیراهن خود کفن فرمود. و وقتی قبر او را حفر کردند 
و به لحد رسیدند، پیامبر)ص( با دستان مبارک خویش آن را حفر کرد و 
خاک آن را بیرون آورد و در آن خوابید و با این دعا، خدا را خواند: »اللهم 
اغفر المی فاطمهًْ بنت اسد و لقنها حجتها و وسع علیها قبرها مدخلها بحق 
نبیک محمد و االنبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین«5 ] خدایا به حق 
پیامبرت محمد)ص( و انبیای پیش از من، بر مادرم – فاطمه بنت اسد – ) 
زنی که چون مادر به من محبت و رسیدگی کرد(، ببخش و حجت و اعتقادات 
صحیح را به او تلقین نما، و محل سکونت برزخی او را گشایش بخش؛ که تو 

مهربان ترین مهربانانی.[
از آن حضرت، در مورد علت آن همه لطف که تا آن زمان در حق کسی 
اعمال نکرده بودند، پرسش شد؛ فرمود: » پیراهنم را به او پوشانیدم تا از جامه های 
بهشتی به او بپوشند. و در قبرش خوابیدم تا فشار قبر او سبک گردد؛ زیرا او 

بعد از ابی طالب، از نیکو کارترین خلق خدا با من بود.«
بر طبق روایت »یعقوبی« به آن حضرت گفته شد: »یا رسول اهلل! اندوه شما 
بر فاطمه شدت یافت.« آن حضرت فرمود: »انها کانت امی اذ کانت لتجیع 
صبیا نها و تشبعنی، و تشعتهم و تدهیننی و کانت امی.«6 ] به درستی که 
او مادر من بود. چه بسا که بچه هایش گرسنه بودند،ولی او مرا سیر می کرد، 
و گاه آنان ژولیده مو بودند و او سر مرا شانه می زد و مرا معطر می نمود؛ او در 

حقیقت مادر من بود.[

l ابو طالب)ع(؛ بزرگ قریش
ابوطالب، سید بطحاء، پیر قریش، و رئیس مکه و قبله قبیله بود. ایشان جمیع 
فضائل اخالقی را دارا بودند. همه به او احترام می گذاشتند و شخصیت و مکارم 

اخالقش را می ستودند.
وقار  و  الملوک  بهاء  علیه  وسیما  جسیما  شیخا  ابوطالب)ع(  »کان 
الحکماء«7]ابوطالب، پیرمردی تنومند و زیبا بود که در رخساره او ظرافت 

پادشاهان و وقار حکیمان دیده می شد.[
از »اکتم بن صیفی«- حکیم معروف عرب- پرسیدند: » حکمت و ریاست و 
حکم و سیادت را از که آموختی؟«. گفت:»از حلیف علم و ادب، سید عجم و 

عرب، ابوطالب بن عبدالمطلب«.

l وظیفه امت در برابر ابو طالب)ع(
به طور قطع، بر همه امت اسالم الزم و واجب است که قدر خاندان ابوطالب 
را بدانند و خدمات و رنج و مصائب آنان را  در یاری پیامبر)ص(، نصرت دین 

و اعتالی کلمه توحید فراموش ننمایند.
هیچ خانواده ای به اندازه این خاندان، به اسالم و پیامبر اسالم)ص( خدمت نکرده 
و خدمات هیچ کس به اندازه خدمات آنان برای دین اسالم سودمند و با ارزش 
نبوده است. هنگامی که همگان، پیامبر)ص( را تنها گذاشته بودند و دفع خطر 
از اسالم و جان پیامبر)ص( فقط با فداکاری و ایثار جان میسر بود، این خانواده 
در دشواری ها و سختی ها، پیامبر)ص( را چنان یاری دادند که بهتر از آن برای 

کسی مقدور نبود.
خانواد ه ای که سال ها پیامبر)ص( عضو آن بود و محیط آرام و سرشار از صفا 
و وفا، تقوا و فضیلت، شرافت و صداقت و امانت آن، پیامبر)ص( را در بر گرفته 

بود.
آری، حق ابی طالب و همسر محترمه اش – فاطمه- سومین بانوی اسالم، و 
فرزند مجاهد و مهاجرش »جعفر طیار« و دیگر فرزند عزیز و گرامی وی، یگانه 
قهرمان غزوات و فاتح بزرگ و سردار نامی اسالم، به دین اسالم از هرکس 

بیشتر است.
در تاریخ یاران پیامبر)ص( کسی را جز ابوطالب نمی شناسیم که مدت چهل و 
دو سال به آن حضرت در خلوت و جلوت ) میان جمع( و داخل منزل و خارج، 

خدمت کرده باشد و در عین حال، بهترین یار و حامی او باشد.
به خصوص بعد از بعثت، ابوطالب با ثبات و استقامت بی نظیر از پیامبر)ص( 
پشتیبانی کرد و او را یاری رساند. اگر ابوطالب از آن حضرت حمایت  نمی کرد و 
او را تنها می گذارد، یا – العیاذ باهلل – چون دیگران به مخالفت با آن حضرت بر 
می خاست و رسالتش را تکذیب  می کرد و استهزاء و مسخره  می نمود، به طور 
یقین، دین اسالم در آغاز کار اگر با شکست روبه رو نمی شد، حداقل تا مدتی 

از حرکت و پیشروی باز می ماند.
همان  طور که اگر در جنگ خندق، حضرت علی)ع( – فرزند ابوطالب – به 
میدان نمی رفت و با »عمربن عبدود«- آن پهلوان و رزمنده و دالور مشهور- 
پیکار نمی کرد و او را از سر راه مسلمانان بر نمی داشت، پیش بینی آینده اسالم  

برای ما دشوار بود.
در صورتی که ابوطالب از همان ابتدا دست از حمایت پیامبر)ص( بر می داشت 
و او را به دشمنان واگذار می کرد و یا در مقابل او مخالفت و عداوت پیشه 
 می نمود، پیش بینی سرنوشت اسالم بعید می نمود؛ و حداقل در این صورت، 
مشکالت و موانع پیشرفت دین  خدا و مصائب پیامبر)ص( صد چندان شده 
و پیامبر عزیز خدا)ص( گرفتار رنج ها و فشارهای بسیار شدیدتری می گشت.

به شهادت تاریخ، حمایت ابو طالب، راه را برای پیشرفت آئین جدید باز کرد و 
می توان گفت: تاثیر حمایت او نه تنها از نصرت دین پیامبر)ص( توسط شهدای 
بدر و اُحد و حتی برادرش حمزه)ع( کمتر نیست، بلکه با دقت و تامل در 
تاریخ در می یابیم که حمایت ابوطالب از جانبازی و فداکاری آنان در حفظ 

دین موثر تر بوده است.
پیامبر)ص(  از  ابی طالب  توسط  که  از حمایت هایی  دین جدید،  دشمنان 
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صورت می گرفت، بیم داشتند و ابوطالب را یگانه مانع بزرگ اجرای نقشه های 
ضد اسالمی خود می دیدند.

l فداکای خانواده ابو طالب)ع(
ابوطالب و خاندانش، همه چیز محمد)ص( بودند؛ خودش که از مؤمنین 
واقعی و حامی و نگهبان محمد)ص( بود؛ زن و دخترش »ام هانی« - و فرزندان 

وی علی وجعفر – امت و یار و سرباز و مدافع محمد)ص( بودند.
ابن ابی الحدید می گوید: » در امالی ابی جعفر محمد بن حبیب خوانده ام که: 
وقتی ابوطالب پیامبر)ص( را می دید، احیانا می گریست و می گفت: زمانی که 
او را می بینم به یاد برادرم عبداهلل می افتم که برادر پدری و مادری من بود.«8 
و نیز ابن ابی الحدید نقل می کند که: ابوطالب بسیاری اوقات از این که خوابگاه 
پیامبر)ص( مشخص باشد بیمناک بود و شبانگاه آن حضرت را از خوابگاهش 
بر می داشت و پسر عزیز خود علی)ع( را در بستر او می خوابانید) او را فدایی 

پیامبر)ص( قرار می داد.(
شبی علی)ع( گفت:» پدر! من کشته می شوم.«

ابوطالب گفت:
1- اصبرن یا بنی فالصبر احجی                     کل حی مصیره لشعوب

2- قدر اهلل و البالء شدید                              لفداء الحبیب و ابن الحبیب
3- لفداء االغر ذی الحسب الثا                      قب و الباع و الکریم النجیب 
4- ان تصبک المنون فالنبل تبری                  فمصیب منها و غیر مصیب 

5- کل حی و ان تملی بعمر                        اخذ من مذاقها بنصیب
] 1- شکیبا باش ای پسر! که شکیبایی بهتر است. و بازگشت هر زنده ای به 

مرگ است. 
2- خداوند به شکیبایی آزمایش می کند که آزمایش، سخت است برای فدا 

شدن در مسیر دوست و فرزند دوست.
 3- آن که نجیب و از خانواده ای اصیل و متنفذ و با سخاوت و بزرگوار و 

آقاست. 
4- اگر مرگ، تو را ربود، پس به بزرگی رسیده ای و به بدی اصابت ننموده ای.
5- و سرانجام هر زنده ای، هرچند که عمری را به شیرینی گذرانده باشد، 

بهره ای از مرگ را می چشد.[
علی)ع(  در پاسخ پدر گفت: 

أتأمرنی بالصبر فی نصر أحمد                  و و اهلل! ما قلُت الّذی قلُت جازعاً
ولکّننی أحببُت أن تری نُصرتی               و تعلم أنّی لم أزل لک طائعاً

سأسعی لوجه اهلل فی نصر أحمد             نبّی الهدی المحمود طفالً و یافعا9ً
] آیا مرا به شکیبایی در یاوری پیامبر امر می کنی؟ به خدا قسم! اگر من 
سخنی گفتم، از بهر ترس و ناراحتی نگفتم؛ بلکه می خواستم که یاوری مرا 
ببینی و بدانی که من همواره مطیع تو هستم. به زودی برای خدا در یاوری 
احمد تالش می کنم که او پیامبر هدایت و ستایش شده ای از زمان کودکی و 

نوجوانی است.[
علی)ع( در این اشعار، مراتب سعی و کوشش خود را در یاری رسول خدا به 
پدرش اعالم داشت و یادآور شد: سخنانم از روی بی صبری و دریغ از بذل جان 
در راه پیامبر)ص( نبود؛  بلکه می خواستم تو از درجه نصرت من آگاه باشی و 

بدانی تا پای کشته شدن، برای حفظ جان پیامبر)ص( آماده ام و همواره مطیع 
تو هستم.

به طور خالصه باید گفت که عالقه و محبت ابی طالب به پیامبر)ص( بیش از 
حد توصیف بوده، تا آنجا که او را از فرزندان خود عزیز تر و گرامی تر می داشت. 
قصیده »المیه« آن حضرت که به نقل ابن ابی الحدید در اشتهار، مانند 
قصیده » قفا نبک«)قصیده طوالنی و معروف امرءالقیس( است، از ثبات و 
استقامت او در حمایت از پیامبر)ص( و عالقه و حب او به آن حضرت، و 
آمادگی برای انجام هر گونه فداکاری، در راه حمایت از ایشان حکایت دارد. 
این قصیده از جهت فصاحت و بالغت و اثر ادبی، بی رقیب، و از جهت  محتوا 
و مضمون، ممتاز و بی نظیر است تا حدی که ابن کثیر در تاریخ »البدایهًْ و 
« پس از آنکه نود و دو بیت از آن را نقل نموده است می گوید: » هذه  النهایهًْ
قصیدهًْ عظیمهًْ بلیغهًْ جداً الیستطیع یقولها اال من نسبت الیه و هی افحل من 
المعلقات السبع و ابلغ فی تادیهًْ المعنی فیها جمیعاً« 10 ] این، جداً قصیده ای 
با عظمت و بلیغ است، و کسی جز ابوطالب توان سرودن آن را ندارد. این 
قصیده از معلقات سبع )هفت قصیده از برترین قصاید جاهلیت که بر دیوار 
کعبه آویزان شده بودند( زبده تر و گزیده تر است، و در رساندن معنا از تمام آنها 

بلیغ تر می باشد.[ 

l اگر ابو طالب)ع( و علی)ع( نبودند...
در نهایت، چنانچه ابن ابی الحدید در اشعار خود سروده، می توان گفت: اگر 

ابوطالب و فرزندش علی)ع( نبودند، دین بر پا نمی شد.
ابوطالب در مکه، و علی)ع( در یثرب، پیامبر)ص( را یاری  رساندند. ابوطالب 
در آغاز از پیامبر)ص( حمایت کرد و کفالت ایشان را بر عهده گرفت و علی)ع( 
کاری که ابوطالب در یاری دین خدا شروع کرد به  پایان  رساند؛ پس عجب 

نیست که پیامبر)ص( در مرگ او، آن همه محزون و اندهناک گردید.
فقدان وی، جبهه مسلمانان را شکسته و بی پناه  کرد و در نهایت یکی از 
علل لزوم هجرت، همین مرگ او بود؛ زیرا با مرگ او مسلمانان و شخص 
پیامبر)ص( یگانه حامی خویش را از دست دادند و دشمنان در برابر آنها جسور 

و گستاخ گردیدند.
فرحمهًْ اهلل و ارضاه و شّکرها علیه و جزی اهلل عن نبیه و عن امته خیر جزاء. 
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آیت الله العظمی سبحانی
در گفت وگو با گنجینه مجمع: 

با ابوطالب)ع( دشمن اند
چون پدر علی)ع( است

به کوشش: محمد جواد خرسندیگنجینه ایام
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گنجینه مجمع:حضرت ابوطالب علیه السالم و جایگاه و شخصیت 
ایشان را چگونه می توان ترسیم کرد؟

ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. احلمد هلل رب العاملین و الصالة و السالم علی 
خیر خلقه و آله الطاهرین 

ابوطالب ـ علیه السالم ـ عموی بزرگوار پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ پدر 
حضرت علیـ  علیه السالمـ  و رئیس مکه و رئیس بطحاء بود و چها ر قبیله ای 

که در مکه بودند همه زیر نظر او بودند. 
رسالت  از  بعد  که  بود  کسی  و  پیامبر)ص(  حامی  بزرگترین  ابوطالب)ع( 
پیامبر)ص( ده سال تمام از رسول گرامی)ص( دفاع کرد ابوطالب)ع( به راستی 

مومن قریش بود.
اگر رشته زندگی ابوطالب)ع( را با پیغمبر اکرم)ص( از دوران کودکی آن 
حضرت تا آخرین لحظه ای که ابوطالب)ع( جان سپرد، مالحظه کنیم خواهیم 

دید که این مرد شیفته رسول خدا)ص( است. 
خشکسالی  و  قحطی  مکه  در  که  دورانی 
چون  بود  حاکم  مکه  مردم  بر  عجیبی 
بود  بنی هاشم  خاندان  بزرگ  ابوطالب)ع( 
قریش نزد ابوطالب)ع( آمدند و از او خواستند 
که برای آنها از خداوند باران بطلبد. مورخین 
در  آمد  کعبه  کنار  ابوطالب)ع(   می گویند: 
حالی که رسول اکرم)ص( را که کودکی بیش 
را  آن کودک  بود،  گرفته  روی دست  نبود، 
به دیوار کعبه چسبانید و فرمود : خدایا ! به 
حرمت این کودک برای ما باران بباران ! بدون 
اینکه متوجه بت ها بشود یا از بت ها چیزی 
بخواهد مستقیما از خداوند منان طلب باران 

می کند. تاریخ می گوید در آن هنگام در آسمان مکه اثری از ابر نبود اما بعد 
از دعای ابوطالب)ع( به برکت این کودک کم کم ابرها از گوشه و کنار جمع 
شدند و همه مردم در بهت و حیرت فرورفتند. وآن شعری را که بعدها حضرت 

ابوطالب)ع( سروده است اشاره به این حادثه است. 

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه              مثال الیتامی عصمة لالرامل 
) کودکی که چهره نورانی و روشنی دارد بوسیله این کودک از خدا باران 
خواسته می شود و این فردی است که پناهگاه یتیمان و نگاهدار بیوه زنان 

است (
و در تاریخ آمده است: دخت گرامی پیامبر)ص( حضرت فاطمه زهرا ) سالم 
اهلل علیها ( در آخرین لحظه های عمر پیامبر)ص( در کنار بستر آن حضرت 

این  شعر را زمزمه کردند.
واقعه ای دیگر: رسول گرامی)ص( دوازده ساله بود و ابوطالب)ع( در حقیقت 
پرستار و به تمام معنا حامی این کودک دوازده ساله بود. ابوطالب)ع( باید 
به سفر شام می رفت و او را در مکه می گذاشت، هنگامی که ابوطالب)ع( 
سوار شتر شد که با کاروان قریش به شام برود این نوجوان در مقابل ناقة 
ابوطالب)ع( ایستاد و گفت : عمو جان من نیز همراه تو می آیم، اشک در 
چشمان ابوطالب)ع(  حلقه زد و برادر زاده اش را همرا ه  خویش برد. این 
عالقه، عالقه خویشاوندی نیست، انسان به فرزند 
خویش چنین عالقه ای ندارد. این عالقه، عالقه 
این  آینده ی درخشان  و  است  ایمانی  و  معنوی 
کودک را دیده است. حتی خودش در اشعاری 
اشاره می کند که هرگز مقام این کودک نزد من 

مقام اوالد نیست بلکه باالتر از اوالد است:
ان ابن آمنه النبی محمدا

عندی یفوق منازل االوالد

گنجینه مجمع: با توجه به این حقایق روشن، 
چرا برخی قضاوت های ناروا از سوی برخی 

اهل سنت، دربارة ایمان ایشان وجود دارد؟ 
ـ قضاوت درباره یک فرد باید دور از مسائل عاطفی و یا سیاسی باشد، زیرا 
اگر عواطف یا مسائل سیاسی را در استنباط خود دخالت بدهیم قهرا به واقع 
نمی رسیم از این رو مورخ باید خود را از همه ی مسائل جانبی مجرد کرده و 

به واقعیت بنگرد تا واقعیت را دریافت کند.

اگر یك دهم دالیلی که برای ایمان 
ابوطالب )ع( وجود دارد برای فرد 
از  و  ص  پیامبر  صحابه  از  دیگری 
را  او  داشت  وجود  صحابه  پدران 
اما  دانستند  می  فرد  ترین  مومن 
اگر با این همه دالیل روشن باز در 
ایمان ابوطالب)ع( شك کنیم، قطعا 

نوعی تعصب است.
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سه  هر  می بینیم  را  ابوطالب)ع(  سخنان حضرت  و  آثار  افعال،  که  وقتی 
می گویند که او مومن بوده است و آیا برتر و باالتر از این هم راهی هست؟ اگر 

به این مطلب ایمان نیاورند »َفِباَیِّ َحِدیٍث بَعَدهِ یُوِمُنون«
آری تمام این مشکالت برای این است که او پدر علی)ع( است چون دشمنان 
علی)ع( قادر نیستند به آن حضرت لطمه بزنند زیرا همه قبول دارند که 
علی)ع( اول من آمن با هلل است همه قبول دارند که در غار حراء در کنار 

پیامبر اکرم)ص( بود، همه قبول دارند که اکثر جهادا و اکثر علما است. از این 
رو به علی)ع(  نمی توانند جسارت کنند و برای اینکه زهر خودشان را بریزند 
و خشم خودشان را نشان بدهند ناچار شدند به سراغ پدرش بروند در حالیکه 

اگر این مسئله نبود ابوطالب)ع(  برترین و باالترین مومنان بود.
چرا که اگر یک دهم دالیلی که برای ایمان ابوطالب )ع( وجود دارد برای فرد 
دیگری از صحابه پیامبر ص و از پدران صحابه وجود داشت او را مومن ترین 
فرد می دانستند اما اگر با این همه دالیل روشن باز در ایمان ابوطالب)ع( شک 

کنیم، قطعا نوعی تعصب است.
وقتی در اعمال و افعال ابوطالب)ع( می نگریم می بینیم : هنگامی که رسول 
گرامی)ص( اعالم رسالت و نبوت کردند و از هر طرف بر پیغمبر اکرم)ص( 
هجوم وارد شد تنها کسی که ده سال تمام از رسول گرامی)ص( دفاع کرد 
ابوطالب)ع( است و به خاطر همین دفاع سختی های فراوانی را تحمل کرد. 

ابوطالب)ع( رئیس قبائل مکه بود ولی کار به جایی رسید که به خاطر برادر 
زاده اش سه سال در حصار ماند. مسائل جامعه شناسی و روانشناسی این مقدار 
فداکاری را تفسیر می کند. و این مقدار حمایت به خاطر تعصب برادرزاده گی 
بوده است. زیرا او برادرزاده های زیادی داشته است چطور شد که فقط نسبت 
به این برادرزاده این همه عالقه و این همه فداکاری داشته است. آیا ریشه این 
فداکاری فقط همین رابطه خویشاوندی است ؟! آیا رئیس مکه به خاطر این 

خویشاوندی مقام خود را از دست می دهد و در حصار مکه می ماند. قلیل من 
االنصاف، قلیل من العقل، کمی تفکر کنیم تا در قضاوت مان اشتباه نکنیم.

شما ببینید وقتی یک شب یا یک روز رسول اکرم)ص( در آمدنشان تأخیر 
داشتند ابوطالب)ع( چون قبال یکی از قریش گفته بود که باید به زندگی 
محمد)ص( خاتمه داد خیلی نگران شدند و ترسیدند که نکند این تأخیر 
مربوط به تهدید آن فرد باشد. لذا بنی هاشم را بسیج کرد که همگی سالح را 
زیر عبای خود پنهان کنند و به سراغ قریش بروند، که ناگهان زید بن حارثه 
آمد و خبر داد که پیغمبر)ص( در نقطه خاصی مشغول تبلیغ است و از این 
رو تأخیر کرده است. آیا پیوند خویشاوندی سبب می شود که یک انسان تا 
این حد زندگی خانواده خود را به خطر بیندازد به خاطر اینکه فرزند برادرش 
تأخیر کرده، و چون نگران شده بنی هاشم را مجهز کند که بروید در کنار هر 
یک از سران قریش بنشینید و هنگامی که اشاره کردم به زندگی آنها پایان 
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دهید ؟! اینها را نمی شود با تعصب و با پیوند خانوادگی تفسیر کرد، این جز 
ایمان راسخ به برادر زاده و اعتقاد به نبوت او چیز دیگری نیست.
گنجینه مجمع: اشعار ابوطالب)ع( نیز مؤید ایمان اوست.

ـ یکی راه های قضاوت درباره یک شخص مراجعه به اقوام و بستگان اوست. 
همه اهل بیت)ع( من جمله امام سجاد)ع(، امام باقر)ع(، امام صادق)ع(، و 
سایر ائمه علیهم السالم. می گویند جد بزرگوار ما مؤمن قریش بوده است. 
و همانگونه که مومن آل فرعون ایمانش باطنی بود نه ظاهری تا بتواند از 
موسی)ع( دفاع کند و لذا همه غرق شدند به جز مومن آل فرعون، حضرت 
ابوطالب)ع( نیز مؤمن آل قریش بود، و برای اینکه بتواند از پیغمبر)ص( دفاع 
کند، تظاهر به ایمان نمی کرد. شما دو نوع دوست دارید: یکی دوستی که 

جا  همه  او  می کند،  چاک  سینه  آشکارا 
نمی تواند از شما دفاع کند. دیگری دوستی 
ظاهر  در  ولی  است  دوست  باطن  در  که 
تظاهر به دوستی نمی کند، او بهتر می تواند 
از شما دفاع کند. حال اگر جناب ابوطالب )ع( 
روز اول می گفت اشهد ان الاله اال اهلل همان 
روز اول او نیز گرفتار بال ها می شد در حالی 
که باید در موضع قدرت بماند تا بتواند از 
حجت خدا دفاع کند. و لذا آن مرد قطیفی 

کتابی بنام »ابوطالب مومن آل قریش « نوشته است.
یکی از راه های دیگر قضاوت در باره یک شخص مراجعه به آثار ادبی آن 
شخص است. چرا که آثار فکری شما فرزندان شمایند. فرزندان شما دو نوعند: 
یکی فرزندان مادی که همین فرزندان شما هستند، و دیگری فرزندان فکری 
و فرهنگی که عقائد و افکار شماست. فرهنگ، کتاب و انشائی که انسان پس 
از خودش بجا می گذارد، آئینه تمام نمای عقائدش می باشد. هنگامی که ما 
دیوان ابوطالب)ع(  را مطالعه می کنیم – نه تنها دیوان او بلکه سیره ابن هشام 
که خیلی عالقه مند به اهل بیت)ع( هم نیست و سیره ابن اسحاق ) شاگرد 
امام باقر)ع( ( را خالصه کرده ولی در عین حال قصائد ابوطالب)ع( را آورده اند 
و دیگران نیز یاداور شده اند و به برخی از اشعارش مراجعه می کنیم می بینیم 

که چگونه اشعار و آثار ادبی او شخصیتش را معرفی می کنند:
لیعلم خیار الناس ان محمدا            نبی کموسی و المسیح بن مریم 

) افراد برجسته و باهوش بدانند که محمد پیغمبری است مانند موسی و 
عیسی بن مریم ( 

اتی بهدی مثل ما اتیا به            و کل بامر اهلل یهدی و یعصم 

و انکم تتلونه فی کتابکم           بصدق حدیث ال حدیث المرجم
آیا اگر کسی بخواهد بگوید من مومن هستم رساتر از این شعر سخنی وجود دارد ؟!
اگر سراینده یکی از این ابیات، پدر یکی از صحابه بود و درباره ایمان او اختالف 

وجود داشت فطبلوه و ضمروه ) طبل می زدند و رقص و پایکوبی می کردند(
حضرت ابوطالب)ع( المیه ای دارد که از نظر ادب عربی، از معلقات سبع برتر 
است. معلقات سبع هفت قصیده جاهلی است که عرب به آنها افتخار می کرد 
و از برترین آثار ادبی تاریخ است. و اگر المیه جناب ابوطالب)ع( را در کنار آن 
قصاوید هفت گانه قرار دهند به خوبی جایگاه ادبی آن حضرت روشن می شود.

در قصیده بائیه ای نیز می فرمایند :
الم تعلموا انا وجدنا محمدا              نبیا کموسی خط فی اول الکتب 

چرا می گوید : موسی؟ زیرا جزیرة العرب یهودی 
زیاد دارد.  از مکه که به طرف خیبر بیرون می 
آمدند خیبر مرکز یهودی ها بود. مدینه نیز مرکز 
یهودی ها بود و مسیحیت فقط در نجران بود، و 
لذا حضرت ابو طالب علیه السالم  جناب موسی 
علیه السالم  را اسم می برد و می فرماید بروید تورات 

را نگاه کنید.
و در قصیده نونیه خود می فرماید :

واهلل لن یصلوا الیک بجمعم
د فی التراب دفینا حتی اُوسَّ

)به خدا سوگند: دشمنانت به تو دست پیدا نمی کنند تا روزی که من زیر 
خاک بروم(.

گنجینه مجمع: با تشکر در پایان خواهشمند است چنانچه مطالبی در 
لزوم گرامی داشت و پرداختن به شخصیت آن بزرگوار الزم می دانید 

بیان فرمائید
ـ امیدوارم ان شاء اهلل 26 رجب که وفات آن بزرگوار است یاد آن بزرگوار را 
زنده نگه دارید و بدانید این حرکت سبب وحدت می شود. برخی فکر می کنند 
که اگر ما بر ایمان ابوطالب علیه السالم  اصرار کنیم وحدت را از بین می بریم، 
در حالی که به وحدت کمک می کنیم. زیرا وقتی مخالف فهمید که اشتباه 
کرده و حقیقت ایمان ابوطالب علیه السالم است افکار ما یکی می شود و در 

واقع بحث پیرامون حقائق به وحدت اسالمی کمک می کند. 

گنجینه مجمع: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

بر  ما  اگر  که  می کنند  فکر  برخی 
ایمان ابوطالب علیه السالم  اصرار 
می بریم،  بین  از  را  وحدت  کنیم 
در حالی که این مسأله به وحدت 

اسالمی کمك می کند
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آیت اهلل العظمی  مکارم شیرازی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در تاریخ اسالم کمتر کسی را می یابیم که مانند 
آن  غربت  روز  در  اسالم  از  دفاع  در  ابوطالب 
کوشیده باشد و اگر حمایت های بی دریغ آن بزرگوار 

نبود درخت نوپای اسالم به ثمر نمی نشست.
و  پیامبر)ص(  حاالت  سخت ترین  در  ابوطالب 
مسلمین – یعنی در آن سه سال که آنها در دّره 
مخصوصی در نزدیکی خانه خدا که بعداً به شعب 
ابی طالب معروف شد در محاصره دشمن بودند- 
مانند پروانه گرد شمع وجود پیامبر اسالم)ص( 
می چرخید و با تمام وجود در حفظ او می کوشید.
پیامبر)ص(  استراحت  و  خواب  محل  شب  هر 
را عوض می کرد و فرزند دلبندش را در جای او 
می خوابانید، و به او می فرمود: » من تو را فدای 

پیغمبر)ص( نمودم.«
او از همان کودکی به سبب أمارات و نشانه های 
روشن به آینده پیغمبر اسالم)ص( پی برده بود و 
کینه دشمنان سخت  از  و حراستش  در حفظ 
می کوشید و در واقع از مؤمنان به پیامبر اسالم 
قبل از نبوتش بود، حتی  در زمانی که پیامبر 
کودک شیرخواری در قنداقه بود به وسیله او از 
خداوند باران طلبید و خشکسالی سرزمین مکه 

برطرف گردید.

و شعر معروف:
و أبیض یُستسقی الغمام بوجهه

ثمال الیتامی عصمهًْ لالرامل
که ابوطالب بعداً سروده و بسیار ی از دانشمندان 
به  را در کتاب های خود  آن  اهل سنت  و  شیعه 
عنوان یادگار آن زمان نقل کرده اند، گواه روشن 

همین امر است. 
او بارها و بارها در شعر و نثرش ایمان محکم خود 
را نسبت به پیامبر اسالم)ص( ظاهر ساخت ولی 
دور افتادگان از خدا و پیامبر اسالم بزرگ ترین 
تهمت را به او زدند و گفتند ابوطالب کافر از دنیا 
رفت! و به این ترتیب تمام کینه هایی را که نسبت 
به فرزندش علی)ع( داشتند نسبت به پدر بروز 
دادند و تمام شواهد تاریخی را نادیده گرفتند. اگر 
پبغمبر  مدح  در  ابوطالب  معروف  این شعر  جز 
این  بطالن  بر  کافی  نبود  دست  در  اکرم)ص( 

تهمت ناروا بود، آنجا که می گوید:
ً لقد اکرم اهلل النبی محمدا

فأکرم خلق اهلل فی الناس أحمد
و شّق له من اسمه لیجلّه

فذو العرش محمود و هذا محمد!
مرحوم عالمه امینی در جلد هفتم کتاب نفیس 
الغدیر این شعر را از منابع اهل سنت نقل می کند، 
شعری که صریح در ایمان به نبوت آن حضرت در 

حد اعال است.
علی)ع(  فرزندش  ابوطالب همچون  به هر حال 
مظلوم است، مظلوم بزرگ تاریخ اسالم، مظلوم بر 

اثر ظلم کج اندیشان اُموی صفت.
پاکبازان  از  گروهی  که  خوشوقتیم  بسیار  و 
مراسم  این  و  خواستند  به پا  صالح  مؤمنان  و 
بزرگداشت را برای ابوطالب گرفتند تا گرد و غبار 
جاهلیت و تعصب های اُموی را از چهره تابناک این 
مدافع بزرگ اسالم بزدایند و گامی بزرگ در راه 

معرفی این فدایی اسالم و پیامبر بردارند.
متعددی  کتاب های  اواخر  این  در  خوشبختانه 
سوی  از  ابوطالب  ایمان  و  شخصیت  بیان  در 
دانشمندان شیعه نگاشته شده است که زوایایی از 
زندگی و ایمان محکم او را به اسالم روشن می سازد. 
اینجانب به سهم خود از همه کسانی که در این راه 
تالش و کوشش کرده اند تشکر می کنم و امیدوارم 
گامی که امسال برای بزرگداشت بنده صالح خدا، 
مدافع سرسخت اسالم و پیامبر در روز های غربت 
یعنی حضرت ابوطالب پدر واال مقام امیرالمؤمنین 
علی برداشته شده، سر آغاز تالش بیشتری در این 
راه باشد تا غافالن را بیدار و دشمنان اهل بیت)ع( 

را رسوا سازد.

پیام های مراجع معظم تقلید
مبنی بر لزوم بزرگداشت 
مقام حرضت ابوطالب)ع(
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آیت اهلل العظمی حسینی سیستانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

از مقام شامخ و واالی حضرت  تقدیر  تجلیل و 
و  اسالم)ص(  پیامبر  گرامی  عموی  ابوطالب 
اسالم)ص(  پیامبر  از  مردانه  که  امامان)ع(  پدر 
تقویت  و  اسالم  گسترش  در  و  حمایت کرد 
مسلمانان نقش مهمی ایفا نمود، یکی از وظایف 

مسلمانان بوده و تعظیم شعائر الهی است. 
امیداواریم  ابوطالب،  حضرت  وفات  سالگرد  در 
نویسندگان، پژوهشگران، اندیشمندان، نهادها و 
مؤسسات و مجموعه های تحقیقی و همه نخبگان 
شناخت  خصوص  در  جامعه  فرهنگ سازان  و 
گام های  اسالم  مدافع  این  شخصیت  معرفی  و 
پایی  بر  با  مؤمنین  عموم  و  برداشته  مناسبی 

مجالس با شکوه در این امر مهم سهیم گردند.

آیت اهلل العظمی نوری همدانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

قلب عالم امکان، شخص خاتم انبیاء، آن کسی 
که عصاره خلقت است درباره سالی که ابوطالب و 
خدیجه از دنیا رفتند می فرماید:» عام الحزن«)سال 
از  این کلمه یک کتاب شرح دارد؛  اندوه(.  و  غم 

این کلمه بر می آید که در همه این سال قلب 
پیغمبر)ص( شکسته بوده است، و شکست قلب 
او یعنی شکست تمام ملک و ملکوت. وقتی قلب 
او یکسال شکسته یعنی قلب 124 هزار پیغمبر 
شکسته است، قلب تمام انبیاء و تمام اوصیاء و تمام 

اولیاء و تمام مالئکه مقرب خدا شکسته است. 

آیت اهلل العظمی حسینی شاهرودی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به  ابوطالب)ع(  معرفی شخصیت واالی حضرت 
مسلمانان جهان و تجلیل از این شخصیت بزرگ 
شخصیت  است،  شایسته  و  جا  به  بسیار  امری 
نبّی  کفیل  و  حامی  و  مدافع  اولین  که  بزرگی 

اکرم)ص( بود. 
امیرالمؤ  فرزندش  مانند  ابوطالب)ع(  حضرت 
منین علی)ع( مظلوم ترین مظلومان است، او ابو 
االئمهًْ االطهار ـ علیهم السالم ـ و کسی است که 
عالم اسالم  مدیون موضعگیری ها و حمایت های 
از  حفاظت  و  اسالم  پیشبرد  راه  در  او  بی دریغ 
رسول اکرم می باشد و تعظیم و تجلیل او مساوی 
با تعظیم رسول اهلل و ائمه اطهار و عظمت اسالم 

است.

آیت اهلل العظمی علوی گرگانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

امیر  حضرت  بزرگوار  پدر  ابوطالب)ع(  حضرت 
المؤمنین)ع( در بین تمامی صحابه رسول گرامی 
این  زیرا  مظلوم ترین شخص است؛  اسالم قطعاً 
اسالم)ص(  معظم  رسول  که  زمانی  بزرگوار 
هیچگونه حامی و پشتیبانی نداشت یکه و تنها به 
حمایت آن حضرت برخاست و تمامی مشکالت را 
به جان خرید ولی متاسفانه تاریخ به ایشان ظلم 
مضاعف نمود و نسبت های ناروا به او داد که با 

شواهد قطعی تاریخی در تعارض مسلم می باشد.
مثال ایمان ایشان مثال مؤمن آل فرعون است 
که ایمانش را مخفی می نمود تا بتواند به اهداف 
عالیه اش برسد؛ و لذا هرچه در این زمینه کار های 
تحقیقی صورت گیرد که چهره درخشان و مظلوم 
به  خارج گردد  زنگار  آئینه  از  تاریخ  مظلوم  آن 
جل  و  عز  خداوند  مرضّی  شاء اهلل  ان  و  جاست 
و  بیت عصمت  اهل  و  گرامی اش)ص(  رسول  و 
طهارت بالخصوص موالی متقیان امیر مؤمنان)ع( 

خواهد  بود.
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رییس مؤسسه تحقیقاتی حرضت ابوطالب)ع(:

باید به منت این 
شخصیت بزرگ تاریخ 

بپردازیم

و  فضالء  از  صباحی«  مهدی  محمد  المسلمین  و  »حجت االسالم 
اندیشمندان حوزه علمیه قم است که چندی پیش "مؤسسه تحقیقاتی 
انتشاراتی حضرت ابوطالب)ع(" را با هدف تحقیق و تتبع درباره آباء و 

امهات پیامبر اکرم)ص( تأسیس نموده است.
در تحقیقاتی که تاکنون در این مؤسسه انجام شده است ده ها منبع 
معتبر شیعه و سنی درباره ابعاد مختلف زندگی حضرت ابوطالب)ع(، 
حضرت عبدالمطلب و دیگر خویشاوندان پیامبر جمع آوری و مورد 

مطالعه قرار گرفته است. 
آنچه در پی می آید مصاحبه با ایشان پیرامون شخصیت بزرگ اسالم و 
تاریخ حضرت ابوطالب)ع( است که در حدود 42 سال از پیامبر گرامی 

ـ صلوات اهلل علیه و آلهـ  عاشقانه حمایت کرد. 

یك  که  می خواهم  بحث،  شروع  عنوان  به  مجمع:  گنجینه 
دورنمایی از شخصیت ابوطالب مطرح بفرمایید. 

ـ ابوطالب در زمان تولد پیامبر 35 ساله و زمانی که پیامبر به ایشان 
سپرده شد، ابوطالب 43 ساله بود و از لحاظ عقلی و فکری به تکامل 
رسیده بودند. وقتی که ما شرح حال ابوطالب را مطالعه می کنیم یقین 
پیدا می کنیم که وی مطمئن بوده محمد امین)ص( همان پیامبر 

موعود است.
آینده  فرزند،  این  می گوید  که  دارد  وجود  زیادی  مدارک  و  قرائن 
روشنی دارد و قرار است که به نبوت برسد. در بعضی از اسناد تاریخ ما 
می خوانیم که جناب ابوطالب می دانستند که محمد امین نبی هستند 

به کوشش: رضا لك زاییگفتمان مجمع
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و حتی اطالع داشته اند که وصی آن  نبی هم، فرزند خودش است.
ابوطالب خودش را با زیرکی تمام وقف نبی گرامی اسالم  کرد؛ چون از لحاظ 
وضعیت اجتماعی در  مکه ابوطالب مجبور بود که ظواهری را رعایت کند تا 
بتواند از رسول گرامی اسالم حمایت کند. از جمله این ظواهر هم این بود که 
علناً ایمانش به پیامبر)ص( را اعالم نکند؛ ولی خودش و دو فرزندش را وقف 

رسول اهلل  کرد. 
سفارش  امیرالمؤمنین)ع(  حضرت  به  ابوطالب  که  داریم  زیادی  روایات 
می کردند که برو و مالزم محمد امین)ص( باش چرا که او به غیر از خیر به 

چیز دیگری دعوتت نخواهد کرد.
اینها همه دلیل بر این است که ابوطالب مافوق این است که ما بنشینیم و 
بگوییم که آیا ایشان ایمان داشت یا ایمان نداشت؟! اگر کسی ایمان نداشته 
باشد، اینگونه از دل و جان به کسی کمک و خدمت نمی کند؛ آن هم یک 
بیاید خودش و  با آن موقعیت اجتماعی،  ابوطالب  شخصیت بزرگی مثل 
فرزندانش را وقف و فدای یک یتیم کند. ما نمی توانیم این مسئله مهم را صرفاً 

با قرابت و خویشاوندی و  رابطه عمو و برادرزاده ای تحلیل کنیم.
در طول تاریخ نداریم که کسی اینقدر برای کسی، به خاطر روابط خانوادگی 
فداکاری کند، یا الاقل تا اینجایی که ما دیدیم چیزی در این رابطه نشنیده ایم 

و ندیده ایم.

انکار  را  وی  ایمان  چرا  پس  روشن،  دالیل  این  با  مجمع:  گنجینه 
می کنند؟

همان  به  برمی گردد  هستند،  مخالف  ابوطالب  با  عده ای   چرا  که  این  ـ 
بحث هایی که در صدر اسالم وجود داشت و انگیزه های سیاسی که اخیراً 
هم در جریان است. در روایتی »ابوهریره« در رابطه با جناب ابوطالب نقل 
می کند که ایشان اهل دوزخ هستند )نعوذباهلل(. ابوهریره کیست؟ کسی است 
که معاویه او را اجیر کرده که بیاید و برای حضرت علی)ع( مذمتی بیان کند 
و پول بگیرد. می خواهم بگویم کسانی که ناقل روایاتی علیه حضرت ابوطالب 
هستند، اینها نوعاً کسانی هستند که خودشان با حضرت علی ابن ابی طالب 
و با شخص ابوطالب مشکل داشتند. باالخره پدران و اجداد آنها راضی نبودند 
که دین اسالم گسترش پیدا کند اما ابوطالب این کار را کرد و لذا آنها از این 
کار خوشحال نبودند و می شود گفت که هر موقعیتی پیش می آمد که امکان 
داشت ضربه ای به ابوطالب و یا فرزندش امیرالمؤمنین بزنند دریغ نمی کردند.

گنجینه مجمع: ما مسلمانان چرا در رابطه با این شخصیت های دینی 
و شخصیت های معنوی و مهم و برجسته تاریخ اسالم آنگونه که باید 
کار نکرده ایم. مثالً ما یك رمان یا داستان زیبا اما واقعی که مثالً زندگی 
عمار یاسر یا حضرت ابوطالب و یا بقیه اصحاب و شخصیت های بزرگ 
تاریخ اسالم را نشان بدهد نداریم و یا اگر داریم تعدادشان کم است. 
ـ این مسئله کلی مشخص است که امکانات و شرایط برای مطرح کردن این 
امر مهیا نبوده، ولی الحمدهلل االن جمهوری اسالمی است و در نهضت مقدس 
انقالب اسالمی این امکانات فراهم شده باید از این امکانات و از این فرصت 

استفاده کرد.

در تاریخ هم به همین صورت بوده که شیعه و آثارش در برهه هایی از زمان نمو 
یافته است. زمانی »شیخ مفید«، در زمانی »عالمه حلی«، »مقدس اردبیلی« 
و... توانستند مفاهیم ناب اسالمی و محمدی را توسعه بدهند. در زمانی »سید 
مرتضی«، »سید رضی« و بعد »عالمه مجلسی« و »شیخ بهایی«، تا االن. به 
نظرم آنها خوب به وظیفه شان عمل کرده اند. حاال نوبت ماست و ما باید با قدر 
شناسی این نعمت، بهترین استفاده را از آن ببریم و اگر آن زمان انجام نشده، 

خوب است که االن این کار را انجام دهیم.
مشخصاً راجع به ابوطالب در طول تاریخ در زمان شیخ مفید یا حتی قبل از 
آن در زمان خود ائمه،  به وسیله اصحاب و علماء کتاب و یا رساله نوشته شده 
است. این معنایش این است که توجه شده، خود مرحوم شیخ مفید رساله ای 
دارد به نام رسالهًْ ایمان ابی طالب. در طول تاریخ توجه وجود داشته با 
این تفاوت که گاهی کمرنگ بوده و گاهی نیز پررنگ می شده است. االن 
که شرایط مهیا شده ما باید بیشتر روی آشنایی جوانان با این شخصیت ها 

تمرکز کنیم.
نکته مهم این است که االن باید بهتر کار شود و عرضه هم بشود. مثالً خیلی 
از بزرگان فصلی از فصول کتاب را که راجع به تاریخ بوده پیرامون ابوطالب 
نوشته اند و در این رابطه صحبت کرده اند و ما شاید بیش از 300 تا 400 
منبع و مأخذ داشته باشیم که راجع به ابوطالب)سالم اهلل علیه( به مناسبت 
بحث کرده اند. از مرحوم عالمه امینی در الغدیر و کتابهای دیگر که راجع 
به تاریخ اسالم نوشته شده تا تاریخ دمشق ابن عساکر که از اهل سنت 
هستند. شخصیت ابوطالب خالصه شخصیتی نبوده است که در تاریخ اسالم 
مغفول عنه واقع شود، چون واقعاً 42 سال از زندگی پیامبر اکرم)ص( ممزوج 
با زندگی ابوطالب است به هر شکلی که شما نگاه کنید ابوطالب در آن نقش 
داشته است، حتی ابوطالب جلسه تشکیل می داده تا پیغمبر)ص( حرف های 
خودشان را بزنند. اگر کسی به این روش و دین عالقه نداشته باشد این کار را 
انجام نمی دهد تا مردم به سخنان پیغمبری که قبولش ندارند، گوش بدهند.

گنجینه مجمع: در جریانی که پیامبر)ص( اقوامش را به دین اسالم 
دعوت می کند آمده است که جلسه اول را ابولهب به هم می زند و 
جلسه به وقت دیگری موکول می شود، مجدداً دفعه بعد هم ابولهب 
می خواهد جلسه را به هم بزند که این بار ابوطالب او را مورد عتاب 
قرار می دهد و ساکتش می  کند، اما این سخن ابوطالب در کتاب های 
درسی نیست و سخنی از ابوطالب و کاری که او انجام داده مطرح 

نشده است. 
ـ بله؛  پیامبر برای دعوت از اقوام به دین اسالم جلسه گذاشتند. اتفاق نظر 
است که ابولهب جلسه را برهم می زند و حضرت ابوطالب به او تشر می زند و 
تعبیرش به این صورت است که به ابولهب می گوید: »اسکت یا اعور« ساکت 
شو ای آدم اعور! که در لغت عرب اعور به معنای لغت پستی است که در رابطه 
با انسان به کار برده می شود. در تاج العروس به مناسبت این لغت، این جریان 

تاریخی هم نقل شده است. 
این یکی از کارهایی است که ابوطالب انجام می دهد و بعد رو به پیامبر)ص( 
کرده و می گوید: »حرفت را بگو فرزندم«. البته در هیج جایی نیامده که 
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در جلسه اول گفته باشند، حتماً در جلسه دوم و یا در جلسه سوم این 
مطلب را بیان کردند که هرکس به من ایمان بیاورد وصی من خواهد بود. 
که بعد حضرت علی)ع( بلند می شود و می گوید: »من!« و بعد از آن حضرت 
می فرماید که تو بعد از من وصی من هستی. و در اینجا باز هم ابولهب خطاب 
به ابوطالب با طعنه می گوید: »از این به بعد باید به پسرت احترام بگذاری 

چون او امیر تو است«.
بحث ما در این است که ابوطالب اگر به پیغمبر و نبوتش اعتقاد نداشت 
این کارها را انجام نمی داد. اما اینکه اعتراض جناب ابوطالب به ابولهب، در 
کتاب های درسی ما نیست بحث دیگری است و علی القائده خوب است این 
مطالب در کتاب های درسی به صورت کامل درج شود، زیرا اینها تاریخ اسالم 
است و  مطلبی مهم راجع به شخصیتی است که چیزی در حدود 42 سال از 

پیامبر اکرم حمایت کرده است.

گنجینه مجمع: آیا بحث و بررسی پیرامون شخصیت جناب ابوطالب 
می تواند یکی از محورهای تقریب شیعه و سنی باشد؟ 

ـ سؤال خوبی است. اصالً باید این مطلب را به متولیان امر متذکر شد که اگر 
می خواهند بحث تقریب شیعه و سنی را داشته باشند، به این مسئله مهم 
تاریخ اسالم دقت کنند. ابوطالب در این 42 سال در حمایت از پیامبر نقش 
داشته، آیا اینکه ما بگوییم ابوطالب حامی پیامبر بوده سبب اختالف می شود 
یا به کسی بر می خورد و یا خدشه ای به مسئله تقریب ایجاد می کند؟ هرگز 

این طور نیست. این مطلب خودش می تواند محور تقریب باشد.
ما به جای این بحث های حاشیه ای می توانیم به متن این شخصیت بزرگ 
تاریخ بپردازیم و نباید متن را فدای حاشیه کنیم. االن هم شیعه و سنی با 
محبت، وحدت و تفاهم خودشان در عین اختالف دیدگاه، باید ابوطالب وار 

حامی پیامبر و اسالم باشند. 

گنجینه مجمع: چه کسانی و با چه دالئلی از مؤمن نبودن جناب 
ابوطالب سخن می گویند؟ آیا دالئل آنها مبتنی برانگیزه های سیاسی 

و بغض مذهبی است؟
ـ این بحث، یک بحث سلفی گری است که »محمد بن عبدالوهاب« و قبل از 
او »ابن تیمیه« مطرح کردند. قبل از آن هم کسانی به خاطر کینه هایی که از 

فرزند ابوطالب داشتند، حکم تکفیر پدرش را صادر کردند. 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه آورده است که وقتی خبر شهادت 
»ابی عبداهلل الحسین« به مدینه و به »مروان بن حکم« رسید او قبر مطهر 

رسول اهلل را مورد خطاب قرار داد و گفت: »یا محمد! یوم بیوم بدر!«
تاریخ تمام اینها را ضبط کرده است، یعنی ما می توانیم بگوییم که تقریباً 
کینه های قدیمی باعث صدور فتواهای پوشالی این چنینی شد. یکی دیگر از 
راویانی که در تعریض به ابوطالب مطلب نقل کرده »مغیرهًْ بن شعبه« است. 
او کسی نیست که جزء صحابه و قابل اعتماد محسوب شود، بلکه متهم است 
که به همسر کسی تجاوز کرده است و سه نفر هم بر این کار شنیع او شهادت 
دادند. منظورم این است که مغیره به قول امروزی ها  زن باز و زن باره بوده است. 
در تاریخ آمده که او چندین بار این کار زشت خودش را تکرار کرده است. 

حتی حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم هم فرمود: »اگر به مغیره دست پیدا 
کنم حد بر او جاری می کنم«.

امام  به لب و دندان مبارک  با چوب خیزران  یزید  در جریان عاشورا هم 
حسین)ع( می زد و شعر می خواند که امروز انتقام بدر را گرفتم، این حرف 
نیز عمق کینه های این جاهالن خبیث را به اهل بیت و وابستگان به اهل 

بیت نشان می دهد. 

گنجینه مجمع: آیا در این بین کسانی هم هستند که فی سبیل اهلل و 
صادقانه به ابوطالب بدبین باشند؟ 

ـ بنده تا حاال برخورد نکرده ام. کسانی که معتدل هستند، بی طرف اند. آنها به 
هیچ وجه نمی آیند  به قول ابوهریره و مغیره استناد کنند و نسبت به ابوطالب 
بدبین باشند، ابن ابی الحدید اینطوری است. او می گوید من راجع به ابوطالب 
توقف دارم. در حالی که استاد ابن ابی الحدید، یعنی »ابوجعفر اسکافی« که از 
بزرگان است و ابن ابی الحدید هم خیلی به این استادش عشق می ورزد، ایمان 

جناب ابوطالب را تأیید می کند.

گنجینه مجمع: کدامیك از علمای اهل تسنن ایمان ابوطالب را تأیید 
کرده اند؟

ـ کتابهایی از علمای اهل سنت در دست هست که ایمان ابوطالب را تأیید 
می کنند؛ مثالً کتاب اسنی المطالب فی نجات ابی طالب، نوشته »احمد بن 
زینی دحالن« که از علمای بزرگ و مفتی مکه بود و در سال 1304 هجری 
قمری درگذشت. در این کتاب به روایاتی که علیه ابوطالب بوده پاسخ داده 
است و به طور کلی نظرات مخالفین را رد کرده است و نظرات موافقین را ذکر 
کرده است، همچنین قرائن و شواهد ایمان ابی طالب را هم ذکر کرده است.

کتاب دیگر، شهاب االخبار است که نوشته »محمد بن سالمه القضاعی« 
است که در سال 454 قمری در گذشته است و »موصلی الحنفی« بر آن 
شرحی نوشته است. موصلی الحنفی در این کتاب می گوید: »إن بغض ابی 

طالب کفر«؛ یعنی بغض جناب ابی طالب کفر است.
»تلمسانی« هم گفته است هر کس ابوطالب را اذیت کند، پیغمبر را اذیت 

کرده است، چون پیامبر ابوطالب را دوست داشته است.
»شیخ سحیمی« در شرح کتاب جوهر التوحید به صورت اجماعی نقل 
می کند که اگر ابوطالب ایمانش را علنی می کرد همان دشمنی که دیگران 
با حمزه داشتند، با ابوطالب هم همان گونه رفتار می کردند، در نتیجه کارایی 
ابوطالب کم می شد. ابوطالب رئیس مکه بود و می توانست از پیغمبر)ص( 
حمایت بکند و وقتی قرار باشد ابوطالب هم مانند حمزه و علی ابن ابوطالب 
بشود، این کارآیی پایین می آید. ابوطالب کسی بود که علناً با قول، فعل، 
مال،  شعر، حیثیت اجتماعی و حتی ابزارهای نظامی از پیامبر)ص( حمایت 
می کرد ولی علناً اسالم خود را اعالم نکرد. حتی آمده است در زمانی که در 
شعب بودند صبر می کرد تا همه می خوابیدند و پیغمبر هم می خوابید. بعد 
می آمد پیغمبر)ص( را بیدار می کرد و می برد جای دیگری می خواباند و یکی 
از بچه های خودش را جای پیغمبر می خواباند، خوب اگر این آدم اینقدر 
برایش این پسر برادر عزیز است که می خواهد جانش را فدایش کند دلیل 
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مهمی دارد.
در جریان شعب آمده است که گروهی را مأمور می کرده که شبها شما در 
اطراف پیامبر اکرم)ص( نگهبانی بدهید. به این صورت که یک عده شما 
بخوابید و یک عده دیگر بیدار باشند و بعد از مدتی جای خود را عوض کرده 

و دو مرتبه کشیک بدهید.

گنجینه مجمع: شما می گویید که ایشان بزرگ قریش بوده است. 
چطور می شود که زمانی که تحریم می شوند حضرت ابوطالب دیگر 
نمی تواند کاری انجام دهد، و مانند بقیه مسلمانان که تحریم بودند 
ایشان هم مانند بقیه مسلمانان در شعب ساکن شدند و نتوانستند 

کاری انجام بدهند؟ 
ـ تحریم، یک تحریم همه جانبه علیه تمام مسلمانان بود و طبق قراردادی 
که مشرکین امضا کردند از همه ابعاد بود؛ به این صورت که نه به آنها کاالیی 
فروخته شود و نه از آنها کاالیی خریداری شود، نه با آنها ازدواج شود یعنی نه 
دختر به آنها بدهند و نه دختر بگیرند یعنی هرگونه  همکاری را تحریم کردند.
حضرت ابوطالب خودش در اینجا داخل حصار قرار گرفت. به گونه ای شد که 
دیگر ابوطالب قدرت مداخله نداشت و به قول امروزی ها کار به جایی رسید 
که دیگر کارد خود ابوطالب دیگر نمی برید. چون همه قبایل مکه هم قسم 
شدند. در طول این چند سال هم مواظب بودند که کسی به آنها آذوقه نرساند.
در ایام ماه های حرام هم که مسلمانان بیرون می آمدند، زمانی که می خواستند 
قیمت  برابر  دو  را  همان جنس  و  می آمد  مشرکین  از  یکی  کنند  خرید 
می خرید تا کسی به مسلمانان چیزی نفروشد، وضع به این صورت بود. تا 
کم کم نویسندگان تحریم نامه مردد شدند و گاهی بعضی از مشرکین با هم 
صحبت می کردند موضوع صحبتشان این بود که دیشب چطور خوابیدی؟ 
طرف جواب می داد که: »ما خوب خوردیم و خوابیدیم، اما شیرخواره های 
قریش دیشب گریه می کردند چون غذایی برای مادرانشان نبود و چیزی 
برای خوردن نداشتند«. این کار حالتی روانی میان مشرکین ایجاد کرد که از 

کارشان کم کم پشیمان بشوند.
اما اینگونه هم نبود که ابوطالب)ع( کامالً منفعل باشد؛ بلکه ایشان نقش 
محوری و خیلی مهمی در دوران محاصره ایفاء کرد. ابوطالب وقتی جریان 
تحریم را فهمید اگر پیامبر را به آنها تسلیم می کرد که جریان شعب پیش 
را  ـ  مشرکشان  و  مؤمن  ـ  بنی مطلب  و  بنی هاشم  ابوطالب  اما  نمی آمد. 
سازماندهی و مدیریت کرد تا همه با هم کوچ کنند و در شعب ساکن بشوند و 
در طول این مدت هم از پیامبر مراقبت کنند. در این جریان ابوطالب توانست 
عالوه بر مسلمانان تعدادی از قریش را که هنوز ایمان هم نیاورده بودند با 
خودش همراه کند، شاید بتوان گفت که این کار بزرگی بود که از عهده کس 

دیگری جز این شخصیت بزرگ تاریخ ساخته نبود. 

گنجینه مجمع: چرا به این مکان شعب ابوطالب می گویند؟ 
ـ به خاطر اینکه ملکش مال ابوطالب بوده است، اصوالً توی مکه اکثر محل های 
زندگی میان کوه ها و دره ها بوده، مثل شعب بنی عامر؛ آن منطقه ای که بنی 
هاشم زندگی می کردند و در قسمت باالی مکه قرار داشته، منطقه زندگی این 

قبیله بوده است به همین دلیل هم به آن منطقه  »شعب ابی طالب« می گفتند 
و االن هم این محل هنوز به همین نام وجود دارد. 

شعب محل تردد حضرت رسول اکرم)ص( بوده؛ پس این منطقه شعب که به 
معنای امروزی به معنای محله ای بوده که مخصوص این قبیله بوده و آخرین 
شخصیتی هم که بعد از اسالم در این مکان حضور داشته ابوطالب بوده است 

و به همین خاطر هم معروف شده به شعب ابوطالب.

گنجینه مجمع: اما راجع به ایمان ابو سفیان چه توجیهی نزد مخالفان 
وجود دارد؟

ـ حرف های مخالفان را را در جایی ندیده ام. اما حضرت امیرالؤمنین علی)ع( 
در پاسخ نامه معاویه که در نامه هفده نهج البالغه آمده می نویسد: گفتی: 
»ما از فرزندان عبد منافیم آری ما هم چنین هستیم، ولی با این فرق که نه 
امّیه مثل هاشم است، نه حرب، همچون عبدالمّطلب، و نه ابوسفیان مانند 
ابوطالب«؛  یعنی این افراد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و خودت هم قبول 
داری که قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. آنها آبا و اجداد تو هستند و ایشان 

آبا و اجداد من.

گنجینه مجمع: درباره ابوطالب)ع( چند کتاب مستقل تألیف شده 
است؟ 

ـ درباره ابوطالب خیلی کتاب هست. کتاب هایی که به صورت مستقلـ  غیر از 
مقاالت و نوشته های غیرمستقلـ  ما شناسایی کرده ایم و آنها را دیده ایم بیش 
از هفتاد عنوان کتاب است، که توسط علمای شیعه و سنی نوشته شده است. 
این کتاب ها از 40 صفحه هست تا 400 صفحه که به زودی ان شاء اهلل به 

صورت مستقل چاپ  و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

گنجینه مجمع: کتابی هم هست که مسیحیان نوشته باشند، منظورم 
این است مؤلفش نه شیعه باشد و نه سنی؟ 

تاکنون  باشد  نوشته  ابوطالب  به  مسیحیت چیزی راجع  اینکه مستقالً  ـ 
ندیده ام، اما چون ابوطالب شخصی ادیب بوده و از شعرای بزرگ قبل و بعد 
از اسالم محسوب می شده، مستشرقی مثل »کارل بروکلمان« هم به لحاظ 
ادبی در کتاب تاریخ األدب العربی متعرض اشعار ایشان شده است. ایشان 
به مناسبتی که راجع به شعرای قبل از اسالم و در آن دوره زمانی سخن 
می گوید راجع به ابوطالب هم صحبت می کند. کتاب تاریخ التراث العربی، 

نوشته »فؤاد سزکین« را هم در همین زمینه می توان نام برد.

گنجینه مجمع: اشعار ابوطالب پیرامون چه مباحثی است؟ و چند بیت 
شعر از ابوطالب هم اکنون موجود است؟

_ کاری که ابوطالب در اشعارش انجام داده است، حمایت ادبی و فرهنگی از 
پیامبر اکرم)ص( بوده است. در آن زمان شعر و شاعری برای جا انداختن کاری 
و یا فرهنگی میان جامعه نقش رسانه های امروز را داشت و جناب ابوطالب از 

این روش به خوبی بهره برد.
ابوطالب اشعار خیلی زیادی دارد، »مرحوم ابن شهرآشوب« در کتاب مشابه 
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القرآن، ذیل آیه "و لینصرن اهلل من ینصره" ذکر کرده است که نزدیک به سه 
هزار بیت شعر درباره ایمان ابوطالب است؛ یعنی ما از سه هزار بیت شعر جناب 

ابوطالب می فهمیم که او مؤمن به خدا و رسولش بوده است.
آن چیزی که ما تا به حال در مؤسسه تحقیقاتی ابوطالب)ع( احصاء کردیم 
چیزی بالغ  بر 1000 بیت است؛ اما هنوز احتمال می دهیم که بیش از این 
تعداد باشد. ما این هزار بیت را در دیوانی به نام دیوان ابوطالب جمع آوری 
کرده ایم. بیشتر این اشعار در کتاب های لغوی و شعری بوده و یا به خاطر 
حادثه ای بوده که مورد توجه قرار گرفته و در کتب تاریخی راه پیدا کرده است 
و برخی دیگر به دلیل فصاحت و بالغت  شعری در کتب ادبی مورد توجه قرار 

گرفته است و دیگران به استناد آن شعر، به ابوطالب اشاره کردند.
بعد اعتقادی هم بوده که درباره پیامبر)ص( سروده شده و گاهی هم در 
کتابهای حدیثی اشعاری از ابوطالب نقل شده که البته در کتاب های حدیثی 
5 یا 6 مورد از اشعار ابوطالب بوده که هم در روایات شیعه است و هم در 
روایات اهل تسنن. این حساسیت برای جمع آوری شعرهای ابوطالب در اوایل 

صدر اسالم بوده تا حاال.

اولین دیوان که از ابوطالب در دست ما هست مربوط است به دانشمند ادیب 
و لغوی عصر خود و استاد ابن جنی یعنی آقای »ابی هفان المهزمی البصری« 
که در سال 257 قمری درگذشته است. وی اشعار ابوطالب را جمع آوری کرده 
و شاگردش »ابن جنی« این دیوان را روایت و منتشر نمود. این مؤلف بیشتر به 
جنبه های ادبی اشعار ابوطالب توجه داشته و در واقع اشعار ابوطالب را گزینش 

کرده و از ابتدا تصمیم نداشته که تمام اشعار ایشان را ذکر کند.
ابن جنی برخی از لغات این دیوان را هم توضیحی مختصری داده است این 

دیوان کمتر از 500 بیت است.
بیش از صد سال بعد، شخصی به نام »علی بن حمزه بصری تمیمی« بیش 
از 500 بیت جمع آوری کرده است. ایشان بیشتر اشعاری که راجع به ایمان 
ابوطالب است را به انضمام شرایط زمانی سروده شدن آنها جمع آوری کرده 

است.
دیوان سوم، دیوانی است که آقای »باقر قربانی زرین« با مقدمه »عالمه سید 
جعفر مرتضی عاملی« منتشر کرده است. به نام الدرهًْ الغراء فی شعر شیخ 

البطحاء. شعرهایی که ایشان جمع کرده بیش از 900 بیت است.
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دیوان چهارم توسط آقای »عبدالحق العانی« جمع آوری شده، ایشان این 
کتاب را در لندن نوشته است یا در آنجا چاپ کرده است. این کتاب خیلی 
کم حجم است، شاید در حدود دویست بیت شعر بیشتر نباشد که نشان 
می دهد مؤلف به منابع و مآخذ دسترسی کامل نداشته است. البته کار ایشان 
با شرح همراه است به این معنا که اشعاری که انتخاب کرده در کنارش هم 
اتفاقات و داستانهایی که در رابطه با این شعر بوده را ذکر کرده است. اولین 
ـ.ق )1991( می باشد. در ایران هم  چاپ این دیوان مربوط به سال 1411 ه

چاپ شده است.
یک دیوان هم با عنوان دیوان ابی طالب عّم النبی، توسط »دکتر محمد 

التونجی« جمع آوری شده که 500 است. 
آخرین دیوان را هم »دکتر هادی امینی« فرزند عالمه امینی)ره( جمع آوری 
کرده است و بیش از 1000 بیت دارد؛ اما هنوز چاپ و منتشر نشده است و 

اطالع زیادی از آن نداریم.

به  راجع  ابوطالب  جناب  المیه  قصیده  محتوای  مجمع:  گنجینه 
چیست؟

ـ در اشعار ابوطالب قصیده ای وجود دارد که مشهور است و عده ای می  گویند 
که شاهکار ادبی و ایمانی ابوطالب همین قصیده المیه است. اگر در 2 یا 
3 خط بخواهیم بگوییم محتوای این المیه چیست، می توان گفت خالصه 
همه فداکاری ها، حمایت ها و تعریف و تمجیدهای ابوطالب از رسول خداست. 
همچنین اتفاقاتی که برای رسول اهلل افتاده است و حتی معجزاتی که به 
دست رسول اهلل)ص( ظاهر شده است و کسانی را که پیامبر را اذیت کرده اند 

را نام برده است. 
راجع به تعداد ابیات قصیده المیه از 71 بیت به باال گفته اند، اما تا این اندازه 
که ما کار کرده ایم 133 بیت جمع آوری کرده ایم.  انشاء اهلل اگر خدا توفیق 
دهد در کتابی مستقل همراه با شرح و توضیح نتایج این تحقیق را منتشر 

می کنیم.
فعاًل متن عربی این کار آماده شده است و ترجمه فارسی آن هم برای اولین 
بار به صورت کامل انجام شده است. ترجمه انگلیسی هم در حال انجام است 
و احتماالً این کار را هم در سایتی که با نام پایگاه ابوطالب قرار است راه اندازی 
شود قرار خواهیم داد. امید است که این کار را هم بتوانیم مرحله به مرحله 
انجام دهیم. ما در حدود 95 عنوان مطلب داریم که قرار است در سایت قرار 

بگیرد.

گنجینه مجمع: بیشتر این کتابهایی که شما استفاده می کنید به نظر 
می رسد که عربی است آیا به زبان فارسی هم کتابی داریم؟ 

ـ بله! جامعترین کتابی که به فارسی داریم، ترجمه قسمتی از الغدیر است 
که در خصوص ابوطالب در جلد هفت و هشت آن نوشته شده و به فارسی با 
عنوان ابوطالب؛ حامی پیامبر به صورت مستقل چاپ و منتشر شده است. 
کتابهای دیگری هم هست مانند کتاب ابوطالب؛ مؤمن قریش که به فارسی 
توسط »سید حسین محفوظی« ترجمه شده است، اصل این کتاب عربی و به 
قلم »دکتر خنیزی« که از شیعیان عربستان است نوشته شده است. همچنین 

کتاب پرتوی از ایمان ابوطالب نوشته »خیراهلل مردانی« هم کتابهای خوبی 
است.

تحقیقاتی حضرت  مؤسسه  های  فعالیت  از  کمی  مجمع:  گنجینه 
ابوطالب)ع( بگویید. 

ـ مؤسسه تحقیقاتی انتشاراتی ابوطالب)ع( چندی است آغاز به کار کرده است. 
این مؤسسه فقط درباره ابوطالب)ع( کار نمی کند، بلکه در رابطه با اجداد و 
اقارب پیامبر نیز کار می کند؛ لذا مطالعاتی درباره عبدالمطلب، عبداهلل، آمنه 
بنت وهب، فاطمه بنت اسد و خدیجه کبری هم در دست کار داریم، منتهی 
پروژه ابوطالب زمان زیادی  برد. ما 95 عنوان تحقیقاتی داریم که پس از 

آماده سازی نهایی، منتشر می شوند؛ ان  شاء اهلل.

گنجینه مجمع: این 95 عنوان کاری که دارید در چه موضوعاتی 
است؟ 

ـ این 95 عنوان کار، 95 عنوان کار تحقیقی است که داستان و خاطره جزء 
این کارها قرار نمی گیرد. به طور مثال یکی از عناوین تحقیقی این است که 
پیغمبر اکرم)ص( به عقیل می گوید: »انی احبک حبین، حباً لقرابتی و حباً 
لحب ابی طالب لک« یعنی: »من تو را دو بار دوست دارم؛ یکی چون که 
خویشاوند من هستی و یکی هم چون ابوطالب تو را ]بیش از سایر فرزندانش[
دوستت داشت«. خب، در اینجا دیگر فقط ایمان ابوطالب مطرح نیست، بلکه 
در این مورد ما جستجو کردیم و چیزی نزدیک به سی منبع و مأخذ در این 
رابطه پیدا کردیم و این چیزی نیست که بخواهیم از آن بگذریم. در اینجا به 
کسانی که شبهه می کنند که آیا ابوطالب ایمان داشته یا نداشته، می گوییم که 
30 منبع از شیعه و سنی وجود دارد که پیغمبر عقیل را دوست داشته بخاطر 
اینکه ابوطالب عقیل را دوست داشته است. از سوی دیگر مطابق آیات قرآن 
کریم، پیغمبر فرد کافر و بی دین را دوست نداشته است. پس چطور شده که 
در اینجا این کار را انجام داده؟! نمی توانیم بگوییم که استثناء است. این نشان 

می دهد که ابوطالب)ع( ایمان داشته که پیغمبر چنین حرفی را زده است.
به هر صورت عناوین ما تحقیقی است و برای شناخت ابوطالب بسیار مفید 

می باشد.

گنجینه مجمع: بعد از جناب ابوطالب تحقیق شما و تمرکز شما بر 
روی کدام شخصیت است؟ 

ـ بعد از ابوطالب تحقیق ما بر روی عبدالمطلب است و هم اکنون ضمن اینکه 
بر روی ابوطالب کار می کنیم بر روی عبدالمطلب نیز یادداشت برداری کار 

می کنیم و بعد از آن نیز عبداهلل و جناب آمنه.

باتشکر از حضرت عالی که در این گفت و گو شرکت نمودید و آرزوی 
موفقیت برای شما و مؤسسه.
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به دنبال ارائه الگوی تربیتی از 
ابوطالب)ع( هستیم
گزارشی از ساخت رسیال تلویزیونی حرضت ابوطالب )ع(

و تدوین دانشنامه آن حرضت  

حضرت ابوطالب)ع( پدر واالمقام امیرالمومنین و ابواالُئّمهًْ االطهار، زعیم مّکه، سید 
بطحاء، رئیس بنی هاشم، حامی رسول اهلل، سّید عجم و عرب، شخصیتی است 
منحصر به فرد و دارای ابعاد گوناگون که متاسفانه بیشتر آنها بر مسلمانان پوشیده 
 است و سزاوار است که نسل جوان و جامعه کنونی اسالم تاریخ حیات و زندگی 
حضرت ابوطالب)ع( را وجهه  نظر و الگو قراردهند و درس های بزرگ و آموزنده 

این تاریخ را فرا بگیرند.
و  اهل بیت)ع(  مکتب  مخالفان  مسموم  تبلیغات  است  الزم  دیگر  سوی  از 
کج اندیشان اموی صفت علیه پدر بزرگوار امیرالمومنین علی)ع( که از زمان حیات 
امیرالمؤمنان)ع( تا کنون ادامه  دارد و هدف آنها تضعیف آستان علوی و مکتب بر 

حق اهل بیت)ع( است؛ خنثی گردد. 
در این راستا مؤسسه میراث نبّوت در سال 1386 با هدف معرفی شخصیت 
بزرگداشت حضرت  ستاد  جوانان  بویژه  مردم  توده  به  ابوطالب)ع(  حضرت 

ابوطالب)ع( را تشکیل داد.

اهم فعالیت های ستاد در 5 سال گذشته
1. چاپ و توزیع کتاب ابوطالب حامی پیامبر بر گرفته از الغدیر عالمه امینی به سه 
زبان عربی، فارسی و اردو. این کتاب تاکنون با تیراژ 75 هزار نسخه به زبان فارسی 

و 3هزار نسخه به زبان عربی چاپ  شده  است؛
2. برگزاری مسابقه کتابخوانی با شرکت حدود 7هزار نفر از سراسر کشور؛

3.آغاز کار تدوین دانشنامه حضرت ابوطالب)ع(؛
4.تکثیر سی دی با موضوع معرفی شخصیت حضرت ابوطالب)ع(؛

5. انجام هماهنگی الزم جهت برگزاری مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی در شب 
وفات حضرت ابوطالب)ع( در مساجد و اماکن مذهبی؛

6. طرح و پیگیری های الزم جهت ساخت سریال تلویزیونی حضرت ابوطالب)ع(.

گزارشی از روند تولید سریال حضرت ابوطالب)ع(
کار تحقیق و نگارش سریال از سال 87 زیر نظر محققین مؤسسه میراث نبّوت 
آغاز شد و تحقیقات کاملی از وقایع صدر اسالم در چندین هزار صفحه برای 

فیلمنامه نویسان سریال حضرت ابوطالب)ع( آماده  گردید.
از شهریور سال 89 دو تن از نویسندگان سر شناس یعنی آقایان »سید حسن 
میرباقری« و »محمد بیران وند«ـ  که سریال مختارنامه را نیز نوشته اندـ  کار نگارش 
سریال را آغاز کردند؛ کار نگارش فیلمنامه بعد از تهیه طرحی کامل از فرایند کل 
سریال و تصویب آن در سازمان صدا و سیما و حمایت شخص »آقای دکتر دارابی« 
معاون محترم سیما آغاز  شده و تاکنون پانزده قسمت از فیلمنامه سریال به طور 

به قلم: حجت االسالم والمسلمین شفیعی شاهرودیهمسو با مجمع
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کامل آماده  شده است که به دوران تولد پیامبر)ص( و سرپرستی حضرت 
ابوطالب)ع( اختصاص  یافته  است و دوران جوانی پیامبر)ص( درهفت  قسمت 
و دوران بعثت در هفده  قسمت، در ادامه کار تنظیم  خواهد  شد و تا پایان 
سال 90 ان شاء اهلل چهل قسمت پنجاه دقیقه ای فیلمنامه نوشته  خواهد  شد. 

و امیدواریم تا پایان سال 91 با حمایت صدا و سیما به مرحله تولید برسد.
داستان از سال عام الفیل و مقارن با حمله ابرهه به خانه خدا شروع  می شود. 
و  متولد شد. زحمات جناب عبدالمطلب  پیامبر خاتم در مکه  سالی که 
تالش  های فرزندش ابوطالب در برابر جهل مرکب اعراب جاهلی جلوه ای 
دیدنی از پایمردی خاندانی مقدس است که در این سریال به نمایش گذاشته 

خواهد شد.
در این فیلم، دو جبهه ترسیم  شده  است یکی جبهه خانواده هاشم و دیگری 
جبهه خاندان امّیه؛ در جبهه نخست مرارت ها و زحمات جناب ابوطالب)ع( 
زحمات  و  تالش ها  از  معنوی  و  جذاب  داستانی  به تصویر کشیده  می شود 
حضرت ابوطالب)ع( به منظور فراهم کردن بستری مناسب برای رشد رسول 
اکرم و امیرالمؤمنین علی)ع(، مردی که شیطان نفس به انحاء مختلف سر راه 
او سبز می شود و او با تکیه بر ایمان و جوانمردی بر گرفته از اجداد بزرگوارش 
بر همه آنها غلبه  می کند. مردی که علی رغم تنگدستی بزرگ بود و علو طبع 
داشت... و حضور شیر زنی بنام فاطمه بنت اسد که مادر مولی الموحدین است 

و در غیاب جناب آمنه، مادری دلسوز برای خاتم النبّیین است. 
در جبهه مقابل، مردان و زنانی نا پاک از خاندان بنی امّیه به تصویر کشیده  
می شود زنانی چون »عوراء« که حمالهًْ الحطب است و نیز »هند جگرخوار« و 

همچنین »لیال عزینه« و...

برخی از اهداف تولید سریال حضرت ابوطالب)ع(
1- ارائه الگوی تربیتی مناسب که در خاندان والیت یعنی خانواده ابوطالب که 

در آن پیامبر خدا، حضرت علی)ع(، جعفر طیار و.... به چشم می خورد.
2- آشنایی نسل جوان با معارف عمیق قرآنی 

3- ترویج روحیه درست کاری و جوانمردی با مرور رفتار آل هاشم 
4- آشنایی نسل جوان با تاریخ ظهور اسالم از عام الفیل تا بعثت، هجرت و....

5- نمایشی مستدل و درست از عرب جاهلی که به مثابه جامعه غیر دینی و 
غیر الهی هستند 

6- آشنایی با فضائل و مناقب مولی علی)ع( در آئینه جمال و کمال حضرت 
ابوطالب)ع(

تدوین دانشنامه ابوطالب  علیه السالم
دانشنامه حضرت ابوطالب)ع( در 20 جلد به سه زبان عربی، فارسی و اردو 
بیشتر  ابوطالب و  اشعار و سخنان حضرت  آنجا که  از  طراحی شده  است. 
کتاب هایی که نگاشته  شده و نیز کتاب هایی که به شبهه پراکنی درباره آن 
حضرت پرداخته اند، همه عربی می باشند ابتدا دانشنامه با صفحات یاد  شده 
به زبان عربی تدوین  می شود، و سپس آن مجموعه به زبان فارسی و آنگاه به 
زبان اردو ترجمه  می شود. در دوره عربی سعی  می کنیم تمام تحقیقات الزم 
انجام  شود تا در ترجمه بدون نیاز به پژوهش مجدد، تنها نیازمند ترجمه 

باشیم و کار ترجمه به سرعت سامان یابد. دانشنامه به زبان عربی در دو بخش 
تدوین  خواهد  داشت:

بخش نخست: طی ده جلد تمام کتاب های مستقلی که از قرن اول تا قرن 
حاضر درباره حضرت ابوطالب نگاشته  شده اند گردآوری و با تحقیقات الزم 

منتشر  می شود، و هر جلد به نام یک یا چند قرن نامیده  می شود.
بخش دوم: ده جلد دوم دانشنامه دربر دارنده مقاالت متعدد درباره ابعاد 

گوناگون شخصیت حضرت ابوطالب)ع( است.
برای تدوین این بخش، از دو روش استفاده می کنیم:

الف: فراخوان مقاالت در موضوع های پیشنهادی؛ پس از فراخوان مقاالت در 
اهم موضوع های مربوط به زندگی و شخصیت حضرت ابوطالب)ع( و به دست 
آوردن مقاالت، و ویراستاری و تصحیح مقاالت پذیرفته شده و موضوع بندی 

آنها، مقاالت  مربوط به هر موضوع در مجلدی جداگانه منتشر خواهند  شد.
ب: آن گونه که گفتیم در برخی کتاب ها فصلی به زندگی و شخصیت حضرت 
ابوطالب اختصاص  یافته  است که از آنها در تدوین برخی موضوعات استفاده  

می شود و به نام نویسنده آن کتاب ثبت  خواهد  شد.

انتظارات مراجع
در پایان انتظارات مراجع معظم تقلید که درپیام های آنها به چشم می خورد را 
یادآورمی  شوم امید  است که مورد توجه مسئوالن فرهنگی و اصحاب بیان  و 

بنان واقع شود:
1- لزوم معرفی تاریخ حیات و زندگی حضرت ابوطالب)ع( به نسل جوان و 
جامعه کنونی اسالم، تا آن را وجهه نظر و الگو قرار دهند و درس های بزرگ و 

آموزنده این تاریخ درخشان را فرا بگیرند.
الهی را تجلیل  2- سزاوار است همگان روز 26رجب، روز وفات این مرد 
 نمایند و برنامه های مناسبی برای آن در نظر بگیرند و با مجالس سوگواری و 
سخنرانی و نوشتن مقاالت و سرودن اشعار از حقوق این بزرگوار بر مسلمانان 

و بر تاریخ اسالم  ستایش  نمایند.
3- باید در برنامه مدارس و کتاب های درسی، این تاریخ آموزنده و پرمایه را 

در نظر بگیرند.
4- باید اشعار و سخنان حضرت ابوطالب به ویژه قصیده المیه که نمونه ای 
از اوج ایمان و خلوص نیت و وفاداری و نصرت کامل او از پیغمبر اکرم )ص( 

است، به جوانان مخصوصا فضالء و طالب عزیز تعلیم  داده  شود.
5- باید در این زمینه کارهای تحقیقی بیشتر صورت گیرد.

حسن ختام
به عنوان حسن ختام  این شعر ابن ابی الحدید معتزلی که بیان گر همراهی 

والیت و رسالت است، یادآور  می شوم:
و لوال ابوطالب و ابنه/ لما مثل الدین شخصا وقاما /فذاک بمکه آوی و حامی و 

هذا بیثرب  جّس الحماما
)اگر ابوطالب و فرزندش نبودند، دین اسالم نمونه و بر پا نمی شد. پس او یعنی 
ابوطالب در مکه از پیامبر حمایت کرد و او را پناه داد و این یعنی علی )ع( در 

مدینه در مقام دفاع از دین خدا با مرگ دست و پنجه نرم  می کرد.( 
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»شیخ کلینی« و غیر او روایت کرده اند که چون حضرت 
رسول خدا »صلی اهلل علیه و آله« خواست که »خدیجه 
بنت خویلد« را به عقد خود در آورد »ابوطالب« با آل خود 
و جمعی از قریش به نزد »ورقه بن نوفل« عموی خدیجه 
رفتند. پس ابتدا کرد ابوطالب به سخن و خطبه ای ادا کرد 

که مضمونش این است:
»حمد و سپاس خداوندی را سزاست که پروردگار خانه 
کعبه است و گردانیده  است ما را از زرع ابراهیم علیه السالم 
و ذریه اسماعیل)ع(. جای  داده  است ما را در حرم امن و 
امان و گردانیده  است ما را با سایر مردم حکم کنندگان 
و مخصوص گردانیده  است ما را به خانه خود که مردم 
از اطراف جهان قصد آن می نمایند؛ و حرمی که میوه 
هر جا را بسوی او می آورند؛ و برکت  داده  است بر ما در 
این شهری که در آن ساکنیم. پس بدانید که پسر برادرم 
محمد بن عبداهلل را به هیچ یک از قریش نمی سنجند مگر 
آنکه او زیادتی می کند و هیچ مردی را با او قیاس نکنند 
مگر آنکه او عظیم تر است و او را در میان خلق عدیل و 
نظیر نیست؛ و اگر در مال او کمی هست پس مال عطائی 
است از حق تعالی که جاری کرده بر بندگان به قدر حاجت 
ایشان، و مانند سایه ای است که به زودی بگردد. او را به 
خدیجه رغبت است و خدیجه را نیز با او رغبت است، 
آمده ایم که او را از تو خواستگاری کنیم به رضا و خواهش 
او؛ و هر مهر که خواهید از مال خود می دهیم آنچه در 
حال خواهید و آنچه به آینده واگذارید؛ و به پروردگار خانه 
کعبه سوگند می خورم که او را شأنی رفیع و منزلتی منیع 
و بهره ای شامل و دینی شایع و رأیی کامل است« پس 

ابوطالب ساکت شد.
و »ورقه« عموی خدیجه که از جمله قسیسان و علمای 
عظیم الشأن بود به سخن در آمد و چون از جواب ابوطالب 
قاصر بود تواتری در نفس و اضطرابی در سخن او ظاهر شد 

و نتوانست که نیک جواب بگوید.
چون خدیجهـ  سالم اهلل علیهاـ   آن حال را مشاهده  نمود از 
غایت شوق به آن حضرت پردة حیا اندکی گشود و به زبان 
فصیح فرمود: »ای عم من، هر چند تو از من اولی هستی به 
سخن گفتن در این مقام، اما اختیار مرا بیش از من نداری و 
تزویج کردم به تو ای محمد نفس خود را و مهر من در مال 
من است. بفرما عم خود را که ناقه ای برای ولیمه زفاف بکشد 

و هر وقت خواهی به نزد زن خود در آی«.

پس ابوطالب فرمود: ای گروه! گواه باشید که خدیجه خود 
را به محمد تزویج کرد و مهر را خود ضامن شد«.

پس یکی از قریش گفت: »چه عجب است که مهر را 
زنان برای مردان ضامن شوند«! ابوطالب در غضب شده 
برخاست و چون آن جناب بخشم می آمد جمیع قریش 
او حذر می نمودند. پس  از سطوت  و  او می ترسیدند  از 
گفت: »اگر شوهران دیگر مثل فرزند برادر من باشند زنان 
به گران ترین قیمت ها و بلندترین مهرها ایشان را طلب 
خواهند کرد و اگر مانند شما باشند مهر گران از ایشان 

خواهند طلبید«.
پس ابوطالب شتری نحر کرد و زفاف آن »دّر صدف انبیاء« 

و »صدف گوهر خیر النساء« منعقد گردید. 
چون خدیجهـ  رضی اهلل عنهاـ  به حباله حضرت محمدـ  
صلی اهلل علیه و آلهـ  در آمد »عبداهلل بن غنم« که یکی از 

قریش است این اشعار را در تهنیت انشاد کرد:
َهنیئاً َمرئیاً یا َخدیَجه َقد َجَرت

لَِک الَطیر فیما کاَن ِمنِک بِاَسَعٍد 
لَها    تََزوجِت ِمن َخیر الَبریّهًْ َکَُ

ِّذی فی الّناس ِمثل محّمد  َوَمن ذا ال
بِه بَّشر البّراِن عیَسی بُن َمریٍم

َوُموسی بُن ِعمراَن فیاُقرب َموعِد 
اََقرَّت به الکتاب قِدماً بِأنَّهُ 

َرُسوٌل ِمَن الَبطحاءِ هاد َو ُمهَتٍد 
و این پیمان، آغاز سرنوشتی عجیب و تاریخی عظیم بود، 
آنجا که پانزده سال بعد جبرئیل امین)ع( کالم خدای را 
بر قلب رسولش جاری کرد و خدیجه دومین از خلق بود 
که ایمانش را بر وی علنی ساخت؛ و زان پس مشرکان 
مکه و زائران کعبه سه تن را می دیدند که در بیت الحرام 
بر خدایی غیر از خدا یگان آنان نماز می گزارند؛ محمد، 

علی و خدیجه.
و همین سه تن بودند که تمدن عظیمی را پایه ریختند 
که به اندک زمانی، شرق و غرب عالم را فرا گرفت؛ »محمد 
مصطفی« با سینه منشرحی که آیات الهی را تلقی کرد؛ 
»علی مرتضی« با علم و صبر و جهادی که سرکشان عرب 
را خاضع نمود؛ و »خدیجه کبری« با رأفت و محبت و 
ثروتی که به پای اسالم و مسلمین فدا نمود... و خدیجه، 

فراتر از یک همسر بود...

خدیجه؛ همرس نبوت و مادر عصمت
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بانو مجتهده صفاتی در گفتگو با مجله گنجینه:

نقش حرضت 
خدیجه)س( در پیشربد 
و توسعه اسالم
کلیدی بود

بانو مجتهده زهره صفاتی در خانواده ای مذهبی و مبارز در آبادان، 
چشم به جهان گشود. وی با تشویق و اقدام مادر، در پنج سالگی، 

قرآن و مقدمات احکام دین را پیش از رفتن به دبستان فرا گرفت. 
وی پس از دوره ابتدایی و همزمان با دوره دبیرستان از سال 1345 
به تحصیل علوم حوزوی پرداخت و با مطالعه زندگی و آثار علمی 
»مرحومه بانو مجتهده امین« به فراگیری علوم اسالمی شوق بیشتر 

پیدا کرد. 
برای تحصیل  از خواهران  به همراه جمعی  ایشان در سال 1349 
سطوح عالی، به قم هجرت کردند و از محضر اساتیدی چون آیهًْ 
اهلل شهیدی، آیهًْ اهلل حقی، آیهًْ اهلل مشکینی و آیهًْ اهلل محمد حسن 

احمدی فقیه بهره بردند. 
بانو صفاتی عالوه بر تحصیل و حضور در صحنه های علمیـ  اجتماعی 
از  به فعالیت های مبارزاتی علیه نظام شاهنشاهی نیز پرداخت و 
محضر حضرات آیات شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید قدوسی 
نیز استفاده کرد. این دوره اگرچه با سختی هایی چون شهادت برادر، 
ممنوع المنبر شدن، زندانی شدن به اتفاق همسر و فرزند خردسال 
و... همراه بود، ولی موجب استواری و غنای فکری و علمی وی شد. 

ایشان با هماهنگی شهید قدوسی و شهید بهشتی مکتب توحید و 
مکتب علی علیه السالم را تأسیس کرد که بعد از انقالب با دستور 
امام راحل )ره( تمام این مراکز به جامعهًْ الزهرا سالم اهلل علیها  تبدیل 

شد. 
بانو مجتهده صفاتی از حضرات آیات عظام: غروی تبریزی، صافی 
گلپایگانی، فاضل لنکرانی و محمد حسن احمدی فقیه یزدی، اجازات 

روایی و اجتهادی دارد. 
ایشان هم اکنون از اساتید دروس عالی و خارج فقه و اصول محسوب 
می شود و دیدگاه های فقهی ارزنده و تازه  ای در پرتو فقه سّنتی و 
جواهری درباره مسایل فقهی و حقوقی، به خصوص مسائل بانوان 

ارائه کرده اند.

به کوشش: مرضیه ترابیـ  آمنه خرسندیگنجینه ایام

ابعاد شخصیتی و زندگانی  ابتدا لطفاً در خصوص  گنجینه مجمع: 
حضرت  خدیجه  سالم اهلل  علیها مطالبی بفرمایید.

ـ بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم و صلی اهلل  علیه  و آله  الطیبین  الطاهرین  المعصومین 
خیلی ممنون و سپاسگزارم که زمینه  این گفتگو را فراهم کردید تا در مورد 
شخصیت حضرت خدیجه ـ سالم  اهلل  علیها ـ که در حقیقت، حق بزرگی بر 
گردن همه مسلمان ها دارد صحبت  شود. ان شاءاهلل بتوانیم حق ایشان را اد ا 

کنیم.
در مورد زندگی شناسنامه ای خانم خدیجه کبریـ  سالم  اهلل  علیهاـ   معروف 
 است که ایشان دختر »خویلد« بود؛ ولی آنچه که در مورد این بانوی بزرگوار 
اهمیت  دارد این است که ایشان زنی بود بسیار پاکدامن، عفیف و با شخصیت. 
وی از نظر ثروت، یکی از بزرگترین بازرگانان قریش در آن زمان محسوب  
می شد؛ بنابراین دنبال این بود که فرد امین و درستکاری پیدا  کند که زمام 
تجارت ایشان را بعهده  بگیرد. وقتی امانتداری حضرت  محمدـ  صلّی  اهلل  علیه 
 و  آلهـ  در میان مردم شهرت  پیدا  کرد خدیجهـ  سالم  اهلل  علیهاـ   به دنبال آن 
حضرت فرستاد و خواست که ایشان را به عنوان وکیل خود در تجارت استخدام 
کند و به حضرت گفت: »چیزی که من را جذب کرده، راستگویی و امانتداری 
تو است.« ببینید وقتی فراست و ذکاوت سرشار در یک فردی باشد می تواند 
فرد مقابل را شناسایی کند. اینها همه بر می گردد به ویژگی های حضرت خدیجه 
سالم  اهلل  علیها. ایشان به پیامبر ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ می گوید: »من حاضرم 
دو برابر آنچه را که به دیگران می دهم به شما بدهم و دو غالم خودم را هم 
همراه شما بفرستم که در تمام این مراحل با شما همراهی کنند.« پیغمبرـ  
صلّی اهلل علیه و آلهـ  هم این دعوت را پذیرفت و به این ترتیب کاروان قریش به 
 حرکت  در آمد و در حقیقت زمینه های ورود به یک جریان مهم ایجاد شد. بعد 
از اینکه پیغمبرـ  صلّی اهلل علیه و آلهـ  تجارت را انجام دادند سود زیادی عاید شد 
و کاروان هم به  سالمت به مکه بازگشت. موقعی که پیغمبرـ  صلّی اهلل علیه و آلهـ  
گزارش سفر را برای خدیجهـ  سالم  اهلل  علیهاـ   تشریح   فرمودند غالم خدیجه 
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ـ سالم  اهلل  علیهاـ   »میسره« وارد شد و شروع  کرد به بیان فوق العاده گی هایی 
که در این سفر از پیغمبرـ  صلّی اهلل علیه و آلهـ  دیده  بود. مثالً اینکه در یکی از 
جاهایی که به منظور استراحت زیر سایه درختی نشسته  بودند یکدفعه چشم 
راهبی به محمد امینـ  صلّی اهلل علیه و آلهـ  افتاد و راهب از میسره نام او را پرسید  
و بعد گفت: "این همان پیامبری است که در تورات و انجیل درباره او بشارت  
داده  شده  است". در اینجا حضرت خدیجه ـ سالم  اهلل  علیها ـ  عالقه مفرطی 

به حضرت  محمد ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ پیداکرد که 
منشأ آن معنویت ایشان بود. ضمناً یک رؤیای معنوی 
هم به ایشان کمک کرد به این صورت که درعالم 
رؤیا دید که خورشید باالی مکه چرخ خورد کم کم 
پائین آمد تا اینکه در خانه وی قرارگرفت. خدیجهـ  
سالم  اهلل  علیها ـ  خوابش را برای ورقهًْ بن نوفل که 
از بزرگان عرب و گویا عموی ایشان بود نقل کرد و 
ایشان گفت: » تو با مرد بزرگی ازدواج  می کنی که 
شهرتش عالم گیر می شود.« ببینید تشخیص خدیجه 
سالم اهلل علیها از اینکه محمد صلّی اهلل علیه و آله یک 
فرد درستکار، امین و صحیحی بوده از یک طرف 
و از طرف دیگر کمک های معنوی که وسیله می شود 
تا بتواند به حقیقت انتخاب کند یک راه و یک مسیر 

بسیار پر پیچ و تاب ولی در عین حال بزرگ و با معنویت را سر راه ایشان می 
گذارد که همان راه پیشبرد اسالم است چرا که حرکت های بعدی خدیجه 
سالم اهلل علیها گام های بزرگی را در پیشبرد اسالم رقم  زد و این در حقیقت 

برمی گردد به آن ابعاد برجسته شخصیتی حضرت خدیجه سالم اهلل علیها.

دوران  به  که  زمان  آن  خاص  شرایط  به  توجه  با  مجمع:  گنجینه 
جاهلیت معروف است و بخصوص نسبت به زنان هیچ بهایی داده 
 نمی شد حضرت  خدیجه سالم اهلل علیها چه ویژگی ها و خصوصیاتی 
داشتند که توانستند در عین رعایت کمال عفت و نیك نامی به چنین 

موقعیت های اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی دست پیداکنند؟
خوب ببینید همانطور که توضیح دادم هم خود ایشان ویژگی های ذاتی داشتند 
و این باعث شد که به خوبی تشخیص بدهد و هم خداوند به ایشان عنایت 
 داشت و خیلی کمکش کرد بعدها  هم که در کنار پیامبر صلّی اهلل علیه و آله 
قرارگرفت در حقیقت پیامبرصلّی اهلل علیه و آله مربّی اصلی ایشان شد و ایشان 

در این شرایط خیلی خوب توانست خودش را تربیت کند و اوج بگیرد. 

گنجینه مجمع: در خصوص نقش ایشان در پیشرفت اسالم چنانچه 
ممکن است توضیح بفرمایید.

نقش حضرت خدیجه سالم اهلل علیها در پیشرفت و توسعه اسالم واقعاً یک 
نقش کلیدی بود. اوالً همانطور که عرض کردم یکی از زنان نمونه جهان اسالم 
بود و ثانیاً همانطور که در سؤال  فرمودید در زمان جاهلیت که خیلی زن ها در 
این مسیر نبودند ایشان در کنار پیامبرخدا صلّی اهلل علیه و آله حاضرشد و واقعاً 
درخشید و نور اسالم بعنوان اولین زن مسلمان قلب خدیجه سالم اهلل علیها را 

روشن کرد. اجازه  بفرمایید یک جمله ای را از امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
که در نهج البالغه آمده خدمتان عرض کنم که می فرمایند: »لَم یَجَمع بَیُت 
َواِحٍد یَوَمئٍذ فِی االِساَلِم َغیُر َرُسوِل اهللِ َو َخِدیَجهًْ َو اَنَا ثَالُِث ُهَما اََری نُوَر الَوحِی 
َو الرَِّسالَهًْ َو اَُشمُّ رِیَح النُُّبوَّهًْ َو لََقد َسِمعُت . . . « به طور خالصه عرض کنم 
می فرمایند: »در تمامی حجاز و غیر حجاز خانه ای نبود که در آن از اسالم خبری 
باشد ]یعنی تمام خانه ها در کفر بودند[ مگر خانه رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله 
و خدیجه کبری سالم اهلل علیها و من که سّومی آنها 
بودم و نور وحی و رسالت را دیدم، رایحه نبوت را 
استشمام کردم و صدای ناله شیطان را هم شنیدم 
عبادت شود.« این  دیگر  اینکه  از  مأیوس شد  که 
نکته مهمی است که امیرالمؤمنین علیه السالم در 
نهج البالغه بیان می فرمایند. مطلبی را اضافه کنم 
که معروف است خدیجه کبری سالم اهلل علیها در 
حقیقت با مال و جان و زبان خودشان به پیامبر 
باز معروف است  ایمان  آوردند.  صلّی اهلل علیه و آله 
که سه سالی که پیامبر صلّی اهلل علیه و آله با بنی 
هاشم در شعب ابی طالب در محاصره  بودند تمام 
مصارف و اداره امور اقتصادی آنها با حضرت خدیجه 
سالم اهلل علیها بود ابوالعاص بن ربیع نقل می کند 
که: »خدیجه سالم اهلل علیها شترهایی را می آورد؛ گندم و خرما و آذوقه مورد 
نیاز مردم را بارمی کرد و به بنی هاشم می رساند.« معروف است که شمشیر 
امیرالمؤمنین علیه السالم در جنگ خندق نقش کلیدی داشت و حضرت 
رسول صلّی اهلل علیه و آله در مورد ایشان این جمله را آورده اند که: »َضربَُة َعلٍِی 
یَوَم َخنَدق اَفَضُل ِمن ِعَباَدةِ ثََقلِین اِلَی یَوِم الِقَیاَمة« یعنی آن ضربتی که 
امیرالمؤمنین علیه السالم در روز خندق بر پیکر دشمن و کفر زد از عبادت 
ثقلین)جن و انس( تا قیامت باالتر است و باالتر از آن نمی توانیم فرض کنیم. 
این خیلی جمله عجیبی است اما من می خواهم عرض کنم همانطور که 
شمشیر امیرالمؤمنین علیه السالم در مقابله با دشمن و کفر و شرک، ابدیّت 
پیدا کرد همانطور هم ازجان گذشتگی و فداکاری خدیجه سالم اهلل علیها و 
بذل تمام ثروتشان در راه اسالم نیز یک چنین جایگاهی پیداکرد و ابدی شد. 
بنابراین واقعیت این است که ما در این گفتگوهای کوتاه نمی توانیم جایگاه این 
بانوی بزرگوار را و این که چگونه در پیشرفت و توسعه اسالم نقش آفرینی کرد 
را بیان کنیم و زبان قاصر از گفتن این نکته است. لذا این گفتگوها فقط در 
همین قدر است که اشاره کنیم به فداکاری های فراوان ایشان در راه اسالم  که 

معروف هم است.

گنجینه مجمع: به نظر سرکارعالی زنان مسلمان در شرایط جامعه 
امروزی چگونه می توانند از ابعاد مختلف شخصیتی آن حضرت الگو 
 بگیرند تا بعنوان یك زن مسلمان به وظایف خود در تمام عرصه های 
فردی اجتماعی و خانوادگی و از جنبه های دینی و اعتقادی عمل 

نمایند؟
عرضم به محضرتان گاهی وقت ها یک ویژگی هایی در زندگی بزرگان مان 

همانطور که  شمشیر امیرالمؤمنین 
علیه السالم در مقابله با دشمن و 
کرد  پیدا  ابدیّت  شرک،  و  کفر 
و  ازجان گذشتگی  هم  همانطور 
فداکاری خدیجه سالم اهلل علیها و 
بذل تمام ثروتشان در راه اسالم 
نیز یك چنین جایگاهی پیداکرد 

و ابدی شد.
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وجود دارد که آن ویژگی ها را باید در حد فهم و درک و برداشت خودمان 
شناسایی کنیم و بعد ببینیم آن ویژگی ها چقدر تاثیرگذار بوده است. یکی از 
ویژگی های مهم در هر خانواده موفقی ارتباط معنوی و انس و الفت بین زن و 
مرد است بطوریکه در کنار یکدیگر قراربگیرند و برای پیش برد اهداف متعالی، 
هر دو با هم تالش کنند. این مقدمه را گفتم تا بفهمیم جایگاه حضرت خدیجه 
سالم اهلل علیها کجاست و وقتی ما بحث الگوپذیری را مطرح می کنیم بدانیم 
الگوپذیری در کجاهاست. یکی از مهمترین جاهایی که ایشان می توانند 
بعنوان الگو، نمونه و اسوه برای همه خانواده ها و همه زنان مسلمان در تمام 
عرصه های مختلف و در هر جای این عالم قرارگیرند در خصوص انس و الفت 
میان اعضای خانواده است که اصلی اساسی است. باید بدانیم رمز موفقیت 
در  را  و حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله  حضرت خدیجه سالم اهلل علیها 
کجا جستجو کنیم. البته رمز موفقیت، وجود پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود 
ولی اگر در کنار خدیجه سالم اهلل علیها قرارنمی گرفتند معلوم  نبود بتوانند 
آن اهداف عالی را با آن به اصطالح موفقیت کامل در عرض مدت نه چندان 
طوالنی به ثمر برساند. پس بنابراین رمز موفقیت در الفت، محبت و معنویتی 
است که بین اینها پدید آمده بود. همانطور که عرض کردم حضرت خدیجه 
سالم اهلل علیها در زمان بعثت که دست پیامبر صلی اهلل علیه و آله خالی  بود، 
تمام ثروت خودش را در اختیار پیامبر صلی اهلل علیه و آله گذاشت، لذا از یک 
طرف ثروت خدیجه سالم اهلل علیها و از طرف  دیگر ایمان آوردن بالفاصله  او و 
اینکه همواره همراه و در راه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود خیلی مهم است. شما 
می دانید از زمانی که اسالم آمد امیرالمؤمنین علیه السالم و حضرت  خدیجه 
سالم اهلل علیها در کنار پیامبر صلی اهلل علیه و آله بودند و ما نمی توانیم آنها را از 
همدیگر جدا فرض کنیم. هر سه بزرگوار به مسجدالحرام می رفتند، آنها به 
پیامبر اقتدا می کردند و با ایشان نماز می خواندند. خدیجه سالم اهلل علیها در 
همه حال پیامبر صلی اهلل علیه و آله را همراهی  می کرد و این همراهی ها کمتر 

از همراهی های اقتصادی نبود.
ببینید اینکه در اوج کفر و شرک آن زمان یک زنی شجاعانه بیاید و با همسرخود 
همراه بشود آن هم در کجا، در مسجد الحرام، این نشان دهنده شجاعت ایشان 
است و می تواند برای همه زن های مسلمان اسوه باشد. این نشان از ایمان 
خدیجه سالم اهلل علیها است که در میان چنین شرایطی که تمام دشمنان 
اسالم علیه پیامبر صلی اهلل علیه و آله قد علم کرده اند به کنار کعبه می آید، به 
نماز می ایستد و با این کار یعنی با نماز پشت سر پیامبر در کنار کعبه ای که 
در آن بت ها قراردارند عمالً با تمام بت ها و طاغوت ها مبارزه  می کند. در زمانی 
که مشرکین و کفار با سخت ترین شکنجه ها تالش می کردند راه نفوذ اسالم 
را ببندند و بارها در مسیر مسجد الحرام حتی به پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
سنگ  می زدند نقل  می کنند که گاهی اوقات خدیجه سالم اهلل علیها سنگ ها 
را به  جان  می خرید یعنی حائل  می شد تا کمتر به پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
آسیبی  برسد. حضرت خدیجه سالم اهلل علیها عالوه بر اینکه می تواند بعنوان 
همسری نمونه برای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله باشد، می تواند لیاقت مادرِی 
 شخصیتی همچون فاطمه  زهراء سالم اهلل علیها را نیز پیدا کند که بعنوان 
امُّ االَئِمه است. حضرت خدیجه سالم اهلل علیها باعث  شد ارزش های شکل گرفته 
در زمان پیامبری محمد صلی اهلل علیه و آله تا انتهای دنیا حفظ و پاسداری شود؛  

پایدارنمی شد.  هرگز  سالم اهلل علیها  خدیجه  حمایت  بدون  که  ارزش هایی 
بنابراین در مجموع خدیجه سالم اهلل علیها با شجاعت با شهامت و با ثروت 
آنچنان قدرتی را به پیامبر صلی اهلل علیه و آله داد که توانست با دلگرمی به 
ترویج اسالم بپردازد و هرگز حضرت خدیجه سالم اهلل علیها ازاقدامات دشمنان 

و آزارهای شان ترسی به دل راه نداد.
ببینید وقتی در خانواده موفق و فداکار پیامبر صلی اهلل علیه و آله و خدیجه 
سالم اهلل علیها فداکاری و موفقیت موج  می زند اینها  برمی گردد به حمایت هایی 
که حضرت خدیجه سالم اهلل علیها نسبت به پیامبر صلی اهلل علیه و آله داشتند  
برای اینکه در هیچ عرصه ای فروگذارنکردند یک نکته ای که درباره ازدواج 
ایشان وجوددارد و خیلی هم مهم است اما  در زمانه ما به آن خیلی توجه 
نمی شود تواضع ایشان است که با وجود آن موقعیت های فوق العاده ی خود در 

مقابل پیامبر صلی اهلل علیه و آله در کمال تواضع قرار می گیرند.
مطلب دیگر که می  خواهم عرض کنم این است که هر چند معروف است 
در  من  ولی  کرده  بوده  است  ازدواج  قبالً  سالم اهلل علیها  حضرت خدیجه 
پیامبر  با  ازدواج شان  اولین  آن حضرت  که  نقل شده  تاریخی  دیدم  جایی 
فاطمه  حضرت   بر  عالوه  که  دختری  سه  آن  و  بوده   صلی اهلل علیه و آله 
سالم اهلل علیها به ایشان منتسب  می کنند مربوط به خواهرشان بوده  است یک 
پسر هم از خود پیامبر صلی اهلل علیه و آله داشتند که از دنیا می رود. نقل  شده 
چون خواهر حضرت  خدیجه سالم اهلل علیها ناتوان در اداره  فرزندان خود بوده 
به این جهت حضرت  خدیجه سالم اهلل علیها دختران وی را به منزل خودشان 
می آورد و آنها را بزرگ  می کند. در هر صورت شما ببینید این خانم با کمال و 
بزرگوار در جلسه خواستگاری، بعد از اینکه خطبه عقد توسط حضرت ابوطالب 
علیه السالم خوانده شد، هنگامی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله برخواستند که 
به منزل خودشان تشریف  ببرند معروف است که می گویند »اِلَی بَیِتَک؟« 
می خواهید به خانه خودتان بروید؟ »َفَبیِتی بَیُتک َو اَنَا َجارِیَُتک« خانه من 
خانه شماست و من هم یک کنیزی در مقابل شما هستم. ببینید با آن 

موقعیتی که حضرت خدیجه سالم اهلل علیها داشتند این تواضع عجیب است.
خود  که  بود  مالی  سالم اهلل علیها  خدیجه  مهریه  هم  مهریه  خصوص  در 
ایشان هبه کردند به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و مال ایشان شد و بعد این را، 
مهریه قراردادند. در همان جلسه بعضی از قریش وقتی به حضرت ابوطالب 
علیه السالم طعنه زدند و گفتند که معموالً مهریه زن ها را مردها می دهند! 
حضرت ابوطالب علیه السالم عصبانی شدند و فرمودند که اگر آن مرد فرزند 
برادر من باشد باالترین بهاءها را باید برایش قرارداد ولی اگر آن مرد، مردهایی 
مثل شما باشند باید مهریه های سنگین را به زن هایشان بدهند. ببینید در 
عظمت و بزرگی حضرت خدیجه سالم اهلل علیها این کم عظمتی نیست. ما در 
اسالم بعد از فاطمه زهراء سالم اهلل علیها زنی نداریم که در این افق متعالی 
قراربگیرد که جبرئیل امین برای ایشان از طرف خداوند سالم آورد؛ وقتی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله سالم خداوند را توسط جبرئیل امین به ایشان رساند 
اَلُم َو ِمنُه  حضرت خدیجه سالم اهلل علیها در پاسخ فرمودند: »اِنَّ اهللَ ُهَو السَّ

اَلُم«،  اَلُم َو َعلَی ِجبَرئِیَل السَّ اَلُم َو اِلَیِه السَّ السَّ
وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله خدیجه سالم اهلل علیها را می دید واقعاً همه 
خستگی ها و مشکالتشان برطرف  می شد. و در همین رابطه می فرمایند: 
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نشد  هیچگاه چیزی شنیده   یعنی  َعلَیِه«  َردٍّ  ِمن  یَکَرُهُه  َشیئاً  »اَلیَسَمُع 
از خدیجه سالم اهلل علیها که بوی کراهت در آن باشد و رّد بکند و پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله را تکذیب بکند و دل پیامبر گرفته  شود. از این جهت بلکه 
همواره برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله موجب فرج و گشایش بود و خالصه 
خدیجه  کنار  در  بودن  با  پیامبرصلی اهلل علیه و آله  دوش  بر  مشکالت  امر 
سالم اهلل علیها سبک بود اینها تعابیر عجیبی است که در مورد حضرت  خدیجه 
سالم اهلل علیها گفته  شد اگر واقعاً زن های ما به این زن بزرگوار تأّسی  داشته 

 باشند هرگز در زندگی شان اختالف و مشاجره نخواهد  بود.

گنجینه مجمع:  با توجه به اینکه بعضی از زنان مسلمان در حال حاضر 
در شرایط سخت مبارزه با ظلم و زیر فشار و اقدامات سر کوب گرانه ی 
آنها  برای  پیام ویزه ای  برخی دولت ها قرار دارند سرکار عالی چه 

دارید؟
عرضم به محضرتان که زن های مسلمان باید بدانند که در هرکجا که هستند 

اگر بخواهند کرامت انسانی خود را پیدا کنند و 
به آن درجات متعالی و حق واقعی خودشان در 
جامعه انسانی برسند در درجه اول باید شؤونات 
و حفظ کنند.  بدارند  پاس  را  زن مسلمان  یک 
زن های مسلمان در بسیاری از کشورهای دیگر 
چه کشورهای اسالمی و چه غیر اسالمی برای 
االن  دارند  مشکل  خودشان  ارزش های  حفظ 
طبیعی است که در چنین شرایطی باید بگویم 
که زن های مسلمان در فلسطین در خط مقدم 
جبهه مبارزه علیه کفر با مخالفین اسالم هستند 
موج  که  دیگر  در کشورهای  االن  که  زن هایی 
بیداری اسالمی در آنها شعله ورشده باید متعهدانه 

مسئوالنه در خط مقدم مبارزه قرار بگیرند و الگوی ما برای پیاده کردن اسالم و 
مبارزه با الحاد و کفر و استکبار جهانی، حضرت  خدیجه، حضرت فاطمه زهراء 
و حضرت  زینب سالم اهلل علیهّن هستند. همانطور که زن های دیگری هم که 
در طول تاریخ اسالم و در طول تاریخ پر برکت مبارزه ای که مسلمانان در اعصار 
مختلف و قرون مختلف داشتند، به این بزرگواران تأّسی پیداکردند. ببینید اینها 
می تواند ترسیم کننده خط مشی و راه و روش ما باشد و خوشبختانه باید 
بگویم که منشاء حرکت زنان در ایران همین تأّسی و خط مشی بوده و زنان 
در ایران، با الگو گرفتن از زنان بزرگی مثل حضرت  خدیجه، حضرت  فاطمه و 
حضرت  زینب سالم اهلل علیهّن توانستند این حرکت آفرینی ها را داشته  باشند. 
در کشورهای دیگر هم زن های موفقی داریم که نمونه اش را ما االن در بحرین 
مالحظه  می کنیم که با دست  خالی در مقابل فشار هرچه بیشتر حاکمین 
وقت که با پشتیبانی استکبار جهانی و صهیونیسم همه ظلم های خودشان را 
در حق این مردم بخصوص طبقه نسوان انجام می دهند، مقاومت  می کنند. آنها 

باید این روح  بیداری را حفظ کنند. 
بزرگترین پیامی که ما می توانیم از اینجا برای این بزرگواران داشته  باشیم این 

است که هماطور که زن ها در ایران مسیر حضرت  خدیجه، حضرت  فاطمه و 
حضرت  زینب سالم اهلل علیهّن را طی کردند و موفق  شدند، آنها هم باید همین 
مسیر را بروند تا موفق بشوندو باید اطالعاتی از اسالم پیدا کنند و با آگاهی به 
مقاومت و ایستادگی در مقابل کفر و استکبار بپردازند که در حقیقت اینگونه 
در خط مقدم جبهه حرکت کردن خودش عبادت است؛ چون برای ما تکلیف 
است که در مقابل کفر و استکبار و مخالفین اسالم بایستیم. الگوی ما هم 
زن های برجسته ای مثل حضرت  خدیجه، حضرت  فاطمه و حضرت  زینب 
سالم اهلل علیهّن هستند که این بزرگواران در طول زندگانی شان آسوده  نبودند 
و همواره با کفر و الحاد مبارزه  و مقاومت کردند و باالخره این مقاومت شان 
االن برای همه زن ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان سنبل و نمونه  شده 
 است. به هر ترتیب تنها راه رسیدن به آن مقاصد متعالی مقاومت کردن و 
ایستادگی کردن و توّکل جستن و از خدا کمک گرفتن است آیه شریفه قرآن 
این را به ما نوید داده که »اِن تَنُصُرواهللَ یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقَداَمُکم« اگر ما 
خدا را دین خدا را یاری  بکنیم خداوند هم وعده  داده  است که ما را کمک 
 بکند و پیروزی هم از آن مسلمان ها خواهد بود به 
هر حال مقاومت ایستادگی حفظ شؤونات اسالمی 
و حفظ شؤون زن مسلمان فاکتورهایی است که اگر 
در هر کجای این عالم داشته  باشیم ان شاءاهلل موفق 

و پیروزیم.

در  که  وقتی  از  تشکر  با  مجمع:  گنجینه 
اختیار ما قراردادید در پایان خواهش می کنم 
چنانچه توصیه ای خطاب به نشریه گنجینه و 

خبر گزاری ابنا مّد نظر دارید بفرمایید.
ببینید ما در جهانی که االن داریم زندگانی می کنیم 
دنیای عجیبی است و رسانه در آن بیداد می کند یک 
تعبیری را مقام معظم رهبری فرمودند که سونامی ضّد ارزش ها را داریم و این 
تعبیر به نظرم خیلی تعبیر عجیبی است و ما برای اینکه با این سونامی ضّد 
ارزش ها مقابله کنیم قاعدتاً باید اسالم را و بخصوص مکتب تشیع را بروز با 
زبان گویا و استدالل کافی اشاعه و نشر بدهیم که اگر این کار را انجام  بدهیم 
خدمت بزرگی را انجام دادیم. بله اگر مطالب شما هم به روز باشد، هم گویا 
و هم از استدالل کافی بهره مند  باشد قطعاً تأثیر خود را می گذارد. نباید ما 
بعنوان مکتب تشیع در جریانات و شرایط مختلف فقط یک جبهه مقابل را 
بگیریم بدون اینکه از محتوا بهره مند  باشد که اینها گاهی اثر منفی هم دارد. 
لذا اگر این ابعاد در نظر گرفته شود حتماً مؤثر خواهد بود. منتهی شگردهای 
مختلفی را برای نشر مطالب باید داشته  باشیم و راه های مختلفی را باید 
مطالعه  کنیم. گاهی وقت ها روش، گفتار است گاهی کتابت است و گاهی 
وقت ها باید در قالب های دیگر باشد. لذا باید روی قالب های مختلف مطالعه 
 شود و با قالب های مفید و متناسب با قشرهای مختلف مطالبی را ارائه  بدهید 

و اِن شاءاهلل موفق باشید.

که  جاهایی  مهمترین  از  یکی 
الگو،  بعنوان  می توانند  ایشان 
نمونه و اسوه برای همه خانواده ها 
تمام  در  مسلمان  زنان  همه  و 
عرصه های مختلف و در هر جای 
قرارگیرند در خصوص  عالم  این 
انس و الفت میان اعضای خانواده 

است که اصلی اساسی است

54 | تابستان1390  48 53ـ  سال پنجم | شماره های 52ـ   گنجینه مجمع



چهاردهم مرداد سالروز شهادت
عالمه سید عارف حسین حسینی
رهبر غیور شیعیان پاکستان است. 
هرچند 23 سال از شهادت آن عالم مجاهد می گذرد اما 
توصیه حضرت امام خمینی)ره( 
در پیام تسلیت تاریخی خود به ملت شریف پاکستان 
مبنی بر لزوم زنده نگهداشتن تفکر این شهید بزرگوار که 
باعث رشد اسالم ناب محمدی)ص( بوده  است
و تأثیر بسزای عالمه در محرومیت زدایی شیعیان
و ایجاد وحدت مسلمین در پاکستان
و از سوی دیگر آثار ماندگار آن عالم فرزانه که همچنان 
جاری و ساری است و روز به روز توسط ادامه دهندگان 
راه آن شهید شاهد، بارور و شکوفاتر می شود؛
ما را برآن داشت تا در این شماره از نشریه گنجینه مجمع 
هرچند مختصر یاد و خاطره آن سرباز اسالم و فرزند امام 
را  زنده نماییم



تنظیم:  محمدجواد خرسندی

عالمه شهید عارف حسین حسینی؛ 

الگوی اخالق
و سمبل مبارزه

گنجینه ایام

آنچه در پی می آید نگاهی گذراست به زندگی و مبارزات عالم 
مجاهدی که امام خمینی)ره( وی را فرزند عزیز خود خواندند 
و مقام معظم رهبری وجودشان را عامل وحدت ملت پاکستان 
در برابر استکبار جهانی دانستند، مانند پدری مهربان، دلسوز و 
فداکار برای شیعیان محروم و راهبری کارگشا برای مسلمانان 

پاکستان بود.
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l وضعیت فرهنگی شیعیان پاکستان پس 
از استقالل از هند

پس از استقالل پاکستان و جدایی آن از شبه قاره 
هند که ناشی از تنفر ملت از حاکمیت استبدادی 
هندوها بر مسلمانان بود. بعلت عدم آشنایی کافی 
سالم  معیارهای  و  دینی  بینش  از  مردم  عامه 
و  استبدادی  حاکمیت های  آن  اثر  بر  اعتقادی 
و  غرب سرمایه داری  فرهنگی  تهاجم  همچنین 
شرق سوسیالیستی بعد از استقالل، این کشور 
بیش از پیش به فقر فرهنگی در کنار فقر اقتصادی 
و سیاسی گرفتار شد. در چنین شرایطی ظهور آن 
ـ  فرهنگی  تحوالت  شروع  برای  شهید  مجاهد 
اقدامات  با  پاکستان  سیاسی در ساختار جامعه 

به  که  گونه ای  به  بود.  نجات بخش  حساب شده 
عنوان مثال در زمان »ضیاءالحق« دیکتاتور معروف 
وقت  نخست وزیر  حتی  هیچ کس  که  پاکستان 
جرأت  نمی کرد علیه آن ابراز  عقیده  کند، عالمه 

عارف حسین اعالم کرد ما وارد سیاست خواهیم 
حکومت  ماهیت  از  را  پاکستان  شیعیان  و   شد 
نظامی ایشان آگاه  ساخت. در حالیکه  آن زمان 
هنوز رهبری شیعیان را مفتی جعفر حسینی)ره( 
عهده دار بود اما عالمه یکی از عاملین اصلی در 
احقاق حق شیعیان بود و در زمان دستگیری مفتی 
جعفر)ره( هم جریان اعتراض را رهبری  می کرد و 
سرانجام این جریان منجر به عقب نشینی دولت 
از مواضع خود شد. شهید عارف حسین پس از 
رحلت مفتی جعفر حسینی )ره( و بعهده  گرفتن 
گسترش  بر  عالوه  پاکستان  شیعیان  رهبری 
فعالیت های خود تبدیل به محور اتحاد مسلمین 
و مظهر مبارزه با استکبار جهانی شد. و روز به روز 
با اقدامات گوناگون و فداکارانه خود جامعه تشنه 
پاکستان را به معارف اسالم ناب محمدی)ص( 
سیراب، و دست دشمنان اسالم را از تفرقه افکنی 

بین مسلمانان کوتاه تر  می نمود.

l فرزند امام)ره(
شهید عالمه عارف حسین متولد پاکستان ولی 
برومند   پرورش یافته  و  خمینی)ره(  امام  فرزند 
حوزه  علمیه  نجف  اشرف و حوزه  علمیه  قم مقدسه 
بود. وی از زمان اولین آشنایی خود )1346( در 
امام خمینی)ره( شیفته و مرید  با  نجف اشرف 
پیشوای  از  حمایت  به  همانجا  از  و  شد  ایشان 
خمینی)ره(  امام  یعنی  شیعیان  تبعید شده 
که  بطوری  شد.  امام  وفای  با  یار  و  پرداخت 
از  عراق  بعث  رژیم  علیه  خود  مبارزات  به علت 
این کشور اخراج شد. شهید عالمه پس از اخراج 
امام  یاران  دیگر  کنار  در  نیز  ایران  در  عراق  از 

امت در قم به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداخت 
تا جائیکه در ایران نیز توسط ساواک دستگیر و 
از کشور اخراج شد. ایشان حتی بعد از اخراج از 
ایران  اسالمی  انقالب  نماینده  بعنوان  نیز  ایران 

انقالب  زمان  آن  در  فعالیت داشت.  پاکستان  در 
اسالمی ایران همچون آتشفشانی شعله ور شده بود. 
و تمام جهانیان بویژه مسلمانان و البته شیعیان 
به شدت تحت تأثیر رهبری امام خمینی)ره( و 
عزم راسخ ملت ایران قرارگرفته بودند. ابر قدرت ها 
که از احتمال الگوگیری سایر مسلمانان از انقالب 
ایران بیمناک بودند در مناطق تحت نفوذ از جمله 
پاکستان بخصوص شیعیان را تحت فشار و نظارت 
دقیق قرارداده بودند. بگونه ای که شیعیان حتی در 
مراسم های مذهبی خود دچار مشکل شده بودند و 
سعی در این بود که در برخی مسائل مربوط به 
هویت مذهبی خود نیز به رسمیت شناخته نشوند.

کرده  وقف  مردم  را  خود  وی 
محروم  مناطق  به  مدام  و   بود 
و شهرهای مرزی سفر می کرد 
و به حل معضالت اقتصادی – 
فرهنگی توده مردم و بخصوص 

شیعیان  می پرداخت.
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l عالمه و نهضت اجرای فقه جعفری
اما در همین شرایط دشوار عالمه عارف حسین 
لحظه ای آرام ننشست و فداکارانه به مبارزه ادامه داد. 
تا زمانی که نهضت اجرای فقه جعفری تشکیل شد 
که عالمه عارف حسین بعنوان شورای عالی این 
سازمان در صف اول مبارزه بود وبعد از وفات اولین 
رهبر نهضت، یعنی »مفتی حسین)ره(« عالمه به 
اتفاق آراء شورای عالی نهضت، به رهبری شیعیان 

پاکستان منصوب گشت.
شهید عالمه عارف حسین در همه جا چه قبل 
از حقوق  از آن  از مسؤولیت رهبری و چه بعد 
شیعیان پاکستان با شجاعت تمام دفاع می کرد و 
در عین حال همیشه محور و پرچمدار وحدت 

اسالمی و تقریب مذاهب بود.
او ظلم صهیونیسم در منطقه و همراهی برخی 
حاکمان به اصطالح مسلمان را با رژیم اشغالگر 
با  مبارزه  اول  صف  در  و  فریاد می کرد  اسرائیل 
استعمار و استکبار آمریکائی قرار داشت و می فرمود: 
»جهاد در مقابل طاغوت، فریضه دینی ماست که 
برای انجام آن، همیشه آماده ایم. استعمار بداند 
که فرد فرد شیعیان، از نِیِّات آنها کامالً آگاهند 
و هر قدر بخواهند در پشت پرده بمانند از دید ما 

نمی توانند مخفی باشند«.

l خدمات فرهنگیـ  اجتمای عالمه
از دیگر فعالیت های آن شهید عالی مقام به منظور 
بسط  اسالم ناب و معارف اهل بیت علیهم السالم 
بنا کردن مراکز عبادی-فرهنگی-آموزشی بسیاری 
در شهرهای مختلف پاکستان بود. همچنین به 
منظور حمایت از اقشار محروم و بی بضاعت نیز 
مراکز درمانی- حمایتی قابل توجهی تأسیس نمود.

برجستگی های  بر  عالوه  حسین  عارف  شهید 
علمی و سیاسی خود از مکارم اخالق زبان زدی بر 
خوردار بود و به همین جهت خیلی زود در قلوب 

مسلمین پاکستان جای گرفت و توانست محور 
اتحاد و منشإ خدمات شایسته ای گردد.

وی خود را وقف  مردم کرده  بود و مدام به مناطق 
محروم و شهرهای مرزی سفر می کرد و به حل 
و  مردم  توده  فرهنگی   – اقتصادی  معضالت 

بخصوص شیعیان  می پرداخت.

l عالمه از زبان همسر
آن عالم بزرگوار در زندگی شخصی و روابطش 
ایشان  بطوریکه همسر  بود.  الگو  نیز  خانواده  با 
می گویند: »او با اخالق بسیار خوب با ما رفتار 
می کرد و می فرمود: “موقعی که تمام خانواده را 

خوشحال می بینم خستگی ام بیرون  می رود.”« 
در  بزرگوار  شهید  آن  دلسوزی  در  همچنین 
ایشان  از همسر  و شیعیان  مصیبات مسلمانان 
نقل  شده  است که: »هر وقت هر کجای جهان 
مصیبتی بر شیعیان وارد  می شد ایشان ناراحت  
می شد و گاه در آن روز غذا میل  نمی کرد.« به 
نیز همسرشان می گویند:  و عبادت  لحاظ زهد 
وقت،  بیشتر  تقریباً  می خوابید،  کم  »همیشه 

شب ها را به عبادت الهی اشتغال  داشت.«

l شهادت عالمه
تنها  نه  امت)ره(  امام  فرمایش  به  او  شهادت 
باالترین  بلکه  نبود  انتظار  از  دور  مسئله ای 
بشارت برای او بود. چرا که به فرمایش امام)ره(: 
متعهد  علمای  و  روحانیت  فرق  »بزرگترین 
اسالم با روحانی نماها در همین است که علمای 
زهر آگین  تیر های  هدف  همیشه  اسالم  مبارز 
جهانخواران بوده اند و اولین تیرهای حادثه قلب 
آنان را نشانه رفته است ولی روحانی نماها در کنف 
حمایت زر پرستان دنیا طلب مروج باطل یا ثنا 

گوی ظلم و مؤید آنان بوده اند.«
و به همین جهت است که امام)ره( می فرمایند: 

همسر ایشان می گوید:
جهان  کجای  هر  وقت  »هر 
مصیبتی بر شیعیان وارد  می شد 
ایشان ناراحت  می شد و گاه در 

آن روز غذا میل  نمی کرد.«
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را  واقعه  این  دلیل  حتماً  اسالمی  »ملت های 
و  “مطهری”ها  ایران  در  چرا  که  دریافته اند 
“بهشتی”ها و شهدای محراب و سایر روحانیون 
عزیز و در عراق “صدر”ها و “حکیم”ها و در لبنان 
“راغب حرب”ها و “کریم”ها و در پاکستان “عارف 
حسینی”ها و در تمامی کشورها روحانیون درد 
آشنای اسالم ناب محمدی صلّی اهلل علیه و آله 

هدف توطئه و ترور می شوند.«
بیان این نکته در شهادت عالمه جای تأمل دارد 
تعداد  که  به شهادت رسید  حالی  در  ایشان  که 
زیادی از روحانیون و مسلمانان پاکستان از جمله 
قائم مقام رهبر نهضت اجرای فقه جعفری پاکستان 
به جرم شرکت در تظاهرات برائت از مشرکین در 
مکه مکرمه در مراسم حج سال 67 توسط رژیم 
آل سعود زندانی شده بودند و قرار بود عالمه صبح 
برای  و  برود  به الهور  پنج شنبه 67/5/13  روز 

مردم پیرامون این مسئله سخنرانی کند؛ چرا که 
برای  مکان  بهترین  عقیده داشت  عالمه  شهید 
برائت از مشرکین مکه و مدینه است و می فرمود: 
»امروز اسرائیل غاصب فلسطینی های مظلوم را 

قتل عام می کند ولی حاکمان به اصطالح مسلمان 
کشور های اسالمی، به دوستی پشتیبان اسرائیل 
یعنی آمریکا افتخار می کنند. بهترین مکان برای 
مدینه  و  مکه  مشرکین  از  انزجار  و  تنفر  اعالم 

است.«
اسالم  فرزند  و حق طلبی  سرانجام سخن حق 
این گونه پاسخ داده شد که شامگاه سیزدهم مرداد 
1367 هنگامی که عالمه از پاراچنار به پیشاور 
آمده بود تا صبح روز چهاردهم در یک مصاحبه 
مطبوعاتی در الهور شرکت کند و پس از آن در 
اجتماع بزرگ مردم سخنرانی و موضوع مهمی را 
اعالم کند. در حالیکه سیل مردم در الهور انتظار 
نماز  اقامه  از  بعد  می کشیدند.  را  ایشان  دیدار 
صبح صدای »الاله االاهلل« عالمه، خبر از شهادت 

ملکوتی شان داد.
بین  در  حسین  عارف  عالمه  هرچند  اکنون 
مسلمانان و شیعیان پاکستان نیست ولی تفکر 
و ایدئولوژی برخاسته از اسالم ناب محمدی)ص( 
ایشان به همت مردم شریف پاکستان زنده است. 
همچنان که امام امت در پیام تسلیت بمناسبت 
شهادت عالمه به ملت عزیز پاکستان فرمودند: 
»ملت شریف و مسلمان پاکستان، که بحق ملتی 
انقالبی و وفادار به ارزش های اسالمی بوده اند و با 
ما رابطه دیرینه گرم انقالبی، عقیدتی و فرهنگی 
دارند، باید تفکر این شخصیت شهید را زنده نگه 
دارند، و نگذارند شیطان زادگان جلوی رشد اسالم 
ناب محمدی- صلی اهللَّ علیه و آله و سلم- را بگیرند. 
رویارویی  از  چون  غرب  و  شرق  استکبار  امروز 
مستقیم با جهان اسالم عاجز مانده است، راه ترور 
و از میان بردن شخصیت های دینی و سیاسی را 
نفوذ و گسترش فرهنگ اسالم  از یک طرف و 

امریکایی را ازطرف دیگر به آزمایش گذاشته اند.«
در پایان، فراز دیگر از پیام امام خمینی)ره( را در 

سوگ فرزند عزیز خود یادآور می شویم:

سیدعارف  آقای  حجت االسالم  جناب  »شهادت 
حسین حسینی، را به روحانیون متعهد اسالم و 
خانواده محترم این شهید و ملت مسلمان پاکستان 
تبریک و تسلیت عرض نموده؛ و به همه برادران 
و خواهران مسلمان خود در آن کشور اطمینان 
می دهم که ایران اسالمی در کنار شما و به عنوان 

یاری امین و سنگری محکم از شرافت، استقالل، 
عزت و اعتبار اسالمی تان دفاع خواهد نمود.

اینجانب فرزند عزیزی را از دست داده ام. خداوند 
توان  و  توفیق تحمل  مصائب  ما  به همه  تعالی 
پیش  از  بیشتر  را  شهیدان  پر فروغ  راه  ادامه 
به  را  ستمگران  مکر  و  توطئه  و  کرامت فرماید؛ 
خودشان برگرداند؛ و ملت پرکرامت اسالم را در 
مسیر جهاد و شهادت ثابت قدم نگه دارد. والسالم 

علی عباداهللَّ الصالحین.«
یاد و خاطره آن عالم شهید گرامی باد.
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بررسی آخرین 
وضعیت شیعیان

در پاکستان
در مصاحبه با 

حجت االسالم و املسلمین رمضانی
 از علامی فعال در پاکستان

به کوشش: علی اصغر نصیریـ  مهدی نقوی گفتمان مجمع

در  فعال  علمای  از  رمضانی«  المسلمین  و  »حجت االسالم 
پاکستان است که سالیان طوالنی است در زمینه نشر معارف 
اهل بیت)ع( و تربیت طالب علوم دینی در این کشور فعالیت 

دارد.
آنچه در پی می آید گفت وگوی مجله گنجینه مجمع با ایشان به 
مناسبت سالگرد شهادت عالمه عارف حسین حسینی و بررسی 

آخین وضعیت شیعیان پاکستان است:
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مجله،  از  شماره  این  در  مجمع:  گنجینه 
شهادت  سالروز  مناسبت  به  ویژه نامه ای 
می کنیم.  منتشر  حسینی  حسین  عالمه 
به این مناسبت و در ابتدا لطفاً در خصوص 
و  پاکستان  در  شیعیان  فعلی  وضعّیت 

مهمترین وقایع اخیر مطالبی بفرمایید؟
ـ بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم. ابتدا از شما دوستان 
تشکر  می کنیم که در فکر مسلمانان جهان هستید 
و این یکی از شؤون انقالب اسالمی ایران است که 
الحمد هلل همیشه در فکر وحدت بین مسلمین و 
در فکر کشورهای اسالمی بودند و هستند. راجع 
مطرح  فرمودید  که  مهّمی  این سؤال خیلی  به 
از  که  همانطور  عرض شود  عزیزان  شما  خدمت 
رسانه ها می شنوید یکی از مناطق مرزی پاکستان 
که هم مرز است با افغانستان شهر پاراچنار است که 
اکثر مردم آن شیعه هستند. و شهری استراتژیک 
با پاکستان است  این لحاظ که هم مرز  از  است 
ولی متأسفانه چندین سال است که در محاصره 
یک عّده ای تروریست قرار گرفته  و کسانی که در 
جهان اّدعا  دارند بر علیه تروریست کار  می کنند، 
هنوز هیچ  قدمی بر نداشته اند، شاید به دلیل اینکه 
با  پاراچنار  شهر  است.  شیعه نشین  منطقه  این 
اطرافش یک جمعّیت خیلی بزرگ چند میلیونی 
تشکیل می دهد؛ ولی متأسفانه تروریست های وّهابی 
این شهر را در محاصره قرار  داده اند و بعضی از گروه 
های طالبان راه های آن منطقه را مسدود کرده اند 
بطوری که اآلن حّتی مردمی که در آنجا زندگی 
اولّیه خود محروم  هستند.  نیازهای  از   می کنند 
غذا و دارو به آنها نمی رسد، وضع خیلی خرابی 
دارند و از لحاظ امنّیت در حالت جنگ قرار دارند، 
افراد  در آن منطقه مدام درگیری وجود دارد و 
زیادی کشته  می شوند. درگیری ها همیشه ادامه 
 دارد گاهی شّدت  می گیرد گاهی آرام  می شود و 
دوباره شّدت  می گیرد ولی متأّسفانه نه دولت و نه 

ارتش پاکستان تاکنون گام مثبتی برداشته اند و 
کسانی هم که اآلن به اسم مبارزه بر علیه تروریسم 
در این شهر مداخله نظامی می کنند، برای منافع 
شخصی خودشان کار می کنند مثل آمریکا و سایر 
کشور ها. متأّسفانه اینجا حقوق بشر پایمال شده 
و مردم از ضروریّات اولّیه زندگی محروم  و واقعاً 
بیچاره  مردم  هرچند  قرار  گرفته اند.  درمضیقه 

کردند  تظاهرات   خیلی 
دولت  از  را   خود  حق  و 
مطالبه  کردند ولی تاکنون 
هیچ فایده ای نداشته است. 
در  تقریباً  پاراچنار  از  بعد 
هنگو  شهر  ایالت،  همان 
هنگو،  اطراف  و  هست 
این  در  است.  کوهات 
پاکستان  مهّم  شهر های 
هم همینطور است؛ یعنی 
وضع  خیلی  شیعیان 
امنّیتی  و  دارند  نامناسبی 

بار  هر  تروریست ها  و  ندارد  وجود  برای شان 
هجوم  می آورند، عّده ای از شیعیان را می کشند 
و این وضعیت چندین سال است که همینطور 
ادامه دارد. از آنجا که بگذریم بیائیم بندر کراچی 
که مهمترین و بزرگترین شهر پاکستان است و از 
لحاظ جمعّیت و اقتصاد کشور، خیلی شهر مهّمی 
است، می بینیم آنجا هم اوضاع همینطور شلوغ 
است. در کراچی درگیری های سیاسی هم زیاد 
وجود دارد و در همین درگیری ها عناصر تروریست 
که تعّصب مذهبی دارند سوء  استفاده  می کنند و 
یک عّده شیعیان را ترور  می کنند بصورتیکه هر 
ماه ما شاهد  هستیم که چند نفر از شیعیان در 
شهر کراچی شهید  می شوند. در شهر های دیگر 
اتفاق  می افتد. شیعه کشی و ترور  هم همینطور 
شیعیان در کشور پاکستان یک چیز عادی شده 

از شما دوستان تشکر  می کنیم که 
در فکر مسلمانان جهان هستید و 
این یکی از شؤون انقالب اسالمی 
ایران است که الحمد هلل همیشه 
و  مسلمین  بین  وحدت  فکر  در 
در فکر کشورهای اسالمی بودند 

و هستند.
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و این توطئه استکبار است که مسلمانان را به  جان 
 هم  بیندازند و از آب گل آلود ماهی  بگیرند و منافع 
خودشان را تأمین  بکنند. متأّسفانه احزاب سیاسی 
هم در پاکستان خّط درستی را دنبال  نمی کنند و 
با درگیری بین خودشان موجب  شده اند که وضع 
اقتصادی و سیاسی کشور به اینجا برسد که واقعاً از 
لحاظ اقتصادی و سیاسی پاکستان در یک بحران 

قرار دارد.

این گروه هایی که فرمودید  گنجینه مجمع: 
پاراچنار را محاصره  کرده اند و یا در جاهای 
هدفی  چه  با  می کنند  ایجاد   ناامنی  دیگر 

این اقدامات را انجام  می دهند و از کجا و چگونه پشتیبانی و تغذیّه 
 می شوند و چرا ارتش و نیروهای امنّیتی اقدام بایسته ای در مقابله با 

آنها  نمی کنند؟
ـ این نا امنی ها به شکل کلی، زیر مجموعه توطئه های استکبار است؛ و 
برنامه آنها فقط برای کشور پاکستان نیست آنها می خواهند کل مسلمان ها 
به  جان  هم  بیفتند. لذا در کّل جهان و در کشورهای مختلف وقتی نگاه 
 می کنیم می بینیم دست استکبار جهانی در کار است و برنامه ریزی  می کنند و 
تالش شان بر همین است که مسلمان ها باهم اختالف  داشته  باشند و وحدتی 
به  جان  همدیگر  را در جامعه اسالمی  بتوانند مسلمان ها  تا  نیاید  بوجود 
 بیندازند. آنها از این طریق منافع خودشان را دنبال می کنند. سه کشوری که 
استکبار در آنها خیلی تأثیر گذاشته و ما شاهد آن هستیم کشورهای عراق، 
افغانستان و پاکستان است. مشکالت، ترور شیعیان و درگیری های سیاسی 
و انفجارها در این کشورها زیاد وجود  دارد. و حتی در اداره امور داخلی این 
کشورها خیلی دخالت  می شود بگونه ای که دولت این کشورها استقاللی ندارند 
و در تصمیمات شان مستقل  نیستند. پس وقتی یک کشور استقالل سیاسی 
نداشته  باشد، استقالل فکری نداشته  باشد و نتواند آزادانه تصمیم  بگیرد همین 
مشکالت خواهد  بود. کشور پاکستان همینطور است چون استقالل  ندارد 
و تحت تأثیر کشورهای  اروپایی و آمریکایی است همین بدبختی را دارد. 

یعنی استقالل فکری وجود ندارد و ارتش، نیروی 
امنّیتی و دولت همه تحت تأثیر برنامه های اروپا و 
آمریکا هستند به همین خاطر هم هست که اینها 
تاکنون نتوانسته اند اقدام جدی ای انجام  بدهند و 
این فتنه ها را در کشور بطور جّدی پیگیری و حلّ  

کنند تا امنّیتی بوجود  بیاید.

گنجینه مجمع: بطور کّلی آسیب هایی که در 
پاکستان مخّل وحدت بین مسلمان هاست و 
باعث تفرقه بین شیعیان و اهل سّنت می شود 

چیست؟
ـ یک آسیب همین است که مطرح  شد؛ یعنی 
نبودن استقالل کشور. آسیب دیگر این است که آنها نمی خواهند کشور 
آرامش  داشته  باشد و مسلمان ها وحدت  داشته  باشند، لذا همه برنامه هایشان 
دراین جهت است که مسلمانان همیشه اختالف و درگیری  داشته  باشند، تا 
بگویند که این وضع ناشی از فرهنگ مسلمانان است. تعداد ما شیعیان در 
پاکستان کم است یعنی حدوداً 20 درصد ما هستیم و 80 درصد جمعّیت 
پاکستان اهل تسّنن هستند. علمای اهل سنت تاکنون هیچ  کار فرهنگی 
انجام نداده اند آنطوری که فرهنگ اسالم را پیاده  کنند و واقعاً افکار انسانی 
و اسالمی در جامعه زنده شود و یا فعالّیتی علمی باشد. لذا وقتی مردم از 
فرهنگ اسالمی دور  و جهالت در یک جامعه حاکم  باشد یک سری افکاری 
گمراه کننده، مردم را به سوی فساد کشانده و گمراه  می کند در این جور 
انداخت و  آن را تحت تأثیر قرار داد.  جوامع خیلی راحت می شود فتنه 
گالیه ی ما از علمای اهل تسنن این است که واقعاً برا ی مردم آنطوری که باید 
و الزم بوده کار های فرهنگی و علمی انجام نگرفته است، این بیشتر وظیفه 
آنها بوده که کار فرهنگی بکنند و افکار انسانی و اسالمی را برای احیای دین 
حاکم  کنند متأسفانه این کار ها نشده و در مقابل گروه وهابی ها که متعصب و 
فتنه گر هستند فعالند و کارشان این است که بین مسلمان ها درگیری ایجاد 
کنند آنها مزدور آمریکا هستند و از آمریکا پول  می گیرند. و با تعصب افراطی 
منحرفی که دارند مخل وحدت مسلمین هستند. این بعضی از مسائلی است 

ایران  اسالمی  انقالب  هلل  الحمد 
یك  که  شد  باعث  برکاتش  و 
منطقه  مردم  همه  در  بیداری ای 
بوجود بیاید. اما این بیداری ای که 
بوجود آمده پشتیبانی می خواهد 
زیادی  فرهنگی  کارهای  باید 

بشود
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که شدیداً برای پاکستان مشکالتی ایجاد کرده است و وحدت مسلمین را به 
هم زده است بطوریکه در حال حاضر آن اخّوتی که یک جامعه اسالمی باید 

داشته باشد در پاکستان نمی بینیم.

گنجینه مجمع: شما چه راهکارهایی الزم می دانید تا وحدت مسلمین 
در پاکستان برقرار گردد و مصداق امت واحده اسالمی را به تعبیر 

قرآن کریم در پاکستان شاهد باشیم.
ـ الحمد هلل انقالب اسالمی ایران و برکاتش باعث شد که یک بیداری ای در 
همه مردم منطقه بوجود بیاید. اما این بیداری ای که بوجود آمده پشتیبانی 
می خواهد باید کارهای فرهنگی زیادی بشود مثالً سمینارهایی برگزار شود 
و شخصیت های علمی و فرهنگی در این سمینارها شرکت کنند و برای 
حل مشکالت جامعه پاکستان، برای بیداری و وحدت هر چه بیشتر فکری 
بشود، باید تبلیغات خوبی انجام بشود و مردم را به سوی وحدت دعوت کرد. 
کارها باید واقعاً جدی باشد. شاهد هستیم که برخی گروه ها از وحدت حرف 
 می زنند و به مردم می گویند ما باید وحدت  داشته  باشیم ولی عمالً اینطور 
نیستند. من یاد آن حرف امام خمینی رحمهًْ اهلل می افتم که می فرمودند: 
»استکبار نمی خواهد در جامعه ما، مسلمان درست وحسابی باشد و اسالم 
زنده  بشود« و می فرمودند: »چرا آمریکا با ملت ایران دشمن است به خاطر 
اینکه شما تصمیم  گرفتید به اسالم ناب مّتصل  شوید و اسالم هم کارش این 
است که انسان سازی  بکند. در مقابل، آنها هم منافع مادی شان اقتضا می کند 
که شما مسلمان نباشید چون با اسالم عداوت دارند بنابراین با شما دشمن 
شده   اند.« پس کار استکبار جهانی این است که جامعه را به فساد بکشاند و با 
انسان سازی دشمن  است. ما که می خواهیم افکار اسالمی را زنده کنیم باید 
فعالیت درست و حسابی انجام بدهیم. متفکرین جامعه، شخصیت های علمی 
و فرهنگی جامعه، علما و هرکس که در حّد خودش مسؤولیت  احساس 
 می کند واقعاً در این دوره و زمان وظیفه شان چندین برابر شده  است. هرچند 
همیشه وظیفه شان  بوده و هست اما در چنین زمانی که جامعه به سوی فساد 
کشیده می شود و استکبار این چنین فعالیت می کند که مشکالت اساسی 
در جامعه بوجود بیاورد علما وظیفه شان چند برابر می شود. پس راه حل 
همین است که علما و شخصیت های فرهنگی- علمی سمینار برگزار کنند 
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و فعالیت های علمی و فرهنگی انجام دهند و به مردم آگاهی بدهند. باید آن 
بیداری ای را که تا حدی الحمد هلل بعد از انقالب اسالمی ایران در پاکستان 
بوجود آمده زنده نگه دارند جلو ببرند و نگذارند که مردم باز هم خواب شان 

ببرد. 

گنجینه مجمع: چه ویژگی ها و چه منافعی در پاکستان نهفته است 
که باعث می شود استکبار جهانی که به فرمایش شما عامل اصلی این 

اختالف ها و ناامنی ها است از آن نفع می برد؟ 
ـ ببینید همین چند روز پیش وزیر کشور پاکستان در مصاحبه ای گفت که، 
از دست تروریست ها سالح های اسرائیلی به دست آورده ایم! در یک کشوری 
که اینطور اسلحه پخش شده باشد چگونه ممکن است امنیتی برقرار بشود؟! 
این همه اسلحه از کجاست و از کجا می آید همینطور مواد مخدر؛ یادم هست 
یک مرکزی بود برای معالجه معتادین که من بازدیدی از آنجا داشتم. و وقتی 
از یک فردی که از خانواده خوبی هم بود و معتاد شده بود در خصوص نحوه 
مبتال شدنش سؤال کردم برایم مشخص شد که دست هایی در کار است. 
طبق آماری هم که موجود است قبل از ورود نیروهای ناتو در افغانستان و در 
منطقه، مواد مخدر و اسلحه در پاکستان کمتر بوده است. در واقع پاکستان 
محلی برای عبور این قبیل کاالها برای آنهاست. و این برایشان یک کار و 
کاسبی است و به همین جهت پاکستان مهم است.  بعد عرض شود خدمت 
شما که پاکستان یک کشوری است که مردم آن، واقعاً به اسالم عشق و ارادت 
دارند. درست است که خیلی به فرهنگ اسالم آشنا نیستند و علم آنها به آن 
صورت زیاد نیست و فرهنگ باالیی بین آنها نمی بینیم ولی در سرشت شان 
یک عشق و عالقه زیادی به دین اسالم و پیامبر)ص( و قرآن دارند. به همین 
جهت اگر این کشور را آزاد بگذارند و وحدتی حاکم باشد، واقعاً مردم آگاهی 
پیدا می کنند و فرهنگ شان باال می رود. وقتی یک فرهنگ اسالمی همراه  با 
وحدت اسالمی بوجود بیاید عوامل استکبار برای خودشان یک خطر عظیم 
احساس می کنند لذا آنها نمی خواهند در هیچ کشوری وحدت اسالمی وجود 
داشته  باشد و تبدیل به یک قدرت شود. سیاست آنها این است که ملت ها 
همینطور درگیر  باشند تا منافع آنها حفظ شود و از آب گل آلود ماهی  بگیرند.

گنجینه مجمع: در این راستا شما به عنوان یکی از علما و فضالی 
فعال پاکستان چه پیامی برای مردم پاکستان و احیاناً چه نصیحتی 

برای عوامل استکبار دارید؟
ـ  هرچند عوامل استکبار نصیحت پذیر نیستند ولی باز هم نصیحتی می کنیم 
که اگر به گوش شان برسد به عنوان اتمام حجتی باشد و آن این است که؛ از 
این کارها دست بردارید، چون تاکنون هیچ نتیجه مطلوبی را که می خواستند 
نتوانستند بگیرند و حتی نتیجه معکوس نیز گرفته اید. به عنوان مثال در کشور 
جمهوری اسالمی ایران چه کارهایی می خواستند بکنند اما   موفق نشدند و هر 
اقدامی که می کنید تنفر مردم نسبت به استکبار بیشتر می شود. در پاکستان 
هم همینطور است تا زمانی که انقالب اسالمی ایران به پیروزی نرسیده بود 
ما می دیدیم بیداری چندانی وجود نداشت ولی از بعد از انقالب اسالمی ایران 
تا االن ببینید واقعاً چقدر بر علیه آمریکا و اسرائیل و صهیونیست ها در میان 

اگر احزاب سیاسی، 
سیاست مداران و دولت ها 
در کشورهای مختلف 
وابستگی های شان را با استکبار 
جهانی قطع  نکنند به مرور زمان 
نتیجه اش همان است که ما االن 
در بعضی از کشورهای آفریقایی 
مثل مصر و تونس و لیبی 
مشاهده  می کنیم. 
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مردم تنفر وجود دارد. یعنی هر کاری که اینها می کنند نتیجه 
معکوس می دهد. چون عمل زشت نتیجه زشت دارد. اینها 
بدانند و مطمئن باشند در کارهایی که می کنند نه فقط موفق 
نمی شوند بلکه نتیجه معکوس هم خواهد داشت. باید عبرت 
بگیرند و دیگر تکرار نکنند. و اما برای مردم عزیز پاکستان 
اگر پیام توسط این مجله ی شما و هر راهی که هست به 
گوش شان برسد این است که بیدار بشوند و برای برقراری 
و حفظ وحدت بکوشند. احزاب سیاسی ای که مسؤولین شان 
دنبال دنیا افتادند و دنیا پرست شدند و منافع مادی خودشان 
را در نظر می گیرند اینها هم نصیحتی گوش کنند و بدانند 
که ما یک کشور اسالمی هستیم باید خدا و  پیامبر را در نظر 
داشته باشیم و واقعاً به فکر مردم عزیزمان که این قدر دچار 
مشکل هستند و زجر می کشند باشیم. دوستی با امریکا ما را 
به هیچ نتیجه ای نمی رساند فکر استقالل باشید، دنبال دنیا 
نروید واقعاً به فکر این باشند که ما در برابر خداوند در قبال 
کارهای مان باید پاسخ بدهیم و حتماً از ما سؤال خواهد شد و 
وظیفه مان خیلی خطیر است. پس ان شاءاهلل سعی کنیم این 
بیداری مردم که بوسیله انقالب اسالمی ایران در همه ملت ها 
بویژه در پاکستان بوجود آمده سرد نشود کشورمان مثل ایران 
صد در صد استقالل پیدا کنند. امیدواریم که خداوند متعال 
همه ما را هدایت کند برای بدست آوردن استقالل و احیاء 
فرهنگ اسالمی در جامعه و ان شاءاهلل دست های استکبار را 

ببریم و از دست توطئه ها ی شان نجات پیدا کنیم.

گنجینه مجمع: در راستای حفظ وحدت بین شیعیان و 
اهل سنت چه پیامی برای مردم و همچنین برای علمای 

پاکستان دارید؟
ـ وحدت خیلی مهم است همان طور که مقام معظم رهبری 
حفظه اهلل تأکید دارند هم برای داخل کشور ایران هم برای 
همه مسلمین جهان. واقعاً همه باید دنبال کارهایی باشیم که 
وحدت آفرین و برای حفظ وحدت مسلمین مفید  باشد برای 
حفظ وحدت باید کارهای فرهنگی و تبلیغاتی کرد تا جهالت 
مردم از بین  برود و آگاهی  پیدا  کنند. باید تعصبات مذهبی 
که استکبار در آن نقش دارد از بین  بروند و ملت ها از لحاظ 
فرهنگی ارتقاء  پیدا  بکنند تا جامعه دچار این توطئه ها نگردد. 
مسلماً وقتی یک جامعه ای از فرهنگ اسالمی دور  و در جهالت 
باشد توطئه های دشمن بهتر پیاده  می شود. مردم آگاه  باشند 
که اگر واقعاً وابسته به اسالم بشویم و وحدت داشته باشیم 
همین برای مسلمانان راه نجات است و این امر باید تبدیل به 

یک باور بشود.

اسالمی  انقالب  به  اشاره کردید  شما  مجمع:  گنجینه 

ایران که خیلی تأثیر مثبتی در جامعه پاکستان داشته؛ 
در این خصوص توضیحاتی بفرمائید که چگونه مردم 

پاکستان از انقالب اسالمی تأثیر پذیرفتند؟ 
ـ بله همانطور که در پاسخ به بعضی سؤال هایتان گفتم قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی ایران، تنفر زیادی بر علیه آمریکا 
تاریخ  آگاه  نبودند.  آمریکا  توطئه های  از  مردم  چون  نبود 
خیلی روشن است و ابهامی وجود ندارد. من بعضی از جاها 
این مطلب را مطرح کردم که هر کجای دنیا اگر بخواهد جهاد 
اسالمی وجود داشته باشد و واقعاً اسالمی باشد نه زیر پرچم 
یک دشمن اسالمی. مسلمانان باید خودشان احساس  وظیفه 
 بکنند نه اینکه مثالً عده ای از دشمن پول  بگیرند و بر علیه یک 
قدرت دیگر قیام  بکنند این یعنی با آمریکا همدست  بودند. 
الحمد هلل این اثر انقالب اسالمی ایران بود که مردم چقدر 
بیدار شدند و از توطئه های آمریکا آگاهند و این بیداری همه 
جای جهان را گرفته   است. احزاب سیاسی و ارتش که قدرت 
دست شان است متأسفانه همدست با آمریکا هستند درحالیکه 
مردم نمی خواهند هیچ گونه ارتباطی با آمریکا وجود داشته 
باشد اما در این شرایط چگونه می توانند استقالل خود را دست 
 بیاورند؟! و نکته مهم دیگر این است که در پاکستان مردم 
متوقف  مانده اند چون رهبری ندارند و نیاز به رهبر برای مردم 

پاکستان نیازی اساسی است.

گنجینه مجمع: با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک 
با  مبارزه  مظهر  بعنوان  قدس  جهانی  روز  و  رمضان 
استکبار جهانی قرار  داریم و با توجه به حال و هوای 
متفاوت امسال به جهت انقالب های مردمی منطقه و 
کشورهای مسلمان، چنانچه جنابعالی صحبت خاصی 
برای مسلمانان و بخصوص مردم مظلوم فلسطین دارید 

بفرمائید؟
ـ در کشور پاکستان هرسال روز جهانی قدس نسبت به سابق 
پرشورتر و شرکت مردم بیشتر می شود؛ چرا که سال به سال 
بیداری مردم افزایش  پیدا  می کند و ما می بینیم هرسال با 
شور و آگاهی بیشتری شرکت  می کنند و بر علیه آمریکا و 
صهیونیسم شعار  می دهند. بله الحمد هلل شکی نیست که روز 
قدس مظهر وحدت مسلمین است، ولی سال گذشته در همین 
راهپیمایی روز قدس در شهر کویته  انفجاری رخ  داد و چندین 
نفر شهید  شدند. دشمنان بدانند هرچه به این دسیسه کاری ها 
دست می زنند بیداری مردم بیشتر می شود و از این راه بیداری 
نمی توانند جلوگیری کنند. الحمد هلل بیداری روز به روز، ماه به 
ماه و سال به سال بیشتر می شود. و این خوشحال کننده  است. 
خالصه ما باید بیشتر بکوشیم بیشتر تالش  کنیم که واقعاً 
جامعه اسالمی و مسلمانان در تمام کشورها آگاهی بیشتری 
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پیدا  کنند. و این روند ادامه داشته باشد و امیدواریم امسال هم روز 
جهانی قدس نسبت به سال های گذشته با بیداری بیشتر و با همت 

بیشتر مسلمانان برگزار  شود.

نشریه گنجینه: در خصوص حادثه سیل زدگی سال گذشته 
نیز با توجه به اینکه در آستانه سالگرد آن هستیم چناچه 
مطلبی هست بیان کنید و بفرمائید آیا آثار آن تاکنون باقی 

مانده است یا خیر؟
ـ بله آن آثار تخریبی سیل سال گذشته که از جهانیان هیچ پنهان 
نیست ولی ما از جمهوری اسالمی ایران متشکریم و واقعاً از صمیم 
دل تشکر می کنم که در این وضعیت وخیم جامعه ی ما که سیل 
بوجود آورده بود کمک مان کردند بخصوص مقام معظم رهبری - 
حفظه اهلل- که تقریری داشتند برای مسلمانان جهان و پیام دادند 
که همه مسلمانان باید قیام  بکنند و به سیل زدگان پاکستان کمک 
 کنند ولی هنوز آثار تخریبی آن باقی است. چون سیل عجیبی بود 
و تخریب عجیبی داشت. یعنی یک سوم اراضی کشاورزی زیر خاک 
قرار  گرفت و با توجه به این که پاکستان یک کشوری است که 
اساساً اقتصادش خیلی روی کشاورزی تکیه دارد حاال ببینید اگر 
یک سوم اراضی آن زیر آب قرار  بگیرد چه زیان ها و آسیب هایی 
از کشورها  البته کمک های زیادی  به مردم و کشور رسیده است. 
رسیده اما بازهم کمک الزم است. بعنوان نمونه عرض کنم بعضی 
از دوستان همین ماه گذشته فیلم هایی از ایالت سند تهیه  کردند و 
ما دیدیم هنوز هم مردمی هستند که واقعاً به آنها آنطوری که باید 
کمک  می رسیده نرسیده  است و محروم  مانده اند و واقعاً دچار مشکل 
هستند. اگر کشورهای اسالمی در این زمینه کمکی  بکنند خودش 
یک وحدتی را نیز بوجود  می آورد و باعث همدلی و همدردی هر چه 
بیشتر می شود. اگر مسلمانان بیشتر کمک کنند ان شاءاهلل نیازمند به 
کفار و کشورهای استکباری نمی شویم. آنها اگر یک قِران کمک  کنند 
پشت سرش منافع خودشان را دنبال  می کنند و اصالً به خاطر منافع 
خودشان کمک  می کنند. می دانیم کمک آنها واقعاً کمک نیست 
چون بعد از کمک منافع خودشان را دنبال  می کنند. اگر مسلمان های 
کشورهای اسالمی به یکدیگر برسند دیگر کشورهای اسالمی از 

دست توطئه های استکباری نجات  پیدا  می کنند ان شاءاهلل.

مرداد  در  که  دیگر  مناسبت های  از  یکی  مجمع:  گنجینه 
ماه قرار دارد شهادت عالمه عارف حسینی رهبر شیعیان 
پاکستان است در خصوص شخصیت ایشان و نقش ایشان 
در محرومیت زدایی از شیعیان پاکستان و تأثیر گذاری شان 
در وحدت بین مسلمانان اگر مطالبی الزم  می دانید بفرمائید؟

ـ عالمه شهید عارف حسین الحسینی -رحمهًْ اهلل علیه-  واقعاً برای 
همه روحانیت پاکستان الگو بود. روحانی ای برجسته، دلسوز، با تقوا 
و واقعاً خیلی عاشق انقالب ایران و عاشق حضرت امام  بود واقعاً این 

چنین روحانی ای برای همه ما الگو است فکرشان همیشه و در همه 
حال این بود که وضع شیعیان در پاکستان بهتر بشود و وحدت بین 
مسلمین واقعاً بوجود بیاید. ایشان کارهای بسیار خوبی انجام  دادند، 
از جمله اقدام هایی که ایشان انجام  دادند این بود که از احزاب دینی 
که نتوانسته  بودند فّعال بمانند بازدید  کردند و قانع شان  کردند دور 
هم جمع شوند و بصورت یک حزب سیاسی در آیند. واقعاً زحمتی 
که ایشان برای وحدت مسلمین کشیدند. الگو است و ما باید آن را 
دنبال کنیم. ما باید طبق همان خط مشی ایشان حرکت  بکنیم تا 
برکاتش آن طوری که زمان خودشان می دیدیم و نتیجه  می گرفتیم 
باشد همینطور باید واقعاً با اخالصی که ایشان کار  می کرد همه ما 
نیز با همان اخالص فعالیت  بکنیم تا ان شاءاهلل در محرومیت زدایی 

شیعیان و برای ایجاد وحدت نتیجه خوبی داشته باشد.

می دانید  الزم  بحث  پایان  در  مطلبی  اگر  مجمع:  گنجینه 
استفاده  می کنیم؟

ـ نه الحمد هلل سؤاالت مهمی شما عزیزان مطرح فرمودید و همین 
سؤال ها که راجع به مسائل مسلمانان جهان و خصوصاً پاکستان 
طرح کردید و در موردشان بحث شد، خیلی ضروری و مهم است. 
این بحث ها باید باشد االن که ما مشکالت پاکستان را می بینیم آن 
کشتارها و وضعیت عجیب درگیری ها، انفجارها و مشکالت دیگر 
می گوئیم آیا واقعاً به این جامعه گفته    می شود  جامعه اسالمی!؟ پس 
ما باید علت های اصلی آسیب ها و مشکالت را پیدا  کنیم و ببینیم راه 
حل ها چیست؟ از اینکه شما فکری راجع به این مسائل می کنید و 
مصاحبه  می کنید و اهمیت  می دهید تشکر  می کنیم، امیدواریم که 
همینطور این بحث ها ادامه  داشته  باشد و این گفتگوها باشد تا علل و 
اسباب این مشکالت و راه حل های دقیق را پیدا  کنیم و آنها را دنبال  

بکنیم إن شاءاهلل.
و  سیاسی  احزاب  اگر  که:  اشاره  کنم  را  نکته  این  پایان  در  اما 
سیاست مداران و دولت ها در کشورهای مختلف وابستگی های شان 
را با استکبار جهانی قطع  نکنند به مرور زمان نتیجه اش همان است 
که ما االن در بعضی از کشورهای آفریقایی مثل مصر و تونس و لیبی 
مشاهده  می کنیم. در کشور پاکستان هم زمینه برای قیام هست و 
اگر تا اآلن قیامی در پاکستان صورت  نگرفته  است به خاطر نبودن 
رهبر بوده  است. ولی زمینه هست چون به نظر بنده این یک سیر 
طبیعی است. لذا اگر اینها سر عقل آمدند و از سایر کشورها عبرت  
گرفتند و کارهای شان را درست  کردند َفِبَها و ااّل اگر توجه نکردند این 
یک سیر طبیعی است و تاریخ نشان داده که اتفاق  می افتد و منجر 

به انقالب می شود.
درباره  که  فکری ای  بحث های  با  می کنم  تشکر   از شما  پایان  در 
جهان اسالم انجام  می دهید. ما وقتی می بینم که شما اینقدر اهمیت 

 می دهید واقعاً خستگی مان در می آید.
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انقالب چهارده فوریه مردم بحرین، وارد هشتمین ماه خود شد؛ اما مردم همچنان 
بر حقوق شرعی و طبیعی خود پای می فشرند. با وجود اینکه مجله گنجینه مجمع 
در شماره پیش مفصالً به انقالب بحرین پرداخت، ولی از آنجا که به تعبیر مقام 
معظم رهبری این مردم در »مظلومیت مطلق« به سر می برند در این شماره نیز 

صفحاتی به این مسأله تاریخ ساز منطقه پرداخته ایم.



اولین شهید انقالب بحرین
شهادت علی عبدالهادی المشيمع

تخریب میدان لؤلؤه
بولدوزرها  و ماشين های سنگين  دولتی، اقدام به تخریب ميدان لولو ازنمادهای 

متحصنين کردند.

شهادت اولین بانوی بحرینی
»خانم بهيه العرادي« پزشک 
بحرینی که در "منطقه قدم" 

مجروح و دچار مرگ مغزی شده 
بود به شهادت رسيد.

کشتار مخالفان در زندان آل خلیفه
در پی شهادت یکی از مخالفاندر زندان های 

رژیم آل خليفه، جمعيت وفاق بحرین این 
مسئله را مشکوک ارزیابی کرد.

مجلس نمایندگان بحرین معلق شد
با استعفاي دسته جمعي 22 نماینده مجلس 

بحرین در همان روزهای اول انقالب ،مجلس 
نمایندگان بحرین عمال از حد نصاب قانوني 

افتاد.

ارسال پرونده 
آل خلیفه به دادگاه 

جنایي بین المللي
دادگاه جنایي بين المللي 
در اقدام حقوقي بسيار 
مهم اقامه دعوي عليه 
پادشاه بحرین به اتهام 

ارتکاب جنایات ضد 
بشري را پذیرفت.

تخریب و به آتش کشیدن مساجد در بحرین
طي دو روز گذشته دو مسجد توسط نيروهاي امنيتي 

حکومت در بحرین تخریب و به آتش کشيده شد. یکي از 
این مساجد مکاني زیارتي به نام »الکویکبات« است که 
نزدیک شهر »الکوره« قرار داشت و امروز به طور کامل 

ویران شده است.

 ورود نظامیان عربستان به بحرین براي
سرکوب معترضان
 هزار تن از نيروهاي امنيتي عربستان سعودي به
 منظور سرکوب انقالب مردمي که سرنگوني رژیم
.منامه را خواستارند، وارد بحرین شدند

14/2/2011

1389/11/25

13/3/2011

1389/12/23

17/3/2011

1389/12/27

22/3/2011

1390/1/2

27/3/2011

1390/1/7

4/4/2011

1390/1/15

14/4/2011

1390/1/25

16/4/2011

1390/1/27

نگاهی رسیع به
7 ماه مقاومت 

مظلومانه
14 فوریه

 آغاز انقالب
بحرین
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شهادت یك کودک شش 
ساله در بحرین

محمد عبدالحسين فرحان کودک 
شش ساله بحریني که دیروز 
جمعه ـ نهم اردیبهشت ـ  بر 

اثر استنشاق گاز اشک آور راهي 
بيمارستان شده بود، صبح امروز به 

شهادت رسيد.

شهادت یك دختر 9 ساله در عزاداری 
امام هادی)ع( در بحرین

فاطمه علی خليل دختر 9 ساله بحرینی بر 
اثر استنشاق گاز اشک آور در عزاداری امام 

هادی)ع( به شهادت رسيد.

اسناد جدید ویكی لیكس 
درباره بحرین

سفارت امریکا به ميزان تأثير 
ایران بر مردم بحرین و رابطه 

فرهنگی تاریخی ایران و بحرین 
اشاره از شيخ عيسی قاسم به 

عنوان شخصيت هایی تاثيرگذار در 
بحرین یاد شده است.

فیفا بحرین را تهدید کرد
فيفا در نامه اي به فدراسيون 

فوتبال بحرین از این فدراسيون 
خواست درباره بازداشت »برادران 
حبيل« و دیگر چهره هاي ورزشي 

این کشور، به اتهام شرکت در 
تظاهرات عليه رژیم حاکم، توضيح 

بدهد.

چهل و دومین شهید
زلزله رسانه ای

با شهادت علی جواد احمد نوجوان 
15 ساله در صبح عيد فطر زلزله ای 

رسانه ای کيان آل خليفه را لرزاند.

حضور 90 هزار نفری مردم در تجمع الوفاق
نود هزار نفر از مردم بحرین با قبول دعوت "جمعيت الوفاق" در 

سومين تجمع اعتراض آميز  شرکت کردند.

آیات القرمزی آزاد شد
»آیات القرمزی« شاعره جوان بحرینی عصر 

امروز از زندان آل خليفه آزاد شد.

تحریم انتخابات 
میاندورهای توسط 

جمعیتهای مهم شیعه و 
سنی

30/4/2011

1390/2/10

6/6/2011

1390/3/16

14/6/2011

1390/3/24

26/6/2011

1390/4/5

1/7/2011

1390/4/10

12/8/2011

1390/5/23

28/8/2011

1390/6/6

31/8/2011

1390/6/9

13/7/2011

1390/4/23

خروج نخست وزیر
و اعترافات پادشاه

همزمان با خروج نخست وزیر بحرین از 
این کشور که گفته می شود در راستای 
طرح قطر برای برون رفت آل خليفه از 
بحران است، »حمد« پادشاه بحرین 

در نطق مستقيم تلویزیونی، به شکنجه 
مردم معترض در زندان اعتراف کرد 
و گفت که خسارات مردم را جبران 

می کند!
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 »آیت ا... شیخ عیسی قاسم« روحانی سرشناس بحرینی در نماز جمعه روز 
14 مرداد خود، ضمن ایراد سخنانی مهم، درباره پایان صبر و تحمل مردم 
به رژیم آل خلیفه هشدار دادند و اعالم کردند که مردم باید از حمایت غرب 

مأیوس باشند.
آنچه در پی می آید بخش هایی از سخنان ایشان است:

ــ تحمل ما به سر رسیده است. این ملت دیگر تحمل عدم اجرای اصالحات، 
استمرار فساد، افساد، عقب ماندگی و آشفتگی را ندارد. عدم اجرای اصالحات 
و استمرار افساد در نهایت باعث فاجعه ای برای وطن خواهد شد که همه باید 

از مبتال شدن به آن جلوگیری کنیم.
ــ ملت بحرین دیگر تحمل ندارد که در این کشور، رأي یک نفر برابر بیست 
یا سی شهروند باشد. دیگر تحمل نداریم که ارزش رأي این شهروند برابر یک 

بیستم یا یک سی ام رأي یک نفر دیگر باشد.
ــ ما دیگر نمی توانیم تحمل کنیم که هزاران تن به دلیل شرکت در تظاهرات 
و تحصن، از کار اخراج و از کسب روزی حالل و به دست آوردن لقمه ای 
با عزت، محروم شوند که نتیجه آن گرسنگی هزاران زن و کودک و پیرزن 
است. این مراکزی که در اثر اخراج کارکنان و کارمندان خالی شده است با 
وارد کردن نیروهای خارجی که با دستمزدهای بسیار باال از ثروت های این 

ملت مظلوم پر می شود.
ــ این ملت تحمل ندارد صندلی های دانشگاه ها از دانشجویان دختر و پسر 
خالی شود تا توانایی ها و استعدادهای ذهنی آنان نابود شود و به جای آنان 

گروهای کم فرهنگ و کم معرفت قرار گیرند.
ــ مردم تحمل نخواهند کرد مردان، جوانان و کودکان شریف این ملت زندگی 
خود را در زندان ها، بازداشتگاه ها زیر شکنجه و اهانت بگذرانند؛ و آزادی 
دینی این ملت مصادره گردد؛ در اماکن عبادی مورد مزاحمت قرار گیرند و بر 
سر موقوفات آنان با آنها درگیر شوند؛ برای اقامه مراسم دینی مجازات شوند؛ 
مورد اهانت و محکومیت قرار گیرند و با فحش و ناسزا روبرو شود و یا با کسی 
که به دنبال تعیین سرنوشت ملت خویش است مانند برده برخورد شود و با 
او مانند فرد ناتوانی که توان نظر دادن در مورد خود را هم ندارد برخورد شود.
ــ این ملت تحمل نخواهد کرد ثروت های او در دریا و خشکی در برابر 
دیدگان او به غارت برود و او ساکت باشد و از دردهای خود سخن نگوید، 
این امر به همراهی بسیاری از امور ناشایست و دردناک دیگر باعث شده است 

تحمل این وضع ناممکن گردد.

ــ لذا تغییر وضع و فراگیری اصالحات، استمرار و تعمیق آن در آگاهی ملت 
و فهم و اراده آن ضروری است.

 غرب با کیست؟
ــ غرب، آمریکا و اروپا با چه کسی هستند؟ آنها حامی حکومت های وابسته 
هستد یا پشتیبان جنبش های در حال حرکت و ملت های خواستار استقالل؟

ــ آمریکا و اروپا در پی چه هستند؟ کشورهای بزرگ و استکباری چه می 
خواهند؟ همه آنان در پی نیروهای دست نشانده اند. آنان به دنبال برده، ثروت 
های ملل، مناطق جغرافیایی حساس، فرصت های استعمار و بهره گیری، 

دخالت راحت در امور دیگران و تسلط و تعیین سرنوشت ملت ها  هستند.
ــ پس غرب و کشورهای استکباری و طغیانگر حامی رژیمهای وابسته ای 
به  دین خود  و  ارزش  انسانی،  کرامت  ثروت، عزت،  تقدیم  از  که  هستند 
قدرت های بیگانه برای بقای قدرتشان فرو گذار نمی کنند و مصلحت وطن را 
به آن می فروشند. مصلحت بیگانگان با حکومت هایی است که همه چیز را 
برای ماندگاری خود هرچند برای یک روز می فروشند و هرگز امکان ندارد این 
مصلحت با گرایش ها و جنبش هایی باشد که به آزادی تصمیم و عزت ملی و 
مردمی خود پایبند است، همراهی نماید. حال این تحرک از هر گرایشی باشد 

مادامی که در پی استقالل است با مصالح غرب همخوانی ندارد.
این  استکبار  و  برده پروری  بهره گیری،  استعمار،  روح  همخوانی  عدم  ــ 
طمعکاران با جنبش های اسالمی صادقانه، امری مهم و دائمی است. دشمنان 
از عزت اسالم، قدرت، صالبت ، اصول گرایی، مقاومت، اخالص، پاکی، انقالبی 
بودن دین آگاهند. اسالم دینی بلند مرتبه است که هیچ چیز بر آن بلندا نمی 

گیرد؛ در حالی که استعمار در پی کسی است که بر آن برتری داشته باشد.
ــ همراهی استکبار با جنبش های آزادی طلبانه ) چنانکه برخی در مورد 
لیبی به آن اعتقاد دارند( زیاد به طول نخواهد انجامید. موضع غربی ها در 
برابر آزادیخواهی، استقالل و مصلحت ملی جنبش ها، دیر یا زود به درگیری 
سختی خواهد انجامید. این مسأله با شیوه های متنوعی صورت خواهد گرفت 
که غرب با مهارت و هنر خاص آن را انجام می دهد تا اینکه سرانجام حقیقت 

آن آشکار خواهد شد.
ــ باید از پشتیبانی قدرت های استکباری از جنبش های آزادیخواهانه در 
جهان ناامید باشیم؛ همانطور که از تسلیم حکومت های وابسته در برابر حق، 

عدالت و خواسته های منطقی ملت مأیوس هستیم.

سخنان شدید آیت الله عیسی قاسم 
علیه غرب و آمریکا

شورای عالی
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»آیت اهلل شیخ عیسی قاسم« در خطبه های نماز جمعه روز 21 مرداد مسجد 
امام صادق )ع( در منطقه الدراز منامه، در واکنش به آنچه رژیم آل خلیفه 
"توافق ملی" خوانده است گفت : حتی اگر تمام مردم بر باطل توافق نمایند، 
آن توافق باطل است و فساد در زمین و هالکت را در پی خواهد داشت.و این از 
باالترین اقسام شر محسوب می شود، افزود: هر نوع همکاری و کمک به باطل 

، باطل است و نتیجه ای جز ضرر و گناه در پی نخواهد داشت.
رئیس شورای علمای بحرین با تاکید بر این مطلب که توافقی نجات دهنده 
خواهد بود که بر حق و عدل اقامه شود و التزام به آن وجود داشته باشد، خاطر 
نشان کرد: اگر فرض شود که نتیجه توافقات ملی، ظلم به مظلومین را تایید 
کند و آنرا بپذیرد، این ضامن ثبات و بقای ظالم نیست، چرا که او باطل است 
و باطل هیچ جایگاهی ندارد و قابل بودن نیست. وی تاکید کرد: بدانند که 
چنین توافقی محال است و ما آن را نمی پذیریم؛ اگر چنین توافقی پذیرفت 

شود ظالم حریص می شود و طمع می کند.
خطیب مسجد امام صادق )ع( بحرین با اشاره به دخالت خارجی در امور 
بحرین و تالش برای به انحراف کشیدن توافقات خاطر نشان ساخت: اگر 
هدف توافقات و مذاکرات آرام نمودن وضعیت مطلوب و ایجاد فضای مناسب 
برای کشور است باید بدانند که اصالحات باید جامع باشد و همگام با عدالت 

و برابری و به رسمیت شناختن حق مردم در انتخابات باشد.
عضو بحرینی شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( با اشاره به نتایج گروه 

تحقیق گفت: من از هیات تحقیق می خواهم که مستقل باشند و عادالنه 
رفتار کنند، این گروه باید در دفاع از مظلوم رفتار نماید و بر ضد ظالم فعالیت 

کند، رسانه ها بدانند که دیگر قادر به فریب و گمراهی مردم نیستند.
آیت اهلل عیسی قاسم در ادامه خطبه های نماز جمعه دیروز منامه افزود: اگر 
تالش این گروه بر مبنای انصاف و جلوگیری ظلم به مظلوم است ،بدانند که 
بعد از هر بحرانی نیاز به یک درمان نسبی است تا پیامد های آن جبران شود.
وی تاکید کرد: اگر با انصاف و مهربانی با این مردم برخورد نشود بحران باقی 
خواهد ماند و تمام نمی شود، مگر آنکه دولت، اصالحات و اراده و خواست 
مردم درباره قانون اساسی را به رسمیت بشناسد. دولت باید به دستگاه قضایی 

و انتخابات عادالنه تن دهد.
شیخ عیسی قاسم با بیان اینکه آزادی زندانیان حق مسلم زندانیان است، 
افزود: بازداشت پزشکان و انفصال از خدمت بسیاری از جامعه پزشکی به دلیل 

شرکت در اعتراضات ، رسوایی و مایه ننگ دولت بحرین است.
رهبر شیعیان بحرین با بیان اینکه راه حل برای اجرای اصالحات واقعی، اوال 
و بذات اصالحات سیاسی است، گفت: اصالحات سیاسی بدون تدوین قانون 
اساسی عادالنه و بر مبنای تصمیم مردم و برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل 

مجلس مردمی محقق نمی شود.
وی تاکید کرد: در اصالحات سیاسی باید تبعیض نژادی و سیاسی حل و بر 

طرف شود.

آیت الله شیخ عیسی قاسم:

با مردم منصف و مهربان باشید
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شکوه پیوند مردم و علامء
گزارشی از تهدید آیت الله عیسی قاسم 
از سوی رژیم آل خلیفه
و بازتاب ها و حامیت های مردمی

تنظیم: ع. حسینی عارفگزاره مجمع
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
األنبیاء  أشرف  علی  والسالم  والصالة 
والمرسلین سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 

أجمعین
وبعد:

حضرت شیخ عیسی احمد قاسم محترم
السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته

ملی  اتحاد  حفظ  برای  ما  که  زمانی  در 
که  آنیم  پی  در  و  می کوشیم  هموطنان 
آنان  همبستگی  باعث  که  پیوندهایی  از 
برابر  در  را  و دین  نموده  می شود حفاظت 
خطر تعصبات فرقه ای حمایت نماییم، شما 
را به دوری از اموری که باعث برانگیختن 
حساسیت آنها می شود و چند دستگی میان 

مسلمانان را زیاد می کند، فرا می خوانیم.
این دعوت به این علت است که ما چندین 
خطبه نماز جمعه ی شما را تحت نظر گرفتیم 
و شاهد اصطالحات و عبارت هایی بودیم که 
موجب تحریک مردم برای ایستادن در برابر 
قانون می شود. این امر برای شما جائز نیست 
که از منبر رسول خدا به تنهایی برای عموم 
مسلمانان تعیین تکلیف کنید و احکامی را 
به نفع طرف خاصی صادر نمایید مبنی بر 
این که آن طرف خاص، مظلوم است یا مورد 

هدف قرار گرفته است.
همچنین قابل قبول نیست که کالم ملت 
را منحصر به خود بدانید و با وجود گرایش 
فرقه ای که مخاطب از این سخنان برداشت 
می نماید، به نام ملت سخن بگویید و برای 

آن تعیین سرنوشت نمایید.
این مسأله به این جا ختم نمی شود؛ بلکه 

این مسأله از حد مقبول خود گذشته است 
و با سوء استفاده متعدد از این منبر، در روند 
دادگاه ها دخالت می شود و احکام خودسرانه 
گرفته  انحصار  در  عدالت  و  گردیده  صادر 
هفتگی  خطبه های  که  جایی  تا  می شود؛ 
شما مبدل به یکی از انگیزه ها و محرک های 
اساسی جوانان برای خشونت و تخریب شده 
است. مسأله در اینجا متوقف نمی شود بلکه 
شاهد بودیم که با پایین آوردن سطح منبر 
رسول خدا)ص( ، از آن برای مسأله انتخابات 
میان دوره ای سوء استفاده شده است و شما 
و  کاندیدا شدن  درباره  منبر،  این  باالی  از 
انتخابات سخن می گویید و این امری است 

که از نظر همه غیر قابل قبول است.
از این رو و با ارسال این نامه، توقع داریم که 
شخصی در جایگاه و سطح شما به این روند 
ادامه ندهد؛ بلکه همانطور که از یک عالم 
عابد انتظار می رود برای وحدت مسلمانان و 
همبستگی آنان تالش نموده، برای پایداری 
وحدت ملی بین تمام اقشار مردم با تمام 
ادیان و مذاهب و در چهارچوب شهروندی 
ملی  امنیت  و  سالمت  حافظ  که  حقیقی 

است، ایستادگی نمایید.
از خداوند بزرگ مغفرت برای خود و شما می 
طلبم، و السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

تحیت و احترام عمیق مرا پذیرا باشید
خالد بن علي بن عبداهلل آل خلیفه
وزیر دادگستری
و امور اسالمی و اوقاف
21 رمضان 1390 )21 اوت 2011(

 

رژیم آل خلیفه در ادامه تعرضات به مردم مظلوم بحرین و فشار به علماء، 
نخبگان و پزشکان شیعه این کشور، روز یك شنبه 30 مرداد 1390 )21 اوت 
2011( پیش به وسیله »خالد بن علي بن عبداهلل آل خلیفه« وزیر دادگستری 
خود » حضرت آیت ا... حاج شیخ عیسی قاسم« که رهبری معنوی شیعیان را 

برعهده دارد را نیز مورد تهدید و اسائه قرار داد.
آنچه در پی می آید گزارشی است از این اقدام رژیم، بازتاب های آن و بیانیه 

مجمع جهانی اهل بیت)ع( در محکومیت آن:

1. ترجمه نامه وزیر 
دادگستری و شئون 
اسالمي بحرین خطاب به 
آیت ا... شیخ عیسی قاسم:
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2. واکنش علماء و شخصیت ها 
به تهدید رژیم:

درپی تشدید حمالت رژیم آل خلیفه به آیت اهلل 
شیخ عیسی قاسم، علمای بحرین از مردم دعوت 
کردند برای اعالم حمایت از وی در برابر اقدامات 
رژیم آل خلیفه، در نماز جمعه منطقه الدراز که به 
امامت شیخ عیسی قاسم برگزار می شود، شرکت 

کنند. 
و  بحرینی  شخصیت های  و  علما  همچنین 
غیربحرینی به رژیم آل خلیفه هشدار داده اند که 
هرگونه اقدام علیه شیخ عیسی قاسم به معنای 

خودکشی سیاسی است.
در زیر نمونه ای از این واکنش ها درج شده است:

اظهارات  الغریفی«:  عبداهلل  سید  اهلل  »آیت 
با  عیسی،  شیخ  ا...  آیت  علیه  دادگستری  وزیر 

انگیزه تحریک مردم صورت گرفته است.

»شیخ محمود العالی«: این نامه منعکس کننده 
دولت  و  دادگستری  وزیر  سیاسی  ورشکستگی 
بحرین است. بهتر است اقای وزیر به امور مردم 

و  پرداخته  انان  رفاه و حل و فصل مشکالت  و 
پیگیر آنچه که از رسانه های رسمی کشورپخش 
می شود، باشد. این اظهارات تهدیدی است برای 
یک  هیچ  در  ما  اسالمی.  وحدت  و  ملی  آشتی 
از سخنان شیخ عیسی قاسم تهدیدی بر علیه 
ندیدیم  اسالمی  وانسجام  وحدت  و  ملی  اشتی 
ونه حتی چیزی برخالف قانون نبود بلکه تمام 
سخنان ایشان حاوی وحدت وانسجام ملی وناصح 
ومشاوری برای سازمانها و نهادها به اینکه وظایف 
خود را صادقانه ومنصفانه انجام دهند و دادگاهها 
محاکمه های خود را برا ساس قانون و عدل و 

بی طرفانه انجام دهند.
»آیت ا... شیخ محمد السند«: به رژیم بحرین 
درباره هرگونه بی احترامی نسبت به شیخ قاسم 

هشدار می دهم. 

از  کشور  تمام  شود،  کم  ایشان  از  تارمویی  اگر 
خون پر خواهد شد وتر و خشک با هم خواهند 
سوخت. بر ملت هم واجب است که بر تظاهرات 
و اعتراضات خود شدت بخشند که فتح وپیروزی 

نزدیک است.
جلیل القدر  عالم  این  زاکی«:  فاضل  »شیخ 
مدتهاست که پی در پی اهانت هایی را از سوی 
این نظام متحمل می شود و حتی روزنامه های زرد 
وابسته به حکومت هم به ایشان طعن می زنند. ما 
اهانت به حضرت شیخ را از سوی هر کسی باشد 
محکوم می کنیم، همانطور که دخالت حکومت در 
مسأله خطابات و سخنرانی های دینی را محکوم 

می کنیم. 
تعدی  محکومیت  در  البنای«:  حسن  »شیخ 
وحشیانه و غیرمسؤوالنه به حضرت آیت اهلل قاسم، 
و به نشانه هم پیمانی با رهبری حکیمانه ایشان، 
تمامی ائمه جمعه را دعوت می کنیم که نماز خود 

را در جمعه 26 اوت 2011 )4 شهریور( به منطقه 
دراز منتقل کنند.

که  است  ماه  چند  علوی«:  محمد  »سید 
رزنامه های حکومتی جنگ عجیبی را علیه علمای 
شیعه و جمعیت های سیاسی و مجامع فکری آنان 
آغاز کرده اند و حضرت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
در اول این صف قرار دارد... اکنون وظیفه ماست 
که مانند سپر در مقابل حضرت شیخ بایستیم؛ و 
پشتیبان او باشیم؛ و از راست و چپ وی را یاری 

رسانیم.
وزیر  جناب  نامه  سلمان«:  علی  »شیخ 
دادگستری به آیت اهلل عیسی قاسم بسیرتا عجیب 
بود. این نامه مرا به یاد کار آن اعرابی انداخت که 
لباس پیامبر)ص( را کشید تا جایی که گردن آن 
حضرت خراشیده شد و به حضرت گفت: »عادل 
باشد ای محمد!!«. سبحان اهلل! اگر مجمد)ص( 

عادل نباشد پس چه کسی عادل است؟
و اگر ارشاد و خیر و دعوت به وطن دوستی در 
در  پس  ندارد،  وجود  قاسم  شیخ  خطبه های 

خطبه های چه کسی وجود دارد؟

در واکنش به این نامه جاهالنه و احمقانه، و در 
واکنش به نویسنده این نامه و کسانی که پشت 
آینده  اینجانب روز جمعه  ردارند،  قرار  پرده آن 
به پای منبر رشد و هدایت و وحدت ملی ایشان 
خواهم رفت، حتی اگر این کار به قیمت جانم تمام 

شود.
عضو  نجف آبادی«  دری  اهلل  »آیت  بیانیه 

شورای عالی مجمع و امام جمعه اراک:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

قال رسول اهلل)ص(: »اذا ظهرت البدع فی امتی 
فعلی العالم أن یظهر علمه و اال فعلیه لعنة اهلل 
ـ هنگامی که بدعت ها در امت من ظاهر شود 
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کند  راهنمایی  را  مردم  باید  دینی  دانشمندان 
وگرنه لعنت خدا بر او باد«.

مردم شریف کشور مسلمان و برادر بحرین!
سالم علیکم و رحمة اهلل

پیشاپیش فرا رسیدن عیدسعید فطر را به آن مردم 
فداکار و عاشق اهل بیت)ع( تبریک و تهنیت عرض 
و مجاهدات  عبادات  قبولی طاعات،  و  می نمایم 
دوستداران خاندان پیامبر)ص( و حامیان قرآن و 

اسالم را از خداوند منان مسألت می نمایم.
در رابطه با وقایع چند ماه گذشته کشور شما، 
انتظار این بود که دولت بحرین به خواسته های 
بحق مردم شریف آن سرزمین لبیک اجابت گفته 
به  را  قانونی و اخالقی مردم  و حقوق شرعی و 
رسمیت بشناسد و دست از مجادله و ستیز بردارد. 
اما متأسفانه دولتمردان بحرین نه تنها اینکار را 
نکردند بلکه به جای آنکه از سرگذشت دیگران 
عبرت بگیرند با تندی و تهمت نسبت به بزرگان 
و علما برخورد می کنند. از جمله اخیراً شاهد آن 
هستیم که یکی از وزرای آن دولت ـ  که باید 
حاج  »آیت ا...  به  ـ  باشد  تقوا  و  عدالت  پاسدار 
شیخ عیسی قاسم دامت توفیقاته« که شخصیتی 

اخالقی، صادق، خدوم و حامی عدالت و وحدت در 
بحرین است اسائه ادب روا داشته است که جای 

بسی تأسف و گالیه دارد. 
و  حق طلبی  حق گویی،  پاسخ  براستی  آیا 
مگر  است؟  خشونت  و  تندی  عدالت خواهی، 
سنگر نماز جمعه برای اصالح امور دین و دنیای 
مردم نیست؟ مگر خطابه و منبر رسول اهلل)ص( 
پایگاه تنویر افکار عمومی و دفاع از اسالم و قرآن 
و مسمانان نیست؟ و اگر امامان جمعه و علمای 
اسالم از حق و عدالت دفاع نکنند پس چه کسی 

از حقوق مظلومان و اسالم عزیز دفاع کند؟ 
براستی اگر تفسیر دین بر عهده علما و فقهای 

اسالم است ـ که چنین است ـ چرا زورمداران 
در وظائف علما دخالت می کنند؟ و چرا با محدود 
کردن و تهدید علماء عملی که بر خالف اسالم و 
اخالق است را مرتکب می شوند؟ آقایانی که مدعی 
دموکراسی و آزادی هستند آیا نباید از سرنوشت 

دیکتاتورهای ساقط شده درس بیاموزند؟
شیخ  حاج  »جناب  از  که  شناختی  با  اینجانب 
ایشان جز اخالق،  عیسی قاسم« دارم در رفتار 
مردم،  حقوق  رعایت  قانون،  به  احترام  ادب، 
مردم  خیر  و  صفا  و  صلح  و  سلم  به  دعوت  و 
بحرین سراغ ندارم. بنابراین از مسؤوالن مربوط و 
دولتمردان بحرین می خواهم که به جای مجادله و 
تقابل با مردم، دعوت علما را اجابت نموده و حقوق 
ایشان را به رسمیت بشناسند و به خواسته های 
بحق مردم پاسخ مثبت دهند؛ و بدانند که تهدید 

و ارعاب به جایی نخواهد رسید؛ والقسر الیدوم.
آنچه اینجانب بیان داشتم، از سر خیرخواهی و 
دلسوزی است و امیدوارم دلسوزی علما و بزرگان 
"النصیحة ألئمة  باب  از  و  قرارگیرد  توجه  مورد 
المسلمین" به حساب آید. البته همه ما باید خود 
را برای روزحساب و مؤاخذه الهی آماده کنیم که 

خداوند سریع الحساب است.
خداوند اسالم و مسلمین را نصرت عنایت فرماید. و 
شر دشمنان اسالم و استکبار جهانی و صهیونیسم 
را از بالد اسالمی قلع و قمع فرماید؛ ان شاء اهلل. 

بمنه و کرمه.
قربانعلی دری نجف آبادی
عضو هیأت رئیسه خبرگان رهبری و امام جمعه 
استان مرکزیـ  اراک
90/6/6

بیانیه جمعیت اسالمی وفاق ملی بحرین:
اوقاف  و  اسالمی  امور  و  دادگستری  وزیر  نامه 
واقعیت ها  دادن  جلوه  وارونه  واقع  در  بحرین 
و حقایق بود، آن هم در زمانی که سخنان آیت 
اهلل شیخ عیسی قاسم در طول دهه های گذشته 
همواره دعوت کننده به اخوت اسالمی و احترام به 
دیگران و توسل به اقدامات مسالمت آمیز در برابر 
سخنان رسمی مملو از خیانت و پاکسازی نژادی 

و حقارت رژیم بود.
جمعیت اسالمی وفاق بحرین بحرین نامه توهین 
آمیز خالد بن علی بن عبد اهلل آل خلیفه، وزیر 
دادگستری بحرین خطاب به آیت اهلل شیخ عیسی 

قاسم  رهبر شیعیان بحرین را محکوم می کند و 
هشدار می دهد که هرگونه اقدام رژیم علیه رهبران 
تبدیل  دریای خون  به  را  این کشور   ، شیعیان 

خواهد کرد.
علیه  گرفته  رسانه ای صورت  و  تبلیغاتی  حمله 
مطبوعات  توسط  پیش  ماه  یک  از  قاسم  شیخ 
"تهدیدات  با  همزمان  و  بحرین  رسمی  شبه 
شفاعی صورت گرفته به ایشان مبنی بر بازداشت 
و دستگیری آن حضرت آغاز شده و این تهدیدات 
نه از سوی یک منبع که چندین منبع ایراد شده 
بود و تمام این تهدیدات با علم و آگاهی طرف های 
طرف ها  این  بی آنکه  می گرفت،  صورت  رسمی 
کوچکترین واکنشی در برابر این تهدیدات از خود 
نشان دهند و این ثابت می کند که منبع تمام این 
اقدامات و مسئولیت مستقیم آنها برعهده رژیم 

است.

رژیم حاکم بهتر این بود که تهدیدات و نامه ها 
و پیام های خود را متوجه فتنه جویان در کشور 
کند و کجایند این نامه ها و خطابه ها هنگامی که 
مساجد تخریب و هزاران شهروند و به اتهامات 
سیاسی و طایفه ای دستگیر و هزاران نفر دیگر 
فقط و فقط به اتهامات واهی براساس دیدگاه های 

فوق از کار برکنار می شدند.
»شیخ عبدالحسین الستری«: آنچه در نامه 
وزیر دادگستری خطاب به حضرت آیت اهلل شیخ 

عیسی قاسم دیروز
»آیات القرمزی«: اگر شیخ عیسی قاسم دیروز 
گفت: "سر ما، گردن ما، و خون ما فدای دین ما و 
عزت ما" ما امروز خطاب به تو ای وزیر دادگستری 
می گوییم: "گردن ما و خون ما فدای دین ما و 

علمای ما".

69 54 | تابستان1390   53ـ   گنجینه مجمعسال پنجم | شماره های 52ـ 



نماز  در  بحرین  مردم  چشمگیر  حضور   .3
جمعه آیت اهلل عیسي قاسم

پس از توهین رژیم آل خلیفه به آیت اهلل عیسي 
قاسم، مردم بحرین در اعتراض به این اقدام به 
طور گسترده اي در نماز جمعه این عالمـ  جمعه 4 

شهریورـ  حضور یافتند.
پیش از ظهر در حالي که هنوز نماز جمعه مسجد 
آغاز  بحرین  دراز  شهر  السالم  علیه  صادق  امام 
نشده بود اما مردم بحرین به صورت گروهي در 
حال حرکت به سوي این مسجد براي برپایي نماز 
جمعه امروز به امامت آیت اهلل عیسي قاسم بوذند. 
در این ساعات، تمامي سالن هاي اصلي این مسجد 
از جمعیت مملو شد اما همچنان مردم به سوي 

این مسجد حرکت کردند.
با آغاز نماز جمعه؛  خیل انبوه نمازگزاران فریاد 

زدند "خون و جانمان را فداي فقیه مي کنیم".
آیت اهلل عیسي احمد قاسم خطبه نخست نماز 
خداوند  براي  "اخالص  عنوان  با  را  خود  جمعه 
متعال" ایراد کرد و سپس در خطبه دوم، پاسخ 
مبسوطی به تهدیدات رژیم و یاوه گویی های وزیر 

دادگستری داد.
این سخنان  شیخ عیسی قاسم بارها با شعارهایی 
فقیه"،   یا  "لبیک  اسالم"،  یا  "لبیک  همچون 
"هیهات منا الذله"، "هل من ناصر مقاوم .. لبیک 
عیسی قاسم"،" بالروح بالدم نفدیک یا فقیه"، "لن 
از سوی  علماء"  یا  معکم  "معکم  إال هلل"،  نرکع 

نمازگزاران قطع شد.

تهدیدات  به  قاسم  عیسی  شیخ  پاسخ   .4
وزیر دادگستری در نماز جمعه امروز

اهلل عیسی  آیت  ترجمه خطبه دوم  متن کامل 
قاسم در نماز جمعه امروز جمعه 4 شهریور به 

شرح زیر است:
و  خدا)ص(  رسول  به  متعلق  جمعه  نماز  منبر 
سپس جایگاه وفاداران به ایشان است. بر اساس 
شریعت خداوندـ  که مالک واقعی همه امور است 
ـ هیچکس حق ندارد چه در هنگام حضور این 
صاحبان اصلی و چه در هنگام غیبت آنان، بدون 
اجازه آنها بر این منبر بنشیند. منبر، منبر رسول 
خداست و در هنگام غیبت او و امامان خاندان 
او)ع( ، هیچکس اجازه باال رفتن از آن را ندارد مگر 
آنکه در این امر اذن و اجازه داشته باشد و این اذن 

با حجت شرعی معلوم شده باشد.
این منبر، وظایفی شرعی بر عهده دارد که از قرآن 
و سنت رسول اهلل)ص( و قول، فعل و تقریر امامان 
معصوم بعد از پیامبر)ص( گرفته شده است و هیچ 
اسالم وجود  در  این وظیفه  برای  منبع دیگری 

ندارد.
هر مسلمانی که مقداری از اسالم شناخت داشته 
باشد، با این امر مخالف نیست که وظیفه این منبر 
بر اساس سیره ی رسول خدا)ص(، تبلیغ اسالم، 
ایجاد روح توحید در عقل و روح و جان، اخالص 
در عبادت، طاعت بدون شرک، برقراری عدالت 
در میان انسان ها، مبارزه با ظلم، امر به معروف، 
نهی از منکر، برانگیختن امت برای عمل به دین 
او روی زمین، یکی  پیاده کردن روش  خداوند، 
کردن صفوف در راه او، همکاری در نیکی و تقوا، 
برای  عمل  ستمکاری ها،  و  بدی ها  با  رویارویی 
احقاق حق و تالش برای از بین بردن باطل است.

منبر نماز جمعه در اسالم، رصد کننده و ناظر بر 
حرکت یک هفته ملت با تمام ابعاد آن است؛ تا 
جلوی اشتباهات، انحرافات، کوتاهی ها، کم کاری، 
آشفتگی و تردیدهایی که ممکن است گریبانگیر 
ملت گردد گرفته شود؛ و برای تصحیح راه ها و 
بازگرداندن مسیر غلط به مسیر اصلی در همه ابعاد 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره عمل شود.
کسی از منبر جمعه اینگونه و به طور کامل و به 
دور از اشتباه و خلل استفاده می کرد کسی بود 
بلکه  نمی گفت،  و هوس سخن  از روی هوا  که 
او  از  پس  و  بود.  منزل  وحی  می گفت  چه  هر 

نیز فردی مانند علی بن ابی طالب)ع( در دین و 
سیاست مسلمانان جانشین وی شد، و از منبرش 
استفاده صحیح می کرد. و البته هیچکس به رسول 
خدا)ص( و معصومین نخواهد رسید؛ که آنان الگو 
و چراغ فروزانی بودند که به وسیله آنان راه روشن 

می شود و مردم هدایت می شوند. 
آری؛ منبر نماز جمعه، منبر رسول خدا)ص( است 
و باید وظایفی را که برشمردیم عملی کند. این 
منبر، یک تریبون بی خاصیت نیست که به امور 
مسلمانان و منکراتی که در دین ایجاد می شود 
اهمیت ندهد. منبر نماز جمعه به خلل هایی که 
در امت ایجاد می شود، ظلم هایی که به مردم روا 
می شود و خطرهایی که جامعه را تهدید می کند 
و شروری که به آن حمله می کند بی توجه نیست. 
این منبر، یاور ظالم در برابر مظلوم، پذیرنده ظلم 
و  فساد، و سکتدر برابر خلل در معیارهای عدالت 

نیست.
اختالف،  فتنه،  آشوب،  ایجاد  برای  منبر  این 
نماز  نیست.  مشکالت  و  بحران  دستگی،  چند 
جمعه نباید با بدزبانی، ناسزاگویی و از بین بردن 
کرامت مردم، دچار ستم در گفتار شود. زبان منبر 
جمعه, بزرگوارترین، پاک ترین، عفیف ترین زبان، 
و قوی ترین وسیله برای هدایت، اصالح و کمال 

است.
اما در ارتباط با سخنان من در منبر نماز جمعه، 
مسجد  این  در  خطبه   450 از  بیش  تاکنون 
نیز  دیگری  خطبه های  آن  از  پیش  داشته ام. 
وجود داشته است و سخنانی نیز به مناسبت های 
مختلف کرده ام. تمام این خطبه ها با دقت، امانت، 
واقع بینی و پاکی بازبینی شود و تنها بر اساس 
موازین اسالمیـ  نه چیز دیگرـ  درباره آنها حکم 
راه  از  آن  نزدیکی  و  دوری  میزان  و  شود،  داده 
دین خدا و روش رسول خدا)ص( مشخص شود. 
من نتیجه را هر چه که باشد می پذیرم و از آن 

استقبال خواهم کرد.
این منبر از زمانی که این مسجد مبارک افتتاح 
شد و از زمانی که محل اجتماع بوده است، و بر 
خود واجب دانسته که برای دین باشد، نه به نفع 
جریانی خاص؛ برای اصالح باشد نه افساد؛ برای 
وحدت باشد نه تفرقه؛ برای حق باشد نه باطل؛ 
برای هدایت باشد نه گمراهی. از این عهد نمی توان 
دست کشید اال با نقض ارزش های دینی و حکم 
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الهی، و این، کار زیانکاران است.
چیزی  منبر  این  های  خطبه  نمی کنم  گمان 
خالف این گواهی بدهد. تعجب می کنم چگونه 
فتنه،  ایجاد  برای  منبر  این  که  می شود  گفته 
مسلمانان  میان  تفرقه  ایجاد  و  بحران آفرینی 
است؛ در حالی که همواره و با قدرت به وحدت 
مسلمانان، مهربانی میان آنان، یاری مسلمانان با 
مذاهب مختلف، احترام به دیگران، رعایت حق 
انسانی هر انسان، سخن درباره امور و حوادث نه 
افراد و اشخاص، پاسخ به سخن ناشایست با کالم 
بزرگوارانه، عدم خونریری به ناحق، تأکید بر حقوق 
تمام مذاهب و فرقه ها و گروه های مختلف این 
ملت، عدم هدر دادن اندک ثروتی از این ملت و 
کنار نگذاشتن راه مسالمت آمیز تأکید کرده است.

نشده  امور مطرح  این  ایا  است؟  این  از  غیر  آیا 
است؟ آیا این امر تأیید نمی شود؟ پس تحریف، 

افتراء، دروغ و توطئه برای چه؟ 
سه چیز است که این منبر به طور کامل از آن 

دور خواهد بود:
ــ اینکه در پی تحقق تمایالت سیاسی باشد ؛
ــ اینکه شیطانی باشد و سخن حق را نگوید ؛

ــ اینکه در پی آشوب و فتنه باشد.
این منبر تنها به یک چیز متعهد خواهد بود و آن 

دین، مصالح مسلمان و وطن است.
اما اگر فرض را هم بر این بگیریم که من وظیفه ی 
شرعی خود را نمی دانم، برای آگاه شدن بر این 
وظیفهـ  بر اساس دستور دینـ  باید به فقیه عادل 

مراجعه کنم نه به شخص دیگری. 
کتاب و  "غیرجایز"  و  "جایز"  امر  مرجع من در 
از طریق  یا  مستقیم  به صورت  یا  است؛  سنت 
مفتیان عادل؛ و من برای خود یا برای مسلمانان 
دیگر، مرجعی غیر از اینها نمی شناسم و "وزارت" 
و "غیر وزارت" مرجع من در امر دریافت دین و 

حکم شریعت نیستند.
به طور واضح نصیحتی را مطرح می کنم و حقی 
اعالم  را  نیست  و گفتگویی  را که در آن جدل 

می کنم: 
سیاسی"  شؤون  "در  و  "فراگیر"  باید  اصالحات 
باشد؛ به گونه ای که ملت را راضی نماید. اصالحات 
راه حلی  و هیچ  است  اصالح  این  آغاز  سیاسی 
جز این وجود ندارد. این حق به هیچ وجه قابل 
انکار نیست و هیچ نظام سیاسی بدون آن راهی 

برای ماندگاری ندارد؛ هر تالشی برای فرار از آن 
ناکارآمد است؛ و تسریع در آن بازدارنده است؛ و به 

تأخیر انداختن آن خطرناک است.
سالمت  وطن،  مصلحت  حکمت،  دین،  عقل، 
اجتماع و بقای افراد به لزوم اصالحات و مبادرت 
نمودن به آن حکم می کند. تأخیر در اصالحات 
با  و  است؛  تضاد  با کمال در  دارد؛  بدی  عاقبت 

اخالص انسان به وطن خود منافات دارد.
اکنون شاهد درسی بعد از درس دیگر و اندرزی 
بعد از اندرز دیگر هستیم. اینک قضا و قدر قاهر 
الهی عبرت ها را یکی پس از دیگری به ما تقدیم 

می کند، اما کجایند عبرت گیرندگان؟
و  آهنین  مشت های  و  ظالم  قدرت های  اکنون 
حکومت های انحصاری، با سرنوشتی سیاه و ننگین 
و صحنه های ذلت بار، یکی پس از دیگری سقوط 

می کنند؛ سقوطی که شایسته طغیانگران است.
زمین  مردم  تمام  به  را  درس  این  مسأله  این 
سلطنت شکست ناپذیر  و  قدرت  از  که  می دهد 
اراده  پیروزی  از آن خداست؛ و خداوند  خداوند 

مظلومان و شکست ظالمان را رقم می زند.
در میان کشورهای عربی شاهد بود که خونریز 
عراق به چه سرنوشت سیاسی مبتال شد. در این 
ماه های اندک گذشته نیز طغیانگر تونس گریخت؛ 
فرعون مصر در فقس اتهام قرار گرفت؛ مغرور لیبی 
در حال گریز است؛ و چند طغیانگر دیگر در تهدید 
جدی قرار دارند و زمین زیر پای آنها می لرزد و 

سقوط ذلت بار دور سر آنان می چرخد.
نصیحت  و  گرفتن  درس  برای  همه،  این  آیا 

پذیرفتن و عبرت آموختن کافی نیست؟
در پایان هم درباره خود عرض می کنم: 

من در برابر این مردم خجالت زده ام. این ملت بر 
گردن من حق دارد و اعتراف می کنم که کمتر از 

آنم که وفای این ملت را جبران کنم.
من کیستم در برابر این جوانان؟ و در برابر این 
زن و مرد که در راه این ملت، فرزندان خود را 

فدا نمودند؟ 
نقش من با نقش تمام این اصالحگران عزیز وفادار 
و نیز عزیزانمان که در زندان ها به سر می برند قابل 
مقایسه نیست. خداوند کریم مرا مورد غفران قرار 

بدهد و ملت عزیز مرا ببخشد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الذین یبلغون رساالت اهلل و یخشونه والیخشون أحدا إال اهلل و کفی باهلل حسیبا

بیش از شش ماه است که آحاد مردم مظلوم بحرینـ  که همانند دیگر ملت های تحت استبداد، برای احقاق حق خود قیام کرده اندـ  
تحت شدیدترین انواع فشار، شکنجه، قتل، حبس و اخراج قرار دارند.

این در حالی است که انقالب مردم بحرین، انقالبی مسالمت آمیز و آرام بوده است و جوانان انقالبی آن در تمام طول این مدت، برخالف 
انقالبیون کشورهایی مانند مصر، لیبی و یمنـ  هیچگونه خشونتی از خود بروز ندادند.

بی شک آنچه بیشترین نقش را در مسالمت آمیز بودن این خیزش داشته و دارد »رهبری داهیانه علماء« بخصوص مواضع » حضرت 
آیت ا... شیخ عیسی قاسم« و خطبه های جمعه ایشان است که همواره مردم را به آرامش و هوشیاری، و دولت را به قانونگرایی و انصاف 
دعوت کرده و می کند. ایشان همچنین ملت بحرین را از انشقاق و تفرقه برحذر می دارد و تالش می کند تا توطئه دشمنان برای ایجاد 

فتنه مذهبی و طایفه ای در این کشور را خنثی سازد.
اما متأسفانه رژیم آل خلیفه به جای آنکه نصیحت علماء را نصب العین خود قرار دهد و حقوق مردم را به آنان بازگرداند، اقدام به تهدید 
و ارعاب آیت ا... شیخ عیسی قاسم نموده، این دانشمند نستوه و اسوه اخالق را به قانون شکنی و دخالت در روند محاکمات متهم کرده 
است! و به ایشان پند می دهد که از منبر رسول ا...)ص( به شکل صحیحی استفاده کند!! آنهم در حالی که علمای بحرین و شخص آیت ا... 
قاسم، در مقابل انواع فشارهای حکومت آل خلیفه و نیز لشکر اشغالگر آل سعود، سالحی جز قلم و بیان در اختیار ندارند و از همان نیز 
در راه خیر ملت بحرین، صالح دولت این کشور و دفاع از مظلومان بهره می گیرند؛ و این همان وصیت رسول ا...)ص( است که فرمود: 

»من اصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم«.
لذا مجمع جهانی اهل بیت)ع( نامه تهدیدآمیز وزیر دادگستری بحرین را توطئه آمیز و شرارت زا می داند که بیانگر قصد پلید و شیطانی 
حکومت بحرین علیه مردم مظلوم این کشور و علمای صالح آن است که مردم را به آرامش دعوت نموده خواستار پاسخگویی دولت 

نسبت به مطالب حقه مردم هستند.
مجمع جهانی اهل بیت)ع( به عنوان نهادی که صدها تن از علماء، فرهیختگان و نخبگان جهان اسالم در آن عضویت دارند به دولت 
بحرین هشدار می دهد که هرگونه اسائه ادب، فشار یا تعرض به » حضرت آیت ا... عیسی قاسم« و علمای دیگر، اهانت به ساحت علم و 
دین محسوب شده، مسلمانان، علماء و مردم بیدار در کشورهای مختلف در برابر آن سکوت نخواهند کرد و این کار پیامدهای ناگواری 

برای دولت بحرین در منطقه و جهان در پی خواهد داشت.
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
4 شهریور 1390ـ  25 رمضان المبارک 1432

بیانیه مجمع جهانی اهل بیت)ع(
در محکومیت تهدید آیت الله شیخ عیسی قاسم

سخن مجمع
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِ َحِسيًبا ِ َوَيخَشوَنُه َوال َيخَشوَن َأَحًدا ِإال اهلَلهّ َوَكَفى باهلَلهّ اَلهّذين ُيَبِلهُّغوَن ِرَسااَلِت اهلَلهّ

قبل ستة أشهر نهض شعب البحرين مطالبا بحقوقه املشروعة كسائر شعوب املنطقة التي تتعرض للظلم واالستبداد فواجه أشد أنواع العنف 

والتنكيل والقتل واالعتقال والتشريد.

لقد حملت ثورة أبناء البحرين طابعا سلميا، ولم يستخدم الثوار فيها أي نوع من أنواع العنف، ولم يحملوا بأيديهم أي نوع من السالح، خالفا 

للثوار في مصر وليبيا والمين.

وال ريب أن الدور األكبر في سلمية هذه النهضة املباركة يعود الى القيادة احلكمية لعلماء الدين وخاصة مساحة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم، 

وخطب اجلمعة التي طاملا حث فيها الناس على التحلي بالوعي والتزام السلمية في حركتهم، ودعا أيضا احلكومة الى االلتزام بالقانون وإنصاف 

الناس. وطاملا حذر مساحته شعب البحرين من مخاطر الوقوع في فخ التفرقة واالنشقاق، وسعى جاهدا الى إفشال مؤامرات األعداء الرامية 

الى إشعال فتنة طائفية بغيضة في هذا البلد.

لكن نظام آل خليفة ومع شديد األسف لم يدرك هذه املواقف املشرفة وبدال من أن يضع نصائح العلماء نصب عينيه، ويعيد الى أبناء البحرين 

حقوقهم املشروعة التي يطالبون بها، أقدم على تهديد وإرهاب آية اهلل الشيخ عيسى قاسم العالم الرباني، متهما إياه بخرق القانون والتدخل 

في احملاكمات اجلارية! بل راح يقدم له النصح داعيا إياه أن يستفيد بشكل سلمي من منبر رسول اهلل)ص(!! هذا بيمنا نرى أن علماء البحرين 

عامة وأية اللخ قاسم خاصة ال ميلكون أي سالح يجابهون به ضغوط احلكومة واحتالل آل سعود سوى القلم والكلمة، ولم يستخدموهما اال 

خلدمة شعب البحرين، وملا فيه صالح الدولة، والدفاع عن املظلومني، وهذا هو ما أوصى به رسول اهلل)ص( قائال: »من اصبح و لم یهمت 

بأمور املسلمین فلیس مبسلم«.

ومن هنا يرى املجمع العاملي ألهل البيت)ع( أن رسالة التهديد التي بعثها وزير العدل البحريني هي مؤامرة شريرة، تكشف عن النوايا القذرة 

الشيطانية حلكومة البحرين ضد الشعب املظلوم وعلماء الصلحاء الذين يدعون أبناء شعبهم الى ضبط النفس. ويطالب املجمع احلكومة 

باالستجابة العاجلة ملطالب الشعب.

واملجمع العاملي ألهل البيت)ع( باعتباره مؤسسة ينضوي حتت لوائها مئات العلماء والنخب في العالم اإلسالمي، يحذر حكومة البحرين من 

اإلساءة أو التعرض بسوء لسماحة آية اهلل عيسى قاسم، وسائر العلماء، ألن هذا يعد إهانة للعلم والدين، ولن يصمت املسلمون وعلمائهم 

إزاءه، وسيكون له نتائج وخمية على البحرين في املنطقة والعالم.

املجمع العاملي ألهل بیت)ع(

24 رمضان املبارك 1432

بيان املجمع العاملي ألهل البیت)ع( تنديداً 
بتهديد نظام آل خليفة لـ "الشيخ عيىس قاسم" 
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بسم هللا الرحمن الرحیم 
الذین یبلغون رساالت هللا و یخشونه والیخشون أحدا إال هللا و کفی باهلل حسیبا )احزاب ۳۹(

وہ لوگ ا هلل کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے عالوہ کسی سے نہیں ڈرتے ،اورهللا حساب کرنے 
کے لئے کافی ہے۔

چھ مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا کہ بحرین کے مظلوم عوامـ  جو دوسری استبداد زدہ اور آمریت زدہ قوموں کی مانند اپنے حقوق حاصل کرنے 
کے لئے قیام کرچکے ہیںـ  شدید ترین دباؤ، تشدد اور ایذاؤں، فتل و غارت، قید و بند اور روزگار سے بے دخلی کا سامنا کررہے ہیں؛ جبکہ 
بحرینی عوام کا انقالب پرامن اور پرسکون انقالب ہے اور بحرین کے انقالبی نوجوانوں نے اس عرصے میں مصر، لیبیا اور یمن کے انقالبیوں 

کے برعکس کسی قسم کے تشدد کا سہارا نہیں لیا ہے۔ 
بے شک جس چیز نے اس قیام و انقالب کو آج تک تشدد سے دور رکھا ہے وہ "علمائے کرام" خاص طور پر "حضرت آیت هللا شیخ عیسی 
قاسم" کی ہوشمندانہ قیادت، بالخصوص ان کے خطبات جمعہ سے عبارت تھی۔ انھوں نے اپنے خطبوں میں عوام کو تسلسل کے ساتھ پرسکون 
اور ہوشیار رہنے اور حکومت کو قانون و انصاف کی پیروی کرنے کی دعوت دیتے رہے اور دے رہے ہیں۔ نیز وہ ملت بحرین کو انتشار و 
اشقاق اور تفرقہ و اختالف کا شکار ہونے کے حوالے سے خبردار کررہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ملک میں فرقہ واریت اور مذہبی فتنہ 

پھیالنے کے سلسلے میں دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنادیں۔ 
لیکن آل خلیفہ حکومت علماء کی نصیحت پر عمل کو اپنا نصب العین قرار دینے اور عوام کو ان کے حقوق لوٹانے کی بجائے، آیت هللا شیخ 
عیسی قاسم کو دھمکی دینے اور انہیں خوفزدہ کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے اور وہ اس نہ تھکنے والے عالم و دانشمند اور اسوہ اخالق پر 
قانون شکنی اور عدالتی عمل میں مداخلت کا الزام دھرتی ہے! اور انہیں نصیحت کرتی ہے کہ منبر رسول هللا )ص( سے درست استفادہ کریں!! 
اور وہ بھی ایسے حال میں کہ آل خلیفہ کے دباؤ نیز آل سعود کے لشکر کے دباؤ کے سامنے آیت هللا شیخ عیسی قاسم اور بحرین کے دوسرے 
علماء کے پاس قلم و بیان کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں ہے اور وہ اس ہتھیار کو بھی صرف ملت بحرین کی خیر و خوبی اور اس ملک کی 
حکومت کی صالح و فالح کی راہ میں بروئے کار الرہے ہیں؛ اور یہ وہی رسول هللا صلی هللا علیہ و آل و سلم کی وصیت ہے کہ آپ )ص( 
نے فرمایا: »من اصبح و لم یھتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم = جو شخص رات گذار دے اور مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام نہ 

کرے وہ مسلمان نہیں ہے«.
لہذا عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی بحرین کے وزیر قانون کے دھمکی آمیز مراسلے کو ایک سازش اور شرارت آمیز سمجھتی ہے جس سے 
بحرین کے مظلوم عوام اور اس ملک کے علمائے صالح کے خالف حکومت بحرین کے شیطانی منصوبوں کا پتہ ملتا ہے؛ جبکہ علمائے بحرین 
عوام کو پرسکون رہنے کی دعوت دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کررہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے جائز مطالبات کے سامنے جوابدہ 

سمجھے اور ان کا جواب دے۔
عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی ـ عالم اسالم کے سینکڑوں علماء اور مفکرین پر مشتمل  بین االقوامی فورم کی حیثیت سے ـ حکومت بحرین کو 
خبردار کرتی ہے کہ حضرت آیت هللا شیخ عیسی قاسم اور دوسرے علمائے کرام کی نسبت کسی بھی قسم کی بے ادبی اور دھونس دباؤ علم و 
دین پر اس حکومت کی یلغار سمجھی جائے گی اور مختلف ممالک میں مسلم اقوام، علماء اور بیدار عوام اس کے سامنے خاموش تماشائی بن 

کر نہیں رہیں گے اور اس طرح کے کسی بھی اقدام سے حکومت بحرین کو دنیا اور خطے کی سطح پر ناگوار نتائج کا متحمل ہونا پڑے گا۔
عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی
24 رمضان المبارک 14۳2

شیخ عیسی قاسم کو آل خلیفہ کی دھمکیوں پر 
عاملی اہل بیت )ع( اسمبلی کا مذمتی بیان

سخن مجمع
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In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful
Such as deliver the messages of Allah and fear him, and fear no one except Allah and Allah suffices as reckoner.
Each one of the oppressed people of Bahrain like other nations under despotic regimes have raised to gain their own rights for 
more than six months; they are under the severest pressure, torture, murder, arrest and expelling.
Whilst the revolution of people in Bahrain is a peaceful and calm revolution and unlike revolutionaries in states like Egypt, 
Libya and Yemen its revolutionary youth were never violent in the period past. 
Without doubt, curious leadership of scholars, stances of his holiness Ayatollah Shaykh Isa Qasim in particular and his Friday 
sermons that is always invites people to peacefulness and awareness and calls on the government to legislation and fairness 
and has the best role in this peaceful uprising. He also warns the nation of Bahrain of division and separation and seeks to 
neutralize the plot of religious and sectarian sedition by enemies in this Sheikdom.
But instead of taking the scholars’ advice and give back people’s rights, Al-Khalifah regime unfortunately has threatened and 
frightened Ayatollah Shaykh Isa Qasim. The regime has accused this grand scholar and example of ethics of being lawbreaker 
and interferer in the process of the recent trials. This regime advises him to correctly benefit from the pulpit of the Messenger 
of Allah. Whilst the scholars of Bahrain and Ayatollah Shaykh Isa Qasim himself versus types to pressures by Al-Khalifah 
government and the occupying troops of Al-Su’ud have no weapon but pencil and delivering speech through which he works 
for the nation of Bahrain, its government and defending the oppressed. This is the very will of the Apostle of God who said: 
He who wakes up in the morning unconcerned about the situations of fellow Muslims is not a Muslim. 
Therefore, the Ahl ul-Bayt (‘a) World Assembly holds that the threatening letter of the justice minister of Bahrain is plot-
ting and evil that indicates satanic intention of Bahraini government against the oppressed people of this country and its 
good scholars who have called on people for peaceful rallies. The Assembly also asks the sheikdom to listen to the rightful 
demands of its people. As an institution therein hundreds of religious scholars, educated and elites of the Muslim world who 
are its members, the Ahl ul-Bayt (‘a) World Assembly warns Bahrain of any impoliteness, pressure or aggression against Aya-
tollah Isa Qasim and other scholars is an insult against knowledge and religion and believes that Muslims, scholars and awake 
people in various states will never be silent againt their action; this will have unsuitable aftermaths for Bahraini government 
in the region and the world. 

The Ahl ul-Bayt (‘a) World Assembly
August 2011    

Announcement of the Ahl ul-Bayt (‘a) World Assembly;

The Condemnation of 
Threatening Ayatollah Isa Qasim 
by Bahrain Regime
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دکرت راشد الراشد در گفت وگویی درباره انقالب بحرین :

انتظار ما از رسانه های ایران 
بیشرت است

به کوشش: محمد جواد خرسندی  ـ  مترجم: سید حسن موسوی بحرینیـ  عکس: محمدرضا نوری گفتمان مجمع
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گنجینه مجمع: در ابتدا سابقه ای از فعالیت  جمعیت عمل اسالمی بحرین 
بیان فرمائید؟

ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. در بحرین دو جریان سیاسی داشتیم یکی »جریان 
« و یکی هم »جریان الرسالهًْ« و جریان مکتبی ای  سیاسی و فکری حزب الدعوهًْ

که به آن می گویند الرسالیون. 
جمعیت ما به مرور تشکیل شد؛ در بدو کار فعالیت های مذهبی و فرهنگی 
داشتیم که تحت عنوان جمعیت ارشاد جوانان مسلمان یا انجمن ارشاد جوانان 
اسالمی بود و البته صندوق حمایت های اجتماعی و حسینیه نیز داشتیم. در سال 
1979 شدیداً با فعالیت های ما مقابله شد و تعداد بسیار زیادی را از این جریان 
دستگیر کردند. که از آن موقع به علت فشار های موجود فعا لیت های ما غیر 
علنی شد. تا هنگامی که انقالب اسالمی ایران به ثمر رسید و تحوالت سیاسی 
جدیدی را در بحرین رقم زد و ما توانستیم فعالیت های خود را علنی کنیم. همان 

موقع »جبهه اسالمی آزادی بخش بحرین« را تاسیس 
کردیم و هدفی که از آن موقع داشتیم و اعالم کردیم 
مبارزه با رژیم آل خلیفه بود و معتقد به لزوم سرنگونی 

این رژیم بودیم.

گنجینه مجمع: اساس اختالف جریان سیاسی 
شما با رژیم آل خلیفه چه بود؟

فسادهای  مختلف  منظرهای  از  آل خلیفه  دولت  ـ 
در حاشیه  را  مردم  داشت.  مرزی  و  بی حد  و  زیاد 
قرار می دادند و حقوق آنها را رعایت نمی کردند. در 

واقع یک دیکتاتوری کامل و به تمام معنا همراه با فساد اخالقی و دینی را در 
بحرین شاهد بودیم که برنامه ریزی  شده  بود و اصال اتفاقی نبود. ما می خواستیم 
در جنبه های دینی و فرهنگی رشد و پیشرفت کنیم و جوانانمان را به سمت و 
سوی درستی هدایت کنیم، مردم هم آگاهی ها یشان روز به روز بیشتر می شد و 
مطالباتی داشتند. شعارهایی که آن موقع می دادیم برگرفته از حدیث پیامبر)ص( 
بود »که هر کس صدای مسلمانی را بشنود که از او کمک می خواهد و آن را پاسخ  
نگوید مسلمان نیست.« این حدیث را سرلوحه کارمان قرار دادیم که از طریق 
آن توانستیم تفکر مردم را نسبت به این مساله آگاه کنیم و مسوولیت این امر را 
برای شان مشخص تر و شفاف تر کنیم. در دسامبر 1981، 73 نفر از جبهه اسالمی 
به اتهام تالش در سرنگونی رژیم آل خلیفه دستگیر شدند. و این شعار امروز مردم 
بحرین شعار جدیدی نیست. هزاران نفر در گذشته دستگیر شدن بابت همین 
تفکر یعنی تفکری که به دنبال سرنگونی آل خلیفه است. این تحرکات ادامه 
پیداکرد و تا سال 1995 که به نام انتفاضه شکل گرفت و انتفاضه نیز پنج سال 

ادامه پیدا کرد. تا سال 2000 بیش از 40 نفر شهید، هزارها نفر دستگیر، و صد 
ها نفر زخمی شدند. البته سرانجام این انتفاضه به آشتی ملی یا میثاق ملی منجر 
شد. چون دولت دنبال این بود که این مسائل و این اتفاقات را در آن دوره به پایان 
برساند و هدف مخالفان دولت هم در آن دوره این بود که یک نظام پارلمانی، یک 
مجلس و یک قانون اساسی جدید را داشته باشند و البته آزاد کردن تمام زندانیان 
سیاسی و اجازه دادن به برگشت تمام شخصیت های سیاسی و غیره سیاسی 
بحرینی از سایر نقاط جهان به بحرین که این مسأله را سامان بدهند. همانطور که 
شاهدش بودید آن موقع تمام زندانی های سیاسی را آزاد کردند و تمام کسانی 
که تبعید شده بودند به بحرین بازگشتند و پیمان آشتی ملی هم به امضاء و تأیید 
اکثریت مردم رسید. اما حکومت آل خلیفه تقریبا در تمام پیمان هایی که داد 
پیمان شکنی کرد و در 14 فوریه 2002 قانون اساسی را یکه و تنها خودشان 
صادر کردند که با مشارکت مخالفان دولت و مردم نبود و مجلس ملی ای تشکیل 
دادند که هیچ رقابت و هیچ نظارتی بر آن نبود یک 
پارلمان فاقد صالحیت که برای استیضاح وزراء و 
بسیاری  نداشت  قانون گذاری  فساد  از  جلو گیری 
از مردم و توده های مختلف شروع به اعتراض ها و 

راهپیمایی های مختلفی کردند.
از 14 فوریه 2002 تا 14 فوریه 2011، 9 سال بود 
که مردم می خواستند رژیم منحوس بحرین سیاست 
خودش رو نسبت به این مسائلی که در سال 2002 
اتفاق افتاد عوض کنند و اینکه مجلس بحرین را که 
با رأی مردم نبود منحل کنند و قانون اساسی مجدداً 
بازبینی بشود؛ ولی نظام آل خلیفه گوشش هیچ وقت بدهکار نبود. مخالفان دولت 
بارها سعی کردند تا سر میز مذاکره بنشینند؛ اما حکومت بحرین این امکان را 
فراهم نکرد و اجازه نداد که بتوانند با هم گفتگو داشته با شند. حتی زمانی که 
طوماری با بیش از 140000 امضاءبه منظور  بازبینی قانون اساسی بحرین و 
اعتراض به مجلس )به اصطالح ملی( تنظیم شد آل خلیفه حتی اجازه نداد این 

طومار به دستش برسد.
گام دیگری که مخالفان انجام دادند این بود که یک هیئتی را تشکیل دادند و 
مخالفت خود و آن طومار را به رئیس سازمان ملل و به دست »کوفی عنان« 
رساندند؛ ولی متأسفانه سازمان ملل نیز ترتیب اثر نداد و مخالفان دولت خودشان 
را دیدند با درهای بسته ای که روبروی  شان هست و  برای حل این مشکل راه حل 
درست و حسابی جلوی شان نیست و حتی عاملین این اقدام نیز مورد پیگیری و 
دستگیر شدند. برای همین ما اآلن شاهد قیام مردم در 14 فوریه 2011 هستیم 

و این قیام همانطوری که گفته شد پیشینه و عقبه ای طوالنی دارد.

 آل خلیفه  از بحرین نیستند 
آنها از نجد عربستان آمدند و در 
اصل یکسری راهزن بودند که در 
سال 1783، زمان صفویه بحرین 

را به یغما بردند

دکتر راشد الراشد از رهبران انقالب بحرین و عضو شورای مرکزی جمعیت عمل اسالمی در بحرین در گفتگو با مجله گنجینه مجمع 
اهل بیت علیهم السالم در پیامی به مردم بحرین گفتند: 

» مردم عزیز بحرین توانستید بسیاری از کارها را انجام بدهید بسیاری از اتفاقات و جریانات را به ثمر رساندید و چیزی تا پیروزی شما 
باقی  نمانده  است ثابت قدم ماندن و اصرار بر مطالبات خودتان سپری است که ما به آن تکیه  می کنیم و به آن استناد  می کنیم برای تغییر 

نقشه خاورمیانه در آینده نزدیك در منطقه با محوریت مردم و دین «
متن کامل مصاحبه به شرح ذیل است:
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مبارزه شما  ایران  انقالب اسالمی  از  بعد  از  فرمودید  گنجینه مجمع: 
علنی شد، انقالب اسالمی ایران چه تاثیری داشت که توانست مبارزه 
شما را علنی بکند و بطور کلی جمهوری اسالمی ایران چه تاثیری بر 

جریاناتی که در بحرین بود گذاشت؟
تأثیرات انقالب اسالمی ایران فقط در بحرین نبود و در بقیه جریان ها و کشورها 
هم بود و اگر دقت کنید بعد از انقالب ایران تمام جنبش های آزادی بخش از 
تمام کشورهای جهان به ایران آمدند، حتی »یاسر عرفات«. اما در بحرین مردم 
رابطه بسیار خاصی با امام خمینی )ره( داشتند چون ایشان عالوه بر اینکه مردی 
بزرگوار و شجاع بود، مرجعی عالی قدر بود و چون مردم بحرین هم مثل مردم 
ایران اکثریت شیعه بودند، ارتباط گسترده ای با امام خمینی حتی قبل از پیروزی 
انقالب داشتند. در ایامی که ایشان در نجف بودند تعدادی از جوانان بحرینی در 
رساندن بیانیه ها و نوارهای امام به ایران همکاری داشتند. قبل از انقالب هم با 
»شهید محمد منتظری«، »شهید بهشتی« و بسیاری از بزرگان در به پیروزی 

داشتند.  همکاری  ایران  اسالمی  انقالب  رساندن 
تعدادی از جوانان ما یعنی جوانان بحرینی در ایام 
دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ایران و عراق به یاری 
ایران آمدند و حتی دوازده شهید بحرینی در ایام 
دفاع مقدس به ایران تقدیم شد و سه نفر هم جانباز 

داشتیم. 

گنجینه مجمع: گذشته  آل خلیفه و نحوه به حکومت رسیدن آنها در 
بحرین چگونه بوده است؟

ـ آل خلیفه اصالتاً اهل بحرین نیستند. آنها از »نجد« عربستان آمدند و در قبیله ای 
راهزن بودند که در سال 1783ـ  زمان صفویهـ  بحرین را به یغما بردند. آنها مردم 
را  به آتش کشیده، سرکوب کردند و شکنجه دادند. در آن ایام چون خانه های 

مردم از حصیر و برگ های نخل بود به مناطقی که می رفتند آتش می زدند و خانه 
ها با کسانی که در خانه بودند همه آتش می گرفتند.

همانطور که می دانید در آن زمان دولت مدنی و مقتدری نبود و گارد ساحلی 
وجود نداشت؛ لذا با استفاده از قایق های بزرگ )لنج( مردم را در شب غافلگیر 
کردند. البته مقاومت مردم بحرین 10 روز طول کشید. آن موقع در بحرین 
400مجتهد وجود داشت و بحرین درآن ایام به نجف کوچک معروف بود. تعداد 
بسیار زیادی از علماء بحرینی از بحرین فرار کردند و آمدن به سوی خرمشهر 
و اهواز  و عده ای به عراق و قطیف عربستان رفتند. یکی از این  بزرگواران که 
ویژگی های خاصی هم داشت و از بحرین خارج شد صاحب تفسیر البرهان »شیخ 
هاشم بحرانی« و یکی دیگر از آنها »شیخ حسین عالمه« بود که مرجع تقلید 
بود و تا اآلن هم از ایشان تقلید می شود. این بزرگوار را با تبرکشتند. شیخ هاشم 
بحرانی توانست فرار کند ولی تمام کتاب هایش را آتش زدند و فقط کتاب تفسیر 
البرهان باقی ماند. علمای ما در زمان عالمه مجلسی)صاحب بحار( در کنار شیخ 
مجلسی در اصفهان بودند علمای بزرگ ما حتی در اصفهان هم دفن هستند. 
ادامه  بحرین  در  علمیه  حوزه  نگذاشت  خلیفه  آل 
حیات بدهد. فقط این نبود تاریخ بحرین را به یغما 
 بردند و در کتاب های درسی فقط درباره خودشان و 
فتوحاتشان که خود را فاتح بحرین می دانند نوشتند و 
تمام مسائلی که در مورد تاریخ بحرین بود را در همین 
200 سال خالصه  کردند که ایام حضور خودشان بود. 
خودشان را فاتحین قلمداد  می کنند بطوریکه انگار 
بحرین یک کشور غیر اسالمی بوده و آل خلیفه آن را فتح کرده است. هدفشان این 
بود که بحرین تنها به نام خودشان باشد. آنها با تالش های گسترده ای که داشتند 
با سرکوب های زیادی که کردند سعی می کردند مردم را از مطالبات خودشان 
دور کنند. از بدو ورود آل خلیفه حرکت ها و قیام های مردمی وجود  داشته و تا به 
اآلن ادامه  دارد من سعی می کنم بطور مختصر این قیام های مردمی را برایتان 

دوازده شهید بحرینی و سه 
جانباز در ایام دفاع مقدس به 

ایران تقدیم شد
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ذکر کنم اآلن ما شاهد قیام و انقالبی هستیم که خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه 
است این جریان ها در سال 2000 و در دهه 90 هم به این صورت بوده که 5 سال 
ادامه داشت.  اآلن ما شاهد سرکوب و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم 
هستیم، و در دهه 90 هم شاهد همین اتفاق ها بودیم و در دهه 80 هم هزاران 
نفر را دستگیر کردند و اتهام هایی را مبنی بر اینکه جنبش الرساله و حرکت جبهه 
اسالمی آزادی بخش بحرین در پی براندازی رژیم آل خلیفه هستند. ما در دهه 
70 هم شاهد انتفاضه بودیم و تعداد زیادی از مردم به شهادت رسیدند. همگام 
با پیروزی انقالب اسالمی ایران و همگام با اعدام شهید صدر در عراق نیز  مردم 
بحرین راهپیمائی هایی داشتند که اتفاقات و جریانات منطقه را محکوم می کردند 
در دهه 60 هم انتفاضه ای به نام انتفاضه مارس رخ داد. در دهه 50 هم به همین 
شکل انتفاضه ای اتفاق  افتاد و طی آن هیئت عملیاتی ملی تشکیل شد. در دهه 
40 هم برخورد هایی بین دولت و مردم در محکوم کردن پیمان سایس - پیکو  رخ  
داد و  هنگام تقسیم فلسطین در دهه 30 هم انقالب و قیام غواص ها را داشتیم. 
در دهه 20 قیام مردم منجر  به کشته شدن پادشاه بحرین شد. یعنی تقریبا در 

این 230 سال گذشته بطور میانگین هر 10 الی 
15 سال یک قیام و انتفاضه در بحرین رخ داده 
بحرین می افتد  در  اآلن  اتفاقاتی که  لذا  است. 
گذشته  و  مبنا  پایه،  نیست  جدیدی  اتفاقات 
مشخص شده  ای دارد.  مشکل بحرین این است 
که اقلیتش دارند اکثریتی را حکومت می کنند 
گستردگی شرکت مردم در راهپیمائی های اخیر 
از  یکی  می تواند  و سنی  شیعه  از  اعم  بحرین 
ویژگی های خاص این قیام نسبت به قیام های 
گذشته باشد اولین بار هست که مردم بحرین 
توانستند مشروعیت این نظام را زیر سوال و از 
بین ببرند و حقیقت این نظام و این رژیم سفاک 

را به جهانیان آشکار کنند. 

گنجینه مجمع: شما می فرمائید در 230 سال گذشته هر 10 الی 15 سال 
این جریانات بوده حتی در یك مقطعی منجر به کشته شدن پادشاه وقت 
هم شد. پس چرا این انقالب ها تاکنون به سرانجام  نرسیده و حتی زمانی 
اداره امور را خودشان  نتوانستند  هم که پادشاه کشته می شود مردم 

بدست بگیرند ؟
ـ بحرین کشور کوچکی است و جمعیت کمی دارد مشکلش هم این است که تعداد 
جمعیتش از یک میلیون کمتر و حدود 800 الی 900 هزار نفر است. و از طرفی هم 
آل خلیفه در هر برهه زمانی از نظر لجستیکی، امنیتی و اطالعاتی ساپورت و حمایت 
می شود. در برحه ای از زمان صفوی ها آل خلیفه را نجات دادند؛ در یک برهه ای از 
زمان شاه ایران بود که  از آنها حمایت کرد؛ و اآلن هم آل سعود و آمریکا تالش 
می کنند آل خلیفه را نجات دهند. ولی این انتفاضه در بحرین ادامه خواهد داشت 
تا به یک نتیجه ای برسد این دفعه مردم ساکت نخواهند ماند چون اآلن راه حل 
مناسبی را دولت جلوی پای مخالفان نگذاشته است لذا این جریانات ادامه خواهد 

داشت؛ یعنی چه یک سال چه دو سال چه بیشتر تا به نتیجه برسد ان شاءاهلل.

گنجینه مجمع: آیا این نحوه سرکوبی که اآلن در بحرین مشاهده می کنیم 
که با تانك و با این شدت مردم را ضرب و شتم می کنند در گذشته هم 

سابقه دارد که مثالً در سرکوبی های قبلی نیز این گونه بودباشد؟ 
ـ ما شاهد هستیم که برخورد ها در این سرکوب اخیر تفاوت زیادی دارند با 
سرکوب های دیگر. االن بصورت استراتژیکی و بصورت برنامه ریزی شده توسط 
ارتش با مردم برخورد می کنند در حالیکه در قدیم توسط نیروهای ضد شورش با 
مردم برخورد می شد. هیچ جای دنیا اینگونه نشد که یک کشوری ارتش خودش 
را بفرستد به کشور دیگر برای اینکه حمایت کند. از پادشاهی که آنجاست آن هم 
در برابر راهپیمائی مسالمت آمیز که فقط در حد یک راهپیمائی است و آنچنان 
مسئله امنیتی ای نیست. یعنی ما در بحرین حتی شاهد آتش زدن اتوبوس ها، 
بانک ها و مراکز دولتی نبودیم که آنها ادعا کردند رژیم آل سعود ارتش  خودش 
را فرستاده تا مثالً از مخابرات و تاسیسات دولتی و نمی دانم تاسیسات نفتی و 

تاسیسات اصلی و مهم دولت حمایت کند که اصال این حرف بی معنا  است. 

مداخله  و  پشتیبانی  این  شما  مجمع:  گنجینه 
مستقیم ارتش عربستان را چگونه تحلیل  می کنید؟

ـ اتفاقاتی که االن در بحرین رخ می دهد جزئی از تغییرات 
عربستان  است.  اسالمی  و  و مهم منطقه عربی  اساسی 
بسیاری از کشورها و مراکز مهم خودش را  که در آنها  نفوذ 
داشت، از دست داده است. نظام عربستان یک نظام قدیمی 
است که از کشور های فاسد منطقه باقی مانده است. در این 
ایام برنامه کشور آمریکا این بود )که البته قبل از وقایع اخیر 
و بیداری اسالمی( که همان خاورمیانه جدید که هدف آن 
عادی سازی روابط کشور های عربی با صهیونیست ها بود را 
تشکیل دهد، که آن پروژه با فروپاشی نظام تونس، مصر، 
یمن و کشورهای دیگر شکست  خورد و هیچ کشوری یا 
هیچ یک از سران آن کشورهایی که برای عادی سازی روابط کشور های عربی 
با اسرائیل مایل بودند باقی  نمانده مگر همین آل سعود و همه آنها فرو پاشیدند. 
آمریکایی ها نمی خواهند یمن و بحرین انقالب ها یشان به پیروزی برسد تا رژیم 
عربستان سعودی هم فروپاشی نکند برای همین ما شاهد دخالت مستقیم نیروهای 
عربستانی در بحرین هستیم دخالت شان در بحرین دخالتی بوده که آنها را  مصون 
 می کند از اینکه فردا روزی در عربستان قیام یا شورشی بشود. و این دخالت از نظر 
آنها امنیت عربستان را  در بر دارد و این دخالت ارتباط مستقیم دارد با وهابی ها 
و سلفی های عربستان سعودی. آل سعود در ابتدای کار لبنان را از دست داد بعد 
افغانستان، بعد عراق را و در یمن شکست خورد و االن کل یمن را  از دست داد. 
عربستانی ها از باال  و از شمال عراق و لبنان و از غرب مصر و از جنوب یمن را از 
دست دادند و جایی غیر از بحرین باقی نمانده است. برای همین عربستان سعودی 
در یک محاصره است عربستانی ها همیشه از پول استفاده می کردند برای اینکه 
اوضاع منطقه را به نفع خودشان به آشوب  بکشند منتها در بحرین از نیروهای گارد 
ویژه و ارتشیان خودشان استفاده  کردند برای مصون  نگهداشتن امنیت خودشان؛ 

چون احساس  خطر  می کنند. 

برای رساندن اهداف این انقالب 
و این جریان عدالتخواه ما از 
رسانه ها و خبرگزاری ها توقع 

داریم مخصوصاً از رسانه هایی که 
وابسته به نظام جمهوری اسالمی 

ایران هستند توقع ما بیشتر 
است
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گنجینه مجمع: ماهیت یا ویژگی انقالب بحرین چه بود که عربستان 
نتوانست برای کنترل آن تنها از پول استفاده کند؟

ـ در افغانستان، لبنان و عراق نیروهای دیگر را جایگزین نیروهای خودش داشت. 
همچنین قیام مردم بحرین به شکلی انجام شد که وهابی ها و سلفی های بحرین 
هم فرصتی پیدا نکردند؛ لذا اینها مجبور  شدند نیروهایشان را وارد عمل کنند و 

راهی جز این نداشتند.

کجا  به  بحرین  مردم  قیام  و  انقالب  شما  نظر  به  مجمع:  گنجینه 
ختم خواهد شد ؟ تحلیل و پیش بینی جنابعالی چگونه است؟

ـ ما اعتقاد  داریم به اینکه » ان تنصر اهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم « و »و 
ان ینصرکم اهلل فال غالب لکم « یعنی اگر خدا شما را یاری کند هیچ کس بر 
شما نمی تواند چیره  شود و ما وظیفه شرعی و اخالقی خودمان را اوالً انجام  
می دهیم و ایمان داریم که خداوند می فرماید »کسانی که در راستا یا در راه ما 
جهاد کردند ما آنها را هدایت خواهیم کرد« و تا به االن انقالب مردم توانسته 
مشروعیت رژیم آل خلیفه را در مجامع بین الملل زیر سؤال  ببرد و قیام مردم 
بحرین موجب این شد که تمام مردم از تمام کشورهای جهان نگاه خاصی به 
بحرین داشته  باشند و همچنین نسبت به اتفاقات و جریانات اخیر در منطقه و در 

خلیج فارس. قیام مردم بحرین موجب شد در منطقه 
معادالت جهانی به هم بریزند. ما به این ایمان داریم که 
اتفاقات و جریانات االن مثل قبل نخواهد  بود و نتایج 
و حوادث جدیدی را در بر خواهد  داشت و خوِد اینها 
که گفتم نیز از بزرگترین نتایجی است که تا به االن 
قیام مردم بحرین به آن رسیده  است. همانطور که 
می دانید انقالب مردم ایران یکسال و اندی طول کشید 
تا به پیروزی رسید االن تنها حدود پنج ماه از قیام ما 
گذشته  است. ما آماده ایم آنقدر ادامه  بدهیم تا به نتایج 

راضی کننده ای برسیم. 

بحرین  برای مردم  پیامی  گنجینه مجمع: چه 
و انقالبیون دارید؟ و چنانچه احیاناً پیامی هم 

خطاب به رژیم آل خلیفه دارید بفرمائید؟
ـ پیام ما به آل خلیفه این است که وقت و زمان تغییر 
 پیدا  کرده و آنها باید عوض  بشوند و امکان  ندارد که 
اوضاع همچنان که در گذشته بود ادامه  پیدا  کند. اگر 
می خواهند که نظام سیاسی خودشان را نجات  دهند 
بر آنها ست که یکسری مسائلی را انجام  بدهند که 

یکی از آن مسائل این است که حق مردم را مشروع  بدانند یعنی مردم در مسائل 
سیاسی کشور خودشان و ساختن آینده خودشان بدست خودشان سهیم  باشند. 
اتفاقاتی که ما االن در بحرین شاهد  هستیم در گذشته شاهد  نبودیم و باید این را 

بفهمند و باید به این حقیقت برسند.
پیامی به مردم عزیز بحرین دارم این است که: توانستید بسیاری از کارها را انجام 
بدهید بسیاری از اتفاقات و جریانات را به  ثمر  رساندید و چیزی تا پیروزی شما 

باقی  نمانده  است، ثابت  قدم  ماندن و اصرار بر مطالبات خودتان سپری است که ما 
به آن تکیه  می کنیم و به آن استناد  می کنیم برای تغییر نقشه خاورمیانه در آینده 

نزدیک در منطقه با محوریت مردم و دین.

گنجینه مجمع: انتظار شما از مجامع بین المللی چیست؟ و چه انتظاری از 
سایر مسلمانان و کشورهای دیگر دارید؟

ـ متأسفانه ما شاهد سکوت مجامع بین المللی در مقابل جنایت هایی که در 
بحرین اتفاق  می افتد هستیم. امیدواریم که ملت های آزادی خواه دنیا، NGO ها، 
و سازمان های مردم نهاد و مؤسسات دیگر و کشور هایی که انسانیت را به رسمیت 
قبول  می کنند و حق انسان را محترم  می شمارند حمایت  کنند و یاری  بدهند 
جریانات عادالنه عدالت خواهانه جهان را و عدالت خواه باشند. باید شاهد یک 
نظام جهانی عادالنه تری در جهان باشیم به طوری که اجازه  ندهیم به رژیم های 
استبدادی و دیکتاتوری که حکومت کنند. باید رعایت  عدالت اجتماعی را و اصول 

مبنایی حقوق بشر را در کل جهان تقویت  کنیم. 

گنجینه مجمع: در پایان، به نظر شما خبرگزاری ابنا در خصوص رسالت 
خودش در خبررسانی و آگاهی دهی ها و تا چه حد موفق  بوده  است؟

این  اهداف  رساندن  برای  رسانه ای  فعالیت های  ـ 
انقالب و این جریان عدالت خواه بسیار مهم هستند. 
ما از رسانه ها و خبرگزاری ها توقع  داریم. مخصوصاً 
از رسانه هایی که وابسته به نظام جمهوری اسالمی 
ایران است. توقعات ما بیشتر است. آنها باید گزارش ها 
را  رسانه ای  و  خبری  مختلف  مسائل  و  تحلیل ها 

پوشش بدهند.
جهانی  مجمع  خبرگزاری  خبری   پوشش 
اهل بیت)ابنا( خیلی خوب است در خصوص اتفاقات 
و جریانات منطقه. لکن در گزارش و مصاحبه یک 
مقدار ضعیف کار کرده است. ولی در نهایت ابنا نقش 
خیلی مهمی دارد و کارش را تا به االن خیلی خوب 

انجام  داده  است. 
من خودم بعضی سایت های بحرین رفتم و دیدم 
که عکس هایی گذاشتند که مال ابنا بود و آرم ابنا 
داشت. اگر تمام خبرگزاری ها مثل ابنا عمل کنند 
بین مردم همدلی ایجاد می شود و شور و حالشان 
بیشتر می شود و باعث می شود انقالبیون بحرین به 
این نتیجه برسند که تنها آنان نیستند که دارند با 
آل خلیفه می جنگند؛ بلکه مردم ایران و فرانسه و انگلستان و جاهای دیگر هم 
پیگیر اخبار مظلومیت آنان هستند و این احساس باعث می شود که جریان انقالب 

مستمراً ادامه  پیدا کند. 

گستردگی شرکت مردم در 
راهپیمایی های اخیر بحرین اعم 

از شیعه و سنی می تواند یکی از 
ویژگی های خاص این قیام نسبت 

به قیام های گذشته باشد

اگر تمام خبرگزاری ها مثل ابنا 
عمل کنند بین مردم همدلی 

ایجاد می شود و شور و حالشان 
بیشتر می شود و باعث می شود 
انقالبیون بحرین به این نتیجه 

برسند که تنها نیستند
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هیأت مجمع جهاني اهل بیت)ع( در تاریخ های 29 و 30 دي سال 1389 در 
اتریش به سر برد و به برنامه های زیر پرداخت:

 
دیدارها

1. دیدار با »حجت االسالم والمسلمین محمود منتظري مقدم« رئیس 
مرکز اسالمي وین

در ابتدای این دیدار حجت االسالم منتظري گزارشي از فعالیت هاي خویش 
از زمان حضور در مرکز را ارائه کرد. ایشان با ذکر اینکه “مرکز شیعیان ترک ها 
در وین”، “مرکز شیعیان پاکستاني در وین”، “مرکز شیعیان ترک ها در 
سالزبورگ”، “مرکز شیعیان گراتس” و “مرکز شیعیان لینز” از مراکز مهم 
شیعیان در کشور اتریش هستند »انجام تحوالت ساختاري در مرکز اسالمي 
براي برداشتن گامهاي بلند با عنایت به شرایط بوجود آمده در کشور اتریش«، 
»توجه به تمرکز بخشیدن به فرهنگ و اجتماع«، »اتخاذ راهبرد حفظ، ترمیم 
و توسعه« »توجه به آموزش و پژوهش« و »راه اندازي چند کانون جوانان 
و بانوان که با استقبال مردمي مواجه شده است« را از جمله راهبردها و 

فعالیت های مرکز اسالمی وین دانست.
وی با تأکید برجایگاه مهم مجمع جهاني اهل بیت)ع( اعالم کرد ما توانایي 
دستیابي به جایگاه مجلس اعالي شیعیان را داریم و تمام مراکز شیعیان باید 

المسلمین اختری« دبیرکل مجمع جهانی  »حجت االسالم و 
اهل بیت)ع(  به همراه هیأتی از مدیران این مجمع، از 27 دي 
لغایت 9 بهمن سال 1389 با سفر به چند کشور اروپایی، به 
بازنگري و نظارت بر عملکرد مجامع محلي و نمایندگي هاي 
منطقه ای و مراکز مرتبط با مجمع جهاني اهل بیت)ع( در این 

قاره پرداختند.
از دیگر اهداف این سفر - برگزاري سمینار تخصصي حجاب و 
عفاف در یونان )آتن( و برگزاري اجالس منطقه اي اروپاي غربي 

در آلمان )هامبورگ( بود.
دیگر اعضای این هیأت در این سفر دوره ای, »حجت االسالم و 
المسلمین آقاي ساالر« معاون امور بین الملل، »آقای عبدالرضا 
راشد« مدیرکل اروپا و آمریکا، »خانم رکن آبادي« رییس اداره 
زنان و کودکان و »آقاي ذاکري« کارشناس اروپای مجمع جهانی 

اهل بیت)ع( بودند.
در شماره گذشته مجله گنجینه مجمع قسمت اول گزارش این 
سفرـ  که مربوط به سمینار تخصصي حجاب و عفاف در یونان 
ـ بود درج شد. در این شماره گزارش مربوط به برنامه های هیأت 

در کشور اتریش تقدیم می گردد.

گزارش سفر
دبري كل و هیأت 
مجمع جهانی 
اهل بيت)ع(
به اروپا
قسمت دوم

تنظیم: عبدالرضا راشد )مدیر کل اروپاـ  آمریکای مجمع(مجمع بین الملل
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زیرنظر دفتر مجمع جهاني اهل بیت)ع( مدیریت و هدایت شوند که در این 
صورت نیاز به راه اندازي دفتر مستقل براي مجمع وجود دارد.

سپس »حجت االسالم و المسلمین اختري« با تشکر از فعالیت هاي حجت 
االسالم منتظری و سپاس از زحمات گذشته »حجج االسالم و المسلمین 
معزي و رمضاني« امامان سابق این مرکز،  مجامع محلي اهل بیتی را آئینه 
تمام نماي شیعیان دانست و گفت: »باید به نحوی عمل کنیم که همه افراد 
و گروه ها احساس عضویت در این مجامع محليـ  از جمله مجمع اتریشـ  را 

داشته باشند که این امر، مدیریت هنرمندانه اي را مي طلبد«.

2. مالقات با رؤساي مراکز شیعیان
هیأت مجمع جهانی اهل بیت)ع( سپس با رؤساي مراکز شیعیان تریش دیدار 
و گفتگو کرد. آنچه در پی می آید اهم مطالب مطرحخ شده از سوی این افراد 

است:
»حجت االسالم و المسلمین حسیني« روحاني ترک تبار مقیم شهر سالزبورگ 

و مدیر مرکز اهل بیت)ع( در این شهر:
- مرکز اهل بیت)ع( تنها مرکز شیعیان در این شهر است و 19 سال است که 

شیعیان ترک مقیم این شهر محلي را بعنوان مسجد در اختیار دارند.
- فعالیت هایي که در مرکز صورت مي گیرد عبارتند از اقامه نماز جمعه، 
برگزاري جلسات هفتگي، برگزاري مناسبت هاي دیني، سخنراني به زبان 
آموزشي و حضور دسته جمعي در  برگزاري کالس هاي  فارسي،  و  ترکي 

راهپیمایي های مناسبتی.
- استقبال مردم از برنامه ها زیاد است و بدلیل کمبود فضا اخیراً اقدام به 
خرید مکاني براي مرکز نموده ایم. از مجمع جهاني اهل بیت)ع( هم به خاطر 

مشارکت در خرید این مرکز تشکر مي کنیم.
»حجت االسالم و المسلمین مظلومي« روحاني ترک تبار، داراي تحصیالت 

حوزوي در حوزه علمیه قم و مدیر مرکز شیعیان المهدي)ع( وین:
- مسجد المهدي 20 سال است که تأسیس شده و 80 خانوار شیعه ترک 
تبار در اطراف این مسجد وجود دارد و قریب به اتفاق آن از برنامه هاي دین 

مسجد استقبال مي نمایند.
- در تمامي مناسبت هاي دیني در این مسجد مراسم برگزار مي شود.

- علویون مقیم شهر وین هم از برنامه هاي مسجد استقبال مي کنند و ارتباط 
خوبي با آنها برقرار شده است.

- یکي از برنامه هاي خوب از سوي این مسجد، راه اندازی بازارچه خیریه 
است. خیاباني را با هماهنگي دولت مسدود کرده و توانمندي شیعیان را در 
وین به نمایش گذاشتیم که با استقبال خوب مردم این شهر مواجه شد. در 
این بازارچه همچنین سؤاالت زیادي درباره شیعه و حضرت امام مهدي)عج( 

از سوي افراد مطرح مي شد.
- اخیراً یکي از مسئولین کلیسا نزدیک این مسجد به ما مي گفت در مرکز 
شما جوانان زیادي حضور مي یابند که این جمله بیانگر موفقیت این مسجد 

است.
»حجت االسالم والمسلمین صفدري« مدیر مرکز پاکستاني ها در وین:

- شیعیان پاکستان از جمعیت قابل توجهي برخوردارند که بدنبال جذب همه 

آنها به مرکز و ایجاد وحدتیم.
- اقامه نماز هاي یومیه بطور مرتب بصورت جماعت در مرکز برگزار مي شود.
- مناسبت هاي دیني در این مرکز بطور منظم با حضور محبین اهل بیت)ع( 

گرامي داشته مي شود.
- برگزاري کالس قرآن براي کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه هاي مرکز 

است.
- مکاني که در اختیار داریم گنجایش حضور شیعیان را ندارند و از این جهت 

واقعاً در مضیقه هستیم.
اهل بیت)ع( در  نقشه های دشمنان مذهب  از  )شایان ذکر است که یکی 
کشورهاي اروپایي، ایجاد تفرقه و تشکیک بین پاکستانی هاست. عامالن این 
جریان که از لندن حمایت مي شوند و با سوء استفاده از احساسات پاک 
شیعیان پاکستاني توطئه خود را عملی می کنند. از این رو یکي از برنامه هاي 
راهبردي مرکز پاکستاني ها نگهداشتن این مرکز حول محور صحیح والیت 
و وحدت است که این مهم با همکاری مسؤوالن مرکز پاکستاني ها و رئیس 

مرکز اسالمي وین بخوبي انجام مي شود(.
»حجت االسالم و المسلمین کثیری« مدیر مرکز گراتس، روحاني ایراني که 
بدلیل حضور متمادي توانسته به خوبي بزبان محلي صحبت کند و در حال 
حاضر در دانشگاه وین معنویت در مسیحیت را تدریس مي کند و چند کتاب 

به زبان آلماني هم تألیف کرده است:
- هانتینگتون قدرتهای موجود در دنیا را به دو بخش تفکیک کرده است ،اولی 
آمریکا وبطور کلی غرب و دومی ایران، این نقطه نظر ایشان بطور جدی مورد 
توجه تئوریسین های سیاسی قرار گرفته است.نخبگان این نظریه معتقدند 
ما در مبارزه با ایران هستیم بنابراین یا ایران باید غربی شود ویا غرب ایرانی 
بشود .این قدرت ایران که نخبگان به آن معترف هستند ناشی از مکتب 

اهل بیت)ع( است .
- این که علماء می گویند اسالم تنها مکتبی است که توانایی پاسخگویی به 
همه نیازهای بشری است من در اروپا به آن به باور رسیده ام واین باور در حال 

توسعه در اذهان نخبگان در غرب می باشد.
- فرهنگ اهل بیت)ع( به شکل خوبی در حال گسترش در کشورهای اروپایی 

است.
- عمده رین فعالیت بنده دردانشگاه است و بامساعدت جناب آقاي منتظري، 
مرکز اسالمي درشهر گراتس را راه اندازي کردم. ایرانیان حدود 30 سال است، 
دراین شهر حضور دارند که از هیچ مرکزي یا محل تجمعي برخوردار نبودند.

- هدف اصلی مرکز گراتس، ترویج و تبلیغ معارف اهل بیت)ع( است. حفظ 
هویت شیعي همه پیروان اهل بیت بویژه ایرانیان از جمله اهداف دیگر ماست.

»آقاي دکتر علی لنسل« مدیر مرکز شیعیان اتریش:
- عمده فعالیت ما در مدرسه اسالمي است که همچنان ادامه دارد.

- گفتگوي بین االدیان از دیگر برنامه هاي ما در مرکز شیعیان است.
- براي جذب افراد جوان به مرکز برنامه ریزي خوبی صورت گرفته است.

- توسعه مدرسه اسالمي نیاز به مساعدت مجمع جهاني اهل بیت)ع( را دارد.
- تربیت نیروي انساني قوي و زباندان، موضوع بسیار جدي هست که االن 

فقدانش را درمدرسه اسالمي ما مي بینیم و در اولویت کاري ماست.
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پس از گزارش رؤسای مراکز، حجت االسالم والمسلمین اختري دبیرکل 
مجمع سخنانی  بیان کرد و بر تربیت و زیر نطر گرفتن دانش آموزان مسلمان 

از مرحله ابتدائي تا پایان تأکید کرد.
وی افزود: »اساس کار مجمع جهاني اهل بیت)ع( استفاده از نیروهاي بومي 
است که الحمدهلل در اتریش هم  امکانات خوبي وجود دارد و هم نیروها بومي 

توانمند هستند«.
 

3. مالقات با اعضاء مجمع محلي و شعبه جوانان این مجمع
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین منتظري به ارائه گزارش از فعالیت 
هاي مجمع محلي اهل بیت)ع( درسال 1389 پرداخت و این برنامه ها را به 

شرح زیر برشمرد:
- برگزاري اردوي 2روزه مجمع جوانان. در این اردو مسائل اعتقادي و فقهي 
براي جوانان بیان گردید و در پایان هم جلسات با پرسش و پاسخ همراه بود. 
استقبال از برنامه این اردو بسیار خوب بود که استمرار آن هم ضروري هست.
- برگزاري چند اردو ویژه خواهران، مشابه برنامه هاي پسران و با تغییراتي 

درمباحث داشت.
- تقویت بنیه علمي اعضاء مجمع با برگزاري دوره هاي آموزشي به زبان های 

آلماني، ترکي، فارسي وانگلیسي با مباحث عقیدتي و اسالمي.
ها  برنامه  برگزاري  با  معاند  غیر  برادران  و  علویون  جذب  براي  تالش   -

درمناسبت هاي خاص بویژه برنامه هاي ماه محرم الحرام و..
- مشارکت در راهپیمائي 10 هزار نفري روز جهاني کالس به همراه سخنراني 

یکي از اعضاء مجمع محلي.
- برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي در مناسبت های شیعی.

- برگزاري طرحي با عنوان “درهاي باز” براي نمایش شفافیت و معرفي 
فعالیتهاي خود. در این طرح شهردار و مسئوالن عالي رتبه کشور حضور 

داشتند.
- برگزاري دوره هاي ویژه آموزش مربیان در منطقه آلماني زبان.

وی همچنین برنامه های آینده مجمع محلي اهل بیت)ع( وین را به شرح زیر 
اعالم کرد:

- تأسیس دفتر مستقل براي مجمع محلي اهل بیت)ع(
- ارتقاء جایگاه مجمع به مجلس اعالء شیعیان در اطریش

- اقدام براي راه اندازي مدرسه و مرکز اسالمي تحت پوشش مجمع محلي
- دائر کردن روزنامه سراسري اهل بیتي در اطریش

- راه اندازي شبکه تلویزیوني به زبان آلماني
- حضور مفید در جوامع دانشگاهي و ارائه معارف اهل بیت)ع(

سپس »حجت االسالم و المسلمین والدمن« از روحانیون محلی گزارشی 
درباره راه اندازي مجمع محلي اتریش ارائه داد و گفت: » در 20 دیماه سال 
1385 مجمع محلي بصورت رسمي اعالم موجودیت کرده و ثبت شد. در این 
مجمع محلي همه ملیت ها اعم از اتریشی، ترک، افغاني، عرب، پاکستاني و 
لبناني حضور دارند و اساسنامه آن هم به دو زبان تنظیم شد و به دولت ارائه 

گردید«.
وی درباره وضع شیعیان هم گفت: »اسالم در کشور اتریش دین رسمي 

است و مسلمانان داراي جامعه اعتقادي هستند و شیعیان هم در این جامعه 
قرار دارد. تشیع در حال حاضر در صحنه حضور دارد و در رسانه ها مطرح 
است. مجمع محلي اهل بیت)ع( اتریش نیز خدمات فرهنگي و دیني به آنان 
ارائه می دهد. در حال حاضر با راه اندازي رسمي مجمع محلي، انسجام بین 
روحانیون شیعي واقعاً به چشم مي خورد. بر اساس اساسنامه مجمع، کمیته 
مشورتي تشکیل دادیم و در آن نمایندگان همه مراکز و علماء حضور دارند و 
در واقع اتاق فکر مجمع محلي هستند. همچنین براي ذبح اسالمي مطابق با 

فقه تشیع هم کارهایي را صورت داده ایم.
وی به تدریس فقه شیعي در آکادمي هم اشاره کرد و گفت: »االن درآکادمي 
اسالمي که مسئول تربیت مدرس مدارس رسمي هستند، افراد با فقه شیعه 

هم آشنا مي شوند«.
سپس »آقاي روح اهلل قیامي« نماینده شعبه جوانان مجمع محلي سخن 
گفت. وی با توضیح اینکه در شعبه جوانان سعي شده از همه گروهها اعم از 
اتریشي ها، پاکستاني ها، ایراني ها، مرکز الهدي، انجمن جوانان امام حسن)ع( 
و مرکز عراقي ها حضور داشته باشند گزارشي از فعالیت هاي صورت گرفته را 

به این شکل ارائه کرد:
- برگزاري دروس اسالمي

- برگزاري اردوهاي آموزشي
- فعالیت هاي ورزشي و فرهنگي

- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با هدف پاسخگویي به شبهات
- انتشار نشریه اي بنام “النبأ” با مدیریت جوانان

- مدیریت اجتماعات بزرگ مانند روز جهاني قدس.
- برگزاري جلسات با گروههاي مختلف براي هماهنگي و انسجام در فعالیت ها
پس از وی »آقاي علي گونش« جوان ترک تبار متولد اتریش به عنوان نماینده 
جوانان گفت: »قبل از تشکیل و تشکل بخشیدن جوانان در مجمع محلي، 
مرکز جوانان مختلف هر کدام مستقل و جدا از هم فعالیت داشتند؛ ولي در 
حال حاضر در این تشکل هم مراکز و نمایندگان هم ملیت ها حضور دارند و 

مجمع جوانان ما پل ارتباطي خوبی بین مراکز است«.
در پایان نیز »حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي سید الحلو« روحانی 
عراقي االصل مقیم وین گزارشي از فعالیتهاي مراکز عراقي های اتریش ارائه 

داد.
پس از سخنان نمایندگان، حجت االسالم و المسلمین اختري ضمن اشاره به 
ضرورت تبلیغ در آیات و احادیث گفت: »گفتاري خوب و مؤثر خواهد بود که 
با رفتار و کردار انسان مطابقت داشته باشد. ما باید با رفتار و عملکرد خوب و 
اعمال شایسته، مردم را به دین اسالم دعوت کنیم و این بزرگترین افتخاري 
است که نصیب افراد مي تواند بشود چرا که رسالت انبیاء و ائمه هدي)ع( 

همین ابالغ رسالت و تبلیغ و ترویج معارف اسالمي بود«.
وی ضمن تأکید بر اینکه مکتب تشیع، مکتب روابط خوب و دوستانه و 
برادرانه با همه انسانهاست گفت: »به عنوان خادم مجمع جهاني اهل بیت)ع( 
به سهم خود از دولت اتریش به خاطر به رسمیت بخشیدن دین اسالم، اعطاي 
آزادي به پیروان اهل بیت)ع( و صدور مجوز مجمع محلي اهل بیت)ع( اتریش 
تشکر مي کنم. انشاء اهلل روز به روز با گفتگوهاي سازنده و ارتباطات سالم، 
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اسالم بهتر شناخته و تفاهم بیشتري بین مسلمانان و ادیان دیگر برقرار شود«.
اختری با ابراز امیدواری اینکه اعضاء محترم مجمع محلي بتوانند معارف اهل 
بیت)ع( را در اتریش توسعه دهند خطالب به آنان گفت: »شما بعنوان افراد 
محوري و اساسي، رسالت مهمي بر عهده دارید. شما و همه پیروان اهل 
بیت)ع( و همه مجموعه هایي که با شما مراوده دارند باید بگونه اي رفتار 

نمایید که از یک انسان کامل انتظار است«.
دبیرکل مجمع با اشاره به اینکه مردم اروپا به خوبي باید درک نمایند که اسالم 
واقعي و مسمانان حقیقي با هرگونه خشونت و کارهایي که به ضرر مردم و 
کشور باشد، مخالف است افزود: » برخی توهین هایي که به مقدسات و شخص 
پیامبر اکرم)ص( در اروپا می شود به دلیل عدم شناخت صحیح از دین اسالم 
و شخصیت گهربار پیامبر)ص( است؛ لذا من و شما وظیفه معرفي دین اسالم 

و مقدسات آن را داریم و این رسالت بسیار بزرگي است«.
اختری اضافه کرد: »شما مثل سربازاني هستید که در جبهه جنگ آن هم 
از نوع جنگ نرم و فرهنگي می جنگند. امروز دشمنانتان با تمام قوا جبهه 
بسیار سنگیني را با تجهیزات فرهنگي و تبلیغي براي مقابله فراهم آورده 
اند. دشمنان دریافته اند که مردم در اروپا مشتاقند اسالم و مکتب تشیع را 
بشناسند. آنها عالقه مندند، بدانند آموزه هاي قرآن چیست. به همین دلیل 
دشمنان به انحاء مختلف سعي در عدم شفاف شدن این مسائل دارند و تالش 
مي کنند اسالم و آموزه هاي قرآني خالف واقع معرفي شود. لذا وظیفه شما 

بعنوان افسران این جبهه بسیار سنگین و مقدس است«.
وی مسؤولیت مبلغان در اتریش را دو گونه دانست و گفت: »شما دو گونه 
مسئولیت دارید؛ یکي مربوط به خودتان، خانواده ها و مجموعه هاي درون 
شیعي هست. شما باید خودتان وخانواده هاي شیعي را حفظ کنید و و 
مصونیت بخشید و باید با برنامه ریزي دقیق و منسجم، بتوانید خانواده هاي 
شیعي و مجموعه هاي مربوط به آنها به انحراف و گمراهي کشیده نشوند. 
مسؤولیت دیگر شما در قبال غیرمسلمانان است. باید با برنامه ریزي دقیق 
موجبات هدایت افراد را فراهم آوردید و این توفیق الهي براي شماست که 
در کشور غیر مسلمان افتخار خدمت به دین مقدس اسالم را پیدا کرده اید. 
زماني همه ما درآرزوي این فرصت ها بودیم و االن زمینه آن فراهم گشته 

است، شما دین خدا را یاري کنید، خداوند خودش یاور شما خواهد بود«.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( فعالیت های مجمع محلي اهل بیت)ع( 
اتریش را ستود و گفت: »انتظار این است که مجمع محلي بعنوان صداي 
واحد پیرو اهل بیت)ع( عمل نمایید و نماینده دیني همه شیعیان باشید. 
مجمع محلي اتریش چون رسمي است مي تواند از حقوق پیروان اهل بیت)ع( 
درسراسر جهان دفاع نماید. همچنین عالوه بربخش جوانان، می توانید سایر 
تشکل هاي حقیقي مانند جمعیت زنان، نویسندگان، پزشکان و... را نیز 

راه اندازي نماید«.

اختری به برگزاري راهپیمائي خیاباني در عاشورا هم پرداخت و گفت: » 
مظلومیت امام حسین )ع( و اهل بیت ایشان، جریان بسیار عظیم و اصل 
اساسي در مکتب تشیع است که نمونه آن در دیگر مذاهب و ادیان مشاهده 
نمي شود. همچنین باید از مناسبت هایی مانند والدت پیامبر)ص(، مبعث و 
ارتحال آن حضرت هم براي تبیین حقیقت مکتب تشیع استفاده نمایید. شما 

این امکان را دارید و این برکات زیادي به دنبال دارد«.
دبیرکل مجمع موضوعاتي همچون مهدویت، صلح جهاني، جهاني شدن، 
فعالیت هاي اقتصادي، راه اندازي صندوق قرض الحسنه، راه اندازي مرکزي 
دولتي،  غیر  مؤسسات  تشکیل  دانشگاهي،  فعالیتهاي  حالل،  غذاي  براي 
تهیه متون دیني به زبان آلماني براي جوانان غیرمسلمان، و فعالیت هاي 
ورزشي،اجتماعي و... را نیز به عنوان فعالیت هایی که می تواند در دستور کار 

جدي مجمع محلي باشد برشمرد.
 

4. دیدار با مقامات جمهوري اسالمي ایران در وین
حجت االسالم والمسلمین اختری همچنین با »دکتر شیباني« سفیر جمهوري 
اسالمي ایران و »آقاي ملکیان« رایزن فرهنگي ایران در اتریش نیز دیدار کرد.

سفیر جمهوری اسالمی گزارشي از وضعیت سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي کشور اتریش ارائه داشت و سطوح روابط دو کشور را دارای روندي 

رو به رشد خواند.
آقاي ملکیان نیز گزارشي از فعالیت هاي رایزنيـ  از جمله انتشار مجله با هدف 
معرفي اسالم، برگزاری مراسم اسالمي و ایراني و تهیه تقویم اسالميـ  بیان 

داشت.
 

بازدیدها
امام علي)ع(  از »مرکز  اتریش،  هیأت مجمع جهانی اهل بیت)ع( در سفر 
در وین«، »مرکز اسالمي اهل بیت)ع( در سالزبورگ«،  »مسجد و مرکز 
به  متعلق  العصر  وین«، »مرکز  ترک در  به شیعیان  متعلق  المهدي)عج( 
پاکستاني ها در وین« بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت ها، امکانات و 

مشکالت آنها قرار گرفت.
دبیرکل مجمع در بازدید از مرکز اهل بیت)ع( در سالزبورگ، مالقاتي هم با 
اعضاء هیأت امناء مرکز اسالمي اهل بیت برگزار کرد. وی توصیه نمود: »اموالي 
که شما خرج مي کنید براي احیاء دین، ذخیره اي براي آخرت شماست، 
احداث و ساختن مسجد از وظائف مؤمنین است که در قرآن به آن دستور 
داده شده است. قدر روحاني خود را بدانید و از اطراف وي پراکنده نشوید و 

حضور و تجمع شما باعث دلگرمي  بیشتر روحاني است«.
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»آیت اهلل مصباح یزدی« رئیس شورای  عالی مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( در دیدار با جمعی از روحانیون 
نمود.  ایراد  فقیه  والیت  با  رابطه  در  سخنرانی 

بخش هایی از آن به شرح زیر می باشد:
ـ مسئله والیت  فقیه یکي از مسائل فرهنگي نظري 
است که شیعه بر اساس اعتقاداتش خود را ملزم به 
تبعیت از والیت فقیه مي داند و این با حکومت در 
دیگر  در  است چون  متفاوت  بسیار  دیگر کشورها 
کشورها حداکثر مسئولي با آراي مردم انتخاب شده 
و مردم از باب وفاي به عهد فرامین او را اجرا مي کنند. 
به  آن  انتساب  به  ولي فقیه  مشروعیت  اعتبار  ـ 
پیامبر  اول  درجه  در  که  است  متعال  خداي 
معصومین  ائمه  او  از  بعد  و  صلي اهلل علیه وآله  خدا 
و  اقرب  معصوم  غیبت  زمان  در  و  علیهم السالم 
قرار مي گیرد  نظام  به معصوم در رأس  افراد  اشبه 
و در حقیقت وجوب پیروي از والیت فقیه از جانب 

خداست. 
ـ با این توضیح قوانین و مصوبه هایي که سایر قوا تحت امر والیت  فقیه وضع 
مي کنند نیز مشروعیت مي یابد و عمل به آنها واجب مي شود. امام نفرمودند 
عرفا و یا قانونا، اطاعت از دولت واجب است بلکه فرمودند شرعا، و وجوب 

شرعي تنها در صورتي است که انتساب به خدا داشته باشد. 
دشمنان سرسخت  و حتي  است  والیت فقیه  به  اسالمي  جامعه  حیات  ـ 
نظام، کشور ما را به والیت  فقیه مي شناسند و پیشرفت هاي امروز کشور در 

زمینه هاي مختلف در سایه همین والیت  فقیه شکل گرفته است. 
ـ با وجود اهمیت فوق العاده مسئله والیت فقیه از لحاظ دیني و اعتقادي، 
حق مسئله ادا نشده است. کار در این زمینه فقط با یک فتوا در رساله عملیه 
حل نمي شود، بلکه این مسئله نیازمند حل علمي و آکادمیک است و جز با 

تبیین درست ریشه هاي آن قابل بیان براي جهانیان نیست. 
ـ معتقدم اگر این مسایل به سادگي، انصاف و اندکي حسن سلیقه تنظیم 
شود، در بهترین شکل آکادمیک مي توان آن را مطرح کرد و حتي در تمام 

محافل علمي دنیا قابل ارائه است. 
ـ شاید بعد از گذشت 33 سال از انقالب اسالمي در رده هاي باالي کشور اعم 
از روحاني و غیرروحاني کساني باشند که هنوز والیت فقیه را به طور کامل 

قبول ندارند، در حالي که والیت  فقیه عمود خیمه نظام است. 
ـ بنده به عنوان طلبه اي که حدود 60 سالي در حوزه بوده ام، پرداختن عمیق 

و وسیع به مسئله والیت  فقیه را از واجب ترین 
مسئله  روشني  مي دانم.  روحانیان  وظایف 
حاکم شرع و مجتهد جامع الشرائط به خاطر 
زحمات چندصدساله علما و فقهاست. مسئله 
والیت فقیه نیز تبلور همین فکر ارتکازي است 
و باید به گونه اي فعالیت کنیم که این مسئله 
نیز جایگاه خود را در فرهنگ عمومي جامعه 

بیابد. 
ـ امروزه پرسشي که در بیشتر کشورها درباره 
ایران مطرح است، مسئله والیت  فقیه است 
و حتي خبرنگاران از همان ابتدا در فرانسه 
حکومت  نوع  درباره  خمیني)ره(  امام  از 
مي پرسیدند و امام)ره( نیز در حد قابل فهم 
مي کردند،  مطرح  را  جمالتي  آن ها  براي 
با این که قبل از آن در نجف اشرف مسئله 
والیت  فقیه را به طور کامل تدریس کرده 

بودند. 
ـ یکي از ابهام ها قید مطلقه در والیت  فقیه است که سبب شده افراد از 
آن برداشت دیکتاتوري کنند و هنوز برخي نمي دانند حوزه اختیارات ولي  
فقیه کدام است و مطلقه بودن والیت  فقیه در برابر کدام مقیده است و 
برخي از خودي ها والیت را به مسائل شخصي هم سرایت مي دهند. وقتي این 
مسائل براي افراد خودي هنوز مشخص نیست، چگونه باید انتظار داشت براي 
کشورهاي غربي مشخص باشد بنابر این عدم درک صحیح  از والیت  فقیه 

سبب ایجاد نوعي بدبیني نسبت به نظام و والیت  فقیه شده است. 
ـ بسیاري از کمبودها به خودمان برمي گردد که ان شاء اهلل قصور بوده و نه 

تقصیر، چرا که در این صورت گناهي بزرگ مرتکب شده ایم. 
ـ امروزه با پیشرفت امکانات و ارتباطات، عوامل ضد فرهنگي به سادگي در 
اختیار حتي بچه هاي کوچک قرار مي گیرد، اما سرمایه عظیمي که خدا به 
روحانیت داده است اعتمادي است که جامعه به روحانیت دارد و هنوز هم 
قشرهاي مختلف جامعه در عمق وجودشان براي روحانیت احترام قائلند و این 
به خاطر ساده زیستي و عدم دنیازدگي روحانیان است که باید حفظ شود، چرا 

که اگر روحاني دنیازده شد، مردم سخنان حق او را هم نمي پذیرند. 
ـ تبیین مسائل اصلي اسالمي و بیان آن از وظایف ماست که در وهله اول 
مبتني بر شناخت و فهم صحیح خود ما از اسالم است. در مورد ترویج اخالق 

اسالمي نیز اول باید خودمان تربیت یافته باشیم. 

رییس عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

حیات جامعه اسالمی  به والیت فقیه است

شورای عالی

54 | تابستان1390  86 53ـ  سال پنجم | شماره های 52ـ   گنجینه مجمع



آیت اهلل محسن مجتهدشبستری، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
در همایش بزرگ روحانیت استان که در مسجد جامع تبریز برگزار شد، اظهار 
داشت: در دوران غیبت حضرت ولیعصر)عج( باید تابع محض والیت فقیه بود، 
آنان که ادعای ارتباط با امام زمان)عج( بوده و اذعان می کنند که به صورت 
مستقیم از رهنمودهای ایشان بهره مند هستند، اشتباه می کنند و نباید مردم 

دروغ گویی و بازارگرمی این افراد را باور کنند.
وی خاطر نشان کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای بازگویی برکات 
وجود والیت فقیه است، مردم باید بدانند که اگر مملک اسالمی بهره مند از 
رهنمودها و درایت رهبر فرزانه انقالب نبود، معلوم نمی شد که چه بالیی بر 

سر نظام اسالمی می آمد و خون شهدا پایمال می شد.
آیت اهلل شبستری با اشاره به رهبری داهیانه حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
جریان مقابله با فتنه سال 88 تصریح کرد: بیان حقایق از سوی روحانیت 
اشکالی ندارد، اما نباید به گونه ای باشد که به تضعیف نظام، دولت و والیت 

ختم شود.
امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه بیشترین هجمه دشمنان پس از پیروزی 
انقالب اسالمی متوجه والیت فقیه بوده است، گفت: باید حافظ و نگهبان رکن 
رکین نظام اسالمی که همان والیت فقیه است، بود و اجازه نداد عده ای کج 

اندیش اندیشه های متعالی امام و رهبری را کم اهمیت جلوه دهند.
عضو خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه تبیین حقایق بایستی با ظرافت های 
خاصی مطرح شود، خاطر نشان کرد: بازگویی حقایق جاری کشور نباید به 
گونه ای باشد که سوژه دست دشمنان بدهد و دشمن شادکن باشد، باید در 
کنار انتقاد از برخی اقدامات، خدمات و فعالیت های شبانه روزی دولت نیز 

طرح شود. 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

مدعیان ارتباط با امام 
زمان)ع( دروغگو 
هستند

مراسم افتتاحیه بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و نهج البالغه 
دانش آموزی در اراک برگزار شد.

آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(
در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه ما خدمتگذاران کوچکی برای جمع 
فرهیخته قرآنی شما هستیم، افزود: در روز بزرگی که همه منتظر قرآن 
ناطق اند و همه دلها دلداده عزیز فاطمه)س( است، همه دور هم جمع شده و 

سفره بزرگ قرآن و والیت و اهل بیت در استان امام راحل پهن شده است.
وی با اشاره به اینکه ما خدمت گزاران کوچکی برای جمع فرهیخته قرآنی شما 
هستیم، خطاب به دانش آموزان افزود: شما امیدهای آینده، گل های قرآنی 

میهن اسالمی و گل های سرسبد آموزش و پرورش هستید.
دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه باید تالش کنید فضای معنوی امت اسالم، 
فضای حاکمیت قرآن باشد، گفت: باید به برکت قرآن دست دشمنان قرآن را 

از سر امت پیامبر کوتاه کنیم.
وی در ادامه خطاب به دانش آموزان شرکت کننده بیان کرد: تالش کنید 
قرآن چه از نظر قرائت و کتابت، بیان مفاهیم عمیق و ریشه دار و چه از نظر 
سرمایه و آخرت، بزرگ ترین پشتوانه برای انقالب کبیر، امام راحل و رهبر 

فرزانه انقالب و بیداری امت بزرگ حضرت محمد)ص( باشد.
باید تالش  نماینده ولی فقیه در استان مرکزی درپایان خاطرنشان کرد: 
کنیم جوانان هر چه بیشتر قرآنی و عاشق قرآن، شیفته و حافظ و پاسدار و 

خدمتگذار قرآن و امام زمان)عج( باشند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

فضای معنوی امت 
اسالم، فضای حاکمیت 

قرآن باشد
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دکتر علی اکبر والیتی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم 
در گردهمایی استادان و مربیان تربیت اخالقی به ایراد سخنرانی پرداخت. 

بخش هایی از آن به شرح زیر است:
ـ اگر به عمق معنای سیاست مراجعه کنیم باید توجه کنیم که چه کسی 
می گوید مردم هر کشوری در تدبیر امور خودشان دخالت نکنند؟ آنگاه در 
می یابیم که گفتن این که ما اهل سیاست نیستیم بی معنا است مگر بگویند 
ما اهل بازی سیاست نیستیم همانند حکومت پهلوی که به معنای گماشتگان 

انگلیس و آمریکا بودند و دخالتی در تدبیر امور نداشتند.
ـ کارهای زیادی در جهت تخریب فرهنگ ما صورت گرفته اما امام خمینی)ره( 
یکی از شاهکارهایشان این بود که فرمودند »هیچ ملتی همانند ملت ما نیست 
حتی امت رسول اهلل)ص(؛ به عبارت دیگر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
روحیه اعتماد به نفس را به مردم القا کردند تا مردم در برابر فشار ها سر 
خم نکنند؛ در اینجا است که تفاوت سیاست به معنای تدبیر اداره کشور و 
سیاست بازی که نقطه مقابل آن است و به معنای استفاده از رفتار سیاسی 

برای پیش بردن مقاصد شخصی معلوم و نمایان می شود.
ـ ائمه اطهار)ع( و همچنین اکثر علمای شیعه در متن سیاست بودند، یعنی 
به فکر اداره امور امت بودند و تدبیر می کردند و هرگز لحظه ای غافل نمی 
شدند و جان خود را برای این امر گذاشتند؛ همانند تقابل امام حسین)ع( با 
یزدید و یا تقابل علی)ع(با معاویه؛ به عبارتی تدبیر علی)ع( این بود که باید 
جلوی معاویه می ایستاد تا این جاهلیت احیا شده قریش به وسیله بنی امیه 

به نام اسالم مطرح نشود.
ـ در تاریخ شیعه هیچ گاه دیده  نمی شود عالم بزرگی در عصری که زندگی 

 می نموده نسبت به امورات سیاسی مردم بی اعتنا  باشد.
ـ این حرکت علمای شیعه که از صدر اسالم شروع شده و در انقالب اسالمی 
به ثمر رسید و تا آن زمان سابقه نداشت نزدیک ترین حکومت به اسالمی است 

که تعریف شده است.
ـ همچنان مشکالت زیادی در کشور وجود دارد ولی آن چیزی که از همه 

این ها باالتر این است که اگر ما دستاوردهای این انقالب را در یک چیز 
خالصه کنیم این جای افتخار است که ایران، کشوری مستقل است و در میان 
کشورهای جهان قدرت تصمیم گیری برای اداره کشور خود را دارد؛ ولی این 
بر خالف حکومت های غربی است و مردم آن ها بسیار ناراحت هستند از این 

که استقالل ندارند.
ـ بسیاری از کشورهای اروپایی از استقاللی که ایران از آن برخورداند، برخوردار 
نیست و ایران در بین 57 کشور  اسالمی مستقل ترین کشور است و استقالل 
آن ها قابل مقایسه با استقالل ایران نیست؛ و این استقالل حاصل تالش هزار و 
400 ساله شیعه است، بنابراین ایرانیان باید قدر این فرهنگ غیرتمندانه خود 
را بدانند و مراقب باشند که سرمایه خود که همان اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السالم هستند را سرمایه داران و ناسیونالیست های غربی از آن ها سلب  
نکنند. امروز باید مواظب بود غیرت ایرانی نابود نشود زیرا ایران امروز پرچم دار 

جهان اسالم است.
ـ آنچه که امروز در منطقه می گذرد به دو وجه تحلیل می شود نخست 
تحلیل انحرافی است که تحلیل جریان انحرافی در بدنه دولت است و دیگری 
هم تعبیر مقام معظم رهبری است و معظم له برای جلوگیری از تحلیل 
های انحرافی که به دنبال به انحراف کشیدن سیاست های جمهوری اسالمی 
هستند به نماز جمعه آمدند و گفتند »قطعا منشأ آن تحوالت ایران است، 
بدون تردید انقالب اسالمی ایران نقش اساسی داشته در پاشیدن بذر بیداری 
اسالمی در جهان اسالم امروز ایران پایگاه اسالمی است و بیداری، بیداری 

اسالمی است«.
ـ اینکه عربستان و آمریکایی ها می آیند و مذاکراتی دارند به جهت این است 
که جلو پیشرفت این حرکت را بگیرند ولی قطعا این مقداری که ملت ها پیش 
رفتند عقب گرد ندارد و این تحلیل درست نیست که خود آمریکایی ها پشت 
سر این بیداری هستند امروز آنها تالش می کنند مجموعه ایران و حزب اهلل 
را بیش از گذشته  مورد هدف قرار دهند و تحریک های اخیر در سوری ها از 

همین قبیل است.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

امئه اطهار و اکرث علامی 
شیعه در منت سیاست 
بودند

شورای عالی
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آیت اهلل آصف محسني عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم درباره 
روز قدس گفت: در احقاق حقوق فلسطیني ها،  تبلیغات، راهپیمایي ها، میتینگ ها و 

سخنراني ها موثر است. 
به گفته این شخصیت برجسته افغانستانی، قضیه فلسطین یک جنبه اسالمي دارد، قبله 
دوم جهان اسالم بوده، پیامبر از همان جا به معراج رفت، لذا باید هرچه زودتر در این 

سرزمین صلح بر قرار شود. 
آقاي محسني افزود: " در طول چندین دهه جنگ میان اسرائیل و فلسطیني ها هنوز 
کاري نشده، هرچند اسرائیلي ها بسیاري از عرب ها را به قتل رساندند ولي کاري از 

پیش نبردند" .
طبق سخنان ایشان، امروز منشأ عمده مشکالت در سطح بین الملل، معضلي است که در 
فلسطین موجود است، وقتي که در فلسطین انسان هاي زیادي کشته مي شوند، وجدان 
مسلمانان ناراحت مي شود، حساسیت ها به وجود مي آید؛ بنابراین امنیت بین المللي تا 

حدود زیادي وابسته به قضیه فلسطین است . 
در همین حال وي تاکید کرد: جهان وظیفه دارد براي حفظ امنیت بین المللي، قضیه 
فلسطین را نه به شکل زور که هیچ پایداري ندارد، بلکه به صورت اساسي و عادالنه حل 

کند تا هم مسلمانان و هم یهودیان بومی در آنجا به آرامي زندگي کنند. 
آیت اهلل محسني تصریح کرد: اکنون در اسرائیل همه یهودیان ساکنان بومی فلسطین 
نیستند، بلکه  اکثراً از اروپا آمده اند و ساکنین اصلی را اخراج کرده اند و یا زمین هاي 
آنان را به زور یا به صورت ارزان خریده و یا غصب نموده اند ، لذا آنان باید به خانه ها و 

اوطان خویش برگردند. 
همچنین او با بیان این مطلب که باید چشم خود را بر واقعیت ها نبندیم اذعان داشت: 
امروز جنگ هایي که در غرب و شرق مي شود، منشأ از بی عدالتی در فلسطین مي گیرد 

که در صورت  ادامه روند منفي کنوني صلح بین المللي در خطر خواهد بود. 

به دنبال انفجار بمب در پارکینگ عیدگاه شهر کویته و شهادت 14 
نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان، عالمه 
سید ساجد علی نقوی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت 
علیهم السالم با صدور بیانیه ای از این حادثه اظهار تألم و تأثر کرده 
و این حادثه را ادامه کشتار هدفمند در آن شهر خوانده و سه روز 

عزای عمومی در سراسر کشور اعالم نمود.
عالمه سید ساجد علی نقوی، در این بیانیه نوشت: » هم اکنون 
مردم پاکستان دچار ناامنی بیش از حد، ناتوانی و پریشان حالی 
شده اند و کسی نیست که به مشکالت ایشان رسیدگی کند و این 
حادثه جدید هم به مسائل و مصائب ایشان افزود؛ کودکانی را یتیم 

کرد، زنانی را بیوه نمود و خانواده های فراوانی را نابود کرد«.
این روحانی بلندپایه پاکستانی اضافه کرد: »اوضاع جدید، مردمی 
را دچار مشکل کرده است که صاحبان اصلی این کشور هستند. 
امروز مردم همت خود را از دست داده اند و پیمانه صبر آنها لبریز 

شده است«.
 وی در این بیانیه گفت: »امروز مردم به دنبال پناهگاه می گردند 
اما آن را نمی یابند و وضعیت بگونه ای است که گویا حکومت وجود 
خارجی ندارد و تروریست ها و قاتالن بر این کشور سیطره یافته اند«.
وی ضمن اظهار همدردی با بازماندگان شهدای این حادثه برای 
مجروحین آن حادثه از خداوند متعال شفای عاجل مسئلت نموده 
و اضافه کرد: »خانواده های داغدار در روز عید سعید فطر ما را 

شریک غم خود بدانند«.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

حامیت از فلسطین حامیت از 
آزادی و عدالت است

عضو شورای عالی  مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

در پاکستان ، حکومت
وجود ندارد
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»آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی« عضو شورای  عالی مجمع جهانی اهل بیت 
علیهم السالم از شرکت کنندگان فعال »کنفرانس بین المللی مبارزه جهانی 

علیه تروریسم« بود. وی درباره این کنفرانس گفت: 
در پنل دوم کنفرانس بین المللی مبارزه جهانی علیه تروریسم که با عنوان 
"دیدگاه ادیان الهی در مورد تروریسم" برگزار شد از جمهوری اسالمی ایران 
برای برگزاری کنفرانس تقدیر شد و تأکید شد که تمامی  ادیان الهی حامالن 
پیام صلح برای بشریت هستند و تروریسم را نباید به ادیان الهی نسبت داد. و 
پیروان ادیان الهی همواره دارای رفتار مسالمت آمیز بوده اند. صهیونیسم به 
هیچ وجه نمایندگی یهودیت را ندارد و از ادیان الهی متنفر است و یک مکتب 
سیاسی است که از بدو تولد خود اقدامات تروریستی دولتی انجام داده و مبدأ 
و منشأ تروریسم بین المللی است و سلطه صهیونیسم بر رسانه های جمعی به 

عنوان ابزاری برای توسعه تروریسم شناخته شد. 
وی ادامه داد: در این پنل نسبت دادن تروریسم به اسالم به عنوان بخشی 
از اقدامات اسالم ستیزانه در جهان غرب شناخته شد. و از تمامی کشورها 
خواستیم که به همزیستی همه پیروان ادیان الهی تاکید کنند و اقدامات 
غیرقانونی برخی افراد از مذاهب مختلف نباید تعمیم داده شود. و همچنین 

درخواست شد که از تخریب چهره ادیان به ویژه دین اسالم پرهیز شود.
این استاد عالی افزود: در ادامه در این پنل نگرانی عمیق نسبت به تخریب 
وجهه ارزش های دینی با عنوان تروریسم اعالم شد و تاکید شد این مساله در 
نهایت منجر به گسترش خشونت و درگیری و تنفر میان ملت ها خواهد شد.

»حجت االسالم والمسلمین شیخ حسین المعتوق« عضو شورای عالی مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( گفت: وحدت میان مسلمانان سقوط و زوال اسرائیل را 

نزدیک خواهد کرد.
این روحانی برجسته کویتی در مراسمي که در مسجد شعبان شهر کویت به 
مناسبت گرامیداشت روز جهاني قدس برگزار شد، افزود: روز جهاني قدس را 
در حالي گرامي مي داریم که کشورهاي عربي شاهد تحوالت زیادي هستند 

و نشانه هایي از نزدیک بودن سقوط اسرائیل دیده مي شود.
دبیر کل ائتالف ملي اسالمي در کویت ادامه داد: اکنون ملت هاي مظلوم 
رژیم  حامي  مزدوران  از  شماري  خود،  بیداري  و  آگاهي  با  مستضعف  و 

صهیونیستي و در رأس آنها حسني مبارک، طاغوت مصر را سرنگون کردند.
المعتوق اظهار داشت: بعد از حسني مبارک وضع اسرائیل متفاوت از گذشته 
شده و اکنون مصر از دولتي مقاوم و مردمي بیدار و هشیار برخوردار است و 

ملت مصر مواضع قهرمانانه اي را علیه اسرائیل در پیش گرفته است.
این روحاني کویتي در پایان افزود: نشانه هاي سقوط اسرائیل آشکار شده و 

این رژیم امروز در وضع خطرناکي قرار دارد. 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

صهیونیسم به هیچ وجه 
منایندگی یهودیت را 

ندارند

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

وحدت مسلامنان، 
سقوط ارسائیل را در پی 
خواهد داشت

شورای عالی
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»حجت االسالم والمسلمین سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل و لبنان 
سخنان خود را با تأکید بر این که دولت نجیب میقاتی دولتی کامال لبنانی و 

بدون دخالت بیگانگان تشکیل شده، آغاز کرد.
نصر اهلل افزود: این به ندرت در لبنان اتفاق افتاده که دولتی کامال و صد درصد 
لبنانی و بدون دخالت بیگانگان تشکیل شود و یکی از دالیل تأخیر تشکیل 
چنین دولتی اوضاع خاص حاکم بر لبنان و فشارهای خارجی وارد بر آن بود 
و همین موضوع موجب به تأخیر افتادن تشکیل چنین دولتی شد و این امری 

کامال طبیعی است.
این عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( سپس به موضوع اتهامات 
وارده به ایران و سوریه درباره دخالت در امور داخلی لبنان درباره تشکیل 
دولت میقاتی پرداخت و گفت: تمام این اتهامات بی پایه و اساس بوده و هیچ 
مدرک یا سندی درباره آن ارائه نشده و این نشانگر میزان کینه و خصومت 
دشمنان لبنان است و از این جهت آنها سوریه و ایران را متهم می کنند، چون 

هر دوی این کشورها خواستار تشکیل دولتی مردمی در لبنان بودند.
دبیرکل جنبش حزب اهلل با اشاره به اینکه دیدیم چگونه شرط بندی جریان 
14 مارس مبنی بر عدم توانایی میقاتی و گروه وی در تشکیل دولت با 
شکست مواجه شد، گفت: برای ما اهمیت ندارد،  گروه 14 مارس از این اقدام 

تعریف و تمجید کند یا آن را محکوم نماید، آنها به جهانیان می گویند، این 
دولتی که می خواهد بر لبنان حکومت  کند، دولت حزب اهلل است، درحالی 
که اگر واقعیت امر را نگاه کنند، می بینند که در این دولت فقط دو وزیر از 

آن حزب اهلل است.
 سید حسن نصراهلل با اشاره به اینکه دولت جدید لبنان دولت ائتالف ملی 
است، تاکید کرد: دولت جدید لبنان دولت رنگ های مختلف است و نه یک 
رنگ، در واقع دولت ائتالف ملی است و همه در این دولت تالش دارند، برای 
منافع لبنان کار کنند و هیچ چیز بر اساس این که این گروه در اقلیت و این 

گروه در اکثریت است، نیست.
سید حسن نصر اهلل سپس با اشاره به این که هدف جریان 14 مارس از بیان 
اینکه این دولت، دولتی از آن حزب اهلل است، ایجاد اختالفات داخلی است، 
گفت: این گروهی اصرار دارند، این دولت را دولت حزب اهلل بنامند، برخالف 
واقعیت بوده و در واقع هدف از این اقدام ایجاد فتنه ها و اختالفات داخلی 
است، آنها با تاکید بر این که حزب اهلل حزبی شیعی است که هم اکنون بر 
دولت و قدرت استیال جسته می خواهند، گروه ها و طوایف دیگر را تحریک 
کنند. این موضوعی است که گروه مقابل بر روی آن شرط بندی کرده اند، 
و جامعه بین المللی را نیز تالش دارند، بدین وسیله تحریک کنند،  اما آنها 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

صهیونیست ها در سه سال اخیر
رضبات سختی از لبنان خورده اند
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نمی دانند،  با این اقدام خود چه ضرباتی را در بعد بین المللی و داخلی به لبنان 
وارد می کنند.

 دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان با اشاره به این که حزب اهلل منافعی در سطح 
بین المللی ندارد که نگران ضربه خوردن آن باشد، گفت: این گروه نمی داند، 
با این اقدام خود چه ضرباتی را به وجه بین المللی لبنان و اقتصاد آن وارد 
می کند، چون حزب اهلل منافعی در خارج ندارد که نگران آنها باشد بنابراین 

اینگونه اقدامات بی شک منافع داخلی و خارجی لبنان را هدف قرار می دهد.
 وی با تاکید بر این که جریان 14 مارس چیزی از روند و عملیات سیاسی 
و دمکراتیک نمی داند،  گفت: اگر این گروه چیزی از روند سیاسی دمکراتیک 
به  راضی  خود  اقدامات  این  با  نمی شد،  راضی  هیچگاه  می دانست  شدن 
برافروختن جنگ داخلی در کشور شود و به منافع لبنان ضربه وارد کند و به 
همین دلیل من به آنها و به خودمان نصیحت می کنم، هیچگاه مرتکب اقدامی 

نشویم که موجب بروز اختالفات داخلی در کشور شود.
نصر اهلل با اشاره به بیانیه دولت میقاتی گفت: در این موضوع مشکلی نمی بینم 
و این بیانیه ظرف 10 روز مورد بحث و مناقشه قرار خواهد گرفت، و دولت 
خواهد توانست رای اعتماد را بدست آورد و موانع موجود را از پیش رو بردارد.
 سید حسن نصر اهلل با بیان اینکه هدف اصلی این دولت کار و تالش برای 
لبنان است، گفت: مهمترین اولویت دولت کنونی تالش برای آبادانی لبنان 
است و من از تمام جریان ها و جناح های حاضر در دولت می خواهد دوشادوش 
هم برای لبنان کار کنند و اقدام “بری “ در چشم پوشی از یک وزیر اقدام 
بسیار ارزشمندی در سطح ملی و شیعی است و این فرصت را فراهم ساخت 
تا دولت تشکیل شود و ما با سلیمان و میقاتی همکاری تنگاتنگی خواهیم 

داشت تا این دولت موفق عمل کند.
سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه سخنرانی خود که از 
برخی  بزرگنمایی  به  لبنان پخش می شد،  المنار  تلویزیونی  طریق شبکه 
رسانه ها در خصوص بازداشت جاسوس های اسرائیلی در میان عناصر حزب اهلل 
اشاره و تاکید کرد:در سال های گذشته بارها گفته است که حزب اهلل ایمن 
است و جاسوس های اسرائیلی در میان عناصر این حزب وجود ندارد، من 
گفتم که ما دستگاه ضد جاسوسی قوی داریم و هنگامی که 3 تن از برادران 
سنی ما به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند ما تحقیق کرده و متوجه 

شدیم که آنها بی گناهند.
وی ادامه داد: اسرائیل هنگامی که از نفوذ در میان عناصر حزب اهلل ناکام 
ماند دست به دامن “سی آی ای “ شد و جاسوسانی که االن وجود دارند، 
جاسوس های اسرائیل نیستد، بلکه سه جاسوس هستند که دو تا از آنها وابسته 
به سازمان جاسوسی آمریکا هستند و نفر سوم نیز همچنان در دست تحقیق 

قرار دارد تا ارتباطش با موساد یا سیا یا یک سازمان اروپایی کشف می شود.
دبیرکل حزب اهلل لبنان ابراز داشت: چند ماه قبل و در فعالیت دستگاه های ضد 
جاسوسی حزب اهلل دو مورد جداگانه به دست آمد که نشان می داد با افسران 
جاسوسی آمریکا که در سفارت این کشور در عوکر کار می کنند، ارتباط دارند، 
ما اسم های آنها را به علت حفظ حرمت خانواده های آنها بیان نمی کنیم دو 
جاسوسی که ارتباط آنها با سیا ثابت شده تنها پنج ماه پیش به جاسوسی 
برای آمریکا درآمده و نفر دوم نیز قبل از نفر اول به جاسوسی برای آمریکا 

می پرداخته است. نفر سوم نیز ارتباط وی با بیگانگان ثابت شده اما تحقیقات 
درباره دستگاهی که وی با آن ارتباط داشته در جریان است.

 وی در ادامه با تاکید مجدد بر تعداد جاسوس ها گفت: این تعداد همانی است 
که گفته است و اگر بیشتر از این بود شجاعت گفتنش را داشت.

نصراهلل ادامه داد: برخی از رسانه های عربی کار را به جایی رسانده اند که 
این تعداد را صد نفر اعالم کرده اند، همچنین هیچ فرد روحانی در میان آنها 
وجود ندارد و میان آنها هیچ فردی از نزدیکان حلقه نزدیک به من نیز چه 
از نظر امنیتی و چه عملی وجود ندارد و هیچ کدام از آنها نیز هیچ ارتباطی 
با مراکز امنیتی حساس نداشته اند و هیچ اطالعاتی که بتواند ضربه به زیر 
ساخت های امنیتی و نظامی و قدرت مبارزه مقاومت بزند در اختیار نداشته اند، 

آنها همچنین هیچ ارتباطی با ترور عماد غنیه و دادگاه حریری ندارند.
وی در ارزیابی امنیتی از اتفاقات موجود تاکید کرد:ناتوانی اسرائیل در برابر 
حزب اهلل همچنان ادامه دارد، چرا که آنها مجبور شده اند از سیا در این باره 
مدد بگیرند، اسرائیل در سه سال اخیر در لبنان ضربات سختی خورده است 
و علت موفقیت سیا نیز به این علت بوده است که افسران آمریکایی در لبنان 

از ناحیه دیپلماتیک مصونیت دارند.
نصراهلل با اشاره به اهمیت عضوگیری سیا در لبنان برای جاسوسی گفت: نکته 
مهم تر این است که حزب اهلل موفق شده تمام این اقدامات آنها را کشف کند 
و برخی از این حالت ها به سرعت و بعد از 5 ماه شناسایی شده اند و شاید این 
اولین باری باشد که سی آی ای با دستگاهی به این صورت مواجه شده است.

 دبیرکل حزب اهلل لبنان دستگیری این جاسوس ها را دستاورد امنیتی واقعی 
برای مقاومت خواند و تاکید کرد: این دستاورد اطمینان و بازدارندگی حزب اهلل 
را افزایش می دهد و توجه همه را به النه جاسوسی آمریکا در عوکر جلب 

می کند.
وی در عین حال از همه مردم لبنان خواست که با خانواده این متهمان با 
برادری و رحمت رفتار کنند، چرا که  آنها خانواده های شریفی هستند و بیش 
از ما غافلگیر شده اند، وی همچنین به این نکته اشاره کرد که بدون توجه 
اسامی افرادی در این زمینه مطرح نشود، چرا که همه در برابر خداوند مسئول 

هستند.
به  لزوم توجه  بر  ادامه سخنان خود  لبنان در  دبیرکل جنبش حزب اهلل 
جنگ های روانی تاکید کرد و با اشاره به این که باید توجه داشت در دام 
جنگ های روانی گرفتار نشد، گفت: دشمنان ما تالش دارند، با به راه اندختن 
جنگ های روانی بر مقاومت و مردم آن فائق آیند و به همین دلیل ملت 
لبنان باید توجه داشته باشد، وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شده است که 
مهمترین وظیفه در آن رویارویی امنیتی با رژیم صهیونیستی است و در این 

میان نباید از سازمان اطالعات و جاسوسی آمریکا غافل شد.
نصر اهلل با بیان اینکه لبنان در آستانه مرحله جدیدی به نام جنگ امنیتی 
مغزها قرار دارد، گفت: ملت لبنان هم اکون در آستانه جنگی به نام جنگ 
امنیتی مغزها قرار دارد که طی آن همانگونه که گفتم دستگاه های اصالعاتی 
آمریکا در کنار دستگاه های اطالعاتی رژیم صهیونیستی وارد عمل خواهند 
شد و هدف اصلی آنها غلبه بر مقاومت است و البته در این میان نباید از 

سازمان های اطالعاتی رژیم های عربی و غربی نیز غافل ماند.

شورای عالی
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سید حسن نصر اهلل با تاکید بر این که خود را بیش از پیش برای مقابله با 
چنین جنگی آماده و معیا خواهیم کرد،  گفت: مواضع خود را در برابر این 
جهت مستحکم و تمام تالش های امنیتی آمریکا را ناکام خواهیم کرد و 
مقاومت پرشکوه تر از گذشته به مبارزه خویش ادامه خواهد داد و اطمینان 

دارم، در این عرصه نیز موفقیت و پیروزی دیگری را رقم خواهد زد.
اشاره کرد که رژیم  به مانوری  ادامه  لبنان در  دبیرکل جنبش حزب اهلل 
صهیونیستی آن را در این رژیم تحت عنوان “نقطه تحول 5 “ به اجرا گذاشت 
و با بیان این که این مانورها از رهآوردهای شکست رژیم صهیونیستی و 
پیروزی مقاومت در سال 2006 است، تاکید کرد: تا پیش از شکست 2006 
برگزاری مانوری توسط رژیم صهیونیستی مشاهد نشده بود، اجرای مانور 
تحول 5 در واقع اعتراف قاطع رژیم صهیونیستی به این موضوع است که 
جبهه داخلی نیز در جنگ های آینده از تیررس حزب اهلل در امان نخواهد بود.

دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان با تاکید بر این که مقاومت موجب شده تا 
رژیم صهیونیستی پیش از دست زدن به هر اقدامی به خوبی به عواقب آن 
اقدام بیاندیشد، گفت: این مانور ثابت کرد، مقامات صهیونیستی به خوبی 
درک کرده اند که عمق رژیم صهیونیستی مورد تهدید است و موشک های 
مقاومت به راحتی می توانند، داخل رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند 
و احتمال بروز جنگ رویارویی در داخل اراضی رژیم صهیونیستی وجود 
دارد و این رژیم دیگر بسان سابق توان حمایت از جبهه داخلی را ندارد و در 
واقع اعتراف رژیم صهیونیستی به عجز از رقم زدن سرنوشت جنگ به نفع 
خویش و طی چند روز است، درحالی که همه می دانند، این موضوع از جمله 
نکات مورد توجه و بسیار با اهمیت در استراتژی جنگی رژیم صهیونیستی 
بود، درحالی که برگزاری این مانور ثابت کرد، رژیم صهیونیستی برای تمام 

سناریوها از جمله جنگ چندین ماهه خود را آماده می کند.
وی با بیان اینکه برگزاری این گونه مانورها ثابت می کند، دشمن در اندیشه 
دفاع از خود و حمایت از شهروندان خود می باشد، تاکید کرد: از سوی دیگر 
این مانور ثابت می کند، در منطقه مقاومتی واقعی در حال انجام است که رژیم 
صهیونیستی این گونه در اندیشه دفاع از رژیم خود افتاده است، با این حال 
هیچ گاه نباید این واقعیت را نادیده گرفت که آغازگر تمام جنگ ها در منطقه 

رژیم صهیونیستی بوده است.
سید حسن نصر اهلل در ادامه با انتقاد از اقداماتی که در منطقه علیه مقاومت 
چه در غزه و چه در لبنان صورت می گیرد، گفت: با اینکه بسیاری از ملل 
عربی و اسالمی با ابراز همدردی و همبستگی می کنند با این حال اقداماتی 
در منطقه صورت می گیرد که تاسف برانگیز است، از جمله اقدام برخی از 
رژیم های عربی در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی یا توطئه علیه 

مقاومت در غزه و محاصره مالی و سیاسی آن و تحریف وجه واقعی این 
مقاومت مظلوم و همچنین است در برابر مقاومت لبنان که این اصال به سود 

جهان اسالم و مقاومت اسالمی نیست.
دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه سخنرانی خود ایران را مانع اساسی پیش 
روی رژیم صهیونیستی و خاستگاه ترس موجودیتی آن دانست و تاکید کرد: 
برخی در کشورهای عربی و اسالمی به دنبال آن هستند که در راه خدمت به 

منافع اسرائیل و دفاع از آن، علیه ایران شیطنت کنند.
وی با اشاره به سوریه نیز گفت: دیگران حق دارند که از دیدگاه های ما انتقاد 
کنند و ما هم حق داریم که با آنها اختالف داشته باشیم. در میان کشورهای 
اطراف سوریه تنها این کشور است که در محور بازدارندگی قرار دارد، اطرافیان 
نیز رژیم های عربی هستند که مواضع سیاسی خوبی دارند، اما مبتالی توطئه 

تجزیه و فشارهای بین المللی هستند.
ایران و جنبش های  با  با ائتالف خود  ابراز داشت:سوریه  دبیرکل حزب اهلل 
مقاومت در منطقه و انسجام با مذاق امت اسالمی موفق شد که آخرین 
توطئه های آمریکا و اسرائیل که به دنبال از بین بردن قضیه فلسطین و تسلط 

نهایی بر لبنان بوده را از بین ببرد.
 وی به آمادگی بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای اصالحات در کشور 
اوضاع  به  اشاره کرده و در عوض  این کشور  و صدور دو عفو عمومی در 
بحرین نیز اشاره کرده و گفت که در این کشور صدها نفر شهید و زخمی 
شده و هزاران نفر بازداشت هستند، این در حالی است که معترضان حتی از 
چاقو نیز استفاده نکرده اند و یک روز بعد از دعوت به گفتگو رهبران مخالفت 
مسالمت آمیز با احکامی نظیر حبس ابد مواجه می شوند، اسد در سوی دیگر 

اینها را قبول نمی کند، اما وی هر کاری کند، غربی ها آن را نمی پذیرند.
نصراهلل در تشریح دیدگاه های واضح و اساسی خود در قبال سوریه گفت: 
توطئه یا تالش برای براندازی نظام بازدارنده و مقاوم در سوریه خدمتی بزرگ 

به اسرائیل و سیطره  آمریکایی صهیونیستی بر این منطقه است.
وی بار دیگر از مردم سوریه خواست تا حوادث منطقه را درک کند و حجم 
هدف قرار گرفتن سوریه از سوی کشورهای خارجی را درک کرده و بر اساس 

آن رفتار کنند.
نصراهلل درباره مظلومیت بحرین نیز گفت: در سایه سکوت بین المللی افق 
فراروی این کشور مسدود است؛ اما در هر حالتی، اوضاع این کشور نباید بر 
همین روال پیش برود و هر ملتی هنگامی که مخلص باشد و به خواسته های 
خود ایمان داشته و به صورت جدی برای تحقق آنها تالش کند، عاقبتی جز 

خیر و خوبی نخواهد داشت.
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مراسم اولین سالگرد ارتحال
»عالمه سید محمد حسین فضل الله«
در بیروت

دبیر کل مجمع جهاني اهل بیت)ع( و تعدادی از شخصیت های 
دینی و فرهنگی و مسئوالن فرهنگی مذهبی لبنان و ایران در 

بیروت برگزارشد.
»حجت االسالم و المسلمین سید علی فضل اهلل « فرزند عالمه 
فقید با تأکید بر اینکه علی رغم رحلت عالمه فضل اهلل، ما حضور 
او را در بین خودمان احساس  می کنیم گفت: ایشان یک روش 
باید  با هم  می گفت که همه  دائماً  و  پایه ریزی کرد  را  فکری 
فکر کنیم که چگونه مقاومت و ایستادگی کنیم. اینک نیز ما در 
راستای تقویت ارزش های اخالقی و بر طرف کردن مشکالت 
بشری حاضریم در گفت وگوهای بین مسیحی ها و مسلمانان 
همکاری و مشارکت داشته باشیم و وحدت ملی را نیز حفظ و 

تقویت کنیم.
فرزند عالمه فضل اهلل درباره حمایت عالمه از مقاومت اسالمی 
هم گفت: عالمه فضل اهلل می گفت ما در مقابل استکبار هیچ گونه 
تسامحی نمی کنیم، هرگز از فلسطین روی برنمی گردانیم و بلکه 
در کنار رزمندگان فلسطینی هستیم. لذا ما هم با همین رویکرد 
به راهمان ادامه می دهیم و برای ساختن یک پایگاه قدرتمند 
همه جانبه به مسیرمان ادامه می دهیم و به همین خاطر تمام 
نیرو و عناصر مقاومت اعم از عنصر اخالقی و عنصر فکری را در 
کنار عنصر جهادی در مقابله با دشمنی که جز زور چیز دیگر 

نمی فهمد به کار می گیریم.
در ادامه این مراسم »نبیه بری« رئیس مجلس لبنان، »شیخ 
األدیب«  »علی  لبنان،  دبیرکل حزب اهلل  معاون  قاسم«  نعیم 
وزیر آموزش و پرورش عراق و دیگر شخصیت های کشورهای 
اسالمی به ایراد سخنرانی  پرداختند و نقش آیت اهلل فضل اهلل را 
در زمان حیات ایشان بارز عنوان کردند و بر استمرار مسیر ایشان 

تأکید نمودند.
همچنین »دکتر تبرائیان« معاون مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی که به نمایندگی از این مجمع در مراسم شرکت کرده  

بود بیانیه مجمع تقریب را قرائت کرد.
از  فضل اهلل  محمدحسین  آیت اهلل سید  مرحوم  است  گفتنی 
در  که  بود  اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع  عالی  شورای  اعضای 
تأسیس و نیز فعالیت های مجمع نقش ویژه ای ایفاء  می نمود 
و در بسیاری از فعالیت های این مجمع نقشی تأثیرگذار داشت.

عکس: خبرگزاری تقریبشورای عالی
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مراسم اولین سالگرد ارتحال
»عالمه سید محمد حسین فضل الله«

در تهران
اهلل  »آیت  ارتحال  اولین سالگرد  بزرگداشت  مراسم 
عالمه سید محمد حسین فضل اهلل« عالم بلند پایه 
لبنانی و فقیه حامی مقاومت در مسجد الجواد تهران 

برگزار شد.
در این مراسم که از سوی مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
و با همکاری مجمع تقریب مذاهب اسالمی و سازمان 
فرهنگ و ارتباطات و در مسجد الجواد تهران برگزار 
شد، تعدادی از شخصیت های داخلی  و خارجی از 
جمله »آیت اهلل دری نجف آبادی«، »حجت االسالم 
والمسلمین اختری«، »حجت االسالم دکتر بی آزار 
لبنان، »دکتر  از  شیرازی«، »شیخ کمال حلباوی« 
خرمشاد«، »حجت االسالم سید علی فضل اهلل« فرزند 
عالمه فقید و معاونان، مسئوالن و کارکنان مجمع 
جهاني  مجمع  السالم(،  )علیهم  بیت  اهل  جهاني 
تقریب مذاهب اسالمي، سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمي و دیگر نهادهاي فرهنگي حضور داشتند.
»حجت االسالم سید علی فضل اهلل« فرزند مرحوم 
عالمه فضل اهلل طی سخنانی دراین مراسم ضمن 
قدردانی از رهبر معظم انقالب و مردم مؤمن ایران در 
برگزاری مراسم بزرگداشت آن فقیه فقید، به تبیین 
شخصیت واالی آن مرحوم پرداخت. سید علی فضل 
اندیشه ای و جهادی  به سابقه علمی،  اشاره  با  اهلل 
عالمه محمدحسین فضل اهلل، وی را از عالقه مندان به 
امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: 
مرحوم عالمه در همه حال  از نظام جمهوری اسالمی، 
مقاومت حزب اهلل لبنان و مردم بی پناه فلسطین 

حمایت می کرد.
وی افزود: مرحوم فضل اهلل، آمریکا و صهیونیسم را 
دشمن اصلی جهان اسالم دانسته و معتقد بود که تا 
زمانی که بشریت توسط این دو عنصر تحت فشار قرار 
گرفته است و تا زمانی که غده سرطانی صهیونیستی 
از منطقه مستأصل نگردد، جهان اسالم روی آرامش 

به خود نخواهد دید.
حجت االسالم سید علی فضل اهلل تصریح کرد: مرحوم 
امانت به  فضل اهلل، اسالم را به عنوان گرانبهاترین 

مردم سپرد و خواسته ایشان این بود که از این امانت 
به خوبی محافظت شود.

دري  قربانعلی  »آیت اهلل  گزارش  این  اساس  بر 
در  که  بود  مراسم  این  دیگر سخنران  نجف آبادي« 
سخنان خود با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت 
محمد  سید  آهلل  آیت  فقید  عالمه  خاطره  و  یاد 
حسین فضل اهلل به چگونگي تاسیس مجمع جهاني 
اهل بیت )علیهم السالم( در سال 1369 اشاره کرد 
و گفت: خدمات و زحمات علما و بزرگانی همچون 
مرحوم عاّلمه فضل اهلل،شهید سید عباس موسوي و 
سید حسن نصراهلل از لبنان به عنوان اعضاي شوراي 
عالي مجمع جهانی و همچنین شخصیت هاي دیگر از 
کشورها و نقاط مختلف دنیا در پیشبرد اهداف عالي و 
واالي اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( نقش 

انکار ناپذیری داشت.
وی با ذکر خصوصیات اخالقی و علمی عالمه فضل اهلل 
اظهار داشت:  ایشان 52 سال پیش در حوزه علمیه 
نجف مقاالت بسیار مفید اسالمی را منتشر می کردند.

آیت اهلل دري نجف آبادي در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به بعد مبارزاتی شخصیت عالمه افزود: از 
مبارزات ایشان همین بس که استکبار جهانی تالش 
کرد تا چهار بار ایشان را ترور کند اما موفق نشد و در 

این ترورها ده ها نفر به شهادت رسیدند.
آیت اهلل دری نجف آبادي تأکید کرد : آیت اهلل فضل 
اهلل همیشه پشتیبان مقاومت اسالمی لبنان و جهاد 
واقعی جمهوری  از حامیان  یکی  و  فلسطین  مردم 

اسالمی و رهبری آن بوده است.
خاطر  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
نشان کرد: ایشان اگر چه امروز در میان ما نیست اما 
اندیشه و خط فکری و راه ایشان به عنوان امانتی در 

دست جوانان مسلمان قرار دارد.
این مراسم »آقای طاهری« مداح  گفتنی است در 
ابوالفضل)ع( و  نیز در مناقب حضرت  اهل بیت)ع( 

بزرگداشت مقام والیت مدیحه سرایی کرد.

خبر و عکس: علی اکبر دانش راد )روابط عمومی مجمع(
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مختصر الصالهًْ البتراء
به زبان عربی

از مباحث مهم و  بر پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(،  موضوع چگونگی صلوات 
حساس فقهی، کالمی و تاریخی بین شیعه و سنی است و در این کتاب، 
با روش و اسلوب منطقی و صحیح ثابت شده است که صلوات که از سوی 
خداوند تبارک و تعالی و پیامبر بزرگوار اسالم)ص( به آن امر شده، همانا 

»اللهم صل علی محّمد و آل محّمد« و »صلی اهلل علیه وآله« می باشد.
بنابر مطالب این کتاب، حذف »آل« در صلوات جایز نبوده و استدالل مخالفین 
بر پایه و اساس درست نمی باشد و در واقع حذف »آل« در دولت بنی امیه که 
از دشمنان سرسخت بنی هاشم و اهل بیت)ع( بودند، در میان مردم مطرح و 

تبلیغ گردید. 
از جمله مباحث دیگری که در این کتاب مطرح شده است، این است که 
اضافه نمودن صحابه بجای »آل« هم در جهت مبارزه با شخصیت، جایگاه و 
اهمیت مقامات اهل بیت)ع( بوده است و از طرف دیگر، اضافه نمودن »و سلّم« 
نیز در همین راستا قابل تفسیر است، زیرا خواسته اند بدون دلیل شرعی در 
برابر حذف »آل« آن را اضافه نمایند تا سیاق عبارت و اصطالح را زیبا جلوه 

دهند!
اصل این کتاب با عنوان "الصالهًْ البتراء ؛ دراسهًْ عقائدیهًْ، تاریخیهًْ، روائیهًْ و 
فقهیهًْ مقارنهًْ" در 351 صفحه از سوی مؤسسه الکوثر منتشر شده که در 
جلسه 73 شورای کتاب مجمع به منظور تلخیص و ترجمه به زبان های مورد 

نیاز به تصویب رسید.
یادآور می شود، چاپ اول این کتاب در 351 صفحه و 3000 نسخه از سوی 
معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع( به زیور طبع آراسته و به بازار 

کتاب روانه شده است.

راهیان کوی دوست
به زبان انگلیسی

از مجموعه درس های اخالقی  کتاب راهیان کوی دوست که ویرایشی 
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در شرحی بر حدیث معراج است، به وسیله 
»حجت االسالم سید ایرج رزاقی« به انگلیسی ترجمه و از سوی مجمع جهانی 

اهل بیت)ع( منتشر شد.
این کتاب ارزشمند اخالقی، با نام “Love Of Journey” به زبان انگلیسی 
ترجمه شده است که در شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت)ع( برای انتشار 

در مجامع بین المللی به تصویب رسید.
مهمترین مباحث این کتاب که در بیست درس تنظیم شده عبارتند از : 

1( مقام رضا و توکل در قرآن و روایات، توکل و لزوم کار و فعالیت ؛
2( منزلت توکل و رضایت به قضاي الهي و خیر خواهي خدا براي انسان ؛ 

3( محبت الهي و راه وصول به آن ؛
4( ویژگي هاي اولیاي الهي و راه تحصیل زهد و پرهیزکاري ؛

5( خصلتهاي ره یافته گان به بهشت و اثرات گرسنگي و سکوت مثبت ؛
6( لزوم توجه به نماز و درک حضور خداوند و اهمیت و ارزش آن ؛

7( امتیازات اولیاي الهي با یاد خدا و لذت ارتباط با او ؛
8( لزوم دوستي، محبت و هم نشیني با فقرا و مستمندان ؛

9( نکوهش دنیا و دنیاگران و ویژگي هاي بیست گانه  اهل دنیا ؛
10( اوصاف اهل آخرت و تفاوت بارز آنها با اهل دنیا ؛

11( مقام و معرفت زاهدان و تقسیمات سه گانه  عبادت پیشه گان ؛
12( نقش روزه و سکوت و حکمت و معرفت آن ؛

13( ویژگي هاي زندگي گوارا و پایدار و موفقیت در آزمون الهي ؛
14( مقام عابدان و رسوالن الهي و نقش عقل مندي، یاد خدا و گریز از غفلت ؛

15( چگونگي محبت به خدا و نقش رفاقت و دوستي با علما و فقرا.
متن این کتاب برگرفته از حدیث شریف معراج است که در کتبي همچون 
ارشاد القلوب دیلمي و بحار االنوار مجلسي و... آمده است. به جرأت می توان 
و  حکمت  و  عرفان  درس  دوره  یک  قدسي  حدیث  این  محتواي  گفت 

دستورالعملي بي بدیل در اخالق و معنویت است.

تهیه و تنظیم : عباس جعفری  )دبیر شورای کتاب مجمع(نشر مجمع
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از  یکی  به عنوان  انقالب هاي عربی« که  بهار  اسالمی در  کتاب »بیداری 
مجموعه کتابهای "ره توشه راهیان نور" در اختیار مبلغان ماه مبارک رمضان 
قرار گرفته است ضمن محور قرار دادن »بیداری اسالمی« در جهان اسالم 
کوشیده تا اخبار و تحوالت مربوط به خیزش های اسالمی را که از زمستان 

سال گذشته آغاز شده مورد بررسی قرار دهد.
کتاب »بیداری اسالمی« نوشته »سیدعلیرضا حسینی عارف« با شمارگان 
15000 نسخه در 264 صفحه با قیمت 3000 تومان با همکاری "معاونت 
"سازمان   ، تبلیغات اسالمی حوزه ی علمیه قم"  تبلیغی دفتر  فرهنگی و 
تبلیغات اسالمی"  و "خبرگزاری مجمع جهانی اهل بیت)ع(ـ  ابنا"منتشر شده 

است.
این کتاب هفت فصل دارد؛ فصل اول به »تاریخ معاصر تفرقه امت اسالم و 
ایجاد مرزهای ملی استعماری« پرداخته؛ فصل های دوم تا ششم به ترتیب 
تحوالت مربوط به »تونس، مصر، بحرین، لیبی و یمن« را مورد توجه قرار 
داده؛ فصل هفتم »پیام ها و سخنان مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید« 
را گرد آورده است؛ و در پایان این اثر نیز »دالیل عام و خاص خیزش در 

کشورهای عربی« مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست این کتاب به شرح زیر است:
ــ مقدمه حجت االسالم والمسلمین زادهوش )معاون دفتر تبلیغات(

ــ مقدمه حجت االسالم والمسلمین حسینی عارف )سردبیر ابنا(
ــ فصل اول ؛ تاریخچه تفرقه امت اسالم و ایجاد مرزهای ملی استعماری

بخش اول: شناخت مختصر خاورمیانه
بخش دوم: شناخت مختصر امپراتوری عثمانی

بخش سوم: نقش نیروهای داخلی در سقوط امپراتوری عثمانی
بخش چهارم: نقش ناسیونالیسم در سقوط امپراتوری عثمانی

بخش پنجم: نقش قدرت های استعماری در سقوط امپراتوری عثمانی
بخش ششم: نقش صهیونیسم در سقوط امپراتوری عثمانی

ــ فصل دوم ؛ خیزش اسالمی مردم در تونس
بخش اول: تاریخ و جغرافیایی مختصر تونس

بخش دوم: شرح کوتاهی از وقایع خیزش اسالمی مردم در تونس
ــ فصل سوم ؛ خیزش اسالمی مردم در مصر

بخش اول: تاریخ و جغرافیای مختصر مصر
بخش دوم: شرح کوتاهی از وقایع خیزش اسالمی مردم در مصر

ــ فصل چهارم ؛ خیزش اسالمی مردم در بحرین
بخش اول: تاریخ و جغرافیای مختصر بحرین

بخش دوم: شرح کوتاهی از وقایع خیزش اسالمی مردم در بحرین

ــ فصل پنجم ؛ خیزش اسالمی مردم در لیبی
بخش اول: تاریخ و جغرافیای مختصر لیبی

بخش دوم: شرح کوتاهی از وقایع خیزش اسالمی مردم در لیبی
ــ فصل ششم ؛ خیزش اسالمی مردم در یمن

بخش اول: تاریخ و جغرافیای مختصر یمن
بخش دوم: شرح کوتاهی از وقایع خیزش اسالمی مردم در یمن

ــ فصل هفتم ؛ سخنان رهبر انقالب و بیانیه های مراجع تقلید درباره بیداري 
اسالمي

1 تا 9. سخنان مقام معظم رهبریـ  از 15 بهمن 1389 تا 14 تیر 1390
10. پیام آیت اهلل صافی گلپایگانی به مردم تونسـ  30 دی 1389

11. پیام آیت اهلل مکارم شیرازی به مردم مصرـ  4 بهمن 1389
12. پیام آیت اهلل علوی گرگانی درباره بحرینـ  18 بهمن 1389

13. سخنان آیت اهلل صافی گلپایگانی درباره بحرینـ  1 اسفند 1389
14. سخنان آیت اهلل وحید خراسانی  درباره بحرینـ  18 اسفند 1389

15. سخنان آیت اهلل نوری همدانیـ  19 اسفند 1389
16. پیام آیت اهلل مکارم شیرازی درباره لیبیـ  23 اسفند 1389

17. سخنان آیت اهلل جوادی آملی درباره بحرینـ  2 اردیبهشت 1390
18. سخنان آیت اهلل صافی گلپایگانی درباره بحرینـ  14 اردیبهشت 1390

19. سخنان آیت اهلل نوری همدانی درباره بحرینـ  11 تیر 1390
ــ نتیجه ؛ دالیل خیزش اسالمی در کشورهای عربی

1. دالیل عام شکل گیری خیزش های اسالمی در کشورهای عربی
2. دالیل خاص شکل گیری خیزش های اسالمی در کشورهای عربی

ــ منابع و مآخذ

و  اخبار  کتاب،  این  هفتم  تا  دوم  فصول  تدوین  در  که  است  ذکر  شایان 
تحلیل های منتشره در خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابنا در 5 ماه گذشته محور 

قرار گرفته است.

با همکاری خبرگزاری ابنا و دفتر تبلیغات اسالمی 
منتشر شد؛

بیداری اسالمی 

تنظیم : علیرضا مقدم دیمه )خبرگزاری ابناـ  وابسته به مجمع(
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 رسالهًْ الثقلین به زبان عربی
 صاحب امتياز: مجمع جهاني اهل بيت)ع(

مدیر مسئول: معاونت امور فرهنگي
سردبير: حجت االسالم والمسلمين شيخ معين دقيق

ترتيب انتشار: فصلنامه 
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1389)2011(

شماره مسلسل: 67
صفحات: 257

تيراژ: 3000
محل انتشار: همزمان در ایران و لبنان

گستره توزیع: بين المللي
ناشر: معاونت امور فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت)ع(

 www.abp-magazine.com  :سایت

برخي از مطالب شماره جدید
ـ امام خامنه ای در میهمانی حضرت معصومه)س(

ـ تجلی امت واحده در تشرفگاه های حج
ـ نقش فرهنگ گفت وگو در رد فرقه گرائی

ـ درآمدی به رویکرد اقتصادی در زمامداری مالک اشتر
ـ راهبردهای ادیان معرفتی در ایجاد صلح جهانی

ـ صلوات، مشروعیت حذف آل محمد یا اضافه کردن نام صحابه

 انتظار به زبان بنگال
 صاحب امتياز: مجمع جهانی اهل بيت)ع(
با همکاري معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم
مدیر مسئول و سردبير: ابوالقاسم محمد انور الکبير
ترتيب انتشار: فصلنامه
تاریخ انتشار: پایيز 1389)2011(

شماره مسلسل:3 
صفحات: 130
تيراژ: 1000

محل انتشار: بنگالدش – داگا 
گستره توزیع: بين المللي
prottasha.2010@yahoo.com :ایمیل مجله
 www.abp-magazine.com  :سایت

برخي از مطالب شماره جدید
ـ سرمقاله: اهداف نهضت امام حسین)ع( 

ـ انسان قرآنی: دکتر جواد رودگر 
ـ مهمترین حوادث زندگی امام علی)ع(

ـ شهادت خونین امام حسین)ع(: اهداف، زمینه ها و پیامدهای آن 

ـ برخی از خطبه ها و شعارهای امام حسین)ع( 
ـ سوگواری برای اولیای الهی

ـ خالفت الهی انسان: سید اکبر سیدی نیا

ـ سخنی از فلسفه

ـ نقدی بر کتاب »بیشاد شیندو« نوشته میر مشرف حسین در زبان بنگال 
)اشاره به انحراف تاریخ عاشورا در این کتاب (

تنظیم : مهدی فقیه )مسؤول اداره مجالت مجمع(مجالت مجمع
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رسالهًْ الثقلین به زبان عربی
صاحب امتياز: مجمع جهاني اهل بيت)ع(

مدیر مسئول: معاونت امور فرهنگي
سردبير: حجت االسالم والمسلمين شيخ معين دقيق

ترتيب انتشار: فصلنامه 
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1389)2011(

شماره مسلسل: 68
صفحات: 257

تيراژ: 3000
محل انتشار: همزمان در ایران و لبنان

گستره توزیع: بين المللي
ناشر: معاونت امور فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت)ع(

 www.abp-magazine.com  :سایت

برخي از مطالب شماره جدید
ـ پیش بینی "خانم رایس"درست بود

ـ باد تغییر در حال وزیدن است
ـ شاخص های انقالب اسالمی در سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی

ـ نگاهی به رویدادهای انقالب اسالمی
ـ انقالب اسالمی، انقالب فرهنگی، فنی و ادبی
ـ واقعیت و فطری بودن سیاستگزاری در اسالم

ـ ذکر نام صحابه در صلوات از دیدگاه شرع و بدعت
ـ ادله اخالقی-روحی در نهضت امام حسین)ع(

ـ زن مسلمان و چالش های جهانی
ـ اصل بخشش و تسامح از دیدگاه امام علی)ع(

ـ نقش مساجد در تحقق امنیت
ـ توحید وهابی-یهودی در بحث رابطه میان ابن تیمیه و ابن میمون

انتظار به زبان بنگال
 صاحب امتياز: مجمع جهانی اهل بيت)ع(
با همکاري معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم
مدیر مسئول و سردبير: ابوالقاسم محمد انور الکبير
ترتيب انتشار: فصلنامه
تاریخ انتشار: زمستان 1389)2011(

شماره مسلسل:4 
صفحات: 130
تيراژ: 1000

محل انتشار: بنگالدش – داگا 
گستره توزیع: بين المللي
prottasha.2010@yahoo.com :ایمیل مجله
 www.abp-magazine.com  :سایت

برخي از مطالب شماره جدید
ـ سرمقاله: وحدت امت اسالمی

ـ.پیامبر اعظم)ص(، اسوه انسانیت
ـ انسان قرآنی
ـ خالفت الهی انسان
ـ اسالم و گفتگو بین ادیان
ـ نیاز اخالق دینی در جامعه امروزه
ـ تروریسم اسالمی، افسانه یا واقعیت 
ـ تحلیلی بر حدیث » من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتهًْ جاهلیهًْ «
ـ ماهیت انسان، تامل صدرایی بر نگرش اگزیستانسیالیسم
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
برای تفسیر قرآن کریم، الزم بود ابتدا مباحث مقدماتی تفسیر مورد مطالعه 
قرار گیرد و اصول و قواعد تفسیری، بررسی و ارزیابی شود. بعد از ماه ها مطالعه 
در این زمینه، یکی از موضوعاتی که بسیار جلب توجه کرد، رابطه قرآن کریم 
و اهل بیت علیهم السالم بود و برای گروه تفسیری ما که قصد دارد، تفسیری 
بر اساس آیات و روایات ارائه دهد، روشن  شدن موضوع رابطه قرآن و اهل بیت 
علیهم السالم بسیار حائز اهمیت بود. بدیهی است که حدیث شریف ثقلین، 
مهم ترین و اساسی ترین حدیثی است که به طور مستقیم به این موضوع 
پرداخته و جایگاه قرآن کریم و اهل بیت علیهم السالم و نسبت هریک با 

دیگری را به  وضوح بیان کرده  است.
با توجه به اینکه حدیث ثقلین از جمله احادیث متواتر در همه فرقه های 
اسالمی است و موضوع آن نیز بسیار مهم است، لکن در طول تاریخ اسالم، 
حق این حدیث شریف ادا نشده و چندان مورد مطالعه و بحث قرار نگرفته 
 است. کتاب هایی که که درباره حدیث ثقلین نوشته  شده یا به اثبات سند و 
تواتر آن پرداخته و یا تنها به برخی محور های حدیث ثقلین اشاره کرده  است، 
از این رو یک خأل علمی در این  باره مشاهده  شد و مباحث مفصلی حول 
محور حدیث ثقلین شکل گرفت و بعد از سه سال مطالعه و مباحثه، عالوه 
بر اینکه نقل های مختلف حدیث شریف بدون تکرار جمع آوری، ترجمه و 
تحت عنوان »حدیث ثقلین« به چاپ رسید، جلد اول از شرح آن نیز با عنوان 
»شرح حدیث ثقلین« به  چاپ  رسیده  است و تألیف جلد دوم آن نیز که حول 
محور »معنا و مصادیق اهل بیت علیهم السالم«، به  اتمام  رسیده و در دست 
ویراستاری و آماده سازی برای چاپ است، جلد های متعدد دیگر در موضوعات 

عصمت، علم، وجوب طاعت اهل بیت، در دست تألیف  است.

اتمام است،  انجام و در شرف  کار مهم دیگری که در مؤسسه، در دست 
»موسوعهًْ قرآن کریم در روایات اهل بیت علیهم السالم« است. این موسوعه، 
دایرهًْ المعارفی است که همه روایات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم درباره قرآن کریم را که در منابع شیعی آمده 
در خود جای  داده  است. و در قالب صدها موضوع، باب بندی شده و بیش از 
هفتاد درصد کار انجام گرفته  است و امید است که در سال جاری )1390( 

به چاپ  برسد.
از جمله کارهای مهم دیگری که در دست  انجام است، خالصه »احقاق الحق« 
است. »احقاق الحق« یک موسوعه بزرگ از روایات اهل سنت درباره فضائل 
اهل بیت علیهم السالم است که توسط گروه تحقیق مرحوم حضرت آیت اهلل 
العظمی مرعشی نجفی رحمه اهلل و تحت اشراف آن مرحوم انجام  شده و 34 
جلد می باشد. این کتاب بزرگ، چنانکه از نامش پیداست، در مورد اثبات 
حقانیت اهل بیت علیهم السالم از طریق روایات اهل سنت است، لکن به دلیل 
طوالنی بودن و عربی بودن، جز عده قلیلی از محققان، کسی آن را مطالعه 
 نمی کند، برای اینکه این کار بزرگ، در دسترس عموم عالقمندان قرار گیرد، 
»مؤسسه حکمت ثقلین« آن را در دو جلد تلخیص  نموده و به زبان فارسی 
روان و ساده ترجمه می کند، که تلخیص آن مراحل پایانی خود را طی  می کند 

و امید است ترجمه آن نیز در سال جاری به  اتمام  برسد.
امیدواریم در سال جاری، چاپ کتاب های تفسیری مؤسسه نیز آغاز  شود 
و در سال های آتی ادامه یابد؛ وهمچنین پژوهش های دیگری که در دست 

 انجام  است.

آشنایی با 
مؤسسه حکمت ثقلین

همسو با مجمع

انگیزه و عالقمند به معارف قرآن  با  گروهی از طالب فاضل، 
کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم در سال 1386 
با هدف تفسیر قرآن کریم بر اساس تعالیم نورانی آن و معارف 
بلند اهل بیت علیهم السالم دور هم جمع  شدند، بدین ترتیب 
»مؤسسه حکمت ثقلین« شکل گرفت و از اسفند همان سال 

شروع به کار کرد.
متن زیر معرفی یکی از آثار این مؤسسه به قلم »حجهًْ االسالم و 

المسلمین حسین سیف اللهی« مدیر آن است:
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در اردیبهشت ماه 1369 اولین اجالس جهانی پیروان اهل بیت )ع( با 
شرکت بیش از 300 نفر از فرهیختگان و اندیشمندان جهان اسالمـ  

بویژه پیروان اهل بیت )ع(ـ  در تهران تشکیل شد. 
شرکت کنندگان در خاتمه این کنفرانس، ایجاد مرکزی بنام مجمع 
جهانی اهل بیت )ع( را از حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مد ظله 

العالی( درخواست کردند که مورد موافقت معظم له قرار گرفت.
از آن تاریخ به بعد و مطابق اساسنامه مجمع جهانی اهل بیت )ع(، هر 
چهار سال یك بار اجالسی بین المللی با حضور اعضای مجمع عمومی 
وضعیت  بهبود  برای  تصمیماتی  اجالس،  این  در  می شود.  برگزار 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مسلمانان، اتخاذ و طرح ها و 

پیشنهادهایی در جهت نیل به اهداف مجمع ارائه می گردد.
اولین اجالس

اولین اجالس مجمع عمومی در بهمن ماه 1372 در تهران برگزار 
گردید و بالغ بر 330 نفر از اعضای این مجمع از 61 کشور جهان و نیز 
گروهی از دانشمندان، پژوهشگران و کارشناسان مسایل گوناگون از 

کشورهای مختلف اسالمی در آن شرکت کردند.
دومین اجالس

اجالس دوم مجمع عمومی در بهمن ماه 1376 برگزار شد که در آن 

بیش از 350 نفر از اندیشمندان جهان اسالم از 56 کشور جهان 
شرکت نمودند.

سومین اجالس
سومین اجالس مجمع عمومی در مهرماه 1382 با حضور 500 نفر از 
80  کشور تشکیل شد که در آن عالوه بر بررسی محورهای مورد 
بحث، کمیته هایی نیز برای ساماندهی مسائل اقتصادی شیعیان و نیز 

دفاع از حقوق آنها بر پایه مبانی و مفاهیم  حقوق بشر ایجاد گردید.
چهارمین اجالس

اعیاد  با  همزمان   1386 ماه  مرداد  عمومی  مجمع  چهارم  اجالس 
شعبانیه 1428 ق. برپا شد که بیش از 460 نفر از اعضای مجمع از 110 

کشور جهان در آن شرکت نمودند.
پنجمین اجالس

اجالس پنجم مجمع عمومی شهریور ماه 1390 همزمان با شوال المکرم 
1432 ق. با حضور صدها نفر از اعضای مجمع عمومی در تهران برگزار 

خواهد شد.

درباره  مجمع  ارشد  مدیران  با  گفت وگوهایی  می آید  پی  در  آنچه 
اجالس پنجم است:
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دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع(
در گفتگو با گنجینه مجمع:

نخبگان جهان تشیع
در مجمع عمومی
گرد هم می آیند

گنجینه مجمع : به عنوان اولین سؤال، لطفا 
تاریخچه ای از مجمع جهانی اهل بیت)ع( 

بیان بفرمایید.
ــ بسم اهلل الرحمن الرحیم. با سالم و درود به 
تعجیل در  آرزوی  و  ولی عصر  پیشگاه حضرت 
ظهور آن حضرت، و این امید که خداوند ما را از 
زمینه سازان ظهور و خدمتگزارن برنامه جهانی آن 

امام بزرگ قرار دهد.
مجمع جهانی اهل بیت)ع( 21 سال پیش جهت 
تحقق بخشیدن به یکی از مهم ترین آرمان های 
پیروان اهل بیت عصمت و طهارتـ  علیهم السالم 
ـ یعنی »وحدت و انسجام بخشیدن به شیعیان 
اهل بیت پیامبر)ص(« و »تالش برای ارتقاء فکری 

و فرهنگی آنان« تشکیل شد.
اولین گردهمایی عمومی مجمع با فرمان ولی امر 
مسلمین جهان و مرجعیت عالیه جهان تشیع 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با حضور بیش 
از سیصد نفر از فرهیختگان و نخبگان تشکیل 
گردید و در همان کنفرانس سنگ بنای مجمع 

نهاده شد.
بر می آید؛  نامش  از  اهداف مجمع همانطور که 
معرفی و شناساندن مکتب اهل بیت به جهانیان، 
نشر آثار و معارف اسالم، قرآن و عترت، تحکیم و 
پشتیبانی و گسترش وحدت و اتحاد امت اسالمی، 
تالش برای کم شدن اختالفات در میان مسلمانان 
و پراکندگی میان آن ها، دفاع از مکتب اهل بیت در 
برابر هجوم دشمنان، پاسخگویی به پرسش ها در 
دنیا در مورد مکتب اهل بیت، پشتیبانی از پیروان 

اهل بیت است.
از آن زمان تاکنون، مجمع خدمات مهم و مفیدی 
به مسلمانان عموماً و شیعیان خصوصاً نموده است 
که اشاره به آنها وقت زیادی می طلبد و خوانندگان 

شما هم با آن آشنا هستند.

گنجینه مجمع : مجمع عمومی چه جایگاهی 
در مجمع دارد؟

ــ در زمان تأسیس مجمع، ارکان و بازوهایی برای 
آن در نظر گرفته شد. "شورای عالی" و "مجمع 

عمومی" از مهم ترین ارکان مجمع هستند. "دبیر 
کل" هم برای پیگیری نظرات این دو رکن، اجرای 
اساسنامه و مصوبات مجمع در نظر گرفته شد 
که به کمک معاونان، مدیران و کارکنان مجمع 

وظایف خود را انجام می دهد.
»مجمع عمومی« متشکل از شخصیت ها و افرادی 
از پیروان اهل بیت در سراسر جهان اسالم و جهان 
تشیع است. در حال حاضر حدود 700 نفر عضو 
این مجمع هستند که تعدادی از آنها را نخبگان 
داخلی و بقیه را پیروان اهل بیت علیهم السالم در 

کشورهای دیگر دنیا تشکیل می دهند.

گنجینه مجمع : اجالس مجمع عمومی در 
چه فاصله ای برگزار می شود؟

ــ طبق اساسنامه، هر چهار سال یکبار این مجمع 
سال  چهار  ما  می دهد.  جلسه  تشکیل  عمومی 
پیش، چهارمین مجمع عمومی را تشکل دادیم و 
االن هم پس از پایان ماه مبارک رمضان اجالس 

مجمع عمومی را برگزار خواهیم کرد.

به کوشش: ع.حسینی عارف دبیر کل

پس از پایان ماه مبارک رمضان امسال و از 20 تا 24 
مجمع  عمومی  مجمع  اجالس  پنجمین  شهریورماه 
جهانی اهل بیت)ع( در تهران برگزار خواهد شد. در 
این اجالس که هر چهار سال یکبار تشکیل می شود 
حدود 1000 نفر از شخصیت های مهم جهان تشیع از 

120 کشور شرکت خواهند نمود.
آنچه در پی می آید گفتگوی گنجینه مجمع با »حجت 
دبیرکل  اختری«  محمدحسن  والمسلمین  االسالم 

مجمع و رییس ستاد برگزاری اجالس است:
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در چهارمین اجالس مجمع عمومی در مردادماه 
شخصیت های  از  نفر   500 حدود   1386 سال 
خارجی از حدود 100 کشور شرکت کردند؛ در 
حالی که پیش بینی می کنیم پنجمین اجالس 
مجمع عمومی با شرکت حدود 600 شخصیت 
خارجی از 120 کشور برگزار شود. بیش از 400 
نفر از مدعوین هم از فرهیختگان داخلی هستند 
که مجموعاً نزدیک به 1000 نفر در این اجالس 
توانیم  نمی  االن  از  البته  نمود.  شرکت خواهند 
بگوییم که حتماً همه دعوت شدگان در اجالس 
شرکت خواهند کرد؛ ولی پیش بینی می شود که 
بیش از 75 درصد آنها شرکت کنند. می توان گفت 
که هم از نظر شرکت، هم از نظر تعداد مدعوین 
و هم از نظر تعداد کشورها بیشتر از اجالس قبل 

خواهند بود.

گنجینه مجمع : هدف از برگزاری این اجالس 
چیست؟

ــ اهداف این اجالس همان اهداف مجمع است؛ 
یعنی اجالس مجمع عمومی برای پیگیری و تحقق 
جلسات  این  در  می شود.  برگزار  مجمع  اهداف 
نخبگانی که از سراسر جهان عضو مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( هستند نظرات و پیشنهادهای خود را 

بیان  کنند. در این اجالس همچنین مسائل مبتال 
به پیروان اهل بیت)ع( مطرح می  شود و هریک 
از اعضاء مشکالت شیعیان مناطق خود را بیان 
تا راهکارهایی برای حل آن مشکالت  می کنند 
در نظر گرفته شود. بهرحال این اجالس، فرصت 
خوبی برای مدعوین از کشورهای مختلف است که 
موضوعات و گزارش ها و مسائل منطقه خودشان 

را بیان کنند.

گنجینه مجمع : برنامه های مجمع عمومی 
امسال چیست؟

ـ این اجالس از روز یکشنبه 20 تا روز 23 شهریور 
1390 برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه در روز 
و  و سوم  روزهای دوم  برگزار می شود.  یکشنبه 
صبح روز چهارم کمیسیون ها، و بعداز ظهر روز 

چهارم مراسم اختتامیه را خواهیم داشت.

گنجینه مجمع : چرا اجالس امسال را به نام 
"اهل بیت)ع( و بیداری اسالمی" نامگذاری 

کرده اید؟
ــ یکی از وظایف اساسی که بر عهده همه ماست 
داشتن آگاهی از وقایعی است که در جهان اسالم 
می گذرد، تا از این طریق بتوانیم با تحلیل درست 

و دقیق نسبت به وقایع پیرامون خود، مسؤولیت 
به  کنیم.  اقدام  آن  براساس  و  رابشناسیم  خود 
به  بستگی  قضایا،  از  عبارت دیگر درک درست 
بصیرت و آگاهی دارد و از این طریق است که 
در  آنچه  به  نسبت  انسان می تواند وظیفه خود 

جهان می گذرد را بشناسد.
خوب، االن مهم ترین واقعه جهان اسالم "بیداری 
ماه پیش شدت  از حدود 7  است که  اسالمی" 
و سرعت گرفته و یکی یکی کشورهای عربی و 
اسالمی را درنوردیده و حتی در برخی کشورهای 
غیراسالمی هم اثر گذاشته است. برخی افراد از 
آغاز این تحوالت تالش کردند که آن را بر اساس 
توطئه ای آمریکایی تحریف کنند و دالیل آن را به 
انگیزه های اجتماعی، اقتصادی و معیشتی تقلیل 
دهند. کشورهای امپریالیستی هم تالش کردند 
به گونه ای وانمود شود که جریان های طغیانگر 
این خیزش ها را به وجود  آورده اند ؛ در حالی که 
اساسی ترین و بنیادی ترین انگیزه حرکت های اخیر 
منطقه، اسالم خواهی و دین گرایی و عزت طلبی 
اسالمی  انقالب  در  ریشه  بدون شک،  که  است 
همین  و  دارد  امام)ره(  حضرت  اندیشه های  و 
دینی بودن این تحوالت است که باعث وحشت 

امپریالیسم شده است.
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در واقع، برخالف آنچه که برخی سران منطقه 
"هالل  تعبیر  و  کردند  اعالم  پیش  سال  چند 
کار  به  منطقه  وضعیت  توصیف  در  را  شیعی" 
بردند، باید گفت به کوری چشم آنها این "هالل 
مقاومت" است که در منطقه تشکیل شده و در 
حال تبدیل به "بدر شب چهارده مقاومت" است.

حرکت  این  دشمنی ها،  و  توطئه ها  همه  لذا 
پایان ناپذیر است و همانطور که مردم تونس، مصر 
و لیبی موفق شدند انقالبیون بحرین، یمن و بقیه 
خیزش ها هم به پیروزی خواهند رسید؛ چرا که 
برای خدا قیام کرده اند و هدفشان دین، عزت، 

کرامت و شرفشان است.
با توجه به آنچه عرض کردم و با توجه به شرایط 
امسال جهان اسالم، موضوع کلی»اهل بیت)ع( 
جهانی  مجمع  »نقش  و  اسالمی«  بیداری  و 
اهل بیت)ع( در این زمینه« نیز در دستور کار قرار 
گرفته است و شرکت کنندگان طی این اجالس 
چهار روزه در کمیسیون های مختلف به بحث و 

گفت  وگو در مورد این موضوع هم می پردازند.

آثار  نامگذاری،  این  آیا   : مجمع  گنجینه 
عملی هم در پی خواهد داشت؟

ــ به نظر ما اقداماتی که تاکنون از سوی مسلمانان 
جهان درباره تحوالت منطقه و حمایت از مردم 
مظلوم و انقالبی صورت گرفته کافی نبوده است. 
کارهایی هم بوده بیشتر در حد حرکات تبلیغی 
و ابراز انزجار و تنفر از جنایات دیکتاتورها بوده 
است و در زمینه های میدانی و عملی کار خاصی 

انجام نگرفت.
لذا ما دو هدف عمده را از این نامگذاری دنبال 

می کنیم:
1. تالش می کنیم در مباحثاتمانـ  مخصوصاً در 
کمیسیون ویژه بیداری اسالمیـ  تحلیل عمیق و 
صحیحی از بیداری اسالمی در منطقه ارائه کنیم 
و مانع از تحلیل های ناصواب افرادی شویم که در 
داخل و خارج جهان اسالم، تالش می کنند این 

خیزش را مصادره کنند.
ـ  این کشورها  در  انقالبی  مردم  که  آنجا  از   .2
مخصوصاً مردم بحرینـ  متحمل همه گونه تعرض 
و مصیبتی شدند و االن شرایط مناسبی ندارند با 
طرح مشکالت آنها در اجالس، تالش می کنیم 
پیدا  آنان  آالم  کاهش  برای  عملی  راهکارهای 

کنیم.
به هرحال، به نظر ما می توان از فضای موجود 
در منطقه، بیشترین و بهترین بهره برداری را در 
نتایجی  و  داد  انجام  بیدار کردن مردم  راستای 
عملی به دست آورد. البته این نتایج عملی به 
پیگیری اعضای مجمع عمومی و نیز همکاری 

رسانه ها بستگی دارد که امیدواریم انجام شود.

در صدد  اسالم  دشمنان   : مجمع  گنجینه 
ایجاد توطئه در میان مسلمانان اند. مجمع 
چه  اجالس  این  در  بیت)ع(  اهل  جهانی 
برای خنثی کردن توطئه ها  را  برنامه هایی 

دارد؟
ـ  یکی از اهداف مجمع، ایجاد وحدت و همکاری 
بین مسلمانان است. در این راه، هم مجمع و هم 
مجموعه های اهل بیتی که در کشورهای مختلف 
وجود دارند با در پیش گرفتن رفتارهای دوستانه 
مجالس  برقراری  مسلمانان،  همه  با  برادرانه  و 
وحدت بخش و مراسم و شعائر مذهبی مشترک، 
ایجاد مجالس گفتگو و بحث های علمی و منطقی 
و اقدامات دیگر به ایجاد این وحدت و همکاری 

کمک می کنند.
برای  مصوباتی  می کنیم  تالش  هم  اجالس  در 
عواملی  ضمناً  و  باشیم  داشته  امر  این  تحکیم 
که در برخی کشورها موجب تفرقه و اختالفات 
طایفه ای می شود را بررسی و برای رفع آنها اقدام 

کنیم.

گنجینه مجمع : در پایان اگر صحبت خاصی 
مانده است بفرمایید.

ــ از همه برادران و خواهرانی که برای اجرای 
امور مختلف این اجالس تالش می کنند تشکر 

می کنم.

گنجینه مجمع : ما هم تشکر می کنیم که 
درگیر  بشدت  که  فعلی  در شرایط سخت 
همایش  و  اجالس  به  مربوط  فعالیت های 
قرار  ما  اختیار  در  را  فرصت  این  هستید 

دادید.

امسال  شرایط  به  توجه  با 
موضوع»اهل  اسالم،  جهان 
اسالمی«  بیداری  و  بیت)ع( 
گرفته  قرار  کار  دستور  در 
طی  شرکت کنندگان  و  است 
در  روزه  چهار  اجالس  این 
کمیسیون های مختلف به بحث 
و گفت  وگو در مورد این موضوع 

هم می پردازند.
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دبیر ستاد مرکزی اجالس پنجم 
در گفتگو با گنجینه مجمع:

تنوع ملیت
و سطح کیفیت 

مجمع عمومی در 
جهان کم نظیر است

به کوشش: محمد جواد خرسندی گفتمان مجمع

ساالر«  محمد  المسلمین  و  »حجت االسالم 
معاون امور بین الملل مجمع و دبیر ستاد مرکزی 
پنجمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی 

اهل بیت)ع( است.
آنچه در پی می آید گفتگوی گنجینه مجمع با  

ایشان درباره برگزاری این  اجالس است:
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 گنجینه مجمع: شما عالوه بر مسؤولیتتان در 
ستاد مرکزی اجالس، معاون امور بین الملل 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( هم هستید. پس 
خوب است که گفتگو را با تشریح وظایف 
معاونت  در  شما  که  مسؤولیتی  و  مجمع 

بین الملل بر عهده دارید آغاز کنیم.
ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. مجمع  جهانی اهل بیت 
از  را دنبال می کند.   علیهم  السالم اهداف زیادی 
جمله اهداف مهم مجمع می توانیم موارد زیر ار 

برشمریم:
اهل بیت  پیروان  و  مسلمانان  از حقوق  دفاع   .1

علیهم السالم در سراسر جهان
2. معرفی معارف صحیح و تبیین فرهنگ اهل بیت 
در  مشتاقان  و  عالقمندان  برای   علیهم  السالم 

سرتاسر جهان:
امام رضا  علیه السالم در این خصوص می فرماید: » لَو 
َعلَِم الَنّاُس َمَحاِسَن َکاَلِمَنا اَلتََّبُعونَا « اگر ما بتوانیم 
آن زیبایی های کالم و علوم اهل بیت علیهم السالم 
معارف  این  تشنه  که  آنهایی  معرفی کنیم  را 
هستند به راه راست هدایت می شوند و فرهنگ 
اهل بیت علیهم السالم را می پذیرند. منتها این کار 
فوت و فن ها و هنرهایی الزم  دارد و یک مبلِّغ 
اسالمی باید این هنر انتقال را بداند تا دیگران به 

این مکتب روی بیاورند.
و  اقتصادی  اعتقادی،  فرهنگی،  بنیه  تقویت   .3
سیاسی پیروان اهل بیت علیهم السالم در جهان: 
در مقابل هتاکی هایی که به بزرگان و ائمه دینی 
و پیشوایان اسالمی ما از جانب دشمن می شود 
ما وظیفه داریم و باید در مقابل این تهاجم های 
دشمن ایستادگی کنیم. یا در قبال آنها که به تعبیر 
مقام معظم رهبری تهاجم  فرهنگی یا جنگ  نرم 
است ما بتوانیم تهاجم داشته  باشیم نه اینکه فقط 
حالت دفاعی باشیم. ما بایستی سعی کنیم این هنر 
تهاجم به دشمن را داشته باشیم تا آنها نتوانند 
به ما هجوم  ببرند. ما نباید همیشه حالت دفاعی 
داشته باشیم به هر حال نبایستی فقط با حالت 

دفاعی از فرهنگ خودمان دفاع کنیم.
روابط  تحکیم  و  وحدت  فرهنگ  گسترش   .4
محبت آمیز بین اقشار و طوائف گوناگون مسلمانان 
بویژه در میان اتباع اهل بیت  علیهم  السالم: طبعاً 
بایستی با محوریت اهل بیت  علیهم السالم، سیره 
آن بزرگواران که وحدت امت اسالمی و انسجام 

قرارگیرد.  ما  برنامه های  سرلوحه  است  اسالمی 
برای این کار باید از تفکرات تفرقه افکن و جریانات  
پرهیز  اسالمی  جوامع  و  طوایف  بین  فتنه انگیز 
به  بین الملل  معاونت  بعنوان  کنیم. رسالتی که 
عهده ماست این است که ازجریانات تفرقه انگیز 
و  دسته دسته  را  اسالمی  امت  که  فتنه خیز  و 
تقویت  جلوگیری کنیم.  شعبه شعبه  می کند 
انسجام اسالمی و ارتقاء روحیه اخّوت برادری بین 
مسلمان ها مصداق کریمه »َو اعَتِصُموا بَِحبِل اهللِ 
ُقوا « است. این از آموزه های قرآنی  َجِمیعاً َو اَلتََفَرّ
و از آموزه های اسالمی ماست که ما بتوانیم این 
فرهنگ وحدت و همبستگی در امت اسالمی و 
روحیه اخوت و برادری را جا بیندازیم و دیگران 
پیامبر وحدت،  ما  پیامبر  دعوت کنیم.  آن  به  را 
پیامبر محبت، پیامبر عطوفت و مهرورزی بوده 
از اشکاالتی که شاید ما االن داریم  است. یکی 
و  رأفت  آن چهره  نتوانسته ایم  ما  است که  این 
برای  را  بزرگان مان  و  پیامبر  موّدت  و  محبت 
حتی بعضی مسلمان ها جا بیندازیم و این یکی 
از ضعف های ما است. در خیلی کتاب هایی که 
مثالً درباره پیامبر نوشته شده بیشتر روی جنگ ها 
همه  که  است  درحالی  این  و  تکیه  کرده ایم 
کشته هایی که در این جنگ هایی که پیغمبراکرم 
داشته حاال چه جنگ هایی که خودش شرکت  
حضور  خودش  که  درجنگ هایی  یا  می کرده 
نداشته افراد دیگری را می فرستاده بسیار اندک 
بوده است ولی شما می بینید در جنگ جهانی 
اول و دوم میلیون ها نفرکشته شدند ولی هیچ سر 
و صدایی بلندنمی شود. من عرضم این است که 
در حالیکه که قرآن این همه روی بعد محبت و 
موّدت پیغمبرـ صلی  اهلل  علیه  وآله ـ تکیه  کرده 
که بعنوان مثال می فرماید: »اِِنَّا اَرَسلَناَک َرحَمهًًْ 
ا  لِلَعالَمِیَن« یا در آیات دیگر دارد: »َولَْو ُکنَت َفًظّ
واْ ِمْن َحْولَِک « یعنی اگر شما  َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ
با مردم خشن بودی و با خشونت رفتارمی کردی 
از دور شما پراکند ه می شدند. پس اگر ما بتوانیم 
سیره پیامبر ـ صلی  اهلل  علیه  وآله ـ را که سرشار 
از محبت و رأفت است، جا بیندازیم شاید خیلی 
از این هتاکی ها خیلی از این اهانت ها که بخش 
اعظمش از عدم شناخت آنها نسبت به پیامبر ـ 
صلی  اهلل  علیه  وآلهـ  است، کمتر شود. می خواهم 
بگویم هرچند دشمن هیچ وقت نمی خواهد اسالم 

در سرتاسر گیتی تبلیغ و ترویج شود ولی در بخش 
اعظمی از این دشمنی ها خود ما هم مقصر هستیم 
که نتوانسته ایم آن چهره اصلی و حقیقی و در 
واقع سیره انبیاء و ائمه  ـ علیهم  السالم  ـ را جا 
بیندازیم. به هر حال یکی از وظایف ما این است 
که بُعد رأفت و رحمت اهل بیت علیهم السالم را به 

مردم معرفی کنیم.
5. مقابله با عقائد و رفتار های افراطی وغلّوآمیز: این 
رفتارها و تفکرات با اصول دین و سیره اهل بیتـ  
 علیهم  السالمـ  مغایر است. وظیفه ما این است که 
با جریانات تندرو و افراطی گری و حرکات غلّوآمیز 

مقابله کنیم.
مجمع جهانی  معاونت  بین الملل  عنوان  به  ما 
این  که  هستیم  موظف   اهل بیت علیهم  السالم 
اهداف را تأمین  و برنامه هایی را که در راستای 
این اهداف است اجراکنیم تا بتوانیم سطح علمی، 
فرهنگی و اقتصادی پیروان اهل بیت علیهم  السالم 

را ارتقاء  ببخشیم.

گنجینه مجمع: در راستای این اهدافی که 
فرمودید خواهشمند است اشاره ای به اهم 

عملکرد معاونت داشته باشید؟
ـ برنامه های معاونت بین الملل برنامه های متنوعی 
از  برخی  به  تنها  نیست  مجال  چون  و  است؛ 

فعالیت های مهم و برجسته اشاره  می کنم:
1. ایجاد فرصت های مطالعاتی برای عالقمندان 
به  عالقمندان  از  بسیاری  تشیع:  معارف  به 
فرهنگ اهل بیت  ـ علیهم  السالم ـ از مسلمان و 
غیرمسلمان، تشنه این معارف هستند و عالقمندند 
مطالعاتی را در رابطه با اهل بیت  ـ علیهم  السالم 
ـ داشته  باشند. یکی از رسالت های ما این است 
که اینها را دعوت  کنیم و منابع و مطالبی را که 
نیاز دارند در اختیارشان قرار بدهیم تا بتوانند در 
ارتباط با اهل بیت  ـ علیهم  السالم ـ و در ارتباط 
ما  ناب تحقیقاتی داشته باشند.  با معارف اسالم 
کتاب،  نوشتن  برای  مثالً  که  افرادی  داشتیم 
پایان نامه یا رساله خودشان آمدند در ایران و ما 
منابعی در اختیارشان گذاشتیم و تحقیقات شان 
را کامل کردند. بعنوان مثال یکی از نمونه هایی که 
پارسال داشتیم یکی از مسیحی ها بود که عالقمند 
بود در ارتباط با انقالب اسالمی تحقیق کند. یا یک 
نفر دیگر که از یک کشور عربی می خواست درباره 
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امام  حسین  ـ علیه  السالم ـ تحقیق کند که در 
ایام محرم دعوتش کردیم، هم مراسم عاشورا را از 
نزدیک دید و هم منابعی در رابطه با امام  حسینـ  
 علیه  السالمـ  و قیام ایشان در اختیارش گذاشتیم 

و تحقیقش را کامل کرد.
2. برگزاری اردوهای فرهنگی در رده های مختلف 
خواهران  ایران:  در  دانشجویی  و  دانش آموزی 
دوره ها  این  از  مختلف  مقاطع  در  برادران  و 
تاریخ  این  تا  بهره مند می شوند. در سال جاری 
که در خدمت شما هستم )چهار ماه اول 0931( 
حدود هفت اردو داشتیم که اردوهای سیاحتی - 
زیارتی ـ فرهنگی بوده که از کشورهای مختلف 

برگزارکرده ایم.
خارج:  در  آموزشی  دوره های  برگزاری   3
همکاری  با  ما  که  آموزشی  اردوهای  بر  عالوه 
معاونت فرهنگی در قم، تهران یا مشهد داشته ایم، 
یک سری دوره های آموزشی هم در کشورهای 
دیگر برگزارکردیم که استاد از ایران یا کشورهای 
دیگر به کشور مربوطه اعزام شده  است. مثال سال 
گذشته به اندونزی، مالزی و تایلند استاد اعزام و 

دوره برگزارشده  است.
مقاطع مختلف  در  دانشجو  و  پذیرش طلبه   .4
از  که  عالقمندانی  لیسانس:  و  فوق لیسانس 
کشورهای مختلف درخواست هایی در ارتباط با 
ادامه تحصیل در رشته های حوزوی و دانشگاهی 
داشته اند آنها را پذیرش و به حوزه ها و دانشگاه ها 
ـ از جمله دانشگاه اهل بیت علیهم  السالمـ  معرفی  
 کردیم تا در مقاطع و رشته های مختلف بتوانند به 

تحصیالت خود ادامه  دهند.
و  دانشجو  پذیرش  بر  عالوه  ما  استاد:  اعزام   .5
معرفی به دانشگاه های داخلی، استاد نیز به جاهای 

مختلف اعزام کرده ایم.  
زبان های  به  مجله  انتشار  و  کتاب  ترجمه   .6
مختلف:  وظیفه اصلی ترجمه کتاب به زبان های 
است  مجمع  فرهنگی  معاونت  برعهده  مختلف 
ترجمه  را  زیادی  کتاب های  زمینه  این  در  که 
و  مراکز  در  که  می طلبد  اما  چاپ کرده اند.  و 
نمایندگی های مجمع در کشورهای مختلف نیز به 
حسب نیاز و ضرورت خود، کتاب هایی را ترجمه و 
در همانجا چاپ و توزیع  کنند. همچنین بحمداهلل 
معاونت الملل این توفیق را داشته که تاکنون هفت 
عنوان کتاب از امام راحل)ره( را به زبان کشورهای 

مختلف ترجمه کرده و در خود آن کشورها چاپ 
 کرده و در اختیار عالقمندان بگذارد. همچنین 
کتاب ها و مطالبی از مقام معظم رهبری چه در 
ضمن مجالتی که تحت پوشش معاونت  بین الملل 
است، و چه به صورت کتاب و جزوات مستقل 

چاپ شده است.
7. استفاده از ظرفیت مؤسساتی که در ارتباط با 
خارج کشور کارمی کنند: ما ارتباط تنگاتنگی با 
بسیاری از مؤسسات، سازمان ها و وزارتخانه هایی 
که به نحوی در کار بین الملل و در امر فرهنگی 
و در بعد علمی ـ  مذهبی ـ تبلیغی کارمی کنند 
از سازمان  این خصوص من می توانم  داریم. در 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمع جهانی تقریب 
، وزارت  مذاهب اسالمی، جامعهًْ المصطفی العالمیهًْ
فرهنگی  جشنواره  اسالمی،  و  ارشاد    فرهنگ  
هنری امام رضا علیه السالم، مؤسسه تنظیم و نشر 
این  ببرم.  نام  اهلل  علیه  امام رحمهًْ  آثار حضرت 
مؤسسات با ما همکاری خوبی داشته اند و ما تا 
حاال توانستیم از کمک آنها هم استفاده  کنیم و 
به این ترتیب، بخشی از هزینه های خودمان را کم 
 کنیم و از امکانات آنها در ترویج فرهنگ اهل بیت  

ـ علیهم  السالمـ  استفاده نماییم.
از  بسیاری  محلی:  مجامع  امور  به  رسیدگی   .8
پیروان اهل بیت)ع( در جهان که با مجمع ارتباط 
را  آن  نمایندگی های  هستند  آن  عضو  یا  دارند 
به عنوان "مجمع محلی اهل بیت  علیهم السالم" 
مقررات  و  ضوابط  طبق  کشورها  از  خیلی  در 
قانونی  صورت  به  و  ثبت کرده اند  کشورها  آن 
فعالیت می کنند. این مجامع محلی بازوهای مجمع 

در کار تبلیغ معارف قرآن و عترت هستند.
9. همکاری در زمینه های کرسی های علمی: برخی 
شیعیان در موضوعات علمیـ  مانند قرآن شناسی، 
مختلف  زمینه های  و  اسالم شناسی  کرسی های 
هم  آنها  با  که  کارمی کنند  ـ  اسالمی  فرهنگ  
سال  در  مستقال  هم  خودمان  داریم.  همکاری 
گذشته ما دو کرسی  اسالم شناسی در خارج دایر 

کردیم
10. کمک به ساخت، تجهیز یا مرّمت مساجد و 
حسینیه ها: این کار بخش اعظمی از کار معاونت 
 بین الملل را تشکیل می دهد. ما در طول سالیان 
ـ  اهل بیت  پیروان  برای  را  مساجدی  گذشته 
 علیهم السالم ـ در کشورهای مختلف بناکردیم. 

االن نیز تعدادی در دست ساخت است. بخشی 
هم نیاز به مرّمت و تعمیر داشته که کمک کردیم. 
و  مانند فرش  تجهیزاتی  به  نیاز  اعظمی  بخش 
سجاده و تجهیزات اداری داشتند که تأمین  شده 

 است.
11. ارتباط با مبلغین بومی: یکی از کارهای مهم 
معاونت  بین الملل تحت  پوشش  قرار دادن مبلغانی 
است که در  حوزه های علمیه جمهوری  اسالمی یا 
از مدارسی که وابسته به نظام است فارغ التحصیل 
شده اند. ما این  فارغ التحصیالن که اکنون در کشور 
خود تبلیغ می کنند را تحت پوشش قرارداده ایم تا 

به آنها کمک  بشود.

گنجینه مجمع: مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
صدها عضو از بیش از 100 کشور جهان دارد. 

ارتباط با این افراد چگونه است؟
ـ بله ؛ یکی از کارهای معاونت ما ارتباط با اعضای  
"مجمع  عمومی" مجمع جهانی اهل بیت)ع( است. 
ما حدوداً 600 نفر از حدود 120 کشور جهان، از 
شرق تا غرب، از جنوب تا شمال، و از کشورهای 
عمومی  مجمع  عضو  دنیا  سرتاسر  در  مختلف 
مجمع هستند. یکی از وظایف ما این است که 
اوال با آنها مرتبط  باشیم و ثانیا بین خود آنها با 
یکدیگرارتباط برقرارکنیم تا از تجارب یکدیگر و 
از فعالیت ها و تالش هایی که در ارتباط با ترویج 
فرهنگ اهل بیت ـ  علیهم  السالم ـ دارند استفاده 

 کنند.
"دبیرخانه  در  مجمع عمومی  اعضای  با  ارتباط 
بر  ما  پیگیری  می شود.  مجمع  عمومی"  دائمی 
فعالیت های آنان نظارت می کنیم؛ به آنها سرکشی 
می کنیم؛ در مناسبت های مختلف کتاب، مقاالت 
و بیانیه هایی به زبان های مختلف صادر و برای 
اعضای مجمع عمومی ارسال می کنیم؛ سؤاالتی را 
که دارند جواب می دهیم؛ آنها را به هم معرفی 
و مرتبط می کنیم؛ آنان را مورد تغذیه  فکری و 
فرهنگی قرار می دهیم؛ و به اشکال مختلف تالش 

داریم که  حفظ ارتباط کنیم.  
زمینه هم همین  این  در  مهم  کارهای  از  یکی 
"اجالس مجمع عمومی" است که هر چهار سال 
یک بار برگزار می شود. امسال پنجمین دوره این 

اجالس برگزار می شود.
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گنجینه مجمع: با این حساب، اعضای  مجمع  
عمومی پراکندگی جغرافیایی زیادی دارند.

ـ  بله، من فکرمی   کنم که مجمع جهانی اهل بیت  
ـ علیهم السالم ـ به لحاظ تنوع ملیت اعضاء، از 
بزرگ ترین و مهم ترین سازمان های جهان باشد. 
OGN در جهان  یا  کمتر مؤسسه غیر دولتی 
هست که دارای یک چنین اعضایی ـ هم کّماً و 

هم کیفاـً  باشد.
ما 600 عضو داریم که عالوه بر آنکه از پیروان 
اهل بیت  ـ علیهم السالم  ـ هستند از افراد نخبه، 
برجسته و سرشناس در کشور خودشان هم به 
از صنوف مختلف  آنها  میان  در  شمار می روند. 
اسالمی،  شخصیت های  علماء،  دارد؛  وجود 
سیاستمداران،  متنفذان،  دانشگاهی،  اساتید 
رهبران محلی، متفکران، نویسندگان، بازرگانان، 
پزشکان، مهندسان، و خالصه افراد تأثیرگذار و 
با نفوذ شیعه که در جهان و یا در کشوری که 
در آن زندگی می کنند از افراد برجسته محسوب 

 می شوند.

گنجینه مجمع: اینها چطور گزینش  شدند؟ 
آیا خودشان متقاضی  بودند؟

ـ عضویت در مجمع عمومی از راه های گوناگون 
است. یک طریق شناسایی از طریق خود مجمع 
معتبر  اشخاص  که  است  این  دیگر  راه  است. 
مختلف  کشورهای  در  که  شیعیانی  میان  از 
در  عضویت  شرایط  که  را  افرادی  حضوردارند 
و  بیوگرافی  با  همراه  به  دارند  را  مجمع عمومی 
رزومه مربوطه به ما معرفی می کنند. طریق دیگر 
اینکه بعضی از مؤسسات وقتی می بینند که فردی 
در یک جامعه باصطالح ُگل کرده و فعالیت های 
خوبی برای پیروان اهل بیت علیهم السالم دارد آن 

را معرفی می کنند.
این افراد در کمیته ی تعیین شده از طرف شورای 
ـ  ـ  علیهم السالم  اهل بیت  مجمع  جهانی  عالی 
بررسی  می شوند و در صورتی که واجد شرایط 

باشند آنان را به عنوان عضو می پذیریم.

گنجینه مجمع: آیا برای عضویت در مجمع  
عمومی، شرایط مدون و مکتوبی وجود دارد؟
پیروان  از  و  تشیع  مذهب  پیرو  باید  اوالً  بله؛  ـ 
اهل بیت ـ  علیهم السالم  ـ باشد؛ ثانیا در کشور 

ثالثا  تأثیرگذاری باشد؛  و  نفوذ  دارای  خودش 
اهل بیت علیهم السالم  معارف  تبلیغ  راستای  در 
فعالیت هایی داشته  باشد؛ رابعا در ارتباط با ارتقای 
فرهنگی  و  اقتصادی، سیاسی  ابعاد  شیعیان در 
بتواند خدمت بکند، و خامسا می بایست در خط 

اصیل  اسالم ناب محمدی باشد.

 گنجینه مجمع: همانطور که فرمودید این 
افراد امسال برای پنجمین بار برای برگزاری 
اجالس به ایران می آیند. قبل از اینکه وارد 
کلیاتی  لطفا  شویم  اجالس  این  جزئیات 

درباره آن بفرمایید.
ـ همانطور که عرض کردم اعضای  مجمع  عمومی 
هر چهار سال یک بار در تهران تجمع و جلساتی 
را برگزار می کنند. در این نشست ها با مشکالت 
و چالش هایی که فراروی امت اسالمی و پیروان 
اهل بیت ـ  علیهم السالم ـ  در کشورهای مختلف 
کمیسیون ها  در  بررسی می شود.  دارد  وجود 
ضعف ها و قوت ها را می فهمیم و در رابطه با آنها 
مباحثه می کنیم و نهایتاً نتایج را منتقل  می کنیم 
تا با استفاده از تجربیات یکدیگر، در جهت حل 
مشکالت و ارتقاء فرهنگ مردم مسلمان و پیروان 
اهل بیت  ـ علیهم السالم ـ راهکارهایی را تهیه و 

اجرا کنیم.
 

است!  بزرگ  کار  یك  این  مجمع:  گنجینه 
آیا مجمع عمومی، پیش نشست یا اجالس 

مقدماتی و منطقه ای هم دارد؟
ـ بله ؛ یکی از کارهایی که معاونت بین الملل از چهار 
سال گذشته تاکنون ـ یعنی بین اجالس چهارم 
در سال 1386 تا اجالس پنجم در سال 1390 
ـ انجام  داده برگزاری سمینارهای منطقه ای در 
که  مصوبه ای  پیرو  ما  بود.  مختلف  کشورهای 
شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( دارد در 
بین اجالس های چهارساله، موظفیم که اجالس  

منطقه ای برگزارکنیم.
جاهای  در  ما  اجالس،  این  تا  قبلی  اجالس  از 
منطقه ای  اجالس  برگزاری  به  موفق  مختلفی 
شده ایم؛ مانند اندونزی، غنا، آفریقای جنوبی، کنیا، 
هندوستان، ترکیه، آلمان، بلغارستان و پاکستان. 
اینها در واقع بخشی از این سمینارهای منطقه ای 

بوده که ما در بین این چهار سال داشتیم.

در این سمینارهای منطقه ای دستاوردهای خوبی 
قوت  و  ضعف  نقاط  توانسته ایم  و  بوجودآمده 
قسمت های مختلف و پیشنهادها و نقطه نظرات 
اعضای خودمان را برای طرح در اجالس اصلی که 
امسال برگزارمی شود دریافت کنیم. دوستانی که 
در سمینارهای منطقه ای شرکت کردند تجربیات 
ـ  اهل بیت   فرهنگ  ترویج  با  ارتباط  در  را  خود 
مثاًل  بازگوکردند؛  یکدیگر  برای  ـ  علیهم السالم 
خوبی  تجربیات  کشوری  یک  در  که  افرادی 
داشتند و یا برنامه های ابتکاری داشتند برای افراد 
در کشورهای دیگر مطرح کردند و اینها توانسته به 
اصطالح یک توشه رهنمودهای خوبی باشد برای 

این اجالسی که ما برگزار خواهیم کرد.
 

کیف،  و  کّم  خصوص  در  مجمع:  گنجینه 
اهداف، برنامه ها و شرکت کنندگان اجالس 
ماه  شهریور  در  که  مجمع عمومی  پنجم 

برگزارمی شود توضیحاتی بفرمایید؟
ـ  پنجمین اجالس مجمع عمومی در حالی برگزار 
می شود که می بینیم زحمات چندین ساله امام و 
شهداء و منویات مقام معظم رهبری االن خودش 
شمال  در  اسالمی  بیداری  شاهد  و  بروزداده  را 
آفریقا و کشورهای عربی هستیم. امروز می بینیم 
که بَحمِد اهلل در تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن 
برکت دستاوردهای  به  از کشورهای  بسیاری  و 
نظام  این  فیوضات  و  برکات  و  اسالمی  انقالب 
خیزش اسالمی به راه افتاده است. لذا ما شعار 
اجالس امسال را »اهل بیت)ع( و بیداری اسالمی« 

گذاشتیم.
این اجالس از بیستم تا بیست وسوم شهریور ماه 
امسال به مدت چهار روز در تهران برگزارمی شود. 
به غیر از نشست افتتاحیه و اختتامیه در صحن 

علنی، چهار کمیسیون نیز خواهیم داشت:
1. کمسیون فرهنگی که خود چهار کمیته زیر 
رسانه،  کمیته  آموزشی،  کمیته  دارد:  مجموعه 

کمیته تبلیغ، و کمیته انفورماتیک.
2. کمیسیون اقتصادی که سه کمیته زیر مجموعه 
و  اشتغال  کمیته  گذاری،  سرمایه  کمیته  دارد: 

کاریابی، و کمیته امداد و اغاثه.
3. کمیسیون سیاسی حقوقی که کمیته های زیر 
از حقوق  دفاع  کمیته  از:  عبارتند  آن  مجموعه 
مسلمانان، کمیته سازمان ها و تشکل ها، و کمیته 
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تعامل و همکاری.
4. کمیسیون ویژه )بیداری اسالمی( که چند محور 
امت  چالش های  و  اسالمی  بیداری  دارد:  بحث 
مسلمان، بیداری و بصیرت امت اسالمی، توسعه 
فرهنگ مقاومت در مکتب اهل بیت  علیهم السالم، 
مکتب  در  عدالت محوری  و  ظلم ستیزی  سوم 
اهل بیت علیهم السالم، ویژگی های حکومت اسالمی 
در مکتب اهل بیت  علیهم السالم، مدیریت جهانی 
در مکتب اهل بیت  علیهم السالم، و مکتب اهل بیت  

علیهم السالم و تحوالت جهانی.

از  گزارشی  اجالس  در  آیا  مجمع:  گنجینه 
عملکرد گذشته هم ارائه خواهد شد؟

ـ بله، دبیرکل محترم مجمع در مراسم افتتاحیه 
ارائه  انجام شده  فعالیت های  و  کارها  از  گزارشی 
خواهد کرد. همچنین قصد داریم کارهایی که در 
رابطه با مطالبات مقام معظم رهبری انجام  شده در 

گزارش چهارساله خواهد آمد.

چه  انقالب  معظم  رهبر  مجمع:  گنجینه   
مطالباتی از مجمع داشته اند؟

ـ مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای 
عالی مجمع، در دیدار با اعضای  مجمع  عمومی 

با  رابطه  در  بیاناتی  مختلف  مناسبت های  در  و 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( داشته اند. ما اینها را 
فصل بندی کردیم و مجموعاً در شش فصل با ریز 
محورها تنظیم  نمودیم که در مجال گفتن همه 
آنها نیست. اما من در اینجا به برخی از آنها اشاره  

 می کنم:
ـ معرفی مکتب اهل بیت علیهم السالم به دنیای 

امروز؛
ـ ایجاد احساس عزت و افتخار در میان پیروان 

اهل بیت  علیهم السالم؛
ـ آمارگیری نفوس و بررسی وضعیت شیعیان؛
ـ آموزش جوانان پیرو اهل بیت علیهم السالم؛

پیروان  امدادی  سازمان های  تشکیل  ـ 
اهل بیت علیهم السالم؛

ـ ایجاد وحدت بین مسلمان ها؛
ـ خرافه زدایی از مکتب اهل بیت علیهم السالم.

اینها اهم مطالباتی است که مقام معظم رهبری از 
مجمع داشتند. ما اینها را احصاء کردیم و کارهایی 
را برای لبیک به این مطالبات انجام دادیم. در این 
خصوص ان شاءاهلل در اجالس بحث  خواهیم کرد.

گنجینه مجمع: این شماره از مجله گنجینه 
در اختیار اعضای اجالس قرار خواهد گرفت. 

در راستای تحقق اهداف محوری اجالس و 
بطور کّلی ظرفیت های مجمع عمومی، شما 
چه توقعی از اعضای  مجمع عمومی دارید؟ 

به عبارت دیگر چه پیامی برای آنها دارید؟
و همه  اعضا  این  توان  از همه  ما می خواهیم  ـ 
کسانی که با مجمع  جهانی اهل بیت ـ  علیهم السالم 
ـ مرتبط هستند در راستای معرفی و نشر معارف 
اهل بیت  ـ علیهم السالم ـ استفاده  کنیم. فرض 
 بفرمایید که در ارتباط با ارتقاء فرهنگی یا تقویت 
اهل بیت  علیهم السالم  پیروان  فرهنگی  بنیه 
می خواهیم در کشوری کارکنیم، پس باید بتوانیم  
امکاناتی که در آن کشور وجود دارد و  از همه 
از هر راهی که می شود استفاد ه  کنیم. مثالً اگر 
بخواهیم مدارسی را ایجاد یا تأسیس  کنیم اعضای 
زمینه اش  که  کنند  تالش  باید  عمومی  مجمع 
را فراهم کنند. ما هم کمک شان می کنیم تا آن 
آن  رسمی  مدارس  و جزو  رسمی شوند  مدارس 
کشور محسوب  شوند که دولت آن کشور آنها را به 
رسمیت  بشناسد. یا مثالً اگر بخواهیم در کشوری 
مسجدی بسازیم بایستی از ظرفیت ها و از تمام 
امکاناتی که در آن کشور یا کشورهای دیگر وجود 
دارد استفاده  کنیم؛ لذا اعضای متمول و تجار باید 

کمک ها و حمایت هایی بکنند.
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توان  این  دارای  عمومی  مجمع  اعضای  اگر  یا 
تشیع  نفع  به  اسالمی  بانکی  بتوانند  که  باشند 
قرض الحسنه ای  صندوق های  یا  بدهند  تشکیل 
تأسیس کنند که بتواند در راستای اهداف مجمع 

باشد توفیق بزرگی خواهد بود.
بطور کلّی هدف از این اجالس این است که ما 
بتوانیم از همه ظرفیت هایی که در دنیای اسالم 
اهل بیت   پیروان  بین  در  و  تشیع  جهان  در  و 
استفاده  دارد  وجود  مسلمان ها  و  علیهم السالم 
 کنیم و سطح فرهنگ و زندگی شیعیان اهل بیت  
ـ علیهم السالم ـ را ان شاءاهلل ارتقاء  ببخشیم. ین 
ظرفیت ها شامل تمام جنبه های مادی، معنوی، 

فکری، فرهنگی، علمی و غیره می شود. 

 گنجینه مجمع: استقبال اعضاء برای اجالس 
چطور بوده است؟

ـ  با وجود برخی مشکالت استقبال خوبی بوده 
است. بعضی از این اعضاء مشکالتی دارند؛ مثال 
زمان اجالس نزدیک حج تمتع است گذرنامه های  
بعضی  از اعضاء در اختیار نهادهای مربوطه است لذا 
نمی توانند ویزا  بگیرند؛ بعضی ها پیر و سالخورده 
هستند؛ بعضی ها کسالت  دارند؛ برخی محذورات 
نمی توانند شرکت  کنند.  که  دارند  معذوراتی  و 
اما اکثریت اعضاء اعالم  کرده اند که حضور پیدا 
پیشنهادهای  اعضاء،  از  بسیاری   می کنند. حتی 
خود را که در این اجالس قابل بحث است برای 
ما فرستادند. بعضی ها هم برای ارتقاء سطح این 
اجالس نظراتی ارائه  دادند که ان شاء اهلل همه را در 

این اجالس بکار خواهیم  برد.

حضوری  که  افرادی  برای  مجمع:  گنجینه 
شرکت کنند  اجالس  این  در  نمی توانند 
برنامه ای دارید که به صورت غیر مستقیم 

فعال باشند و نظراتشان را بگیرید؟
ـ بله ما اعالم  کردیم که اگر تشریف  نمی آورید 
جهت  را  خود  انتقادات  و  پیشنهادها  مطالب، 
برای ما بفرستید که خیلی ها  طرح در اجالس 
که  هم  بعضی ها  برای  فرستادند.  و  لطف کردند 
حضور در تهران برایشان مشکل است از همین 
طریق اجالس های منطقه ای مشکل را حل کردیم. 
یعنی با شرکت در سمینارهای منطقه  ای که در 
کشور خودشان برگزار شد و حضور پیدا کردند ما 

توانستیم پیشنهادها و نقطه نظرات آنها را بگیریم.

شعار  که  کردید  اشاره  مجمع:  گنجینه 
اجالس را "اهل بیت)ع( و بیداری اسالمی" 
پیگیری های  چه  شما  نظر  به  گذاشته اید. 
از مسلمانان  را در راستای حمایت  خاصی 
اجالس  این  در  اسالمی  درگیر خیزش های 

می توان مّد نظر قرار داد؟
این خیزش  پای  به  پا  بتوانیم  اینکه  برای  ما  ـ 
را  اجالس  اصلی  محور  و  عنوان  حرکت کنیم 
اسالمی«  بیداری  و  علیهم السالم  »اهل بیت  
نشأت  اسالمی  بیداری  ما  اعتقاد  به  گذاشتیم. 
گرفته از پیام امام)ره( و انقالب است؛ انقالب هم 
ناشی از معارف اهل بیت ـ  علیهم السالمـ  بود. پس 
بیداری اسالمی از این خاندان نشأت  گرفته  و اگر 
اینطور نباشد نمی تواند پا بر جا و ثابت و در راه 

مستقیم باشد.
ویژه ای  کمیسیون  شد  عرض  که  همانطور  لذا 
هم به نام »بیداری اسالمی« تشکیل داده ایم و 
بحرین،  با  ارتباط  در  ما  آن  مباحث  از  بسیاری 

لیبی، یمن و مصر است.
کمک هایی که مجمع  جهانی اهل بیت  علیهم السالم 
غیر  مؤسسه  یک  بعنوان  خیزش  با  ارتباط  در 
ما  و  است  زیادی  کمک های  انجام  داده  دولتی 
به لطف خدا توانستیم بعنوان یک وظیفه الهی 
و شرعی و اسالمی در این زمینه قدم های زیادی 

برداریم؛ از جمله:
بومی،  مسلمانان  و  شیعیان  همکاری  با  ـ  
راهپیمایی ها و تحصن هایی در حمایت از خیزش 

در نقاط مختلف جهان برپا کردیم؛
ـ  در ارتباط با مسئله بحرین حساب ویژه ای برای 

گرفتن کمک های مردمی بازکردیم؛
پوشش  زبان،   17 با  )ابنا(  مجمع  خبرگزاری  ـ 
فوق العاده ای به مظلومیت مردم مظلوم و انقالبی 

داد؛
ـ  بیانیه های متعددی صادر کردیم و از طریق 

مجامع محلی روشنگری نمودیم؛
ـ در ارتباط با مصر چندین گروه مهمان از اقشار 
مختلف داشتیم. یک گروهی نیز قبالً از خبرنگاران 
و از ائمه جماعات و نماینده االزهر مهمان ما بودند. 

اخیراً هم دوباره  13 نفر مهمان از مصر داشتیم.
به هر حال تا جایی که در امکانات و وسع مجمع 

کوتاهی  اسالمی  و  شرعی  وظیفه  باب  از  بود، 
بیشتری  مجال  آنها  جزئیات  بیان  که   نکردیم 

می طلبد.
این  در  ان شاءاهلل  امیدواریم  ما  دلیل  همین  به 
را  مجمع عمومی مان  اعضای   توجه  هم  اجالس 
به بیداری اسالمی و بخصوص کمک به برادران 
مسلمان مان در بحرین که از دست آل خلیفه و 

آل سعود رنج  می کشند بیشتر جلب کنیم.

گنجینه مجمع: در پایان اگر مطلب خاصی 
کنید  اضافه  دارید  نظر  مّد  کلی  بطور 

بفرمایید؟
ـ تشکر می کنم از جنابعالی و همکارانتان در مجله 
گنجینه مجمع، بخصوص »جناب آقای حسینی 
عارف« و امیدوارم که ان شاءاهلل در این اجالسی که 
در پیش داریم این نشریه هم بتواند نقش فعالی 
داشته باشد. همچنین خبرگزاری ابنا که آنها هم 

حتماً  برنامه ریزی هایی دارند.
این اجالس موقعیتی خوب و یک فرصت طالیی 
است. با توجه به اینکه ما از حدود 120 کشور 
نخبگان شیعه را در این اجالس جمع می کنیم 
فرصت خوبی برای نشریات و خبرگزاری مجمع 
و  بنشیند  اینها  تک  تک  با  بتوانند  که  است 
بکنند؛  سؤال  کشورشان  عمومی  وضعیت  از 
دارند؛  که  راهکارهایی  دارند؛  که  چالش هایی 
افکاری که رایج است؛ و برنامه هایی که در ارتباط 

با رشد فرهنگ اهل بیت علیهم السالم دارند.
از طریق مصاحبه با آنها می توانید آرشیوتان را 
کامل کنید. حتی بعضی از اعضاء نوشته هایی دارند 
و  کتاب هایی منتشر کرده اند که می توان آثار آنها 

را گرفت و استفاده  کرد.
به هر حال هرچند فرصت کوتاه است ولی نعمت 
خیلی بزرگی است و این نعمت را باید جمع کرد 

ویک جوری باید از وجود اینها استفاده کرد.

ما  اختیار  از وقتی که در   گنجینه مجمع: 
گذاشتید تشکر می کنیم.
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معاون اجرایی مجمع جهانی اهل بیت)ع( در گفتگو با گنجینه مجمع:

رصفه جویی در هزینه های اجالس
تکلیف رشعی و وظیفه سازمانی ماست

به کوشش:  فضل اهلل حدادی )اداره کل اطالع رسانی مجمع(ـ  عکس: علی  اکبر دانش راد گفتمان مجمع

»جناب آقای محمدرضا نظام دوست« 
که  است  مجمع  اجرایی  امور  معاون 
ستاد  اجرایی  کمیته  ریاست  وظیفه 
پنجمین اجالس مجمع عمومی مجمع 

جهانی اهل بیت)ع( را بر عهده دارد.
آنچه در پی می آید گفتگوی گنجینه 
مجمع با  ایشان درباره برگزاری این  

اجالس است:

سؤال  اولین  عنوان  به  مجمع:   گنجینه 
چه  و  چیست  عمومی  مجمع  که  بفرمایید 

وظیفه ای دارد؟
ـ با توجه به اساسنامه مجمع، مجمع عمومي یکي 
از ارکان اصلی مجمع جهاني اهل بیت)ع( محسوب 
کلي  سیاست هاي  تعیین  آن  وظیفه  و  مي شود 
مجمع، ارائه خط مشي هاي متناسب، فراهم آوردن 
زمینه هاي اصالح، رشد و ارتقاء وضعیت عمومي 
پیروان اهل بیت )ع(، اعالم موضع نسبت به مسائل و 

مشکالت جهان اسالم ، بحث و بررسي و اظهار نظر 
درباره عملکرد مجمع و اهتمام در تأمین نیازهاي 

مالي آن مي باشد.
بنابر این الزم است که هر چند سال یک  بار اعضای 
و  همایش  و  آمده  هم  گرد  مشترک  طور  به  آن 
نشست هایی با یکدیگر داشته باشند. بر این اساس، 
امسال پنجمین اجالس این مجمع در تهران برگزار 

خواهد گردید.
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گنجینه مجمع: به نظر شما ویژگی اجالس 
پنجم نسبت به اجالس های گذشته چیست؟
و  جهان  فعلي  اوضاع  و  شرایط  به  توجه  با  ـ 
بحث بیداري اسالمي در میان امت و کشورهاي 
اسالمي، این اجالس از ویژگي ها و شرایط خاصي 
عمومی  مجمع  اعضای  با حضور  علي الخصوص 
اردن، سوریه،  لیبي،  تونس،  از کشورهاي مصر، 

بحرین و یمن برخوردار است .

گنجینه مجمع: حضرتعالی به عنوان معاون 
چه  اجالس  ستاد  در  مجمع  اجرایی  امور 

وظایفی بر عهده دارید؟ 
ـ اینجانب مسؤولیت کمیته اجرایی اجالس را بر 
عهده دارم که وظیفه کلیه امور مربوط به تشریفات، 
تدارکات، پشتیباني، تأمین نیروي انساني، ترابري 
و هماهنگي با سایر مبادي و دستگاه های ذي ربط 

بر عهده این کمیته و این معاونت مي باشد.

گنجینه مجمع: کمیته اجرایی تا به حال چه 
کارهایی انجام داده است؟

ـ بعد از تصویب برنامه های کمیته، در جلسات 
متعددی برای انجام بهتر وظایف خود برنامه ریزی 
کارگروه های  و  شد  معین  راه  نقشه  و  کردیم 

مختلفی در زیرمجموعه کمیته ما شکل گرفت.
این کارگروه ها تاکنون وظایف مختلفی را انجام 
داده اند از جمله: هماهنگي میان کمیته ها، عقد 
اخذ  مدعوین،  اسکان  جهت  هتل  با  قرارداد 
اجالس،  سالن  قرارداد  عقد  مدعوین،  بلیط های 
آماده سازي اتومبیل هاي مورد نیاز، رفع نیازهاي 

مالي معاونت ها در خصوص بحث اجالس و ... .

گنجینه مجمع: کمیته اجرایی دارای چند 
کارگروه است؟

ـ کمیته اجرایي داراي 4 کارگروه است:
کارگروه تشریفات؛

کارگروه ترابري؛
کارگروه تدارکات؛

کارگروه مالي.

گنجینه مجمع: تعامل کمیته شما با دیگر 
کمیته ها چگونه بوده است؟

ـ تعامل بسیار خوب و تنگاتنگي میان این کمیته 

و سایر کمیته ها وجود دارد و هرهفته بطور منظم 
یک جلسه با سایر کمیته برگزار مي کنیم و روند 
پیشرفت کارها و مسائل و مشکالت سایر کمیته را 

بررسي و رفع مي نمائیم .
ضمن اینکه کمیته اجرایی اجالس، تنها کمیته ای 
است که نمایندگان تام االختیار کمیته های دیگر 
نمایندگان در  این  نیز در آن شرکت می کنند. 
هر جلسه نظرات، گزارش ها و نیازهای کمیته ها 
و کارگروه های خود را منعکس می کنند که در 
همانجا راه کارهایی برای حل مسائل آنان مطرح 

و تصویب می شود.

بیشتر  اینکه  به  توجه  با  مجمع:  گنجینه 
از  اجالس  هزینه های  و  مالی  مباحث 
به  آیا  طریق کمیته شما صورت می پذیرد 

صرفه جویی نیز توجه داشته اید؟
ـ یکی از اصول حاکم بر مجمع جهانی اهل بیت)ع(، 
صرفه جویی است که همیشه نصب العین ما قرار 

دارد. این امر به چند دلیل است:
اوالً سه سال پیش که خدمت مقام معظم رهبری 
رسیده بودیم ایشان نیز بر همین مسأله تأکید 
فرمودند.  اشاره  هم  مصادیق  به  حتی  و  کردند 
بنابراین ما هم به دلیل شرعی و رابطه مقلِّد و 
مقلَّد، و هم به دالیل سازمانی، همواره صرفه جویی 

و مراقبت از بیت المال را مد نظر داریم.
ثانیاً دبیر کل محترم مجمع نیز تأکیدات فراوانی 
به دستورات  ما موظفیم  و  دارند  این زمینه  در 

ایشان در این زمینه عمل کنیم.
ثالثاً خود اینجانب به عنوان مدیر اجرایی مجمع، 

بر وضعیت بودجه و هزینه ها اشراف دارم و می دانم 
که بودجه امسال ما مشکل دارد. بنابراین دنبال 
این هستم که هر ریال بودجه را در جای خاص 

خود خرج شود.

گنجینه مجمع: مثالً می توانید مصادیقی در 
رابطه با صرفه جویی هزینه های اجالس ذکر 

کنید؟
ـ بله، مصداقی که می توانم در اینجا به آن اشاره 
کنم تالش فراوانی است که انجام دادیم تا امکانات 

به خدمت  را  دیگر  وزارت خانه های  و  سازمان ها 
بگیریم. به عنوان مثال امکانات تشریفاتی و اقامتی 
وزارت امور خارجه را گرفته ایم که از این طریق 
حداقل صد میلیون تومان در هزینه های اجالس 

صرفه جویی شده است.

شما  نظر  به  پایان  در  مجمع:  گنجینه 
و  خبری  انعکاس  برای  مجمع  رسانه های 
می توانند  چه  اجالس  بهتر  اطالع رسانی 

بکنند؟    
ـ نقش رسانه ها در پیش برد اهداف مجمع عمومی 
بسیار مهم است؛ بنابراین خبرگزاری ابنا و دیگر 
استفاده  برنامه ریزي و  با  باید  رسانه های مجمع 
حداکثري از ظرفیت هاي موجود و الگو گرفتن 
از رسانه هاي موفق و تأثیرگذار به این مهم جامه 

عمل بپوشانند.

گنجینه مجمع: با تشکر از فرصتی که در 
اختیار ما قرار دادید.

113 54 | تابستان1390   53ـ   گنجینه مجمعسال پنجم | شماره های 52ـ 



رسپرست معاونت امور فرهنگی
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
در گفتگو با گنجینه مجمع:

متام برنامه های اجالس
عقبه علمی قوی دارند

به کوشش: علی اصغر نصیری

گنجینه مجمع:  به نظر می رسد به عنوان اولین سوال بفرمائید که 
وظیفه مجمع عمومی چیست؟

ـ اجالس مجمع عمومی در واقع هم اندیشی و هم فکری عالمان، اندیشمندان 
و نخبگان جهان تشیع است که در تهران تشکیل می شود. در این هم اندیشی 
به تضارب افکار پیرامون سیاست ها، راهبردها و راه کارهای فرهنگی، سیاسی و 
حقوقی شیعیان می پردازند. آنها چالش ها و فرصت های پیش  روی را شناسائی 
و بررسی و برای هر یک از آنها راه کار مناسب ارائه می کنند؛ بنابراین وظیفه 
بسیار بزرگ، حساس، تعیین کننده و سرنوشت سازی برای جهان تشیع دارند. 

گنجینه مجمع:  ستاد اجالس و دبیرخانه آن از چه زمان کارش را 
آغاز کرد؟

تدبیر دبیرکل محترم حضرت حجت االسالم  و  با درایت  قبل  ماه  ـ چند 
والمسلمین جناب آقای اختری ساختار ستاد اجالس طراحی شد و در غالب 
کمیته های »فرهنگی«، »بین الملل«، »اجرائی«، » تبلیغات و اطالع رسانی« 
و »رسانه« شکل گرفت. این کمیته ها به معاونت  ها و ادارات ماهوی مجمع 
واگذار شد و با حضور اعضای کمیته ها، ستاد اجالس شکل گرفت و در این 
چند ماه جلسات فشرده و پی در پی کمیته ها و ستاد اجالس برگزار شده و 
هرچه به زمان برگزاری نزدیک تر  می شویم تعداد جلسات زیادتر و بحث ها تند 
و داغ تر می شود و نتایج و ثمرات بحث ها یکی پس از دیگری تولید و آماده 

ارائه می گردد.

گنجینه مجمع:  مسئولیت معاونت فرهنگی در ستاد اجالس چیست؟
ـ معاونت فرهنگی مسئولیت کمیته فرهنگی ستاد اجالس را بعهده دارد 
کلیه  در این ستاد مسئولیت ها به لحاظ ماهوی تقسیم شده است. مثالً 
مسئولیت های اجرائی به معاونت اجرائی و کمیته اجرائی واگذار شده است. 
بنابراین مسئولیت برنامه هایی که به لحاظ شکلی و ماهوی فرهنگی بودند به 
عهده این معاونت نهاده شده است. مانند تهیه پیش نویس بیانیه آخر اجالس، 
تهیه برنامه ها و دستور کار کمیسیون ها و کمیته های زیر مجموعه آنها، تهیه 
بسته فرهنگی و برگزاری نمایشگاه در حاشیه اجالس به معاونت فرهنگی که 
در ستاد اجالس به عنوان کمیته فرهنگی تبلور پیدا می کند واگذار شده است. 
اینها وظائفی است که تا برگزاری اجالس بعهده معاونت فرهنگی است، البته 
بالتبع وظائفی هم هنگام برگزاری اجالس در کمیسیون فرهنگی و کمیته های 

سه گانه اجالس متوجه ما است. 

گفتمان مجمع

المسلمین دکتر سید محمدرضا حسینی«  و  »حجت االسالم 
سرپرست معاونت امور فرهنگی مجمع، ریاست کمیته فرهنگی 
ستاد پنجمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت)ع( 

را بر عهده دارد.
آنچه در پی می آید گفتگوی گنجینه مجمع با  ایشان درباره 

برگزاری این  اجالس است:
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گنجینه مجمع:  کمیسیون فرهنگی دارای چند کمیته می باشد؟
ـ طبق آنچه که در ستاد اجالس طراحی شده و نهایتاً در کمیته محتوائی 
به تصویب رسید، سه کمیته برای کمیسیون فرهنگی پیش بینی شده است. 
کمیته تبلیغ، کمیته رسانه و انفورماتیک و کمیته آموزشی، این سه کمیته از 
کمیته های بسیار مهم اجالس می باشد. همانطور که می دانید مجمع جهانی 
اهل بیت)علیهم السالم( ماهیتاً فرهنگی و گستره فعالیت آن بین المللی است؛ 
بنابراین برنامه های فرهنگی و مباحث و موضوع های این سه کمیته بسیار 

مهم و اساسی است. 

ارزیابی  چگونه  را  کارشناسان  مسئولین،  نقش  مجمع:   گنجینه 
می کنید؟

ـ اساساً نوع مدیریت دبیرکل محترم مشارکت همگانی است البته این کار 
بسیار بزرگ، این نوع مدیریت را نیز می طلبد. انصافاً کلیه معاونین، مدیران 
در رده های مختلف و کارشناسان معاونت ها حضوری فعال، جدی و پرتالش 
کمیته  مسئولیت  که  مجمع  عالی  شورای  محترم  اعضای  داشتند. حتی 
محتوائی و مسئولیت تصمیمات کالن را داشتند جلسات فشرده و طوالنی 
و پی در پی برگزار و تالش های فراوانی در راستای پرمحتواتر شدن اجالس 
داشتند که شایسته و بایسته است به تمام این تالش های بی شائبه و خالصانه 
همه همکاران مجمع ارج نهاد. ان شاء اهلل مزد این تالش ها را اهل بیت عصمت 

و طهارت)علیهم السالم( به همه این عزیزان عنایت کنند. 

گنجینه مجمع:  به نظر شما ویژگی این اجالس نسبت به اجالس های 
قبل چیست؟

ـ این اجالس ویژگی های مختلفی نسبت به سایر اجالس ها دارد. یکی از 
ویژگی های برجسته آن این است که هنگامی این اجالس برگزار می شود که 
بیداری اسالمی و خیزش مسلمین علیه رژیم های ظالم و طاغوت فراگیر شده 
است و حتی به خواسته های مردمی و رهائی از ظلم و ستم برخی از کشورهای 
اروپائی نیز کشیده شده است. در همین راستا نام اجالس سال 90 »بیداری 
اسالمی« گذاشته شده است. ویژگی دوم بلحاظ شکلی است که موضوع ها در 
غالب چند کمیسیون و کمیته های تخصصی مورد بحث و بررسی و تضارب 
افکار قرار می گیرد. ویژگی سوم را می توان به لحاظ ساختاری دانست و آن این 
که از کشورهای مختلف به عنوان اعضای مجمع عمومی می توانند دیدگاه ها و 
نظریه های خودشان را در کمیته های تخصصی و یا کمیسیون بیداری اسالمی 
مطرح کنند و این فرصت در اختیار آنها قرار داده می شود. ویژگی چهارم به 
لحاظ محتوائی است که این اجالس دارای کمیته های مختلف و موضوع های 
متنوع و فراوانی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و همه اعضاء و 
مهمان ها در تبیین راهبردها، چالش های پیش رو و باالخره، راه کارهای علمی 

و اجرائی آن مشارکت داشته و نقطه نظراتشان را بیان می کنند. 

گنجینه مجمع:  ویژگی برجسته کمیته ها و ستاد اجالس را در چه 
چیزی  می بینید؟

ـ شاید یکی از مطالبی که دوستان هم در کمیته ها و هم در ستاد اجالس 

همواره به آن توجه خاصی داشتند این بود که باید از تجربه اجالس های 
گذشته بهره برداری نمود لذا به نقاط ضعف و قوت آنها توجه خاصی می کردند. 
مورد دوم می توان به توجه و تالش اعضای ستاد بر تدبیر در کم کردن هزینه ها 
اشاره کرد که با عنایت به این که امسال را رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( به سال »جهاد اقتصادی« نام گزاری 
کردند نکته بسیار مهمی است؛ اگر چه این نام فقط مخصوص این سال نیست 
و نظر مبارک ایشان به فرهنگ سازی است. مورد سوم را می توان در عنایت 
کمیته ها و ستاد اجالس به باال بردن کیفیت برنامه ها و دستیابی به اهداف 

راهبردی اجالس بیان کرد. 

گنجینه مجمع:  در پایان اگر مطلبی هست بفرمائید.
ـ به نظر من چیزی که مهم است و باید به آن توجه داشت این است که کلیه 
برنامه های اجالس اعم از فرهنگی، بین المللی، دارای عقبه فکری و علمی 
است و حتی برنامه های اجرائی، رسانه ای، اطالع رسانی و حراست عقبه قوی 
علمی دارند. پیرامون هر موضوع ده ها ساعت بحث های علمی در کمیته ها 
صورت گرفته است، مدیران، کارشناسان با دقت و نگاه علمی به بررسی آنها 
پرداخته اند که حاصل آن مباحث، برنامه هائی است که در ستاد اجالس به 
رأی گذاشته شده است و اگر موضوعی محتوائی  بود در کمیته محتوائی که 
حضرات آقایان اعضای محترم شورای عالی حضور داشتند به بحث و بررسی 

گذاشته و نهایتاً پیرامون آن تصمیم گیری می شد.

امیدوارم خداوند تبارک و تعالی و روح مطهر پیامبر اسالم)ص( و ائمه اطهار 
)علیهم السالم( و وجود مبارک حضرت بقیهًْ  اهلل اعظم ارواحنا له الفدا کمک 
کنند تا این اجالس که در این برهه از زمان در تهران امُّ القرای مسلمین 
تشکیل می شود به اهداف مقدسش که همانا نشر، ترویج فرهنگ اهل بیت 

)علیهم السالم( است دست یابد و موجبات رضایت آنها را فراهم آوریم.
از شما عزیزان که وظیفه و زحمت اطالع رسانی اجالس را بعهده دارید تشکر 
می کنم و برای شما و همه دست اندرکاران این اجالس آروزی موفقیت و 

توفیق روزافزون دارم.

گنجینه مجمع: با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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پس از سه سال؛
مساجد شیعیان الخبر عربستان بازگشایی شد

منابع خبری عربستان از بازگشایی 3 مسجد شیعی شهر الخبر که از سه سال 
پیش تا کنون برپایی نماز جماعت در آن ممنوع اعالم شده بود، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابناـ   بدنبال دیدار جمعی از شخصیتها و 
علمای برجسته شیعه این شهر با حاکم منطقه “الشرقیه” ، ممنوعیت برپایی 

نماز جماعت شیعیان در این سه مسجد لغو شد.
شیعیان الخبر از این پس می توانند بار دیگر در مسجد شمال الخبر قرار دارد، 

مسجد الثقبه و مسجد خیابان “الجسر”، نماز جماعت خود را به جا آورند.
منابع غیر رسمی عربستان اعالم کرده اند این سه مسجد پذیرای بیش از 

20هزار نمازگزار شیعه خواهد بود.
نیز در  اسماعیلی  به شیعیان  همچنین چندی پیش یک مسجد متعلق 

منطقه”حی الثقبه” که بالغ بر دو سال پلمپ شده بود، بازگشایی شد.
گفتنی است در اواسط سال2008 و با اعمال فشار حکومت وهابی آل سعود 
بر ضد شهروندان شیعه، بسیاری از مساجد و حسینیه های مخصوص شیعیان 
بسته شد و شیعیان از بر پایی نماز جماعت حتی در منازل شخصی شان منع 
شدند؛ و حتی برخی از چهره های برجسته شیعه عربستانی، به دلیل برپایی 

نماز جماعت در منزل شخصی خود بازداشت شدند.

وهابی توهین کننده به شیعیان، به سه سال زندان محکوم شد
دادگاه کویت یک وهابی که با اظهاراتی توهین آمیز به شیعیان حمله کرده 

بود به تحمل 3سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت)ع( ـ ابنا ـ  “مبارک مشخص البذالي” که به 
دلیل انتشار پیام توهین آمیز و تهدید شیعیان به قتل، در اینترنت به سوژه 
رسانه های کویتی تبدیل شده بود، به اتهام تهدید به قتل به دوسال و توهین 

به مذهب جعفری به یک سال و در مجموع به سه سال حبس محکوم شد.
وی چندی پیش با توهین به شیعیان و شخصیت های شیعی کویت از جمله 
حسین القالف و صالح عاشور با شنیع ترین اظهارات، آنها را به قتل تهدید 

کرده بود.
این چهره برجسته وهابیت در پیام صوتي که در سایت “یوتیوب” منتشر کرد 
شیعیان را با عباراتي چون “رافضي” خطاب قرار داده و به آنها نسبت حیوان 

داده بود.
وي در پایان این پیام که سرشار از بدگویي به شیعیان است بر قتل شیعیان 

حتي در صورتی که توبه کنند، تأکید کرده بود!

برگزيده ای از اخبار اختصاصی
ـ  ابنا  خبرگزاری اهل بیت)ع( 
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خشم مردم از اهانت به قرآن 
و درخواست برای عذرخواهی دولت هند از مسلمانان

نیروهای پلیس شهر مرادآباد ایالت اتارپرادش هند چندی پیش در حمله به 
خانه یکی از اهالی این شهر به نام “تسلیم احمد سیفی” که به بهانه تفتیش 
خانه صورت گرفت، قرآن کریم را از دست دختری که مشغول به تالوت آن 

بود، گرفته و به آن اهانت کردند.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت)ع( ـ ابنا ـ در پی چاپ عکس نامناسب از 
پیامبر گرامی اسالم در کتاب چهارم مفاهیم اخالقی سازمان آموزشی آی ـ 
اسـ  سیـ  آی )I.C.S.I(،  دبیر کل حزب امن ایالت اتارپرادش هند و رکن 
مجلس قانون گذاری ازدولت مرکزی هند خواست از مسلمانان عذرخواهی 
کند. دکتر عزیز خان همچنین خواستار استعفای “کپل سبل” وزیر مرکزی 

توسعه منابع انسانی هندوستان  و برخورد جدی با ناشر این کتاب شد. 
 CHOTA( بر اساس این گزارش شیعیان این ایالت نیز مقابل حسینیه
IMAMBADA ( و نیز  در سراسر کشور تظاهرات کردند و مجسمه کپل 

سبل وزیر مرکزی توسعه منابع انسانی را به آتش کشیدند. 
در همین حال هیأت مرکزی اهل سنت توسط فرماندار ایالت اتارپرادش هند 
با ارسال اعتراضیه ای به وزیر مرکزی توسعه منابع انسانی، خواستار تحریم 
سازمان آموزشی آی-اس-سی-آی)I.C.S.I ( و برخورد جدی با مولف و ناشر 

این کتاب شدند. 
خبر دیگر از هند اینکه نیروهای پلیس شهر مرادآباد ایالت اتارپرادش هند 
چندی پیش در حمله به خانه یکی از اهالی این شهر به نام “تسلیم احمد 
سیفی” که به بهانه تفتیش خانه صورت گرفت، قرآن کریم را از دست دختری 

که مشغول به تالوت آن بود، گرفته و به آن اهانت کردند. 
به گزارش خبرنگار ابنا مردم این شهر با  اطالع از اهانت به قران، به خیابان 
ها آمده و خشم و نفرت خود را از این اقدام پلیس ابراز داشتند.این گزارش 
حاکی است با ممانعت پلیس از ادامه تظاهرات مردم مرداباد، بین آنان و پلیس 

درگیری پیش آمد که در این درگیری ها بیش از ده نفر زخمی شدند. 
برخی شاهدان عینی از کشته شدن چند نفر بر اثر این درگیری ها خبرداده 
بودند که این خبر تکذیب شد.گفته می شود رئیس پلیس هم هدف اصابت 

یک سنگ قرار گرفته است. 
 گزارش های ارسالی خبرنگار ابنا همچنین حاکی است پس از تیراندازی  
پلیس و مجروح شدن مردم،  آتش اعتراض تمام منطقه را فراگرفت و مردم 

در اتوبان” سنبهل” تحصن کرده و خودروهای پلیس را به آتش کشیدند. 

انتقاد اندیشمند مصري از تکفیر شیعیان
اندیشمند سرشناس مصري و کاندیداي ریاست جمهوري مصر با تأکید بر 

وحدت اسالمي،  از منادیان تکفیر شیعیان به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابناـ  دکتر »محمد سلیم العوا«، تقریب 
بین شیعه و سني را انجام شدني دانست و اظهار داشت: همه مسلمانان اعم از 
شیعه و سني باید با یکپارچگي با عقب ماندگي خود و صهیونیست هایي که از 
هر روشي براي از هم گسستن وحدت اسالمي تالش مي کنند، مبارزه کنند.

وي افزود: اگر به خوبي در مورد اختالفات مذهبي تحقیق کنیم خواهیم 
دانست که صهیونیسم جهاني زمینه ساز آن بوده است.

سلیم العوا تقریب بین کشورهاي اسالمي را مفید دانست و خواستار ایجاد 
محورهاي “ترکیه – ایران” و “قاهره – دمشق – عربستان” براي همبستگي 

بیشتر شد.
وي اختالفات موجود بین مذاهب را جزئي ارزیابي کرد و تصریح نمود: اختالف 
در فرعیات عقاید به معني خروج از اسالم نیست اما برخي از متعصبین عدم 
اعتقاد به مذهبي فقهي خود را خروج از اسالم مي دانند که این غیرقابل قبول 

است.
این اندیشمند مصري با انتقاد از تکفیر شیعیان، تأکید کرد: هیچ کس حق 
ندارد شیعیان را که شهادتین را بر زبان جاري کرده اند، مورد بازخواست قرار 

داده و تکفیر کند.
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همبستگی شیعیان غنا با مردم بحرین
رییس “مجمع اهل  بیت)ع( غنا” با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: مایه بسي تأسف 
است که برخي افراد به نحوي جاهالنه، وضعیت بحرین را »مسئله فرقه اي« 
عنوان مي کنند. این در حالي است که بهیچوجه اینگونه نیست و اعتراضات 
در بحرین اصالً فرقه اي نیست. بر فرض هم که این اعتراضات فرقه اي باشد، 
آیا مردم بحرین انسان نیستند؟ آیا حقوق بشر در مورد آنها صدق نمي کند؟ 
آیا به خاطر طلب حقوق خود باید قتل عام شوند؟ مدافعان و حامیان آزادي 

کجایند؟
به گزارش خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابناـ  شیعیان غنا با انتشار بیانیه ای ضمن 
همبستگی با مردم بحرین در بحرین، اعالم کردند: “ما از همه حامیان صلح 
و آزادي در سراسر جهان میخواهیم که از حقوق اولیه بشر در بحرین دفاع 

کنند. از آنها مي خواهیم که از مظلومین در برابر ظالمین حمایت کنند”.
از سوی »شیخ محمد  که  غنا”  اهل  بیت)ع(  “مجمع  بیانیه ی  کامل  متن 

ابوجاجا« در روزنامه “دیلی دموکرات” منتشر شد به شرح زیر است:
مردم جهان در قرن بیست و یکم همیشه بدنبال حقوق خود هستند. هر 
زمان حقوق موجودي پایمال شود همه براي احقاق حق به پا مي خیزند. 
حقوق گیاهان و حیوانات هم از این امر مستثني نیست. ولي با کمال تأسف 
مي بینیم که حقوق مردم بحرین نادیده گرفته مي شود؛ گویي که آنها جزئي 

از این جهان نیستند. 
فریاد مردم شمال آفریقا و خاورمیانه براي احقاق حقوق دموکراتیک بلند شده 
و همه جهان با آنها ابراز همبستگي میکنند. حتي غربیها و ناتو ادعاي داشتن 
دغدغه براي مردم این کشورها را دارند. ولي واقعیت این است که هر کجا 

منافع غرب اقتضا کند آنها مدافع حقوق بشر هستند ولي جایي که منافعشان 
نباشد به راحتي حقوق ملتها را نادیده مي گیرند و حتي آنها را تروریست لقب 
میدهند. در مورد مردم بحرین هم اینگونه است. مردم بحرین قرباني خشونت، 
جنایت، نسل کشي و زنداني شدن میشوند ولي سازمان ملل، آمریکا و ناتو بي 
تفاوت به آن مي نگرند؛ در حالیکه همینها در لیبي با هم متحد شده و علیه 
دولت لیبي وارد عمل میشوند لیکن از سوي دیگر، علیه ملت بحرین با دولت 
آن کشور متحد مي گردند! آنچه در لیبي و یمن و سوریه اتفاق مي افتد تفاوتي 
با بحرین ندارد و حتی اوضاع بحرین خیلي بدتر است اما خبرگزاري های 
جهان ـ امثال سي ان ان، الجزیره، بي بي سي و... ـ بندرت خبري از بحرین 
منتشر مي نمایند؛ زیرا قدرتهاي غربي بر رسانه ها حاکمیت دارند و هرگونه 

بخواهند اخبار را کنترل مي کنند. 
مایه بسي تأسف است که برخي افراد به نحوي جاهالنه، وضعیت بحرین را 
»مسئله فرقه اي« عنوان مي کنند. این در حالي است که بهیچوجه اینگونه 

نیست و اعتراضات در بحرین اصالً فرقه اي نیست. 
بر فرض هم که این اعتراضات فرقه اي باشد، آیا مردم بحرین انسان نیستند؟ 
آیا حقوق بشر در مورد آنها صدق نمي کند؟ آیا به خاطر طلب حقوق خود باید 

قتل عام شوند؟ مدافعان و حامیان آزادي کجایند؟ 
در بحرین، جنگ علیه »انسانیت« است. ما از همه حامیان صلح و آزادي در 
سراسر جهان مي خواهیم که از حقوق اولیه بشر در بحرین دفاع کنند. از آنها 

میخواهیم که از مظلومین در برابر ظالمین حمایت کنند.
این قتل عام و کشتارها باید فوراً متوقف گردد. نسل کشي باید در بحرین 

متوقف گردد!

برگزيده ای از اخبار اختصاصی
ـ  ابنا  خبرگزاری اهل بیت)ع( 

54 | تابستان1390  118 53ـ  سال پنجم | شماره های 52ـ   گنجینه مجمع



نصراهلل: هنوز امید داریم که امام موسی صدر زنده باشد
دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراسم روز جهانی قدس با درخواست از انقالبیون 
لیبي برای پایان دادن به موضوع امام موسی صدر گفت: ما همچنان امید 

داریم که امام و همرزمانش زنده به لبنان بازگردند.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت )ع(ـ  ابناـ  »حجت االسالم والمسلمین سید 
حسن نصراهلل« دبیر کل حزب اهلل لبنان امروز در بخشي از سخنراني روز قدس 

خود، به موضوع امام موسي صدر نیز پرداخت.
 وي در این بخش از سخنان خود گفت: »رژیم قذافي جنایت ها و خطاهاي 
زیادي در حق ملت خود و و نیز موضوع فلسطین مرتکب شد. از جمله 

جنایت هاي وي، زنداني کردن امام موسي صدر و دو همرزمش بود«.
وي افزود: »این جنایت در راستاي خدمت به رژیم اسرائیل بود چراکه همه 
ما مي دانیم که امام موسي صدر براي مقاومت و فلسطین چه معنا و مفهومی 

داشت«.
دبیر کل حزب اهلل لبنان نقش امام صدر برای مقاومت اسالمی را بسیار مهم 
دانست و گفت: »زنداني کردن وي منتهي به رویدادهایي بدی براي مقاومت 
شد؛ در حالی که اگر به امام موسي صدر اجازه داده مي شد تا باقي بماند، 

دستاوردهاي بزرگي براي مقاومت و موضوع فلسطین روي مي داد«.
وی دور نگه داشتن لیبي از موضوع فلسطین را از دیگر جنایت هاي رژیم 
قذافي دانست و گفت: » درخواست  امروز ما این است که لیبي به موضوع 
فلسطین و جهان عرب بازگردد تا در این خط به طور قدرتمندي حضور 

داشته باشد«.
سید حسن نصراهلل در پایان خطاب به شورای انقالبی لیبی گفت: »از انقالبیون 
لیبي مي خواهیم که پایاني براي این موضوع انساني قرار دهند و ما همچنان 

امید داریم که امام و همرزمانش زنده به لبنان بازگردند«.
شایان ذکر است که مراسم حزب اهلل لبنان به مناسبت روز جهانی قدس، 
عصر امروز در "پارک ایران" واقع در منطقه مرزی مارون الرأس با سخنرانی 

دبیرکل حزب اهلل لبنان برگزار شد.

تیراندازی 4 ساعته به حسینیه شیعیان در پاکستان
ناجوانمردانه به دسته عزاداران شیعه که  با حمله  از تروریست ها  گروهی 
مشغول عزاداری سالروز شهادت امیرالمومنین)ع( بودند، 4 ساعت حسینیه 

آنان را مورد حمله قرار دادند و پلیس دخالتی نکرد!
به گزارش خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابناـ  حمله به این عزاداران در روستای 
"امیرپورمانگن" از توابع "چکوال" )واقع در ایالت پنجاب( صورت گرفت و 

شیعیان عزادار مجبور شدند به داخل حسینیه پناه ببرند.
در این حمله وحشیانه، تروریست ها چهار ساعت پیاپی به حسینیه تیراندازی 
کردند که در نتیجه، خساراتی به ساختمان حسینیه وارد آمد و تعدادی نیز 

مجروح شدند.
متأسفانه با وجود طوالنی بودن زمان این حمله، پلیس هیچ عکس العملی از 

خود نشان نداد.

دو ترور دیگر در پاکستان
همچنین در دو حمله دیگر در پاکستان، 2 تن دیگر از شیعیان به شهادت 

رسیدند.
در یکی از این حمالت جوان 23 ساله  ای به نام »زین میرزا« پسر »امین 
میرزا« در نزدیکی "عسکری پارک" در راه بازگشت به خانه مورد حمله قرار 
گرفت. تروریست ها یک گلوله به قلب و 2 گلوله به سر این جوان زدند که 

باعث شهادت وی در همان لحظات اولیه شد.
همچنین در منطقه "دی آئی خان" شیعه 40 ساله ای به نام »سید اعجاز 
حسین شاه« پسر »سید فدا حسین شاه« در منزل خود مورد حمله قرار 
گرفت. در این حمله، افراد ناشناس به زور داخل خانه وی شده و با تیراندازی 
او را به شهادت رساندند. سید اعجازحسین راننده بود و 5 فرزند از وی باقی 

مانده است.

www.ABNA.ir
AhlulBayt News Agency
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چكیده مطالب خالصة مواضيع المجلة
این شماره به 
زبان عربي ترجمة: السید حیدر الحسیني

نقرأ في هذا العدد من مجلة "كنجينه مجمع" ستة ملفات خاصة وهي:
 

1 – شهر رمضان المبارك
حل علینا شھر رمضان المبارك شھر ضیافة هللا، وبھذہ المناسبة خصصت المجلة ملفا خاصا اشتمل على مواضیع متنوعة، منھا: 

كلمة قائد الثورة اإلمام الخامنئي، وبیانات مراجع التقلید.
وكذلك اشتملت على حوار مع "أیة هللا السید أحمد خاتمي" و "حجة اإلسالم السید أبو الحسن نواب" من أعضاء الھیئة العلیا 
للمجمع العالمي ألھل البیت)ع(، دار الحوار حول شھر رمضان المبارك ومولد اإلمام الحسین المجتبي)ع(، ویوم القدس العالمي.

 
2  - عام الحزن

 افتقد الرسول)ص( في السنة العاشرة من البعثة اثنان من أكبر حماته، وھما عمه أبو طالب)ع(، وزوجته خدیجة الكبرى)س(، 
فاستحق ھذا العام بحق أن یسمى بعام الحزن.

في ھذا العدد نقرأ حوارات ومواضیع تفضل بھا علماء دین وباحثون حول شخصیة وإیمان أبي طالب)ع(، وشخصیة وتضحیات 
أم المؤمنین خدیجة)س(.

 
3 – جندي اإلسالم، وابن اإلمام

في الخامس من آب تصادف الذكرى السنویة الغتیال العالمة الشھید السید عارف حسین الحسیني، زعیم الشیعة في باكستان. 
وبھذہ المناسبة نطالع ملفا حول حیاة ھذا العالم الرباني، ویشتمل الملف أیضا تحلیال لألوضاع التي یعیشھا الشیعة في باكستان.

 
4 – ستة أشهر مقاومة مظلومة

انتفاضة 41 شباط التي شھدتھا البحرین تدخل شھرھا السابع. قاوم الشعب البحریني طوال األشھر الستة المنصرمة مقاومة باسلة 
قدم خاللھا 14 شھیدا، ومئات الجرحى في مواجھة استبداد أمریكا وآل خلیفة وآل سعود.

یشتمل ھذا الملف على تقریر مصور عن ھذہ المقاومة، وكذلك حوار مع السید راشد الراشد رئیس جمعیة العمل اإلسالمي.
 

5 – نشاطات المجمع العالمي ألهل البيت)ع(
تشتمل ھذہ الصفحات على تقریر عن أھم نشاطات المجمع العالمي ألھل البیت)ع(، ومختلف المواقف الصادرة عن عدد من 

أعضاء الھیئة العلیا للمجمع.
 

6 – االجتماع الخامس للجمعية العامة
تستضیف طھران في أیلول المقبل االجتماع الخامس للجمعیة العامة للمجمع العالمي ألھل البیت)ع(. وبھذہ المناسبة أجرینا حوارا 

شامال مع حجة اإلسالم والمسلمین محمد ساالر، األمین العام للشورى المركزیة لھذا االجتماع.
 

- أخبار ابنا
في الصفحات األخیرة من ھذا العدد كسائر أعداد المجلة، نطالع باقة مختارة من األخبار الخاصة لوكالة أھل البیت)ع( – ابنا –

وتقوم وكالة أنباء "ابنا" بنشر أخبار الشیعة بـ 17 لغة.
www.abna.ir  :عنوان الوكالة على شبكة االنترنت
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چكیده مطالب 
این شماره به 
زبان اردو ترجمه: فرحت حسين مهدوي

مجلۂ گنجينہ کے اس شمارے ميں چه  خصوصی ضميمے شائع کئے گئے ہيں:

1. ماه مبارک رمضان
ضیافت هللا کے مہینے کی مناسبت سے مختلف مطالب پر مشتمل خصوصی ضمیمہ شائع کیا گیا ہے جن میں امام خامنہ ای اور مراجع تقلید کے 

پیغامات بھی شامل ہیں۔
نیز اس ضمیمے میں عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی کی شورائے عالی کے اراکین »آیت هللا سید احمد خاتمی« اور »حجت االسالم سید ابوالحسن نواب« 
کے ساتھ ماہ مبارک رمضان، امام حسن مجتبی علیہ السالم کی والدت با سعادت اور عالمی یوم القدس کے سلسلے میں ہونے والے خصوصی 

مکالمات بھی شامل کئے گئے ہیں۔

2. عام الحزن
بعثت نبی )ص( کے دس سال بعد رسول خدا )ص( کے دو بڑے حامیوں یعنی »حضرت ابوطالب)ع(« اور ام المؤمنین »سیدہ خدیجۃ الکبری )س(« 

کا انتقال ہوا اور یہ سال رسول خدا )ص( کے حزن و اندوہ کا سال یعنی »عام الحزن« قرار دیا گیا۔
اس ضمیمے میں حضرت ابوطالب )ع( کے ایمان اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ )س( کی شخصیت کے بارے میں مسلم علماء کی آرآء بیان کی گئی ہیں۔

3. اسالم کے سپاہی فرزند امام
پانچ اگست کا دن قائد ملت جعفریہ پاکستان »شہید عالمہ سید عارف حسین حسینی« پر بزدالنہ قاتالنہ حملے کا دن ہے۔ اسی حوالے سے اس عالم 
عارف کی زندگی کے بارے میں مختلف قسم کے مطالب نیز شیعیان پاکستان کی موجودہ صورت حال کا جائزہ اس ضمیمے میں قارئین محترم کی 

خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔

4. چه مہينے مظلومانه مزاحمت
بحرین کا 41 فروری کا انقالب ساتویں مہینے میں داخل ہوچکا ہے۔ بحرین کے عوام نے گذشتہ چھ مہینوں کے دوران بہادرانہ استقامت اور 14 

شہیدوں اور سینکڑوں زخمیوں کی قربانی دے کر، امریکہ، آل خلیفہ اور آل سعود کے جبر و ظلم کے مد مقابل مزاحمت کی ہے۔
اس ضمیمے میں اس مزاحمت کی با تصویر رپورٹ نیز جمعیت عمل اسالمی کے سیکریٹری جنرل »جناب راشد الراشد« کا مکالمہ پیش خدمت ہے۔

5.  عالمی اہل بيت )ع( کی مصروفيات
اس ضمیمے میں عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی کی مصروفیات نیز اسمبلی کی شورائے عالی کے بعض اراکین کے بیانات پر مبنی مفصل رپورٹ 

درج کی گئی ہے۔

6. .  عالمی اہل بيت )ع( کا پانچواں عمومی اجالس
اس سال ستمبر کے مہینے میں دارالحکومت تہران عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی کی جنرل اسمبلی کے پانچویں عالمی اجالس کا میزبان ہے۔ اس 
ضمیمے میں اسی حوالے سے اجالس کی مرکزی شوری کے سیکریٹری »حجت االسالم والمسلمین محمد ساالر« کا مفصل انٹرویو شائع کیا گیا ہے۔

ــ  ابنا کی خبريں
اس شمارے کے آخر میں ـ گنجینہ کے گذشتہ شماروں کی مانند ـ اہل البیت )ع( نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی خصوصی خبریں اور رپورٹیں شائع کی 

گئی ہیں۔
ابنا خبر رسان ایجنسی شیعیان عالم کی خبریں دنیا کی 71 زبانوں میں شائع کرتی ہے۔ انٹرنیٹ میں اہل البیت )ع( نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کا پتہ: 

www.abna.ir

121 54 | تابستان1390   53ـ   گنجینه مجمعسال پنجم | شماره های 52ـ 



ABSTRACTOS چكیده مطالب
این شماره به 
زبان اسپانیولی Traducido por Jalil Sahurie Sadi

En este número de la Revista Ganyineh Mayma, han sido publicados seis especiales:

1.MES SAGRADO DE RAMDÁN
Con ocasión del sagrado mes de Ramadán, se han publicado especiales con variados temas. Un discurso de 
Imam Jameneí y los mensajes de los prominentes jurisprudentes islámicos »Ayatolá Sayyid Ahmad Jatamí« 
y »Huyyatulislam Sayyid Abulhassan Nawab«, miembros del consejo superior de la Asamblea Mundial de 
Ahlul Bait (a.s.), quienes hablaron acerca del nacimiento de Imam Hassan Muytaba (a.s.) y el Día Mundial 
de Al-Quds.

2. AM AL-HAZN – AÑO DE LA TRISTEZA 
En el décimo año de la revelación fallecieron »Hazrat Abu Talib (P)« y »Hazrat Jadiyah (P) « dos grandes 
protectores del Profeta de Dios (Bpd). Este año el Profeta lo nombró como el Año de la Tristeza. Este es-
pecial contiene entrevistas a eruditos islámicos sobre la personalidad y fé de Hazrat Abu Talib (P) y Hazrat 
Umm ul-Mu’minín Jadiyah (P).

3. SOLDADO DEL ISLAM, HIJO DEL IMAM
El día 5 de Agosto, es el aniversario del ataque terrorista a »Shahid Alamá Sayyid Aref Hussein Husseiní, 
líder de los shiítas de Pakistán. Con motivo de esta ocasión se han publicado temas relacionados a la vida 
de Alamá Aref y también una investigación sobre la situación de las actividades de los shiítas de Pakistán.

4. SEIS MESES DE OPRIMIDA RESISTENCIA
La revolución de Bahrein del 14 de febrero  entró en su séptimo mes.  El pueblo de Bahrein durante los 
últimos 6 meses con su heróica resistencia, dando 41 mártires y cientos de heridos enfrenta la opresión de 
Estados Unidos y de las dinastías al-Jalifa y al-Saud. En este especial se publica un informe de esta resist-
encia y también una entrevista con el »Sr. Rashid al-Rashid«, presidente de la sociedad islámica amal.

5.ACTIVIDADES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE AHLUL BAIT (P) 
En estas páginas se publica un informe de las actividades más importantes de la Asamblea Mundial de 
Ahlul Bait (P) y también una cantidad de contenidos de miembros del Consejo Superior de la Asamblea.

6.QUINTA CUMBRE DE LA ASAMBLEA POPULAR.
En septiembre de este año Teherán será anfitrión de la Quinta Cumbre de la Asamblea Popular de 
la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P). Con motivo de esta ocasión se ha publicado una entrevista 
con »Huyyatulislam wal Muslimin Muhammad Salar«, secretario del consejo central de esta cum-
bre.                                                                                                                                                                                                                              

— NOTICIAS DE ABNA
También al final de este número, como en todos los números de Ganyineh, se publica un extracto de noti-
cias exclusivas  de la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (P) ABNA. 
La Agencia de Noticias ABNA, publica noticias de los shiítas del mundo en 17 idiomas. Dirección del sitio 
internet de esta agencia www.abna.ir
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چكیده مطالب 
این شماره به
Tercüme: Zafer Aydaş زبان ترکی استانبولی

Gencine-i Mecme Dergisinin bu sayısında altı özel sayıya yer verilmiştir:

1. Mübarek Ramazan Ayı
Allah’ın ziyafet ayından dolayı bu sayıda, İmam Hamaney’in konuşmaları ve taklit mercilerin mesajları gibi 
çeşitli konularda özel sayılar yayınlandı.   
Aynı şekilde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Konsey üyeleri “Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi” ve 
“Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Ebu’l Hasan Nevvab”la Mübarek Ramazan Ayı, İmam Hasan Mücteba ve 
Dünya Kudüs Günü hakkında röportajlar yapıldı.

2. Hüzün Yılı
Allah Resulünün iki büyük savunucusu ve koruyucusu olan “Hz. Ebu Talip (a.s)” ve “Hz. Hatice (s.a)” 
Bi’setin onuncu yılında dünyadan göç etmişti. Bu yıla Peygamberin hüzün yılı adı verilmişti.
Bu özel sayıda, din alimlerinden Hz. Ebu Talib’in karakteri, imanı ve Ummu’l Mümin’in Hz. Hatice’nin (s.a) 
şahsiyeti hakkında röportajlara ve konulara yer verildi.

3. İmam’ın Oğlu İslam’ın Askeri
Pakistan Şialarının lideri, “Şehit Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyni” 5 Ağustosta alçakça bir saldırı so-
nucu şehit oldu. Bundan dolayı bu büyük alim ve arifin yaşamı ve Pakistan Şialarının fiili durumu hakkın-
da bilgilere yer verildi.

4. Mazlumca Altı Aylık Mücadele
Bahreyn’in 14 Şubat devrimi yedinci ayına girdi. Bahreyn halkı geçtiğimiz altı ayda kahramanca mücadele 
ile Amerika, Al-i Halife ve Al-i Suud’un zulümlerine karşı 41 şehit ve yüzlerce yaralı takdim etti.
Bu özel sayıda, bu mukavemet ve direniş hakkında resimli bir rapor ve İslami Emel Örgütü Başkanı “Raşit 
er- Raşit”le yapılan bir röportaja yer verildi.

5. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın Çalışmaları
Bu sayfalarda, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın önemli çalışmaları ve Kurultay Yüksek Konseyinin bazı 
üyelerinin konumlarına yer verildi.

6. Kurultay Genel Kurulunun Beşinci Toplantısı
Bu yılın Eylül Ayında Tahran, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Beşinci Genel Toplantısına ev sahipliği ya-
pacak. Bundan dolayı bu toplantının Merkez Konsey Sekreteri “Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Muhammed 
Salar”la kapsamlı bir röportaj yapılarak bu sayıda yayınlandı.

- ABNA Haberleri
Aynı şekilde bu sayının sonunda, önceki sayılarda olduğu gibi Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın özel haber-
lerine yer verildi.
ABNA Haber Ajansı, dünya Şiilerinin haberlerini 17 dilde yayınlamaktadır. Bu haber ajansının internet ad-
resi şu şekildedir: www.abna.ir

Derginin Bu Sayısında yer Alan Konuların özeti
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ABSTRACTS چكیده مطالب
این شماره به 
زبان انگلیسي Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Ganjineh Magazine no. 52-54 offers six special issues 

1. The holy month of Ramadan 
A Special Issue including various subjects had been published on the occasion of God’s hospitable month. 
Of these subjects: The speeche4 of Imam Khamenai and messages of other maraji’ (religious authorities_). 
Likewise, interviews with Ayatullah Sayyid Ahmad Khatamai and Hujjat al-Islam Sayyid Abu al-Hasan 
Navvab memberws of the Supreme Council of the Ahl al-Bayt (‘a) World Assembly on the holy month of 
Ramadan, birth of Imam Hasan al-Mujtaba and International Quds day. 

2. The year of Grief 
The tenth year of prophecy or the Prophet’s grief, during which his holiness Abu Talib and her holiness 
Khadijah (Allah’s peace be upon her) the two great supporters of the Apostle of Allah had passed away. 
Interviews with and subjects from religious scholars about personality and faith of his holiness Abu Talib 
(‘a) and Un al-Mu’minin Khadijah ( may God’s peace be upon her has been published. 

3. The Soldier of Islam, the Son of the Imam 
August 5, is the anniversary of the unmanly assassination of martyr Allamah Sayyid Arif Husay Husayni 
the leader of Pakistani Shiah. Subject matters on the life of the Gnostic scholar and analysis of status quo 
of Pakistani Shi’ah have been published on this occasion. 

4. Six months of Oppressed Resistance
The Bahraini revolution of February 14 is in its seventh month. With courageously resistance, offering 41 
martyrs and hundreds injured during the recent six months, the Bahraini people stood against the oppres-
sion of America, Al Khalifah and Al Su’ud. An illustrated report of the resistance and interview with Mr. 
Rashid al-Rashid the head of Jam’iyyat al-Amal al-Islam has been published in this special issue. 

5. Activities of the Ahl al-Bayt (‘a) World assembly 
A report of important activities of the Ahl al-Bayt (‘a) World Assembly and a number of stances of mem-
bers of the Supreme Council of the Ahl al-Bayut (‘a) World Assembly has been published on these pages. 

6. The 5th Meeting of the General Assembly 
Tehran will host the 5th meeting of General Assembly of the Ahl al-Bayt (‘a) World Assembly in the com-
ing September. A detailed interview with Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Muhammad Salar the Secretariat 
of Central Council of this meeting has been published on this occasion. 

- ABNA news
-Like other previous issues of Ganjineh magazine, you may also see a special news in brief  in the end of 
this issue. ABNA news agency breaks Shiah news in Seventeen languages and you may visit its site at: 
www.abna.ir     
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