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بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال رسول اهلل)ص( : »من أصبح و لم یهتّم بأمور المسلمين فليس بمسلم

هر کس صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست«.
در روزهایی كه مسلمانان جهان از بركات معنوی ماه مبارک رمضان برخوردارند و یکدیگر را بر سفره های زیبای افطار و سحر ميهمان 

می نمایند، سيلی ویرانگر در كشور دوست و مسلمان »پاكستان« فاجعه آفرید.
این سيل كه در طول 80 سال گذشته بی سابقه بوده است، در مناطق "خيبر پختونخوا"، "پنجاب"، "سند" و "بلوچستان" موجب كشته 
و مفقود شدن بيش از 22000 نفر و آواره شدن بيش از 15 ميليون نفر از هم كيشان ما شده است. همچنين ميليون ها نفر از پيروان 

اهل بيت)ع( در مناطق "گلگت" و "بلتستان" از این فاجعه طبيعی آسيب دیده اند.
این در حالی است كه به علت شرایط دشوار امدادرسانی و تأخير در رساندن كمک های بشردوستانه جهانی، خسارت دیدگان از این سيل، 
با كمبود شدید آب سالم، مواد غذایی و دارو مواجه هستند؛ امری كه باعث افزایش خسارت های جانی و شيوع بيماری های واگيردار و 

خطرناک نظير وبا می گردد.
با كمال تأسف، پس از باران های شدید و مجدد، كمک رسانی با مشکالت بيشتر مواجه شده و موج جدیدی از سيل، در حال وخيم تر 
كردن اوضاع است. عالوه بر این، گزارش هایی كه از مسؤوالن پاكستان به ما رسيده است حکایت از آن دارد كه بيش از 700 هزار هکتار از 

زمين های كشاورزی با محصوالتی نظير برنج و پنبه از بين رفته كه این امر نشان دهنده آینده ای دردناک و فاجعه آميز برای منطقه است.
همچنين با وجود اینکه ابعاد خسارت های فعلی بسيار وسيع است و تنها فرونشست آب حدود 40 روز به طول خواهد انجاميد، متأسفانه 

موج سوم بارندگی نيز در راه است. 
با توجه به آنچه گذشت، و با الهام از دستورات قرآنی و آموزه های رسيده از پيامبر اكرم و اهل بيت ایشان ـ عليهم السالم ـ كه عالمت 
مسلمانی را همدردی و یاری مسلمانان آسيب دیده دانسته اند، مجمع جهانی اهل بيت )ع( از كليه مسلمانان جهان و نيز سازمان ها و 
شخصيت های تأثيرگذار درخواست می كند تا با جمع آوری و ارسال كمک های فوریـ  به صورت نقدی و غير نقدیـ  اندكی از درد و رنج 

مردم خسارت دیده بکاهند. 

بيانيهمهممجمعجهانياهلبيت)ع(
دربارهکمکبهسيلزدگانپاکستان

 
در پی سیل بی سابقه در پاکستان که موجب کشته و مفقود شدن بیش از 22000 نفر و 
آواره شدن بیش از 15 میلیون نفر از هم کیشان ما شده و نیز به میلیون ها نفر از پیروان 
اهل بیت)ع( در مناطق "گلگت" و "بلتستان" آسیب جانی و مالی زده است، مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( بیانیه مهمی صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: 
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سازمان ها، جمعيت های خيریه و اقشار مختلف مردم می توانند از طرق زیر كمک های خود را به برادران و خواهران نيازمند خود در پاكستان 
برسانند:

1. واریز كمک های نقدی به حساب 1123 بانک ملي ایرانـ  شعبه كميته امداد امام خميني )ره( ؛
2. واریز كمک های نقدی به حساب 99999 بانک ملی ایرانـ  متعلق به هالل احمر ؛

3. واریز كمک های ارزی )برای مسلمانان خارج از كشور ( به حساب ارزی 702070 نزد بانک ملی ایران؛ 
4. تحویل كمک های غيرنقدی به ایستگاه های هالل احمر، كميته امداد، مساجد، بسيج و ستادهای نماز جمعه در داخل، و 
مؤسسات خيریه و نهادهای امدادرسان در خارج )اقالم مورد نياز: آب آشاميدنی، دارو، انواع كنسرو، آرد، خرما، پتو، كلمن، 

پشه بند،  زیرانداز، چادرهای گروهی، ظروف آشپزخانه،  محصوالت بهداشتی و پوشاک(؛
5. همچنين با توجه به روابط مستقيم مجمع جهانی اهل بيت )ع( با شخصيت ها و گروه های مسلمان و شيعه در پاكستان، 

این مجمع آمادگی خود را برای دریافت و ارسال این كمک ها به زیان دیده گان و آوارگان اعالم می دارد.

گذشته از كمک های فوری نقدی و غيرنقدی، با توجه به آنکه پس از فروكش كردن احساسات و عواطف جهانی، و نيز سرد شدن قریب الوقوع 
هوا، آوارگان با مشکالت بيشتری روبرو خواهند شد الزم است كه از هم اكنون مقدمات مالی، فنی و مهندسی برای ساختمان سازی و 
بازسازی مناطق سيل زده آغاز گردد. لذا مجمع جهانی اهل بيت)ع( از كليه نيکوكاران، متموالن، معماران، مهندسان، شركت ها و سازمان های 

مرتبط با این زمينه، دعوت به همياری می كند.
در پایان یک بار دیگر از تمامی بشردوستان جهان درخواست می كنيم كه در این جنبش امدادرسانی با ما همراه گردند؛ بدین اميد كه عمل 

ما مورد رضایت خداوند سبحان، پيامبر اكرم)ص( و امام زمان حجت بن الحسن المهدی)عج( قرار بگيرد.
و قل اعملوا فسيری اهلل عملکم و رسوله و المؤمنون
مجمع جهانی اهل بیت)ع(ـ  رمضان المبارک 1431


پسازفروکشکردنعواطفجهانی،ونيزسردشدنهوا،آوارگانبامشکالت
بيشتریروبروخواهندشدلذابايدمقدماتبازسازیمناطقسيلزدهآغازگردد.
لذاازکليهنيکوکاران،متموالن،معماران،مهندسان،شرکتهاوسازمانهای
مرتبطبااينزمينه،دعوتبههمياریمیشود
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سيليمانندسونامي
گزارش جامع اوضاع  فاجعه بار سیل در پاکستان 

 هشدار 
روز شنبه 9 مرداد 1389 )مطابق با 31 جوالی 
2010( به مردم و دولت پاكستان هشدار داده شد 

كه سيلی بزرگ در راه است.
روز 14 مرداد )پنجم اوت( بارش های موسمی كه 
استمرار آن، فاجعه سيل بزرگ پاكستان را آفرید 
اوت(   10( مرداد   19 تا  بزرگ  بارش  شد.  آغاز 
یافت و  ادامه  و سپس به شکل متناوب  مستمراً 
سيالب هایی را ایجاد كرد كه ميليون ها پاكستانی 

مسلمان را مصيبت زده نمود. 
فاجعه آنقدر بزرگ بود كه مردم نمی توانستند كاری 

برای این هشدار كنند ... و مصيبت نازل شد ... 

شدت فاجعه 
جاري شدن سيل كه موجب طغيان رودخانه ها، 
آبگرفتگي و رانش زمين در شمال غرب، مركز و 
جنوب پاكستان شد، بسياري از خانه ها، محصوالت 
سيل  این  كرد.  تخریب  را  زراعي  زمين هاي  و 
م.  سال 1929  از  كشور  این  شدیدترین سيالب 

محسوب می شود. 
است  رفته  آب  زیر  به  پاكستان  یک پنجم كشور 
معادل 20  كه  پاكستان  مردم  یک دهم  حدود  و 
ميليون نفر می شوند در وضعيتی بسيار نامناسب 

به سر می برند. 
تهدید همچنان ادامه دارد و بيش از1ميليون فوت 
نزدیک  سوكور  سيل بند  به  آب  ثانيه  بر  مکعب 
كه  نکند  »خدا  می گویند:  مسؤوالن  و  می  شود 
سيل بند سوكو بشکند ... كه همه چيز از كنترل 

خارج خواهد شد«. 
سازمان ملل اعالم كرد كه این سيل، فجایعی به مراتب 
گسترده تر از سونامی سال 2004 )1383( در اقيانوس 
هند به وجود آورده است. بر اساس اعالم این سازمان، 
اوضاع انسانی و سطح نيازهای مردم به اندازه ای است 
كه با زمان زمين لرزه سال 2005 در بخش پاكستانی 
از 73000 كشته و 3/5ميليون  كشمير كه بيش 

بی خانمان برجای گذاشت مقایسه می شود. 

 مناطق آسیب دیده 
مناطقی كه در ایاالت "سند"، "پنجاب"، "كشمير" 
و "خيبر پختونخوا" تحت تأثير بارندگی قرار گرفتند 
صوابی،  نوشهره،  چارسده،  پيشاور،  از:  عبارتند 
مردان، كوهات، دیره اسماعيل خان، بنو، لکی مروت، 
كرک، تانک، ميان والی، لّيه، بهکر، دیره قاضی خان، 
راولپندی،  راجنپور،  رحيم یارخان،  مظفرگر، 

كاتچا،  بلتستان،  گلگت،  الهور،  گوجران واله، 
خوشاب، كاالباغ، عيسي خيل، دیره بن پناه، كوت اَّدو، 

جامپور، سوجانوال و متهن كوت. 
هواشناسی همچنين در مورد احتمال جاری شدن 
سيل در شهرهای كراچی و حيدرآباد هم هشدار داد. 

درخواست های متعدد کمك 
رضا  »یوسف  خرابی ها  عظيم  سطح  به  توجه  با 

درخواست های  پاكستان،  وزیر  نخست  گيالنی« 
به  تا  نمود  ارسال  جهانی  جامعه  برای  متعددی 
پاكستان در جهت كمک به كاهش آسيب ها به 
مردم سيل زده از این كشور حمایت كنند. وی در 
سخنرانی 15 مرداد )6 اوت( به مردم گفت: »االن 
كه من صحبت می كنم، سيل در حال نابود كردن 

نواحی جدید و افزودن به دامنه خرابی ها است.« 

تعلل جهانی 
اما این درخواست های كمک با سرعت عمل جهان 
خيبر  وزیر  یک  حسين«  »افتخار  نشد.  مواجه 
پختونخوا گفت: » ما نتوانسته ایم كمکی كه انتظار 
المللی  بين  جامعه  و  فدرال  دولت  از  را  داشتيم 

دریافت كنيم«. 
حتی دو هفته پس از آغاز جاری شدن سيل هم 
مقام های سازمان ملل با ابراز تأسف از عدم واكنش 

  تنظيم: ع. حسیني عارف
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هشدار  كمک رسانی،  برای  جهانی  جامعه  سریع 
دادند كه موج دوم مرگ  و مير ناشی از بيمار ی ها 

در راه است. 
»ضمير اكرم« نماینده دائم پاكستان در مقر سازمان 
ارسال  كندی  از  مسئله  این  به  واكنش  در  ملل 
كمک های جامعه بين المللی به قربانيان سيل انتقاد 
و اعالم كرد كه جامعه بين الملل نسبت به ميزان 
ویرانی های ناشی از سيل آگاه است اما كمک كافی 

به پاكستان نرسيده است. 

ریشه تعلل 
ریشه این تعلل جهانی به مشکالت داخلی و فرقه ای 
این  دولتمردان  برخي  فساد  و  و ضعف  پاكستان 
كشور برمی گردد. به همين دليل، نوعی بی ميلی از 
سوی كشورهای خارجی و حتی خود مردم پاكستان 
برای كمک  به سيل زدگان وجود دارد چون بسياری 
مطمئن نيستند كه كمک های آنها به طور صادقانه 

صرف سيل زدگان  شود. 
از  دالر  ميليون   470 از  بيش  هم  گذشته  در 
كمک های بشردوستانه خارجی به قربانيان زلزله 
 2005 پاكستان توسط دولت آصف علی زرداری 
صرف مسائل دیگر شد. به گفته برخی سياسيون 
و  منازل  بيمارستان ها،  مدارس،  پاكستان  ارشد 
خارجی  اهدایی  پول  با  بود  قرار  كه  مسير هایی 
ساخته شود همچنان بعد از 5 سال ساخته نشده 

است. 

اتهام به دولت 
خشم مردم پاكستان از ناكارآمدی دولت »آصف 
علی زرداری« در رسيدگی به سيل زدگان این كشور 
به حدی زیاد شده است كه بسياری اكنون احتمال 
بروز ناآرامی در این كشور و حتی اقدام نظامی ارتش 

را می دهند. 
طبيعی  فاجعه  بدترین  بحبوحه  در  كه  زرداری 
پاكستان در 80 سال گذشته، به تور اروپایی خود 
رفته بود اكنون با انتقادهای جدی از سوی مردم 
و رسانه های این كشور روبه روست. رئيس جمهوری 
پاكستان كه متهم به بی توجهی نسبت به مردم این 
كشور است تحت فشارهای سياسی شدید به سر 
او را هر روز متزلزل تر  می برد كه پایه های دولت 

می كند. زرداری بيش از یک هفته در اروپا بود و 
حتی حاضر نشد یک روز از سفر برنامه ریزی شده 
خود را كم كند. وی گفت: » مدیریت واكنش دولت 
به سيل وظيفه نخست وزیر است و او در حال انجام 
مسئوليتش هست. من در جریان آخرین وضعيت 
قرار دارم و دليلی وجود ندارد كه سفر كوتاهم را 
قطع كنم، بلکه به دنبال گرفتن كمک بين المللی 

برای سيل هستم«!! 
گروه زیادی از نيروهای ارتش پاكستان كه درگير 
جنگی سخت با شبه نظاميان در مناطق مختلف 
مردم  كمک  به  قوا  تمام  با  نتوانسته اند  هستند 
بشتابند. بسياری از مردم این كشور اكنون احساس 

می كنند به حال خود رها شده اند. 
»جمشيد داستی« نماینده مجلس ملی از مظفرگر 
می گوید: »هزاران نفر هنوز در بين آب  های سيل 
گرفتار مانده اند و صدها نفر در پنجاب جنوبی غرق 
شده اند. دولت در هيچ كجای اینجا حضور ندارد. 
دولت وعده های توخالی می دهد، ولی عمال كاری 

صورت نمی دهد«. 
یک فعال اجتماعی در سند هم از واكنش دولت 
ابراز نگرانی كرد و گفت: »صدها هزار نفر در مناطق 
ایجاد  اردوگاه هایی  دولت  مانده اند.  گرفتار  كاتچا 
كرده است، اما چه كسی می تواند مردم گرفتار را 
به اردوگاه ها منتقل كند؟ آنها با این شيوه ای كه 
كار می كنند قادر به جمع كردن این فاجعه نخواهند 

بود.« 
مانند  نيز  پنجاب  مختار  وزیر  شریف«  »شهباز 
برای  منابع  نبود  مورد  در  پختونخوا  دولت خيبر 
تخليه و امدادرسانی به ميليون ها قربانی سيل ابراز 
نگرانی كرد. »صدها نفر از مردم محلی در نواحی 
دیگر گرفتار شده اند ... دولت پنجاب برای تخليه 
افراد گرفتار از قایق استفاده می كند اما اینها كافی 

نيستند«. 
یک مقام الهوری هم گفت: »ما در عمليات های 
امداد و نجات با مشکالتی مواجه هستيم.« او در 
پاسخ به اینکه آیا به نامه ای كه وزیر مختار استان 
به دولت فدرال نوشته است پاسخی دریافت شده 
است گفت: »خير، ما هيچ پاسخی از دولت فدرال 

دریافت نکرده ایم«. 
مردم سند یک شاهراه را به عنوان اعتراض بند آورد. 

آنان شکایت مي كردند كه مقامات براي جلوگيري از 
شکستن سد هيچ تالشي را سازمان نداده اند. 

کمك ها در دست طالبان؟ 
نگرانی هایی در مورد احتمال سوءاستفاده از كمک ها 
و افتادن آن به دست شبه نظاميان طالبان هم مطرح 
شده بود كه دولت پاكستان آن را رد كرده و می گوید 

كه كمک ها فقط صرف سيل زدگان خواهد شد. 

بان کی مون: ابعاد فاجعه ؛ بسیار گسترده
اضطراری  ملل متحد در جلسه  دبيركل سازمان 
كمک به پاكستان گفت كه هم كمک ها باید سریع تر 
به این كشور برسد و هم این كه مبلغ بيشتری برای 

بازسازی مناطق سيل زده در پاكستان نياز است. 
به  كمک  برای  این  از  پيش  كه  كی مون«  »بان 
 460 مبلغ  بود،  خواسته  پاكستان  سيل زدگان 
ميليون دالر جمع آوری شود. این بار گفت: هم 
مبلغ  این كه  هم  و  برسد  سریع تر  باید  كمک ها 
بيشتری برای بازسازی مناطق سيل زده در پاكستان 
نياز است. سيل پاكستان مانند همان سونامی است 

فقط سرعت آن كمتر است. 

نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسالمي 
»احسان اوغلو« دبيركل سازمان كنفرانس اسالمی 
پيشنهاد تشکيل صندوق كمک های فوری سازمان 
تشکيل  كرد. خواستار  ارایه  را  اسالمی  كنفرانس 

صندوق كمک های فوری به پاكستان شد. 
وی با تاكيد بر این كه سيل پاكستان یک بار دیگر 
ضرورت نياز به تشکيل یک صندوق كمک های 
تشکل هایی  »چنين  افزود:  كرد،  آشکار  را  فوری 
برای  و  است  سياسی  تصميمات  اتخاذ  نيازمند 
گرفتن چنين تصميمی در جریان اجالس سران 
سازمان كنفرانس اسالمی در مصر در سال آینده از 

هم اكنون تالش های خود را آغاز خواهيم كرد«. 
بانک توسعه اسالمی هم تاكنون 11 ميليون و 200 
هزار دالر كمک مالی در اختيار اسالم آباد قرار داده 

است . 

سوء تغذیه و بیماری 
سيل زدگان در معرض انواع بيماری ها ـ مخصوصا 
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وباـ  هستند. عالوه بر این در حال حاضر حداقل 36 
هزار نفر از اسهال شدید رنج می برند. 

بيش  هم اكنون  ملل،  سازمان  اعالم  براساس 
انواع  از10 ميليون كودک پاكستانی را درمعرض 
بيماری های واگيردار قرار دارند و حدود 7 ميليون 
آب  سرپناه،  نظير  اوليه  كمک های  نيازمند  نفر 
آشاميدنی، خوراک، بهداشت و مراقبت های درمانی 

هستند 

مصیبت "یتیمان محتوم" 
قربانيان  آسيب پذیرترین  نوجوانان،  و  كودكان 
اكنون  هستند.  پاكستان  طبيعی  فاجعه  بدترین 
حداقل 6 ميليون كودک گم شده،  یتيم شده یا مبتال 

به بيماری در بين آوارگان هستند. 
كالج های  و  مدارس  در  امدادی  اردوگاه های  در 
دولتی، و در چادرها در حاشيه شهرها و جاده ها،  
كودكان از گرما عرق می ریزند،  از آب آشاميدنی 
ناپاک بيمار شده اند، یا براي پول به دنبال یافتن 

كار هستند. 
سخنگوی بنياد كودكان سازمان ملل )یونيسف( 
گفت: » 6 ميليون كودک در نتيجه سيالب ها آسيب 
دیده اند. در حال حاضر ما در مرحله نجات زندگی 
افراد هستيم. ما داریم بيسکویت های پرانرژی توزیع 
می كنيم،  زیرا سوءتغذیه می تواند به بيماری  متعدد 
دیگر منجر شود. كودكان نمی توانند تشنگی شان 
را كنترل كنند،  آنها هر نوع آبی كه به دست شان 
می رسد ، می خورند و ممکن است دچار اسهال، وبا، 

ماالریا و سایر بيماری ها  شوند«. 
به غير از اینها،  مسئله ضربه عاطفی و مشکالت 
روانی كودكانی را كه یتيم شده اند یا از والدین شان 
جدا شده اند،  هم وجود دارد. مثالً »عبدالغانی« 14 
ساله  از دهکده دوردست كرمپور به اردوگاه آماده 
یتيم شده  برادر  و  خواهر  هفت  ميان  در  و  است، 

بزرگتر از همه است. 
»شکيل احمد«  15ساله، یک یتيم دیگر، با مشکالت 
مشابهی برای فراهم آوردن غذا و سرپناه برای سه 
خواهر و برادر كوچکترش روبه رو است:  »سن ما 
خيلی كم است و هيچ كس مشکالت ما را جدید 
نمی گيرد. هيچ كس به حرف ما گوش نمی دهد. 
من سعی كردم مشکالتمان را توضيح دهم اما آنها 

به من توجهی نکردند«. 

اردوگاه های آلوده 
داده  اسکان  را  آوارگان  كه  اردوگاه هایی  وضعيت 

است كمتر از خود فاجعه، مصيبت بار نيست. 
هرجایی كه باران متوقف شده است، گرما و رطوبت 
باال جایگزین آن گردیده است. اردوگاه ها برق ندارند؛  
مگس ها وزوز می كنند و بوی مشمئزكننده مدفوع 
فضای اردوگاه را پر كرده است؛  زیرا افراد در كنار 

چادرها ادرار و مدفوع شان را دفع می كنند. 
در اردوگاه آوارگان در كالج فنی "نوشهرا" كودكان 
دارند گریه می كنند،  بسيار از آنها بدون لباس و 
پابرهنه به این طرف و آن طرف می روند. دكترها در 
بيمارستان صحرایی اردوگاه می گویند اغلب كودكان 
تخریب شدن  از  ناشی  عفونت  و  كثافات  علت  به 
فاضالب ها دچار گاستروآنتریت، بيماری های پوستی 

و كم آبی شده اند. 

 موج دوم سیل و فاجعه انسانی 
در همين حال، سازمان ملل از آغاز موج دوم مرگ 
و مير ناشی از انتشار بيماری ها و هرج و مرج ناشی 

از این بحران در پاكستان خبر داد. 
مقامات سازمان جهانی بهداشت نيز هشدار دادند: 
موج دوم مرگ و ميرهای ناشی از سيالب شدید در 
این كشور با وجود خطر ابتال به وبا و سایر بيماری 
های مرگبار اسهالی برای 3/5 ميليون كودک در 

جریان است. 
»طيب علی دوجار« معاون نيروی دریایی پاكستان 
را  پاكستان  از  وسيعی  بسيار  مناطق  می گوید: 
سيل فرا گرفته است و تالش های همه نيروهای 
ما برای امدادرسانی به شهروندان درجریان است 
ولی مجبوریم كه نيروهایمان را در مناطق مختلف 

تقسيم كنيم. 

وضع لحظه به لحظه بدتر می شود 
موج جدید سيل، بخش های جنوبی را زیر آب برد و 
یکصد و هفتاد هزار نفر از ساكنان این مناطق مجبور 
شد فرار كنند. باال آمدن سطح آب رودخانه سند 
سبب فروریختن آب بندها شد. وضع در این مناطق 
ساعت به ساعت در حال بدتر شدن است. در دیگر 

مناطق پاكستان نيز همين شرایط حاكم است. 
منطقه تاتا در جنوب پاكستان یکی از مناطق سيل 

زده جدید است. به گفته مسووالن محلی، چهل 
درصد از این منطقه كامال زیر اب رفته برخی از 

روستاهای این منطقه كامال زیر اب رفته است. 
افرادی كه وسيله نقليه دارند با ان به سمت شهر 
امکان بی  این  از  افرادی كه  اند.  كراچی گریخته 
بهره اند به سمت شهر حيدراباد حركت كرده اند. 
اوضاع بسيار بغرنج است و هفتاد درصد مردم در این 

مناطق جنوبی پاكستان تخليه شده اند. 

 فاجعه در سند 
در ایالت سندـ   جنوبي ترین ایالت پاكستانـ  اوضاع 
بشدت بحراني است. مركز این ایالت با 40 ميليون 
جمعيت، شهر 14 ميليوني كراچي و "حيدرآباد" 
و "تاتا" از شهرهاي بزرگ آن هستند. اهالي تاتا به 

شهرها و روستاها و تپه هاي مجاور گریخته اند. 
مي شود.  پرآب تر  مدام  )ایندوس(  سند  رودخانه 
مقامات این ایالت مي گویند مقدار سيالبي كه وارد 
رودخانه سند شده، چهل برابر ظرفيت عادي این 
رودخانه است. فقط ظرف سه روز، سيل حدود 350 

روستای این منطقه را به كام خود كشيد. 

یك شهر دیگر غرق شد 
به  سيالب ها  موسمي،  بارش هاي  ادامه  پي  در 
زمين هاي هموار ایالت سند هم رسيد. در حالي كه 
نيروهاي امدادي در پاكستان در تالش می كردند تا 
با ایجاد خاكریز، مانع از رسيدن سيل به شهرهاي 
بزرگ شوند، روز یکشنبه 29 اوت )7 شهریور( شهر 

سوجاوال، در این ایالت سند زیر آب غرق شد. 
در حالي كه نيروهاي امدادي تالش مي كردند با 
ساختن خاكریز، راه ارتباطي دو شهر سوجاوال و تاتا 
را باز نگه دارند؛ روز جمعه 12 شهریور)3 سپتامبر( 
و  كرد،  عبور  سند  رودخانه  سيل بندهاي  از  آب 
سرانجام در روز یکشنبه شهر "سوجاوال" را در كام 
خود فرو برد؛ این شهر در 150 كيلومتري جنوب 

شرق كراچي قرار دارد. 
 

موج جدید آوارگان 
با افزایش سطح آب های جاری و سيالب در سند 
جنوبی، موجی جدید از آوارگان آغاز شد. این در 
حالی است كه كمبود غذا و آب آشاميدنی سيل 
كمک های  متأسفانه  و  می كند  تهدید  را  زدگان 
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رسيده كفاف نيازهای سيل زدگان را نمی دهد.

 تهدید میراث فرهنگی پاکستان 
مدیران ميراث فرهنگی ایالت سند پاكستان هم 
شدید،  طوفان های  و  سيل  »خطر  كردند:  اعالم 
برخی ميراث فرهنگی چند هزارساله این كشور را 
تهدید می كند. شهر باستانی 5 هزار ساله "مونجو 
دارو" و آثار باستانی "آمری" در خطر نابودی قرار 

گرفته اند«. 

خسارات 
1. تلفات جانی 

بر اساس آخرین گزارش ها تعداد كشته هاي ناشي از 
سيل به بيش از 2600 نفر رسيده است؛ از جمله: 

خيبر پختونخوا: 1500 نفر. 
كشمير تحت كنترل پاكستان: مرگ 115 نفر تأیيد 

شده است. 
2. مفقودان 

از سرنوشت صدها نفر اطالعی در دست نيست. 
بسياری از اجساد هنوز زیر گل و الی هستند و 
دولت هنوز به بسياری از نواحی كه زیر آب فرو رفته 

اند رسيدگی نکرده است. 
3. آوارگان 

نخست وزیر پاكستان  اعالم كرد: تعداد آسيب دیدگان 
سيل به 20 ميليون نفر رسيده است؛ از جمله: 

پنجاب: بيش از 2 ميليون نفر. 
سوجاوال: بيشتر ساكنان این شهر 250 هزار نفري 

از محل تخليه شدند. 
مناطق  به  شهر  این  ساكنان  نفر  هزار  تاتا: 350 

مرتفع پناه بردند. 
4. نابودی کشاورزی 

سيل بيش از 2 ميليون هکتار محصوالت كشاورزی 
را فقط در پنجاب تخریب نموده است. 

5. نابودی شهرها و روستاها 
بيش از 10 هزار روستا از بين رفته است؛ از جمله: 
تنها در پنجاب 1472 روستا و 90520 خانه نابود 

شده است. 
در سوكور، گهوتکی، خانپور، شکرپور، الركانا و دادو 

هم حدود 2000 روستا در زیر آب فرو رفته اند. 
6. خسارات 

در حالی كه عالوه بر خانه ها و مزارع، ده ها هزار 

تخریب  اثر سيل  در  و حسينيه  مدرسه  مسجد، 
شده است، دولت پاكستان هزینه بازسازي مناطق 
سيل زده را حدود پانزده میلیارد دالر تخمين زده 

است. 
وضعيت  در  اخير  سيل  تاثير  نيز  جهاني  بانک 
اقتصادي پاكستان را فاجعه آميز خوانده و گفته 
است این سيل سبب شده كه معادل یك میلیارد 
دالر به محصوالت كشاورزي این كشور خسارت 

وارد شود. 
در مجموع حداقل 40 میلیارد دالر خسارت به 

پاكستان وارد شده است. 

 وضعیت شیعیان 
مناطق "گلگت" و "بلتستان" كه بر اثر سيل ویران 
شدند كامال شيعه نشين هستند. ميليون ها شيعه 
مناطق  و  "سند"  و  "پنجاب"  ایالت هاي  در  نيز 
دیره اسماعيل خان، لّيه، خوشاب، رانجهي واله و بهکر 

زندگی می كنند. 
بنابراین تخمين زده می شود كه حداقل 4 ميليون 
نفر از 20 ميليون آسب دیده و آواره ی فعلی، شيعه 

باشند. 

خطر جدید برای شیعیان سیل زده
در این حال ـ و مشابه آنچه در زلزله ی چند سال 
از  شيعيان  محروميت  خطر  ـ  داد  رخ  نيز  پيش 
می شود.  احساس  بشدت  هم  جهانی  كمک های 

مانند نمونه زیر: 
كمک های  توزیع  مسؤول  خان«  هاشم  »محمد 
امدادی شهر "عيسی خيل" و "رانجهي واله" متهم 
به گسترش فرقه گرایی و نادیده گرفتن جمعيت 

شيعيان خسارت دیده از سيل شد. 
ساكنين محلی "رانجهي واله" از جمله »غالم شبير«، 
و  سعادت«  »مالک  ریاض«،  »آقا  مختار«،  »امير 
دیگران روز دوشنبه 6 سپتامبر )15 شهریور1389( 

گزارشی در همين موضوع ارائه نمودند. 
امير مختار اظهار داشت : »ویـ  محمد هاشم خانـ  
مرتبا و عمدا جمعيت شيعيان را در امر امدادرسانی 
نادیده گرفته و حتی دو روستا را نيز به دليل اطالع 
قبلی از جمعيت غالب شيعيانشان به طور كامل از 

قلم انداخته است«. 
را  رانجهي واله  مردم  »اكثر  گفتند:  نيز  دیگران 

شيعيان تشکيل می دهند و این در حالی است كه 
این مقام مسئول تمامی اسامی جمعيت شيعيان را 
از تمامی ليستهای توزیع كمکهای امدادی حذف 

نموده است«. 
مالک سعادت هم گفت: »منطقه رانجه واال تا به 
این لحظه حتی به اندازه یک بطری آب دریافت 

ننموده است«. 
بوميان محلی افزودند كه در سيل اخير خسارات 
سنگينی به آنها وارد شده است و حتی بسياری 

خانه و محل زندگيشان را از دست داده اند. 
ساكنين شهر اسکندرآباد اعالم داشتند كه هاشم 
خان با فرقه گرایی های بسيار، در مسجدی در همان 
منطقه از الفاظ توهين آميز بر ضد شيعيان استفاده 

می كرده است. 
مراجع  پيگيری  و  تماس  كه  است  الزم  بنابراین 
معظم تقليد و دولتمردان با مسؤوالن پاكستانی، 
مانع از این تبعيض ها گردد ؛ و گرنه در ماه های 
در  شيعيان  از  جدیدی  نسل كشی  شاهد  آینده 
پاكستان با سوءاستفاده از كمبودهای مواد غذایی 

و دارو خواهيم بود. 

  آینده وحشتناک 
گروه های  دسترسی  عدم  امکانات،  نبود  دليل  به 
امدادی به برخی مناطق آسيب دیده و سرمای در 
راه، آینده ای فاجعه بارتر از امروز برای مردم پاكستان 

پيش بينی می شود. 
بر اساس پيش بينی های كارشناسان بالیای طبيعی، 
آوارگان  از  نفر   1400 حداقل  نزدیک  آینده  در 
از آب  ناشی  عفونت های  به  ابتال  اثر  بر  پاكستان 
آلوده، جان خود را از دست خواهند داد و صدها 
فوریت های  به  دسترسی  عدم  دليل  به  نفر  هزار 

پزشکی به این بيماری ها مبتال خواهند شد. 
وبا  به  ابتال  مورد  هزار  آینده 140  ماه  ظرف سه 
از  ناشی  اسهالی شدید  بيماری های  انواع  و سایر 
آلودگی آب اتفاق می افتد كه از این تعداد صدها 

مورد كشنده خواهد بود. 
همچنين 350 هزار مورد ابتال به سرخک، 350 
تنفسی،  شدید  اختالالت  به  ابتال  مورد  هزار 
100هزار مورد ماالریا در این دوره رخ خواهد داد 
كه آمار تلفات جانی را به دو برابر آمار فعلی  افزایش 

خواهد داد.
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اهتماممقاممعظمرهبری
بهسيلزدگانپاکستان

آقایان  پاكستان،  سيل  فاجعه ی  پی  در 
از  »رحيميان«  و  »انصاری«  »غيوری«، 
سوی دفتر مقام معظم رهبری مأموریت 
یافتند با سفر به پاكستان و بررسی اوضاع، 

درباره خدمات امدادی نيازسنجی كنند.
الزم  دستورات  زمينه  این  در  همچنين 
برای كمک دولت و نهادهای امدادی به 
ميليون ها سيل زده پاكستانی صادر شده 

است.

فراخوانرهبرمعظمانقالب
برایکمکفوریبهمردمسيلزدهپاکستان

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امت بزرگ اسالمی

فاجعه سيل زدگی كه برادران و خواهران مسلمان پاكستانی را در محنتی بزرگ فرو برده است، هر روز ابعاد 
گسترده  تری می یابد. این فاجعه مناطق بسياری از شمال تا جنوب پاكستان را دربر گرفته و ميليون ها نفر 
را آواره كرده است. گستردگی این بالی خانمان سوز موجب شده است كه امداد رسانی نيز با دشواری فراوان 

مواجه شود.
ملت مسلمان پاكستان در حالی با این مصيبت بزرگ مواجه است كه نيروهای اشغالگر و متجاوز آمریکایی 
مستمراً با دستاویز قرار دادن بهانه های واهی خاک این كشور اسالمی را در معرض تاخت و تاز قرار می دهند.

ملت های شریف مسلمان
حجم خسارت های وارده چنان گسترده است كه افزون بر نياز فوری و مبرم ميليون ها برادر و خواهر ما و شما 
به آذوقه، لباس و محل سکونت، بخش عظيمی از زیرساخت های پاكستان از بين رفته است. متأسفانه سازمان 
های بين المللی وظيفه خود یعنی خدمت رسانی به انسان های مصيبت زده را به خوبی انجام نداده اند، امری 

كه به نوبه خود درخور توجه و موشکافی است.
برادران و خواهران مسلمان

حجم كمک های ما هر چه باشد، اندكی است در برابر اقيانوس نياز سيل زدگان پاكستانی، اما باید در این 
موقعيت خطير، براساس اخوت اسالمی به وظيفه خویش عمل كنيم و به یاری این برادران و خواهران مصيبت 
زده بشتابيم. نکته ای كه باید دولت های اسالمی و سازمان های بين المللی به آن بيشتر توجه كنند، یاری 
رساندن به دولت پاكستان در طراحی و اجرای چگونگی مقابله با این محنت و نحوه امدادرسانی و تبعات فوری 
و درازمدت آن است امری كه یقيناً در موقعيت های اضطراری، هر حکومتی را در پرداختن به امداد رسانی به 
صورت كامل و همه جانبه با مشکل مواجه می سازد.                                              سیدعلی خامنه ای
9شهریور ماه1389ـ  20رمضان المبارک1431

رهبرمعظمانقالبدرنمازعيدفطر:
سيلپاکستان»فوریترين«مسألهدنيایاسالماست/کمکهاکافینيست

 رهبر انقالب اسالمی صبح روز جمعه 19 شهریور ) اول شوال المکرم 1431( نماز پرشکوه عيد سعيد فطر را در تهران اقامه كردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
خطبه دوم به مسأله سيل پاكستان پرداختند.  ایشان این فاجعه را »فوری ترین مسئله« خواندند و افزودند: » این اتفاق ناگوار، اسمش سيل است اما بالیی عظيم 

برای ملت پاكستان است كه از ملت های مومن امت اسالمی بوده و در دینداری جزو پيشروان به حساب می آیند.«
ایشان با اشاره به ابعاد بسيار سنگين و مصيبت بار این سيل ویرانگر، از درد و رنج ملت مسلمان پاكستان ابراز تألم و رنج كردند و آحاد مسلمانان جهان را به یاری 
ملت مؤمن و مصيبت زده پاكستان فراخواندند. ایشان در این بخش از خطبه ها در حالتی منقلب و با بغضی در گلوـ  كه ولی امر مسلمين جهان بودن را معنا كردـ  با 
اشاره به روزه داری مردم سيل زده پاكستان در شرایطی كه سرپناه و غذا و آبی برای خوردن نداشتند فرمودند: »طغيان رود سند باعث شده كه بيش از 10 هزار روستا 
از بين برود. دهها هزار مسجد مدرسه و حسينيه در طول این خط طوالنی از بين رفته است و در حدود 40 تا 50 ميليارد دالر خسارت به پاكستان وارد شده است. 

مردم این كشور به آب و غذا و سرپناه احتياج دارند«.
رهبر انقالب اسالمی، كمکهای مردم و دولت ایران را به سيل زدگان پاكستانی ناكافی خواندند و افزودند: »ملت و دولت ایران، دیگر ملتها و دولتهای اسالمی، مجامع 
اسالمی از جمله سازمان كنفرانس اسالمی و آحاد مسلمانان در هر نقطه جهان با همه توان به كمک ملت و دولت پاكستان بشتابند و نيازهای مختلف آسيب 

دیدگان از سيل پاكستان را تأمين كنند«.
رهبر انقالب با بيان اینکه در كنار این مصيبت بزرگ، ما از بی ثباتی سياسی پاكستان هم نگرانی داریم، خاطرنشان كردند: »در همين شرایط بحرانی، بعضی 
دولت های متجاوز با سوء استفاده از فضا، می خواهند این كشور را به پادگان نظامی تبدیل كنند كه اميدواریم دولت و ملت تان با عمل به وظایف خود به بهترین 

وجهی از این وضع دشوار خارج شوند«.
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آقابرايروزهيمهموم،گريهکرد...

محمد صادق شهبازي

وقتی كه شبهه قاره، بال را دچار شد
دریای سند، سيل شد و بی قرار شد

مردم ميان سيل، ز كف داده زندگی
هر آن چه رشته بود، تمامی غبار شد

وقتی كه یک شبه همه هستی به باد رفت
آواره شد، فقيرتر و خاكسار شد

دشمن به خاک و مرز مسلمان طمع نمود
با اسم لطف، بر سر مظلوم، بار شد

دنبال ظلم و غارت با وجهه ی شخيص
لشکر كشيد و گرده ی مردم، سوار شد

وقتی كمک ز جانب امت نداشتند
بر زیر چکمه های عدو، مرد، خوار شد

آقا برای روزه ی مهموم گریه كرد
وقتی برای غربت شان یار غار شد

آقا برای دعوت یاری پيام داد
باید برای یاری شان بی شمار شد

مسلم نباشد آن كه به آنها كمک نکرد
باید كه سد، مقابل این جوبيار شد

دست كمک به سوی برادر دراز كرد
با مهر، سوی یاوری حال زار شد

با این كه قدس، مسأله ی اول است باز
باید با برادر دگری نيز یار شد

باید برای مشکل امت به پا شویم
بر هر چه سد مقابل خود آبشار شد

وقتی كه اّمتيم و تمامی برادریم
جوشيد از درون خود و چشمه سار شد

باید نمونه گشت در این امت وسط
در اتحاد ، الگوی این روزگار شد

آيتاهللسبحاني:
شيعيانايرانبهبرادران
سنيخودکمککنند

آیت اهلل العظمی جعفر سبحاني در درس 
تفسير سوره حشر كه به مناسبت ماه 

مبارک رمضان در مدرسه علميه حجتيه قم برگزار می شود فرمودند: »هر كسي 
باید به اندازه توان خود به مردم آسيب دیده پاكستان كمک كرده و نسبت به آنها 

احساس همدردي داشته باشد«. 
ایشان افزودند: »ایرانيان باید نسبت به حادثه غم انگيز پاكستان توجه كرده و 

شيعيان ایران به برادران سني خود در پاكستان كمک كنند«. 
بشر در عالم  این مفسر قرآن كریم با شرح آیاتی از این كتاب آسمانی گفتند:ـ 
خواب است و خدا و قيامت را فراموش مي كند و هنگامي كه زندگي یکنواخت 
به هم خورد و زلزله و سيل آمد، بشر بيدار مي شود تا متوجه معنویات شود. آنان 
كه در سيل پاكستان بي خانمان شدند ممکن است گناهکار نباشند و دیگران 

گناهکار باشند، ولي وقتي بال آمد خشک و تر را مي سوزاند«. 

آيتاهللنوريهمداني:
ميليونهامسلمانآواره

بيابانهاهستند

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
مسلمانان، برادران و خواهران محترم

سالم عليکم ؛
مي دانيد كه دین مقدس اسالم ارتباط، همدلي و هم دردي همه مسلمانان جهان 
را با هم و كمک و مساعدت به یکدیگر در هر جا در هر حال باشند را واجب و 

الزم مي داند. 
امروز جریان سيل در پاكستان كه در طي آن هزاران نفر جان خود و ميليون ها 
مسلمان همه چيز خود را از دست داده اند و آواره بيابان  ها شده اند، فاجعه بسيار 
بزرگي است و هم اكنون ميليون ها مسلمان در این كشور اسالمي در بيابان هادر 

مضيقه جان فرسا به سر مي برند و وضع بسيار نامطلوبی دارند. 
و لذا الزم است مجامع جهاني و عمومي مردم در سطح عموم و اجتماعات براي 

رفع مشکالت آنها اهتمام داشته و اقدامات الزم را به عمل بياورند. 
اینجانب صرف یک سوم از سهم مبارک امام عليه السالم را در این مورد مجاز 
مي دانم و اميدوارم كه با توفيق خداوند متعال اقدام مقتضي از طرف همه برادران 

و خواهران مسلمان انجام گيرد، ان شاءاهلل تعالی. 
وفقکم اهلل
حسين نوری همدانیـ  16 رمضان المبارک 1431
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کمک50هزاردالریآيتاهللمکارمشيرازی
آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شيرازی در دیدار سفير پاكستان اظهار داشتند:» سالم مرا به دولتمردان و علمای برجسته پاكستان برسانيد و 
بگوئيد كه ما در این غم و اندوه با شما سهيم هستيم و انشا اهلل مسئوليت خودمان را انجام می دهيم. من 50 هزار دالر به حساب سيل زدگان 
پاكستان واریز می كنم و به مردم هم سفارش می كنم كه بخشی از وجوهات شرعی خودشان را برای كمک به سيل زدگان پاكستان اختصاص 

دهند«. 
این مرجع تقليد عمق فاجعه سيل در پاكستان را گسترده توصيف كرد و افزود: »من از این فاجعه دردناک بسيار نگران هستم و شب ها و 
روزهای متوالی از فکر سيل زدگان بيرون نمی روم. ما از خدا می خواهيم كه آثار این فاجعه هر چه زودتر برچيده شود و دعا می كنيم كه دیگر 

امثال این فجایع برای برادران ما در پاكستان واقع نشود«. 
استاد برجسته حوزه علميه خطاب به سفير پاكستان فرمودند: »آنچه كه 
باعث تأسف شماست موجب تأسف ماست و آنچه كه باعث خوشبختی 
شما می باشد موجب خوشبختی ماست. یقين داشته باشيد كه ما در 
مسائلی كه برای شما در پاكستان واقع شده، با شما شریک و سهيم 
هستيم و انشا اهلل تالش می كنيم مسئوليت خودمان را در مقابل این 
فاجعه انجام دهيم. اميدواریم آنهایی كه دم از حقوق بشر می زنند 
احساس مسئوليت و تنها به اظهار تأسف قناعت نکنند و به قول هایی 

كه مطابق آن عمل نمی كنند قناعت نکنند«. 
این مرجع تقليد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توقع نظام 

جمهوری اسالمی از دولت پاكستان تصریح كرد: »ما می توانيم این خواسته را از دولتمردان پاكستان داشته باشيم كه به تروریست ها مجال 
ندهند كه این دو كشور همسایه برادر را نسبت به هم بدبين كنند. دولتمردان پاكستان باید آنچه در توان دارند از كمک های اطالعاتی و غير 

اطالعاتی به ما بدهند تا بتوانيم مرزهای خودمان را امن كنيم و ملت ما دچار فاجعه انسانی به وسيله تروریست ها نشود«. 
آیت اهلل مکارم شيرازی با اشاره به مشتركات فرهنگی بين پاكستان و ایران اضافه كردند: »ما با پاكستانی ها جهات مشترک فراوانی داریم. سزاوار 
است در دنيای طوفان زده امروز در كنار هم باشيم و متحد هم باشيم و اجازه ندهيم افراد فاسد این اتحاد و صميميت ما را بهم بزنند. معتقدم 

ریشه ترورها در تعليمات مدارس دینی وهابی هاست باید بر برنامه های مدارس وهابی ها نظارت بيشتری انجام شود«.

اجازهآيتاهللصافیبرایصرفسهمامامجهتسيلزدگانپاکستان
دفتر  آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی با صدور اطالعيه ای اجازه استفاده از یک سوم سهم مبارک امام جهت كمک به سيل زدگان 

پاكستانی را صادر كرد. 
در این اطالعيه آمده است: در پی وقوع سيل در كشور اسالمی پاكستان و تلفات و خسارات جانی و مالی فراوانی كه به مردم 
مسلمان آن كشور وارد گردیده است، ضمن ابراز تأسف شدید و هم دردی با خانواده های داغدار و سانحه دیده به اطالع می رساند: 
مرجع عاليقدر شيعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی اجازه مصرف یک سوم سهم مبارک امام )عليه السالم( را برای كمک به این 

امر انسانی و اسالمی صادر كرده است. 
در ادامه اطالعيه آمده است: مؤمنان می توانند از راه های مورد اعتماد، كمک های خود را برای سانحه دیدگان ارسال دارند.

10 شماره هاي 41 و 42ـ   مرداد و شهريور 89



آيتاهللموسویاردبيلی:کمکجهانيان،
تکليفماراساقطنمیکند

آیت اهلل العظمی موسوی اردبيلی با ابراز همدردی نسبت به برادران و 
خواهران آسيب دیده و سيل زده ی پاكستان، اجازه استفاده از وجوهات 

شرعيه برای رسيدگی و كمک رسانی به آنان را صادر كردند. 
در پيام ایشان آمده است:

ایمانی در  برادران و خواهران  از  نفر  از هزار  »خبر درگذشت بيش 
پاكستان و آواره شدن بيش از بيست ميلون نفر در اثر حادثه سيل 
اخير موجب تاثر و تالم خاطر بسيار گردید. متاسفانه در این واقعه كه 
ابعاد آن رو به گسترش است، عالوه بر آنکه تعداد كثيری جان باخته 
اند، گروه فراوانی مصدوم و مجروح گشته اند و افراد بيشتری كاشانه و 
اموال خود را از دست داده اند... باید توجه داشت كه هر واقعه، اعم از 
تلخ و شيرین كه در این دار دنيا روی می دهد، آزمونی است الهی كه 
می تواند وسيله ای از وسایل ارتقای درجات یا خدای ناخواسته سببی 

از اسباب فروكاسته شدن منزلت افراد باشد... 
اینک در آستانه ماه مبارک رمضان ، همه ما در حال آزمونی عظيم 
هستيم. خداوند رحمان و ارواح رسوالن و شهيدان و نيز فرشتگان، ناظر 
اعمال ما هستند: »اعملوا فسيری اهلل عملکم و رسوله والمؤمنون«)توبه 
/ 94( ؛ می نگرند كه آیا از غم همنوعان خویش غمناكيم و از توان 
و امکانات خویش برای یاری رسانی به آنها بهره می گيریم یا خدای 
ناخواسته همدردی و همکاری با آنان نداریم و مبادا كه چنين باشيم. 
این حدیث شریف نبوی كه »من اصبح و لم یهتم بامور المسلمين، 
فليس منهم« هشداری برای همه ماست كه باید همواره، بویژه در 
شرایط دشواری مانند وضعيت كنونی پاكستان، در اندیشه دیگران 
باشيم... دولت های جهان و سازمان های امدادرسان بين المللی وظایفی 
دارند كه اميدوارم بدون فوت وقت، نقش خویش را ایفا كنند، اما اگر 
عمل آنان وافی و كافی نباشد، مسقط تکليف از عهده دیگران نيست و 
تا زمانی كه اطمينان به كفایت امدادها و اقدامات دیگران حاصل نشود 
عموم مومنين در حد امکانات مکلف به امداد رسانی هستند و مجازند 
از وجوهات شرعيه، با رعایت موازین مربوطه، در این راه استفاده كنند 
و ان شااهلل بری الذمه و مأجور خواهند بود و در صورت ترک این تکليف 

الهی، العياذباهلل القدیر، معاقب خواهند بود«.

قدردانیپاکستان
ازکمکهایايرانبهاينکشور

وزیر كشور پاكستان گفت: از رهبری، رئيس جمهور و مردم ایران بابت 
كمک های آنان به سيل زدگان پاكستانی كمال تشکر را داریم. 

رحمان ملک، پيش از ترک تهران در نشست خبری با اشاره به اینکه 
هدف اصلی وی از سفر به تهران درخواست كمک برای سيل زدگان نبوده 
است، ادامه داد: با این حال آنچه از طرف جمهوری اسالمی ایران برای 
سيل زدگان ارسال شد، شامل ده ميليون دالر كمک مالی و 265 تن كاال 
بود كه مورد تقدیر و سپاس ما است كه به همين علت از رهبری، رئيس 

جمهور و مردم ایران تشکر می كنيم. 
رحمان ملک همچنين از كمک های جامعه بين المللی در پاسخ به 
درخواست رئيس جمهوری پاكستان برای كمک به سيل زدگان این 
كشور گفت: این اطمينان خاطر را از طریق رسانه های ایرانی می دهيم 
كه هر كمکی به دولت پاكستان ارائه شود، برای سيل زدگان هزینه 

خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه سيل اخير ميليون ها پاكستانی را تحت تاثير قرار 
داده ، یک ميليون خانه را ویران، 280 پل را تخریب و مزارع و دام ها را از 
بين برده است، ادامه داد: اكنون تنها راه ارتباط با مناطق سيل زده با قایق 
است، گفت،نخست وزیر كشورش دستور داده است، بخشی از بودجه 

عمرانی صرف كمک به سيل زدگان شود. 
وزیر كشور پاكستان در ادامه گفت: در دیدار امروز با دكتر محمود احمدی 
نژاد، رئيس جمهوری اسالمی ایران، نامه آصف علی زرداری، رئيس جمهور 

پاكستان را تقدیم وی كردم. 
رحمان ملک با اشاره به اینکه مالقات هایی با مصطفی محمد نجار وزیر 
كشور و همچنين منوچهر متکی وزیر امور خارجه كشورمان داشته است، 
افزود: در این دیدارها موضوعات امنيتی و چالش های پيش روی امت 

اسالم را بررسی كردیم و تجربيات خود را به اشتراک گذاشتيم. 
ملک در پاسخ به سوال خبرنگاری كه گفت: چرا كمک های ایران به 
پاكستان در رسانه های این كشور منعکس نمی شود و حتی شاهد 
سانسور این اخبار هستيم گفت : این طور نيست و رسانه های پاكستان 
این قبيل اخبار را هم منعکس می كنند. وی افزود: از همين جا بار دیگر 

از كمک های ایران قدردانی می كنم. 
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تشکيلستادکمکرسانيدروزارتکشور
»مصطفي محمد نجار« وزیر كشور طي سخناني در نشست فوق العاده شوراي 

عالي مدیریت بحران، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري و دستور خاص 
ریيس جمهور براي كمک به سيل زدگان پاكستاني اظهار داشت: براي كمک 
رساني به سيل زدگان پاكستان همه امکانات براي این امر خداپسندانه بسيج 

خواهند شد. 
مصطفي محمد نجار از سفر قریب الوقوع ریيس جمهور به كشور پاكستان خبر 
داد و گفت : ریيس جمهور با توجه به ابعاد وسيع فاجعه سيل در پاكستان 
تصميم گرفتند خود شخصا از این مناطق بازدید و تصميمات الزم را براي بهتر 

كمک كردن به سيل زدگان اتخاذ نمایند. 

وي با بيان اینکه در این حادثه بيش از 15 ميليون نفر بي خانمان و 1600 نفر 
كشته شده اند، خاطر نشان كرد : امکان گسترش بيماریها و امراض عفوني نيز 
در بين سيل زدگان وجود دارد كه ممکن است كشورهاي مجاور را نيز در بر 

بگيرد لذا باید تمهيدات الزم اندیشيده شود. 
وزیر كشور با اشاره بر اینکه ایران جزو سه كشور نخست كمک رساني به سيل 
زدگان پاكستاني است، گفت : ایران تاكنون 330 تن كاال شامل نيازهاي اوليه 
مثل چادر ، مواد غذایي ، نيازهاي درماني و بهداشتي و آب آشاميدني از مرز 

زميني و هوایي به پاكستان ارسال كرده است. 
محمد نجار همچنين از تشکيل ستاد كمک رساني به سيل زدگان پاكستاني 
در وزارت كشور براي جمع آوري كمکهاي مردمي خبر داد و از مردم ایران 
خواست همچنان كه هميشه در همه مسایل خير پيش قدم بوده اند در این ماه 
شریف به سيل زدگان پاكستان كمک كنند و در این امر خداپسندانه حضور 

داشته باشند. 
وي در پایان بيان داشت : كمکهاي مردمي از طریق هالل احمر ، كميته امداد 
، مراكز بسيج و مساجد و محل هاي نماز جمعه جمع آوري مي شود و بزودي 
ليست اقالم مورد نياز سيل زدگان نيز از طریق رسانه هاي عمومي اعالم خواهد 

شد. 
وی همچنين با اشاره به برنامه ریزی ایران برای كمک های بيشتر به سيل زدگان 
پاكستان از توافقاتی برای كنترل بيشتر مرزها در مقابله با تروریسم، جلوگيری از 

تردد غيرمجاز و قاچاق انسان و مقابله با قاچاق مواد مخدر خبر داد

کمکبهسيلزدگانپاکستاننشانوحدت
شيعهوسنياست

حجت االسالم والمسلمين حسيني بوشهري گفت : »حضور فعال 
جامعه  ما  كه  می دهد  نشان  پاكستان  حادثه سيل  در  هالل احمر 
اسالمی را عضو یک پيکر تلقی می كنيم و بحث جدایی شيعه و سنی 

در ادبيات ما مطرح نيست«.
وی در دیدار رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر و 
مسئوالن جمعيت هالل احمر استان قم از عملکرد خوب جمعيت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران برای حضور در عمليات امدادی 
سيل اخير پاكستان تقدیر كرد و گفت: »انقالب ما، انتظارات زیادی 
در دنيا بين مسلمانان و غير مسلمانان ایجاد كرده و شعارهایی كه ما 
سر داده ایم و عملکردی كه نظام ما داشته مثل دفاع از مردم فلسطين، 
عراق و افغانستان، دیگر كشورها باور كرده اند كه ملت ما به عنوان 
پناهگاهی برای ملت های دیگر است و البته انتظاراتشان هم به جا 

است«. 

وی افزود: »حضور فعال هالل احمر در این حادثه نشان می دهد كه ما 
جامعه اسالمی را عضو یک پيکر تلقی می كنيم و بحث شيعه و سنی 
در ادبيات ما مطرح نيست و جامعه اسالمی ما را به زندگی مسالمت 

آميز دعوت می كند«. 
امام جمعه قم در ادامه فریضه انقالب اسالمی را صدور عواطف و 
همدلی دانست و گفت: »برای به دست آوردن قلب مردم، نياز به لشکر 
كشی نيست، اقدامات هالل احمر، مراجع تقليد و اعزام نمایندگان 
رهبری، اینها در دل مردم اثرگذار هستند، حتی آنهایی كه در قلبشان 

نسبت به ما احساس عداوت و دشمنی می كنند«. 
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کمکشيعياناستراليا

در پی سيل بی سابقه پاكستان كه به آواره شدن ميليون ها مسلمان 
این كشور منجر شده است، انجمن فرهنگی هنری ایرانيان ویکتوریا 

برای كمک به آوارگان پاكستانی اقدام می كنند. 
این انجمن با صدور اطالعيه ای از همه اعضای خود درخواست كرد 
برای كمک به انبوه سيل زدگان مسلمان پاكستان كمک های خود 
را به حساب انجمن كه به آوارگان پاكستانی اختصاص داده شده 

واریز كنند.
در اطالعيه این انجمن آمده است:

»اكنون كه دست قهار طبيعت در پاكستان، سيل آسا ميليون ها 
انسان همنوع ما را آواره و بی پناه نموده است و حدود 25000 زن، 
مرد و كودک به كام سيالب افتاده و مفقود گردیده و ميليون ها 
آواره و بی سرپناه و گرسنه و تشنه، تهدید به بيماری های مختلف 
و وبا گردیده  و آواره و سرگردان دادرسی ندارند؛ بيایيد به حکم 
انسانيت و دیانت و وجدان گوش فرا دهيم و هر مقدار كه در توان 
داریم به عنوان یاری و مددكاری، نوع دوستی و بشردوستی، و رحم 
و شفقت به كمک آنان بشتابيم. یقينا مساعدت و انفاق شما نزد 

خداوند متعال جایگاه شایسته ای خواهد داشت.
انجمن فرهنگی هنری ایرانيان ویکتوریا موجودی كنونی حساب 
انجمن را به این آسيب دیدگان اختصاص داده و از كليه هموطنان 

بزرگوار انتظار شفقت و یاری به آوارگان پاكستانی را دارد.«.
گفتنی است انجمن فرهنگیـ  هنری ایرانيان ویکتوریا متشکل از 
شيعيان ایرانی این كشور است كه فعاليت های فرهنگی منظمی 

دارد و مراسم مذهبی و اعياد و وفيات را نيز برگزار می نماید. 

کمکيکميلياردريالیاتاقايران

اكونيوز: معاون بين الملل اتاق بازرگانی ایران از كمک یک ميليارد ریالی 
این اتاق به سيل زدگان كشور پاكستان خبر داد. 

»مهدی فاخری« با بيان این مطلب افزود: مقامات پاكستانی و سازمان 
فائو اعالم كرده اند كه در صورت تاخير در كمک رسانی بين المللی به 
سيل زدگان، مردم سيل زده با خطر مرگ ناشی از گرسنگی و ابتال به 

بيماریهای واگيردار از جمله وبا مواجه می شوند. 
معاون بين الملل اتاق بازرگانی ایران بر تداوم كمکهای بشردوستانه بخش 
خصوصی ایران به صورت نقدی، غيرنقدی و از طریق اتاق پاكستان تاكيد 

كرد. 
فاخری اظهار داشت: از اتاقهای پاكستان و الهور درخواست كرده ایم كه 
نوع نيازهای خود را به اتاق ایران اعالم كنند تا بتوانيم در رابطه با كمک به 

سيل زدگان برنامه ریزی كنيم. 
وی افزود: بسياری از شركتهای وابسته به اتاق ایران ابراز عالقمندی كرده اند 
كه كمکهای غيرنقدی و انواع كاالهای مورد نياز این كشور را تامين كنند 

و ما در صدد هماهنگی در این باره هستيم. 
معاون بين الملل اتاق ایران همچنين ابراز اميدواری كرد كه بخش خصوصی 
ایران در آینده برای بازسازی مناطق سيل زده این كشور نيز مشاركت 

داشته باشد. 

تکاندهندهترينتصويرسال
كودكان  از  غم انگيز  تصویری  رسانه های خبری  ماه 1389  17شهریور 
سيل زده پاكستانی منتشر كردند كه عنوان تکان دهنده ترین تصویر سال 

را به خود اختصاص داد .
چه  پاكستان  در  فاجعه سيل  كه  مي دهد  نشان  خوبی  به  تصویر  این 
مصيبت هایی را برای مردم  این كشور به ویژه كودكان در پی داشته است . 
در تصویر، مگس ها و حشرات به كودكان سيل زده و بی پناه پاكستانی 

حمله ور شده اند .
سازمان های امداد جهانی اعالم كرده اند: مردم سيل زده پاكستان به ویژه 

زنان و كودكان در معرض گرسنگی و انواع بيماری قرار دارند.
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آنچهمعارفتشيعرا
زندهنگهداشتهاست
محبتاهلبيت)ع(
است
در سالروز میالد صدیقه کبری، حضرت زهرا)س( و همچنین فرزند 
پرافتخارش امام  خمینی )ره( جمعی از شاعران، ذاکرین و مداحان 
اهل بیت )علیهم السالم(، در حسینیه امام خمینی و در حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی، به قرائت اشعاری در فضائل و مناقب  
آن بانوی نجابت و عفاف پرداختند.
سپس مقام معظم رهبري سخنان مهمي در رابطه با محبت 
اهل بیت)ع( و نیز تذکراتي در باب شعر و مدح خاندان عصمت و 
طهارت ایراد کردند.
آنچه در پي مي آید متن سخنان ایشان در این دیدار است:

بسم  اهلل  الرحمن  الرحيم 
 خداوند مبارک كند این عيد سعيد را، این والدت بزرگ را، این روز فرخنده ی 
تاریخ اسالم را بر شما برادران و خواهران عزیز، ذاكران، مداحان، گویندگان، یادآوران 
مناقب فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( و بر همه ی ملت ایران. خدا را با همه ی وجود 
شکر و سپاس مي گزاریم كه این دلهای پر محبت را و این محبت های جوشان را 
مانند ذخيره ای برای ملت ما و برای سعادت ما و برای آبروی ما به ما عنایت كرده 

است.
 اگر محبت اهل بيت )عليهم الّسالم( و عشق جوشان به این عناصر الهی و ربانی 
نميبود، مسلّماً جریان شيعه با همه ی معارف مستحکم آن، در طول زمان و تاریخ، 
در ميان این همه دشمنی باقی نميماند. این عواطف را، این شور محبت را نباید 
دست كم گرفت. یقيناً منطق در به كرسی نشاندن سخن حق تأثير زیادی دارد 
و بدون پشتيبانی منطق و حکمت، هيچ حقی را نمي شود بر پا نگه داشت؛ اما 
گسترش گرایش به حق، بقای این حق ماندگارِ در طول تاریخ اسالم، جز با محبت، 
با مودت، با پيوند قلبی و عاطفی، امکان پذیر نبود. لذا شما مالحظه كنيد؛ از اول 

اسالم تا امروز، پيوند فکری و عقالنی همراه بوده است با پيوند عاطفی و قلبی.
 اگر در تاریخ مالحظه ميکنيد كه وقتی پيغمبر اكرم در ایام فتح مکه - یعنی هشت 
سال بعد از هجرت پيغمبر - هنگامی كه وضو مي گرفت، اصحاب آن بزرگوار سبقت 
مي جستند برای اینکه آب وضوئی را كه از صورت مبارک آن بزرگوار جاری مي شد، 
بگيرند و به عنوان تبرک بر سر و روی خود بکشند، این همان پيوند عاطفی است؛ 
این فرق دارد با خضوع قلبی و ایمان به معارف نبوی؛ این یک چيز دیگر است؛ این 
همان چيزی است كه یک دشمن عنود مثل ابی سفيان را متحير و متعجب كرد. او 
این منظره را دید و گفت: من قدرتها و حکومتها و سلطنتهای زیادی را دیدم، اما 
هيچ قدرتی را ندیدم كه اینجور در دلهای مردم نفوذ كند؛ آنچنانی كه امروز قدرت 

اسالم را می بينم. این، ارتباط قلبی و عاطفی است؛ این را باید حفظ كرد.

فاطمه ی زهرا، صدیقه ی كبری  )سالم اهلل عليها(، بزرگ ترین بانوی تاریخ بشر، افتخار 
اسالم، افتخار این دین و افتخار این امت است. مقام فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( از 
جمله ی آن مقاماتی است كه تصور آن برای انسانهای معمولی، انسان های متعارف 
- امثال ماها - یا ممکن نيست، یا دشوار است؛ معصوم است دیگر. نه به حسب 
مسئوليت رسمی، پيغمبر است؛ نه به حسب مسئوليت رسمی، امام و جانشين 
پيغمبر است؛ اما در رتبه، در حد پيغمبر و امام است. ائمه ی هدی  )عليهم الّسالم( نام 
مبارک فاطمه ی زهرا را با عظمت و با تجليل ميبردند؛ از معارف صحيفه ی فاطمی 
نقل ميکردند؛ اینها چيزهای بسيار عظيمی است. فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( 

این است.
 آنچه در زندگی ظاهری آن بزرگوار وجود دارد، از یک سو علم و حکمت و معرفت 
است، كه حّتی در خطبه ای مثل خطبه ی فدكيه ی معروِف آن بزرگوار كه هم شيعه 
آن را نقل كرده است، هم اهل سنت الاقل بعضی از فقرات آن را نقل كرده اند - 
بعضی هم همه ی آن خطبه را نقل كرده اند - وقتی نگاه ميکنيد در حمد و ثنای 
این خطبه، در مقدمات این خطبه، می بينيد یکپارچه حکمت و معرفت از زبان 
درربار آن بزرگوار در فضا منتشر شده و امروز بحمداهلل برای ما باقی مانده - در 
آنچنان موقعيتی كه بحث تعليم نبود، خطاِب مربوط به علم و معرفت نبود؛ در واقع 
یک محاجه ی سياسی بود - در عالی ترین سطحی كه برای ما قابل درک است، 
در این خطبه ی مباركه، معارف الهی و معارف اسالمی ذكر شده است؛ از سوی 
دیگر، زندگی آن بزرگوار مشحون است به مجاهدت؛ مثل یک سرباز فداكار در 
عرصه های مختلف، این بزرگوار حضور فعال و مؤثر دارد. از دوران كودكی در مکه، 
در شعب ابی طالب، در كمک رسانی و روحيه دهی به پدر بزرگوارش، تا همراهی با 
اميرالمؤمنين در مراحل دشوار زندگی در مدینه، در آن جنگها، در آن غربتها، در 
ميان آن تهدیدها، در آن سختِی زندگی مادی و فشارهای گوناگون، و همچنين در 
دوران محنت آن بزرگوار - یعنی بعد از رحلت پيغمبر - چه در مسجد مدینه، چه 
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در بستر بيماری، در همه ی این مراحل، این بزرگوار مشغول فعاليت است، مشغول 
تالش است؛ یک حکيم مجاهد، یک عارف مجاهد. همچنين از لحاظ وظائف زنانگی، 
وظيفه ی همسری، وظيفه ی مادری، تربيت فرزند، پذیرائی و مهربانی با شوهر، یک 
زن نمونه است. آنچه كه در خطاب به اميرالمؤمنين از این بزرگوار نقل ميشود، 
تعبيری كه ميکند، خشوع و خضوعی كه نشان ميدهد، اطاعت و تسليمی كه در 
مقابل اميرالمؤمنين دارد، بعد تربيت این فرزندان، فرزندی مثل امام حسن، فرزندی 
مثل امام حسين، فرزندی مثل زینب، آیت عظمی  و اعالی یک زن نمونه است در 
وظائف زنانه، تربيت زنانه، محبت زنانه؛ و همه ی این مجموعه ی ذی قيمت و بی نظير، 
در یک عمر هجده ساله. یک دختر جوان هجده نوزده ساله، با این همه مقامات 
معنوی و اخالقی و سجایای رفتاری، وجود یک چنين عنصری، یک چنين موجودی 
در هر جامعه ای، در هر تاریخی، در هر ملتی كه باشد، مایه ی افتخار است؛ و دیگر 
نداریم نظير این بزرگوار را. دانستن این معارف، انسان را با سجایای آن بزرگوار آشنا 
ميکند؛ اما بدون پيوند عاطفی، بدون محبت، بدون آن آتش شور و شوقی كه اشکها 
را از چشم انسان جاری ميکند - چه در وقتی كه انسان مصيبت او را ميشنود، چه در 
وقتی كه منقبت او را ميشنود - انسان به نتيجه نميرسد؛ این یک چيز دیگر است؛ 

این همان پيوند عاطفی و معنوی و روحی است؛ این را باید حفظ كرد.
 از اوِل تاریخ تشيع تا امروز، یک عنصر اصلی و اساسی در تشيع و جریان تشيع، 
همين جریان عاطفی است؛ البته عاطفه ی متکی به منطق، عاطفه ی متکی به 
حقيقت، نه عاطفه ی پوچ. لذا شما در قرآن هم مالحظه ميکنيد كه اجر رسالت، 
محبت و مودت در قربی است؛ »قل ال اسئلکم عليه اجرا ااّل الموّدهًْ فی القربی«.این 
خيلی نکته ی مهمی است كه باید به آن توجه داشت. خدشه دار كردن این محبت 
به هر شکلی و به هر صورتی، خيانت به جریان عظيم محبت اهل بيت و پيروی 
اهل بيت است. این محبت را باید حفظ كنيد. لذا شما می بينيد در دوران ائمه 
)عليهم الّسالم( این همه محدثين، این همه شاگردان آگاه و فقهای بزرگ در خدمت 
امام صادق )عليه الّسالم(، امام باقر )عليه الّسالم( و ائمه ی دیگر بودند، معارف را نقل 
كردند، احکام را نقل كردند، شرایع را نقل كردند، اخالقيات را نقل كردند، شنيدند 
و نقل و ثبت كردند؛ اما در كنار همه ی اینها، باز وقتی انسان درست نگاه ميکند، 
می بيند نگاه به دعبل خزاعی است، نگاه به سيد حميری است، نگاه به كميت بن 
زید اسدی است. در حالی كه امثال زراره و محمدبن مسلم و بزرگانی از این قبيل 
در دستگاه ائمه )عليهم الّسالم( هستند، اما امام رضا )عليه الّسالم( دعبل را مي نوازد؛ 
امام صادق )عليه الّصالهًْ و الّسالم( سيد حميری را مورد توجه و محبت قرار ميدهد؛ 
این به خاطر این است كه آن جنبه ی ارتباط عاطفی و محبت آميز، در شعر شاعران، 
مدح مادحان و ذكر ذاكران، به نحو اتّم و اوفی  وجود دارد، اما در دیگر جاها وجود 
ندارد؛ یا اگر هست، ضعيف است؛ یا اینجوری بگوئيم، تأثيرگذاری آن ضعيف است. 

شعر، مدح، ذكر، این نقش را در تاریخ تشيع دارد.
 خوب، امروز شما اكثر افرادی كه در این جلسه حضور دارید، مادحان و ذاكران و 
ستایشگران اهل بيت هستيد؛ پس این مرتبه ی باالئی است. قصد من این نيست كه 
شما را برای این حرفه ای كه در پيش گرفتيد یا مسئوليتی كه بر دوش گرفتيد - 
كه یقيناً با محبت و عشق همراه است - تثبيت كنم؛ خوب، این تحصيل حاصل 
است؛ شما در این مسير با ميل و اراده و عالقه ی خودتان وارد شدید و ان شاءاهلل 
مشمول توجهات و ثواب الهی و توجه اهل بيت )عليهم الّسالم( هم قرار دارید؛ اما 
مقصود من این است كه این جریان را درست بشناسيم و آنچنان كه مورد توجه 
ائمه )عليهم الّسالم( است، از آن بهره برداری كنيم. من ميخواهم این را عرض بکنم 
به شما برادران عزیزی كه ذاكر اهل بيت هستيد و در سلسله ی مداحان و جامعه ی 

مداحان و ذاكران اهل بيت قرار دارید. این كار، كار شریفی است؛ كار ارزشمندی 
است؛ در بقای تشيع، در حفظ ایمان شيعی و معرفت شيعی و پيروی از اهل بيت 

)عليهم الّسالم( نقش آفرین است؛ این را قدر بدانيد.
 جلسه ی ما بيست و چند سال است كه هر سال در این روز تشکيل مي شود. 
درباره ی مداحی و مداحان حرفهای زیادی گفته شده، ما هم عرض كردیم - البته 
كارهای خوب، پيشرفتهای خوب، جلوه های خوب هم انسان مشاهده ميکند - 
ولی من ميخواهم بگویم این ظرفيت موجود، خيلی ظرفيت عظيمی است. شاید 
این حرف را من خطاب به دوستانی كه در این جلسه ی ساالنه شركت كردند، 
بارها گفته باشم؛ گاهی یک بيت شعری كه شما ميخوانيد، از یک ساعت بحث 
مستدل یک گوینده ی ماهر تأثيرش در دلها بيشتر است. خوب، این خيلی ظرفيت 
بزرگی است؛ از این ظرفيت باید خوب استفاده كرد. ميتوان با این امکان، با این 
ظرفيت عظيم، معارف اهل بيت را به كمک جنبه های عاطفی تا اعماق دل مردِم 
چهارگوشه ی این كشور برد و آن را تعميق بخشيد؛ این چيز كمی نيست. ما امروز به 
این احتياج داریم؛ هميشه احتياج داریم. ما احتياج داریم كه ایمانهایمان مستحکم 
بشود، پایه های روشن پيدا كند، ثبات و ماندگاری پيدا كند، امواج گوناگوِن تبليغات 
دشمن ما را تکان ندهد؛ ما هميشه به این احتياج داریم. امروز دشمنان حقيقت، 
دشمنان اسالم، دشمنان معرفت اهل بيت )عليهم الّسالم( با ابزارهای كارآمد وارد 
ميدان شده اند؛ امروز مسلح تر از هميشه اند؛ انواع و اقسام شيوه ها را به كار ميگيرند 
تا این جامعه ای را كه امروز به حق قيام كرده است و دنيای اسالم را متوجه خود 
كرده و پنجه های پليد استکبار را تضعيف كرده - یعنی جامعه ی جمهوری اسالمی، 
جامعه ی ایران اسالمی - تضعيف كنند، توانائی اش را كم كنند، آبرویش را در نزد 

ملتهای مسلمان، در نزد امت اسالمی از بين ببرند؛ دنبال این چيزهایند.
 شما ملت ایران در این سی سال خيلی كارهای بزرگی انجام دادید. دشمنان ملت 
ایران، دشمنان گردن كلفتی هستند. همه ی زورگوها، همه ی چپاولگرها، همه ی 
سرمایه دارهای بزرگ، همه ی باندهای قدرت، همه ی مافياهای ثروت و پول، در مقابل 
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شما هستند. شما راه اینها را زدید، برای اینها مشکل درست كردید. ملت ایران در 
این سی سال خيلی اثرگذار حركت كرده. این دشمنی هائی كه مي كنند، این بغضی 
كه نسبت به ملت ایران ميورزند، بيخود نيست. شما اگر راه این دزدی ها را سخت 
و دشوار نمي كردید، برای تسلط و سيطره ی استکبار مشکل درست نمي كردید، 
اینقدر با شما دشمنی نمي كردند. این دشمن ها امروز درصدد این هستند كه ملت 
ایران را از محتوای برانگيزاننده ی آن - كه همين ایمان روشِن مستدل باشد - 
خالی كنند. انواع شيوه ها را به كار ميبرند؛ ترویجهای باطل ميکنند، سرگرمی 
درست ميکنند، سرگرمی های فکری درست ميکنند، سرگرمی های شهوانی درست 
ميکنند، سرگرمی های سياسی درست ميکنند، فتنه درست ميکنند؛ اینها همه یک 
سياست است. خوب، در مقابل اینها چه كار باید كرد؟ باید این ایمان را كه مایه ی 

قيام و ایستادگی و ثبات ملت ایران است، تقویت كرد.
 یکی از عواملی كه ميتواند این كار بزرگ را انجام دهد، همين گسترش معارف 
اسالمی و معنوی و انقالبی به شکل روشن و پراكندن هرچه بيشتر محبت اهل بيت 
در دلها و در روحهای انسانهاست؛ این مسئوليتی است كه امروز همه ی ما داریم؛ 
مداحان هم بخشی از این مسئوليت را دارند، كه بخش مهمی هم هست. با این چشم 
نگاه كنيد به حرفه ی مداحی. وقتی آنجا می ایستيد برای خواندن، احساس كنيد كه 
به عنوان یک مبلّغ دین، به عنوان یک پيام آور حقائق دینی، در اثرگذارترین شکل، 
آنجا ایستاده اید. اگر این احساس وجود داشت، آن وقت انتخاب شعر محدودیت پيدا 
ميکند، كيفيت ادا محدودیت پيدا ميکند، انسانهائی كه ميخواهند این مسئوليت را 
انجام بدهند، محدودیت پيدا ميکنند؛ چاره ای هم نيست. این كار را خود شما باید 
بکنيد؛ كار خود مداحهاست. امروز اگر چنانچه بپرسند: »آقا حرفه ی مداحی به 
چی احتياج دارد؟«، »یکی بخواهد مداح بشود، از امروز شروع كند، چه چيزی نياز 
دارد؟«، دو سه چيز را ميشمارید دیگر؛ ميگوئيد باید صدایش خوب باشد، حافظه ی 
خوبی داشته باشد، بتواند شعر یاد بگيرد؛ البته روح هم داشته باشد. یک انسانی با 

داشتن حافظه ی خوب و صدای خوش، ميتواند بشود یک مداح. به نظر ما این كافی 
نيست. شما به مداح به چشم یک معلم نگاه كنيد كه ميخواهد چيزی را به مستمع 
خود تعليم بدهد. همه ی شماها این صالحيت را دارید. هيچ كس را از این دائره نباید 
بيرون كرد. هر كه شوق این كار را دارد، بسم اهلل، خيلی خوب است؛ اما صالحيتش 

را در خودش به وجود بياورد.
 شعری كه ميخوانيد، شعر معرفت باشد، شعر آموزنده باشد؛ چه درباره ی مسائل روز 
- مثل بعضی از شعرهائی كه امروز بعضی از آقایان خواندند، كه ناظر به حوادث روز 
جامعه بود؛ این خيلی باارزش است، آگاهی بخش است - چه حّتی آن چيزی كه این 
هم در آن نباشد؛ اما فرض بفرمائيد فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( را كه ميخواهيد 
معرفی كنيد، آنچنان معرفی كنيد كه یک انسان مسلمان، یک زن مسلمان، یک 
جوان مسلمان از آن زندگی درس بگيرد؛ در دل خود نسبت به آن مجسمه ی 
قداست و طهارت و حکمت و معنویت و جهاد، احساس خشوع و خضوع  و وابستگی 
كند. این، طبيعت انسان است. ما انسانها تابع و متمایل به كماليم. اگر بتوانيم كمال 
را در خودمان ایجاد كنيم، ميکنيم؛ اگر نه، آن كسی كه صاحب كمال است، به طور 
طبيعی انسان به او گرایش دارد. این كمال را در فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها(، 
در اميرالمؤمنين )عليه الّصالهًْ و الّسالم(، در ائمه ی اطهار )عليهم افضل الّصلوات و 
الّسالم( برای شنونده تشریح كنيم و شنونده ی ما در قالب شعر، در قالب كالم 
موزون، و بخصوص در قالب صدای خوش و آهنگ درست و خوب، این معرفت را 
مثل آب زاللی كه مينوشد، بنوشد و به همه ی اجزای بدن او برسد. این كار از خيلی 
از گویندگان برنمی آید، از خيلی از هنرمندان برنمی آید، از معلمين برنمی آید؛ اما از 

شما برمی آید، اگر این كار را انجام بدهيد.
 من بارها توصيه كرده ام، باز هم توصيه ميکنم؛ منبرتان را، مجلستان را تقسيم كنيد 
به دو قسم: قسم اول، معارف و اخالقيات. ما امروز به اخالقيات احتياج داریم، به 
معارف احتياج داریم. امروز احتياج داریم كه نسل موجود ما، نسل جوان ما، با اميد، 


درمرثيهخوانيبايدبهصدقواقعهپايبند
بود...گرياندنراباهنرتأمينکنيدنهباذکر
واقعهايکهاصلندارد


منبرومجالستانرابهدوقسمتتقسيمکنيد:
معارفواخالقيات.ماامروزبهاخالقيات
احتياجداريم
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با نشاط، با خوشبينی به آینده، با ایمان به خدا، با پيوستگی قلبی به اهل بيت بار 
بياید. ما احتياج داریم كه جوان ما امروز افتخار كند به اینکه متعلق به ایران اسالمی 
است؛ افتخار كند به وجود امام؛ افتخار كند به جمهوری اسالمی؛ افتخار كند به دین 
خود و به مذهب خود و به پيروی اهل بيت. ما امروز به جوانی احتياج داریم كه بداند 
سرنوشت خود او و سرنوشت جامعه ی او و سرنوشت خانواده ی بزرگ او وابسته ی به 
كار و تالش اوست؛ اهل تالش باشد، اهل كار باشد، اهل جدیت باشد، اهل پيگيری 
باشد، اهل تنبلی نباشد، اهل وادادگی و الاباليگری نباشد. این تربيتها چه جوری 
انجام ميگيرد؟ شما ميتوانيد نقش ایفاء كنيد. بنابراین یک قسم منبر، شعری باشد 

كه این معانی را تزریق كند. بهترین نحوه ی بيان هم بيان غيرمستقيم است.
 در قالب شعر خوب  - اینجا نقش شعرا معلوم ميشود - معارف اهل بيت را ترویج 
كنيد. امروز خوشبختانه ما شاعر خوب هم كم نداریم. بعضی از همين شعرهائی كه 
امروز خوانده شد، جزو شعرهای خوب بود. امروز بحمداهلل شعرای خوب، گویندگان 
خوش سليقه در بيان، در ابراز حقائق و به نظم كشيدن این حقائق به وسيله ی شعر، 
داریم؛ اینها را بگردید پيدا كنيد. شما كه مداحيد، وقتی طالب شعر باشيد، چشمه ی 
شعر شاعر به جوش می آید. شما كه طالب شدید، او شعر مي گوید. وقتی شعرش 
به وسيله ی شما خوانده شد، انگيزه ی او برای شعر گفتن چند برابر ميشود؛ یک 

هم افزائی به وجود می آید؛ او به شما كمک ميکند، شما به او كمک ميکنيد.
 یک قسم منبر هم مربوط به مدایح و مراثی اهل بيت )عليهم الّسالم( است. البته ما 
در باب مرثيه خوانی حرفهای زیادی داریم. بارها هم ما توی همين جلسه به شما 
مداحهای عزیز عرض كردیم، جاهای دیگر هم گفتيم كه در مرثيه خوانی بایستی به 
صدق واقعه پایبند بود. درست است كه شما ميخواهيد مستمع خودتان را بگریانيد، 
اما این گریاندن را به وسيله ی هنرنمائی در كيفيت بيان واقعه تأمين كنيد، نه در 
ذكر واقعه ای كه اصل ندارد. ما در گذشته ها سراغ داشتيم - ان شاءاهلل حاال آنجور 
نيست - كه بعضی ها فی المجلس یک چيزی را جعل ميکردند؛ نکته ای همان جا 
به ذهنش می آمد، ميدید خوب است، موقعيت خوب است، همان جا ميگفت و از 
مردم اشک ميگرفت! این درست نيست. اشک گرفتن از مردم كه هدف نيست؛ 
هدف، آميختن این دِل اشک آلود - كه اشک را به چشم ميرساند و چشم را اشکبار 

ميکند - به معارف زالل است؛ البته با هنرنمائی.
 ما در مشهد یک منبرِی معروفی داشتيم - خدا او را رحمت كند - مال پنجاه سال 
قبل است؛ مرحوم ركن الواعظين. او منبر ميرفت و مردم پای منبر روضه خوانی او 
مثل ابر بهار گریه ميکردند؛ در حالی كه خودش هم بارها ميگفت من اسم نيزه 
و خنجر نمی آورم. واقعاً هم نمی آورد؛ بنده دهها منبر از او دیده بودم. حادثه را 
آنچنان هنرمندانه تصویر ميکرد كه مجلس را منقلب ميساخت؛ بدون اینکه بگوید 
»كشتند«، بدون اینکه بگوید »تير زدند«، بدون اینکه بگوید »شمشير چنين زدند« 
یا »خنجر چنين زدند«؛ اینها را نميگفت. ميتوان با شيوه های هنرمندانه، روضه خوانِی 

خوب كرد و گریاند.
 البته این را هم به شما عرض بکنم؛ اینکه آقایان مداحها، و سابقها روضه خوانها - كه 

ما حاال كمتر توفيق پيدا ميکنيم ببينيم، اما در مواردی از افاضات مداحها مستفيض 
ميشویم - اصرار ميکنند كه بلند گریه كنيد، لزومی ندارد؛ خوب، آرام گریه كنيد. 
وقتی ميخواهند سينه بزنند، اصرار بر اینکه »صدا، صدای این جمعيت نيست«؛ یا 
وقتی مردم ميخواهند صلوات بفرستند، اصرار بر اینکه »صلوات، صلوات این جمعيت 
نيست«! شما بخواهيد مردم صلوات بفرستند، ولو توی دلشان. گرم شدن مجلس به 
این شيوه ها، اصل نيست؛ كاری كنيد كه دلهای مستمعين را در اختيار بگيرید. دل 
مستمع وقتی در اختيار شما آمد، مقصود حاصل است؛ اگر آهسته هم گریه كند، باز 

مقصود حاصل است؛ اگر به شما توجه كرد، باز مقصود حاصل است.
 بنابراین حاصل عرض امروز ما این شد كه كار مداحی كار بزرگی است، كار مهمی 
است، حرفه ی بسيار اثرگذاری است؛ ميتواند مصداق درشت و برجسته ای باشد از 
مجاهدت فی سبيل اهلل. اینکه ميگوئيد ما حاضریم در ميدان حضور داشته باشيم، این 
برای هر كسی یک جور حضور است: یک روز انسان توی ميدان جنگ ظاهری است، 
یک وقت انسان در ميدان پيکار با دشمنانی است كه در جنگهای فرهنگی و جنگهای 
نرم وارد مبارزه شده اند؛ این یک جور دیگر پيکار است؛ اقتضای خودش را دارد. در 
كار شما مداحان، در ميدان بودن و مجاهدت كردن، یعنی ارائه ی سخن اثرگذار و 
بيان هدایتگر برای دلها؛ البته با شيوه های هنرمندانه. حاال شيوه ی هنرمندانه هم كه 
عرض ميکنيم، خوب، صدای خوش كه الحمدهلل همه تان دارید؛ آهنگهای متعارفی 
هم هست. البته بعضی از آهنگهائی هم كه انسان گوشه و كنار ميشنفد یا به گوش 
انسان ميرسد، آهنگهای مناسبی نيست؛ حاال گيرم كه چهار نفر را هم جذب كند. نه، 
آهنگ باید سنگين، متين و متناسب با محتوائی باشد كه شما دارید عرضه ميکنيد؛ 
خدای نکرده به سمت آهنگهای حرام و آهنگهائی كه گناه است، سوق پيدا نکند. این 
هم خيلی نکته ی اساسی و مهمی است. هر شعری، هر تصنيفی، هر ترانه و آهنگی 
كه خوانده شد، قابل تقليد نيست. چيزهائی هست كه خودش فی نفسه حرام است؛ 
اگر چنانچه وارد عرصه ی مداحی و بيان حقيقت و بيان خدا و پيغمبر شد، آن وقت 
حرمتش دو برابر خواهد شد. بنابراین آهنگ هنرمندانه و خوب و متناسب و شعر 
خوب و صدای خوش و شاید از همه باالتر دل پاک و مطهر و بااخالص مداح محترم، 

الزم و مهم است.
 اميدواریم كه خداوند متعال به بركت زهرای مرضيه )سالم اهلل عليها( همه ی شماها 
را موفق و مؤید بدارد و این زحمات را از شما قبول كند. پروردگارا ! به محمد و آل 
محمد بركات زهرای مرضيه را در كشور ما، جامعه ی ما و دلهای ما مستدام بدار. 
پروردگارا ! ما را در دنيا و آخرت از این خاندان جدا مکن. پروردگارا! ما را مشمول 
دعای حضرت بقيهًْ اهلل )ارواحنا فداه( قرار بده. پروردگارا ! ما را در دنيا و آخرت با این 
بزرگواران محشور بفرما. پروردگارا ! شهدای عزیز ما و امام بزرگوار ما را با فاطمه ی 

زهرا )سالم اهلل عليها( و ائمه ی اهل بيت محشور بفرما.
    والّسالم عليکم و رحمهًْ اهلل و بركاته


اينکهبرخيمداحهااصرارميکنندکه
»بلندگريهکنيد«لزوميندارد...گرمشدن
مجلسبهاينشيوههااصلنيست


بعضيازآهنگهاييکهدربرخي
مداحيهابهگوشميرسدآهنگهاي
مناسبينيستند
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نشست های تبيين علمی والیت فقيه، در سالن اجتماعات مدرسه فيضيه و با سخنرانی »آیت اهلل 
مصباح یزدي« برگزار شد. 

ایشان با بيان اهميت بحث والیت فقيه، گفت: »نظام ما با مسأله والیت فقيه گره خورده است 
و اگر والیت فقيه از قانون اساسی حذف شود، دیگر چيزی به نام نظام اسالمی باقی نخواهد 

ماند«. 
ریيس شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( افزود: »اگر اینگونه بحث ها انجام نشود، برخی 
تصور خواهند كرد كه اسالم در رابطه با اداره جامعه و مسائل اجتماعی حکمی ندارد؛ در حالی 

كه تبيين این مسئله می تواند از این گونه مسائل شبهه زدایی كند«. 
آیت اهلل مصباح یزدی تصریح كرد: »تالش برای تبيين علمی و عملی والیت فقيه، تالش برای 
حفظ اسالم و بقای آن در عالم است و هر تالشی برای تضعيف والیت فقيه، مانند تيشه زدن به 

ریشه نظام اسالمی است«. 
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به تبيين معانی واژگان به كار رفته در والیت فقيه پرداخت 
و گفت: »برای والیت، معانی متعددی ذكر شده است كه آنچه در این رابطه با ذهن، اقرب است 

به معنای حکومت است«. 
وی آن گاه به نياز جامعه به نهاد و مجری قوانين و مقررات موجود اشاره كرد و گفت: »برای 
جلوگيری از اختالل نظم و هرج و مرج می بایست یک مجری قانون هم وجود داشته باشد كه 

همان حکومت برای وضع قانون و اجرای آن است«. 
ایشان در ادامه با بيان این مطلب كه مراد از والیت، آن گونه كه شبهه افکنان می گویند والیت 
تکوینی نيست؛ گفت: »ولی فقيه حق دارد حکم والیتی و حکم حکومتی صادر كند و مردم باید 

از او اطاعت كنند«. 
آیت اهلل مصباح در خاتمه گفت: »والیت فقيه به معنای آن است كه در شرایطی كه حکومت 
معصوم عمالً ميسر نباشد و مردم به وی دسترسی نداشته باشند، خداوند، والیت فقيه را به 
عنوان "بدل اضطراری" قرار داده تا مردم محروم نباشند و نظام جامعه حفظ شود و مصالح آن 

تأمين شود«. 
ایشان افزود: »خداوند متعال كه دوازده امام معصوم برای هدایت و حکومت بر مردم آفرید، با این 
كه می دانست به این حکمت عمل نمی شود اما از روی لطف، حکم بدلی هم برای آن قرار داد كه 
مردم محروم نمانند. بنابراین در این جا والیت فقيه معتبر است. حتی در زمان حضور معصوم هم 

اگر دسترسی به امام معصوم وجود نداشت، می توان به فقيه جامع الشرایط رجوع كرد«. 
این استاد عالی حوزه ادامه داد: »البته ذكر این نکته الزم است كه ولی فقيه نمی تواند همه مصالح 
امام معصوم را اجرا كند، اما این دليل نمی شود كه اسالم از شأن حکومتی اش دست بردارد؛ چرا 

كه الزمه زندگی اجتماعی، تشکيل حکومت است«. 
در خاتمه این نشست آیت اهلل مصباح یزدی به تعدادی از سؤاالت حضار پاسخ داد.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )ع( : 

اگرواليتفقيهحذفشود
چيزيازنظاماسالميباقينميماند

»حجت االسالم  والمسلمين محسن قمي« در مجمع ماهانه طالب و 
فضالي قمي حوزه علميه قم در حسينيه آیت اهلل مرعشي این شهر 
گفت: امروز جهان تشنه گفتمان شيعه است. اكنون تشيع نقشي را ایفا 
مي كند كه دوست و دشمن، هم به فعال بودن و هم به مثبت بودن آن 

اعتراف دارند. 
وي اظهارداشت: هيالري كلينتون وزیر خارجه آمریکا اخيراً درسفري به 
تركيه به وزیر خارجه این كشور گفته كه چرا با وجودي كه 94 درصد 
جمعيت مسلمان جهان از اهل تسنن هستند رهبري فکري جهان 
اسالم بر عهده اقليت شيعه است این نشان دهنده هراس دشمنان از 

قدرت ماست. 
معاون امور بين الملل دفتر مقام معظم رهبري تأكيد كرد: نقش مؤثر 
شيعه در جهان باعث شده تا جهان تشيع داراي رهبراني فکري به نام 

سلسله جليله روحانيت شود. 
قمي خطاب به طالب و روحانيون افزود: نباید به موفقيت هاي مذكور 
مغرور شویم چرا كه رقباي ما نيز زیاد بوده و در مبارزه با ما فعاليت هاي 

زیادي دارند. 
وي اضافه كرد: در كشور تركيه یکي از اهل تسنن براي تبليغ مذهب 
خود هزار مدرسه را در 112 كشور دنيا تأسيس كرده و همچنين 14 

دانشگاه جامع را نيز در 14 كشور دنيا بنيانگذاري كرده است. 
قمي افزود: هم اكنون دنياي كفر حضور گسترده اي در دنياي مجازي، 
سينما و هنر دارد به طوریکه 80 درصد توليدات سينمایي جهان متعلق 
به هاليوود و 45 درصد برنامه هاي كل تلویزیون هاي جهان از برنامه هاي 

آمریکایي است. 
این عضو شورای عالی مجمع گفت: درست است كه دشمنان ما از لحاظ 
تبليغات و سخت افزار قدرت برتري نسبت به ما دارند اما قدرت ما در 

بنيه علمي و فکري مان است. 
وي اضافه كرد: یک امام خميني)ره( ، یک شهيد مطهري و یا یک 
آیت اهلل جوادي آملي ما قدرت دارند به تنهایي در مقابل گفتمان جهاني 

حضور پيدا كنند. 
قمي خطاب به طالب حوزوي افزود: طالب باید رسالت تاریخي خود را 
شناخته و براي مدیریت فکري جهان بشریت آماده شوند لذا باید جهاني 

فکر كرده و جهاني درس بخوانند. 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(: 

جهانامروزتشنهگفتمانشيعه
است
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»حجت االسالم والسلمين مهدی هادوی تهرانی« گفت: مسئله همت و كار 
مضاعف كه امسال مقام معظم رهبری به آن اشاره كردند به دليل شرایطی 
است كه كشور در آن قرار دارد. چرا كه برای رسيدن به آرمانهای جمهوری 
اسالمی ایران  باید همت و فعاليت و كار ملی افزایش یاد، در واقع چند 

برابر شود و این شعار بيانگر همين است.
دكتر هادوی تهرانی تحقق این امر را منوط به همدلی ميان آحاد مردم و 
مسئولين دانست و یادآور شد: این همدلی زمانی تحقق می یابد كه مردم 
ارتباط صميمانه تری با مسئولين و مسئولين نيز ارتباط صادقانه ای با 
مردم داشته باشند این ارتباط دو سویه این زمينه را فراهم می كند كه 
همزیستی ملی فراهم شده و امکان همت و كار مضاعف تحقق پيدا كند.

ابهام در دستاوردهای  رئيس مؤسسه رواق حکمت تأكيد كرد: وجود 
جمهوری اسالمی و وجود شعارهای اغراق آميز و خارج و از حد اعتدال 
و اخبار غير دقيق می تواند در از بين بردن فضای همدلی مؤثر باشد. 
شفاف سازی فضای رسانه ای و اطالع رسانی كشور و تالش بر عرضه حقایق 
بدون بزرگنمایی و كوچک نمایی زمينه ای برای ایجاد همدلی ملی و 

تحقق همت و كار مضاعف است.
حجت االسالم والسلمين هادوی تهرانی همچنين با اشاره به رفع موانع 
تحقق شعار امسال گفت: از طرف دیگر جناح های سياسی كشور باید 
مصالح ملی و عمومی را بر مصالح جناحی و فردی خود ترجيح داده و 

مجموعه فعاليتها در راستای مصالح ملی باشد.
وي در ادامه اضافه كرد: ناهماهنگی ميان نهادهای سه گانه كشور سه قوه 
مجریه ، قضائيه و مقننه می تواند مانع اساسی در راه این آرمان است و برای 
تحقق آن باید هماهنگی ميان این سه قوا وجود داشته باشد. قوه قضائيه 
باید با قاطعيت و قانونمند با هر گونه تخلفی در هر سطحی برخورد كند و 
باید همدلی ميان این سه قوا وجود داشته باشد و سعی شود با استفاده از 
كارشناسی همه نخبگان كشور تصميماتی مبتنی بر دقتهای كارشناسانه 
براساس مصالح ملی اتخاذ شود و این تصميمات برای مردم به شکل 

روشن و شفاف تبيين شود.
 استاد خارج فقه و اصول حوزه علميه قم تأكيد كرد: وجود دوگانگی 
در اظهارات مسئوالن و تفاوت دیدگاه های آنها نسبت به مسائل اصلی 
كشور می تواند تأثير منفی در تحقق این آرمان داشته باشد. اگر از سویی 
پيشنهادهایی شود كه از روال قانون خارج است و با تأكيد مقام معظم 
رهبری مبنی بر قانونمند بودن تمام امور ناسازگار باشد این پيشنهادها و 

این نوع برخوردها می تواند مانع تحقق این شعار باشد.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( مطرح کرد: 

چگونگيتحققشعارامسال
ششمين پيش نشست "همایش روحانيت و انقالب اسالمی"، با موضوع »گفتگوی ادیان و نقش 

روحانيت« و  با سخنرانی  »حجت االسالم والمسلمين سيد ابوالحسن نواب« برگزار شد. 
ایشان در این نشست با اشاره به شرایط امروز روحانيت گفت: روحانيت در طول سيزده صده 
گذشته، بيشتر نوعی حالت اعتراض و نقد به حکومت های زمانه خود داشته است و همواره در 
حالت انزوا و اعتراض به طواغيت زمانه به سر می برده است؛ اما به بركت انقالب اسالمی كه در 
حقيقت به مثابه انفجار نور بود، فرصت های بسياری پيشاروی روحانيت گشوده شد و روحانيت 
این فرصت را یافت كه خودش حکومت را تجربه كند و از حالت انزوا و اعتراض خارج شود. 

وی افزود: ما می توانيم سه مقطع را برای روحانيت در نظر بگيریم كه عبارتند از: حکومت های 
منطقه ای شيعه، دوران صفویه و مقطع انقالب اسالمی. 

حجت االسالم نواب در ادامه به موضوع تبليغ بين المللي پرداخت و افزود: امروزه رسالت ما 
ایجاب می كند كه به سمت فراگيری زبان های دیگر گام برداریم؛ چرا كه زبان فارسی، تنها 
یک درصد جمعيت زبانی دنيا را شکل می دهد و این اصالً برای تبليغ و گفتگو با دیگر ادیان 

و پيروان آنها مناسب نيست. 
به گفته ریيس دانشگاه ادیان و مذاهب قم، زبان، ابزاری برای ورود به عرصه تبليغ در سطح 
جهان است كه می بایست حوزه علميه نيز این ابزار را جدی گرفته و حتی شرط دریافت سطح 

سه و چهار حوزه را دانستن حداقل یک زبان دوم قرار دهد. 
وی ادامه داد: ما برای گفتگو با سایر ادیان باید در آغاز، گفتگو را در درون خودمان شروع كنيم 

و سپس با دیگران به گفتگو و مفاهمه بپردازیم. 
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در ادامه با اشاره به فتوای مهم مقام معظم 
رهبری در كردستان در خصوص وحدت و همگرایی شيعه و سنی است گفت ایشان با بيان 
این مطلب مهم كه اهانت به مقدسات اهل سنت حرام است، به بحث بسيار مهمی اشاره 

كرده اند كه می بایست از سوی رسانه ها و ائمه محترم جماعات جدی گرفته شود. 
وی افزود: با گشودن باب انفتاح و گفتگو در كشور می توان به گفتگو و مفاهمه در دنيا نيز 

دست زد و این باعث می شود تا بتوانيم در دنيا نيز به تبليغ شيعه و اسالم   دست بزنيم. 
به گفته حجت االسالم نواب، تعامل با ادیان و پيروان آنها ضرورتی انکارناپذیر است كه باعث 
تبليغ دین مبين اسالم و تشيع نيز می شود؛ چرا كه با یکپارچگی درون دینی می توان به تبليغ 

مؤثر دست زد. 
وی در خاتمه با بيان این مطلب كه به بركت انقالب اسالمی، دین در دنيا مطرح شد گفت ما 
باید برای گفتگو با سایر ادیان بر مؤلفه های مشترک خود و سایر ادیان همچون عدالت، اخالق، 
حفظ كرامت انسان و ... تکيه كنيم؛ چرا كه در دنيایی كه به سمت انحطاط اخالقی در حركت 
است می بایست با ابزار مناسب و دانستن زبان و تکيه بر مشتركات به تبليغ دین مبين اسالم 

و مذهب تشيع دست زد. 
گفتنی است در خاتمه این نشست، حضار به بيان سؤاالت خود پرداختند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(: 

بايدبابانفتاحوگفتگورابازکنيم
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اعالم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی 
قدس از سوی امام خمینی)ره( موجب شده است که مسأله 

فلسطین همواره در جان و جامعه ی مسلمانان زنده بماند.
یكی از کارکردهای مهم این روز، بی اثر کردن تبلیغات شدید 
و "پروپاگاندا"ی صهیونیست ها است که در اصطالح خودشان 
جهان  مسلمان  مردم  حضور  می شود.  نامیده  "هاسبارا" 
جنایات  دادن  نشان  و  مخصوص،  روز  یك  در  خیابان ها  در 
حجم  از  زیادی  بخش  روز،  آن  در  جهانیان  به  اسرائیلی ها 

تبلیغات هاسبارایی غاصبان قدس را خنثی می کند.
آنچه در پی می آید گزارشی کوتاه از فعالیت مخوف دستگاه 

هاسبارای اسرائیل است:

رژیم غاصب صهيونيستی دستگاه یا كميته یا وزارتخانه ای 
از  خارج  در  كه  دارد   »Hasbara ـ  »هاسبارا  نام  به 
اسرائيل چندان شناخته شده نيست. وظيفه این دستگاه 
"ایجاد  اسرائيل"،  جنایت های  توجيه  و  "مظلوم نمایی 
همدلی بين مردم دنيا نسبت به رژیم غاصب" و "ترميم 
چهره آن در جهان بين الملل" است؛ یعنی چيزی بسيار 

فراتر از تبليغات عادی نظام های سياسی. 
هاسبارا یعنی چه؟

هاسبارا صورت اسمی فعلی است در زبان عبری كه به 
معنای »توضيح دادن« است. دولت جعلی اسرائيل، واژه 
هاسبارا را به جای كلمه ی "پروپاگاندای سياسی" به كار 

می برد.
اسرائيل، قبل و بعد از هر جنگی نياز مبرم به یک عمليات 
هاسبارا دارد تا چهره خود را در دنيا ترميم و كارش را 

برای جهانيان توجيه كند. 
تأسیس هاسبارا

وزارت هاسبارا ابتدا در سال 1974 و در یکی از دوره های 
نخست وزیری »شيمون پرز« تأسيس شد؛ ولی چند سال 
بعد فعاليت آن از حالت متمركز خارج گردید و وظایف 

این دستگاه به تمامی وزارتخانه ها محول شد. 
در سال های اخير و در جریان حمله اسرائيل به غزه، 
وزارت هاسبارا دوباره احياء و پررنگ شد. اینک هاسبارا 
به یک وظيفه ملی برای شهروندان غاصب اسرائيل تبدیل 

شده است. 
روش های هاسبارا

مزورانه ی  روش های  و  مخوف  فعاليت های  از  برخی 
هاسبارا برای رسيدن به هدفش به شرح زیر است:

ـ جعل و دروغ و تحریف؛
ـ وارونه نویسی تاریخ و پس و پيش كردن وقایع آن )به 
منظور آنکه قربانی را جالد، و جالد را قربانی نشان دهد(؛

ـ  ساختن چهره ی اهریمنی از مردم فلسطين و مسلمانان 
در افکار عمومی جهان؛

ـ  ساختن فيلم ها و كليپ های ضد فلسطيني، یا ترساننده ی 
مردم عادی غرب از "شرق وحشی و آدمخوار"؛

ـ  انجام تبليغات تحریک كننده ی مسلمانان و منجر شونده 
به برخورد های عکس العملی و مشمئزكننده ی آنان؛

ـ پرداخت پول به رسانه های جمعی و سایت های طرفدار 
اسرائيل؛

ـ تعيين و تقسيم مأموریت های نيروهای قدیم و جدید 
خود در كشور های دیگر؛

ـ دیکته كردن آنچه باید نيروها باید در هر مقطعی انجام 
دهند، و هدف هایی كه باید نشانه بگيرند.

نمونه ی یك عملیات هاسبارا
عمليات  غزه،  به  آخرین حمله صهيونيست ها  از  قبل 
هاسبارا در اروپا انجام شد. چند نمونه از اقداماتی كه برای 

این عمليات انجام شد به این شکل بود: 
چند ماه پيش از آغاز حمله، در ماه می 2008 ، تعدادی 
با  و  خارجه  وزارت  سوی  از  كه  فرانسه زبان  اسرائيلی 
جهانی  صهيونيست  سازمان  و  یهود  آژانس  همکاری 
و  فرانسه  سوئيس،  كشورهای  به  بودند  شده  انتخاب 
بلژیک اعزام شدند. افراد انگليسی زبان نيز به كشورهای 
آمریکا، انگلستان، ایرلند، هلند و دانمارک اعزام شدند. 
این افراد وظيفه انتقال پيامی را داشتند كه هيچ مأمور 
رسمی دولت اسرائيل نمی توانست عهده دار آن باشد. به 

این افراد آموزش داده شده بود كه:
1. داستان شخصی خود را برای دیگران تعریف كنيد.

2. به بحث سياسی نپردازید و به آن كشيده نشوید.
3. تحت تأثير كسانی كه سعی خواهند كرد با گفتن اینکه 

"شما اشغالگر هستيد" عصبانيتان كنند قرار نگيرید.
دو هفته پيش از حمله به غزه نيز »بنيامين نتانياهو« 
بود در یک  كه در آن زمان رهبر حزب رقيب دولت 
برای حضار  برنامه تلویزیونی به نام "هاسبارا و تاریخ" 
كه نوجوانان 16 ساله بودند سخنرانی كرد. وی در این 
برنامه 45 دقيقه ای سعی كرد به جوانان اسرائيلی آموزش 
دهد كه چگونه می توانند اسرائيل را در دنيا معرفی كنند 
)یا به قول هاسبارا: توضيح دهند(. وی گفت: »ما باید 
تکنيک های دشمن را یاد بگيریم. آنها جای علت و معلول 
را عوض می كنند. آنها اسرائيل را متهم به اشغالگری می 
نتيجه تجاوز خود  اراضی  این  اشغال  آنکه  كنند حال 

آنهاست«!!
هنگامی كه حمله به غزه آغاز شد عمليات هاسبارا نيز 

شدت پيدا كرد. 

یك هاسبارای دیگر در هائیتی
اسرائيل بالفاصله پس از زلزله هائيتی گروهی متشکل از 
200 سرباز به محل فرستاد تا یک بيمارستان صحرایی 
در زمين فوتبال شهر "پورتو پرنس" برپا كنند. آنها تالش 
كردند تا از آن فاجعه بزرگ، محملی برای شستشوی 
عمليات  یک  برای  فرصتی  و  صهيونيست ها  جنایات 

هاسبارا بسازند.
گسترده ی  بازتاب  وظيفه  هم  اسرائيلی  روزنامه های 
عهده  بر  را  زلزله زدگان  به  غاصب  رژیم  كمک های 
گرفتند و تيتر زدند: »درباره این چه داری بگویی آقای 
گلد اسميت؟« )منظور آنان گزارش گلد اسميت درباره 

جنایات جنگی صهيونيست ها در غزه بود(. 
تيتر روزنامه ای دیگر هم این بود: »نماینده های اسرائيل 
در هائيتی، بقيه را خجالت زده كردند« ؛ و تيتر دیگری 
اینکه: »آفرین بر ما« ؛ و پرتيراژترین روزنامه هم نوشت 
»فاجعه هائيتی؛ بد برای آنها، خوب برای یهودیان«. و 
این یعنی اینکه "عمليات هاسبارای هائيتی" موفق شده 

است.
تأثیرات هاسبارا

جبهه  در  »ما  می گوید:  هاسبارا  جبهه ی  فعال  یک 
آمریکای شمالی و اروپای شرقی موفق شده ایم و رسانه ها 
حقانيت ما را قبول كرده اند. اما اروپای غربی همچنان 

"یک منطقه ی هاسبارای دشوار" است«.
 2006 سال  در  اسرایيل  خارجه ی  وزارت  سخنگوی 
درباره ی هاسبارا چنين گفت: »ما هرگز هاسبارا را چنين 
پرتوان ندیده بودیم. این، ماشينی است كه خيلی خوب، 

روغنکاری شده است«.
توضيح دهندگان"  دولتی  "وب سایت  امسال  فوریه  در 
به  كه  اسرائيلی  شهروندان  برای  را  دستورالعمل هایی 
خارج سفر می كنند منتشر كرد. به گفته وزارت هاسبارا، 
این سایت اطالعات مفيدی برای مقابله با انتقادهایی كه 
شهروندان اسرائيلی در خارج با آن مواجه خواهند شد 
در اختيارشان می گذارد. در این وب سایت جزئياتی از 
پيشرفت های اسرائيل در زمينه تکنولوژی و كشاورزی 
گنجانده شده و راه هایی برای "ترغيب سفر به اسرائيل" 

آموزش داده شده است.
این سایت مثال به اسرائيلی ها یاد می دهد كه در هنگام 
بحث به چشم طرف مقابل نگاه كنند چرا كه دزدیدن 

نگاه باعث بازنده شدن در بحث می شود.
ساكنين اسرائيل ـ مخصوصاً آنهایی كه به خارج سفر 

اسرائيلوپروپاگاندایگسترده؛
افشايفعاليتهايمخوفدستگاههاسبارا

  به كوشش:  معاونت امور بین الملل مجمع
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بيانيهمجمعجهانياهلبيت)ع(بهمناسبتروزجهانيقدس
بسمه تعالي

سنگفرش هاي تفتيده مسجداالقصي با آفتاب گرم مدیترانه اي، این روزها هم انتظار گام هاي استواري را مي كشند كه از پي بيش از 60 سال 
تعدي و تجاوز، قصد آزادي این سرزمين مقدس را دارند. انتظاري كه متکي به غيرت فرزندان ممالک اسالمي و حميت آزادمردان و آزادزناني 
است كه بيت المقدس را در چنگال خونبار رژیم جعلي، منحوس و اشغالگر صهيونيستي نمي توانند ببينند. رژیمي كه خوي وحشيانه و 

ددمنشانه خود را به عيان در برابر دیدگان متعجب و متحير بشریت به نمایش گذاشته است. 
 رژیم اشغالگر قدس همچنان در شوک شکست هاي ناباورانه اش از سربازان مخلص سرزمين هاي اسالمي به سر مي برد. جنگ 22 و 33 روزه 
اگر چه به پایان رسيده و جزو كتاب تاریخ خاورميانه شده است اما همچنان داغ ترین مباحث را پيرامون خود شاهد است. جنگ هایي كه نمایانگر 
موج دشمن شکن بيداري اسالمي و احياي سنت ناب نبوي بود. پيکارهایي كه به ظالمانه ترین شکل و در شرایطي كامال نابرابر رخ داد و روزهاي 
سرخي را در این خطه سبز رقم زد و هزاران انسان بي پناه و كودكان و زنان را به خاک و خون كشيد اما ره آورد آن براي آزادگان مسلمان، 
سرافرازي و ظفرمندي بود. فرزندان معنوي امام موسي صدر و سيد عباس موسوي به رهبري سيد والیتمدار، شجاع و بيباک سيد حسن نصراهلل 

از یک سو و فرزندان مکتب شيخ عزالدین قسام و شيخ احمد یاسين از سوي دیگر نقش آفرینان پيروز این دو كارزار بودند.
اینگونه بود كه طرح هاي محکوم به شکستي همچون نقشه راه دولت هاي جائر و تحت سلطه نظام صهيونيسم بين الملل و طرح صلح 
كشورهاي زبون و ذليل عربي به زباله دان تاریخ پيوست و فریاد آزادیخواهي و آزادگي فرزندان فلسطين و لبنان به گوش جهانيان رسيد و 
مردم آزاده دنيا هم به بهترین شکل نفرت خود را از هرچه ستم و تبعيض و نژادپرستي بود، نمایان ساختند؛ خصلت هاي زشتي كه رژیم 

صهيونيستي، نماد تمام عيار و تجسم بارز آن در دنياي كنوني است.
نظام صهيونيسم بين الملل اما همچنان از پا ننشسته است و با اتخاذ روش هاي ضد انساني و افراطي سعي در ادامه سلطه خود بر سرزمين هاي 
اسالمي دارد. حضور افراطي ترین چهره حال حاضر رژیم صهيونيستي در جایگاه وزارت خارجه این رژیم ، پيام روشني براي تمامي دولتمردان 
سياسي كار دارد تا بدانند این رژیم به فرموده حضرت امام راحل)ره( هرگز زباني را جز زبان زور نمي فهمد؛ همان زباني كه در دو جنگ 
بزرگ و پيروزمند اخير براي ذلت این رژیم به كار گرفته شد و البته بهترین پاسخ را هم به همراه داشت. فاجعه حمله به كشتي هاي كاروان 
آزادي و كشتن ناجوانمردانه جمعي انسان آزادي خواه و صلح جو و امدادگر یکي از آخرین شرارت ها و ددمنشي هاي این رژیم منحوس 
است كه در برابر چشمان حيرت زده جهانيان به وقوع پيوست. همچنين تداوم محاصره غيرانساني مشتي انسان بي دفاع اعم از زن و مرد و 
كودک و پير و جوان در باریکه غزه، اقدامي است كه با هيچ مرام و معياري سازگاري ندارد اما در قاموس این رژیم جعلي، اقدامي راهبردي 

و استراتژیک است. 
فلسفه اصلي نام گذاري روزي براي قدس توسط امام روح اهلل هم عملياتي كردن روش برخورد و رویارویي با نظام سلطه بين الملل است؛ 
نظامي كه ده ها سال و بلکه بيشتر است كه از به كار گيري زبان زور با مردم دنيا استفاده مي كند و البته در وقاحت آميز ترین شکل، 
این استفاده را حق مسلم خود مي داند. سردمداران رژیم صهيونيستي نشان داده اند كه به هيچ وجه و از هيچ منشور و طرح و مصوبه و 
قطعنامه اي جز به ميل خود تبعيت نمي كنند و اصوال بر خود وظيفه مي دانند كه براي اداره دنيا بلکه تمامي موجودات هم منشور و آیين 
نامه زیستن و زندگي كردن بنویسند. آنان بر این باورند كه محور و مدار عالمند و تمام آفرینش براي آنان پدید آمده و حتي در زشت ترین 

شکل آنرا در كتاب هاي جعلي خود هم تئوریزه كردند و به راستي با چنين فرهنگ و باوري جز به زبان زور مي توان سخن گفت؟!
اكنون در آستانه برگزاري روز قدس هستيم كه ميراث جاودانه حضرت امام خميني)ره( بنيانگذار جمهوري اسالمي است. آن پير روشن 
ضمير در آینه ادراک معنوي خود مي دید كه جز به این شيوه امکان غلبه بر زورمداران و سردمداران نظامات كفر و الحاد و در راس آنها 
رژیم صهيونيستي وجود ندارد. ایشان فهميده بودند كه روش هاي زبونانه و مذلت آميز هرگز راه به آزادي قدس شریف و قبله اول مسلمانان 
نخواهد داشت و این اشتباه نهادینه شده بود كه ده ها سال آزادي سرزمين مقدس مسلمانان را به تاخير انداخته است. حضرت امام)ره( بر 
این باور بودند كه آزادي قدس جز به ریخته شدن خون پاكبازان و فرزندان شجاع اسالم ناب محمدي)ص( ميسر نخواهد شد و اینگونه بود 

كه جمعه آخر ماه مبارک رمضان را با نام اعتقادي و استراتژیک نامگذاري كردند.
 ایران اسالمي به زعامت رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت آیت ا... العظمي خامنه اي)دام ظله العالي( و با تاسي به شيوه و مرام پير و مراد 
خود همچنان در پي آزادي قدس است و این كار را نه تنها حركتي سياسي و تاكتيکي نمي داند بلکه آنرا به عنوان آرماني راهبردي در 

قاموس مباني اصولي نظام مي نگرد. 
 مجمع جهاني اهل بيت)ع( هم به پيروي از امام راحل )قدس ا... نفسه الزكيه( رهبر معظم انقالب اسالمي و همراه و همگام با سيل خروشان 
امت اسالمي، روز قدس را گرامي مي دارد و با تمام توان در برگزاري باشکوه آن مي كوشد و از همه امت آگاه و هميشه در صحنه مي خواهد 
كه با گراميداشت این روز بزرگ مسير دستيابي به آرزوي بزرگ امت اسالمي یعني همان آزادي قدس شریف را بيش از پيش هموار كنند.
و ما النصر اال من عنداهلل العزیز الحکيم
مجمع جهاني اهل بیت)ع(ـ  رمضان المبارک 1431 

شستشوی  ترتيب  این  به  ـ  می كنند 
مغزی داده می شوند. جزوه های وزارت 
رم،  در  هواپيما  فرود  از  پيش  هاسبارا 
بين  جهان  شهرهای  دیگر  و  لندن 
مسافران توزیع شده و حتی تلویزیون 
داخلی هواپيما هم برای این منظور به 

كار گرفته می شود.

ارتش اینترنتی؛ 
شگرد جدید هاسبارا

"هاآرتص"،  روزنامه های  كه  آنگونه 
نوشته اند  "لوموند"  و  "جروزالم پست" 
شگردهای  بر  جدیدی  روش  اینک 
است:  شده  اضافه  هاسبارا  گذشته ی 

تشکيل یک لشگر اینترنتی! 
دو روز بعد از اعالم آتش بس غزه، در 18 
ژانویه وزارت مهاجرت اسرایيل، خبر از 
تأسيس "یک بریگاد مخصوص" داد كه 
هدف آن، هجوم آوردن و آوار شدن بر 
سر سایت هایی است كه در هر نقطه ای 
اسرایيل  سياست های  عليه  جهان،  از 
منتشر  مطلب  صهيونيسم  عليه  و 

می كنند. 
در تشکيل این ارتش جدید اینترنتی و 
بریگاد مخصوصش، وزارت امور خارجه ی 
اسرایيل نيز نقش ویژه ای بر عهده دارد. 
در این برنامه هر آماتوری قادر خواهد 
بود كه بعد از موافقت مقامات مربوطه، 
به عضویت این لشگر جدید و بریگاد 
و  "سایت ها  و  آید،  در  آن  مخصوص 

آدم های مسأله ساز" را نشانه بگيرد! 
تشکيل  علت  اسرایيل،  مهاجرت  وزیر 
توضيح  چنين  را  اینترنتی  ارتش 
می دهد: »اینترنت به یک ميدان جدید 

نبرد، تبدیل شده است«.
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فعاالن بين المللی حقوق بشر عليه اخراج غيرقانوني »حجت االسالم و المسلمين 
منصور لقایي« روحانی شيعه ایرانی از استراليا موضع گيری كردند.  

» اسقف ریاح ابوالعسل« رهبر جهانی فعاالن 
در  صلح  سرسخت  مبارزان  از  و  بشر  حقوق 
خاورميانه، از اخراج دكتر منصور لقایی از استراليا 
اظهار شگفتی كرد و گفت: "این واقعه مضحک 
است و فقط در موقعيت های اضطراری اقداماتی از 

این دست به گوش رسيده است."
او همچنين ضمن اظهار اميدواری از این مطلب كه دولت استراليا به این روحانی 
شيعه وقت كافی برای دفاع از خود بدهد گفت: "من از آقای »كریس ایوانز« 
وزیر امور مهاجرت استراليا و دولت این كشور درخواست كرده ام كه حکم تبعيد 

لقایی را لغو كنند."
»خانم مایرید کوریگان مگوایر« برنده جایزه 
صلح نوبل 1976، و مؤسس »انجمن صلح مردم« 
در ایرلند شمالی نيز در این باره گفت: "من می دانم 
كه خانواده ایشان 16سال تمام در استراليا زندگی 
مسالمت آميزی داشته اند و اطالع دارم كه آقای 
لقایی به عنوان یک روحانی مسلمان عميقاً مورد احترام انجمن اسالمی این 

كشور است."
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود: "آقای لقایی نه تنها تهدیدی برای امنيت 
استراليا نيست بلکه حتی با رفتار صلح آميز و برقراری تعامل با سایر رهبران 

مذهبی سهم عمده ای در برقراری صلح در جامعه استراليا داشته است."
وی همچنين تبعيد دكتر لقایی را بدون دادن حق دادرسی و دفاع از خود، در 
تناقض كامل با حقوق بشر دانست و تأكيد كرد: "استراليا به عنوان كشوری كه 
اعالميه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است باید این حق را به او بدهد تا از خود 

دفاع كند."
»دکتر چاندرا مظفر« متفکر مسلمان مالزیایی و رئيس سابق مركز گفت وگوی 
تمدن ها در دانشگاه ماالیا تبعيد توأم با تهدید شيخ منصور لقایی را تعبير هجو 

نيست  "شکی  گفت:  و  خواند  عدالت  از  آميزی 
كه تمامی حقوق دكتر منصور لقایی نقض شده 

است."
این فعال حقوق بشر و استاد دانشگاهی در مالزی 
نباید  استراليا  در  بشر  حقوق  "مبارزان  افزود: 

لحظه ای در دفاع و حمایت از دكتر منصور لقایی تردید كنند."
دانشگاه  استاد  کوهلر«  هانس  »پروفسور 
نيز  المللی«  بين  پيشرفت  »سازمان  ریيس  و 
گفت: "سازمان پيشرفت بين المللی، تبعيد شيخ 
لقایی را به عنوان نقض جدی تعهدات استراليا 
به پيمان های بين المللی حقوق بشر كه آن را 

تصویب كرده است، مورد بررسی قرار می دهد."

برجسته  استاد  فینكلستین«  نورمن  »دکتر 
دانشگاه برجسته در دانشگاه »ِدپال« و نویسنده 
»بيشاب  و  هولوكاست«  پرفروش»صنعت  كتاب 
دزموند توتو« و نيز اسقف اعظم كليسای »آنگليکان« 
در »آفریقای جنوبی« نيز از دیگر فعاالن حقوق بشر 
بودند كه هر كدام در اظهارات جداگانه ای اخراج 
روحانی شيعه از استراليا را در نقض آشکار با حقوق 

بشر عنوان كردند.
گفتنی است شيخ لقائی از مبلغان ایراني شيعه در استراليا است كه از سال 
1994 ميالدی برای تبليغ اسالم وارد این كشور شد و پس از سال ها فعاليت 
دینی یکی از بزرگترین مراكز اسالمی استراليا را با نام »امام حسين عليه السالم« 

تأسيس كرد.
او طی 16 سال اقامت در استراليا بارها به دليل مسایل امنيتی و به بهانه 
جاسوسی به نفع ایران در معرض اخراج از خاک استراليا قرار گرفته بود، كه 
سرانجام در سال جاری ميالدی بعد از حکم نهایی حکومت این كشور عليه او 

مجبور به ترک خاک این كشور شد.

فعاالن بین المللی حقوق بشر:

اخراج روحانی شیعه
از استرالیا محكوم است
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  درباره ی »عالمه سيد محمدحسين فضل اهلل« زیاد می توان سخن گفت، و بسيار 
سخن گفته اند؛ ایجابی و سلبی، سياسی و غير سياسی، علمی و ژورناليستی، و ...  

و این ، ویژگی انسان های متفکری است كه فراتر از ساختارها می اندیشند و در 
اندیشه ي ایجاد تغيير در وضع موجودند. 

به خاطر همين ویژگی، حيات این عالمه ی فقيد سرشار از بحث ها، جدل ها، اختالف 
نظرها، موافقت ها، مخالفت ها و احياناً رمی ها و رنج  ها بود. این قضاوت ها اینک پس از 

وفات او نيز ادامه دارد و بدون شک، برای ساليان سال ادامه خواهد داشت. 
اما در این معركه ی رأی و رمی، دسته ای به خاطر احساس مسؤوليت و به واسطه ی 
عرق مذهبی وارد ميدان شده و می شوند؛ و زمره ای دیگر كسانی هستند كه با 
انگيزه ی جمع آوری غنيمتـ  به نفع مسلک و مرام و باند و دسته ی خودـ  پای به 

عرصه می گذارند. 
این حکایت اینک پس از فوت سيد محمدحسين فضل اهلل اینگونه صدق كرده 
است كه گروه دوم با استفاده از بلندگوهای غربی، در پی آن اند كه از سيد فقيد، 
شخصيتی دگراندیش بسازند كه بر بسياری از آموزه های مذهب تشيع صحه 
نمی گذاشت؛ و والیت فقيه را قبول نداشت؛ و با سياست های جمهوری اسالمی 

در منطقه موافق نبود؛ و .... ! 
عجيب اینکه این همه، در حالی اظهار می شود كه هنوز چند روزی بيش از وفات او 
نگذشته و آثار و سخنان و بيانيه ها و خطبه های وی در تأیيد امام و انقالب و رهبری 
هنوز در چشم و گوش مردم منطقه زنده و جاری است؛ و هنوز فرزندان معنوی او 
كه پای منبر بّيناتش درس آموختند و سربرافراختند، در رده های گوناگون حزب اهلل 

ـ این نهاد برآمده از آموزه های تشيع و والیت فقيهـ  حضور و فعاليت دارند. 
نگارنده در پی آن نيست كه در این مقال كوتاه، پاسخی تفصيلی به گروه دوم 
دهد یا نظرات دسته ی اول را به نقد كشد؛ چه، خود این قلم نيز درباره ی برخی از 
اظهارنظرهای سيد فقيد اشکاالت و سؤاالتی دارد. بلکه در این یادداشت كوتاه، برآنم 

كه برای حل آن نقار و نزاع، یک »كليد« ارائه دهم. 
تذکر اینكه: مخاطب هدف اول در این نوشته، جوانانی هستند كه در بمباران 
ماهواره ها و سایت ها هاج و واج مانده  اند كه فضل اهلل كه بود؟ و چه می گفت؟ و اگر 
اینگونه بود كه اینان می گویند، پس این پيام های تسليت از سوی بزرگان نظام و 

حوزه ی علميه چيست؟ 
به نظر نگارنده، كليدی كه از این معما رمزگشایی می كند و عملکرد بظاهر متفاوت 
این دانشمند مجاهد را روشن تر می كند بررسی »دو عنصر مهم زمان و مکان در 
اجتهاد فضل اهلل« است: مقصود از زمان و مکان در اجتهاد این است كه مقتضيات 
زمان و مکان در تعيين موضوِع احکام شرعی نقش اساسي دارند. به عبارت دیگر، 
عوامل فراواني در تشخيص موضوع و تعيين حدود و ثغور آن توسط مجتهد دخالت 

دارند كه از مهم ترین آنها مي توان به زمان و مکان اشاره كرد. 
مثالً امام خميني)ره( ـ به عنوان یکی از فقهای پيشرو در اندیشه ی تأثير زمان و 
مکانـ  درخصوص لزوم احاطه ی فقيه نسبت به زمان می فرماید: »مجتهد باید به 
مسائل زمان خود احاطه داشته باشد...  آشنایي با روش برخورد با حيله ها و تزویرها، 
فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و دید اقتصادي، اطالع از كيفيت برخورد 

با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست ها و حتي سياسيون و فرمول دیکته 
شده آنان و درک موقعيت و نقاط قوت و ضعف غول سرمایه داري كه در حقيقت 
استراتژي حکومت بر جهان را ترسيم مي كند، از ویژگي هاي مجتهد جامع است. 
یک مجتهد باید زیركي، هوش، فراست و هدایت یک جامعه بزرگ اسالمي را داشته 
باشد و عالوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر 

و مدبّر باشد«. 
پس، شرایطي كه از مجموع تفکرات و اعمال انسان و تغييرات و وقایع تاریخي و 
طبيعي و تحت تأثير روابط سياسي داخلي و خارجي، و مسائل اجتماعي و اقتصادي 
حاصل مي شود و بر موضوعات و مصادیق و استنباط احکام فقهي تأثير مي گذارد، 

با عنوان »مقتضيات زمان و مکان« شناخته مي شود. 
بنابر همين اصل است كه می بينيم نه فقط فضل اهلل، بلکه اكثر مجتهدانی كه 
از لبنان به ظهور رسيده یا در آن سرزمين فعاليت كرده اند ـ نظير »محمدجواد 
مغنيه«، »سيد محسن امين«، »سيد عبدالحسين شرف الدین« و »امام موسی 
صدر« ـ َمنشی متفاوت از علمای قم و نجف، و روشی متفاوت تر از دانشمندان 

شيعه ی شبه قاره داشتند. 
بدون شک تا پيش از پيروزی انقالب اسالمی، علمای شيعه ی لبنان در زمينه ی 
با  تعارف  بدون  و  آشکار  "مخالفت  اصالحی"،  "تفکرات  تقریبی"،  "اندیشه های 
انحرافات عزاداری"، "هم اندیشی با اهل سنت"، "تعامل فعال تر با اهل كتاب" و 
"برخورد متفاوت با برخی مظاهر تجدد" پيشرو تر از فضای عمومی حوزه های شيعی 
دیگر بودند. سيد محمدحسين فضل اهلل محصول آن مکتب فکری بود و در آن زمان 

و مکان تنفس می كرد. 
این تأثير زمان و مکان بر موضوع و استنباط، كه به تغيير و تفاوت در فتاوا و نظرات 

منجر می شود، امری بدیهي و مورد قبول عقال و نيز علماست.   
به عنوان یک مثال یا استظهار، توجه خوانندگان را به یکی از فتاوای »آیت اهلل شهيد 

سيد محمدباقر صدر« جلب می كنم: 
نظر فقهی ابتدایی آیهًْ اهلل شهيدـ  كه هيچ خدشه ای بر فقاهت و علم و تقوای او 
وارد نيستـ  درباره ی اهل كتاب، "نجاست ذاتی" آنان بود. البته این فتوا منحصر 
به شهيد صدر نبود بکله بسياری از فقهای شيعه در طبقات گذشته )مانند شيخ 
صدوق، سيد مرتضی، شيخ طوسی، ابن براج، ابن ادریس، محقق حلی، عالمه حلی، 
شهيد اول، شهيد ثانی، محقق كركی، محقق اردبيلی، صاحب جواهر، مال احمد 
نراقی، شيخ انصاری، صاحب عروه، سيد ابوالحسن اصفهانی، امام خمينی و آیهًْ اهلل 
گلپایگانی( نيز بر این اعتقاد بودند. اما پس از آنکه تعدادی از مقلدان ایشان در اروپا 
نامه ای به شهيد نوشتند و در آن، مشکالت ناشی از این فتوا را كه به خاطر ضرورت 
اختالط با اهل كتاب برای آنان ایجاد شده بود را بيان كردند، شهيد صدر فتوای خود 

را تغيير داد و فتوایی مبنی بر طهارت اهل كتاب صادر نمود. 
 * * *

به مناسبت ارتحال عالمه فقيدـ  كه از بدو تأسيس مجمع جهانی اهل بيت)ع( عضو 
شورای عالی آن بودند ـ ویژه نامه ای به خوانندگان مجله گنجينه مجمع تقدیم 

می شود. اميد كه چراغی باشد برای شناخت بيشتر و صحيح تر ایشان. 

معمایفضلاهلل
وبوقهایاستعماری

  به قلم:  سردبیر
ويژه نامه رحلت عالمه فضل اهلل )ره(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
رحلت عالم مجاهد آیت اهلل آقای حاج سّيد محّمدحسين فضل اهلل ـ رحمهًْ اهلل  عليه ـ را به بيت شریف 
فضل اهلل و همه ی ارادتمندان و دوستداران آن مرحوم در لبنان و جوامع لبنانی تبار در آفریقا و آمریکای 

التين، و به عموم شيعيان لبنان تسليت می گویم. 
این عالم بزرگوار و سخت كوش، در عرصه ی دین و سياست، شخصيتی اثرگذار بود و لبنان تا سال های 
طوالنی، خدمات و بركات او را از یاد نخواهد برد. مقاومت اسالمی لبنان كه دارای حق عظيمی بر امت 

اسالمی است در همه ی عمر با بركت خود، مشمول حمایت و همکاری و كمک این روحانی مجاهد بود. 
ایشان همچنين برای جمهوری اسالمی یاوری با اخالص و صميمی به شمار می رفت و در همه ی دوران 
سی ساله همواره در زبان و عمل، وفاداری خود را به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی به اثبات 

رسانيد. 
از خداوند متعال مسألت ميکنم كه رحمت و مغفرت خود را بر روح این سّيد شریف و عزیز نازل فرماید و 

او را با اجداد طاهرینش محشور نماید. 
سيد علی خامنه ای 
14 تير 1389 

 پیام تسلیت  آیت اهلل مكارم شیرازي

  باسمه تعالی 
فقدان اسفناک عالم بزرگوار حضرت آیت اهلل عالمه سيد محمدحسين فضل اهلل )قدس سره( موجی از اندوه در جهان 

تشيع ایجاد كرد. 
آن فقيد سعيد، سنگرداری نيرومند در لبنان در برابر حمالت دشمنان اسالم بود و با حسن تدبير و شجاعت این سنگر 

را حفظ كرد. 
اینجانب این مصيب بزرگ را به بيت شریف ایشان و تمام علمای لبنان و ملت عزیز لبنان تسليت عرض می كنم و برای 

آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر فراوان از خداوند بزرگ مسئلت دارم. 
قمـ  ناصر مکارم شيرازي

حكم انتصاب عالمه سيد محمدحسين فضل اهلل به عضويت شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت)ع( 

بسم  اهلل الّرحمن الّرحيم  
عالمه سيد محمدحسين فضل  اهلل  

اكنون كه بحمداهلل مجمع جهانى اهل بيت ـ عليهم  الّصالهًْ والّسالم ـ به عنوان كانون تالش علمى و عملى تشيع تشكيل يافته و آغاز به 
كار كرده است، شايسته است برابر مواد اساسنامه ى آن، جمعى از برجستگان رجال علمى و چهره هاى موجه عالم تشيع، شوراى 
عالى آن مجمع را شكل بخشيده، با عضويت در آن، مسؤوليت خطيرى را كه براى اعضاى آن شوراى عالى پيش بينى شده، عهده  
دار گردند؛ لذا جناب عالى را كه بحمداهلل به صفات مزبور موصوف مى باشيد، به عضويت شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت ـ عليهم 

 الّصالهًْ والّسالم ـ منصوب مى نمايم.
سيد على خامنه اى 1370/9/19

 پیام تسلیت مقام معظم رهبری

ويژه نامه رحلت عالمه فضل اهلل )ره(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
»ِمَن الُمؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا ما َعاَهُدوا اهللَ َعلَيِه َفِمنُهم مَّن َقَضی نَحَبُه َوِمنُهم مَّن 

لُوا تَبِدیال « یَنَتِظُر َوَما بَدَّ
فقيه اهل بيت عصمت و طهارت)ع( »حضرت آیت اهلل عالمه سيد محمدحسين 
فضل اهلل« پس از یک عمر مجاهدت با بركت علمی، فرهنگی، تبليغی، اجتماعی 
و سياسی، سرانجام در لبنان چشم از جهان فرو بست و روح پاكش به ملکوت 

اعلی پيوست. 
  درباره شخصيت و خدمات این عالم جليل القدر، فرازهای بسياری وجود دارد 
كه یادآوری برخی از آنها، تجليل از علم، تهذیب و مجاهدت و تعظيم شعائر 

اسالمی است: 
1. فضل علمی، محصوالت فرهنگی، و تالش ایشان برای تبليغ مکتب 
اهل بيت)ع( در عرصه ها و زمينه های گوناگون، هدایت كننده مردم لبنان 
و بسياری از مسلمانان یا عالقمندان به اسالم، به سوی معارف الهی بود. 
جلسات تفسير قرآن كریم، تأسيس مراكز بزرگ اسالمي، تأليف و تدوین 
كتاب ها و مقاالت فراوان در علوم مختلف اسالمي، ميزگردهاي علمي و 
فرهنگی، خطبه هاي پرشور نماز جمعه، و نيز كرسي تدریس علوم دیني و 
فقه اهل بيت)ع( در مدارس علميه، بخشي از تراث این اندیشمند دینی بود 
كه آثار آن برای ساليان متمادی در این منطقه جاری و ساري خواهد بود. 

2. خدمات اجتماعی این عالم وارسته و بزرگوار، پناهگاه مردم مظلوم لبنان 
بود كه باعث می شد آالم مستضعفان و محرومان این كشور كاهش یابد. 

3. آنچه بسيار اهميت دارد و این متفکر اسالمی را یک چهره جهانی و 
تبليغات  تمامی تالش های علمی،  این است كه  بود  بين المللی ساخته 
اسالمی، فعاليت های شيعی و خدمات خيرخواهانه عمومی این مرجع فقيد، 
همراه با اندیشه اصالحی، تفکرات تقریبی و احترام به پيروان مذاهب و ادیان 
مختلف انجام می شد. این ویژگی ـ كه مقتضای محيط فعاليت ایشان و 
برخاسته از عمق معارف نبوی و علوی بودـ  الگویی برجسته برای روحانيون 

و فعاالن مذهبی و اجتماعی است. 
4. عالمه فضل اهلل در طول نهضت آزادی خواهانه امام و امت، و نيز پس 
عظيم الشأن  راحل  امام  از  كامل  تبعيت  با  اسالمی،  انقالب  پيروزی  از 
خمينی كبير و حمایت همه جانبه  از ملت آزاده ایران، سيره امام)ره( و ایده 
استکبارستيزی او را پذیرفتند؛ و در این راه رنج طعنه و آزار دشمنان را به 

جان  خریده، در این راه استوار ماندند. 
5. مجاهدات این عالم نستوه و پشتيبانی ها و هدایت های پدرانه ی این 
دانشمند فرهيخته نسبت به مقاومت اسالمی لبنانـ  بویژه مبارزات حزب 
اهللـ  نقشی اساسی در شکست های مفتضحانه رژیم صهيونيستی و اخراج 
اشغالگران از كشور لبنان داشت. مواضع پرصالبت او در ماجراي مقاومت 

33 روزه مردم لبنان، برگ زرین دیگري در صحيفه ی فضایل فضل اهلل به 
شمار می رود. 

6. مواضع اصولی و مجاهدت های شجاعانه این ركن مستحکم مقاومت، 
تنها به لبنان محدود نمی شد؛ بلکه دفاع ایشان از حقوق پایمال شده مردم 
مظلوم فلسطين اشغالی و نيز مبارزه دائم با استکبار جهانی و امپریاليسم بين 
الملل ـ  بویژه آمریکا و اسرائيلـ  زبانزد خاص و عام است. ایشان در صف اول 
مبارزه با صهيونيست ها ایستاده بودند و تا آخرین لحظه عمر شریف خود بر 
این هدف استوار ماند. ارشادات معنوي و حمایت های روحي عالمه فضل اهلل 
از رزمندگان مقاومت اسالمي، او را اميد و پناهگاه گروه های جهادی و مردم 

فلسطين ساخته بود. 
7. یکی از نقاط درخشان زندگی ایشان این بود كه عليرغم دارا بودن موقعيت 
علمی و مرجعيت دینی، از بدو رهبری »حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای« 
در مقاطع گوناگون و در بيانيه ها، نشست ها و موضع گيری های مختلف، بر 
حمایت كامل از معظم له تأكيد و از شخصيت علمی و سياسی ایشان تجليل 
به عمل می آوردند. ایشان همواره با داهيانه خواندن رهبری معظم له بر 
جهان اسالم، حفظ جایگاه والیت فقيه را الزم می دانستند و مواضع شجاعانه 
و حکيمانه ی رهبر معظم انقالب اسالمی در مقابله با جبهه ی استکبارـ  به 

سركردگی آمریکا ـ را می ستودند. 
8. عالمه فضل اهلل در كنار علماء و فرهيختگان جهان تشيع، در تأسيس 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( نقش داشتند و از بدو تأسيس این مجمع، با 
عضویت در شورای عالی آن، در فعاليت های حمایتی مجمع از پيروان اهل 
بيت)ع( در سراسر جهان، مشاركت داشتند و بر حمایت از اصول اسالم، 

ترویج مکتب اهل بيت)ع( و ضرورت وحدت اسالمی تأكيد می نمودند. 
اكنون كه دینمداران منطقه و پيروان اهل بيت)ع( در سراسر جهان، در سوگ 
این فقيه فرزانه نشسته اند، مجمع جهانی اهل بيت)ع( به همراه مردم لبنان و 
همه فرزندان مقاومت، خود را داغدار دانسته و این مصيبت را ضایعه ای اسفبار و 

خسارتی جبران ناپذیر می داند. 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( این مصيبت بزرگ را به محضر بقيهًْ اهلل االعظم امام 
زمان)عج(، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقليد، حوزه های علميه، دبيركل 
فرزانه حزب اهلل لبنان جناب حجت االسالم والمسلمين سيد حسن نصراهلل، مردم 
لبنان، مقلدین و بيت رفيع ایشانـ   باالخص آقازادگان محترمـ  تسليت گفته، 
برای آن عالمه ی فقيد، علو درجات و برای بازماندگان صبر جميل و اجر جزیل 

مسألت می نماید. 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
21 رجب المرجب 1431ـ   13 تير 1389 

بیانیه مجمع جهانی اهل بیت)ع(
به مناسبت ارتحال عالمه 
سیدمحمدحسین فضل اهلل )ره(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 

ينتظر وما بدلوا تبديال"
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ رحيل فقيه أهل البيت )ع( سماحة آية اهلل العالمة السيد 
محمد حسين فضل اهلل وعروج روحه الطاهرة إلى الملكوت األعلى من على أرض 
لبنان بعد عمر مبارك قضاه في خدمة العلم والثقافة وتبليغ معالم الدين والقيام بشؤون 

المجتمع، والعمل السياسي.
لقد كانت في حياة هذا العالم الجليل محّطات كثيرة من السمّو والرفعة. وحين نستذكر 
بعض تلك المواقف فإننا بذلك نحتفي بالعلم، والتهذيب، والجهاد، وتعظيم الشعائر 

اإلسالمية ومن تلك المواقف ما يلي:
1ـ  فضله العلمي ونتاجه الثقافي وسعيه الحثيث في تبليغ معالم مدرسة أهل البيت 
)ع( في مجاالت مختلفة. وكان للفقيد الراحل الفضل في توعية الشعب اللبناني 
والكثير من المسلمين ومحّبي اإلسالم وإرشادهم إلى معالم الدين ومعارفه، ويمكن 
اإلشارة إلى بعض من التراث الجّم لهذا الفقيد، حيث جلساته التي كان يفّسر فيها 
القران الكريم، وتأسيسه للمراكز اإلسالمية الكبرى، وتأليفه للكتب والمقاالت 
الكثيرة في مختلف مجاالت العلوم اإلسالمية، وإجراء المقابالت والحوارات 
التي ناقش فيها سماحته المسائل العلمية والثقافية، وخطبه الملحمّية في صالة 
الجمعة، وكذا تدريسه العلوم الدينية، وفقه أهل البيت في المدارس العلمّية، وهو 

التراث الخالد الذي سيستمر عبر األجيال. 
2ـ  لقد كانت الخدمات االجتماعية التي قّدمها هذا العالم الورع والكبير ملجأ 
للشعب اللبناني المظلوم، وقد ساهمت في التقليل من ألم الحرمان الذي كان 

يواجهه المستضعفون والبائسون من أبناء هذا البلد
3ـ  إن ما جعل هذا المفكر يتحول إلى شخصية عالمية ال تحّد بأطر – وهي 
مسألة مهمة للغاية - أّن جميع جهوده العلمّية التبليغّية اإلسالمّية بشكل عام أو 
التي كانت في حدود مدرسة أهل البيت )ع(، أو خدماته الخيرّية ذات المنفعة 
العامة التي كان يحرص على أن يقدمها ممزوجة بالفكر اإلصالحي، والنظرّيات 
التقريبّية، واحترام بقّية أتباع المذاهب واألديان المختلفة. فهذه السجّية والتي كانت 
متأثرة بالواقع الذي يعيش فيه والمستلهم من صلب المعارف النبوّية والعلوّية، 
ينبغي أن تكون نموذجا يحتذي به طالب العلوم الدينّية والنشطاء في مجال التبليغ 

الدينّي واالجتماعي.
4ـ  لقد سار العالمة السيد محمد حسين فضل اهلل على خطى اإلمام الخميني 
الراحل )قدس سّره( وبشكل كامل سواء في أثناء انتفاضة الشعب اإليراني المسلم 
أو بعد انتصار الثورة اإلسالمّية ووقف مدافعا عن إرادة الشعب اإليراني الحّر. 
وسلك منهج اإلمام الخميني )قدس سّره( وآمن بأفكاره في مقارعة االستكبار, 

فتحّمل كيد المعادين وأذاهم وبقي مستقيما  في هذا الطريق.
5ـ   لقد كان لجهاد هذا العالم الصامد وللدعم األبوي لهذا المفّكر الواعي للمقاومة 
اإلسالمية في لبنان وخصوصا حزب اهلل الدور األساسّي في هزيمة النظام 

الصهيوني وبشكل مخزي وخروج المحتلين من لبنان. وتعّد مواقفه الصلبة 
أثناء مقاومة الشعب اللبناني للعدوان الصهيوني في تموز والذي استمر لمدة 
ثالثة وثالثين يوما صفحة مشرقة من فضائل السيد محمد حسين فضل اهلل 

)قدس سره(.
6ـ  إّن مواقفه األصيلة وجهاده الباسل الذي يمثل األساس الُصلب للمقاومة 
لم ينحصر في لبنان وحسب, بل كان قد تجاوز ذلك إلى الدفاع  عن الحقوق 
الفلسطيني المظلوم وكذا المواجهة المستمّرة لالستعمار  المغتصبة للشعب 
العالمي واإلمبريالّية العالمية – وخصوصا أمريكا وإسرائيل – وقد شهد بها 
القاصي والداني. وقد كان الرائد في مقارعة الصهاينة واستمّر في هذا الخط إلى 
آخر لحظة من حياته المباركة. وقد كانت نصائحه وإرشاداته المعنوّية ودعمه 
الروحي الملجأ واألمل لمجاهدي المقاومة اإلسالمية وكذا الشعب الفلسطيني 

وفصائله المقاومة.
7ـ  ومن المواقف المشرقة في حياته المباركة أّنه وبالرغم من الشأن العلمّي 
والمرجعّية الدينّية التي كان يتمتع بها إاّل أّنه كان الداعم والمحامي لسماحة 
آية اهلل العظمى الخامنئي منذ تسّنمه منصب القيادة، والداعم له في مناسبات 
وبيانات وملتقيات دينية ومواقف مختلفة. حيث كان يؤّكد على مقامه العلمّي 
وشأنه السياسي وكان يطلق عليه عنوان الحاذق الحكيم في أدارته لشؤون القيادة 
في العالم اإلسالمي. وكان يرى ضرورة الحفاظ على مقام والية الفقيه ويثني 
على المواقف الشجاعة والحكيمة التي كان يتبناها سماحة قائد الثورة اإلسالمية 

في مجابهة االستعمارالمتمثل بالواليات المتحدة األمريكّية. 
8ـ  لقد ساهم العالمة السيد فضل اهلل وإلى جانب العلماء والمثقفين في العالم 
اإلسالمي في تأسيس المجمع العالمي ألهل البيت )ع( وكان منذ األيام األولى 
وداعما  ومساهما  للمجمع  المركزية  الشورى  في  مشاركا  المجمع  لتأسيس 
للنشاطات التي يقوم بها المجمع العالمي في دعمه ألتباع أهل البيت  في أنحاء 
العالم. وكان يؤّكد كثيرا على ضرورة الدفاع عن األسس اإلسالمية , وترويج 

مذهب أهل البيت )ع( وضرورة الوحدة اإلسالمية. 
لقد فجع المؤمنون وأتباع أهل البيت في جميع أنحاء العالم برحيل هذا الفقيه الكبير 
ناصبين مجالس العزاء على روحه الطاهرة. وبدوره يعلن المجمع العالمي ألهل البيت 
)ع( عن مواساته للشعب اللبناني وجميع أبناء المقاومة ويعتبر رحيله خسارة مؤلمة 
ال يمكن تعويضها، ويرفع أسمى آيات التعازي إلى بقّية اهلل األعظم اإلمام المهدي 
المنتظر )عج( وإلى سماحة قائد الثورة اإلسالمية ومراجع التقليد العظام، والحوزات 
العلمّية، وإلى األمين العام لحزب اهلل في لبنان سماحة حجة اإلسالم والمسلمين السيد 
حسن نصر اهلل والشعب اللبناني، وإلى مقلديه، وعائلته وذويه، المكّرمين– وباألخص 
أبنائه المحترمين– سائال المولى القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يهبه الدرجات 

الرفيعة وُيلهم ذويه الصبر والسلوان واألجر الجزيل.
 المجمع العالمي ألهل البيت )ع( 
21 رجب المرّجب 1431هـ 

بيان المجمع العالمي ألهل البيت )ع(
بمناسبة رحيل العالمة السيد محمد حسين فضل اهلل )ره(
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پيامتسليت
رييسجمهور

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
جناب آقاي ميشل سليمان 

ریيس جمهوري لبنان 
  سالم عليکم 

خبر ارتحال فقيه وارسته و عالم مجاهد و 
آزادیخواه جهان، عالمه سيدمحمدحسين 

فضل اهلل رضوان اهلل تعالي عليه، موجب 
تأثر و تألم عميق گردید. 

بدون تردید خدمات ارزنده و درخشان 
آن فقيه عالي مقام در طول حيات با 

بركت خود كه در راستاي تحکيم وحدت 
ملّي و اعتصام حول محور مقاومت قرار 
داشت، در تاریخ لبنان به یادگار خواهد 

ماند. 
اینجانب ضمن ابراز تسليت این ضایعه 

جانسوز به جنابعالي و ملت شریف و 
مقاوم لبنان به ویژه خانواده معّزز آن 
مرحوم مغفور، از خداي متعال، براي 

آن فقيد سعيد علو درجات و براي ملت 
بزرگ لبنان عزت و سرافرازي روزافزون 

مسألت دارم. 
محمود احمدي نژاد 
ریيس جمهوري اسالمي ایران 

پيامتسليت
رييسقوهمقننه

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اناهلل و انا اليه راجعون 

لبنان مردی بزرگ و جهان تشيع عالمی 
گرانقدر و عالم اسالم متفکری ارزشمند را 

از دست داد. 
آیت اهلل العظمی سيدمحمدحسين 

فضل اهلل عالمه ای مجاهد و عالمی وارسته 
بود كه ده ها سال از عمر پربركت خود 

را در راه مبارزه با دشمنان اسالم به ویژه 
رژیم صهيونيستی و آمریکا صرف نمود 
و پناهگاهی ارزشمند برای محرومين و 

مستضعفين لبنان در سخت ترین شرایط 
این كشور بود و هيچگاه خطبه های 
پرشور نماز جمعه  این مرد بزرگ در 

پشتيبانی از مقاومت فراموش نمی شود. 
ایشان هميشه و در همه شرایط مؤید راه 
بنيانگذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت 

امام خمينی )ره( و پيگير مسيری بود 
كه رهبر معظم انقالب، حضرت  آیت اهلل 
العظمی خامنه ای، راهنمایی می كردند... 
اینجانب از طرف خود وهمه نمایندگان 
ملت بزرگ ایران این مصيبت بزرگ را 
به خانواده محترم ایشان، ملت و دولت 

لبنان به ویژه رئيس مجلس و نمایندگان 
محترم ملت لبنان وباالخص مجاهد 

بزرگ حضرت حجت االسالم و المسلمين 
جناب سيد حسن نصراهلل رهبر حزب اهلل 

تسليت عرض می نمایم ... .  
علي  الریجانی 

پيامتسليت
رييسمجلسخبرگان

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
انااهلل و انااليه راجعون 

درگذشت عالم روحانی، آیت اهلل 
سيدمحمدحسين فضل اهلل، از 

مصادیق بارز »اذا مات العالم ثلم 
فی االسالم ثلمهًْ الیسدها شیء« 

است. 
شخصيت مجاهدی كه در خانواده ای 

روحانی و در محضر مراجع بزرگ 
نجف پرورش یافت و برای دفاع از 
حقانيت اسالم به سرزمين خویش 

لبنان برگشت و با حضور در 
گروه های جهادی، عالمی عامل شد. 
اهميت جایگاه این شخصيت فقيه 

و نویسنده اجتماعی و سياسی 
باعث چندین بار تالش دشمنان 

صهيونيستی برای ترور شخصيتی و 
حذف فيزیکی ایشان شد كه مدال 

جانبازی را بر سينه خویش آویخت. 
  با تسليت این مصيبت به مسلمانان، 

شيعيان، مردم لبنان، گروه های 
مقاومت و روحانيون جليل القدر در 
سرزمين های اشغالی و لبنان و به 

ویژه بستگان و خانواده  داغدار، علّو 
درجات آن عالم جليل القدر را از 

درگاه احدیت خواستارم و اميدوارم 
اندیشه های تابناک ایشان چراغ راه 

همه طلبه ها و كسانی باشد كه آینده 
مجامع اسالمی را به دست می گيرند.
اکبر هاشمي  رفسنجاني

پيامتسليت
رييسقوهقضائيه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ارتحال عالم ربانی، مجاهد و فقيه 
وارسته مرحوم سيدمحمدحسين 

فضل اهلل كه همواره با تيزبينی 
الهام بخش و پناهگاه مظلومان لبنان 

بود موجب تأسف و تأثر شد.
ضمن عرض تسليت ارتحال این 
مرجع عاليقدر به خانواده معزز 
ایشان، ملت و دولت لبنان به 

ویژه حجت االسالم والمسلمين 
سيدحسن نصراهلل برای ملت لبنان 

عزت و سرافزاری و برای آن پير 
فرزانه، فردوس برین مسئلت دارم.

صادق الریجانی 

ويژه نامه رحلت عالمه فضل اهلل )ره(
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حزباهلللبنان
حزب اهلل لبنان در بيانيه ای درگذشت 
عالمه محمد حسين فضل اهلل مرجع 
تقليد شيعيان این كشور را تسليت 
گفت و سه روز عزای عمومی اعالم 

كرد. 
در این بيانيه آمده است: »لبنان، امت 
اسالمی و جهان، عالمه مجاهد آیت 
اهلل محمد حسين فضل اهلل را از دست 
داد. مجاهدی كه جهان اسالم مملو از 
علم، دانش، جهاد، تأليفات و مواضع و 

تربيت ایشان بود. 
كه  بود  شخصيتی  اهلل  فضل  عالمه 
آشکارا و با صراحت از مقاومت در برابر 
دشمن صهيونيستی حمایت و در برابر 
ایستادگی می  استکبار  توطئه های 

كرد. 
عالمه فضل اهلل همواره به حفظ وحدت 
اسالمی پایبند بودند و برای جلوگيری 
از وقوع تفرقه و فتنه در جهان اسالم 
تالش می كرد. علم، جهاد و مواضع 
ایشان الگویی برای تمامی مجاهدین 

آزاده باقی خواهد ماند. 
به  تسليت  ضمن  لبنان  اهلل  حزب 
ساحت مقدس حضرت وليعصر امام 
زمان )عج(، خانواده عالمه فضل اهلل و 
تمامی عاشقان وی در جهان مشاركت 
گسترده مردم در مراسم تشييع پيکر 

ایشان را خواستار است«. 
همچنين حزب اهلل در این بيانيه 3 

روز عزای عمومی اعالم كرد. 

جنبشحماس
فلسطين  اسالمی  مقاومت  جنبش 
بيانيه ای  انتشار  با  هم  )حماس( 
درگذشت عالمه سيد محمد حسين 
را  لبنان  شيعه  مراجع  از  اهلل  فضل 

تسليت گفت. 
حماس در بيانيه خود خدمات آیت اهلل 
كلمه  شأن  اعتالی  در  را  اهلل  فضل 
و  اتحاد  برای  و تالش  اسالمی  امت 

یکپارچگی مسلمانان ستود. 
اهلل  فضل  مرحوم  همچنين  حماس 
مذاهب  ميان  تقریب  منادیان  از  را 
مدافعان  از  را  او  و  دانست  اسالمی 
مسائل سرنوشت ساز امت اسالم به 

ویژه آرمان فلسطين بر شمرد. 
 

جامعهمدرسينقم
در پيام تسليت جامعه مدرسين حوزه 

علميه قم آمده است: 
این عالم وارسته و اندیشمند كه 

مرجعيت شيعيان لبنان را بر عهده 
داشت، پناهگاه مردم مظلوم لبنان بود 
و دل مستضعفان و محرومان همواره 

به یادش می تپيد.
مجاهدان  نخستين  زمره  از  كه  او   
در صف مبارزه با دشمنان اسالم به  
ویژه اسرائيل و آمریکا بود تا آخرین 
لحظه عمر شریف خود بر این هدف 
استوار ماند و مرشد معنوی و روحی 
لبنان  اسالمی  مقاومت  رزمندگان 

حزب اهلل بود.
خطبه های پرشور نماز جمعه او ضمن 
ایجاد عاطفه انقالبی، اندیشه مبارزه 
با مستکبران را در دل ها می پروراند 
ماجرای  در  او  پرصالبت  مواضع  و 
مقاومت 33 روزه مردم لبنان، برگ 
زرین دیگری در كتاب فضایل اوست.

خدمات فرهنگی آن دانشمند وارسته 
نيز فراوان بود. 

دانشگاهاالزهر
كرد:  تأكيد  پيامی  در  االزهر  شيخ 
عالمه فضل اهلل، عالمی مورد اعتماد، 
رسول اهلل،  سنت  و  قرآن  به  عامل 
پایبند به محبت اهل بيت )ع( و به دور 

از تعصبات فکری و مذهبی بود. 
پيام  این  در  الطيب«  احمد  »دكتر 
سيد  »حجت االسالم  به  خطاب  كه 
علی فضل اهلل« فرزند مرحوم فضل اهلل 
از  مرحوم  »آن  افزود:  شده  نوشته 
مدافعان وحدت بين امت اسالمی و 

پایبند به اصول این امر بود. 
در  قاطعيت  بين  فضل اهلل  عالمه 
با دشمنان و در عين حال  مواجهه 
دعوت به دوستی بين مردم علی رغم 
اختالف دین و مذهب شان جمع كرده 

بود«. 
دانشگاه االزهر نيز طی پيام جداگانه اي 
سيد  آیت اهلل  درگذشت  تسليت  با 
ابراز داشت:  محمد حسين فضل اهلل 
اندیشه ای روشن  »آن مرحوم دارای 
و بلند بود و در راستای تقریب بين 
مسلمانان و حتی پيروان تمام ادیان 

تالش داشت«. 

پيامهايتسليتسازمانهاو
شخصيتهايجهان

در پي ضایعه درگذشت عالمه سیدمحمد حسین فضل اهلل، سازمان ها و شخصیت هاي 
شیعي و غیرشیعي جهان، پیام هاي تسلیتي صادر کردند.

آنچه در پي مي آید گوشه اي از این پیامهاست:
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شيعيانعربستان
در پی رحلت عالمه سيد محمدحسين 
فضل اهلل، از مراجع عاليقدر شيعيان، 
علمای شيعه عربستان با تسليت این 
مناسبت، فقدان این عالم برجسته را 

خسارتی بزرگ توصيف كردند. 
»شيخ فوزي السيف« در سخنانی در 
مراسم یادبود رحلت عالمه فضل اهلل در 
منطقه "الدمام"با اشاره به شجاعت این 
عالم فرزانه در طرح نظرات دینی پویا، 
اظهار داشت: »كتب و سخنرانيهای 
این عالمه راحل در ساخت فرهنگ 
بيداری اسالمی نقشی مهم ایفا كرد. 
در  اهلل  فضل  عالمه  دینی  تالشهای 
تحول و تأثيرگذاری بيشتر در جوامع 
اسالمی ستودني بود. اصل پویایی و 
و  سرشار  هوشی  نيازمند  روزآمدی 
وجود  در  كه  است  نظرات شجاعانه 

ایشان بود«. 
به  ادامه  در  السيف  فوزي  شيخ 
كتابهای"مفاهيم اسالميهًْ عامهًْ")مفاهيم 
عمومی اسالمی( و"خطوات علی طریق 
االسالم")گامهایی در مسير اسالم( اثر 
عالمه اشاره كرد و تصریح نمود: »وی 
علی رغم داشتن مخالفان و دشمنان 
شجاعت  گرانقدر  آثاری  با  بسيار 
آیت اهلل  رسانيد.  اثبات  به  را  خود 
شاعر،  ادیبی  آزاد،  فقيهی  فضل اهلل 
سياستمداری كاركشته، نویسنده ای 

برجسته و خطيبی دقيق بود«. 

 »حجت االسالم شيخ حسن الصفار« 
خطيب جمعه قطيف نيز با اشاره به 
خدمات ارزنده عالمه فضل اهلل، اظهار 
داشت: »مرجعی بزرگ، فقيهی نوگرا، 
عالمی مصلح و مربی بزرگ را از دست 
دادیم؛ كسی كه مردان و مجاهدان 
آموزش  وی  تعاليم  تحت  بسياری 

دیدند. 
فعاليت های  آن  با  عالم  این  فقدان 
علمی و جهادی بی شمار كه علی رغم 
ناكام ماندن تالش دائم دشمنان برای 
خاموش كردن و ترور وی، صفحه ای 
از بزرگ ترین صفحات علم و جهاد را 
در این عصر رقم زد، خسارت عظيمی 

برای جهان اسالم بود«. 
النمر«  »حجت االسالم سيد حسن 
عربستان  شيعه  برجسته  علمای  از 
به  اشاره  با  تسليتی،  پيام  در  نيز 
در  فضل اهلل  عالمه  هميشگی  جهاد 
داشت:  اظهار  جهانی،  استکبار  برابر 
»عالمی را از دست دادیم كه بسياری 
اندیشه  به  را  معرفتی  روش های  از 

اسالمی عطا كرد«. 

»شيخ حسن المصطفی« یکی دیگر از 
علمای شيعه عربستان نيز فقدان این 
عالم برجسته را خسارتی بزرگ برای 
جهان اسالم و برای بشریت توصيف 
كرد و خاطرنشان كرد: رحلت عالمه 
فضل اهلل زخمی بزرگ برجای گذاشت 
كه اميدواریم توسط افرادی مثل وی 

جایگزین شود. 
»شيخ نمر باقر النمر«، »شيخ فيصل 
العوامي«، »شيخ علي المعلم«، »سيد 
رضي آل السيد كاظم«، »سيد حسن 
السادهًْ«، »شيخ صالح شهاب«، »شيخ 
جميل االحمد«، »شيخ علي عبادي«، 
در  نيز  الرمضان«  حسين  »شيخ 
را  دردناک  مناسبت  این  پيام هایی 

تسليت گفتند. 

شيعيانعراق
همچون  عراق  سياسی  گروه های 
جریان  و  اعال  مجلس  حزب الدعوهًْ، 
صدر به مناسبت وفات عالمه فضل اهلل 
در  متعددی  سوگواری  مراسم های 
روز  سه  مدت  به  و  عراق  شهرهای 

برگزار كردند . 
عراق  نخست وزیر  المالکي«  »نوري 
نيز  براي شركت در مراسم سوگواري 

فضل اهلل شخصاً به بيروت سفر كرد.
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مؤسسهاهلبيت)ع(
آفريقایجنوبی
بسم اهلل الرحمن الرحيم

انا هلل و انا اليه راجعون
فقدان مرد خدا و مجاهد نستوه »عالمه 
سيد محمد حسين فضل اهلل« موجب 

تأسف و تأثر بسيار شد.. 
نه  به عنوان یک رهبر معنوی،  وی 
تنها در لبنان بلکه در سرتاسر جهان 
مقلدان زیادی داشت. مجاهد نستوهی 
كه تا آخرین لحظات عمر بدنبال حل 
اختالفات و مشکالت بين مردم بود. 

وی در سرتاسر جهان به عنوان چراغ 
هدایت و پایه های مقاومت عليه ظلم، 
اشغالگری و سلطه امپریاليزم شناخته 
عنوان  به  را  گفتگو  وی  شد.  می 
مهمترین راه حل اختالفات با دیگران 
می دانست و همواره خشونت عليه 

بشریت را محکوم می كرد.

ما در آفریقا با الهام از افکار وی با نژاد 
پرستی و تبعيض جنگيد ه ایم و با 
رهنمود های وی آموختيم كه چگونه 
با اتحاد و یکپارچگی در كشوری با 
مليت ها و فرق گوناگون با بردباری و 

تحمل بایکدیگر زندگی كنيم.
رویکرد منحصر به فرد وی در سال های 
بعد، ارائه اسالم مدرن و اشاعه مکتب 
اهل بيت به عنوان نهادی پویا وی را 

چهره ای جهانی ساخته است.
مؤسسه اهل البيت)ع( آفریقای جنوبی 
و  از جامعه مسلمانان  نمایندگی  به 
پيروان اهل البيت در جنوب آفریقا به 
خانواده فضل اهلل )ره( و مقاومت لبنان 
تسليت و با آنان ابراز همدردی می 
كند. ما به سوگ وی خواهيم نشست 
و از خداوند متعال خواستاریم وی را 
در جوار رحمت خواص خویش قرار 

دهد.

شيعيانبحرين
بحرین  اسالمي  ملي  وفاق  جمعيت 
به عنوان بزرگترین گروه شيعيان این 

رحلت را تسليت گفت.
»شيخ علي سلمان « رهبر این گروه  
به  سوگواري  در  شركت  براي  نيز 

بيروت سفر كرد. 
عيسي  شيخ  اهلل  »آیت  همچنين 
قاسم« خطيب جمعه شهر منامه و 
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل 
بيت)ع( نيز رحلت این عالم رباني را 
به خانواده وي و ملت لبنان تسليت 

گفت.

شيعياننيجريه
رهبر جنبش اسالمی نيجریه - شيخ 
عالمه  درگذشت  زكزاكی-  ابراهيم 
به  را  سيد محمد حسين فضل اهلل 
خانواده ایشان و امت اسالمی تسليت 

گفت. 

علمایمصر
نيز  مصر  مذهبي  گروه هاي  و  علما 
رحلت عالمه فضل اهلل مرجع بزرگ 

شيعيان لبنان را تسليت گفتند. 
ریيس  عاشور«  محمد  »شيخ 
گفت:  اینباره  در  قاهره  دارالتقریب 
امت اسالمي فردي را از دست داد كه 
زندگي خود را وقف دفاع از وحدت و 
بيداري امت اسالمي كرد. اعمال آن 
عالم رباني در حيطه ضوابط شریعت 
اسالمي و به مصلحت امت اسالمي 
بود و آرزوي آزادي فلسطين و مسجد 
االقصي و بازگشت آن سرزمين مبارک 
به امت اسالمي را داشت. وي با تمام 
از طرف دوستان و  سختي هایي كه 
دشمنان به او روا شد همه تالش خود 
را تا پایان عمر براي وحدت مسلمانان 
انجام داد و بعضي از مسایلي كه باعث 
تفرقه شيعه و سني مي شد را بر طرف 

كرد. 
جمعيت اسالمي مصر نيز در پيامي 
آن را قرائت  كه "ابراهيم المصري " 
بزرگوار  عالم  این  است:  آورده  كرد، 
نقش مهمي در باال بردن آگاهي در 
در طول 25  و  داشت  جوانان  ميان 
سال مرجعيت فکري و سياسي در 

ميان جامعه عربي داشت. 
»محمد سليم العوا « دبير كل سابق 
و  مسلمان  علماي  جهاني  اتحادبه 
»محمد بدیع « رهبر اخوان المسلمين 
مصر نيز در پيام هایي رحلت این عالم 

رباني را تسليت گفتند.
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وداعپرشکوهمردملبنانباعالمهفضلاهلل
مراسم باشکوه تشييع پيکر عالمه محمدحسين فضل اهلل از علمای برجسته جهان اسالم در 
جنوب بيروت با حضور دهها هزار نفر از شيفتگان مکتب اهل بيت)ع( و همچنين مقامها و 

شخصيتهای مختلف عربی و اسالمی برگزار شد. 

پيکر عالمه فضل اهلل در ميان حزن و اندوه جمعيت عزادار به سمت مسجد االمامين الحسنين)ع( 
در ضاحيه )جنوب بيروت( تشييع شد و در مکانی كه چندین دهه مکان تجمع هزاران نمازگزار 

برای شنيدن خطبه های نماز جمعه این عالمه فقيد بود، به خاک سپرده شد. 
در این مراسم نه تنها شيعيان لبنان بلکه اهل سنت، دروزیان و مسيحيان این كشور هم با ایشان 

وداع كردند و با حضوري وفادارانه پيکر ایشان را به خاک سپردند. 

 نمایندگان مقام معظم رهبري 
هيات بلند پایه ای از ایران متشکل از »آیت اهلل احمد جنتي« و »حجت االسالم محمد حسن 
اختري« به نمایندگي از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي، »مسعود زریبافان« به نمایندگي 
از ریيس جمهور، »عالءالدین بروجردي« به نمایندگی از ریيس مجلس، تعدادي دیگر از 
نمایندگان مجلس »آیت اهلل محمد علي تسخيري« دبير كل مجمع جهاني تقریب در مراسم 

تشييع و دفن آیت اهلل فضل اهلل حضور داشتند. 
عالوه بر هيئت بلند پایه ایرانی، هيئت هایی از سایر كشورهای اسالمی نيز در مراسم تشييع 

حضور داشتند. 
همچنين »نوری مالکي« نخست وزیر عراق نيز براي شركت در مراسم سوگواري و اینکه از 
نزدیک فقدان این مرجع بزرگ شيعيان لبنان را به خانواده آن مرحوم و همچنين سران سياسی 

و دینی لبنان تسليت بگوید وارد بيروت شد. 

به همت مجمع جهاني اهل بیت)ع( 
در تهران برگزار شد ؛ 

همايشبينالمللی
عالمهفضلاهللو
مقاومتاسالمی

همایش بين المللی عالمه فضل اهلل و مقاومت اسالمی، در 
از سوی مجمع جهانی  برجسته  این شخصيت  از  تجليل 
اهل بيت )ع( و با همکاري چند نهاد فرهنگی دیگر، روز 31 

تير ماه 1389 در مسجد نور تهران برگزار شد. 

قرائت پیام های تسلیت 
در ابتدای این مراسم پيام مقام معظم رهبری و سيد حسن 
نصر اهلل دبير كل حزب اهلل لبنان در مورد ابعاد شخصيت 

عالمه فضل اهلل قرائت شد. 

سخنرانی فرزند ارشد عالمه فضل اهلل 
سپس »حجت االسالم و المسلمين سيد علی فضل اهلل« 
ضمن تشکر از بر پا كنندگان و حضار این مراسم گفت: عالمه 
فضل اهلل تا آخرین لحظه حياتشان بر موضع خود در حمایت 

از جمهوری اسالمی ایران تاكيد داشتند. 

ایشان تاكيد داشتند كه ایران پایگاه اصلی اسالم و آزادگان 
جهان است و از مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطين و هر نوع 

مقاومت در برابر ظلم و استکبار حمایت می كند. 
فرزند عالمه فضل اهلل در پایان گفت: روح عالمه فضل اهلل در 
هر كجا كه حركت به سوی مقابله با استکبار، ميدان عمل و 

حركت های اسالمی باشد، حاضر خواهد بود. 
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 سخنرانی حجت االسالم و المسلمین اراکی 
سخنران بعدی این مراسم »حجت االسالم و المسلمين اراكی« عضو شوراي عالي 
مجمع جهاني اهل بيت)ع( بود كه با اشاره به نقش امام خمينی )ره( در مقابله 
با تحریفات معنوی در مکتب اسالم كه نهایتا منجر به پيروزی انقالب اسالمی 
شد، اظهار داشت: »اسالم چيزی جز حکومت نيست؛ البته حکومتی مبتنی بر 

سياست الهی و اسالمی«. 

این استاد عالي حوزه با بيان اینکه تمامی پيامبران و رهبران الهی موظفند كه 
مردم را به حکومت عدل رهبری كنند بيان داشت: »مآموریت مردم در راستای 

برقراری حکومت الهی و حاكميت عدل تعيين شده است«. 
وی تصریح كرد: »امروز عده ای هستند كه خود را مسلمان می دانند ولی مردم 
را به سکوالریسم سوق می دهند در صورتی كه سکوالریسم با اسالم قابل جمع 
نيست و نمی توان اسالمی با این مشخصه را معرفی كرد. امام خمينی )ره( 
بزرگترین اقدامش مقابله با تحریف اسالم بود؛ چراكه دشمن از هر قسمتی از دین 

كه احساس خطر كند آن را تحریف می كند«. 
وی در ادامه با توصيف شخصيت علمی و جهادی عالمه فضل اهلل ابراز داشت: 
عالمه فضل اهلل از آغاز نهضت امام خمينی )ره( از عالمان بزرگی بود كه همراه با 

امام در جبهه نبرد عليه تحریف ها و همواره پشتيبان امام بود. 
حجت االسالم و المسلمين محسن اراكی اشاره داشت: »مرحوم عالمه فضل اهلل 
بعد از رحلت امام هم كه پرچم انقالب به دست مقام معظم رهبری سپرده شد 
به عنوان یکی از خالص ترین پشتيبانان رهبری در هر خطبه و فرصتی كه دست 
می داد از جمهوری اسالمی و رهبری حمایت می كرد و در این مسير از هيچ 

كوششی دریغ نورزید و هم چنان بر حکم و تدبير رهبری تأكيد داشت«. 

در حاشیه همایش 
دكتر حداد عادل درحاشيه مراسم بزرگداشت مرحوم فضل اهلل در جمع خبرنگاران 
رسانه هاي داخلي و خارجي گفت: »عالمه فضل اهلل دانشمند و خطيبی بزرگ 
، نویسنده ای پركار ، عالم به زمان ، دشمن شناس و خطرشناس بود و درک 

درستی از مسائل سياسی داشت«. 
رئيس كميسيون فرهنگی مجلس افزود: »عالمه فضل اهلل را سال ها قبل از پيروزي 
انقالب مي شناختم ایشان بعد از پيروزي انقالب اسالمي همواره حمایت هاي خود 
را از انقالب ، امام و مقام معظم رهبري حفظ كرد. فقدان عالمه فضل اهلل به عنوان 
عالم بزرگ لبنان ضایعه اي عظيم بود و انشاء اهلل كه با وجود علماء و بزرگان دیگر 

جاي ایشان در لبنان خالي نماند«. 
نماینده مردم تهران عالمه فضل اهلل را دانشمندي بزرگ و پركار خواند و ادامه داد: 
»عالمه فضل اهلل درک بسيار باالیي از انقالب و رهبري داشت كه با همين درک 

صحيح و باال هميشه از آنها دفاع مي كرد«. 
»دكتر محمدعلی رامين« هم در حاشيه مراسم بزرگداشت عالمه گفت: »عالمه 
محمد حسين فضل اهلل یک عالم فرهيخته و یک فاضل بي ادعا بود كه همواره از 

والیت فقيه تبعيت مي كرد«. 
وي در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت: »خأل وجود آن عالم برجسته كه در دوران 
حيات پر بركتشان یکي از یاران مخلص و پيروان صدیق امام خميني و امام خامنه 
اي بودند بسيار سنگين است.  البته وجود دانشمندان و فاضالن و مبارزان بزرگ 
اسالم همچون مجاهد شریف سيد حسن نصراهلل و دیگر علماء و بزرگان لبنان 
ان شاء اهلل با لطف و دعاي خير امام زمان )عج( و هدایتهاي امام خامنه اي ، خالء 
مرحوم عالمه فضل اهلل را جبران خواهد كرد و ملت مسلمان و مبارز لبنان انشاء 

اهلل با استقامت بيشتري در احياي حق در منطقه موفق خواهند بود«. 
وي در جواب سؤالي راجع به سعي رسانه هاي بيگانه و ضد انقالب در قرار دادن 
شخصيت ایشان مقابل رهبري ونظام جمهوري اسالمي گفت: »جریانهاي ضد 
اسالم و ضد انقالب هميشه از هر بهانه اي براي حاشيه سازي و تفرقه افکني سوء 
استفاده مي كنند و مهم اینست كه ایشان هميشه مطيع  رهبري و والیت فقيه 

و یاور نظام جمهوري اسالمي ایران بود«.  

 میهمانان مراسم 
در این همایش عالوه بر جمعی از مسؤوالن كشوری، »حجت االسالم و المسلمين 
محمدی گلپایگانی« ریيس دفتر مقام معظم رهبری، »آیت اهلل تسخيری«، 

»آیت اهلل جنتی«، »آیت اهلل خزعلی«، » آقاي زریبافان«، »رامين مهمان پرست« 
سخنگوي وزارت امور خارجه، سفرا و دیپلمات های كشورهای اسالمی و مسؤوالن 
برجسته نهادهای لبنانی، فلسطينی، و عراقی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی، حضور داشتند. 
همچنين در این مراسم هيئتی عاليرتبه از تجمع علمای مسلمين لبنان كه به 

دعوت مجمع به ایران سفر كرده بودند حضور داشت. 
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بمب گذاری و سوء قصد نافرجام به جان عالمه سيد محمد حسين فضل اهلل
)صدها نفر در این اقدام ددمنشانه به شهادت رسيدند(

روزهاي آخر حيات عالمه فضل اهلل
در بيمارستاني در بيروت

مراسم اعالم رسمي خبر وفات
در لبنان

مراسم بزرگداشت عالمه
در قم

مراسم بزرگداشت عالمه
در تهران

تشييع باشکوه پيکر عالمه
و وداع هزاران عالقه مند داغدار
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والدت
 سيد محمد حسين فضل اهلل در سال 1354هجري قمريـ   1935م در نجف 

اشرف در خانواده روحانی دیده به جهان گشود. 

تحصیالت
وي تحت اشراف پدرش »آیهًْ ا... سيد عبدالروف فضل اهلل« مراحل تربيت و تعليم 
را به شيوه ای كه در آن زمان مرسوم بود گذراند. سپس وارد مدرسه ای شد كه 
مركزی با نام )منتدی النشر( به سبک جدید تأسيس كرده بود. وی در سن نه 
سالگی تحصيالت حوزوی اش را آغاز كرد. هم زمان با تحصيالت حوزوی و به 
تناسب سن و ذهنيت خویش به فضای پيرامون و اوضاع زمانه توجه داشت و 
اندیشه ها و دغدغه های فرهنگی و سياسی زمانه اش را از طریق مجالت مصر و 

لبنان و روزنامه های عراقی پی گيری می كرد. 
سيد محمد حسين، علوم مرسوم حوزوی از صرف و نحو و معانی و بيان تامنطق و 
اصول فقه را نزد پدر خود فراگرفت و در این مرحله استادی غير از پدرش نداشت. 
تا این كه برای فراگيري جلد دوم كتاب كفایة  االصول به محضر یکی از اساتيد 

ایرانی اش به نام »شيخ مجتبی لنکرانی« شناخت. 
با اتمام كتاب كفایهًْ االصول به درس خارج مراجع أن دوره مانند »سيد ابوالقاسم 
خویی«،      »سيد محسن حکيم«، »سيد محمود شاهرودی« و »شيخ حسين 
حلی« راه یافت و در كنار دروس خارج اصول فقه و فقه، بخشی از كتاب حکمت 
متعاليه »مالصدرا شيرازی« را نزد »مالصدرا بادكوبه ای« فرا گرفت و مدت پنج 

سال نيز این درس را از »سيد محمد باقر صدر« فراگرفت.

موطن پدري
فضل اهلل در سال 1952م. در سن هفده سالگی برای نخستين بار به قصد دید 
و بازدید خانوادگی به لبنان رفت و در این سفر كه هم زمان با اربعين درگذشت 
سيد محسن امين عاملی بود قصيده ای در رثای او سرود و در آیين یادبود او 
قرائت كرد. وی در این قصيده بسياری از مسایل سياسی روز و از جمله مساله 

وحدت و بيداری اسالمی و مهاجرت جوانان را مطرح و استعمار فرانسه را تقبيح 
كرد. روزنامه های آن روز لبنان این قصيده را تحریک كننده و احساس برانگيز 

توصيف كردند. 
در سال 1966م جمعی از موسسان انجمن مذهبی "اسرهًْ          التآخی" منطقه »نبعه« 
در حاشيه شرقی بيروت از فضل اهلل دعوت كردند تا در آن منطقه رحل اقامت 
افکند. وی این دعوت را پذیرفت و در همين سال به قصد اقامت دائم به وطن 

اصلی خویش بازگشت. 

پویش فرهنگی و علمی 
سيد محمد حسين فضل اهلل از سال های نخست نوجوانی، در كنار استمرار 
تحصيالت حوزوی مطالعات و فعاليت هایی را پی گرفت كه در محيط حوزه 
علميه نجف چندان پذیرفته نبود. وی با تعميق و تداوم مطالعات ادبی و قرائت 
مجالتی چون مجله »الکاتب« طه حسين اندک اندک به وجود قریحه شعر در 
نهاد خویش پی برد و شروع به سرودن شعر كرد. بعدها این قریحه چندان در او 

شکفت كه حاصل آن در قالب سه دیوان شعر منتشر شد. 
در سال 1380ق "جماعهًْ العلما"ای نجف مجله ای فرهنگی – اسالمی را راه اندازی 
كردند كه سيد محمد حسين فضل اهلل در كنار سيد محمد باقر صدر و »شيخ 
محمد مهدی شمس الدین« از مدیران آن بود و سرمقاله های سال دوم این مجله 

را با عنوان )كلمتنا( )سخن ما( به رشته تحریر درآورد. 
فضل اهلل به مدت 6 سال به نگارش مقاله و تاليف كتاب ادامه داد و در كنار 
سيد محمد باقر صدر در تشکيل جنبشی شيعی در عراق نقش ایفا كرد. حاصل  
این رایزنی ها و هم فکری ها، پيدایی نخستين جنبش اسالمی شيعی در عراق با 
نام »حزب  الدعوهًْ« االسالميه بود. تا آن زمان جامعه سنی عراق از چند حزب 
و جنبش – مانند اخوان المسلمين و حزب التحریر االسالمی- برخوردار بود. 
فضل اهلل كتاب های »قضایانا علی ضوء االسالم« و »اسلوب الدعوهًْ فی القرآن« را 

در چنين مرحله ای نگاشته است. 
وی پس از بازگشت به لبنان در سال 1966م فعاليت های علمی، فرهنگی و 

فضل اهلل ؛
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اجتماعی گسترده ای را در لبنان به راه انداخت كه امروزه پس از 45 سال از آغاز 
این فعاليت ها كارنامه پرباری از آن در ابعاد مختلف مشهود است. 

وی با برگزاری منظم جلسات تفسير و وعظ دینی و اخالقی و برنامه های پاسخ 
به پرسش ها  توانست تحول عظيمی در چندین نسل پدید آورد و چنان كه خود 
می گوید افتخار تربيت غالب نيروهای مبارز و فعاالن مذهبی شيعه را از آن خود 

نماید. 
تأسيس حوزه علوم دینی به نام "المعهد الشرعی االسالمی" به هدف پرورش 
طالب علوم دینی بخش دیگری از فعاليت های فرهنگی و علمی سيد محمد 
حسين فضل اهلل بود. بسياری از شخصيت های جنبش مقاومت اسالمی لبنان 
تربيت شده این مدرسه هستند. شهيد شيخ راغب حرب از نخستين طالب این 

مدرسه بود. 
وی عالوه بر "المعهد الشرعی" كه در شهر بيروت واقع است، »حوزه علميه ویژه 
زنان« را در بيروت، حوزه ای در صور و »حوزهًْ المرتضی« را در منطقه سيده زینب 

دمشق تأ سيس كرد.

 تألیفات
از سيد محمد حسين فضل اهلل بيش از هفتاد عنوان كتاب ـ  به بيش از یکصد 

مجلدـ   منتشر شده است. از جمله:
 الف( پژوهش های قرآنی 

1.  من وحی القرآن )تفسير قرآن در 24 جلد( / 2.  الحوار فی القرآن / 3.  اسلوب 
الدعوهًْ فی القرآن / 4.  من عرفان القرآن / 5. حركهًْ النبوه فی مواجهه االنحراف / 

6. دراسات و بحوث قرآنيهًْ  
ب( کتاب های فقهی 

7. المسائل الفقهيهًْ / 8. الفتاوی الواضحهًْ / 9.  فقه الحيا هًْ / 10. كتاب الجهاد / 
11.   كتاب النکاح / 12.   القرعهًْ و االستخارهًْ / 13.   اليمين و العهد و النذر / 14.   
االجارهًْ / 15.   رسالهًْ فی الرضاع / 16.   فقه الشریعهًْ )رساله  ی علميه( / 17.   الصيد 
و الذباحهًْ / 18.   دليل المناسک / 19.   الشركهًْ / 20.   الوصيهًْ  /21.   المواریث 

 ج( اندیشه اسالمی 
22.   خطوات علی طریق االسالم / 23.   قضایانا علی ضوء االسالم / 24.   
االسالم و منطق القوهًْ / 25.   الحركهًْ االسالميهًْ، هموم و قضایا / 26.   من اجل 
االسالم / 27.   مفاهيم اسالميهًْ عامه )10 جلد( / 28.   فی آفاق الحوار االسالمی 
المسيحی / 29.   دنيا الشباب / 30.   دنيا المرأهًْ / 31.   تأمالت اسالميهًْ حول 
المرأهًْ / 32.   قراءهًْ جدیدهًْ لفقه المرأهًْ الحقوقی / 33.   الوحدهًْ االسالميهًْ بين 
الواقع و المثال / 34.   قضایا اسالميهًْ معاصرهًْ / 35.   اسئلهًْ وردود من القلب / 36.   
المرجعيهًْ و حركهًْ الواقع / 37.   االسالم و المسيحيه / 38.   االسالم و فلسطين 
/ 39.   االسالميون و التحدیات المعاصرهًْ / 40.   السالم و المشروع الحضاری / 
41.   خطاب االسالميين و المستقبل / 42.   مع الحکمهًْ فی خط االسالم / 43.   
الندوهًْ )20 جلد( / 44.   الجمعهًْ منبر و محراب / 45.   صالهًْ الجمعهًْ، الکلمهًْ و 
الموقف / 46.   من وحی عاشورا / 47.   حدیث عاشورا / 48.   علی طریق كربال 
/ 49.   تأمالت فی آفاق االمام موسی الکاظم)ع( / 50.   فی رحاب أهل البيت 
عليهم السالم / 51.   آفاق اسالميهًْ / 52.   فی رحاب الدعاء / 53.   االنسان و 
الحياهًْ / 54.   حوارات فی الفکر و االجتماع و السياسهًْ / 55.   رؤی و مواقف )3 
جلد( / 56.   المعالم الجدیدهًْ للمرجعيهًْ الشيعيهًْ / 57.   تأمالت فی الفکر السياسی 
االسالمی / 58.   صراع االرادات / 59.   المقاومهًْ االسالميهًْ / 60.   شرح خطبة 
الزهراء )سالم اهلل عليها( /61.   الفقيه و االمهًْ / 63.   اراد هًْ القوه / 64.   بينات / 

65.   الهجرهًْ و االغتراب / 66.   الزهراء القدوهًْ / 67.   مطارحات فی قضایا قرآنيهًْ 
/ 68.   تحدیات المهجر / 69.   آفاق الروح )شرح صحيفه سجادیه در 3 جلد( / 
70.   مجموعه های شعری / 71.   یا ظالل االسالم )رباعيات( / 72.   قصائد من 

اجل االسالم و الحياهًْ / 73.   علی شاطيء الوجدان 

 فعالیت های اجتماعی 
گذشته از فعاليت های علمی و فرهنگی و سياسی ای كه فضل اهلل در لبنان و سوریه 
داشت، فعاليت های اجتماعی ایشان نيز چندان گسترده بود كه كمتر منطقه ای 
از كشور لبنان را می توان یافت كه اثر فعاليت اجتماعی ایشان در آن مشهود 
نباشد. شعله ور شدن آتش جنگ  های داخلی و تجاوزات صهيونيست ها، گذشته 
از خسارت های جانی و مالی، مشکالت اجتماعی فراوانی را در پی داشت كه 
مهم ترین آن سرنوشت مبهم یتيمان و فرزندان شهدا و فقرا و معلوالن بود. انجمن 
خيریه )جمعيه المبرات الخيریه( با كمک نيکوكارانی از كشورهای خليج فارس و 
لبنان اقدام به تاسيس مراكز و موسسات عظيم و پيشرفته برای تربيت یتيمان 
و به ویژه فرزندان شهدا و فرزندان فقرا و تاسيس بيمارستان ها و درمانگاه ها و 
مساجد نمود. در این مراكز خيریه، یاد شدگان به طور شبانه روزی اسکان دارند و 

مراتب تحصيلی شان را نيز در بخش آموزشی همين مراكز می گذرانند. 
نام این مراكز خيریه و محل تاسيس آنها از پی می آید: 

الف( مراکز خیریه ایتام 
1. مركز ایتام االمام الخویی، بيروت )الدوحه( 

2. مركز ایتام االمام زین العابدین)ع(، البقاع )الهرمل( 
3. مركز ایتام االمام علی بن ابی طالب )ع(، جبل عامل 

4. مركز ایتام السيده مریم)ع( ، جبل عامل، جویا 
5. مركز ایتام السيدهًْ خدیجهًْ الکبری)ع(، بيروت )بئر حسن( 

6. مركز ایتام الحورا زینب، البقاع الغربی، سحمر 
7. مراكز خيریه برای نابينایان و ناشنوایان 

8. مدرسه النور )برای نابينایان(، بيروت 
9. مدرسه الرجاء )ناشنوایان(، بيروت 

ب(  مراکز بهداشتی 
1. بيمارستان بهمن، بيروت، حارهًْ حریک. 

2. بيمارستان حضرت زهرا)س(، جبل عامل، العباسيه. 
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شكل گیری حرکت مقاومت اسالمی لبنان 
چنان كه پيش تر گذشت، عالمه فضل اهلل در سال های حضور در نجف در صف 
بنيادگذاران نخستين حركت های شيعی در عراق قرار داشت و از همراهان نزدیک 

آیهًْ ا... شهيد محمد باقر صدر در مسایل سياسی و تشکيالتی بود. 
فضل اهلل پس از بازگشت به وطن خویش )لبنان( درپی طرح صبغه سياسی 
اسالم در جامعه مسلمانان لبنان برآمد، به گونه ای كه اسالم گرایی سياسی و 

مردم گرایی از وجوه بارز شخصيت او به شمار می آید. 
زمانی كه كشور لبنان مورد تهاجم رژیم صهيونيست واقع شد، جوانانی كه 
غالباً تحت تاثير اندیشه و حركت فضل اهلل بودند و گویا از پيش برای چنين 
دوره ای تربيت شده بودند، حركت نامنظم و غير تشکيالتی مقاومت اسالمی 
را كه برخوردار از بدنه ای مردمی و مستحکم بود، به راه انداختند. این حركت 
كه امروزه »حزب اهلل لبنان« شکل سازمان یافته و اصلی ترین شاخه آن است، 
همواره از فضل اهلل تغذیه فکری و سياسی شده و وسایل ارتباط جمعی جهان 
هميشه از فضل اهلل به عنوان »رهبر معنوی حزب اهلل« یاد می كنند؛ اما خود عالمه 
همواره انتساب تشکيالتی و سازمانی خود را به هر گروه سياسی ای رد می كرد و 
می گفت: »این نامگذاری ناشی از این است كه اغلب این برادران مبارز و مومن 
در نمازهای جمعه و جماعت كه به امامت من تشکيل می شود و یا در درس ها و 
سخنرانی های من حاضر می شوند كه این را تداعی می كند كه من سمت رهبری 

آنان را به عهده دارم«.
هرچند ارتباطی بين فضل اهلل و حزب اهلل وجود ندارد اما وجود تربيت شدگان 
فضل اهلل در سطوح رهبری این جنبش _كه به رجال فضل ا  هلل معروفند - حضور 

غير مستقيم وی را در این جنبش تامين می كند. 
در جریان انفجار مقر فرماندهی نيروهای آمریکایی و فرانسوی، رسانه های غربی 
انگشت اتهام را به طرف فضل اهلل گرفتند و او را مسئول این انفجارها معرفی 
كردند. فضل اهلل در این زمينه مي گوید: »من از این تهمتی كه تبليغات استعماری 
جهان به من  زنند و مرا مسئول انفجار مقر فرماندهی نيروهای امریکایی در لبنان 
)مارنيز( و یا فرانسوی ها و دیگران  دانستند استفاده كردم و از فرصتی كه پيش 
آمد و تمام وسایل ارتباط جمعی جهان اعم از امریکایی، انگليسی، فرانسوی، 
روسی، ژاپنی، چينی یا كشورهای اروپای شرقی را بر روی من باز كرد. توانستم 

ندای اسالم، تشيع و جمهوري اسالمي را به تمام جهان برسانم. 

ربایش
زمانی كه اسرایيل لبنان را در سال 1982م اشغال كرد عالمه به دعوت جمهوری 
اسالمی ایران برای شركت در جشن های پيروزی انقالب در این كشور به سر 
می برد. وي پس از شنيدن خبر به سرعت آماده بازگشت به لبنان شد. اما 
ورودی های بيروت از سوی اسرایيلی ها و یا نيروهای داخلی هم پيمانشان بسته 
شده است. در تالش برای رسيدن به بيروت از راه بند امنيتی اسرایيلی ها در 
منطقه شرقی بيروت گذشت و ناگهان در دام راه بند نيروهای كتائب در نزدیکی 
اسرایيلی ها افتاد. برخی از مردم كه شاهد اسارت ایشان بودند او را به یکدیگر 

نشان می دادند و می گفتند: خميني، خميني!
انتشار خبر ربوده شدن در ميان مردم، مقدمه بحرانی سياسی را فراهم آورد. اما 
پيش از تيره تر شدن اوضاع، ربایندگان تسليم شدند و او را به ناحيه جنوبی بيروت 

منتقل كردند. 

ترورها
فضل اهلل درباره عمليات های تروری كه در معرض آن قرار گرفت چنين می گوید: 
نخستين بار در اوایل دهه هشتاد در منطقه "روضهًْ الشهيدین" نزدیک محله 
الشياح به آنجا  ایراد سخنرانی در حسينيه  الغبيری بيروت، زمانی كه برای 
می رفتم، در كمين نظامی ای افتادیم كه یکی از احزاب عربی )بعث عراق( بر سر 
راه ما نهاده بود. بارانی از گلوله به سمت اتومبيل هيات ما سرازیر شد، به گونه ای 
كه بسياری از گلوله ها به اتومبيل جلویی و عقبی اصابت كرد . اما تيری به اتومبيل 
ما نخورد و ما به شکل طبيعی راه خود را ادامه دادیم و در موعد مقرر در حسينيه 

سخنرانی كردم.
مدتی پس از از این عمليات ناكام گروهی مسلح وارد منزلم در منطقه "الغبيری" 
شدند و برنامه اشان این بود كه پس از كشتن پاسداران به اتاقم هجوم آورند. 
محافظان با آنان درگير شدند و یکی از پاسداران منزل به شهادت رسيد ولی 

عمليات تروریست ها ناكام ماند. 
عمليات ترور سوم به گونه ای متفاوت انجام شد. این بار تروریست ها، كمی پيش 
از اذان صبح موشکی را به سمت آپارتمانم شليک كردند اما این موشک به خطا 

به یک طبقه پایين تر اصابت كرد. 
همين مساله سبب شد تا به توصيه مقامات امنيتی اسالمی از منطقه )الغبيری( 
به منطقه  بود  ناامن  و  فلسطينی  به مناطق حضور سازمان های  نزدیک  كه 

)بئرالعبد( انتقال یابم( 
اما انفجار بزرگ 1984م كه هدف آن كشتن من بود، در پاسخ به عمليات انفجار 
مقر مارنيز و المظليين )مقر نيروهای امریکایی و فرانسوی( رخ داد. زیرا دستگاه های 
تبليغاتی در آن زمان سعی كردند تا مرا مسئول این انفجارها معرفی كنند. استناد 
آنها به گزارش های مقام های اطالعاتی محلی در منطقه شرقی بيروت بود كه 
گزارش كرده بودند كه من به دو جوان شهادت طلب كه آن دو عمليات را اجرا 
كردند، تبریک گفته ام و به آنان در صورت انجام این عمليات بشارت بهشت را 
داده ام و پيش از انجام عمليات برای تکميل برنامه و اطمينان از موفقيت آن به 
این مواضع سركشی كرده ام. دستگاه های تبليغاتی هم این افسانه ها را كه شبيه 

رخدادهای شگفت رمان ها یا نمایشنامه ها بود، بال و پر می دادند. 
به این ترتيب تبليغات جهانی با شاخ و برگ دادن به این گزارش، نام مرا در ردیف 
عناوین عمده قرار داد. به تصور من این آغاز برنامه ریزی برای ترور من بود. اما 
باید به این گزراش ها، اطالعاتی را بيفزایم كه بعدها از ميان اسناد امریکایی به 
دست آوردیم و نشان می دهد كه مساله فراتر از حد اتهام دست داشتن در انفجار 
مقر مارنيز )مقر نيروهای نظامی امریکایی( بود. مساله این بود كه من عنصری 
دردسر ساز برای سياست امریکا در لبنان بودم. این اطالعات را از طریق روزنامه 
واشنگتن پست - مدتی پس از انفجار بئرالعبد - به دست آوردیم. بعدها نير در 
كتاب "پرده" )خاطرات ویليام كيسی ریيس سازمان اطالعات مركزی امریکا( 
خواندیم كه وی در ضمن خاطراتش از جلسه ای كه با »امير بندر بن سلطان بن 
عبدالعزیز« سفير عربستان سعودی در واشنگتن داشته سخن می گوید. براساس 
آنچه در كتاب آمده ویليام كيسی و بندر بن سلطان در آن جلسه به این نتيجه 
می رسند كه من عنصری ناخوشایند برای سياست آمریکا هستم و باید ازدست 
من خالص شوند. امير بندر بن سلطان چکی به مبلغ سه ميليون دالر جهت 
مخارج ترور من به سازمان سيا تحویل می دهد. زیرا بنابر آنچه در این كتاب 
آمده، كنگره امریکا با هزینه شدن مخارج چنين عملياتی از بودجه كنگره امریکا 
موافقت نمی كرد. سازمان سيا برای انجام این عمليات یکی از مأموران سازمان 
اطالعاتی انگلستان را به لبنان اعزام می كند و او نيز با اجير كردن عده ای مزدور 
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در اطالعات ارتش لبنان ـ كه در آن زمان تحت ریاست »سرهنگ سيمون 
قسيس« بود ـ  و نيز به كارگيری مردان و زنانی غالباً از منطقه "مشغره" در بقاع 
غربی، شبکه ترور را سازماندهی و مدت یک سال كامل برای تکميل برنامه شان 
برنامه ریزی كردند. آنان اتومبيل مرگ را كه انباشته از مواد منفجره بود به نزدیک 
منزلم در منطقه بئر العبد منتقل كردند تا مرا ترور كنند. براساس برنامه آنان من 
می بایست در لحظه انفجار اتومبيل به محل توقف آن رسيده باشم. اما الطاف 
خدای بزرگ سبب ناكامی عمليات كينه توزانه شان شد. شکست این عمليات از 
آن رو بود كه من پس از اتمام نمازجمعه در حالی كه خسته بودم آماده بازگشت 
بودم كه زنی مؤمن از آشنایان نزد من آمد. او پس از خروج از مسجد استخاره 
كرده بود كه برای مشورت و صحبت درباره برخی مسایل شرعی نزد من بياید. از 
قضا نتيجه استخاره اش هم خوب بود. ابتدا به خاطر خستگی ناشی از 5 ساعت 
فعاليت، حال شنيدن حرف هایش را نداشتم اما او اصراری فوق العاده داشت كه 
همان جا حرف هایش را با من در ميان بگذارد. ناچار پذیرفتم و او هم حرف هایش 
را زد. نمی دانستم كه این مشيت االهی است. اتفاقاً در همين لحاظات اتومبيلی 
شبيه اتومبيل ما به نزدیکی منزل ما رسيد. هدایت كنندگان عمليات كه گمان 
می كردند اتومبيل ما به محل مورد نظر شان رسيده است، دگمه را فشار دادند 
و اتومبيل كار گذاشته را منفجر كردند. در زمان انفجار من در مسجد بودم و به 
صحبت های آن زن گوش می كردم. جالب توجه است كه برخی رادیوهای محلی 
لبنان پنج دقيقه پس از عمليات اعالم كردند كه فضل اهلل در این انفجار نابوده 
شده است و این نشان می دهد كه برای ترور من عالوه بر برنامه ریزی امنيتی، 

برنامه ریزی تبليغاتی هم شده بود. 
آن روز مالحظه كردم كه گروهی از نمایندگان رسانه های تبليغاتی غربی و محلی 
از من تقاضای ایراد سخن -  هرچه كه باشد  - می كنند. حتی تلویزیون فرانسه 
قبل از این حادثه از من تقاضا كرد حتی به مدت یک دقيقه هم كه شده سخنی 
بگویم: این رسانه ها لحظه به لحظه در داخل مسجد مرا همراهی كردند و از من 
تصویر می گرفتند. من نمي دانستم كه آنها مي خواهند بعداً به مخاطبان خود 
بگویند كه این آخرین فيلم و عکس از فالنی است. زیرا برنامه آنان بسيار دقيق 
طرح ریزی شده بود. اما این برنامه ناكام ماند. البته صدها شهيد و زخمی برجای 
گذاشت. برخی كودكان در شکم مادران و برخی بر روی دستان مادران خود به 
شهادت رسيدند. برخی از آنان دچار نقص عضو شدند. منطقه محل انفجار منطقه 

تنگ و شلوغ و زمان انفجار هنگام بازگشت كارگران به خانه هایشان بود. 
در خاطرات ویليام كيسی آمده است كه امير بندر بن سلطان  با شنيدن خبر 
ناكامی ترور من دچار دل پيچه شد، اما برای كاستن از تاثيرات سوء این ناكامي به 
ریيس سازمان سيا میگوید كه به فضل اهلل و هوادارانش در حاشيه جنوبی شهر 
بيروت یک ميليون دالر كمک مالی و دارو و… داده ام تا سکوت كنم و مردم را  
دعوت به انتقام گيری از امریکا ننمایند!! ویليام كيسی در پاسخ می گوید: »در این 
صورت مبلغ رشوه از هزینه عمليات ترور كمتر است!« من در همان زمان اعالم 
كردم كسی در روی زمين و هر مقام اطالعاتی ای كه می تواند ثابت كند من یک 

ریال از هر مقام دولتی یا غير دولتی گرفته ام سندش را رو كند. 
فضل اهلل درباره اهداف و پيامدهای این انفجار می گویدامریکایی ها ناكام ماندند 
و پيامدهای آن نيز به زیان سياست امریکا در لبنان تمام شد. این انفجار در خود 
امریکا نيز بازتاب یافت و پس از آن كه روزنامه واشنگتن پست برخی اطالعاتش را 
درباره این انفجار و عوامل پشت پرده آن منتشر كرد ریيس جمهور آمریکا »رونالد 
ریگان« وادار شد تا علناً اعالم كند كه دستور ترور مرا صادر نکرده و امریکا در این 

عمليات مشاركت نداشته است. 

در این عمليات حتی برخی جنين ها در شکم مادرانشان متالشی شدند. معتقدم 
كه وحشی گری امریکا در مسایل امنيتی هيچ مرزی ندارد و این دولت هرجا كه 
پای منافقش در ميان باشد هر كاری را مجاز می شمرد. از همان زمان و البته 
پيش از آن هيچ احترامی به مواعظ امریکا درباره حقوق بشر ومحکوميت تروریسم 

و دفاع از آزادی قایل نبوده و نيستم. 
 

تأسیس مجمع جهاني اهل بیت)ع(
در سال 1368 ش. جمعي از نخبگان پيرو اهل بيت)ع( از سراسر جهان در ایران 
گردهم آمده بودند. آنان پس از اجتماعشان، درخواستي را به حضور مقام معظم 
رهبري تقدیم كردند و خواستار آن شدند كه سازماني جهاني براي رسيدگي به 

امور شيعيان جهان تأسيس شود.
این سازمان جهاني، در سال 1369 و با عضویت تعدادي از بزرگان جهان تشيع 
تأسيس شد. عالمه فضل اهلل از بدو تأسيس عضو لبناني شوراي عالي مجمع جهاني 
اهل بيت)ع( بود. اعضایي از كشورهاي ایران، پاكستان، افغانستان، كشورهاي 

خليج فارس، آفریقا و ... نيز عضو شوراي عالي این مجمع بوده و هستند.
مجمع جهاني اهل بيت)ع( با خدمات فراوان فکري، فرهنگي، حقوقي و اقتصادي به 

شيعيان جهان، برگ زرین دیگري در دفتر خدمات عالمه فيد به شمار مي رود.

منبر جمعه
خطبه هاي نماز جمعه عالمه فضل اهلل، یکي از مهمترین فرازهاي زندگي ایشان 

است.

این خطبه ها، بر خالف بسياري از نمازجمعه هاي عربي و اسالمي، زنده و بروز بود 
و در دميدن روح مبارزه با استکبار در جان مردم لبنان، تأثيري بسزا داشت.

خطبه هاي پرشور وي در مسجد االمامين الحسنين)ع( در طول جنگ 33 روزه ي 
لبنان، هيچگاه از یاد نخواهد رفت.

وفات
عالمه فضل اهلل از چند ماه پيش از اوضاع نابسامان جسمی رنج می برد. و به تناوب 
در بيمارستان بستري بود. وی آخرین بار كه برای درمان در بيمارستان بهمن 
بيروت بستری بود دچار خونریزی شدید داخلی شد و یکشنبه 13 تير 1389در 

سن 75 سالگی در بيمارستان به لقاء اهلل پيوست. 
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ـ عالمه فضل اهلل به عنوان یك شخصیت دینی مطرح لبنان دارفانی را 
وداع گفتند، حضرتعالی به  عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( با 
توجه به شناختی که نسبت به علمای جهان اسالم دارید چه جایگاه 

علمي  و فقهی برای ایشان قائل هستید؟
ـ ضمن عرض تسليت ارتحال این عالم بزرگ، ایشان را یک عالم وارسته اندیشمند 
و متفکر معاصر و یکی از فقهای بسيار روشنفکر متعصب در دین می دانم. ایشان از 
نظر فقهی و هم از نظر اصولی یک عالم زحمت كشيده، اهل مطالعه و بااستعداد 
بودند و جایگاه بسيار خوبی در ميان اندیشمندان داشتند. ایشان در ميان بسياری 
از لبنانی ها )داخل و خارج كشور( و عده ای از شيعيان حاشيه خليج فارس و 
كشورهای عربی مقلدان بسياری داشت. این افراد مسائل فقهی را سؤال مي كردند 
و عالمه فضل  اهلل به سؤاالت پاسخ مي گفت. به مرور با كثرت سؤاالت، عالمه 
فضل اهلل رساله هم داده بود و مورد مراجعه اندیشمندان مسلمان شيعه و سنی 
و حتی غير مسلمان بود. ایشان با سخنرانی های خوب و علمي  در سمينارها و 

كنفرانس ها ظاهر مي شد و خطبه های نماز جمعه غنی و قوی داشت.
به طوریکه   بود.  نو  اندیشه های  بين المللی و دارای  اندیشمندی  و  وی متفکر 

مي توانيم ایشان را عالمي جامع بدانيم.

ـ یكی از وجوه شخصیت عالمه فضل اهلل جایگاه سیاسی ایشان بود که 
از مجموع مواضع و عملكرد ایشان مشاهده مي شود. شما این وجه از 

شخصیت عالمه فضل اهلل را چگونه مي بینید؟
ـ از نظر سياسی هم ایشان دارای یک تفکر و اندیشه سياسی بود. گرچه عالمه 
فضل اهلل در اوایل حركت امام موسی صدر در زمينه های سياسی ظاهر نشده 
بود و به كارهای خدماتی، فرهنگی و علمي  مي پرداخت، ولی با پيروزی انقالب 
اسالمي ایشان از همان اول با امام)ره( بيعت كرد و با نگاه امام به جهان اسالم 
و جهان بشریت وارد ميدان شد و همانند بسياری از علما و اندیشمندان روشن 
سریعاً خط امام را پذیرفت و در این خط حركت  كرد. بروز و ظهور برجسته او 
در لبنان، بعد از پيروزی انقالب اسالمي  بود. در پرتو اندیشه امام)ره( ایشان 

عالمه سید  محمد حسین فضل اهلل از سال 1370 با حكم مقام معظم 
رهبری به عضویت شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( انتخاب 
شد. 
آنچه در پي مي آید متن گفتگوي هفته نامه مثلث، با »حجت االسالم 
والسلمین اختري« درباره شخصیت فقهي، علمي و سیاسي عالمه 
فضل اهلل است.
این مصاحبه، دقایقي قبل از عزیمت آقاي اختري به لبنان براي 
شرکت در مراسم تشییع عالمه، انجام شده است.

زوايایانديشهعالمهفضلاهلل
در گفتگو با دبیرکل مجمع
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هم توانست جایگاه برجسته ای پيدا كند. او همچون حضرت امام بر مبارزه با 
استکبار جهانی پافشاری مي كرد. در قضيه فلسطين هم جزو حاميان اندیشه 
امام بود. ایشان در مبارزه با اسرائيل و حمایت از فلسطينی ها از ابتدا بسيار 
جدی و معتقد وارد مبارزه عليه اسرائيل شد. ایشان را باید از حاميان جدی 
امام و رهبری دانست. از قضيه اشغال لبنان و شکل گيری مقاومت به طور جدی 
ایستادگی كرد و حتی بسياری از قدرت های امپریاليستی او را رهبر معنوی 
مقاومت مي دانند. ایشان از شخصيت های یگانه ای بود كه از ابتدا در كنار مقاومت 
ایستاده بود. با همان ایده های امام بر ضرورت رویارویی با آمریکایی ها و اسرائيل 
در همه كشور های اسالمي  تأكيد مي كردند. بعد از حضرت امام هم باز بر ضرورت 
حمایت و دفاع از انقالب اسالمي  تأكيد داشتند. لبنانی بودند اما معتقد بودند 
باید از جمهوری اسالمي ایران دفاع شود. مانند مسئوالن رده باالی نظام از مواضع 
جمهوری اسالمي  در نماز جمعه دفاع مي كرد. بعد از امام، عالمه فضل اهلل در عين 
حال كه به مرجعيت خود معتقد بودند ولی همواره از مقام معظم رهبری دفاع 
مي كردند و همواره در حمایت از مواضع رهبری همواره در كنار ایران و پشتيبان 
مقام معظم رهبری بودند. از مسائل مهم این بود كه در عين حال كه خود را 
مرجع مي دانست از خردمندی و مواضع حکيمانه و شجاعانه رهبری حمایت 
مي كرد بلکه مي ستود حتی در این اواخر ، دو ماه قبل هم كه بنده از ایشان عيادت 
كردم دیدم ایشان باز هم در این فتنه اخير خيلی مواضع مقام معظم رهبری را 
مي ستود و تحسين مي كرد و تأكيد مي كرد رهبری بسيار داهيانه در این مسائل 

برخورد كرده است.

ـ برخی از صاحبنظران معتقدند عالمه فضل اهلل در نجف تحت تأثیر افكار 
حزب الدعوه قرار گرفت و در سال های اولیه ورود به لبنان نیز این افكار را  
ترویج داد ولی دیدگاه های سال های اخیر ایشان با افكار حزب الدعوه ای 

فاصله داشت. شما این تعبیر را چقدر به واقعیت نزدیكی مي دانید؟
ـ ایشان در سال 1347 به لبنان آمد و بنده از سال 48 و 49 ایشان را شناختم. 
از قضا نمي توانيم بگویيم تفاوتی وجود دارد. ایشان با همان اعتقادی كه به 
اسالم مي اندیشيد حزب الدعوه را پذیرفته بود، چون حزب الدعوه یک حركت 
اسالمي  بود كه با ضرورت ایجاد تشکيالت به راه افتاده بود. در آن دوره گروه های 
كمونيستی در اشکال مختلف فعاليت داشتند و به جان مسلمانان افتاده بودند. 
بسياری از جوانان و دانشگاهيان و جوانان هم به این سمت گرویده بودند. اساس 
تشکيالت حزب الدعوه هم در عراق برای مقابله با كمونيست ها شکل گرفت. 
چون كمونيست ها تشکيالت منسجمي بودند حزب الدعوه نيز به عنوان یک 
تشکيالت منسجم راه انداخته شد تا در مقابل این جریان ایستادگی كند. در 
زمان امام موسی صدر، عالمه فضل اهلل در چارچوب كوتاهتر و محدود تر به فعاليت 
مي پرداخت ولی با پيروزی انقالب اسالمي  همه چيز تغيير كرد. همه كسانی كه 

فکر مي كردند كار كردن با تشکيالت حزبی راه موفقيت است دیدند امام بدون 
حزب و گروه خاصی توانست یک نظام سياسی را تغيير دهد. لذا این اندیشه نيز 
تغيير كرد. عالمه فضل اهلل هم همين مسير را طی كرد. به همين دليل برخی از 
شاگردان ایشان هم وارد مقاومت شدند. در این دو دهه شرایط تغيير كرد و ایشان 

هم جهانی اندیشيدن و توجه به شرایط محيطی را مورد توجه قرار داد.

ـ در برخی مواقع شاهد موضع گیری های انتقاد بر انگیز عالمه فضل اهلل 
بوده ایم. مانند موضع گیری درباره حضرت زهرا )س(. شما از این موضوع 

چه تعبیری دارید؟
ـ دیدگاهی بين عامه شيعه درباره حضرت زهرا )س( و ائمه اطهار مطرح است 
ولی عالمه فضل اهلل با برداشت هایی كه داشتند مطالب متفاوتی را در برخی كتب 
خود مطرح كردند. اما ایشان در دیدارهایی كه داشتيم همين موضوع را از زاویه 
دیگری مطرح مي كردند، حتی یکبار گفتم اگر مي شود یک بازنگری صورت دهيد 

و همه دیدگاه هایتان را به صورت جامع مطرح كنيد.
من نمي خواهم بگویم كه ایشان اظهار نظری داشتند كه با اظهار  نظر های شيعيان 
مطابقت ندارد. در این باره اوالً مي توانيم بگویيم یک نظر فقهی و علمي  است و 
با توجه به اطمينان به تقوا و پاكی ایشان، یک جلوه هایی از آن دیدگاه ها به وجود 
آمده است. از سوی دیگر ممکن است ایشان به عنوان اینکه امروز دامن زدن به 
این مسائل الزم نيست و با توجه به ضرورت یکپارچگی جهان اسالم به این 
مسائل نپردازند. ایشان بر این اعتقاد بودند نشر مکتب اهل  بيت برای دنيا، خود 
بهترین تبليغ است و ما نياز نداریم به این مسائل اختالفی دامن بزنيم. آنچه را 
نقل شده و یا در بعضی كتاب های ایشان است، باالخره نظرات علمي  ایشان است 
و باید ایشان جوابگو باشند. آنچه مسلم است ما عصمت را به عنوان یکی از مسائل 

اساسی خودمان مي دانيم.

ـ عالمه فضل اهلل عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت نیز بودند. 
این عضویت جنبه  اینكه  یا  فعالی داشتند  ایشان در مجمع حضور 

سمبلیك داشت؟
ـ مجمع جهانی اهل بيت)ع( در سال 1369 نخستين همایش خود را برگزار 
كرد. عالمه فضل اهلل در آن همایش و جلسات بعدی حضور بسيار فعالی داشتند، 
به طوریکه ارتباطات مستمر و گسترده ای را فراهم كرده بودند. اما در این 10 سال 
اخير ایشان به دليل كهولت سن و بيماري قلبي و كبد دیگر نتوانستند به طور 
مرتب در جلسات شورا حضور داشته باشند و طی دو سال گذشته نيز فرزند 

ایشان به نمایندگی از عالمه در جلسات شركت مي كرد. 


ايشانبرايناعتقادبودندکهنشرمعارف
اهلبيت)ع(دردنيا،خودبهترينتبليغاستو
مانيازنداريمبهمسائلاختالفیدامنبزنيم
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گنجینه مجمع: نظر شما در ارتباط با حضور وسیع مردمی در تشییع 
جنازه آیت اهلل سید محمدحسین فضل اهلل چیست؟ 

ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. مسأله ی مهم و چشمگيری كه در تشييع پرشور آیهًْ 
اهلل فضل اهلل در بيروت مشاهده كردم، حضور بی نظير مردم و همراهی آنان با 
مرحوم محمدحسين فضل اهلل تا منزلگاه نهایی ایشان بود. مردم شركت كننده، از 
گروه های مختلف دینی و مذهبی بودند. این یک مسأله مهم و شایان توجه است. 
حتی از افراد غير پایبند به ادیان نيز در تشييع ایشان حضور داشتند، اشخاصی 

كه احساسات انسانی آنان باعث شد در تشييع عالمه شركت نمایند. 

گنجینه مجمع: علت این حضور چه بود؟ 
ـ علت این مسأله را در جایگاه و منبعی كه عالمه فضل اهلل، دین را از آنجا كسب 
كرد باید جستجو نمود ؛ یعنی »مکتب اهل بيت عليهم السالم«؛ عالمه فضل 
اهلل پيرو واقعی این مکتب بود، شناخت درستی از آن داشت، و  هرآنچه از آن 
درمی یافت با زبان معاصر و به شيوه ای قابل فهم برای همه بشریت بيان می نمود. 
او از دین ، شریعت، رسالت و امامت فهم صحيح و كاملی داشت و برای انتقال آنها 

به امت از تحمل هيچ سختی و رنجی دریغ ننمود. 

گنجینه مجمع:  عالمه فضل اهلل رسالتي را به دوش کشید که پس از 
وفات ایشان هم بتوان آن را ادامه داد؟ 

ـ به من نظر من آنچه در نظر آیت اهلل فضل اهلل مهم بود، تحرک و فعاليت مناست 
رهبران دینی و اّمت اسالمی بود. وی به همه ی جوانب اسالم و مسلمانان اهميت 
می داد و این گونه نبود كه به یک سو توجه كند و از اهميت دادن به جوانب دیگر 

غفلت نماید، زبان ایشان نيز زبان زمان بود. 

گنجینه مجمع: چرا برخی نقدها پیرامون نظرات عالمه فضل اهلل وجود 
داشت؟ 

ـ ایشان در تالش بودند تا اسالم را به گونه ای جدید و جذاب و غني به مردم 

عرضه نمایند. ایشان اساس و روح دین اسالم را دریافته بود؛ روحی كه با روح 
بشریت و انسانيت همگون بود. به بيان بهتر فضل اهلل تالش می كرد با حفظ اصول 
اسالم و كوتاه نيامدن در اساس این دین مبين، اسالمی اجتماعی و همه فهم را به 
مردم ارائه كند. ایشان می كوشيدند همه ی اقشار مردم از عالم، مرجع، روحانی و 

سایر اقشار جامعه را اینگونه با اسالم آشنا نماید. 

گنجینه مجمع: عالمه فضل اهلل با کسانی که به او انتقاد می کردند و یا با 
ایشان اختالف نظر داشتند چه برخوردی داشت؟ 

ـ از ویژگی های سيد فقيد این بود كه اهل گفت وگو و بحث علمی بود. وی "مرد 
عمل" بود نه "عکس العمل". لذا  با مخالفان به صورت انفعالی برخورد نمی كرد. 
ایشان بحث ها را جز با بحث علمی پاسخ نمی داد و از مخالفان خود هم جز مباحثه 
و پاسخ علمی چيزی نمی خواست، بلکه بنا بر كالم قرآن كریم در جدال، بالّتی  

هي أحسن بود. 

گنجینه مجمع: در پایان، آیا خاطره ای از آیت اهلل محمد حسین فضل اهلل 
به یاد می آورید که برای ما ذکر کنید؟ 

ـ خاطرات زیادی از ایشان وجود دارد؛ اما آنچه االن به یاد می آورم این است كه 
او همواره به من می گفت: »هيچ جمعه ای نمی گذرد مگر آنکه در خطبه ی نماز 

جمعه، از جمهوری اسالمی حمایت می كنم«. 
بسيار روشن است كه ایشان از این طریق، در پی كسب منافع شخصی نبود؛ بلکه 
این كار را تنها برای پشتيبانی از اسالم و اساس آن انجام می داد. عالمه فقيد 
اعتقاد داشت كه جمهوری اسالمی پناهگاه مستضعفين و آزادگان جهان است و 
می بایست حمایت شود تا در اوج عزت و درنهایت شوكت خود باشد، و به همين 

دليل از جمهوری اسالمی ایران حمایت می كرد. 

گنجینه مجمع: از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید متشكرم. 

  به كوشش: محمد احمد السعدي
)خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع(

استاداشکوری:
جمعهاينميگذشت
مگراينکهازجمهورياسالمي
حمايتميکرد
پس از تشییع باشكوه پیكر ایشان فرصتی دست داد تا با »استاد اشكوری« از  
شاگردان آیت اهلل شهید محمدباقر صدر و نزدیكان عالمه فضل اهلل گفتگویی کوتاه 
درباره ی عالمه فقید داشته باشیم: 
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نجف  دکتر  »حجت االسالم  از  کوتاهي  خاطره  می آید  پی  در  آنچه 
لك زایي« عضو هیأت علمي دانشگاه باقرالعلوم)ع( و عضو افتخاري 

خبرگزاري ابنا، از  عالمه سید محمدحسین فضل اهلل است: 

خبر رحلت عالمه فضل اهلل، كه از عالمان و رهبران بيدار و آگاه به زمان و از 
پرچمداران مقاومت در عالم اسالم بود، موجب اندوه و تاثر همه پيروان اهل بيت 

عليهم السالم گردید.
برای این جانب توفيقی بود تا در بهمن ماه سال 1384، جهت شركت در "همایش 
تأثيرات انقالب اسالمی بر تحول معارف دینی و علوم انسانی" به لبنان رفته بودم، 

با این عالم روشن اندیش مالقاتی داشته باشم. 
گزارش تفصيلی این سفر همان زمان منتشر شد. لذا در اینجا فقط به ذكر 

خاطره ای از مالقات با ایشان اشاره می كنم:
 وی یکی از مشکالت بزرگ حوزه های علميه را عدم برخورداری از »حّس 
معاصرت« دانستند و گفتند از حوزه علميه قم به منزله مركزی شيعی انتظار 
می رود این حس را در خود تقویت كند. الزمه این امر ارتباط فعال با جهان معاصر 
و آشنایی با مسائل و مشکالت آن است. به عنوان مثال از مصاحبه های خود با 
رسانه های مشهور دنيا گفت و اینکه چگونه با زبانی قابل فهم، تأثيرات مثبتی در 
آنجا به  جا گذاشته است. همچنين از مقام معظم رهبری تعریف و تمجيد كردند 

و گفتند اشان فردی هوشمند، آگاه و روشن اندیش هستند. 
روحش شاد و یادش گرامی باد.

یك خاطره و یك توصیه ؛
عالمهفضلاهللوحسمعاصرت

خاطرتي از
همراهيسيدحسننصراهلل

باعالمهفضلاهلل

آنچه در پی می آید خاطراتی از »سید عبدالكریم نصراهلل« پدر 75 ساله 
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان از همراهی پسرش یا  عالمه 

سید محمدحسین فضل اهلل است: 

  از جمله ویژگي هاي پسرم سيد حسن نصراهلل از دوره كودكي حافظه قوي و 
قدرت بالغتش بود كه در هر محفلي سخنراني مي كرد اعجاب همگان را بر 
مي انگيخت چنانکه در 14 سالگي در جمع بزرگان روستاي بازوریه به دعوت 

شيخ روستا در مراسمي سخنراني غرایي كرد كه اعجاب همه را بر انگيخت. 
قدري كه بزرگتر شد، با »عالمه سيد محمدحسين فضل اهلل« آشنا شد كه تازه 
از عراق بازگشته بود و در منطقه برج حمود براي كمک به شيعيان، "جمعيت 
خانواده و برادري" را تأسيس كرده بود. سيد حسن در درس هاي وي نيز شركت 

مي كرد. 
سيد حسن سپس به عراق رفت و در درس »آیت اهلل شهيد سيد محمدباقر 

صدر« شركت كرد و با دستان مبارک ایشان بود كه عمامه بر سر گذاشت. 
ایشان در بازگشت از عراق به لبنان، در سن 19 سالگي ازدواج كرد. در حالي كه 
از مال دنيا چيزي نداشت و من نيز در موقعيتي نبودم كه به وي كمک مالي كنم. 
من از تصميم وي به ازدواج تعجب كردم زیرا او در وضعيت مالي نبود كه بتواند 
ازدواج كند و من نيز قادر به كمک به وي نبودم. در نهایت به اتفاق عالمه فضل اهلل 
براي خواستگاري رفتيم. در راه عالمه فضل اهلل به من گفت: »نگران مشکل مالي 
نباش؛ درست است كه پسر تو 19 ساله است اما به اندازه یک انسان 35 ساله 

عقلش مي رسد و قادر به اداره یک ملت است«. 
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گنجینه مجمع: اگر بخواهید شخصیت عالمه  فضل اهلل را به طور مختصر 
معرفی کنید، چه چیزی می توانید در ارتباط با ایشان بگویید؟

ــ معرفی این مرد بزرگ در كلماتی محدود، كار بسياری سختی است. اما اگر 
ناچار باشيم كه این كار را انجام دهيم شخصيت او را این گونه بيان می كنيم:

آیت اهلل فضل اهلل شخصيتی با ابعاد متعدد و صفات متنوع بود، فقيهی نواندیش، 
متفکری روشنفکر، دانشمندی خبره، مفسری فرزانه، صاحب تأليفات بسيار و با 
موضوعات متنوع می باشد كه كتابخانه های اسالمی را پربارتر ساخته است. وی از 
لحاظ ادبی نيز شاعر و ادیبی با ذوق، سخنگویی بليغ، متکلمی فصيح و خطيبی 
فرزانه بود. افکار درونی را به زیباترین شکل بيان می كرد و با احساسات و افکار 
دیگران آشنا بود. همه ی این ها را می توان از نوشته ها و تأليفات ایشان در زمينه 
شعر و ادبيات دریافت. از نظر اجتماعی نيز ایشان سرآمد بودند چنانچه همه 
استعدادهای خدادادی خود را برای خدمت به اجتماع و حل كردن مشکالت آن 
براساس دیدگاه اسالمی و قرآنی به كار برد. ایشان از ابتدای زندگی خود، فعاليت 
های اجتماعی را آغاز كردند، جمعيت یتيم خانه خيریه را تأسيس نمود كه وظيفه 
نگهداری از كودكان بی سرپرست و افراد با نيازمندی های ویژه را برعهده داشت. 
از دیگر كارهای او در این زمينه تأسيس دفتر خدمات اجتماعی می باشد كه 
سرپرستی فقراء و نيازمندان را برعهده دارد. آیت اهلل فضل اهلل در طول این سالها 

به ابواألیتام یعنی »پدر یتيمان« معروف بود.
بعد سياسی آیت اهلل فضل اهلل نيز مانند سایر أبعاد ایشان بی نظير بود، ایشان 
كامال به امور سياسی آگاه بودند، همواره پيگير اتفاقات اطراف، منطقه و جهان 

بودند.
تحليالت آیت اهلل فضل اهلل چنان دقيق و عميق بود كه بسياری از افراد كه دستی 

درسياست داشتند از تحليالت و نظرات ایشان استفاده می كردند.
عالوه بر همه این ها، جایگاه رفيع و نقش آیت اهلل فضل اهلل در جهان اسالم و 

جهان عرب را نيز نمی توان فراموش كرد.

گنجینه مجمع: عالمه فقید چگونه می توانست به این همه کار برسد؟ و 
آیا با توجه به کهولت سن، مشكالتی برای او ایجاد نمی شد؟

ــ  عالمه فضل اهلل در طول عمر شریف خود تنها برای رضای خداوند كار كرد و 

با وجود اینکه همواره مشغول فعاليت، تدریس، سخنرانی، مالقات با مردم، حل 
مشکالت نيازمندان و ...بود هرگز خستگی و ضعف را به خود راه نداد، 

وی می گفت: »آسایش برای من حرام است«. 
 

گنجینه مجمع: در رابطه با رابطه دین و انسان نیز نظرزاتی شبیه به امام 
موسی صدر داشت.

ــ بله، او دین را برای خدمت به انسان ها به كار گرفت، ایشان اعتقاد داشتند 
ادیان آسمانی، به خصوص دین اسالم برای تنظيم زندگی انسان ها و رساندن 
او به كمال می باشد.به همين دليل بين انسان ها با ادیان، رنگ ها و نژادهای 
مختلف تفاوت قائل نمی شدند. چنان كه خداوند می فرماید: »ان اكرمکم عند اهلل 
اتقاكم«. همه انسان ها مخلوق خداوند و مظهری از قدرت و جالل او می باشند. 
این گرایش انسانی، ایشان را از دیگران متمایز می كرد و این مسأله در فتوای او 

مبنی بر طهارت نوع بشر قابل منعکس شده است.
به همين دليل ایشان انسان ها را مورد خطاب قرار می دادند، انسانی كه مخلوق 
خداوند است و نياز به راهنمایی و ارشاد دارد تا به جایگاه امن و اما ن برسد و این 
همان عمل انسان هدایت گر است و از این جهت بود كه همه از بزرگ و كوچک، 

مرد و زن، دانش آموخته و متدین و غيره همه او را دوست داشتند.

گنجینه مجمع: با توجه به نزدیكی شما با عالمه، نظرتان درباره حمالت 
و انتقادات شدیدی که علیه برخی مواضع و اظهارات ایشان می شد 

چیست؟
ـ باز بودن راه اجتهاد در مکتب اهل بيت)ع( مسأله مشهوری است. این بدان 
معنی است كه تحّرک، پویایی و نوآوری در این مدرسه جاری و ساری است. علت 
اختالف فقهي و غير فقهي ميان علماء و فقهاء پيرو أهل بيت)ع( نيز در همين 
مسأله است. ضمن اینکه همين امر باعث پيشرفت این مکتب در سطوح مختلف 
فقهی و فکری شده است. شما اگر به كتاب »مختلف الشيعة« تأليف عالمه حلی 
)قدس سره( مراجعه كنيد ميزان پویایی و انعطاف پذیری فقه و فکر دینی و 

معرفت شناختی را در می یابيد.
آیت اهلل فضل اهلل نيز از علمای پيرومکتب اهل بيت)ع( سيركننده در راه و سيره 

استادقطيش:
منتقدان،آثارخوداورابخوانند
»استاد یاسر قطیش« از فضالی لبنانی و دانش آموخته حوزه ی علمیه قم 
است. وی همچنین به عنوان عضو هیئت علمی جامعة آل البیت)ع(ـ  
وابسته به جامعة المصطفی العالمیةـ  به دانش پژوهانی که از چهارگوشه ی 
جهان به قم آمده اند خدمت می کند.
از آنجا که قطیش سال ها با عالمه فضل اهلل رابطه داشت، به مناسبت 
ارتحال عالمه با وی به گفتگو نشستیم:
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آنان بود؛ بنابراین این مسأله در نظرات و جریان فقهی و فکری ایشان نمودار است 
و ایشان را در روشن اندیشی و انعطاف پذیری و نوآوری در برابر زندگی، انسان، 

تفکرو دین متمایز می كند.
ایشان با تالش خود توانستند باعث تحول در برخی مبانی فکری مذهب شوند. 
ایشان در این راه بسياری از امور موروثی كه بسياری از مردم با آنها به عنوان 
جزئی از دین برخورد می كنند، مورد چالش قرار دادند، درحالی كه این امور، 
مانع شناخت بسياری از مسائل دینی است. وارد شدن تعداد زیادی امور و مفاهيم 
مختلف و مراسم عبادی كه جزء دین نمی باشند به وسيله اهل غلو و جعل 
كنندگان، مسأله ای است كه مورد اتفاق شيعه می باشد. تالش آیت اهلل فضل اهلل 
ـ براساس مسئوليت و وظيفه علمای دینـ  این بود كه مذهب را از این امور كه 
در دین وارد شده است، پاک سازد. ایشان بسياری از امور كه در كتابها، افکار و در 
ميان مردم وجود دارد را مورد بررسی و تحقيق قرار داد تا اموری كه ارتباطی با 

دین ندارد و متناقض با دین است، از آن خارج نماید.

 گنجینه مجمع: اما برخی معتقدند که ایشان به برخی اصول مذهب هم 
خدشه وارد کرده است!

ــ خير؛ ایشان در عين حال كه برای خالص سازی دین تالش می كرد، هرگز 
اصول و ثوابت و ضروریات دین و مذهب را زیر پا نگذاشت و به خط های قرمز 
دین و مذهب خدشه وارد نساخت. آیت اهلل فضل اهلل هرگز ضروریات دین را انکار 
نکرد، ایشان بر وجود خدا، یگانگی او، عدل و كمال مطلق او، معترف بود، و به 
پيامبری انبياء، امامت علی )ع( و فرزندانش و عصمت آنان بر اساس نص قرآن و 

دالیل عقلی و روز قيامت و معاد اعتقاد راسخ داشت.
 

 گنجینه مجمع: و در رابطه با مصائب و مظلومیت حضرت زهرا)س( ؟
ــ او بنا براعتقاد مسلمانان، حضرت زهراء)س( را سيده زنان جهان می دانست و 
بر عصمت ایشان تأكيد داشت. او همچنين مظلوميت حضرت زهراء كه حق او و 
فرزندانش غصب شد را بيان می كرد. آیت اهلل فضل اهلل هرگز مظلوميت حضرت 
زهراء )ع( را انکار نکرد بلکه در مظلوميت حضرت زهراء وپدرش و فرزندانش بسيار 

نگاشت و سخن گفت، كه كمتر كسی به آن می رسد.
البته ایشان در رابطه با جزئيات حمله به منزل حضرت زهراء)س( ابهاماتی داشت؛ 

اما این مسأله هم به جهت بزرگداشت شأن و جایگاه حضرت فاطمه زهراء بود.

با مصائب و مظلومیت حضرت  گنجینه مجمع: پس چرا و در رابطه 
زهرا)س( ؟

ــ متأسفانه افرادی كه عالمه فضل اهلل را آماج حمالت خود قرار دادند هرگز 
نظرات آیت اهلل فضل را نخواندند بلکه بر سخنانی كه دیگران نقل می كردند 
اكتفا نمودند؛ این در حالی است كه فاصله حق از باطلـ  چنانکه اميرالمؤمنين)ع( 

می فرمایندـ  چهار انگشت است. 
 

گنجینه مجمع: آیت اهلل فضل اهلل با مخالفان و منتقدین خود چگونه 
برخورد می کردند تا درسی برای ما در برخورد با منتقدان و مخالفان 

باشد؟
ــ خداوند می فرماید: » یعز من یشاء و یذل من یشاء« و امام علی)ع( می فرماید: 
» اللهم ان وضعتنی فمن ذا الذي یرفعني، و إن رفعتنی فمن ذا الذي یضعني« .

آیت اهلل فضل اهلل همواره در مقابل منتقدان می گفت: »من با هيچ كس دشمن 

نيستم و كينه ای از كسی به دل ندارم اگر چه با من اختالف داشته باشد«. 
ایشان همواره از گفتگو و بحث استقبال می كردند.ایشان برای ایجاد زمينه های 
گفتگو، بسيار تالش كرد،گفتگو با ادیان و مذاهب دیگر كه با آنها اختالف عميق 
و اساسی داریم ، حال چگونه از گفتگوی افراد با مذهب مشترک استقبال نکند.
ایشان هميشه اعتقاد داشتند كه نباید اختالف در نظر به دشمنی و كينه بيانجامد. 
هدف او حفظ اسالم بود و حب و بغض نباید برای اغراض شخصی و دینوی باشد. 
آیت اهلل فضل اهلل به این معتقد بود كه رویارویی با اختالف نظرها باید به صورت 

متمدانانه و بر اساس اصول و موازینی باشد كه بر پایه برهان و دليل است.

گنجینه مجمع: دلیل استقبال و حضور پرشور، از ملت لبنان، جهان 
اسالم و جهان عرب از ادیان و مذاهب مختلف، در مراسم رحلت آیت 

اهلل فضل اهلل و بخصوص تشییع ایشان را در چه می بینید؟
ــ علت این حضور عظيم در تشييع آیت اهلل محمد حسين فضل اهلل چيست؟ 
این تشييع بزرگ نشان دهنده جایگاه رفيع این مرد بزرگ در جان مردم و مقام 
ایشان در قلب مردم است كه این ناشی از روح واال و قلب بزرگ و تفکر بازعالمه 
فضل اهلل است كه نشان دهنده ی این است كه ایشان مردی برای تمام امت بود 

و امت نيز او را دوست داشت. 
امت نيز پس از رحلتشان، فقدان ایشان و از دست دادن این منبع خير و علم را 

احساس كردند و در سوگ آیت اهلل فضل اهلل نشستند.
جای دارد در این جا مسأله ای كه همزمان با تشييع آیت اهلل فضل اهلل اتفاق 
افتاد را برایتان تشریح كنم، و آن اینکه بسياری از افراد كه در زمان حيات عالمه 
فضل اهلل تحت تأثير تهمت ها یا شایعات قرار گرفته بودند و صورت بدی از آیت 
اهلل فضل اهلل در ذهن داشتند و او را انسانی می دانستند كه منفور مردم است یا 
دوستداران كمی دارد، زمانی كه تشييع با شکوه جنازه مطهر آیت اهلل فضل اهلل را 
با آن عظمت مشاهده كردند شگفت زده شدند، و شروع به تحقيق و جستجو در 
مورد حقيقت كردند و می پرسند ایشان چگونه بود؟ در این زمينه حتی بارها با 
من تماس گرفته شد و در این مورد از من سؤال شد. تعدادی نيز از موضع گيری 
های خود ابراز ندامت كردند و اعتراف كردند كه تحت تأثير دیگران قرار گرفتند.

گنجینه مجمع: و کالم آخر ؟
ــ می خواهم كالمی را به خوانندگان عزیز عرض كنم و آن اینکه: »خودتان 
نظرات آیت اهلل فضل اهلل را بخوانيد و با ایشان از طریق كتاب ها و سخنان خود او 
آشنا شوید؛ نه از طریق كتاب هایی كه به ایشان ظلم كردند«. در این صورت، مهم 
نيست كه چه موضعی در برابر ایشان اتخاذ كنيد. بلکه مهم آن است كه شما با 
مطالعه و تحقيق این موضع را گرفتيد و این همان چيزی است كه در روز قيامت 
از آن سؤال خواهد شد و حجت و دليل شما نزد خداوند خواهد بود اما اگر موضع 
گيری شما تنها براساس شنيده ها باشد آن زمان هيچ پاسخ و حجتی در برابر 

خداوند نخواهيد داشت.
پس بيایيد در زندگی، ثمرات، جهاد، فکر و مواضع آیت اهلل فضل اهلل بياندیشيم 
گرچه با ایشان اختالف داشته باشيم و نظرات ایشان با آنچه تاكنون شنيده ایم و 
از طریق ارث به ما رسيده باشد، متفاوت باشد.آیا اختالف نظر بهانه مناسبی برای 
این همه ظلم و ستم و دشمنی می باشد.پس بيایيم با انصاف و واقع بينی با این 

مسأله برخورد كنيم و در دنيا آزاده و در آخرت پيروز و سربلند باشيم.

گنجینه مجمع: از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید متشكریم.

ويژه نامه رحلت عالمه فضل اهلل )ره(
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  به قلم: علیرضا قزوه

من بیروت را با زخم هایش دوست دارم و جنوب لبنان را با عكس های 
چمرانش وبا لبخندهای امام موسی صدرش. 

تا به حال پنج یا شش بار به جنوب لبنان رفته ام. سفر اول و سوم و 
پنجم با موسی بودم ، موسی بیدج شاعر و مترجم و قصه نویس و سردبیر 

شیراز که به عربی منتشر می شود. 
و  بودم  گفته  عربی  شعر  نبود.  بدک  پر  عربی ام  اول  سفر  همان  در 
می خواستم بخوانم که موسی منصرفم کرد. حق با موسی بود. در سفر 
پنجم مثل یك بچه سر به راه فقط فارسی حرف می زدم و فارسی شعر 
می خواندم. با موسی سرتاسر مرزهای جنوب لبنان را رفته ایم و دیده ایم. 
از مارون الرأس و قانا و تا  نقطه صفر مرزی بوابه فاطمه و حتی چند قدمی 
گذشتن از خط مرزی . خیلی از شاعران بزرگ عرب را در دمشق و 
بیروت و جاهای دیگر مثل الذقیه و یبرود و حلب و ... دیده ام و  با برخی 
شان هم در تهران دیدار داشته ام. از آن جمع که حاال کتابهایشان در 
کتابخانه ام خاک می خورد یكی سمیح القاسم است و یكی مظفرالنواب 
و یكی محمدالماغوط ، یكی محمدعلی شمس الدین است و یكی شوقی 
بزیع و یكی خالدالبرادعی،  یكی محمد القیسی است و یكی البیاتی 
است  و یكی الجواهری بزرگ و خیلی های دیگر. برای این دو نفر آخر 
کتاب خودشان را برده بودم و از آنها تنها امضا گرفته بودم. هر دو در 
تهران و هر دو در حوزه هنری و هر دو بعد از یكی دو هفته به مالقات 
مرگ رفتند و من مانده بودم که چرا هوای تهران به شاعران پیرمرد و 
بزرگ  جهان عرب نمی سازد. من کتاب شعری برای اهدا به زبان عربی 
به آنان نداشتم تا روزی که به همت استاد بزرگوار و فاضل جناب شیخ 
میرزایی رایزن فرهنگی وقت در لبنان کتابهایی از خانم صفارزاده و 
قیصر عزیز و سید حسن حسینی و بیدج و من برای ترجمه به عربی 
در یكی از مؤسسه های انتشاراتی بیروت منتشر شد. کتاب من نامش 
"شعرهایی به وقت بیروت" بود که به عربی می شود "قصاید بتوقیت 

بیروت" و مترجمش هم موسی بیدج. 
آخرین شب شعر را یادم نمی رود که شعر خوانده بودم برای فلسطین 

و موسی ترجمه کرده بود: درخت سیب را می آورند با دستبند... و شعر 
دیگر : که هرکجا باشم نمازم را به وقت کربال می خوانم و شعرم را به 

وقت بیروت ...
و در آن جلسه بسیاری از شاعران عرب بودند و از تشویق هایشان که 
بگذریم خاطره آخرین سفر به بیروت تماشای خانه های ویران بود از 
موشك باران اسرائیل و غروبی خاطره انگیز، نماز پشت سر عالمه فضل 
اهلل و دیدار با او در مسجدش و در زیرزمینی که ساختمان مجاور آن را 
اسرائیلی ها با موشك زده بودند، اّما عالمه فضل اهلل همچنان محكم و 

استوار ایستاده بود و محل را ترک نكرده بود. 
آن روز در جمع شاعران و ادیبان افتخار آن را داشتم که به نمایندگی 
از آنان چند جمله ای با عالمه فضل اهلل سخن بگویم و وقتی دانست 
ما جماعت شاعران، ایرانی هستیم با احترام بیشتری و با زبان شعر با 
ما سخن گفت و کاشف به عمل آمد که حضرت عالمه فضل اهلل خود 
شاعری چیره دست نیز هست که شاعری اش در برابر آن همه علوم 

عقلی و نقلی و سیاست و فقاهت چندان به چشم نیامده است. 
بعد هم نماز را به ایشان اقتدا کردیم. وقتی برمی گشتیم حضرت عالمه 
کسی را فرستاده بود و نام شاعران را پرسید و در دفتری نوشت و با 
نظمی که تنها از انسان های بزرگ برمی آمد با ما برخوردی صمیمانه و 

دوست داشتنی و از یاد نرفتنی داشت. 
یادم نمی رود که در آن سفر به ایشان گفتم که جماعت نویسنده و شاعر 
ایرانی او را در کنار سید حسن نصراهلل به عنوان یكی از اسطوره های 
مقاومت در برابر اسرائیل می شناسد و به مواضع محكم و استوارش در 

برابر انقالب ایران و امام خمینی افتخار می کند. 
... و این اولین و آخرین دیدار ما با عالمه فضل اهلل بود. مردی که یك عمر 
در خط مقدم سیاست و فقاهت شیعه با مواضع روشن و با دالیل محكم 

ایستاد و از آرمان اسالم ناب محّمدی دفاع کرد. 

بهشت ارزانی آن بزرگ باد.

در فراق فقیه مقاومت ؛

اوشاعریچيرهدستهمبود
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موعظه و حیات قلب
)اَْحِی َقلَْبَک بِالَْمْوِعَظهًِْ؛ قلبت را با موعظه زنده بدار(. در این فراز اميرالمؤمنين)ع( 
سفارش به موعظه می كند و حيات قلب  را در گرو موعظه كردن نفس می داند. 
به عقيده عالمه، دل جایگاه دریافت عاليترین حقایق است، دل همان جنبه 
ملکوتی انسان است كه خدا را بوسيله آن در می یابد. دل جایگاه تصفيه همه 
مفاهيم و موضوعاتی است كه حواس طبيعی آنها را به عقل نظری تحویل 
می دهد و عقل نظری بدون این كه بتواند آنها را از جنبه ارزش ها و عظمت ها 
درک كند، به دل تحویل می دهد.4به عبارت دیگر، دل در بردارنده همه سرمایه 
و ابزار كماالت انسانی است. دل در بردارنده همه عظمت هاست، لکن آن دل 
كه مواعظ را نپذیرد، دل نيست، بلکه زباله دانی است كه لحظه ای از كثافات و 

لجن ها خالی نيست. 5

زهد و میراندن قلب
)َو اَِمْتُه بِالزَّهاَدهًِْ؛ قلبت را با اعراض از مزخرفات دنيا مهار كن(. در این قسمت 
حضرت سفارش به ميراندن دل می كند در حالی كه در فراز قبل سفارش به 
حيات قلب بود . باید گفت كه قلب انسان می تواند دو نوع حيات داشته باشد 
حيات طبيعی محض و حيات معقول؛ و به همين ترتيب دو نوع مرگ می تواند 
قلب انسان را درگير كند. یکی همان مرگ فيزیولوژیک و دیگری مرگی است كه 
الزمه حيات معقول مي باشد. حياتی كه حضرت در این فراز بدان اشاره می كند، 
پدیده ای است كه انسان بوسيله آن حركت می كند، لذت می برد، درد می كشد، 
و در جستجوی كمال است6 و این وصول به كمال مستلزم نوعی موت است كه 

حضرت آن را از راه زهد ميسر می داند. 
اميرالمؤمنين)ع( درنهج البالغه زهد را چنين تعریف می كند: )أیّها الّناس الّزهادهًْ 
قصر األمل، و الّشکر عند الّنعم، و التوّرع عند المحارم؛ ای مردم پارسائی و 
زهد، كوتاه گرفتن آرزو است و شکر در هنگام برخورداری از نعمت هاست و 

پرهيزكاری در موقع رویاروئی با محرمات(.7

البته باید یاد آور شد زهد اعراض از متاع دنيا و پدیدهای پاكيزه و لذت بخش 
آن نيست. بلکه معنای مناسب زهد كه در مواردی فراوان از منابع اسالمی مورد 
تمجيد قرار گرفته است، قرار نگرفتن در جاذبه حب دنيا است ، نه برخورداری 

معقول از متاع و طّيبات دنيا .

یقین و قوت قلب  
)َو َقوِّهِ بِالَْيقيِن؛ قلبت را با یقين تقویت نما( نور یقين بزرگ ترین عامل روشنائی 

انسانی در تاریکی های شبهات برای اولياء اهلل است .
امام علي)ع( در خطبه سی و هشتم نهج البالغه چنين می فرماید: فأّما أولياء 
اهلل فضياؤهم فيها اليقين و دليلهم سمت الهدی. و أّما أعداء اهلل فدعاؤهم فيها 
الّضالل و دليلهم العمی )اما اولياء اهلل در موقعيت های شبهه ناک با روشنائی یقين 
حركت مي كنند و راهنمای آنان طریقه هدایت است. و اما دشمنان خدا، در این 

موقعيت ها دعوت به گمراهی مي كنند و راهنمای آنان نابينائی است(. 
یقين آن حالت نورانی روح است كه از بکار بستن عقل سليم و عمل به نداهای 
سازنده وجدان ایجاد مي شود. این نورانيت  با زیادی علم و كوششهای بی اساس 
بوجود نمی یاید، بلکه چنانکه در روایتی آمده است: )الِعلُم نوٌر یَْقِذُفُه اهللُ فی  َقلِْب 
َمْن یَشاُء ِمْن ِعباِدِهِ؛ این علم نوریست كه خداوند در دل آن بندگانی كه بخواهد 
می تاباند( البته می دانيم كه مقصود از خواستن خداوندی، خواستن بی علت 
نيست، بلکه علت این خواستن و مشيت خداوندی را خود انسان با بکار بستن 
عقل سليم و عمل به نداهای وجدان و تعهد برین مي باشد كه مربوط به اراده 
و عمل خود انسان است. آیات و روایات مربوط به نورانيت یقين فراوان است و 
همه آنها بر این حقيقت داللت مي كند كه این نورانيت معلول خلوص و صفای 

قلبی انسان است كه واقعيات و حقایق را بطور ناب می بيند. 
این بينش نورانی یکي از بزرگترین الطاف خداوندیست كه به یک بنده عطا 
می شود و موقع رویاروئی با تاریکي ها و شبهات حيرت زده و ناتوان نمی ماند، 
زیرا برای رسيدن به مقام واالی اخالص حتماً مجاهدت های خالصانه ضرورت 

  به قلم:  سید کاظم زعفرانچیلر1

زاللاندرز
شرحفرازهايیاز
وصيتنامهاميرالمؤمنينعلیعليهالسالم
ازديدگاهمرحومعالمهجعفری

برخیحاالتقلب
 قسمت هشتم

الُم : اَْحِی َقلَْبَک بِالَْمْوِعَظهًِْ َو اَِمْتُه بِالزَّهاَدهًِْ َو َقوِّهِ بِالَْيقيِن َو نَوِّْرُه بِالِْحْکَمهًِْ َو  الُم ، لِلَْحَسِن بِْن َعلِیٍّ َعلَْيِهَما السَّ َو ِمْن َوِصيَّه لَُه  َعليه السَّ
بر[2،... َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف تَُکْن ِمْن اَْهلِِه َو اَنِْکِر الُْمْنَکَر بَِيِدَک َو لِسانَِک َو  ِّلْـُه بِِذْكِر الَْمْوِت َو َقرِّْرُه بِالَْفناءِ ]َوأسِکنُه بِالَخشَيهًْ َو أشِعرُه بِالصَّ َذل

بایِْن َمْن َفَعلَُه بُِجْهِدَک. َو جاِهْد فِی اهللِّ َحقَّ ِجهاِدهِ، َو ال تَأُْخْذَک فِی اهللِّ لَْوَمهًُْ الئِم.3
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َِّذیَن جاَهُدوا فِينا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا؛  دارد8 درست مانند مدلول آیه شریفه ي » َو ال
و كسانی كه در راه ما مجاهدت می ورزند، ما حتما آنان را به راههای خود هدایت 

می كنيم«.9

حكمت و نورانّیت قلب 
)َو نَوِّْرُه بِالِْحْکَمهًِْ؛ قلبت را با نور حکمت منّور ساز( امام علی)ع( نورانّيت قلب را 
در سایه حکمت سفارش می كند،حکمتی كه از اساسی ترین اهداف بعثت انبياء 
عليهم الّسالم معّرفی شده است، در حقيقت حکمت آگاهی به هدف اعالی 
هستی و هدف زندگی وابسته بآن هدف اعلیَْ است كه موجب تحصيل معرفت 
به هستی و اجزاء و روابط آنست.10 از جمله این روابط، روابط چهارگانه انسان11 
در این جهان است كه اگر همه ابعاد)روابط( چهارگانه به وسيله عقل سليم و 
خرد رشد یافته به منزله راهنما و نيروی حركت انسانی در زندگی گشتند، 
معرفت حاصله از چهار بعد مزبور حکمت ناميده می شود، پس در حقيقت 
بعد حکمت عبارت است از هماهنگ ساختن ابعاد چهارگانه و تحّرک اراده از 
من كمال جو برای حركت در مسير »حيات معقول« اگر پنج بعد مزبور با یک 
نورانّيت روحی كه موجب روشنائی دو جهان برونی و درونی گشته و انسان را 
در جاذبه حقيقت كّل و با لّذات كه همه جهان برونی و درونی وابستگی خود را 
بآن، نشان می دهد، بحركت در آورند، این ابعاد در این مرحله بمقام عرفان مثبت 
رسيده اند و می توان آن انسانی را كه به تکميل ابعاد مزبور با همدیگر توفيق یافته 

است، عارف ناميد.12

یاد مرگ و اقرار به فناء 
لْهُ بِِذْكِر الَْمْوِت؛ قلبت را با ذكر مرگ خوار كن و به اقرار به زوال وفنا وادارش  ِـّ )َو َذل
كن( امير المؤمنين در خطبه 113 نهج البالغه چنين ميفرماید: )وأسمعوا دعوهًْ 
الموت آذانکم قبل أن یدعی بکم؛ و دعوت مرگ را پيش از آنکه شما ]برای عبور 

از پل مرگ [ خوانده شوید بگوشهای خود بشنوانيد( 
گوشهای خود را با طنين مرگ آشنا بسازید پيش از آنکه فریاد مرگ گوشهای 
شما را بکوبد. فرق بسيار است بين این كه شما گوشهای خود را با طنين مرگ 
آشنا بسازید و این كه فریاد جانکاه مرگ سراغ گوش شما را بگيرد و آن را چنان 
بکوبد كه دیگر هيچ كاری از دستتان بر نياید و هيچ صدایی را نشنوید. ازسخن 
حضرت چنين بر می آید: كسی كه می خواهد گوشهای خود را با طنين مرگ 
آشنا بسازد، بدون تردید در باره زندگی و اصول و مبادی آن اندیشيده و صالح و 
فساد آنرا نيز تشخيص می دهد، در نتيجه مرگ و معنای با اهميت آنرا نيز درک 
می كند. شنيدن اختياری طنين مرگ موجب آمادگی ورود به آن می گردد، 
زیرا می فهمد كه مرگ یعنی پل عبور به سرای ابدیتی كه ترس و اندوه در آن 

راهی ندارد.
كان راه به تست می شناسم  چون مرگ رسد چرا هراسم 
و ز خوابگهی به بزم شاهـی  از خورد گـهی به خوابگاهی 
خوش خسبم و  شادمانه خيزم  چون شوق تو هست خانه خيزم 

نظامی گنجوی 
در صورتی كه وصول اجباری فریاد مرگ به گوش آدمی، جز به وحشت انداختن 

و رویاروی كردن او با مهيب ترین و جانکاه ترین حادثه، نتيجه ای در بر ندارد. 
آن انسان كه مرگ را درک كرد و خود به استقبال شنيدن طنين پر معنای آن 

رفت بخوبی خواهد فهميد كه: 
مرگ هر یک ای پسر همرنگ او است

پيش دشمن، دشمن و بر دوست، دوست 
ــی ز مرگ انـدر فـرار آنکه می ترس

ــدار ــانی ای جان هوش آن ز خود ترس
ــار مرگ ــت نی رخس ــت تس روی زش

جان تـو همچون درخت و مرگ برگ 
گر بـه خاری خسته ای خود كشته ای 

ــتـه ای  ور حریـر و قزدری خـود رش
نيز می فهمد كه: 

این جهان همچون درختست ای كرام
ما بر او چون ميوه های نيم خام 

ــاخ را ــخت گيـرد خامها مــر ش س
ز ان كه در خامی نشاید كاخ را

چون بپخت و گشت شيرین لب گزان
سست گيرد شاخه ها را بعد از آن 

چون از آن اقبال شيرین شد دهان 
سست شد بر آدمی ملک جهان 13
 مولوی 

امام علي )ع( در ادامه خطبه 113 ميفرماید : )قد غاب عن قلوبکم ذكر اآلجال، 
و حضرتکم كواذب اآلمال، فصارت الّدنيا أملک بکم من اآلخرهًْ و العاجلهًْ أذهب 
بکم من اآلجلهًْ؛ ذكر فرارسيدن پایان زندگی ها از دلهایتان ناپدید، و آرزوهای 
بی اساس ودروغين در قلب هایتان حاضر است. در نتيجه دنيا شما را پيش از 
آخرت مالک شده و همين دنيای زودگذر، شما را بسوی خود برنده تر از آخرت 

گشته است( 
بياد مرگ نيستيد، آرزوهای دروغين فضای درون شما را اشغال كرده، در نتيجه 

مملوک بی اختيار دنيا گشته اید .
پرده های رنگارنگ حيات طبيعی، عقل از سر و شرم از دلهایتان ربوده، نه 
گذشت زمان را احساس می كنيد و نه متالشی شدن در چنگال تيز قوانين 
جاری در طبيعت را، كه بدون ترحم عاطفی، خزان ها بدنبال بهارها می فرستد و 
ناتوانایی ها پس از توانایی ها زشتی ها پس از زیبایيها و پيری ها بعد از جوانی ها. 
و تو ای فرورفته در امواج بی اساس آرزوها همچنان به راه خود می روی و از 
دگرگونی های صفحات كتاب زندگی خود عبرتی نمی گيری گویی انگشتان 
بر روی چشمان خود نهاده ای تا حركت انگشتانی را كه پيوسته مشغول بر 
گردانيدن اوراق عمر گرانمایه تو می باشد، نبينی بسيار خوب، بکوش تا حركت 
انگشتان بر گرداننده اوراق عمر را نبينی و بکوش تا صدای جرس را كه هر 
دم فریاد می دارد محملها را بربندید، نشنوی، آیا این قدرت ها را هم داری كه 
سنگينی سالهای سپری شده عمر را بر دوش خود درک نکنی آیا می توانی از 
رویاروی شدن با آینه كه بدون روپوش، چروک های صورتت را با موهای سپيد 
و پيچيده سر و ابرو نشان می دهد، اجتناب ورزی و هر آینه را كه با كمال صدق 
و صفا نزدیک شدن ترا به مغاک تيره اعالن نمود بشکنی آیا چنين نيست كه 
اگر آینه را بشکنی و شيشه های شکسته آن، بوسعت یک وجب پيرامون پاهای 

تو ریخته شد. 
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بعلت ناتوانی پيری كه ارمغان گذشت ساليان عمر تست، به كمکی نياز خواهی 
داشت كه ترا از آن یک وجب عبور بدهد ای نا بخردان غفلت زده، هيچ می دانيد 
كه غفلت از مرگ و بی اعتنایی تصنعی در باره آن، باعث می شود كه در همين 
زندگی معنای حقيقی حيات بر شما پوشيده بماند و با پوشيده شدن حيات از 
استعدادها و قدرتهای بسيار با اهميت خود كه می توانست شما را مالک دنيا 
بنماید، غافل می گردید و این غفلت است كه شما را مملوک بی اختيار دنيا نموده 
و همه موجودیت خود را بدون دریافت قيمت مناسب به این دنيا ارزانی بدارید 
و به این مغبون شدن و باختن نابخردانه هم  قناعت ننموده زبان به تحسين و 

تمجيد این دنيا باز كنيد و بگویيد: 
تاز... استری بينم جهان  راضيم كز من بماند نيم جان 

و در این حال نمی دانيد كه این رضایت و خشنودی در حالی صورت می گيرد 
كه با معده و روده و فضوالت استر درهم آميخته به این دنيا می نگرید. ای كاش، 
می دانستيد كه این دنيا شما را به هيچ خریده است و شما از این دنيا ممنون و 

شرمنده هم هستيد.14

خشیت و آرامش درون
)َوأسِکنُه بِالَخشَيهًْ؛ قلبت را با خشوع در برابر خداوند آرام كن( مراد از خشيت 
اینست كه بيم آميخته با اميد را با توجه به عظمت خداوندی و موقعيت خود 
در جهان هستی وابسته به خدا در دل داشته باشيد، كه خود محرک بسوی 
كمال بوده باشد، نه برای پوزش طلبی از كوتاهی و تبهکاریهای خود.15 به عبارت 
دیگر، مقصود از خشيت حالتی است روانی كه در مراحل عالی اميد و هراس 
بوجود می آید. این گونه اميد و هراس غير از اميدها و بيم های خام و ابتدائی 
است كه درون مردم معمولی را بخود مشغول می دارد، بلکه آن پدیده های عالی 
است كه در درجات بسيار عالی رشد معرفتی و عمل مطابق آن معرفت بوجود 
می آید. این خشيت در سرتاسر زندگانی انبياء و اوصياء و انسانهای الهی رشد 
یافته دیده می شود. منشاء خشيت عبارتست از وجود آزادی و احتمال انحراف 
از جاده حقيقت اگر چه بمقدار بسيار ناچيز، زیرا می دانيم كه پدیده آزادی در 
همه مراحل رشد و كمال انسانی وجود دارد و حركت جبری در هر مرحله ای 
كه باشد، با رشد آزادانه سازگار نيست، البته احتمال انحراف درگيرندگی وحی 
كه پيامبران دارند و در ابالغ آن بر بندگان خداوندی قابل تصور نيست و آیات 

فراوانی در قرآن این حقيقت را گوشزد نموده است.16

لباس صبر
بر؛ لباس صبر به قلبت بپوشان( بهترین مركبی كه در دریای  )َو أشِعرُه بِالصَّ
پر موج و تالطم فردی و اجتماعی می توان سوار شد، همانا صبر و شکيبائی و 
توسعه در ظرفيت روانی است كه ضرورت و منافع آن غير قابل توصيف است.17 
صبر و شکيبائی تدریجی در برابر محّرمات عامل نيرومندی است برای تقویت 
شخصيت و اراده كه كم كم به خودداری اختياری از محّرمات مي انجامد.18 و 
این صبر و تحّمل در برابر حوادث ناگوار و شکيبایی در مقابل لذائذ تباه كننده از 

اساسی ترین امتيازات عالی شخصيت سالم است. 19
امير المومنين در كلمات قصار شماره 82 چنين توصيه فرموده است: )أوصيکم 
بخمس لو ضربتم إليها آباط اإلبل لکانت لذلک أهال: ال یرجوّن أحد منکم إاّل 

ربّه، و ال یخافّن إاّل ذنبه، و ال یستحيّن أحد منکم إذا سئل عّما ال یعلم، أن یقول 
ال أعلم، و ال یستحيّن أحد إذا لم یعلم الّشی ء أن یتعلّمه، و عليکم بالّصبر، فإّن 
الّصبر من اإلیمان كالّرأس من الجسد، و ال خير فی جسد ال رأس معه، و ال فی 
إیمان ال صبر معه!؛ شما را به پنج چيز توصيه ميکنم كه اگر راحله سفر بستيد 
و در راندن مركب برای سفر شّدت عمل بخرج دادید، شایسته است: هيچ كس 
از شما اميدوار نباشد مگر پروردگار خود را و هراسی نداشته باشد مگر از گناه 
خود، و خجالت نکشد هيچ كس از شما موقعی كه از او در باره چيزی كه سؤال 
شود و او آنرا نداند، بگوید: من نمی دانم و خجالت نکشد كسی از یاد گرفتن 
چيزی كه آنرا نمی داند و بر شما باد صبر، زیرا نسبت صبر به ایمان، نسبت سر 
بر بدن است، و خيری نيست در جسدی كه سر نداشته باشد، و نه در ایمانی 

كه صبری با آن نباشد.(20
و نيزخداوند در بعضی از آیات شریفه فهم و دریافت آیاتی از آیات خداوندی را 

مخصوص شکيبایان بيان فرموده است.
ْرُهْم  ُلَماِت إِلَی النُّورِ َوَذكِّ 1. )َولََقْد أَْرَسلَْنا ُموَسی بِآیَاتَِنا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَک ِمَن الظُّ
ُِّکلِّ َصبَّارٍ َشُکورٍ؛ تحقيقاً موسی عليه السالم را با  بِأَیَّاِم اهللِّ إِنَّ فِي َذلَِک آلیَاٍت ل
آیات خود فرستادیم ]و به او دستور دادیم كه قوم خود را از تاریکی ها بسوی نور 
بيرون بياور و آنان را به ایام اهلل متذكر باش [ در این جریان ارسال موسی )ع( و 
اثبات رسالتش با آیات الهی و قانونی كه برای حيات معقول قوم او به او سپردیم 

آیاتی است برای هر انسان صبر كننده و شکر گزار(21 
ْقناُهْم  َّنا باِعْد بَْيَن أَْسفارِنا َو َظلَُموا أَنُْفَسُهْم َفَجَعلْناُهْم أَحاِدیَث َو َمزَّ 2. )َفقالُوا َرب
ُكلَّ ُمَمزٍَّق إِنَّ فِي ذلَِک آَلیاٍت لُِکلِّ َصبَّارٍ َشُکورٍ؛ اهل سبأ ]كه خداوند سبحان 
نعمت های فراوانی به آنان داده بود طغيانها كردند و خود كامگی ها راه انداختند 
و آن نعمتها برای آنان ناگوار جلوه كرد[ گفتند: ای پروردگار ما، مسافت های 
ميان مقصدهای ما را دور بساز و آنان ستم به خود كردند و ما آنها را در داستانها 
قرار دادیم و آنان را به شدت متالشی ساختيم، در جریان سبئيون ]و اعتالء و 

سقوطشان [ آیاتی است برای هر انسان صبر كننده و شکر گزار.( 22
3. )إِْن یََشأْ یُْسِکِن الرِّیَح َفَيْظلَلَْن َرواِكَد َعلی  َظْهِرهِ إِنَّ فِي ذلَِک آَلیاٍت لُِکلِّ َصبَّاٍر 
َشُکور؛ٍ اگر خداوند بخواهد آن باد را ]كه بوسيله آن، كشتی ها را به حركت 
درمی آورد[ ساكن می سازد، پس كشتی ها بر سطح دریا متوقف می گردند و در 

این نمایش قدرت خداوندی آیاتی است برای هر صبر كننده و شکر گزار.(23
ِ لُِيِریَُکْم ِمْن آیاتِِه إِنَّ فِي ذلَِک   4. )أَ لَْم تََر أَنَّ الُْفلَْک تَْجِري فِي الَْبْحِر بِِنْعَمِت اهللَّ
آَلیاٍت لُِکلِّ َصبَّارٍ َشُکورٍ؛ آیا ندیده ای كه كشتی به نعمت خداوندی در دریا به 
جریان می افتد تا خداوند آیاتی از خود را برای شما نشان بدهد. در این جریان 

آیاتی است برای هر انسان صبر كننده و شکر گزار.( 24 
صبر و شکيبائی یکی از عوامل درک و دریافت واقعيات است، چه معنا دارد؟ 

چهار آیه فوق با صراحت كامل این حقيقت را گوشزد می كند كه برای شکيبایان 
و بردباران نورانيتی بوجود می آید كه واقعياتی را دریافت می كنند كه ]بنا بر 
مفهوم آیه ها[ جز آنان و شکرگزاران از آن نورانيت محرومند. حال باید دید 
چگونه می شود كه صبر و تحمل عامل معرفت می گردد جای تردید نيست كه 
مقصود از آن صبر كه موجب بوجود آمدن نورانيت و معرفت می گردد، سکون و 
ركود مغزی و روانی نيست كه خود عامل سقوط بشری، به جهت فرار از واقعيات 
و جامد ساختن چشمه سار حيات است، بلکه مقصود تحمل جلوگيری از ورود 
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تخيالت و توهمات و اندیشه های بی اساس به مغز و هجوم تمایالت و سركشيدن 
امواج متنوع هوا و هوس در درون است كه موجب می شود برای فعاليت های 
پشت سطح ظاهری مغز و روان، ميدان باز شود و آن فعاليتهای ناب به جریان 
بيفتد و معموالً این حالت واالی درونی همراه با كم یا بيش از ذكر خداوندی 

است. مولوی می گوید: 
فکر چون جامد شود رو ذكر كن  این قدر گفتيم باقی فکر كن 
ذكر را خورشيد این افسرده ساز ذكـر آرد فکر را در اهتزار 

علت دیگر برای بروز عامل معرفت از پدیده صبر و تحمل، عنایت خداوندیست 
كه قانون كوشش و نتيجه را در ردیف با اهميت قوانين قرار داده است كه:
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند           بـر اثر صبـر نوبت ظفر آیـد

ظفر اعّم است از پيروزی طبيعی و پيروزی علمی كه انسان بوسيله آن بر خصم 
بنيان كن جهل چيره می گردد. مولوی می گوید: 

ز ان كه صبر آمد چراغ و نور صدر جمله عالم را نشان داده به صبر 
و در صبر حضرت لقمان كه نرم شدن آهن را در دست حضرت داود علی نبّينا 
و آله و عليه السالم دید و در سؤال كردن از علت و چگونگی آن شتاب به خرج 

نداد تا خود آن پيامبر بازگو فرمود، چنين می گوید: 
ــا ــن حلقه ه ــرد  زاه ــد كاو  ميک دی ــوی داود از صفا  رفت لقمان س
ـــاه بـلند زاهن و پـوالد آن ش جمله را با همدگر در می فکند 
در عجب می ماند و وسواسش فزود صنعت زراد او كـم دیده بــود 
كه چه می سازی ز حلقه تـو بتو كاین چه شاید بود و اپرسم از او 

ــت  صبر بـا مقصود زوتر رهبر اس باز با خود گفت صبر اولی تر است 
ــود  ــر ب ــه پران ت ــر از جمل ــرغ صب م چون نپرسی زودتر كشفت شود 
خوش مدارا كن به عقل من لدن  با سياست های جاهل صبر كن 
صبر صافی ميکند هر جا دليست  صبر با نااهل اهالن را جليست  
ــال ــد  در  ج ــه  آم ــوت  آیين صفـ ــم   را  ــرود    ابـراهي ــش  نم آت
ــبق  تا چو نيکان بر همه یابد س صبر با  نامرد بدهد مـرد حـق  
ــد صيقل مرآت روح 25 نوح را ش جور و كفر نوحيان و  صبر نوح 

امر به معروف و نهی از منكر
)َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف تَُکْن ِمْن اَْهلِِه َو اَنِْکِر الُْمْنَکَر بَِيِدَک َو لِسانَِک َو بایِْن َمْن َفَعلَُه 
بُِجْهِدَک. َو جاِهْد فِی اهللِّ َحقَّ ِجهاِدهِ، َو ال تَأُْخْذَک فِی اهللِّ لَْوَمهًُْ الئِم؛ امر به نيکي 
كن و از اهل نيکي باش و از منکر به دور باش و با دست و زبانت از هركس كه 

مرتکب زشتي شود با كمي كوششت كناره گير(.
اميرالمؤمنين در خطبه 156 می فرماید:

)و أّن األمر بالمعروف و الّنهی عن المنکر، لخلقان من خلق اهلل سبحانه؛ قطعی 
است كه امر به معروف و نهی از منکر دو خلق از اخالق خداوندیست( 

امر به معروف و نهی از منکر تکليفی بسيار با اهميت است، كه احساس تکليف 
را در مردم احياء می كند. این تکليف، عبارتست از راهنمایی و ارشاد مردم به 
نيکی ها عموماً و جلوگيری مردم از بدی ها و زشتی ها عموماً. خداوند سبحان 
می فرماید: )َو لَْتُکْن ِمْنُکْم أُمَّهًْ یَْدُعوَن إِلَی الَْخْيِر َو یَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن 
الُْمْنَکِر َو أُولِئَک ُهُم الُْمْفلُِحوَن؛ و گروهی از شما آماده شوند كه دعوت به خير 
نمایند و به نيکی دستور دهند و از زشتی و بدی جلوگيری كنند و آنان هستند 

رستگاران(26 باز در مدح آن طائفه از اهل كتاب كه ایمان به خدا و روز آخرت 
آورده اند، می فرماید: )یُْؤِمُنوَن بِاهللِ َو الَْيْوِم اآْلِخِر َو یَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن 
الِِحيَن؛ آنان ایمان به خدا و روز  الُْمْنَکِر َو یُسارُِعوَن فِي الَْخْيراِت َو أُولِئَک ِمَن الصَّ
معاد می آورند و امر به نيکی و نهی از منکر می نمایند و در تحصيل خيرات شتاب 
می كنند و آنان از صلحاء هستند.( 27 ضرورت این تکليف از آن جهت است كه 
اميال و هوی و هوس ها و بطور كلی خود خواهی های اكثریت مردم بقدری 
فراوان و گسترده و تند و تيز است كه افزون بر انبياء و كتابهای آسمانی آنان، 
و اوصياء و اولياء و راهنمایيهای آنان و افزون به عقل و وجدان و تجارب خود 
مردم، گروهی در هر جامعه ای باید به یاری عوامل مزبور بشتابند و بوسيله امر 
به معروف و نهی از منکر، مردم را به حركت به طرف خيرات و دوری از جرم ها 

و گناهان وادار بسازند.28
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مقدمه
انسان ها راهی طوالنی را در طول تاریخ حيات خود پشت سر نهاده اند. آنچه آنان 
را در تمام این ساليان به ادامه فراخوانده ، چيزی جز "اميد " و  "انتظار" نيست؛ 

اميد به روزهای نيک آینده و انتظار برای تحقق آن روزهای نيک . 
آنچه فاصله بين اميد به تحقق تا تحقق وقایع را تحمل پذیر مي سازد واژه آشنایی 

به نام انتظار است. 
انسان ها با اميد و انتظار خلق می شوند و ممات می یابند. در كنار نياز فطری و 
غریزی انسان ها به این دو مقوله ، كليه انبيا و اوليای الهی نيز بر این مهم تاكيد 
كرده و هر یک با اميد به روزهای طالیی بشر ، از آمدن این روزها و خلق آنها 
توسط یک موعود خبر داده اند ، برخی موعود خود را مهدی )عج( نام نهاده اند 

و بعضی به نام هایي دگر.
آن موعود به هر نام و نشانی كه باشد ، نماد اميد و تحقق آمال بشر است و 
منجی بشریت ، او خواهد آمد و باالخره روزی خواهد رسيد كه عنوان اول تمام 
رسانه هاي مکتوب و الکترونيک جهان این عبارت باشد : "موعود بشریت آمد ".

او خواهد آمد و جهان را با صلح و آرامش واقعی پيوند خواهد داد و جلوه 
انسانيت را به تمام انسان ها و انسان نماها به تصویر خواهد كشيد؛ اما تا آن روز 

عزیز، بشریت را یک مسئوليت است ، انتظار و مشق منتظر بودن و چگونه انتظار 
كشيدن ، در این ميان انتظار ، تنها ایستادن بر لب جاده به انتظار نيست ، بلکه 
مهيا كردن و مهيا شدن برای یک دیدار باشکوه است . این مهيا كردن و مهيا 
شدن به هر رسم و طریقی كه باشدـ  از جمله زبان و طریق هنرـ  همان انتظار 
نظری و عملی است كه ادای آن بر هر عاشق و دلسوخته هجران امام عصر )عج( 
واجب است . آنچه اشتياق دیدار محبوب غایب را فزونی می بخشد ، انتظاری 
است كه حالوت دیدار ، تلخی هجرانش را شيرین می سازد . شهد شيرینی 
این دیدار، از آنانی است كه به سهم و رسم خود منتظرند و انتظار را به طول 
ثانيه های زندگی شان به زبان ، قلم و اندیشه و كردار مشق می كنند . او خواهد 

آمد و ما همچنان تصویرگر انتظار و لحظه شيرین دیدارش خواهيم ماند . 

در انتظار صبح
گروه صبح روشن امور شاهد و ایثارگر مؤسسه آموزش عالی سوره، با همكاري 
اهل بیت  جهاني  مجمع  به  )وابسته  ابنا  ـ  )ع(  اهل بیت  خبرگزاري 
علیهم السالم( و برخي نهادهاي فرهنگي دیگر، سومين جشنواره بين المللي 

در انتظار صبح را با محوریت امام موعود )عج( برگزار كرد.

با مشارکت خبرگزاري ابنا برگزار شد ؛

سومین جشنواره بین المللي
در انتظار صبح 
با محوریت امام موعود )عج(

  به كوشش: محمدرضا نوري
)خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع(

52 شماره هاي 41 و 42ـ   مرداد و شهريور 89



اهداف جشنواره
1. تبيين و توسعه فرهنگی مهدویت و انتظار؛ 

2. زمينه سازی ظهور منجی عالم بشریت با استفاده از ابزارهای فرهنگی و 
هنری؛

3. خلق و توليد آثار فرهنگی و هنری در زمينه فرهنگ مهدویت و معرفی آنها 
در سطح كشور و جهان؛ 

4.معرفی و تشویق استعدادهای خالق و آثار ارزشمند هنرمندان دانشجو با 
موضوع مهدویت و انتظار؛ 

5. اعتال و رشد كمی رشته های هنری با تکيه بر ارزش های دینی و فرهنگی 
ایران اسالمی.

رشته هاي جشنواره
1. گرافيک ) طراحی پوسترو طراحي لوگوتایپ(؛

2. نقاشی؛
3. نمایشنامه نویسی كوتاه؛

4.معّرق.

فراخوان 
فراخوان این جشنواره به صورت نصب پوستر، درج در سایت مؤسسه صبح 
روشن و چاپ در دو شماره مجله گنجينه مجمع به اطالع مردم رسيد. همچنين 
به همت دبيرخانه، پوستر جشنواره در ده ها دانشگاه، دانشکده، كانون هنري، 
نگارخانه و گالري در شهرهاي مختلف كشور نصب و در معرض دید هنرمندان 

واقع گردید.
این فراخوان همچنين به زبان هاي انگليسي، عربي، اردو، اسپانيولي، آلماني و 
روسي، چيني و تركي استانبولي نيز به وسيله خبرگزاري ابنا ترجمه و عالوه 
بر بارگذاري در صفحه بين الملل سایت جشنواره، در صفحات خبرگزاري ابنا 

)www.abna.ir(  نيز درج شد.

سخنان دبیر جشنواره
»خانم زهرا لطفی نيستانک« دبير این جشنواره بين المللی درباره نمایشگاه آثار 
برتر گفت: »این نمایشگاه تا اول مرداد )همزمان با ميالد حضرت علی اكبر عليه 

السالم( به صورت هفتگی در رشته های "نقاشی"، "معرق"، "پوستر" و "طراحی  
لوگو" برپا خواهد بود و عالقمندان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 16 از این 

نمایشگاه در مؤسسه آموزش عالی سوره دیدن كنند«.
به گفته لطفی نمایشگاه تخصصی این آثار نيز از اول مهر هم زمان با بازگشایی 

دانشگاه های كشور به مدت سه هفته برگزار می شود.
وی تبيين و توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، زمينه سازی ظهور منجی عالم 
بشریت با استفاده از ابزارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای را از اهداف برگزاری 
این جشنواره دانست و افزود: »در سومين دوره از جشنواره نزدیک به 550 اثر از 
داخل كشور و 17 اثر از هنرمندان شيعه، سنی و مسيحی كشورهای بوسنی و 

هرزگوین، سویيس، مجارستان و چين به دبيرخانه واصل شد«.

  افتتاحیه
مراسم افتتاحيه جشنواره و نيز آغاز به كار نمایشگاه آثار برتر این جشنواره روز 

سه شنبه 22 تير 1389 در مؤسسه آموزش عالي سوره در تهران برگزار شد. 

این مراسم كه با تالوتي چند از كالم اهلل مجيد توسط »آقاي پورزگري« قاري 
بين المللي قرآن كریم و اجراي دو سرود از سوی "گروه تواشيح ذكر" آغاز شد.

سپس »مهندس نوید« مدیركل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش ، طی 
سخنانی گفت: در دنيا نظریه های مختلفي براي ادامه زندگي بشر و آینده وجود 

دارد .
وی گفت: تئوریهاي سوسياليستي ، ليبراليستی و جنگ تمدن ها از مهمترین 

این نظریه ها به شمار می رود كه امروز همه آنها شکست خورده اند.
مدیركل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بيان این مطلب كه 
كامل ترین تصویر آینده بشري را تشيع با طرح مساله ظهور منجي و مهدویت 
به نمایش گذاشته است، افزود: حتما شنيده اید كه امام زمان )عج( در كنار 
خانه خدا ظهور مي كنند و صداي ایشان را تمام دنيا مي شنوند ؛این موضوع 
وقتي 1400 سال پيش مطرح مي شد كمي غير قابل باور به نظر مي رسيد 
،اما امروز با پيشرفت تکنولوژي به صحت احادیث و گفته هاي اهل بيت )ع( 

پی می بریم.
وی سپس با تجليل از شركت كنندگان، این جشنواره را مفيد خواند و اظهار 
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اميدواري كرد فعاليت های بهتری در این راستا انجام پذیرد.
در این مراسم همچنين نمایشي برای حاضران اجرا شد و پس از صحبت های 

كوتاه مدیر موسسه آموزش عالي سوره نمایشگاه اثار برتر جشنواره افتتاح شد.
 

داوران
مرتضی گودرزی دیباج، افشار مهاجر و دامان خان جانزاده در بخش گرافيک، 
كامران كامرانی، حبيب اهلل صادقی و كاظم چليپا در بخش نقاشی، محمد 
چرم شير، فرزاد معافی و ایوب آقاخانی در بخش نمایشنامه نویسی و مهران 
اینانلو، مير طيبی و خسرو جعفری در بخش معرق داوری سومين جشنواره 

را بر عهده داشتند.
 

اختتامیه 
سرانجام مراسم اختتاميه »سومين جشنواره هنری و بين المللی در انتظار صبح« 
روز شنبه دوم مردادماه 1389 در تهران برگزار و برندگان رشته های گرافيک، 

نقاشی، نمایشنامه نویسی و معرق معرفی  شدند. 
در این مراسم جوایز 800 تا 200 دالری برندگان رشته های مختلف این 
سازمان  ریيس  خاموشي«  والمسلمين  االسالم  »حجت  دست  به  جشنواره 
تبليغات اسالمي به آنان اهدا شد. آثار برتر از بين بيش از 560 اثر داخلی و 

خارجی واصله به دبيرخانه جشنواره انتخاب شده اند.

برندگان
بخش نقاشي : 

رتبه اول : خانم مریم غفاری از تهران
رتبه دوم : خانم فاطمه دولت آبادی از تهران / خانم فاطمه كارگری از تهران ) 

به صورت مشترک (
رتبه سوم : خانم سمانه دانش فهيم از تهران / خانم فاطمه درینی از شيراز ) به 

صورت مشترک (
رتبه چهارم : خانم الهام عبدی از تهران

 بخش طراحي پوستر : 
هيچ یک از آثار ارسالي را واجد رتبه هاي اول تا چهارم ندانسته و 2 نفر را به 
عنوان برگزیده و به صورت هم طراز به شرح ذیل معرفي نمودند : سيد محمد 

حسين مير باقری از اراک و محمد شریعت زاده از تهران

 بخش لوگوتایپ : 
هيچ یک از آثار ارسالي را واجد رتبه هاي اول تا چهارم ندانسته و آثار هنرمندان 
ذیل را به جهت نگاه مناسب و تالش در رساندن مفهوم انتظار شایسته تقدیر 
دانستند : سميرا بهشتی از اردبيل / علی عمرانی از تهران / سارا اصغری از ابهر 
/ سيد حسين جعفر نژاد از بابل / محمود حاجی وند قالبی از لرستان / فاطمه 
حاجی حيدری از قم / سيد امين اهلل مير از تهران و حکيمه سادات رضویان 

از تهران

بخش معرق :
نفر اول : جواد عبادی از تهران / امير مقدم از تهران ) به صورت مشترک ( 

نفر دوم : زهرا شاه طوسی از اصفهان / تورج رحيمی از تهران ) به صورت 
مشترک (

نفر سوم : صيدا خواجه نژاد از تهران / محسن كاوه از تهران ) به صورت مشترک(
نفر چهارم : عزت خادم الحسينی از تهران / ميالد رجبعلی نژاد از تهران ) به 

صورت مشترک (

بخش نمایشنامه نویسي کوتاه:
1. هيات داوران هيچ یک از آثار را برای رتبه های اول و دوم شایسته انتخاب 

ندانستند . 
2. نمایشنامه "نيمه براتی" نوشته آقای حميد عليزاده به عنوان رتبه سوم انتخاب 

شد . 
3. نمایشنامه های "تسلسل" نوشته آقای قادر شهسواری و "بوی باران" نوشته 

آقای عدالت فرزانه به طور مشترک به عنوان رتبه چهارم انتخاب شدند .
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  تنظيم: مهدي جهانتاب )معاونت امور بين الملل مجمع(
عکس: سیدحمیدرضا چاوشي )خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع(

نيمهشعباندرجهان
مسلمانان و شیعیان جهان، به مناسبت سالگرد 
حضرت  زمان  امام  سعادت  با  میالد  خجسته 
مهدي)عج( همایش ها و جشن هاي متعددي را در 

نقاط مختلف دنیا برگزار کردند.
آنچه در پي مي آید گزارش هاي کوتاهي از برخي 

از این جشن ها و همایش ها است:

همايشمهدویدرپنجقاره
»حجت االسالم والمسلمين محمود خليل زاده« گفت: 
با توجه به گستردگی موضوع مهدویت، مجمع جهانی 
اهل بيت)ع( در نظر دارد همایش هایی را در سطح 
جهانی برگزار كند؛ لذا  طرح برگزاری این همایش ها 
در پنج قاره جهان در دستور كار مدیران مجمع قرار 

گرفت. 
ترویج  و  تبيين  هدف  با  همایش ها  این  افزود:  وی 
در  جهان  قاره  پنج  در  انتظار  و  مهدویت  فرهنگ 
جمهوری  اتریش،  آلمان،  همچون  كشورهایی 
و  لبنان  سوریه،  كانادا،  مالزی،  اندونزی،  آذربایجان، 
بيشتر كشورهای آفریقایی كه مجمع در آنها دارای 

نمایندگی است، برگزار می شود.
می شود،  سعی  همایش ها،  این  كنار  در  گفت:  وی 
آثار  محوریت  با  هنری  و  فرهنگی  های  نمایشگاه 

جشنواره های مهدوی ایران برپا شود.
خليل زاده خاطرنشان كرد: عنوان این همایش ها در 
كشورهای محل برگزاری، بنا بر نوع فرهنگ، شرایط 

اجتماعی و سياسی و مذهبی آنجا تفاوت می كند.
وی اظهار داشت: اميد است این همایش ها بتواند در 
ایجاد فضای فرهنگی برای تبيين انتظار حقيقی در 
ميان ملت های مسلمان نقش آفرین باشد و فعاالن ادیان 
دیگر نيز در این برنامه ها شركت كنند و به یک مفاهمه 
جهانی در این عرصه دست یابيم..  با توجه به شرایط 
خاص قاره های مختلف برگزاری همزمان این همایش 
ها در نيمه شعبان ميسر نيست و این همایش ها با 

فاصله زمانی نزدیک به هم برگزار می شود.
وی مژده داد كه برگزاری این همایش ها موقتی نيست 
و قرار است این برنامه ها هر سال با شکل تازه تر و بهتر 

در نقاط دیگر جهان نيز برگزار شود.

سريالنکا
بشریت  ،  عالم  منجی  سعادت  با  ميالد  مناسبت  به 
عنوان  با  روزه ای  دو  همایش  )عج(  مهدی  حضرت 
"در انتظار منجی" در شهر "كلمبو"ی سریالنکا برگزار 

شد. 
این همایش كه در روزهای 12 و 13 شعبان المعظم 
1431 و به همت مجمع محلی اهل بيت سریالنکاـ  از 
مراكز مرتبط با مجمع جهانی اهل بيت )عليهم السالم( 
ـ برگزار شد ، با استقبال و حضور گسترده مسلمانان و 

شيعيان منطقه روبرو گردید. 
در این همایش موضوعاتی مانند "امام عصر)عج( را 
بشناسيم"، "نقش زنان در ترویج فرهنگ مهدویت"، 
"اعتقاد به مهدویت؛ از جمله ی اصول دین"، "نقش 
والیت فقيه در فرهنگ انتظار" و "وظيفه ما در عصر 

غيبت" مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
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جمهوریآذربايجان
به مناسبت ميالد با سعادت حضرت مهدی )عج( ، 
مراسم جشن نيمه شعبان در بيش از 90 مسجد و 

حسينيه در جمهوری آذربایجان برگزار شد. 
شهرهای "باكو"، "سومقائيت"، "ماسالی"، "لنکران"، 
"گوی چای"، "شاماخي"، "طاووس"، "علی بایرامعلی" 
و دیگر شهرهای این كشور شاهد مراسم جشن و سرور 

به این مناسبت فرخنده بودند. 
در  عصر)عج(  امام  ميالد  بزرگ  همایش  همچنين 
»مسجد شاه عباس« شهر "گنجه" با حضور بيش از 
600 نفر از اندیشمندان و نخبگان مسلمان جمهوری 
آذربایجان برگزار شد. این همایش از سوی "جمعيت 

دینی فرقان" سازماندهی شده بود. 
از دیگر برنامه های این مناسبت بزرگ، تهيه و پخش 
ویژه برنامه های تلویزیونی از »شبکه سراسری "اینتر 
آذ"« با موضوع زندگانی امام مهدی)عج( و ظهور و 

عدالت گستری آن حضرت در جهان بود. 
ضمن اینکه بروشوری به همين مناسبت به زبان آذری 
تدوین و در تيراژ 2000 نسخه بين مسلمانان این 

كشور توزیع گردید. 

لبنان
مراسم جشن سالروز والدت منجی عالم بشریت امام 
مهدی)عج( با شکوه باالیی در شهرهای مختلف لبنان 

برگزار شد. 
سالگرد  جشنهای  با  بزرگ  روز  این  شدن  همزمان 
پيروزی مقاومت در جنگ 33 روزه در برابر اشغالگران 

صهيونيست شادی مردم لبنان را دو چندان كرد. 
در منطقه اقليم التفاح در جنوب لبنان این مراسم 
پرچمهای  برافراشتن  و  مذهبی  هيئتهای  با حضور 

"یامهدی" و" حزب اهلل" رنگ و بوی دیگری داشت. 
"ميفذون"،  شهرک های  و  مناطق  در  همچنين 
"كفرتبنيت"،"جبشيت"، "ناقوره" و "نبطيه"، شيعيان 
و محبان اهل بيت)ع( با حضور در خيابانها و مساجد،با 
را  بزرگ  روز  این  تکبيرگویان  بلندگوها،  از  استفاده 

گرامی داشتند. 
یک  ساخت  از  لبنان  خبری  منابع  دیگر  سوی  از 
شيرینی بزرگ به طول 25 متر به این مناسبت در 

شهر صور خبر دادند. 
برپایه این گزارش برای پخت این شيرینی كه دو روز 
به طول انجاميد200 كيلوگرم آرد، 50 كيلوگرم خامه 
و 100 شانه تخم مرغ استفاده شد كه پس از طبخ بين 

حاضران در مراسم توزیع گردید. 

عربستان 
جشن هاي نيمه شعبان در عربستان در ميان فشارهاي 

حکومت آل سعود بر شيعيان برگزار شد. 
شيعيان عربستان در مناطق شيعه نشين این كشور به 

مناسبت نيمه شعبان به جشن و سرور پرداختند. 
شيعيان در مناطق احساء، دمام، قطيف و مدینه منوره 
با حضور در مساجد و حسينيه ها برنامه هاي متنوعي 

را اجرا كردند. 
بنابر این گزارش ورودي شهرها و روستاهاي شيعي با 
عالئم و تزئينات محلي و چراغ ها و پرچم هاي تبریک 
مزین شده بود و مردم به پخش شربت و شيریني هاي 

محلي اقدام مي كردند. 
و  كودكان  از  مملو  مناطق  این  حال  همين  در 
خانواده هایشان بود كه بعد از نماز مغرب روز دوشنبه 
89/5/4 به خيابان ها ریخته بودند و به جشن و پایکوبي 

مي پرداختند. 
شيعيان عربستان بنابر رسوم خود در این روز كه آن 
را »الناصفهًْ«، »كریکشون« و »حل وعاد« مي نامند 
لباس هاي نو مي پوشند و در خيابان ها و حسينيه ها به 

مدیحه سرایي براي امام زمان )عج( مي پردازند. 
در عين حال امسال به علت اختالف بين ساكنان 
بعضي مناطق بر سر رؤیت هالل ماه شعبان، جشن 
نيمه شعبان در دو روز دوشنبه و سه شنبه برگزار شد. 
و  خانه ها  در  نيز  سني نشين  مناطق  شيعيان  

استراحتگاه هاي خود مراسم جشن برگزار كردند.
امنيتي  نيروهاي  حضور  برنامه ها،  این  موازات  به 
افزایش  عربستان  شيعه نشين  مناطق  در  عربستان 
خيابان هاي  در  عربستان  پليس  و گشت هاي  یافت 
این مناطق حضور یافته و در بعضي مناطق از مردم 

مي خواستند جشن و سرور خود را متوقف كنند. 
گشت زني نيروهاي پليس تا ساعت یک بعد از نيمه 

شب ادامه پيدا كرد. 
شيعيان عربستان سالروز ميالد امام زمان )عج( را در 
حالي برگزار كردند كه مدت هاست مساجد آنان بسته 
شده و فشارهاي بسياري از طرف حکومت بر آنها وارد 

مي شود. 

فيليپين 
شيعيان و مسلمانان مجمع الجزایر فيليپين به مناسبت 
ميالد حضرت مهدی )عج( دو همایش یک روزه برگزار 

كردند. 
این دو همایش تحت عنوان "مهدویت" در شهرهای 
"زامبوانگا" و "باسيالن" و با حضور حدود 2000 تن از 
شخصيت های مسلمان شيعه و سنی، اساتيد دانشگاه، 

مقامات دولتی محلی و مردم هفت منطقه ی شمال و 
جنوب فيليپين برگزار گردید. 

شایان ذكر است كه زامبوانگا و باسيالن دو شهر بزرگ 
شيعه نشين فيليپين هستند كه وهابيون نيز در آنها 

تبليغات گسترده ای دارند. 

هند
شيعيان و مسلمانان هندوستان هم به این مناسبت 

همایش ها و جلسات باشکوهی برگزار كردند. 
از جمله این برنامه ها، برگزاری سميناری دو  روزه به در 
شهر بمبئی بود. این سمينار با عنوان "ولی عصر )عج(" 
از شيعيان و اهل سنت منطقه  با حضور 700 نفر 

برگزار گردید. 
برپایی نمایشگاه كتاب، جلسه پرسش و پاسخ با موضوع 
وظایف شيعيان در دوران غيبت و توزیع بروشور و 
كتابچه با موضوع مهدویت از جمله برنامه های جانبی 

این همایش بود. 

ترکمنستان
برگزاری همایش گراميداشت نيمه شعبان در شهر 
"عشق آباد" با شركت بيش از 1000 نفر از مسلمانان 
تركمن،  سنت  اهل  و  شيعه  علمای  از  اعم  منطقه 
از  آنان  و خانواده های  فارسی آموزان  آذری،  شيعيان 
جمله برنامه هاي مسلمانان جمهوري تركمنستان بود. 
در این همایش جوایز نفيسی به مقاالت برتر اهداء 

گردید. 
همچنين مراسم ویژه ميالد امام عصر)عج( در مساجد 

12 شهر مهم تركمنستان نيز برگزار شد. 

پاکستان 
جشن های نيمه شعبان در مساجد و حسينيه های 
آباد"، "حيدر  شيعيان در شهرهای "الهور"، "اسالم 
با حضور   ... و  "كراچی"  "مولتان"،  "جهنگ"،  آباد"، 
بيش از 450 تن از علماء و مبلغين مرتبط با مجمع 

جهانی اهل بيت)ع( و نيز عموم شيعيان برگزار شد. 
همچنين در شب نيمه شعبان كه پس از شب قدر، 
گرامی ترین شب سال است مراسم سنتی و ویژه ای 

تحت عنوان "شب برات" برگزار گردید. 
از دیگر برنامه های ویژه این ایام در پاكستان، برگزاری 
شهر  در  اسالمی«  وحدت  و  سحر  اميد  »همایش 
و  علماء  حضور  با  كه  بود  "بلتستان"  در  "اسکردو" 
شخصيت های برجسته شيعه و اهل سنت از سراسر 

پاكستان برگزار گردید. 
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آلمان
شيعيان آلمان به مناسبت ميالد با سعادت منجی عالم 
بشریت  ، مراسم جشنی در مركز اسالمی هامبورگ 

برگزار كردند. 
در این مراسم كه در مسجد امام علی )ع( برگزار شد، 
معاون  قمی«  محسن  والمسلمين  االسالم  »حجت 
بين الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو شورای عالی 

مجمع جهانی اهل بيت)ع( به ایراد سخن پرداخت. 
دیگر سخنران این مراسم »حجت السالم و المسلمين 
سيد حسين حسينی« از اساتيد حوزه علميه قم بود 
كه درباره مهدویت و  امام زمان)عج( به ایراد سخن 

پرداخت. 
همچنين دو تن از بانوان مسلمان و محجبه آلمانی، 

دكلمه ای درباره حضرت مهدی)عج( قرائت كردند. 
این مراسم كه از ساعت 19  شب ـ به وقت محلی 
هامبورگ ـ آغاز شده بود با اجرای تواشيح و مداحی 

»آقای مالکی نژاد« ادامه یافت. 

سوئد
در  حضور  با  شعبان  نيمه  روز  در  سوئد  شيعيان 
با  ميالد  خجسته  استکهلم  اهل بيت)ع(  مجمع 

سعادت امام مهدی )عج( را جشن گرفتند. 
سيد  المسلمين  و  السالم  »حجت  مراسم  این  در 
حسين حسينی« درباره این مناسبت سخن گفت.

این مراسم كه از ساعت 7 الی 10 صبح ـ به وقت 
و  تواشيح  اجرای  با  بود  آغاز شده  ـ  سوئد  محلی 

مداحی »آقای سيد رضا تحویلدار« ادامه یافت.
رایزنی  در  دیگری  جشن  مراسم  در  همچنين 
شب  سوئد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 

شعر مهدویت برگزار شد.
در این  مراسم كه با حضور شعرا و دوستداران شعر 
و ادب فارسی  و عاشقان اهل بيت)ع( برگزار شد ، 
عالوه بر قرائت اشعار و دكلمه هایی  پيرامون انتظار 
از شركت  تن  ،دو  )عج(  قائم  در وصف حضرت  و 
كنندگان مطالبی را پيرامون فلسفه انتظار و تفاوت 
با دیگر مذاهب و  اندیشه شيعه  منجی موعود در 

ادیان بين كردند

حضور پرشور شيعيان در جشن
مجمع اهل بيت)ع( استکهلم ـ سوئد

حضور آقاي قمي عضو شوراي عالي مجمع جهاني  اهل بيت)ع( و 
معاون بين الملل دفتر مقام معظم رهبري در
جشن مسجد امام علي)ع( هامبورگ ـ آلمان
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 آسیا
برگزار می شود  تاجيکستان  و  لبنان  پنهان در سوریه،  نمایشگاه الیه هاي  ـ 

 )202631(
ـ دومين نمایشگاه بهار قرآن در كابل افتتاح شد )201303( 

ـ كليات برنامه راهبردي فعاليت هاي فرهنگي ایران در خارج از كشور تصویب 
شد )200684( 

ـ آغاز دوره هاي آموزش قرآن كریم در آذربایجان )200682( 
قرآن  بين المللي  نمایشگاه  در  كویت  قرآني  خوشنویس  هنرمند  حضور  ـ 

 )200591(
ـ تشریح آداب و سنن ایرانيان در ماه مبارک رمضان در شبکه االتجاه لبنان 

 )200063(
ـ برگزاري مراسم شبهاي ماه مبارک رمضان در سوریه )199728( 

ـ اعالم برنامه های رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی در قطر )199436( 
ـ تالش براي شناساندن هر چه بهتر جمهوري اسالمي ایران به مردم چين 

)199435(

 اروپا و آمریكا
شد.  برگزار  آذربایجان  در  اسالم  جهان  همبستگي  و  رمضان  كنفرانس  ـ 

 )202784(
ـ سمينار قدس و مساله حقوق بشر در انگلستان برگزار شد )202609( 

سارایوو  در  كشورمان  قرآنی  خوشنویس  هنرمند  آثار  نمایشگاه  برگزاری  ـ 
 )202167(

داغستان  شيعيان  مسجد  در  نوجوانان  برای  احکام  آموزش  برگزاری  ـ 
 )201301(

ـ سمينار اسالم در اینترنت برگزار مي شود )202021( 
ـ كنفرانس قدس؛ حال و آینده در اسپانيا برگزار مي شود )201647( 

ـ همایش ادبيات معنوی و چالش های انسان امروز در كانادا )199748( 
اسپانيا  در  فرهنگی  چند  و  اسالمی  قوانين  بين المللی  كنگره  نخستين  ـ 

 )199584(

 آفریقا
ـ مسابقه سراسری حفظ و قرائت قرآن كریم در اتيوپی برگزار شد)202614(

ـ برگزاری نخستين همایش مشترک مسلمانان و مسيحيان با عنوان قدس فریاد 
بشریت )202401(

ـ ششمين نمایشگاه قرآني- هنري ایران در تونس برگزار شد )202389(
ـ هفته قرآنی ایران در غنا برگزار شد )201996(

ـ برگزاري مسابقه سراسري حفظ و قرائت قرآن كریم در اتيوپي )201825(
ـ اهدای قرآن نفيس نيریزی به رئيس جمهور تونس )201671(
ـ حضور قاری ایراني در شبکه سراسری رادیویی كنيا )200315(

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

فهرستیازجديدترين
فعاليتهایسازمان
فرهنگوارتباطات

اسالمی
قسمتسوم

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

جمهوري اسالمي در کشورهاي مختلف جهان اختصاص می یابد. 
عناوین  از  فهرستی  فعالیت ها  کثرت  و  صفحات  محدودیت  به  توجه  با 
فعالیت ها ارائه می گردد. در ذیل هر کدام از این عناوین، کد تفصیل آن 
خبر که در سایت خبرگزاری اهل بیت)ع( ـ ابنا ـ درج گردیده است ذکر 

می گردد. 
عالقمندان به تفصیل این اخبار، می توانند با استفاده از کد هر خبر )که در 
مقابل تیتر هر خبر در داخل پرانتز قرار دارد( آن اخبار را در خبرگزاري  ابنا 

جستجو نموده، به آنها دسترسي پیدا کنند. 
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Û شهادت فجیع یك شیعه در افغانستان

نيروهای طالبان در جنایتی دلخراش یک شيعه افغان را در 
جدا  بدنش  از  را  وی  سر  و  ربوده  افغانستان  گانزی  منطقه 

كردند. 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ   نيروهای طالبان فرد 
شيعه ای به نام "نوروز" را كه در حال رفتن به محل كار خود در 
منطقه سائی گنج شهر گانزی بود، ربوده و سر وی را از بدنش 

جدا كردند.
این اتفاق چندین بار دیگر نيز درسال جاری روی داده است. 
در ماه گذشته نيروهای تکفيری طالبان 10 شيعه افغانی اهل 
جاغوری  در شهر گانزی را ربوده و سر آنها را به طرز فجيعی 

از بدنشان جدا كردند. 
بيشتر شهدای این حادثه دانش آموز بودند كه از تعطيالت 

تابستان از شهر كابل به منزل بر می گشتند. 
نيروهای تکفيری طالبان بعد از اینکه آنها را در منطقه موكور 

ربودند، تمامی آنها را سالخی كردند.
بنابر گزارش های رسيده از از منطقه ناهور )منطقه شيعيان 
هزاره( نيروهای طالبان نفوذ شدیدی در منطقه پيدا كرده اند. 
به گفته شاهدان منطقه دو هفته پيش نيروهای طالبان در حال 

جابجایی در شب بوده اند. 
گزارش ها حاكی از آن است كه برخی از مردم قبایل نيز به علت 
تنگ دستی و فقر و برای بدست آوردن پول عضو نيروهای 

طالبان می شوند.

Û موج جدید محدودیت براي شیعیان از سوي دولت بحرین

با اعالم نامها و نمایش چهره های فعاالن شيعی بحرین در تلویزیون دولتی این كشور، موج جدید 
ایجاد محدودیت های امنيتی برای شيعيان با همکاری آمریکا، انگليس و دولت وهابی سعودی 

آغاز شده است. 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ همانگونه كه پيش بينی می شد، مسئوالن امنيتی و 
اطالعاتی بحرین اقدام به برقراری محدودیت های شدید امنيتی برای شيعيان این كشور كرده اند 
كه با انتشار چهره و نام بيست تن از فعاالن سياسی و حقوق بشری شيعه از تلویزیون دولتی این 

كشور آغاز شده است.
از سویی با نزدیک بودن انتخابات پارلمانی این كشور و احتمال ورود فعاالن سياسی مشهور 
شيعه به پارلمان، سازمانهای اطالعاتی بحرین با همکاری آمریکا، انگليس و استخبارات عربستان، 
مجموعه ای ازاقدامات رسانه ای و تبليغاتی را در پيش گرفته اند تا مانع از رأی آوردن شيعيان شوند 
و یا حداقل اینکه اكثریت تأثيرگذار و متحدی نباشند. چراكه بيش از هفتاد درصد جمعيت این 

كشور حاشيه دو بحر خليج فارس و دریای عمان را شيعيان تشکيل می دهند.
همچنين یکی دیگر از سياست های جدید اتخاذ شده از سوی مقامات بحرینی برای سركوب 
شيعيان، زدن اتهاماتی چون "اقدام عليه امنيت ملی"، "همکاری با كشورهای بيگانه)كه قطعا 
منظور نظر آنها ایران است!("، "همکاری با تروریسم بين المللی)!(" و ... است كه سعی دارند تا 
عالوه بر آنکه افکار شهروندان شيعی را تحت تأثير خود قرار می دهند، از ميزان محبوبيت بزرگان 

و روحانيون سرشناس شيعه نيز در این كشور بکاهند.
رادیو "الشرق" در گفتگو با یکی از مقامات امنيتی یکی از كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس، 
پرده از همکاریهای سازمان اطالعات بحرین با استخبارات سعودی و سازمانهای جاسوسی آمریکا 

و انگليس برای متهم كردن ایران به دخالت در امور داخلی بحرین برداشت. 
این منبع كه نخواسته نامش فاش شود، گفته است: »بحرین با كمک كشورهای عضو سازمان 
همکاری خليج فارس در پی آن است تا پروژه در محاق بردن شيعيان و نشانه رفتن انگشت اتهام 
دخالت در امور داخلی این كشورها به سوی ایران را كليد زده و در طول چند ماه به پایان برسانند. 
زمانی كه نزدیک به انتخابات پارلمانی بحرین خواهد بود و بيم آن می رود تا شيعيان به اكثریت 

نيرومندی در مجلس بحرین تبدیل شوند و بتوانند با بسياری از اقدامات دولت مخالفت كنند.«
گفتنی است چهره و نام سعيد الشهابی و جعفر الحسابی از "جنبش آزادگان بحرین"، عبدالجليل 
عبداهلل السنکيس و حسن علی حسن مشيمع از "جنبش حق" به همراه چند تن دیگر از فعاالن 
سياسی داخل و یا خارج بحرین، طی دو روز گذشته از تلویزیون دولتی بحرین نمایش داده شده 

و به عنوان ناقضان امنيت داخلی این كشور و اقدام كنندگان عليه آن معرفی شده اند!!!

برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 
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Û مفتي مصر: در اسالم چیزي به نام وهابیت نیست

»دكتر علی جمعه« مفتی مصر ضمن موضع گيری عليه كسانی كه خود را سلفی 
و وهابی  می نامند تأكيد كرد: »در اسالم مذهبی تحت عنوان وهابيت یا و سلفيت 

وجود ندارد؛ و باطن این نامهای فریبنده چيزی جز افراط و خشونت نيست«. 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت )ع(ـ  ابناـ  مفتی مصر با تأكيد بر اینکه در اسالم 
مذهبی تحت عنوان وهابيت یا و سلفيت وجود ندارد گفت: »این نام ها و اینگونه 

عناوین در اسالم وجود نداشته اند بلکه اخيراً مطرح شده اند«.
دكتر علی جمعه افزود: »كسانی كه نام خود را وهابی گذاشته اند خود را منتسب 
به "محمد بن عبد الوهاب" می دانند. سلفيه هم مذهب جداگانه ای نيست بلکه 
عده ای سه قرن اول از تاریخ اسالم را دوره زمانی سلف صالح می دانند و خود را 
بدان منتسب می كنند. این افراد خود را سلفی می خوانند تا كسی نتواند بطور 
شفاهی آنها را مورد آزار قرار بدهد؛ اما سلفيه در واقع بازیچه ای با رنگ و لعاب 
است كه باطن آن چيزی جز افراط گرایی، تروریسم ، خونریزی و عدم تحمل 

طرف مقابل نيست«.
دكتر علی جمعه این مطالب را در پاسخ به پرسشی در مورد تفاوت بين وهابيت 
و سلفيه و ارتباطشان با مکتب اهل بيتـ  عليهم السالمـ  ابراز نمود. این سؤال 

" از او پرسيده شد.  در ضمن سخنرانی وی در كتابخانه "مصر الجدیدهًْ

Û هشدار استاد االزهر درباره وهابیت

استاد فلسفه اسالمی در دانشگاه األزهر گفت: در طول تاریخ، مذاهب اسالمی 
افراطی نتوانستند در األزهر نفوذ كنند اما وهابيت به لطف زرق وبرق بودجه های 

نفتی توانسته فتاوای تکفيری و بدعت آميز خود را وارد األزهر نماید. 
 به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  »احمد السایح« گفت: اگر بخواهم به 
عنوان نمونه وزارت اوقاف مصر به عنوان متولی مساجد در این كشور را مثال 
بزنم، 103 مسجد در مصر داریم كه نماز جمعه برگزار می كنند كه خطبه های 
آنها به جای اینکه به ارتباط دین با زندگی مردم بپردازند، تنها به نقل داستان، 

حکایت و متون گذشته اكتفا می كنند.
وی افزود: در مورد اساتيد األزهر هم باید بگویم كه اكثر آنها به هنگام حضور 
در عربستان سعودی به منظور تدریس تحت تأثير افکار ارتجاعی وهابيت قرار 
گرفته اند و جای تعجب نيست كه در طول تاریخ، مذاهب اسالمی افراطی 
نتوانسته اند در األزهر نفوذ كنند اما وهابيت به لطف زرق وبرق بودجه های نفتی 
توانسته فتاوای تکفيری، بدعت آميز و تفسيقی خود را وارد األزهر نماید و با 

نشستن بر جایگاه خداوند، بهشت و جهنم را تقسيم نماید.
گفتنی است از جمله فعاليت های سعودی ها، جذب علمای األزهر به دانشگاه های 
ریاض )پایتخت عربستان( و تبدیل آنان به مبلغان وهابيت در مصر، تأسيس 
مراكز و واحدهای پژوهشی وهابی، تأمين مالی طرح ها و انتشار كتاب ها و جزوات 

تبليغی و انحرافی وهابی بوده است.

برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 
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Û افتتاح کلوپ شبانه به نام مكه و به شكل مسجد!

افتتاح كلوپ شبانه با معماري مسجد و با نام مکه در اسپانيا خشم مسلمانان 
این كشور را برانگيخت. 

این كلوپ در شهرک  ـ  صاحبان  ابنا  ـ  اهل بيت)ع(  به گزارش خبرگزاری 
"اگيالس" در شهر مورسيای اسپانيا پس از بازسازی، آن را با نام جدید یعنی 

"مکه" افتتاح كرده اند.
در پی این اقدام كه باعث ایجاد جدل و درگيری شدیدی مسلمانان و مسيحيان 
خواهد شد،  مسلمانان اسپانيا نام گذاری این مکان را به نام پاک ترین و مقدس ترین 

قطعه بر روی زمين و قبله مسلمانان به شدت محکوم كردند.
»محمد علی« رئيس مجمع سازمان های اسالمی اسپانيا در رابطه با این اقدام 
 خاطرنشان كرد: اسم مکه مکرمه نزد مسلمانان مقدس است؛ چون نمایانگر قبله 
همه مسلمانان جهان و محل نزول قرآن كریم بر پيامبر اكرم)ص( می باشد، لذا 

این نام گذاری نشان دهنده بی احترامی به اسالم و مسلمانان است.
»آنتونيو گارسيا بيتينی«،  وكيل قضایی و عضو مؤسس كميته تحکيم اسالمی 
اسپانيا نيز با انتقاد از این اقدام، نام گذاری این مکان كه در آن عمدتا به كارها و 

رفتارهایی دست زده می شود كه اسالم با آن مخالفت دارد  را محکوم كرد.

www،ABNA،ir
AhlulBayt News Agency

Û انتقاد از تعصب مذهبي ضد شیعیان عربستان

روحانی شيعه عربستانی ممانعت دولت سعودی از برپایی مناسک دینی مذهبی 
شيعيان را در چارچوب ادعای مطرح شده در مورد جلوگيری از گسترش شيعه 

در منطقه عنوان كرد. 
به گزارش خبرگزاری اهل بيت )ع(ـ  ابناـ  شيخ"محمد حسن الحبيب"با اشاره 
به ادامه فشارها به شيعيان الخبر و منع آنان از برگزاری نماز جماعت در ایام ماه 
مبارک رمضان و شبهای قدر، خاطرنشان كرد: باید نسبت به اجرای عدالت و 

مساوات در كشور تجدیدنظر شود.
وی با ابراز شگفتی از دیدگاه ارتباط برپایی نماز جماعت و گسترش تشيع در 
منطقه اظهار داشت: این برداشت ناشی از جنبه سياسی و طایفه ای برخی 

كشورهای منطقه خاورميانه است.
الحبيب در سخنانی در شهر"صفوی" استان "القطيف" ، با انتقاد از تبعيضها در 
عربستان، تصریح كرد: آیا عدالت این است كه بسياری از مردم بخش زیادی 
از سرزمين و ثروتهای كشور را در اختيار داشته باشند و بسياری دیگر حتی از 

داشتن یک خانه محروم باشند؟
شایان ذكر است علی رغم گذشت بيش از 3 هفته از ماه مبارک رمضان و ماه 
عبادت، شيعيان عربستان به خصوص "الخبر" از كمترین حقوق مذهبی و انجام 

مناسک دینی خود و برپایی نماز جماعت محروم هستند.
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فرم اشتراک

مشترک گرامي:
لطفا حق اشتراک را به شماره حساب 1512061148 بانك تجارت به نام » سید علیرضا حسیني و حسین علي نقده دوزان« 
شعبه شهید فاطمي قم، واریز نمایید. سپس اصل فیش بانكي را به همراه این فرم یا کپي آن به نشاني مجله ارسال دارید.

از فرستادن وجه نقد خودداري کنید.
حق اشتراک براي 6 ماه : مبلغ 60000 ریال                                                   حق اشتراک براي یك سال : مبلغ 120000 ریال

گنجینه  مجمع
ماهنامه خبریـ  اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
در حوزه شيعه شناسی و فعاليت های اهل بيتی در جهان

 
ـ  وضعیت شیعیان جهان

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

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

ـ  ویژه نامه های مناسبتی
و ... 
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چكیده مطالب خالصة مواضيع المجلة
این شماره به 
زبان عربي ترجمة: السيد حيدر الحسيني

كارثة السيول – الصفحات 2 إلى 13
ابتلى المسلمون في باكستان في هذه األيام بسيول جارفة لم تشهد البالد مثيال لها في الـ 80 عاما 
المنصرمة ضربت مناطق "خيبر بختونخوا" و"البنجاب" و"السند" و"بلوتشستان" وخلفت وراءها ما 
يزيد على 22000 ضحية بين قتيل ومفقود، وأدت هذه السيول إلى تشريد ما يزيد على 15 مليون 
من إخواننا في الدين، وأصابت أيضا حوالي 5 ماليين مواطن باكستاني من أتباع أهل البيت)ع( في 
مناطق "كلكت" و"بلتستان" ومناطق أخرى. ويواجه المنكوبون بهذه السيول ظروفا مأساوية بسبب 
تأخر وصول المساعدات اإلنسانية العالمية، وهناك نقص حاد في الماء الصالح للشرب، والمواد 
الغذائية، واألدوية، ولقد أدت هذه األوضاع الشديدة القسوة إلى زيادة عدد ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، 

وانتشار األمراض الوبائية الخطرة.
ومن هنا فقد هب مراجع الدين الشيعة إلرسال المعونات العاجلة، وكذلك رفعوا أصواتهم بإصدار نداء 

استغاثة للمسلمين ليسارعوا في تقديم المساعدات لهؤالء المنكوبين.
محبة أهل البيت)ع( - الصفحات 14 – 17

استقبل آية اهلل خامنئي بمناسبة والدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء)س( عددا ممن شعراء ومنشدي 
أهل البيت)ع(. وألقى سماحته كلمة هامة في هذا اللقاء تحدث فيها حول محبة المسلمين ألهل بيت 
النبي)ص(، ومما ورد في كلمته: "حينما كان النبي)ص( يتوضأ كان أصحابه يتنافسون للتبرك بقطرات 
ماء وضوءه، ولم يمتلك أي حاكم أو رئيس تلك المحبة التي يكنها المسلمون للنبي األكرم)ص( وأهل 

بيته)ع(".
ملف خاص حول رحيل العالمة فضل اهلل – الصفحات 23 إلى 46

فجعت لبنان في الشهر المنصرم برحيل "العالمة السيد محمد حسين فضل اهلل" الذي يعد واحدا من 
كبار علماء الشيعة. وسماحته من النخب البارزة من أتباع مدرسة أهل البيت)ع( الذين ساهموا قبل 
20 عاما في تأسيس المجمع العالمي ألهل البيت)ع(. ولقد كان دائما سندا قويا للمقاومة اإلسالمية في 

لبنان وفلسطين في جهادهما ضد الكيان الصهيوني المحتل.
وبهذه المناسبة تنشر المجلة ملفا خاصا عن العالمة فضل اهلل يشتمل على سيرته الذاتية، وبيانات 
التعزية التي أصدرتها الشخصيات السياسية والشعبية والمنظمات المختلفة بمناسبة رحيله، وحوارات 

جرت حول هذه الشخصية الكبيرة.
منتصف شعبان حول العالم – الصفحات 55 إلى 57

يحتفل أتباع أهل البيت)ع( في كافة أصقاع العالم وفي اليوم الخامس عشر من شعبان بذكرى والدة 
اإلمام المهدي)عج(.

وفي هذه الصفحات نطالع تقريرا عن مراسم احتفاالت هذا العام.
أخبار وكالة أبنا – ص 59 إلى 61

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

www،abna،ir :األردية، الروسية، األلمانية، عنوان الوكالة

شماره هاي 41 و 42ـ   مرداد و شهريور 89 63



ترجمه: فرحت حسين مهدوي

سیالب سونامی کی مانند ـ صفحات 2 تا 13
ان ایام میں پاکستانی مسلمان تباہ کن سیالب کا سامنا کررہے ہیں؛ گذشتہ 80 سال سے آنے واال اپنی 
نوعیت کا یہ بدترین سیالب خیبر پختونخوا سے شروع ہوکر پنجاب، سند اور بلوچستان میں 2200 انسانی 
جانوں کے ضیاع اور ہمارے ڈیڑھ کروڑ ہم عقیدہ انسانوں کی بے خانمانی اور بے گھر ہونے کا سبب بنا 
ہوا ہے؛ اسی طرح گلگت ـ بلتستان اور دیگر عالقوں میں تقریبا 50 الکھ پیروان اہل بیت )علیہم السالم( 

بھی اس طبعی آفت کا شکار ہوکر مالی اور جانی نقصانات اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ 
حاالت بہت سنگین ہیں اور امداد رسانی کا کام بھی دشواری سے انجام پارہا ہے اور انساندوستی پر مبنی 
عالمی امداد میں تأخیر کی وجہ سے سیالب کے متأثرین کو پینے کے صاف پانی، اشیاء خورد و نوش 
اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حس کی وجہ سے جانی نقصانات اور وبا جیسے 

متعدی امراض پھیلنے کے خدشات پیدا ہوگئے ہیں۔ 
دریں اثناء، شیعہ دینی مراجع نے عملی امداد اور پیغامات ارسال کرکے مسلمانوں کی مدد کا اہتمام کیا۔ 
ان صفحات میں سیالب کی شدت کی مفصل رپورٹ، عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی اور مراجع تقلید اور 

دیگر شخصیات کے پیغامات درج ہیں۔ 
اہل بیت)ع( کی محبت ـ صفحات 14 تا 17

حضرت سیدہ  فاطمہ زہرا سالم اہلل علیہا کی والدت با سعادت کی مناسبت سے شعراء اور مداحان اہل 
بیت )ع( نے حضرت آیت اہلل العظمی خامنہ ای سے مالقات کی۔ رہبر انقالب نے اس مالقات میں اہل بیت 
علیہم السالم کی محبت کے بارے میں مفصل خطاب کیا. آپ نے فرمایا: »جب پیغمبر صلی اہلل علیہ و 
آلہ و سلم جب وضو کرتے اصحاب وضو سے باقی ماندہ پانی کو تبرک کے طور پر حاصل کرنے کے 
سلسلے میں ایک دوسرے پر سبقت لیا کرتے تھے؛ دنیا کے کسی حاکم یا بادشاہ کو اپنی رعایا کی کے 
دلوں میں اتنا مقام حاصل نہیں ہے جتنی محبت و منزلت رسول اہلل )ص( اور اہل بیت )ع( کو مسلمانوں 

کے دلوں میں حاصل ہے«۔
عالمہ فضل اہلل کی وفات کا خصوصی ضمیمہ ـ صفحات 23 تا 49

»عالمہ سید محمدحسین فضل اہلل« عظیم شیعہ علماء میں سے ایک تھے جو گذشتہ مہینے لبنان میں ہی 
وفات پاچکے ہیں۔ عالمہ مرحوم ان دانشوروں اور مفکرین میں سے تھے جنہوں نے 20 سال قبل دیگر 
شیعہ مفکرین سے مل کر عالمی اہل بیت )ع( کی بنیاد رکھی۔ مرحوم عالم دین اسرائیلی ریاست کے 

خالف لبنان اور فلسطین کی اسالمی تحریک مزاحمت کے زبردست حامی تھے۔
عالمہ فضل اہلل کی وفات کے حوالے سے ان صفحات پر ان کی حاالت زندگی، وفات کی مناسبت سے 
مختلف شخصیات اور اداروں کے تعزیتی پیغامات، ان کی شخصیت کے بارے میں مکالمات سمیت ان 

کی تصاویر درج ہیں۔
نصف شعبان ـ صفحات 55 تا 57

دنیا کے مختلف حصوں میں پیروان اہل بیت )ع( نے 15 شعبان پر امام زمانہ )عج( کی میالد پر نور کی 
مناسبت سے جش منایا۔

ان صفحات پر ان ہی مراسمات کی بعض رپورٹیں درج ہیں۔
ابنا کی خبریں ـ صفحہ 69 تا 61

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

www،abna،ir :پتہ

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

Tsunami Gibi Sel – Sayfa 2 ila 13 
Bugünlerde Pakistan Müslümanları benzersiz bir selle karşı karşıya kalmıştır. Geçtiğimiz 80 yıl 
boyunca bir benzerinin görülmediği bu selde “Hayber”, “Pahtunhu”, “Pencap”, “Sind” ve “Belucistan” 
bölgelerinde 22000 kişi ölmüş, kayıp olmuş ve yaklaşık 15 milyon kişi de bu sel felaketinde evsiz 
kalmıştır. Aynı şekilde Ehl-i Beyt )aleyhi’s selam( mensubu yaklaşık 5 milyon kişi “Kilgit”, “Beltustan” 
ve Pakistan’ın diğer bölgelerinde bu doğal afette zarar görmüştür. 
Yardım ulaştırmanın zorluğu ve uluslar arası yardımların bölgeye geç ulaştırılması bu doğal afette 
zarara uğrayanların temiz su, gıda maddeleri ve ilaç yokluğuyla karşı karşıya gelmesine sebep 
olmuş, can kayıplarının artmasına ve veba gibi öldürücü hastalıkların yayılmasına sebep olmuştur.    
Şia Taklit Mercileri bu doğrultuda bölgeye yardım göndermiş ve ayrıca yayınladıkları mesajlarla 
Müslümanların yardımına koşmuştur. 
Bu sayfalarda selin şiddeti ve ayrıca Dünya Ehl-i Beyt )aleyhimu’s selam( Kurultayı, Taklit Mercilerin 
ve önemli kişilerin mesajlarını içeren raporlar yer almıştır. 
Ehl-i Beyt’in )aleyhimu’s selam( Muhabbeti – Sayfa 14 ila 17 
Hz. Zehra’nın )selamullahi aleyha( doğum günü münasebeti ile bir grup Ehl-i Beyt şair ve meddahı 
“Ayetullah Hamaney”i ziyaret etti. Ayetullah Hamaney bu görüşmede halkın Peygamber )sallallahu 
aleyhi ve alih( Ailesine olan muhabbeti hakkında önemli bir konuşma yaptı. Örnek olarak: 
“Peygamber Efendimiz abdest aldığında, ashabı abdest suyunun geri kalanlarını teberrük etmek için 
bir birleriyle yarış yapardı. Hiçbir hâkim ve sultanın sevgisi Peygamber ve Ehl-i Beyt’in sevgisi kadar 
Müslümanların kalbinde yer edinmemiştir.”      
Allame Fadlullah’ın ölümü hakkında özel sayı – Sayfa 23 ila 49 
“Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah” geçtiğimiz ay hayatını kaybetmiş dünyaca tanınmış 
Lübnanlı büyük âlimlerden biriydi. Allame Fadlallah 20 yıl önce diğer Ehl-i Beyt )aleyhimu’s selam( 
mensubu seçkin kişiler tarafından Dünya Ehl-i Beyt )aleyhimu’s selam( Kurultayını tesis eden 
seçkin bir Şii’ydi. Ayrıca işgalci İsrail Rejimine karşı mücadele eden Filistin ve Lübnanlı İslami direniş 
hareketlerinin devamlı destekçisi olmuştur.
Bu büyük âlimin ölüm yıldönümü münasebeti ile derginin bu özel sayısında Allame Fadlallah’ın 
biyografisi, bazı kurum ve kuruluşların yayınladıkları başsağlığı mesajları ve ayrıca röportaj ve 
fotoğrafları yer almıştır.  
Dünyada On Beş Şaban Etkinlikleri – Sayfa 55 ila 57 
İmam Mehdi’nin )aleyhi selam( 15 Şabandaki doğum gününü dünyanın çeşitli yerlerindeki Ehl-i Beyt 
)aleyhimu’s selam( taraftarları şenliklerle kutladılar. 
Bu sayfalarda, bu kutlama şenlikleri hakkında raporlar yayınlanmıştır.   
 Abna Haber Ajansından Seçilmiş Haberler – Sayfa 59 ila 61
Dünya Ehl-i Beyt Kurultayına bağlı Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA, dünya Şialarının haberlerini 
İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça, Urduca, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça ve Çince olmak 
üzere on dilde vermektedir. 
Kurultayın yayınladığı “Gencine” dergisinin her sayısında bu haber ajansından seçilmiş bazı 
haberlere yer verilmektedir. Bu uluslar arası internet sitesinin adresi aşağıda verilmiştir: www.abna.ir 
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ABSTRACTOS
Traducido por : Khalil Sahurie Sa’di

Inundación como Tsunami – Páginas 2 a la 13
Estos días, los musulmanes de Pakistán se han visto afectados por unas inundaciones sin 
precedentes. Inundaciones incomparables desde hace más de 80 años. En las Regiones de 
"Jyber-Pajtunjwa", "Punyab", "Sindh" y "Baluchistán" han causado la muerte y desapariciones 
de más de 22.000 personas Y también se han visto desplazados más de 15 millones de nuestros 
correligionarios. Además, aproximadamente 5 millones de los seguidores de Ahlul Bait )P( 
de las regiones de Gilgit, Baltistán y otras regiones de Pakistán se han visto afectados por este 
desastre natural.
Debido a los retrasos en la entrega de Socorro y Asistencia Humanitaria en todo el Mundo, las 
víctimas de los daños por las inundaciones se ven enfrentados en condiciones muy difíciles, 
con grave escasez de agua potable, alimentos y medicinas. El Aumento de los daños personales 
y las enfermedades infecciosas como el cólera pueden resultar también muy peligrosas.
Mientras tanto,  las autoridades religiosas shiítas, también han enviado ayuda y mensajes para 
que se apresuren en ayudar a los musulmanes.
En estas páginas se han incluído el informe de la gravedad de las inundaciones y también 
el mensaje de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P( y  mensajes de autoridades y 
personalidades.
Amor por Ahlul Bait )P( – Páginas 14 a la 17
Con ocasión del Aniversario del Nacimiento de Hazrate Zahra )P(, una serie de poetas y 
panegiristas de Ahlul Bait )P( visitaron a Ayatullah Jamenei. En su visita entregaron un 
importante discurso sobre el amor de la gente hacia la familia del Profeta )BPD(; Una de sus 
frases fue: »Cuando el Profeta )Bpd( realizaba su ablución, sus compañeros se adelantaban a los 
otros para bendecir su propia ablución con los restos del agua que restaban del la ablución del 
Profeta )Bpd(. Ningún Juez o Sultán ha tenido ni tendrá el amor  que han tenido los musulmanes 
en su corazón hacia el Profeta )Bpd( o  hacia Ahlul Bait )P(«.
Especial sobre el Fallecimiento de ‘Allamah Fazlollah Páginas 23 a la 49 
‘Allamah Seyed Muhammad Hussein Fazlollah fue uno de los grandes sabios del mundo 
shiíta que falleció el pasado mes en el Líbano. 
 Él fue uno de la élite de shiítas que 20 años atrás, junto a otra élite de seguidores de Ahlul 
Bait )P(, fundasen la Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P(. Él siempre  apoyó la Resistencia 
Islámica del Líbano y Palestina contra el régimen ocupante de Israel.
En conmemoración de su fallecimiento ha sido publicado un especial en este número de la 
revista con un contenido de su biografía , mensajes de condolencias de diferentes autoridades 
e instituciones . Como también entrevistas sobre su personalidad y fotografías de él.
El 15 de Sha’bán en el Mundo - Páginas 55 a la 57
Los seguidores de Ahlul Bait )P( el 15 de Sha’bán que es el Aniversario del Nacimiento de 
Imam Mahdi )a.y.( lo han celebrado en diferentes puntos del mundo.
En estas páginas han sido publicados algunos informes de las Ceremonias de Celebración.
Agencia Noticiosa ABNA – páginas 59 a la 61
En estas páginas, son impresas un número de las más importantes noticias de la Agencia 
Noticiosa de Ahlul Bait )P( – ABNA )afiliada a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P((،
Esta Agencia Noticiosa informa a los seguidores de la Escuela de Ahlul Bait )P( alrededor de 
todo el mundo en siete idiomas, árabe, inglés, farsi, español, urdu, ruso y alemán،
La dirección de esta Agencia Noticiosa en Internet es: www،abna،ir
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ABSTRACT
Translated by: Sayyid Baqir Husayni

 
Flood like Tsunami, pp. 2-13 
Pakistani Muslims have been nowadays involved in an unprecedented flood for the 
past 80 years. More than 22,000 people either killed or lost in Khaybar Pakhtunkha, 
Punjab and bluchestan and more than 15,000,000 people are homeless.  Likewise, 
about 5,000,000 followers of the ahl al-Bayt )'a( in Gilget, Baltistan and other 
regions of this country are harmed by natural disaster. Due to hard conditions of 
relief and delay in transferring international humanitarian contributions, the stricken 
people are facing a severe lack of healthy water, food and medicine; this leads 
to increasing death toll and spreading epidemic and dangerous diseases such as 
cholera. In this connection, sending aides as well as messages, the religious Shi'ah 
authorities come to rush these Muslim people. A report of the severe flood as well 
as the messages of the ahl al-Bayt )'a( World Assembly, the religious authorities and 
personalities are reflected on these pages. 
Love for ahl al-Bayt )'a(, pp. 14-17 
On the occasion of Fatimah al-Zahra )may Allah's peace be upon her( birth anniver-
sary, a number of poets and preachers of the ahl al-Bayt )'a( meet Ayatullah Khame-
nei. In this meeting, he delivered an important speech about people's love for the 
Prophet's progeny )'a(, namely: When the Prophet )s( made wudu, his companions 
took the lead over each other to get his leftover as a blessing. 
Special issue on the demise of Allamah Fadlullah, pp. 23-49
Allamah Sayyid Muhammad-Husayn Fadlullah was one of the great scholars of 
Shi'ah world who passed away in Lebanon last month. He, Along with other Shi'ah 
elite established the ahl al-Bayt )'a( World Assembly 20 years ago. He also sup-
ported the Islamic resistance of Lebanon and Palestine against the Israeli occupier 
regime. On this occasion, a special issue is published in this magazine including his 
biography, condolence messages of different authorities and institutions, an inter-
view on his personality and pictures. 
Sha'ban 15 in the world, pp. 55-57 
Followers of the ahl al-Bayt )'a( celebrate Sha'ban 15 as a birth anniversary of 
al-Imam al-Mahdi )'a( in different parts of the world. Reports of this ceremony are 
published on these pages. 
 ABNA News, pp، 59-61
The reader may view a number of most important news published by ABNA news 
agency affiliated with the ahl al-Bayt )‘a( World Assembly، Now, this news agency 
is breaking its news to the followers of the ahl al-Bayt )‘a( in the world in seven lan-
guages: Arabic, English, Persian, Spanish, Urdu, Russian and German، Its address 
is at: www،abna،ir 
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