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در روزهايى كه شماره جديد مجله گنجينه مجمع، آماده چاپ و انتشار 
مى شد، حوادث مهمى در ايران و جهان رخ داد:

اولين حادثه تهديد يك كشيش سفيه آمريكايى مبنى بر سوزاندن قرآن 
كريم در سالگرد توطئه تروريستى يازده سپتامبر بود. اگرچه وى اين 
تهديد را عملى نكرد، اما مزدوران ديگري، صفحاتى از كتاب آسمانى 

مسلمانان را سوزاندند.
دومين واقعه مهم سفر تاريخى آفتاب انقالب اسالمى "مقام معظم رهبرى" 
انقالب سفرهاى متعددى به استان هاى  به شهر قم بود. اگرچه رهبر 
مختلف كشور داشته و دارند، اما اين سفر به جهات گوناگون حائز اهميت 

و داراى تأثير بود.
رويداد مهم ديگرى كه براى مجمع جهانى اهل بيت(ع) از اهميتى فراوان 
برخوردار بود، برگزارى نمايشگاه دستاوردهاى مجمع در خانه ملت بود. 
اين كار از چند سال پيش در دستور كار مجمع قرار داشت كه امسال و در 
ايام ماه مبارك رمضان به همت روابط عمومى مجمع و همكارى معاونت ها 

و بخش هاى مختلف مجمع جامه عمل پوشيد.
مناسبت چهارم كه مصادف با تاريخ قمرى انتشار اين شماره بود، هفته 
واليت و سه مناسبت مهم اهل بيتِى "عيد غدير خم"، "روز مباهله" و 

"نزول سوره انسان" بود.
مناسبت پنجم ايام محرم و سالگرد شهادت ساالر شهيدان (ع) بود. در اين 
مناسبت، تمامي جهان متأثر از آن حادثه ي سوزناك، در سوگ اهل بيت 
پيامبر (ص) بر سر و سينه زدند و الزم بود كه مجله گنجينه گزارش هايي 

از آن منتشر نمايد.
و باالخره مناسبت ششم، حوادث و رويدادهايي از نقاط مختلف جهان بود 

كه حقوق شيعيان را مورد تعرض قرار مي داد.
طبيعى است كه مجله گنجينه نمى توانست نسبت به اين رويدادها و 
مناسبت هاي مهم، بى تفاوت باشد؛ لذا تأخير در شماره جديد روى داد تا 

بتواند تمامى اين رويدادها را پوشش دهد.
اميد كه بر ما ببخشاييد و حاصل كار، مقبول نظر افتد.

شماره اي با 
6 ويژه نامه

�  به قلم: سردبيـر
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قرآن، كتاب ايمان و 
اخالق و برادري است

بسم اهللا الرحمن الرحيم
آَمنَّا بِاهللاِّ َوَمآ أُنِزَل إِلَْيَنا َوَما أُنِزَل إِلَي إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق  ُقولُواْ 
ِِّهْم الَ  َويَْعُقوَب َواألْسَباِط َو َما أُوتَِي ُموَسي َوِعيَسي َو َما أُوتَِي النَِّبيُّوَن ِمن رَّب

نَُفرُِّق بَْيَن أََحٍد مِّْنُهْم َونَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن.
(سوره مباركه بقرهـ  آيه 136)

متأسفانه در شرايطى كه اوضاع جهان در بحرانى ترين شرايط خود به سر 
مى برد و شيطان با مجهز كردن لشكريان خود به انواع سالح ها و خدعه ها، 
در پى سلب ايمان، معنويت و اتحاد از موحدان و مؤمنان اديان الهى است، 
خبر تصميم يك گروه افراطى منسوب به مسيحيت براى اهانت به قرآن 

كريم، به اين نگرانى ها دامن زد.
مجمع جهانى اهل بيت(ع) به عنوان سازمانى بين المللى كه صدها تن از 
نخبگان علمى از كشورهاى مختلف در آن عضويت دارند و داراى مرجعيت 
فكرى و فرهنگى در بين ميليون ها تن از دينداران جهان است توجه 

جهانيان را به نكات زير جلب مى نمايد:
1. اهانت نسبت به هر دين، فرهنگ و سنت، اقدامى بسيار نابخردانه، 
آزاد،  انسان هاى  تمام  سوى  از  اقدام  اين  است.  متعصبانه  و  جاهالنه 
دورانديش و عاقل محكوم است و پيروان همه اديان ـ بويژه مسلمانان 

واقعىـ  از اينگونه اقدامات اعالم بيزارى مى كنند.
2. انجام عمليات تروريستى، اِعمال خشونت و شكنجه، به راه انداختن 
جنگ و كشتن افراد بى گناه، آن هم به نام دين، در نزد تمامى مؤمنان به 
اديان آسمانى ـ بخصوص مسلمانان ـ مردود و مطرود و گناهى بزرگ و 

نابخشودنى است.
نيويورك، علماى  از واقعه ى 11 سپتامبر 2001 در  3. بالفاصله پس 
مسلمان، سازمان هاى اسالمى، دولتمردان كشورهاى اسالمى و قاطبه 
مسلمين، صراحتاً اعالم كردند كه اسالم با تروريسم مخالف است و افرادى 
كه دست به اين اقدام زده اند از ما نيستند. قرآن و اسالم از تروريسم، 
خشونت و قتل بى گناهان به دور است و اين نوع اقدامات را بشدت محكوم 

مى كند.
4. بر اين اساس، آنچه در روز 11 سپتامبر در آمريكا از سوى عده اى 
تروريست اتفاق افتاد ـ با پشتيبانى هر كس و به هر نحوى كه بود ـ 
دور از اسالم است و به مسلمانان ارتباطى ندارد و مسلمين از آن بيزارند 
؛ همانطور كه آنچه پس از آن ـ به نام مبارزه با تروريسم ـ از سوى 
قدرت هاى بزرگ در افغانستان، عراق، گوانتانامو و ابوغريب روى داد، مورد 

تنفر ما و ديگر دينداران جهان مى باشد.
5. اما اينك و در حالى كه سال ها از آن حادثه گذشته و حقيقت بر 
آگاهان جهان معلوم شده است، متأسفانه برخى گروه هاى افراطى، يك 
بار ديگر به نام دين، در صدد بودند كه پروژه ى خشونت جديدى را كليد 

بيانيه مجمع جهاني اهل بيت (ع) 
قبل از توطئه قرآن  سوزي

در پى تصميم يك كشيش افراطى در آمريكا مبنى 
بر توطئه قرآن سوزى و اعالم آن كه اعتراضات 
جهاني را در پي داشت، مجمع جهانى اهل بيت(ع) 
بيانيه مهمى صادر كرد:
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بزنند و فتنه اى ديگر را آغازيده و آتش جديدى 
رفتار  دادن  قرار  مستمسك  با  آنان  برافروزند. 
عده اى تروريست دور از اسالم، اقدامات آنان را 
به قرآن كريم نسبت داده و مى خواستند با به 
آتش كشيدن اين كتاب آسمانى، احساسات يك 
ميليارد و پانصد ميليون مسلمان جهان را به نفع 

اهداف شوم و شيطانى تحريك كنند.
دانشمندان  تمامى  اعتراف  به  ـ  قرآن كريم   .6
منصف جهانـ  كتابى است كه مردم را به ايمان، 
برادرى، صلح، گفتگو، اخالق نيكو، حمايت از فقرا 
و ايتام و محرومين، علم آموزى، توسعه و پيشرفت، 
عبادت خداوند، ارتباط با غيب، خودسازى، تقوا، 
پرهيزكارى و مبارزه با فساد دعوت مى كند. آيا 
عقل و وجدان مى پذيرد كه كتابى با اين ويژگى ها 
و معارف را بتوان مورد اهانت قرار داد؟ آيا اينها 
الهى  اديان  تمامى  مشترك  دستورات  همه، 

نيست؟
اديان و مذاهب، روحانيون، اسقف ها،  7. سران 
كشيش ها، خاخام ها، موبدان، راهبان و دانشمندان 
دينى  به امر خداوند عالم وظيفه دارند تالش 
كنند طرفداران اديان به يكديگر نزديك تر شده 
و همكارى و همدلى و روح برادرى بين اديان و 
پيروان آنها افزايش يابد و دوستى و صلح و آرامش 

بين ملت ها حاكم شود.
8. بنابراين اگرچه مطابق آخرين اخبار رسيده، 
اعتراضات و  تأثير  «كشيش ترى جونز» تحت 
هشدارهاى جهانى از اين كار عقب نشينى نموده 
كه  است  الزم  اما  است  كرده  لغو  را  مراسم  و 
شخصيت ها و سازمان هاى اسالمى غرب  تالش 
كنند تا اينگونه افراد بيشتر با اسالم آشنا شوند و 
رويكردهاى افراطى نسبت به اسالم و قرآن كه 
در نتيجه جهل و نادانى به وجود آمده از بين 
برود. اگر سران اين حركت در كليساى فلوريدا و 
گروه هاى مشابه، بدرستى قرآن را درك كنند و 
با معارف آسمانى آن آشنا شوند دست از اينگونه 
حركات برخواهند داشت و بى شك ديدگاه هاى 

آنها تغيير خواهد يافت.

9. همچنين انتظار داريم كه مجامع بين المللى 
حقوق  كميسيون  متحد،  ملل  سازمان  چون 
بشر، يونسكو و سازمان كنفرانس اسالمى و نيز 
دولت هاى مسلمان از راه هاى حقوقى و قانونى 
مانع انجام چنين اقداماتى شوند. چرا كه اينگونه 
اقدامات موجب شكاف بيشتر ميان پيروان اديان 
و ايجاد تنش ميان مسلمانان و غير مسلمانان 
و دامن زدن  اختالف  بروز  باعث  و  خواهد شد 
داريم  وظيفه  همه  ما  مى شود.  ناآرامى ها  به 
مردم جهانـ  از مليت ها، نژادها، رنگ ها، اديان و 
فرقه هاى گوناگونـ  را به هم نزديك و نزديك تر 

كنيم.
10. مجمع جهانى اهل بيت(ع) ضمن تأكيد بر 
لزوم گفتگوى سالم، منطقى و عقالنى بين سران 
اديان و دانشمندان دينى جهت رفع سوءتفاهم ها 
، در همين جا آمادگى خود را براى ميزبانى يا 
شركت در نشست ها، گفتگوها، تفاهم ها و توافقات 
بين دينى و بين مذهبى را اعالم مى نمايد؛ و نيز 
حاضر است با برگزارى جلسات يا ارسال كتب، 
حقيقت اسالم و قرآن را براى مقامات كليساى 

فلوريدا روشن سازد.
11. در پايان، منتفى شدن اين اقدام از سوى 
كشيش مذكور، بار ديگر بر اين واقعيت مهم و با 
ارزش صحه گذاشت كه اگر مسلمانان دنيا وحدت 
اسالمى را جدى بگيرند و نيز تمامى دين مداران 
و  دشمنان  باشند،  هم سو  يكديگر  با  جهان 
مستكبران عالم چاره اي جز عقب نشينى در برابر 

حق و فضيلت نخواهند داشت.

ََّنا  ا َجاَءتَْنا ؛ َرب َِّنا لَمَّ َوَما تَْنِقُم ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِآيَاِت َرب
أَْفِرْغ َعلَْيَنا َصْبراً َوتََوفََّنا ُمْسلِِميَن
(سوره مباركه اعرافـ  آيه 126)

مجمع جهانى اهل بيت(ع)
29 رمضان المبارك 1431

قرآن كريم ـ به اعتراف تمامى 
ـ  جهان  منصف  دانشمندان 
كتابى است كه مردم را به ايمان، 
اخالق  گفتگو،  صلح،  برادرى، 
ايتام و  از فقرا و  نيكو، حمايت 
توسعه  علم آموزى،  محرومين، 
خداوند،  عبادت  پيشرفت،  و 
ارتباط با غيب، خودسازى، تقوا، 
فساد  با  مبارزه  و  پرهيزگارى 

دعوت مى كند.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
انا هللا و انا اليه راجعون

همانگونه كه جهانيان مشاهده كردند متأسفانه پس از چند ماه غوغاساالرى 
و جنجال، و عليرغم هشدارهاى جهانى، شياطين اسالم  ستيز گناهى بزرگ 
و بى شرمانه مرتكب شدند و با اهانت به كتاب خدا با پروردگار عالم و انبياء 

الهى به جنگ برخاستند.
در اين رابطه، مجمع جهانى اهل بيت(ع) به عنوان سازمانى بين المللى كه 
صدها تن از نخبگان علمى از كشورهاى مختلف در آن عضويت دارند و 
داراى مرجعيت فكرى و فرهنگى در بين ميليون ها تن از دينداران جهان 

است الزم مى داند كه توجه جهانيان را به نكات زير جلب نمايد:
1. قرآن كريمـ  به اعتراف تمامى دانشمندان منصف جهانـ  كتابى است 
كه مردم را به ايمان، تقوا، پرهيزگارى، عبادت، برادرى، صلح، گفتگو، اخالق 
نيكو، حمايت از فقرا و ايتام و محرومين، علم آموزى، توسعه، پيشرفت و 
مبارزه با فساد دعوت مى كند؛ و اينها همه، دستورات مشترك تمامى 
اديان الهى هستند. بنابراين كسانى كه به قرآن اهانت كردند، با تمامى 
پيامبران الهى و اديان آسمانى مخالفت كرده و به همه ى خداپرستان 

توهين نموده اند.
 2. اگرچه ممكن است كه اين اقدامات به وسيله ى عده اى جاهل يا 
افراطى انجام شده باشد، اما بدون شك در پشت پرده ى  اين اقدامات، 
قدرت هاى جهانخوار و عمال صهيونيست آنها قرار دارند. لذا مردم مسلمان 
جهان، فريب ژست هاى حق به جانب «رييس جمهور آمريكا» يا سخنان 
دموكرات مآبانه ى «وزير امور خارجه» ى اين كشور را نمى خورند كه در 
روزهاى گذشته، وانمود مى كردند مخالف پروژه ى قرآن سوزى هستند. 
چگونه است كه دولت اياالت متحده آمريكا، ادعاى كدخدايى دهكده ى 
جهانى را دارد و براى برپايى نظم نوين در دنيا، به اقصى نقاط آن لشكركشى 
مى كند اما نمى تواند چند افراطى يا مجنون را در كشور خود ـ و حتى 
مقابل كاخ سفيد ـ كنترل كند تا به ميلياردها مسلمان و موّحد جهان 
اهانت نكنند؟ آيا جهان باور مى كند كه اين دولت و رؤساي كليساى 
آن، توان آن را ندارند كه اجازه ي ميدان داري را به افرادي كه به اعتراف 

خودشان بي ارزش و ديوانه هستند ندهند؟
 3. علماى مسلمان، سازمان هاى اسالمى، دولتمردان كشورهاى اسالمى 
و قاطبه ى مسلمين، بالفاصله پس از واقعه ى 11 سپتامبر 2001 در 
نيويورك، صراحتاً اعالم كردند كه اسالم و قرآن با تروريسم مخالف است و 
افرادى كه دست به اين اقدام زده اند از ما نيستند. اما غوغاساالرانى كه خود 
آن واقعه را به وجود آورده بودند نگذاشتند كه صداى مسلمانان واقعى به 
گوش جهانيان برسد. اما با اينهمه از آنجا كه خداوند، خود متّم نور خويش 

آيا دولت آمريكا
نمي تواند چند ديوانه را 
كنترل كند؟

بيانيه مجمع جهاني اهل بيت (ع) 
بعد از توطئه قرآن  سوزي

در پى جنايت بى شرمانه ى سوزاندن قرآن در چند 
نقطه از آمريكاـ  كه از سوي افراطيوني غير از «كشيش 
جونز» انجام گرفتـ  مجمع جهانى اهل بيت (ع) بيانيه 
شديداللحنى صادر كرد و مسؤوليت هرگونه عواقب و 
تبعات اين اقدام را متوجه هيأت حاكمه ى اياالت متحده 
دانست.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
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است، از آن روز به بعد نور قرآن درخشنده تر گرديد 
و بارقه هاى هدايت را در قلب جويندگان واقعى 
حقيقت، شعله ورتر كرد. لذا شاهديم كه به كورى 
چشم دشمنان، از آن زمان تاكنون، نسبت رشد 

اسالم در غرب، با بيشترين ميزان مواجه است.
4. همانطور كه عظمت اسالم، پس از توطئه ى 11 
سپتامبر 2001 فزونى گرفت، بدون شك عظمت 
قرآن نيز پس از توطئه ى 11 سپتامبر 2010 رو به 
فزونى خواهد رفت و معارف اين خورشيد تابناك، 
هر روز توسعه يافته و جان هاى بيشترى را منّور 
خواهد كرد؛ زيرا خداوند خود ضمانت كرده است 

كه كلمات نورانى خويش را حفظ نمايد.
5. از نظر ما اهانت به هر دين، فرهنگ و سنت 
الهى، اقدامى بسيار نابخردانه، جاهالنه و متعصبانه 
است. بدون شك متهم رديف اول در اين توطئه، 
هيأت حاكمه ي آمريكا است و بايد در اين زمينه 
پاسخگو باشد؛ سپس نوبت به جاهالن و سفيهان 
و كينه توزانى مى رسد كه عروسك خيمه شب بازى 
اين نمايش تأسف انگيز شدند. بى شك اين جنايت، 
واكنش هاى سنگينى دارد و مسؤوليت مستقيم 
هرگونه خشونتى كه از امروز عليه نيروهاى اشغالگر 
آمريكايى و منافع ملى آمريكا در جاى جاى جهان 
اسالم صورت گيرد خود دولتمردان آمريكا هستند 
كه نصايح جهانيان را براى پيشگيرى از اين اقدامات 
ناديده گرفتند. لذا عاقالنه اين است دولت اياالت 
متحده ضمن عذرخواهى رسمى از جهانيان، قبل 
از ايجاد هرگونه تبعاتى، مرتكبان اين جنايت را به 
دست عدالت بسپارد تا به سزاى عمل ننگين خود 

برسند.
خود  براى  را  حق  اين  نيز  جهان  مسلمانان   .6
محفوظ مى دارند كه عامالن عامد اين توطئه را به 
دادگاه هاى صالح بكشانند و اين كافران و مرتدان 
و دشمنان ارزش هاى انسانى و اسالمى را مجازات 
راه هاى  از  بايد  هم  مسلمان  دولت هاى  نمايند. 
حقوقى و قانونى در مقابل اين اهانت بايستند تا 
ديگر كسى جرأت اينگونه جسارت ها را به خود 
ندهد و شكاف بيشترى ميان پيروان اديان ايجاد 

ننمايد.

7. مجامع بين المللى چون سازمان ملل متحد، 
كميسيون حقوق بشر، يونسكو، واتيكان، سازمان 
كنفرانس اسالمى و نيز علماى مذاهب مختلف 
مسيحيت بايد صريحاً اين عمل را محكوم و آمران 

و عامالن آن را از جامعه ى جهانى طرد كنند.
8. مجامع مسيحى بايد كليساى كشيش نماهاى 
مرتكب اين جنايت را تعطيل كنند زيرا اين مراكز، 
در واقع كليساهاى دروغينى هستند كه شيطان 
در آن پرستش مى شود. علما و رؤساى مسيحيت 
خود بايد مراقب باشند تا اينگونه افراد از اين دين 
آسمانى سوءاستفاده نكنند و مردم جهان را نسبت 

به آموزه ها و پيروان آن بدبين نسازند.
اين  بر  ديگر  بار  اهل بيت(ع)  جهانى  مجمع   .9
واقعيت مهم صحه مى گذارد كه آنچه مسلمانان 
را در برابر جنگ سخت و نرم دشمن محافظت 
مى كند وحدت دولت ها و ملت هاى مسلمان است. 
عالم  مستكبران  كه  است  صورت  اين  در  تنها 
چاره اي جز عقب نشينى در برابر حق و فضيلت 

نخواهند داشت.
10. در پايان، اين داغ سنگين را به محضر صاحب 
الزمان بقيه�  اهللا االعظم ـ ارواحنا له الفداء ـ كه 
قرين قرآن در اين عصر هستند تسليت گفته، از 

آن حضرت تقاضاى يارى و دستگيرى داريم.
عظيم الشأن  رهبر  از  پيروى  با  همه  است  اميد 
انقالب اسالمى حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى، 
با صالبت و شجاعت در برابر اين توطئه ها ايستاده و 
در دفاع از اسالم و قرآن سستى به خود راه ندهيم؛ 
و بدانيم كه خداوند متعال با ماست و عذاب دنيوى 
و اخروى در انتظار اين كافران و جنايتكاران خواهد 

بود.
« ُقل للَّذيَن كَفُروا َسُتغلَُبوَن وتُحَشُروَن اِلى َجَهنََّم 
َوبئَس الِمَهاد » « به كسانى كه كفر ورزيدند بگو 
به زودى مغلوب خواهيد شد و [سپس] در دوزخ 
محشور مى شويد كه بسيار بد جايگاهى است». 

(سوره مباركه آل عمرانـ  آيه 12)
 مجمع جهانى اهل بيت(ع)

21 شهريور 1389ـ  3 شوال المكرم 1431 

�
آنچه مسلمانان را در برابر جنگ 
محافظت  دشمن  نرم  و  سخت 
و  دولت ها  وحدت  مى كند 
ملت هاى مسلمان است. تنها در 
اين صورت است كه مستكبران 
عقب نشينى  جز  چاره اي  عالم 
در برابر حق و فضيلت نخواهند 

داشت.
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ولى امر مسلمين:
اهانت به قرآن مجيد 
حلقه ديگري از روند 
اسالم ستيزي است

بسم اهللا الرحمن الرحيم
قال اهللا العزيز الحكيم: « انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون»

ملت عزيز ايران!
امت بزرگ اسالم!

اهانت جنون آميز و نفرت انگيز و ُمشمئزكننده به قرآن مجيد در كشور 
آمريكا كه در سايه ى امنيت پليسى آن كشور اتفاق افتاد حادثه ى تلخ و 
بزرگى است كه نمى توان آن را تنها در حّد يك حركت ابلهانه از سوى 

چند عنصر بى ارزش و مزدور به حساب آورد.
اين يك اقدام محاسبه شده از سوى مراكزى است كه از سال ها پيش به 
اين طرف، سياست اسالم هراسى و اسالم ستيزى را در دستور كار خود 
قرار داده و با صدها شيوه و هزاران ابزار تبليغاتى و عملياتى، به مبارزه با 
اسالم و قرآن پرداخته اند. اين حلقه ى ديگرى از زنجيره ى ننگينى است 
كه با خيانت « سلمان رشدى» مرتد آغاز شد و با حركت كاريكاتوريست 
خبيث دانماركى و دهها فيلم ضد اسالم ساخته شده در هاليوود ادامه 
يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. پشت صحنه ى اين 

حركات شرارتبار چيست و كيست؟
با عمليات جنايتبار در  اين سالها  اين روند شرارت كه در  مطالعه ى 
افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه بود، ترديدى باقى 
نميگذارد كه طّراحى و اتاق فرمان آن در دستان سران نظام سلطه و 
اتاق فكرهاى صهيونيستى است كه از بيشترين نفوذ بر دولت آمريكا و 

در پى اهانت نفرت انگيز به قرآن شريف در آمريكا، 
حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در 
پيام مهمى به ملت ايران و امت بزرگ اسالم، حلقه هاى 
صهيونيستى درون دولت آمريكا را طراحان اصلى اين 
توطئه مشمئزكننده خواندند و با تشريح اهداف پشت 
پرده كينه توزيهاى صهيونيستها نسبت به اسالم و 
قرآن تأكيد كردند: دولت آمريكا براى اثبات ادعاى خود 
درباره دخالت نداشتن در اين توطئه، بايد عوامل اصلى 
اين جنايت بزرگ و بازيگران ميدانى آن را به گونه اى 
شايسته به مجازات برساند.
متن پيام ولى امر مسلمين جهان به اين شرح است:
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آنچه امروز آماج حمله ى نظام 
اصل  است،  جهانى  استكبار 
اسالم عزيز و قرآن مجيد است؛ 
صراحِت مستكبران در دشمنى 
از  ناشى  اسالمى  جمهورى  با 
صراحت ايران اسالمى در مقابله 
با استكبار است و تظاهر آنان به 
با اسالم و ديگر  نبودن  دشمن 
و  بزرگ  دروغى  مسلمانان، 

فريبى شيطانى است.

حركات عروسكى چند كشيش 
پاى  به  نبايد  را  مزدور  و  ابله 
آنان  دينى  مردان  و  مسيحيان 

نوشت.

سازمانهاى امنيتى و نظامى آن و نيز بر دولت انگليس 
اينها همان  برخوردارند.  اروپائى  دولتهاى  برخى  و 
كسانى اند كه پژوهشهاى حقيقت ياب مستقل روز 
به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراى حمله به برجها 
در 11 سپتامبر را به سوى آنان متوجه مى كنند. آن 
ماجرا بهانه ى حمله به افغانستان و عراق را به رئيس 
جمهور جنايتكار وقت آمريكا داد و او اِعالن جنگ 
صليبى كرد و همان شخص بنابر گزارش ها، ديروز 
اعالم كرده است كه اين جنگ صليبى با ورود كليسا 

به صحنه، كامل شد.
هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است كه از سوئى 
با اسالم و مسلمانان در جامعه ى مسيحى  مقابله 
به سطوح همگانى مردم كشيده شود و با دخالت 
كليسا و كشيش، رنگ مذهبى گرفته و پشتوانه اى 
از تعصبات و تعلقات دينى بيابد، و از سوى ديگر 
ملتهاى مسلمان را كه از اين جسارت بزرگ به خشم 
و تحوالت  از مسائل  دار مى شوند  آمده و جريحه 

دنياى اسالم و خاورميانه غافل سازد.
بلكه  جريان،  يك  آغاز  نه  توزانه،  كينه  اقدام  اين 
يك مرحله از روند طوالنى مدِت اسالم ستيزى به 
سركردگى صهيونيسم و رژيم آمريكا است. اينك 
همة ى سران استكبار و ائمة كفر در برابر اسالم قرار 
گرفته اند. اسالم، دين آزادى و معنويت انسان، و 
قرآن كتاب رحمت و ِحكمت و عدالت است؛ وظيفه ى 
همه ى آزاديخواهان جهان و همه ى اديان ابراهيمى 
است كه در كنار مسلمانان با سياست پليد اسالم 
ستيزى با اين شيوه هاى نفرت بار مقابله كنند. سران 
رژيم آمريكا نمى توانند با سخنان فريبنده و ميان 
تهى، خود را از اتهام همراهى با اين پديده ى زشت 
تبرئه كنند. سالهاست كه مقدسات و همه ى حقوق 
و حرمت ميليونها مسلمان مظلوم در افغانستان و 
پاكستان، در عراق و لبنان و فلسطين زير پا گذاشته 
شده است. صدها هزار كشته، دهها هزار زن و مرد 
اسير و زير شكنجه، هزاران كودك و زن ربوده شده و 
ميليونها معلول و آواره و بى خانمان، قربانى چه چيزى 
شده اند؟ و با همه ى اين مظلوميتها، چرا در رسانه 
هاى جهانى غرب، مسلمانان را مظهر خشونت و قرآن 
و اسالم را خطرى براى بشريت وانمود مى كنند؟ چه 
كسى باور مى كند كه اين توطئه ى گسترده بدون 
كمك و دخالت حلقه هاى صهيونيستِى دروِن دولت 

آمريكا ممكن و عملى است؟!

سراسر  و  ايران  در  مسلمان  خواهران  و  برادران 
جهان!

الزم مى دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:
اوالً: اين حادثه و حوادث پيش از آن به روشنى نشان 
ميدهد كه آنچه امروز آماج حمله ى نظام استكبار 
جهانى است، اصل اسالم عزيز و قرآن مجيد است؛ 
صراحِت مستكبران در دشمنى با جمهورى اسالمى 
ناشى از صراحت ايران اسالمى در مقابله با استكبار 
است و تظاهر آنان به دشمن نبودن با اسالم و ديگر 
مسلمانان، دروغى بزرگ و فريبى شيطانى است. آنان 
با اسالم و هر آنكس كه بدان پايبند است و هر آنچه 

نشانه ى مسلمانى است دشمن اند.
و  اسالم  با  توزى ها  كينه  ى  سلسله  اين  ثانياً: 
مسلمين، ناشى از آن است كه از چند دهه پيش 
تاكنون نور اسالم از هميشه تابنده تر و نفوذ آن در 
از هميشه  و حتى در غرب  اسالم  دلها در جهان 
بيشتر شده است. ناشى از آن است كه اُمت اسالم از 
هميشه بيدارتر شده و ملتهاى مسلمان اراده كرده اند 
زنجيرهاى دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران را پاره 
كنند. حادثه ى اهانت به قرآن و پيامبر  عظيم الشأن 
صلى ا... عليه و آله، با همه ى تلخى، در دل خود حامل 
بشارتى بزرگ است. خورشيد پر فروغ قرآن روزبروز 

بلندتر و درخشنده تر خواهد شد.
ثالثاً: همه بايد بدانيم كه حادثه ى اخير ربطى به 
كليسا و مسيحيت ندارد و حركات عروسكى چند 
كشيش ابله و مزدور را نبايد به پاى مسيحيان و 
به  هرگز  مسلمانان  ما  نوشت.  آنان  دينى  مردان 
عمل مشابهى در مورد مقدسات اديان ديگر دست 
نخواهيم زد. نزاع ميان مسلمان و مسيحى در سطح 
عمومى،  خواسته ى دشمنان و طراحان اين نمايش 
ديوانه وار است و درس قرآن به ما، در نقطه ى مقابل 

آن قرار دارد.
و رابعاً: طرف مطالبه ى  همه ى مسلمانان، امروز 
دولت آمريكا و سياستمدارن آنند. آنها اگر در ادعاى 
دخالت نداشتن خود صادقند بايد عوامل اصلى اين 
جنايت بزرگ و بازيگران ميدانى آن را كه دل يك و 
نيم ميليارد مسلمان را به درد آورده اند، به گونه اى 

شايسته به مجازات برسانند.
و السالم على عباد اهللا الصالحين
سّيد على خامنه اى
22/شهريور/1389
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عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) :

پاسخ به هتك حرمت قرآن 
بايد منطقى باشد

عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) :

مي خواهند جنگ صليبي
 راه بياندازند

«حجت االسالم والمسلمين هادوى تهرانى» با تأكيد بر اينكه هدف از اهانت به قرآن تقدس زدايى از 
مفاهيم اسالمى و ايجاد وحشت عليه مسلمانان است، گفت: مسلمانان بايد با منطق قرآنى و سخن 

مستدل به اين اقدامات پاسخ داده و روشهاى قانونى و مسالمت آميز در پيش بگيرند.
اين عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) در رابطه با هتك حرمت قرآن در آمريكا اظهار داشت: 
اتفاقى كه در آمريكا رخ داد و با فعاليت گسترده رسانه اى از دو ماه پيش زمينه آن فراهم شد، حلقه 
اى از سناريوهايى است كه در غرب عليه اسالم طراحى مى شود. هدف اين سناريوها در اين مرحله 
تقدس زدايى نسبت به مفاهيم اسالمى، ايجاد وحشت در مخاطبين غربى نسبت به اسالم و به تعبيرى 

واكسينه كردن مردم غرب نسبت به مفاهيم اسالمى است.
هادوى تهرانى گفت: شيوه اى كه در اين تبليغات به كار گرفته مى شود شبيه شيوه اى است كه در 
صدر اسالم، اعراب جاهلى، كفار و مشركين قريش عليه پيامبر داشتند و ديگران را مى ترساندند كه 
نزديك پيامبر نروند، آن بزرگوار را جادوگر خوانده و مردم را از اين امر مى ترساندند كه آنها را جادو 

كند تا مردم به صداى  پيامبر و نواى قرآن گوش ندهند.
وى يادآور شد: البته اين احتمال وجود دارد كه در پس اين فضاسازى ها اقداماتى به نام مسلمانان 
انجام شده و زمينه سازى اين امر در اظهارات ترى جونز هم وجود دارد كه روز پس از يازدهم سپتامبر 
در مصاحبه اى گفته است "قرآن نمى سوزانم و نخواهم سوزاند" و در همان مصاحبه گفته است كه 

"تا كنون 100 تهديد دريافت كرده ام".
هادوى تهرانى با تأكيد بر اينكه وظيفه مسلمانان در شرايط فعلى توجه به دسيسه هايى است كه 
دشمنان اسالم دارند گفت: مسلمانان بايد با حفظ آرامش و متانت اسالمى خود، استحكام و قدرت در 
مقابل دشمنان اسالم و تكيه بر منطق قرآن كه منطق گفتگو و منطق سخن مستدل است حركت 
كنند، چرا كه اگر اين منطق قرآنى در مقابله با حوادث امروز حفظ شود پيروز اين صحنه مسلمانان 

خواهند بود.
رييس هيأت علمى بعثه حج رهبري در رابطه با بهترين واكنش مسلمانان به اين اهانتها گفت: برگزارى 
تظاهرات آرام و منطقى و ارائه ديدگاه هاى اسالم به اشكال مختلف در رسانه هاى مرتبط با مسلمانان 

و رساندن پيام مسلمانان به اشكال مختلف مؤثر خواهد بود.
وى اضافه كرد: انجام اقدامات تروريستى به نام مخالفت با اين جريان در كشورهاى غربى از نظر 
مسلمانان محكوم است اما به اين معنا نيست كه مسلمانان ساكت بنشينند. مسلمانان بايد در مجامع 
مدنى، مراكز قانونى و حقوقى، صحنه هاى قانونى و عمومى و تظاهرات آرام و مسالمت آميز و قانونى 
حضور داشته باشند و عليه افرادى كه چنين اقداماتى را انجام داده اعالم جرم كرده و تالش كنند در 

فضايى مستدل و منطقى پيام اسالم را عرضه كنند. 

پيام  به  اشاره  با  شبسترى»  مجتهد  محسن  «آيت اهللا 
مقام معظم رهبرى در محكوميت قرآن سوزى در آمريكا، 
گفت: مقام معظم رهبرى در اين پيام مبارك، به نكات 
مهمى اشاره كردند. از جمله اينكه اين يك مسئله عادى 
كار چند نفر اراذل و اوباش نبوده بلكه پشت پرده دست 
صهيونيست ها بوده و آنها طراح اصلى اين اهانت بودند 
و بوسيله يكى از كشيش ها و پيش از روز قدس مطرح 
شد؛ كه همانطور كه اجراى آن هم بعد از روز قدس انجام 

شد.
اين عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت (ع) افزود: در 
حقيقت طراح اصلى صهيونيست ها بودند و مى خواستند 
با اين اهانت، بين مسلمانان و مسيحيان تقابل انداخته و 
جنگ صليبى را در خاطره ها تجديد كنند. لذا رهبر معظم 

انقالب هشدار دادند كه مسلمانان هوشيار باشند.
آيت اهللا مجتهد شبسترى ادامه داد: اين تذكر مقام معظم 
رهبرى و مراجع تقليد و عكس العملى كه مسلمانان در 
اين چند روز از خود نشان دادند  تا حدودى توطئه آنها را 

خنثى مى كند و آنها مى فهمند كه مسلمانان متحدند.
اشاره  با  اهل بيت(ع)  جهانى  مجمع  شوراى عالى  عضو 
به محكوميت اين اقدام از سوى مسيحيان، يادآور شد: 
همه بايد كتاب هاى آسمانى را محترم دانسته و به آنها 
اهانت نكنيم؛ زيرا اين كتاب ها، كتب مقدسى هستند. اين 
جسارت آنها براى اين بود كه مسلمانان را تحريك كنند 
تا مسلمانان نيز به تورات و انجيل جسارت نمايند ولى اين 

كار انجام نخواهد شد.
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دبيركل مجمع:

صهيونيست ها در رأس 
برنامه قرآن سوزى
 قرار دارند

«حجت االسالم والمسلمين محمد حسن اخترى» دبيركل مجمع جهانى اهل 
بيت(ع) در رابطه با فراخوان يك كشيش آمريكايى مبنى بر سوزاندن قرآن در 
سالروز حمالت يازدهم سپتامبر گفت: اهانت نسبت به هر دين، فرهنگ و سنتى، 
بسيار نابخردانه و جاهالنه و متعصبانه است. اين اقدام از سوى تمام انسانهاى 
آزاد، دورانديش ، عاقل و پيروان همه اديان محكوم خواهد بود، گذشته از اينكه 

مسلمانان نيز از اين اقدام اعالم بيزارى مى كنند.
دبيركل مجمع جهانى اهل بيت(ع) با اشاره به اينكه برخى گروههاى سياسى 
اين اقدامات را مورد پشتيبانى قرار داده اند گفت: بى ترديد صهيونيستها در رأس 
آن هستند. اين افراد بايد بدانند چنين فراخوانهايى باعث ايجاد شكاف بيشتر 
ميان پيروان اديان مى شود. ما همه وظيفه داريم مردم و پيروان اديان را به هم 

نزديك  كنيم.
حجت االسالم اخترى تأكيد كرد: سران مذاهب، روحانيون، اسقف ها، كشيش ها، 
علما و دانشمندان اديان بايد تالش كنند طرفداران اديان به يكديگر نزديكتر 
شده و همكارى بين مذهبى توسعه يابد. اگر اين افراد به واقع طرفدار انجيل 
هستند، بايد بدانند پيروان حضرت مسيح به محبت و مهربانى مشهور هستند 
چرا كه بسيارى از تعاليم انجيل مانند قرآن به ايجاد محبت و اخوت ميان مردم 

تأكيد كرده است.
برادرى، صلح و حمايت و  به  را  يادآور شد: قرآن كتابى است كه مردم  وى 
دستگيرى فقرا، ايتام و محرومين دعوت مى كند. قرآن مردم را به عبادت خدا، 
ارتباط با غيب، خودسازى، تقوا، پرهيزكارى و مبارزه با فساد دعوت مى كند. آيا 

با چنين ويژگيها و معارفى مى توان قرآن را مورد اهانت قرار داد؟
حجت االسالم اخترى گفت: بايد راهى يافت كه با سران اين حركت گفتگو كرد 
و آنها را متوجه حقيقت اسالم و قرآن كرد. بى ترديد مى توان گفت آنها قرآن 
را درك نكرده اند. ممكن است آنها تحت تأثير اقدامات خشني قرار گرفته اندكه 

برخى به نام اسالم انجام داده اند.
وى در ادامه اضافه كرد: بسيارى از مسلمانان، علماى مسلمان، سازمان هاى 
اسالمى و كشورهاى اسالمى در همان روز يازده سپتامبر 2001 اعالم كردند 
اسالم با تروريسم مخالف است . مسلمانان اعالم كردند افرادى كه دست به اين 
اقدام زده اند از ما نيستند. اسالم از تروريسم و خشونت به دور است و اين نوع 

اقدامات را محكوم مى كند.
وى از مؤسسات و سازمانهاى اسالمى در غرب خواست  تالش كنند اين افراد با 
اسالم بيشتر آشنا شده و رويكردهاى افراطى نسبت به اسالم كه در نتيجه جهل 

و نادانى به وجود آمده از بين برود.
دبيركل مجمع جهانى اهل بيت(ع) گفت: انتظار مى رود مجامع بين المللى 
چون كميسيون حقوق بشر و سازمان كنفرانس اسالمى از راههاى حقوقى و 
قانونى مانع انجام چنين اقداماتى شوند. چرا كه اين اقدامات موجب ايجاد تنش 
ميان مسلمانان و غير مسلمانان خواهد شد و بايد پيش از اجرايى شدن از آن 

جلوگيرى كرد.
وى تصريح كرد: مجمع جهانى اهل بيت(ع) نيز به نوبه خود وظيفه خود را در 

اين رابطه انجام مى دهد.
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�  به قلم: فرهاد عارف دوست
(خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع)

چرا ديگران به 
قرآن سوزى واكنش 
نشان ندادند؟

آغاز توطئه
فرآيند حساسيت شكنى مسلمانان نسبت به اسالم 
توسط يك بيمار روانى به نام «سلمان رشدى» آغاز 
هند از يك پدر مرتد  شد؛ كسى كه در "بمبئى" 
متولد شد و براى تحصيل به انگلستان رفت. او كه در 
ايام نوجوانى در بمبئى نيز مشكالت اخالقى داشت، 
اين مسايل را در كتابش "آيات شيطانى" ـ كه از 
داستان جعلى غرانيق سرچشمه گرفته استـ  مطرح 

كرد.

ادامه توطئه؛ آخرين جنگ
اين توطئه از آن پس و با فواصل زمانى مختلف ادامه 
يافت. بعد از فروپاشى شوروى، زمانى كه اسالم تنها 
رقيب غرب شناخته شد، اروپا در توهين به اسالم 
فعاليت مضاعفى از خود نشان داد. از اين به بعد، 
نيروهاى نامرئى ضد اسالمى نيز از سايه خارج شدند. 
سوى  از  درستى  عكس العمل  چون  برهه  اين  در 
مسلمانان در برابر اين روند نشان داده نشده، دشمن 
روز به روز جرى تر شد و دشمنى خود را در "صنعت 
فرهنگ" با ساخت انواع فيلم ها، كتاب ها، نقاشى ها، 
اسالم  بر ضد  كامپيوترى  بازى هاى  و  كاريكاتورها 

متمركز نمود.
فرهنگى هم اكنون جلوى  اين محصوالت  از  يكى 
چشم نگارنده بر صفحه مانيتور قرار دارد؛ يك بازى 
 ."last war game  رايانه اى به نام "آخرين جنگـ
بايد مساجد را تخريب  كاربر در اين بازى جديد، 
اينك  نه تنها  غربى ها  بكشد.  را  مسلمين  و  كند 
مشغول كاشتن بذر عداوت با اسالم در نسل هاى 
آينده خودشان هستند بلكه با ساخت اين بازى و 
بازى هايى شبيه به اين و صدور آن به كشورهاى 
با قيمتى ارزان، تالش مى كنند كه نسل  اسالمى 
جديد مسلمانان نيز حساسيت خود را نسبت به هدم 

مساجد و قتل مسلمين از دست بدهند.
توطئه جديد

اين روند توهين به اسالم امروز به اينجا رسيده است 
كه عده اى تحت نظارت يا حمايت پليس آمريكا، 
قرآن مجيد را به آتش مى كشند و عده اى نيز اوراق 
آن را زير پا له مى كنند. بديهى است كه اين اولين 

توطئه ى قرآن سوزى را مى توان شديدترين و بيشرمانه ترين 
اقدامى دانست كه متشددترين دشمنان اسالم عليه اين 
دين آسمانى صورت دادند. پر واضح است كه در پشت 
پرده ى اين توطئه، قدرت هاى صهيونيستى و آمريكايى 
قرار داشته و دارند؛ همان هايى كه جنگى فرهنگى و 
همه جانبه اي را عليه مسلمانان آغاز كرده و همه مقدسات 
اسالمى را هدف توهين و هتك حرمت قرار داده اند.
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اقدام نيست و البته آخرين اقدام هم نخواهد بود بلكه 
به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمى امام خامنه اى: 
«اين حلقه ى ديگرى از زنجيره ى ننگينى است كه 
با خيانت سلمان رشدى مرتد آغاز شد و با حركت 
كاريكاتوريست خبيث دانماركى و دهها فيلم ضد 
اسالم ساخته شده در هاليوود ادامه يافت و اكنون به 

اين نمايش نفرت انگيز رسيده است».
چيزى كه مهم است و رهبر انقالب هم بدان اشاره 
داشته و سؤالى است كه شايد ميليون ها مسلمان 
رنجور از توهين مقدس ترين كتاب آسمانى نيز به 
دنبال يافتن پاسخ آن باشند و رهبر انقالب نيز در 
پيام خود آن را مطرح كرده اند اين است كه "پشت 
صحنه ى اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟"

پشت پرده
رهبر انقالب اسالمى با توجه به اقدامات جنايت بار 
فلسطين،  عراق،  افغانستان،  در  اسالم  دشمنان 
اتاق هاى  و  سلطه  نظام  سران  پاكستان،  و  لبنان 
و  آمريكا  دولت  بر  نفوذ  داراى  صهيونيستى  فكر 
دولت  بر  نيز  و  آن  نظامى  و  امنيتى  سازمان هاى 
انگليس و برخى دولتهاى اروپايى را پشت صحنه ى 
اين اقدامات معرفى كردند. ايشان آنگاه به حرف دل 
«بوش پسر» در يازدهم سپتامبر اشاره كردندـ  كه 
جنگى صليبى را عليه اسالم اعالم كرده بودـ  و آنگاه 
نوشتند: «بنا بر گزارش ها، همان شخص، ديروز (11 
اين جنگ  سپتامبر 2010) اعالم كرده است كه 

صليبى با ورود كليسا به صحنه، كامل شد».
حال بايد پرسيد كه هدف جنگ صليبى چه كسانى 
بودند و چه كسانى از آن متضرر شدند؟ اين سؤال 
نياز به پاسخ ندارد و همه ى ما مى دانيم كه صليبى ها 
با اسالم و جهان اسالم به مدت سه قرن جنگيدند 
و اين جنگ با شكست غرب به پايان رسيد؛ اگرچه 
غربى ها در طول اين جنگ، تمدن، شهرنشينى و 
آداب لباس و سفره را آموختند و داراى دانشگاه 
شدند و در نتيجه آنچه از مسلمانان آموخته بودند به 
رنسانس و انقالب صنعتى رسيدند و تمدن امروزشان 

را پى ريختند.

چرا فقط ايران؟
هم اكنون در پاكستان و برخى كشورهاى اسالمى 
گستردگى  به  نه  البته  ـ  قرآن سوزى  به  اعتراض 
ادامه  ـ  دشمن شناس  و  بصير  ايرانيان  اعتراضات 
دارد؛ ولى وقتى در مورد آن به تحقيق مى پردازيم 
مى بينيم كه اين عكس العمل ها يا از جانب شيعيان 
اين كشورهاست و يا با روشن گرى رسانه هاى شيعى 
و واليى به وجود آمده است. بنابراين، اين پرسش 
در اذهان به وجود مى آيد كه آيا قرآن تنها به ايران 
و شيعيان تعلق دارد؟ آيا ديگرانى كه در محافل 
داخلى، خود را تنها مسلمانان دنيا و تنها وارثان 
قرآن معرفى مى كنند و شيعيان را تكفير نموده و 
جوخه هاى ترورشان با تالوت آياتى از قرآن مجيد 
سر مسلمانان شيعه و سنى را از بدن جدا مى كنند، 
صليبيون  توسط  قرآن سوزى  به  اعتراض  فرصت 

جديد را ندارند؟
مسلمانان  كه  حالى  در  پاكستان  در  هم اكنون 
سيل زده نياز به كمك رسانى دارند عده اى تروريست 
تكفيرى با كامل ترين تجهيزات ممكن در شهرهاى 
مختلف به كشتار مسلمانان سنى و شيعه اين كشور 
و  جهاد  و  اسالم  مدعيان  همين  اما  مشغول اند؛ 
مبارزه، در برابر خطرناك ترين دشمن اسالم و قرآن 
يعنى صهيونيسم بين المللى حتى حاضر به اعتراض 
زبانى نيز نيستند و حتى در روز قدسـ  هنگامى كه 
شيعيان و مسلمانان به اشغال قبله اول مسلمانان و 
محاصره غزه اعتراض مى كنند ـ دست به عمليات 
انتحارى مى زنند و صد ها نفر را به خاك و خون 

مى كشند.
به  توجهى  قابل  اعتراض  نيز  عربى  در كشورهاى 
هم  چندانى  انتظار  البته  نمى شود.  سوزى  قرآن 
نيست چون دولتمردان اين كشورها پيش از اين نيز 
در موضوع بيت المقدس و فلسطين ترجيح داده اند 
كه در كنار اشغالگران باشند و مدافعان فلسطين و 

قبله اول مسلمانان را سركوب كنند!
اگر يك رييس جمهور مسيحى صهيونيست با اسالم 
اعالن جنگ كند آيا هدفش تنها ايران است؟ و آيا 
تنها ايران و شيعيان بايد در برابر آن بايستند؟ آيا 
قرآن تنها متعلق به ايران و شيعيان است كه تنها 

آنان بايد در برابر جسارت غربيان به اين كتاب مقدس 
"عكس العمل قابل توجه" از خود نشان دهند؟

بلندگوى استعمار كهنه و استكبار نوـ  يعنى شبكه 
بدنام "بى بى سى" ـ در گزارشى نوشت و تبليغ كرد 
كه : «قرآن سوزى اتفاق خاصى نبود و اعتراضاتى كه 
مى بينيم بر اثر تحريكاتى است كه علما و مسؤوالن و 
رسانه هاى ايرانى ايجاد كردند و بدان دامن زدند؛ در 
حالى جهان عرب و اسالم عكس العمل خاصى بدان 

نشان نداده است»!!
به  ـ  مسلمانان  ندادن  نشان  براستى عكس العمل 
غير از ايران و چند نقطه ى محدود ديگر در دنيا ـ 
دليل بر آن است كه حادثه ى مشمئزكننده  اهانت به 
قرآن كريم، حادثه اى غير مهم بوده؟ يا اينكه دليل 
بى اعتنايى مسلمانان به اين قضيه بسيار مهم است؟

راز عدم واكنش ديگران؟
برخى كشورهاى عربى و اسالمى به همان دليل در 
قبال اهانت به قرآن واكنش نشان ندادند كه پيش از 
اين در قبال "توهين سلمان رشدى" و "اهانت هاى 
و  فرقه اى  "جنايت هاى  و  ماهواره اى"  شبكه هاى 
و  اعراب  صلح  باصطالح  "مذاكرات  و  تكفيرى" 
اسرائيل" هم واكنش درخورى نشان ندادند. عده اى 
جاهل اند و عده اى متجاهل؛ و بيشتر اين كشورها نيز 
داراى رهبران شجاع و دينمدار و رسانه هاى آزاد و 
آزاده اى نيستند تا براى مردم روشن گرى كنند و از 

توطئه ها و پشت پرده ها بگويند.
آنچه مسلم است اينكه عكس العمل ايران و شيعيان 
دنيا به قضيه ى قرآن سوزى و مسائل مشابه، نشان 
از آن دارد كه اينان دشمن شناسان واقعى هستند. 
عكس العمل نشان ندادن ديگران نيز مفهوم عكس 

را دارا است.
اما اگر قرآن و قبله اول، در مقام دفاع، فقط متعلق 
به ايران و شيعيان و معدودى مجاهدان است، و تنها 
شيعيان بايد مسلمانان را به وحدت بخوانند، پس 

ديگران در كجاى اسالم مى گنجند؟
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�  به قلم: حجت االسالم والمسلمين سيد محمدرضا آقاميرى
(مشاور دبيركل مجمع)

آبشخور فتنه ها كجاست؟
پشت پرده قرآن سوزى 

مقدمه
حادثه قرآن سوزى در كشور آمريكا حادثه اى شوم بود كه به برانگيختن احساسات 
مسلمانان در اقصى نقاط جهان منجر شد.حادثه اى تلخ كه ما را به شكايت بيشتر 
از روزگار غيبت واداشت و قلوب ما را براى ديدار امير و امام دولت كريمه مشتاق 
تر كرد، باشد تا در زمره رهبرى معظم انقالب، در ركاب مواليمان حضرت بقية 

اهللا االعظم درآييم و ظهور آن منجى بشريت، پايانى باشد براى هميشه نادانى.
حادثه اى كه با تهديد يك كشيش تندرو آمريكايى به سوزاندن قرآن در سالگرد 
يازده سپتامبر آغاز شد و اگرچه با توجه به هراس دولت آمريكا از واكنشهاى 
جهانى و اسالمى به اين موضوع، از سوى اين كشيش عملى نشد، اما توسط 
تنى چند از شهروندان گستاخ و بى آبروى آمريكايى، به عرصه بروز پيوست 
و تصاوير آن در رسانه ها منتشر گرديد.اين حادثه با واكنش محكم و اعتراض 
آميز مسلمانان مواجه شد و اعتراضات از اندونزى و مالزى تا كشمير و پاكستان 
و شمال آفريقا و ايران، جهان اسالم را به خروش آورد. اما به نظر مى رسد عالوه 
بر نشان دادن خشم مقدسمان مى بايست با نگاهى تحليلى و عميق به ريشه 
يابى علل و عوامل اين حادثه پرداخت؛ علل و عواملى كه با دست به دست قرار 
دادن هم، پروژه خطرناك جنگ اديان را كليد مى زنند و نظريه جنگ تمدنهاى 
ساموئل هانتينگتون و سخنرانيهاى نومحافظه كارانى مانند جرج بوش درباره آغاز 

جنگهاى صليبى را معنايى دوباره مى بخشد.
آنچه مرا به نگارش اين نوشتار ترغيب نمود، هم سويى جريان فتنه هاى بزرگ در 
يك زمان بود چرا كه اگر جريان هاى فتنه را بخوبي واكاوى نماييم، در خواهيم 
يافت آبشخور جريان هايى كه اين روزها رخداده و يا چند دهه و چند سال از آن 
مى گذرد، يكى است و همه در يك اطاق فكر طراحى مى شود، چيزى كه هست 

گذر زمان، كم و كيف آن را تحت تاثير قرار داده است.

1. نسخه قالبى اسالم انقالبى و سياسى؛ بازيگر پروژه اسالم هراسى
مدرنيزم و تمدن مدرن غرب كه در قامت اياالت متحده، تجلى نهايى را پيدا 
كرده است، همواره براى تداوم هويت خويش به باز آفرينى "ديگرى" به عنوان 
دشمن نياز دارد. دشمنى كه عالوه بر خطر، از عنصر عقالنيت كه نماد تمدن 
مدرن است محروم مى باشد. هيوالهاى خطرناكى كه مظهر شر است و ضمن 
ترسناكى، همواره مقهور قدرت و زيركى اياالت متحده به عنوان نماد خير، واقع 

مى گردد.
همواره فضاى اجتماعى سياسى اياالت متحده به اين "ديگر" دشمن نياز دارد. 
يك روز ژاپنى هاى چشم بادامى، يك روز كمونيستها و روسها، روزگارى آدم 

فضايى ها و هيوالها و اخيرا مسلمان و به قول خودشان تروريستها. پس از 
پيروزى انقالب اسالمى، ايدئولوژى اسالمى و مكتب اسالم انقالبى شيعه تمدن 
غرب را به چالش گرفت و با شعار بازگشت به اصول و اتحاد جهان اسالم و ضمن 
عقالنيت و بهره گيرى از پيشرفتهاى علمى، راه حل بديلى را درمقابل تمدن 
مادى غرب قرار مى داد. ترويج و معرفى اين ايدئولوژى چالشگر كه داراى نقاط 
جذاب معنوى و عقالنى بود، براى اياالت متحده خطرات زيادى مانند امكان 

جذب افكار عمومى و نخبگان را در پى داشت.
غربى ها نياز به نسخه و تصويرى از اسالم داشتند كه هم خشن بوده و هم 
غير عقاليى كه بتوان كاريكاتوريزه اش كرد و هم بتوان عليه نسخه اسالم ناب 
محمدى از آن بهره جست.بهترين ابزار در اين راه وهابيت و فرزندان عملى آن 
يعنى طالبان و القاعده بودند. لذا ساختن "ديگرى" خشن و غير عقالنى از اسالم 
در دستور كار غربى ها قرار گرفت.آنها نياز به نسخه و تصويرى از اسالم داشتند كه 
هم خشن بوده وهم غير عقاليى كه بتوان كاريكاتوريزه اش كرد و هم بتوان عليه 
نسخه اسالم، ناب محمدى از آن بهره جست. بهترين ابزار در اين راه وهابيت و 
فرزندان عملى آن يعنى طالبان و القاعده بودند. گفتنى است پروژه اسالم ستيزى 
كه از بدو پيدايش و ظهور دين اسالم به عنوان نجات بخش ترين مكتب فطرى و 
عقاليى، همواره يعنى اكنون، ديروز و روزهاى نخست، به عنوان اصلى ترين خطر 
در تمام محافل انديشه اى، سياسى، نظامى و اطالعاتى غرب، بيشترين جايگاه 
را بخود اختصاص داده است و پر واضح؛ اين جنگ تمام عيار به خاطر خطراتى 
است كه اسالم براى مكاتب خرافى و موهون غرب ايجاد كرده و وسعت دامنه آن 
نيز به فراخى تمام ترس و وهم و هن آنان است، بنابراين روزى براى مقابله با اين 
خطر، انديشه اى، شمشير كشيده، روزى از راه زر و اقتصاد به جنگ با مسلمانان 
برخواسته و روزى از طريق دشمنان قسم خورده داخلى اسالم به پيكره مقدس 

اسالم ضربه وارد كرده است و امروز خدنگى ديگر، چون سده هاى گذشته.
به بحث باز مى گرديم؛ اولين ويژگى اين گروه (ديگر) اين بايد باشد كه ضد شيعه 
بايست باشند كه مبادا نصيبى به گفتمان اسالم ناب برسد. لذا آنان وهابيت را 
برگزيدند. نكته جالب اينجاست كه اين روزها مصادف با ايام يوم الهدم است. يوم 
الهدم يعنى روز ويران كردن. در هشتم شوال سال 1344 هجرى قمرى، وهابيان 
كه گروهكى ساخته و پرداخته دولت انگليس بوده و براى تأمين منافع استعمار 
پير بوجود آمده بودند، در حجاز، به سركردگى عبدالعزيز بن سعود پس از اشغال 
مكه، روى به مدينه آوردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر، سرانجام 
آن را اشغال نموده، مأمورين عثمانى را بيرون كردند و به تخريب قبور ائمه بقيع 
و ديگر قبور پرداختند، هم چنين قبر ابراهيم فرزند پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه 
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و آله و سلم) قبور زنان آن حضرت، قبر ام البنين مادر حضرت اباالفضل العباس 
(عليه السالم) و قبر عبداهللا پدر پيامبر و اسماعيل فرزند امام صادق (عليه السالم) 

و بسيارى قبور ديگر پرداختند.
اما اين اولين اقدام وحشيانه آنان نبود، پيش از اين نيز، وهابيان به عراق حمله 
كرده و همسو با دولت انگليس در صدد تخريب مراقد مطهره ائمه هدى عليهم 

السالم در عراق نيز برآمدند.
الزم بود از گروهى استفاده شود كه چهره اسالم را خشن و ضد علم و تمدن نيز، 
معرفى و تصوير كنند. وهابيون در اين راستا سابقه درخشانى داشتند!! «جميل 
صدقى زهاوى» در خصوص فتح طائف مى نويسد: «طفل شيرخواره را بر روى 
سينه مادرش سر بريدند، جمعى را كه مشغول فراگيرى قرآن بودند كشتند، 
چون در خانه ها كسى باقى نماند، به دكان ها و مساجد رفتند و هر كس بود، حتى 
گروهى را كه در حال ركوع و سجود بودند، كشتند. كتاب ها را كه در ميان آن ها 
تعدادى مصحف شريف و نسخه هايى از صحيح بخارى و مسلم و ديگر كتب فقه 

و حديث بود، در كوچه و بازارافكندند و آنها را پايمال كردند.»
در يازده سپتامبر نيز، همان تاريخ به گونه اى ديگر رقم خورد اما اين بار با 
رويكردى وارونه و ظاهراً خشونت طلبانه از سوى همان فرقه اى كه انگليسى ها 
در 300 سال پيش، ساز و كار تاسيس آن را رقم زده بودند، يعنى در همان 
سال هايى كه محمد بن عبد الوهاب، مى زيسته است، بله اين فرقه، همان كسانى 

هستند كه غرب، در اطاق هاى فكر خود به عنوان جنود تأثير گذار در از هم 
گسستگى مسلمين و از بين رفتن يكپارچگى آنان تاسيس نموده بود.

صهيونيست ها براى بقاى خود در عرصه سياسى عالوه بر كنترل نخبگان سياسى 
اياالت متحده عليه جهان اسالم كه با شبكه هاى البى مانند آيپك انجام مى 
پذيرد،نياز به كنترل افكار عمومى جامعه آمريكا كه بر خالف باور عمومى،از قضا 
بسيار هم مذهبى است دارند و هيچ ابزارى غير از احساسات ملى و مذهبى 

جامعه آمريكايى نمى تواند پروژه اسالم هراسى را تقويت كند.

2. رويارويى اسالم و مسيحيت؛ خواست صهيونيست ها
واقعيت خدشه ناپذير اينجاست كه در مدل اسالم انقالبى ناب محمدى،اقليتهاى 
دينى از حقوق خوبى برخوردارند.مسيحيان از روزگار صفويه كه دولتى شيعى 
مرام بود با آزادى در اصفهان زندگى كرده اند.حقوق و اموالشان محفوظ و آزادى 
دينى نيز، براى آنان وجود داشته است. پس از پيروزى انقالب اسالمى تمام 
اقليتهاى دينى از جمله مسيحيان چه آشورى چه ارمنى از نماينده در مجلس 
شوراى اسالمى، برخوردار شده اند. پس زمينه اى براى نبرد فرقه اى بين اسالم 
انقالبى و مسيحيت وجود ندارد. صهيونيست ها براى بقاى خود در عرصه سياسى، 
عالوه بر كنترل نخبگان سياسى اياالت متحده، عليه جهان اسالم كه با شبكه 
هاى البى مانند آيپك انجام مى پذيرد، نياز به كنترل افكار عمومى جامعه آمريكا 
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كه بر خالف باور عمومى، از قضا مذهبى هم مى باشند دارند و هيچ ابزارى غير 
از احساسات ملى و مذهبى جامعه آمريكايى نمى تواند پروژه اسالم هراسى را 

تقويت كند.
حادثه يازده سپتامبر كه نهايتاً بدون مشخص شدن ابعادش، مسؤوليتش به 
دوش القاعده وهابى افتاد و آن نادانان نيز با ددمنشى و گردنكشى اين بهتان را 
پذيرفتند، كليد مرحله جديد پروژه اسالم هراسى در آمريكا رقم خورد. مسلمانان 
خطرناكى كه با يك عمليات هاليوودى دو هواپيما را به يك مركز تجارى مى 
كوبند و 3000 غير نظامى را در آن واحد مى كشند، بهترين سوژه براى تحريك 
افكار عمومى اند. جالب اين كه بن الدن و بوش با يك ادبيات سخن مى گفتند 
و هر دو از ادبيات جنگ صليبى استفاده مى كردند. ادبيات جنگ صليبى براى 
عوام آمريكا يادآور جنگهاى اسالم و مسيحيت است. جنگهايى كه چند قرن به 

درازا كشيد و هنوز از خاطر فراموش نشده است.
عالوه بر اين، صهيونيست ها به دنبال پر رنگ كردن، تز جنگ تمدنها با سوء 

استفاده از جهالت و خيانت وهابيت است.
به اعتقاد هانتينگتون، تقابل تمدنها، سياست غالب جهانى و آخرين مرحله تكامل 
درگيريهاى عصر نو را شكل مى دهد. خصومت هزار و چهارصد ساله اسالم و غرب 
در حال افزايش است و روابط ميان دو تمدن اسالم و غرب آبستن بروز حوادثى 
خونين مى شود. وى در كتابش، بيان مى دارد تازمانى كه اسالم، اسالم باقى 
بماند(كه باقى خواهدماند) و تازمانى كه غرب، غرب باقى بماند (چيزى كه بعيد به 
نظر مى رسد) تنها عامل تعيين كننده روابط موجود ميان اين دو دايره فرهنگى 
عظيم و دو سبك متفاوت زندگى، كشمكش بنيادين ميان آن دو خواهد بود. 
كشمكشى كه 1400 سال تمام، تعيين كننده روابط ميان اين دو فرهنگ بوده 
است. هانتينگتون براى اثبات «خطر اسالم » نتايج نظر سنجى انجام شده در 
آمريكا را منتشرنمود. نظر سنجى كه طى آن اكثريت پرسش شوندگان به اين 
گمان بودند كه خطرى به نام خطر اسالم، وجود دارد. از زمان انتشار نتايج 
اين نظر سنجى ظاهراً بسيارى از مردم بدان اعتقاد پيدا كرده اند. هانتينگتون، 
جهان امروز را به بخشهاى فرهنگى متفاوتى تقسيم مى كند و معتقد است آن 
قسمت از جهان كه داراى فرهنگ اسالمى است، اصلى ترين دشمن احتمالى 
غرب خواهد بود! هانتينگتون ادعا مى كند كه غرب مسيحى - يهودى در سده 
21 هم از نظر سياسى و هم ازنظر اقتصادى قربانى مطامع امپرياليستى پيروان 

اسالم و كنفوسيونيسم خواهد شد.
صهيونيستها نياز به همدردى جامعه مسيحى آمريكا دارند، لذا خطوط اصلى 

تبليغاتى زير را دنبال مى كنند.
1- همانگونه كه رژيم اشغالگر اسراييل با خطر تروريستهاى حماس و حزب اهللا 
مواجه هست، شما(آمريكايى ها) هم در معرض خطر القاعده و تروريستهايش 

هستيد.
2 - همانگونه كه غير نظامى هاى ما در عمليات استشهادى كشته مى شوند شما 

نيز در معرض اين حمالت از سوى القاعده هستيد.
3 - و نهايتا اين تروريست ها، موجوداتى ضد عقل، ضد حقوق بشر، ضد زنان، 
كودكان و خطرناك هستند و علت اين مشكالت، باورهاى دينى آنها و كتاب 

قرآن است.

صحنه هاى عجيب و دردآور شكنجه و سربريدن اتباع غرب با پرچم مزين به نام اهللا 
اكبر و شعارها و ظواهر دينى توسط سلفيون تكفيرى فقط و فقط به نفع صهيونيستها 

به منظور شعله ور ساختن جنگ دينى ميان مسيحيان و مسلمانان است.
بازخورد اين فضا سازيها در غرب ماجراهايى مانند فيلم فتنه،كاريكاتور مستهجن 
و گستاخ دانماركى و آتش زدن قرآنها در آمريكا و برخى كشورهاى غربى است.

 واكنش عقاليى مرجعيت شيعه
مرجعيت شيعه در تاريخ نشان داده است كه داراى بصيرت و درك بااليى از 
تحوالت سياسى است و به راحتى در زمين دشمنان اسالم و طبق نقشه آنان 
بازى نمى كند.مراجع تقليد ما ضمن محكوميت اين حادثه تلخ و اعتراض به 

مدعيان آزادى تساهل فرهنگى و دينى در غرب، ما را به هوشيارى فراخواندند.
براى مثال رهبر معظم انقالب در پيام خود اين گونه نوشتند همه بايد بدانيم كه 
حادثه ى اخير ربطى به كليسا و مسيحيت ندارد و حركات عروسكى چند كشيش 
ابله و مزدور را نبايد به پاى مسيحيان و مردان دينى آنان نوشت. ما مسلمانان، 
هرگز به عمل مشابهى در مورد مقدسات اديان ديگر دست نخواهيم زد. نزاع ميان 
مسلمان و مسيحى در سطح عمومى، خواسته ى دشمنان و طراحان اين نمايش 

ديوانه وار است و درس قرآن به ما، در نقطه ى مقابل آن قرار دارد.
«حضرت آيت اهللا سيستانى» در پيام خود در اينباره تأكيد كردند: مرجعيت 
دينى در عين اينكه به شدت يورش به ساحت قرآن كريم را محكوم مى كند و 
بر ضرورت جلوگيرى از وقوع آن تاكيد دارد، از مسلمانان در هر كجا كه هستند 
مى خواهد خويشتندارى را پيشه كنند و هرگز با پيروان كليساهاى مسيحى با 

ناشايستى برخورد نكنند.
سخن آخر را با سخنان «آيت اهللا شبيرى زنجانى» در ذيل آيه شريفه پى 
مى گيريم: در سوره انعام آيه 108 اينگونه مى خوانيم «وال تسبوا الذين يدعون 
من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم 
مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون» و آنهايى كه جز خدا را مى خوانند دشنام 
مدهيد كه آنان از روى دشمنى [و] به نادانى، خدا را دشنام خواهند داد. اين گونه 
براى هر امتى كردارشان را آراستيم. آن گاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان 

خواهد بود، و ايشان را از آنچه انجام مى دادند آگاه خواهد ساخت.
اين كردار ننگين، فاصله عميق بازيگران اين نمايشهاى مضحك را از ساحت 

معرفت و انسانيت نشان مى دهد و تفسيرى جز توحش و حماقت ندارد.
اما اين مطلب نيز گفتنى است كه جسارت به اين كتاب مقدس از سوى هر كسى 
موجب جهانى تر شدن آن است و طبق فرموده قرآن هيچ لطمه اى به عظمت و 
بزرگى آن نخواهد زد؛ «انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون» و گويا دشمنان آن 
فقط آب در هاون مى كوبند و ال غير! و در ثانى، اين كتاب هميشه نو و تازه است 
براى تمام عصرها و تمام نسل ها، همانگونه كه امام صادق (عليه السالم) فرمود 
«لكل عصر جديد» و در تمام زمانها، رهروانش را چون آفتاب هدايت نموده و و 
دل سياهان را از گردونه هدايت شدگان خارج مى سازد، بدين سبب است كه 

فرقانش گويند.
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�  به قلم: حجت االسالم و المسلمين عباس جعفري
(دبير شوراي كتاب مجمع)

سفر تاريخي
"آفتاب جهان اسالم"
به شهر مقدس قم

بركات سفر 
در سالروز ميالد نوراني و شورانگيز سالله ي پاك و منور نبوي، حضرت امام 
علي بن موسي الرضا ـ عليه آالف التحيه� و الثناء ـ و دهه ي مباركه ي كرامت، 
مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي ـ ادام اهللا ظله العالي ـ 
از روز سه شنبه 27 مهر ماه 1389 به مدت ده روز، در شهر فقه و اجتهاد، علم و 
جهاد؛ تقوي و معنويت؛ ايثار و فداكاري؛ زيارت و توسل؛ شهركريمه ي اهل بيت، 

حضرت فاطمه ي معصومهـ  عليها السالمـ  حضور يافتند.
در اين دهه چشم مردم عاشق و وفادار شهر به جمال نوراني خلف صالح بنيانگذار 
جمهوري اسالمي، ولي فقيه شجاع، مدير، مدبر، بصير و ولي امر مسلمين جهان 
روشن شد. ضمن گرامي داشت و ارج نهادن اين حضور با شكوه  و ديدار تاريخي 
مهم، توجه خوانندگان عزيز را به بخشي از بركات و دستاوردهاي اين سفر به ياد 

ماندني، جلب مي كنم:
1. شهر مقدس قم

اهميت شهر قم و جايگاه تاريخي آن برهر كسي كه كمترين اطالعي از اسالم و 
تاريخ پر فراز و نشيب آن داشته باشد پنهان نيست. در بعضي از روايات اسالمي  
الزمان علم از شهر قم به سراسر جهان خواهد رسيد. هم  آمده كه در آخر 
اكنون مردم دنيا، بخشي از اين مسئله را با چشمان خود مشاهده مي كنند كه 
عالقه مندان علم و دانش از كشورهاي مختلف دنيا و مناطق دوردست آفريقا، اروپا 
وآمريكا به ايران و قم مي آيند و ضمن آشنائي با معارف اسالم ناب محمدي(ص) 
كه در مكتب نوراني اهل بيت(ع) متجلي شده و حوزه علميه قم حامل و امانت 
دار آن مي باشد به كشورهاي خود بر مي گردند و پيام حيات بخش مكتب اسالم 

و انقالب شكوهمند اسالمي ايران را به مردم خود منتقل مي كنند.
مقام معظم رهبريـ  دام ظلهـ  درسخنراني روز اول به همين نكته اشاره كردند 
و فرمودند: « قم همچنانكه در طول تاريخ خود،پايگاه عظيم معارف اهل بيت(ع) 
بوده است،در دوران معاصر هم به عنوان سرچشمه ي برترين معارف اسالمي و 
الهي،شرق و غرب دنياي اسالمي را از بركات مجاهدت و بصيرت علماي بزرگ 

خود بهره مند كرده است...».
2. حوزه ي علميه 

حوزه ي علميه ي قم، به عنوان پايگاه اصيل اسالم شناسي و مركز تربيت علما 
و دانشمندان اسالمي، داراي اهميت خاص خود است. در اين سفر با بركت، 
معظم له بخشي از وقت خود را به ديدار با علماء و مسئوالن حوزوي صرف كردند 
و از نزديك و به طور مستقيم با ديدگاه هاي مراجع عظام تقليد، اساتيد و طالب 
آشنا شدند و متقابالً رهنمودهاي الزم را نسبت به وظائف و تكاليف حوزه هاي 
علميه در داخل و خارج كشور و مشكالت جهان اسالم ارائه نمودند. معظم له در 
ديدار با طالب و فضالي حوزه فرمودند: «روحانيت شيعه در كليت خود، همواره 
در متن حوادث اجتماعي و سياسي بوده است و به همين علت داراي عمق و 
نفوذي است كه هيچ مجموعه روحاني اسالمي و غير اسالمي در جهان از آن 

برخوردار نيست».
معظم له در بخش ديگري از بيانات خود تأكيد كردند:«آنها (دشمنان) مي خواهند 
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نظام را از پشتوانه عظيم فكري، عقلي و استداللي علماء محروم كنند و به خيال 
خود روحانيت انقالبي و حاضر در صحنه را منزوي و بد نام كنند كه بايد با اين 
اهداف هوشيارانه مقابله كرد... نسبت حوزه هاي علميه با نظام اسالمي، حمايت 
و نصيحت و دفاع دركنار اصالح است... حوزه هاي علميه به خصوص حوزه قم 
بوجودآورنده نظام و مادر آن است و مادر هرگز نمي تواند نسبت به فرزند خود 

غافل و بي تفاوت باشد و يا در هنگام لزوم از او دفاع نكند».
رهبر گرانقدر انقالب اسالمي درديدار با نخبگان و اساتيد حوزه فرمودند:«علم 
پرسش زا و پرسش آفرين است و مجموعه هاي علم محور از جمله حوزه، بايد 
با روي باز با سوال و شبهه و ابهام روبرو شوند... اين سنت ارزشمند بايد در 

رشته هاي مختلف(مراكز پژوهشي و علمي) تقويت شود...».
اميدوارم حوزه هاي علميه و مسئولين دلسوز آن، با جديت رهنمودهاي مشفقانه 

و دلسوزانه ي ايشان را جامه عمل بپوشانند. ان شاء اهللا.
3. مؤسسات و مراكز فرهنگي - تبليغي مستقر در قم 

بنابر آمار و ارقام غير رسمي، بيش از چهارصد موسسه ي پژوهشي، فرهنگي و 
تبليغي به طور مستقل يا وابسته  به مراكز و بيوتات مراجع عظام وجود دارند 
كه در حد امكانات خود خدماتي به جهان تشيع ارائه مي دهند ولي قطعا كافي 
نيست و مي بايست با تدبير و راهنمائي مقام معظم رهبري ـ حفظه اهللا ـ به 
صورت آكادميك و منظم و حساب شده و با توجه به موقعيت زماني كنوني 
جهان اسالم و هجمات گسترده و وسيع بر عليه مسلمانان به وظائف اساسي 
بپردازنند. خوانندگان عزيز مي دانند كه امروزه مراكز وابسته به وهابيت و گروه هاي 
ضداسالمي، به طور جدي و آكادميك مشغول تالش و كار هستند و روزانه صدها 
و هزاران مطلب بر عليه شيعه و نيازهاي اساسي جهان اسالم از طريق كتاب، 
مجله، جزوه، راديو و تلويزيون، سايت هاي اينترنتي، لوح هاي فشرده و ... منتشر 
مي كنند. در مقابل آيا فعاليت هاي مراكز فرهنگي حوزوي كافي هستند؟و آيا 

هماهنگ و منسجم عمل مي كنند؟
رهبر فرزانه ي انقالب اسالمي درديدار با اعضاي شوراي عالي حوزه فرمودند:«برنامه 
ريزي، هدف گذاري و تعيين اولويت هاي علوم حوزوي در پرتو چشم انداز آينده 
امكان پذير است و مديريت حوزه بايد از لحاظ اداري، چابك و سبك باشد و 
ضمن ارتباط با مراجع معظم، از ديدگاه ها و نظرات فضالي جوان حوزه استفاده 

نمايد». 
معظم له همچنين فرمودند:«حوزه قم با دانشگاه ها و ديگر حوزه هاي كشور و 
جهان اسالم، ارتباط منضبط علمي داشته باشد و استفاده از وسائل نوين ارتباط 

جمعي، مي تواند اين ارتباطات را تسريع و تسهيل كند».
ايشان در ديدار با هزاران نفر از طالب و فضالي خارجي مقيم حوزه در قم 
(عضوجامعه� المصطفي العالميه�) اظهار داشتند:"آشنائي ملتهاي مسلمان با اين 
تعاليم نجات بخش، زمينه ساز احساس هويت، عزت،پيشرفت،آزادي و اقتدار 
امت اسالمي خواهد شد...هدف از اين حضور مبارك، صدور انقالب به معناي 
رايج سياسي نيست،چرا كه اصوال انقالب پديده اي نيست كه بتوان آن را با ابزار 

هاي سياسي،نظامي و امنيتي صادر كرد...».

 4. ساير اقشار مردم
مردم شريف قم، از اولين لحظات شروع انقالب شكوهمند اسالمي به رهبري 
امام راحل فقيد و بنيانگذار جمهوري اسالمي حضرت آيت اهللا العظمي خميني 
ـ قدس سره الشريفـ  وفاداري خود را با حضور چشمگير در صحنه هاي مختلف 
انقالب اسالمي از جمله در مبارزات، انتخابات، راهپيمايي ها، محاصره ي اقتصادي، 
دفاع مقدس، ارتحال امام خميني (ره)، انتخاب جانشين ايشان و حمايت از مقام 

معظم رهبري، فتنه سال 1388 و ... نشان داده اند.
عموم اقشار مردم وفادار قم با حضور در مراسم استقبال بي نظير و ديدارهاي 
مختلف با مقام معظم رهبري از رهنمود هاي بجا، روشنگر و سرنوشت سازمعظم 

له استفاده نمودند.

دستاوردهاي سفر   
سفر 10روزه رهبر فرزانه و عزيز انقالب اسالمي به شهر مقدس قم و پايگاه انقالب 

اسالمي دستاورد هاي فراواني داشت كه به نمونه هائي از آن اشاره مي شود: 
1- تجديد عهد وپيمان مراجع معظم تقليد، حوزويان، دانشگاهيان و عموم اقشار 

مردم با آرمان هاي نظام و واليت فقيه.
2- يادآوري تكاليف و وظائف اساسي حوزه هاي علميه جهان اسالم بويژه حوزه 
مقدسه قم و بيان لزوم ارتباط عميق و متقابل حوزويان با نظام مقدس جمهوري 

اسالمي وسعي و تالش جدي دولت در رفع نيازهاي مادي و معنوي حوزه.
3- مشاهده ي مستقيم مقام رهبريـ  دامت اظاللهمـ  و بررسي مشكالت شهر 
قم و بيان اينكه به مشكالت مادي اين پايگاه انقالب اسالمي رسيدگي اساسي 
نشده و قم از جهت آب آشاميدني، ساختار شهر سازي و ....مشكل دارد و بايد 

مسئولين در صدد بر طرف كردن واقعي مشكالت اقدام نمايند. 
4- خنثي شدن پيش فرضها و توطئه هاي دشمنان مبني بر اينكه اختالفات 
جدي ميان مراجع معظم تقليد و مقام رهبري (دام ظله) و حتي مردم با ايشان 
وجود دارد و استقبال چشمگيري از معظم له بعمل نخواهد آمد! به لطف الهي  و 
كوري چشم دشمنان، مراجع معظم، انقالبي و معزز، حوزويان ارجمند، اساتيد، 
فضال، طالب ايراني و غير ايراني،مسئولين دولتي و غير دولتي وعموم مردم  
وفادار و شهيد پرور با استقبال پر شور و تعجب بر انگيز خود، چنان مشت 
محكمي به دهان بدخواهان زدند كه سالهاي سال نظام جمهوري اسالمي را 
بيمه نمود،بطوري كه رسانه هاي ضد انقالب خارجي و فريب خوردگان و نوچه 
هاي داخلي آنان، به اين مسئله (محبت عميق والئي ميان مردم و واليت فقيه) 

اعتراف نمودند.
همگان از داخل و خارج كشور با مشاهده ديدارهاي عاشقانه وروابط محبت آميز 
ميان رهبر و مردم مطمئن شدند كه ياوه سرائي هاي دشمنان سرابي بيش 
نيست و به حول قوه ي الهي و هوشياري و بصيرت مردم، نظام مقدس جمهوري 
اسالمي پايدار و سربلند و مقتدر در مسير صحيح و درست اسالمي پيش خواهد 

رفت و توطئه هاي دشمنان را خنثي و نقش برآب خواهد نمود.ان شاء اهللا.
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�  به كوشش: ع. حسيني عارف
(سردبير خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع)

ديدار آفتاب
پوشش كامل سفر رهبرى در خبرگزارى ابنا
با بيش از 200  خبر، گزارش،
مصاحبه و عكس

الف) اخبار پيش از ورود
1. سفر قريب الوقوع رهبر معظم انقالب اسالمى به 

شهر مقدس قم (207686)
2. آمادگي مركز مديريت حوزه  علميه خواهران براي 

استقبال از مقام معظم رهبري (207712)
3. نماينده قم: بركات سفر رهبري به قم فرا استاني 

است (207746)
4. خاتمي: سفر رهبري سند افتخار ديگري در تاريخ 

قم است (207836)
5. مسؤول دفتر رهبري در قم :حوزه علميه آماده 

استقبال از رهبر فرزانه انقالب است (207967)
6. نشست خبرى مسئوالن ستاد مردمى استقبال از 

رهبرى (208114)
7. سى كمپ صلواتى پذيرايى و رفع شبهه همزمان 

با سفر رهبرى (208319)
8.  پيام مدير حوزه هاى علميه در آستانه سفر رهبرى 

به قم (208365)
9. تشكيل ستاد حوزوي استقبال (208375)

10. برگزاري "جشنواره كالم مهر" به مناسبت سفر 
رهبر به قم (208421)

11. رؤوس برنامه هاى رهبر انقالب در سفر به قم 
اعالم شد (208476)

12. بنايى: سفر رهبري عيدي دهه كرامت به مردم 
قم است (208572)

مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى از 27 مهر تا 7 آبان 1389 
سفري به شهر قم داشتند كه منشأ بركات فراوانى براى كشور شد.
خبرگزاري اهل بيت(ع)ـ  ابنا (وابسته به مجمع جهانى اهل بيت عليهم السالم) 
بنا بر رسالت رسانه اى خويش، از پيش از آغاز اين سفر و تا چندين روز پس 
از پايان آن، به پوشش و توليد اخبار، گزارش ها و مصاحبه هاى مربوط به آن 
پرداخت.
اين خبرگزارى همچنين با نشر ويژه نامه اى با عنوان "ديدار آفتاب" در سايت 
خبرگزارى، اين اخبار را در دسته بندى هاى منظمى همچون «اخبار پيش از 
ورود»، «اخبار پس از ورود»، «عكس و گزارش تصويرى»، «بركات سفر» و ... به 
خوانندگان و مخاطبان خود ارائه كرد.
به غير از خوانندگانى كه در خود خبرگزارى ابنا، اين اخبار را دنبال كردند 
تعدادى از سايت هاى پربيننده خبرى كشور نيز با درج فلش اين ويژه نامه در 
سايت هاى خود، اخبار ابنا را به عنوان مرجعى براى اخبار سفر رهبر معظم 
انقالب به قم، به مخاطبان خود ارائه كردند.
آنچه در پى مى آيد فهرستى از اخبار اين ويژه نامه است.عالقمندان مى توانند 
با درج كد موجود در داخل پرانتز انتهاى هر تيتر در قسمت كد خبر در 
"آدرس بار" جستجوگر خود، به متن خبر دسترسى پيدا كنند.
همچنين مى توانند با سرچ برخى از كلمات هر تيتر در بخش جستجوى سايت 
ابنا، آن خبر را بازيابى و مطالعه نمايند.
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13. دروس حوزه در روز ورود رهبري به قم تعطيل 
مي شود (208579)

14. جمشيدى: سفر رهبرى به قم زمينه تحول در 
حوزه را فراهم مي كند (208642)

15. مسعودي خميني: اجراي دستورات مقام معظم 
رهبري حوزه را متحول كرده است (208739)

16. پياده روي مردم كهك براي استقبال از مقام 
معظم رهبري (208747)

17. حسينى: با سفر رهبر انرژي تازه اي در كالبد 
حوزه هاي علميه دميده مي شود (208908)

18. پيام مركز مديريت حوزه  خواهران به مناسبت 
سفر رهبري به قم (208909)

شد  اعالم  قم  به  رهبرى  سفر  قطعى  تاريخ   .19
(208939)

20. تاريخ ديدار طالب حوزه با مقام معظم رهبرى 
اعالم شد (208955)

اهميتى  از  نشان  سفر  اين  جنتى:  اهللا  آيت   .21
مى دهند  علميه  حوزه  و  قم  به  رهبرى  كه  است 

(209110)
22.  پيام مشترك 4 امام جمعه قم (آقايان امينى، 

استادى، بوشهرى و سعيدى) (209123)
25. فرماندار قم: مردم در 27 مهر حماسه اي جديد 

خلق مي كنند (209146)
26. همراهي رييس مجلس شوراى اسالمى با رهبر 

انقالب در سفر به قم (209155)
27. شعرى به مناسبت سفر رهبر معظم انقالب به 

قم (209158)
28. نماينده قم: سفر مقام معظم رهبري نقطه عطف 

تحوالت قم است (209163)
29. شهردار قم: مقام معظم رهبري همواره توجه 

ويژه اي به قم داشته اند (209172)
از مقام معظم رهبرى  30. زمان مراسم استقبال 

اعالم شد (209178)
31. نام نويسى اينترنتى از طالب براى ديدار با مقام 

معظم رهبرى (209181)

32. تغيير سفر آيت اهللا العظمى نوري همداني به 
خراسان به دليل سفر رهبري به قم (209214)

33. "ماهِ ما" ويژه نامه زندگى مقام معظم رهبرى 
منتشر شد (209244)

34. حضور رهبرى در قم صدور انقالب اسالمى را 
سرعت مى بخشد (209251)

از  تشيع  جهان  مسائل  و  حوزه  استادآقا:   .35
اولويت هاي سفر رهبري به قم است (209289)

36. آيت اهللا مكارم شيرازي: سفر رهبري به قم بركات 
فراواني براي حوزه  خواهد داشت (209303)

37. با سفر رهبري، نمايشگاه دستاوردهاي مراكز 
پژوهشي حوزوي برپا مي شود (209310)

معظم  مقام  و  خميني(ره)  امام  شجره نامه   .38
رهبري منتشر شد (209341)

نشست  علميه  حوزه هاى  پژوهش  معاونت   .39
خبرى برگزار مى كند (209346)

40. حضور رهبر انقالب در قم عامل افزايش بصيرت 
حوزويان است (209367)

41. از ساعت 6 صبح اتوبوس هاي شهري قم آماده 
انتقال استقبال كنندگان رهبري (209475)

42. گزارش معاون پژوهشى حوزه درباره نمايشگاه 
دستاوردهاى پژوهشى حوزه علميه (209482)

نخوابيد  قـم  ديشب   ، رهبر  ديدار  شوق  از   .43
(209556)

ب) اخبار پس از ورود
1. رهبرم به قم پايگاه علم و جهاد و شهادت خوش 

آمديد (209558)
شدند  قم  وارد  هم اكنون  انقالب  رهبر   .2

(209560)
از  3. سيل خروشان مردم قم در مسير استقبال 

خورشيد درخشان انقالب اسالمى (209562)
4. اراكى: جايگاه علمى رهبر در بين علماى جهان 

اسالم بى نظير است (209569)
5. اتومبيل حامل رهبرى به نزديكى حرم مطهر 

رسيد (209577)
معظم  رهبر  سخنرانى  آغاز  و  جايگاه  به  ورود   .6

انقالب اسالمى (209593)
فورى/ سخنرانى رهبرى در حرم كريمه  7. خبر 

اهل بيت (1) ؛ قم، شهر بصيرت است (209597)
فورى/ سخنرانى رهبرى در حرم كريمه  8. خبر 
اهل بيت (2) ؛ هنوز به دنبال اسالم منهاى روحانيت 

هستند (209617)
فورى/ سخنرانى رهبرى در حرم كريمه  9. خبر 
اهل بيت (3) ؛ مشكل آب قم در اسرع وقت حل 

شود (209618)
10. مشروح سخنان رهبر معظم انقالب در اجتماع 

عظيم قم (209655)
11. چهار تن از مراجع تقليد به ديدار رهبرى رفتند 

(209714)
12. سخنان رهبر انقالب در ديدار ايثارگران استان 

قم و خانواده هاى آنها (209820)
13. سه مرجع تقليد ديگر به ديدار رهبرى رفتند 

(209865)
14. آيت اهللا مكارم شيرازى: استقبال بى نظير مردم 

از رهبر، نشانگر يكپارچگى ملت است (209870)
15. بازتاب سخنان رهبر انقالب در قم، در رسانه هاي 

عربي منطقه (209880)
16. خشم ضد انقالب از استقبال گرم علماى قم 
عكس   +  VOA مجرى  گاف  و  انقالب  رهبر  از 

(209889)
17. ديدار طالب و روحانيون با رهبر آغاز شد / تمام 

صحن ها و شبستان ها پر است... (209907)
18. طوالنى ترين صف در قم براى ديدار با رهبر 

معظم انقالب تشكيل شد (209910)
بسيار  اجتماع  انقالب در  19. سخنان مهم رهبر 
قم  علميه  حوزه  طالب  و  اساتيد  علماء،  عظيم 

(209938)
20. آيت اهللا نوري همداني: قم به بركت حضور رهبر 

نوراني شده است (209964)
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21. بازديد رهبر معظم انقالب از منزل چند خانواده 
شهيد (209999)

22. فردا صورت مى گيرد؛ ديدار جامعه مدرسين و 
اعضاى شوراى عالى حوزه علميه قم با رهبر انقالب 

اسالمى (210032)
23. مدير حوزه علميه قم: بيانات رهبرى در ديدار با 
طالب، منشور جامع حوزه علميه است (210041)

24. ديدار آيت اهللا العظمى صافى گلپايگانى با رهبر 
معظم انقالب اسالمى (210099)

مسجد  در  انقالب  معظم  رهبر  صبح  نماز   .25
جمكران و زيارت آرامگاه شيخان (210129)

حوزه   وظيفه  انقالب  رهبر  بيانات  ساجدى:   .26
علميه خواهران را سنگين تر كرد (210199)

27. كتاب "تا آخر ايستاده ايم" ويژه سفر مقام معظم 
رهبرى به قم، منتشر شد (210206)

28. بيانات رهبر انقالب در ديدار با اعضاى جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم (210210)

29. يك مرجع تقليد ديگر (آيت اهللا العظمي حسيني 
شاهرودي)  به ديدار رهبرى رفت (210277)

نمايشگاه  از  انقالب  معظم  رهبر  بازديد   .30
دستاوردهاي پژوهشي حوزه علميه قم (210245)

31. سخنان رهبر معظم انقالب در ديدار بسيجيان 
قم (210344)

32. حاشيه هاي ديدار رهبر انقالب با علما و مراجع/1 
(210361)

33. حاشيه هاي ديدار رهبر انقالب با علما و مراجع/2 
(210433)

34. ناصرى: بركات سفر رهبرى، جهان اسالم را فرا 
مى گيرد (210434)

35. ديدار طالب خارجي مقيم قم با رهبر معظم 
انقالب اسالمى آغاز شد (210449)

و  اساتيد  با  ديدار  در  انقالب  رهبر  سخنان   .36
نخبگان حوزه علميه قم (210472)

37. ديدار رييس و هيأت هاى علمى مؤسسه آموزشى 
ـ پژوهشى امام خمينى(ره) با رهبر (210508)

38. سخنان رهبر انقالب در ديدار طالب و فضالى 
غير ايرانى (210532)

39. سخنى از رهبرى كه اشك طالب خارجى را 
جارى ساخت... (210549)

40. پيش از ظهر امروز صورت گرفت؛ ديدار خيل 
عظيم جوانان قمي با رهبر معظم انقالب اسالمى 

(210602)
41. سخنان رهبر معظم انقالب در ديدار جوانان، 

دانشجويان و دانشگاهيان قم (210677)
شد  تمديد  قم  به  انقالب  معظم  رهبر  سفر   .42

(210835)
43. سخنان رهبر انقالب در ديدار اعضاي شوراي 

 عالي حوزه (210836)
44. سخنان حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در 

جمع مديران و مسؤوالن استان قم (210837)
45. اعضاي هيأت دولت در قم به ديدار مقام معظم 

رهبري رفتند (210840)
46. جزئيات دومين جلسه جامعه مدرسين با رهبر 

انقالب (210964)
47. رحيمى: توان جبران استقبال وصف ناپذير قم از 

رهبري را نداريم اما كمك مى كنيم (211014)
شهيد  خانواده   3 با  رهبرى  ديدار   .48

ديگر(211016)
49. محمدى گلپايگانى: مراجع تقليد در تجليل از 

رهبرى سنگ تمام گذاشتند (211106)
رهبر  سفر  پايان  در  مدرسين  جامعه  بيانيه   .50

انقالب به قم ؛ آماده ايم (211108)
معظم  رهبر  سفر  پايان  با   / جمعه  امروز   .51
بازگشتند  تهران  به  ايشان  قم  به  اسالمى  انقالب 

(211167)

پ) اخبار فضاى مجازى
1. راه اندازي سايت مهر حوزه به مناسبت سفر مقام 

معظم رهبري (207853)
2. ويژه نامه "واليت فقيه" در پايگاه حوزه نت قرار 

گرفت (208586)
3. توليد نرم افزار استفتائات رهبري براى موبايل، به 

مناسبت سفر به قم (208953)
4. دانشنامه مقام معظم رهبري بر روي اينترنت قرار 

گرفت (209201)
5. ويژه نامه واليت در پايگاه اينترنتي حوزه  علميه 

خواهران قرار گرفت (209345)
6. بيش از 1600 مقاله پيرامون مقام معظم رهبرى 

در دسترس عالقمندان قرار گرفت (209472)
7. همزمان با سفر رهبر به قم؛ انتشار ويژه نامه "سفر 

رهبر انقالب اسالمي به قم" (209627)
/ فراخوان  8. سفر رهبر را «شما گزارش كنيد!» 

عكس و فيلم با تلفن همراه (209814)

ت) عكس و گزارش تصويرى
1. پيوند مراجع تقليد با رهبرى مستحكم است + 

عكس ديدارهاي گذشته (208259)
2. تكاپوى قم براى استقبال رهبر، 1. فروش عكس 

رهبرى در قم (208963)
3. تكاپوى قم براى استقبال رهبر، 2. پرچم ها و 

پالكاردها (209143)
4. تكاپوى قم براى استقبال رهبر، 3. ماشين ها و 

دست نوشته ها (209274)
5. نشست خبرى نمايشگاه مراكز پژوهشى حوزوى 

(209492)
6. تكاپوى قم براى استقبال رهبر، 4. حركت نمادين 

موتورسواران قم (209550)
7. تكاپوى قم براى استقبال رهبر، 5. ايستگاه هاى 

صلواتى و پخش عكس (209554)
8. شور و شوق مردم قم چند ساعت قبل از سفر 

مقام معظم رهبرى (209559)
9. ورود مقام معظم رهبرى به قم (209573)

معصومه(س)  حرم حضرت  در  انقالب  رهبر   .10
(209634)

11. سخنرانى رهبر معظم انقالب در جمع مردم قم 
(209639) (1)

12. ديدار رهبر انقالب با علماى قم (209669)
13. سخنرانى رهبر معظم انقالب در جمع مردم قم 

(209694) (2)
14. ديدار چهار تن از مراجع تقليد و تعدادى از علما 

با مقام معظم رهبرى (209786)
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15. ديدار خانواده هاى معظم شهدا و ايثارگران قم با 
رهبر معظم انقالب (209797)

16. ديدار آيت اهللا العظمى جوادى آملى و آيت اهللا 
العظمى خامنه اى (209809)

17. ديدار آيت اهللا العظمى نورى همدانى و آيت اهللا 
العظمى خامنه اى (209810)

18. ديدار آيت اهللا العظمى علوى گرگانى و آيت اهللا 
العظمى خامنه اى (209811)

19. ديدار آيت اهللا العظمى ملكوتى تبريزى و آيت 
اهللا العظمى خامنه اى (209812)

20. ديدار سه تن ديگر از مراجع تقليد و تعدادى از 
علماء با رهبر معظم انقالب (209885)

21. ديدار هزاران طلبه خواهر و برادر حوزه علميه 
قم با رهبر معظم انقالب (209933)

22. ديدار آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى و آيت 
اهللا العظمى خامنه اى (209984)

23. ديدار آيت اهللا العظمى شبيرى زنجانى و آيت 
اهللا العظمى خامنه اى (209986)

24. ديدار آيت اهللا العظمى جعفر سبحانى و آيت اهللا 
العظمى خامنه اى (209987)

25. ديدار رهبر معظم انقالب با خانواده سه شهيد 
استان قم (210026)

26. ديدار آيت اهللا العظمى صافى گلپايگانى و آيت 
اهللا العظمى خامنه اى (210138)

شهداى  به  انقالب  معظم  رهبر  احترام  اداى   .27
استان قم و زيارت شيخان (210159)

در  انقالب  معظم  رهبر  نماز صبح  و  عبادت   .28
مسجد مقدس جمكران (210219)

29. ديدار اعضاى جامعه مدرسين حوزه علميه با 
رهبر معظم انقالب (210235)

پژوهشى  دستاوردهاى  نمايشگاه  آماده سازى   .30
حوزه علميه قم (210237)

نمايشگاه  از  انقالب  معظم  رهبر  بازديد   .31
دستاوردهاي پژوهشي حوزه علميه قم (210254)

32. افتتاح نمادين حجره مقام معظم رهبرى در 
مدرسه مباركه حجتيه (210317)

33. ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم با مقام 

معظم رهبرى (210343)
34. ديدار اساتيد و نخبگان حوزه با رهبر معظم 

انقالب در مدرسه فيضيه (210453)
از دانشجويان دانشگاههاى  نفر  35. ديدار هزاران 

استان قم با رهبر معظم انقالب (210636)
36. تشكيل جلسه هياُت دولت در قم به مناسبت 

سفر رهبر انقالب (210753)
37. ديدار اعضاى شوراى عالى مديريت حوزه علميه 

با رهبر انقالب (210795)
با رهبر  استان قم  38. ديدار مسؤوالن و مديران 

معظم انقالب (210801)
39. حضور رهبر معظم انقالب در منازل خانواده 

هاى شهداى قم (210996)

ث) اخبار پس از پايان سفر
1. پيام قدرداني دفتر مقام معظم رهبري از مردم 

قم (211168)
2. بيانيه 240 نماينده مجلس در ارتباط با سفر مقام 

معظم رهبرى به قم (211266)
3. تشكر مسؤوالن حوزه علميه از سفر حضرت آيت 

اهللا العظمى خامنه اى (211323)
4. نشست خبرى مدير حوزه علميه قم به مناسبت 

پايان سفر رهبر معظم انقالب به قم (211339)
به قم  امينى: سفر مقام معظم رهبرى  آيةاهللا   .5

بركات فراوانى داشت (211341)
6. نامه مدير حوزه علميه مشهد مقدس به رهبر 

معظم انقالب (211347)
7. مدير حوزه علميه قم دستاوردهاى حوزوى سفر 

رهبرى را برشمرد (211348)
8. نماينده قم نتايج سفر مقام معظم رهبرى به قم 

را تشريح كرد (211573)
9. خاتمي: سفر رهبرى به قم تالش 17 ماهه ي 

دشمنان را خنثى كرد (211941)
10. سفر كوتاه رهبر معظم انقالب به قم براى بازديد 

مراجع (211980)
به  انقالب  رهبر  سفر  شاهرودي:  هاشمي   .11
شكست  هم  در  را  دشمن  دروغين  تبليغات  قم، 

(212019)
12.  دبير شوراي نگهبان: بركات سفر رهبرى بيش از 
آن  چيزى بود كه پيش بيني مي كرديم (212831)

ج) بركات سفر
1. بركاتى كه سفر تاريخى "آفتاب جهان اسالم" به 

شهر مقدس قم خواهد داشت (209484)
تصاوير  بين المللي  مركز  نمايشگاه  افتتاح   .2

مخطوطات اسالمي + عكس (209818)
خلجستان،  كهك،  مناطق  مشكالت  بررسي   .3

سلفچگان و جعفريه (209967)
4. بررسى مشكالت جانبازان، معلوالن و سالمندان 

قم (210711)
5. ورزشگاه حيدريان با دستور رهبرى به ورزشكاران 

قمى بازگشت (210942)
6. دو ميليارد تومان كمك رهبرى براى احداث يك 

واحد صنعتى (210960)
7. سه ميليارد تومان تسهيالت به دامداران قمى 

(210961)
8. محمدى گلپايگانى: دولت براى قم تصميمات 

خوبى گرفت (211015)
قم  در  مسكوني  واحد  از 2000  بيش  افتتاح   .9

(211021)
قم  به  اعتبار  تومان  ميليارد  دويست  و  هزار   .10

اختصاص يافت (211022)
11. صادق الريجانى: ابطال ادعاهاى كذب غربى ها از 

مهم ترين بركات اين سفر بود (211342)
تجهيز  براي  تومان  ميليارد  يك  اختصاص   .12

مجموعه ورزشي حيدريان (211346)
رهبر  سفر  معنوى  و  فكرى  دستاورد  بيست   .13

معظم انقالب به قم (211592)
14. متن كامل مصوبات هيأت دولت در سفر مقام 

معظم رهبرى به قم (211868)
15. اولين پروژه ى مصوبات سفر رهبرى اجرايى شد؛ 
آغاز ساخت 280 خانه براى محرومان (212460) 
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عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع):

جايگاه علمى رهبري در بين 
علماى اسالم بى نظير است

آيت اهللا اميني روايت كرد:

توصيه هاي مقام معظم رهبرى 
در سفر به قم

«حجت االسالم والمسلمين اراكى» با بيان اينكه جايگاه علمى 
مقام معظم رهبرى در بين علماى جهان اسالم بى نظير است، 
ايشان را از فقهاى جامعى دانستند كه مسلط بر علوم فقه و اصول 

و علوم استنباطى و به خصوص مسائل سياسى مى باشند.
اين عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت(ع) در خصوص مقام 
و جايگاه علمى مقام معظم رهبرى گفت: رهبر معظم انقالب از 
فقهاى جامعى هستند كه افزون بر تسلط به مبانى فقه و اصول، 
تسلط كافى بر زمينه هاى استنباطى مانند علم رجال، تاريخ و علوم 

معقول دارند كه اين جامعيت در بين فقها كم نظير است.
اين محقق علوم اسالمي افزود: مقام معظم رهبرى عالوه بر توانايى 
علمى و فقهى بر مسائل سياسى نيز تسلط كامل داشته و از نظر 
جايگاه  علمى و  فقهى در ميان علماى جهان اسالم كم نظير و 

بلكه بى نظيراند.
عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) اضافه كرد: به اين 
همه، تسلط بر منابع قرآنى و حديثى و آشنايى با زبان حديث و 

زبان قرآن و تطبيق اصول بر فروع را نيز بايد اضافه كرد. 

«آيت اهللا ابراهيم اميني» مهم ترين برنامه مقام معظم رهبرى را ديدار صميمانه با مراجع عظام 
تقليد و فقها و اساتيد حوزه هاى علميه دانست و گفت: البته درچنين شرايطى برگزارى اين 
جلسات بسيار ضرورى بود كه خوشبختانه مالقات هاى خوبى در اين زمينه صورت گرفته است.

امام جمعه قم با اشاره به برخى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در ديدارهاى مختلف اظهار 
داشت: ايشان تأكيد فرمودند كه بايد از مراجع تقليد تجليل كرد. ايشان از طرفى ديگر به كسانى 
كه به دنبال ترويج فرهنگ جدايى روحانيت از اسالم هستند، هشدار داده اند. ترويج فرهنگ 
جدايى روحانيت از اسالم توطئه دشمنان است كه گاهي برخى دوستان هم كارهاى دشمنان را 

تائيد مى كنند و انجام مى دهند.
اقاى امينى افزود: مقام معظم رهبرى به مسئوالن حوزوى و اعضاى جامعه مدرسين در مورد 
ضرورت ايجاد تحول در حوزه تاكيد كردند، و حوزه بايد به گونه اى تحول يابد كه نيازهاى فرهنگى 
جامعه را تأمين كند، پاسخگوى شبهات در داخل و خارج كشور باشد و عنايت بيشترى به جوانان 
داشته باشد. رهبر معظم انقالب اسالمى همچنين پيشنهاد كردند كه حوزه در برنامه هاى صدا و 

سيما و آموزش و پرورش حضور فعال ترى داشته باشد.
امام جمعه قم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در مورد رسيدگى به امور اقتصادى و 
معيشتى مردم قم اظهار داشت: جهان اسالم ديدگاه خاصى نسبت به قم دارد و اين شهر را پايگاه 
پرورش شخصيت هاى بزرگ نظام مى دانند و انتظار دارند وقتى وارد اين شهر مى شوند شهرى را 

ببينند كه به صورت كامل اسالم را پياده كرده است.
وى حل مشكل ترافيك اطراف حرم مطهر و رفع مشكل آب آشاميدنى مردم قم را از ديگر 
محورهاى مورد بحث مقام معظم رهبرى برشمرد و افزود: در اين زمينه اعتبارات خوبى اختصاص 
يافته است اما اين اعتبارات بايد با دقت و حساب شده و طبق اولويت هزينه شود و اگر اين كار 

صورت نگيرد مشكالت قم برطرف نمى شود.
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آيت اهللا صادق آملي الريجاني:

ابطال ادعاهاى كذب غربى ها، از 
مهم ترين بركات سفر بود

«آيت  اهللا صادق آملى الريجانى» سفر مقام معظم رهبرى به قم و استقبال 
باشكوه مردم و روحانيت و مراجع از ايشان را تاريخى و ماندگار توصيف كرد و 
گفت: « سفر مقام معظم رهبرى به قم و استقبال باشكوه از ايشان، ادعاهاى كذب 

و تفرقه انگيز رسانه هاى غربى و اذناب داخلى آنان را باطل كرد».
رييس قوه قضاييه با اشاره به همراهى برخى در داخل با اين ادعاها مبنى بر فاصله 
افتادن ميان روحانيت معظم شيعه و حوزه با واليت گفت: «يكى از مهم ترين آثار 
و بركات اين سفر ماندگار و تاريخى، ابطال ادعاهاى نادرست و كذب رسانه هاى 
غربى و اذناب آنان درباره فاصله افتادن ميان روحانيت شيعه و مقام واليت فقيه 
بود كه اين ادعاهاى كذب در طول يكسال گذشته بارها و بارها تكرار شد اما در 
پايان اين سفر رسانه هاى مدعى غرب، مجبور شدند اعتراف كنند كه پيش بينى 
و ادعاهايشان در اين باره اشتباه و اين استقبال از نظر آنها نيز غيرمنتظره بوده 

است».
وى با پربركت خواندن سفر مقام معظم رهبرى به قم و سخنان ايشان در ديدار با  
اقشار مختلف مردم قم افزود: «سخنان مقام معظم رهبرى در ديدارهاى مختلف 
شهر قم بسيار جامع، متين و پرمحتوى و در ابعاد داخلى و بين المللى تأثيرگذار 
بود واميدواريم با تبيين اين سخنان ارزشمند به ويژه در خصوص جايگاه و جهات 
علمى حوزه هاى علميه و لزوم پاسخگويى به نيازهاى جهان اسالم و خصوصاً 
شبهات مطرح شده، شاهد حركتى نو و علمى در سطح حوزه علميه قم و ساير 

حوزه هاى علميه باشيم».
الريجانى اظهارداشت: «حفظ اعتدال در رفتار و شيوه هاى عملى طالب و فضال 
و روحانيون خصوصاً نسبت به مراجع نكته درخور توجهى است كه در سخنان 
مقام معظم رهبرى به خوبى و با ظرافت مطرح و تبيين شد و اميدواريم از سوى 

حوزه هاى علميه به خوبى مورد توجه قرار گيرد».

آيت اهللا هاشمي شاهرودي:

سفر رهبر انقالب به قم، تبليغات 
دروغين دشمن را درهم شكست

«آيت اهللا سيد محمود هاشمي شاهرودي» به تبليغات گسترده دشمنان نظام 
اسالمي و سمپاشي آنان درجهت وارونه نشان دادن واقعيات كشوراشاره كرد و 
افزود: در اين سفر، مردم، عمق ايمان و عشق و عالقه خود را به رهبر فرزانه 
انقالب و در واقع به ركن ركين نظام يعني واليت فقيه ابراز داشتند. استقبال 
مردم از معظم له نشان داد كه مردم با بصيرت قم در صف اول مدافعان اسالم و 

مكتب اهل بيت، رهبري و مرجعيت قرار دارند.
عضو مؤسس مجمع جهاني اهل بيت (ع) همچنين اين استقبال بينظير را به 
مثابه مقابله عملي با تبليغات جريان استكبار دانست و افزود: تبليغات دروغين 
برخي فتنه گران دائر بر همراه نبودن مردم با نظام اسالمي نيز با اين استقبال 

تاريخي برمال شد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم،بعد حوزوي را از ديگر نكات برجسته سفر 
حضرت آيت اهللا خامنه اي به قم برشمرد و گفت: فرمايشات ايشان براي حوزويان 
بسيار روشنگر، هدايتگر و مفيد و سازنده بود. تبيين وظايف متقابل حوزه و نظام 
اسالمي، از مهمترين فرازهاي ديدارهاي رهبر معظم انقالب اسالمي با گروه هاي 

حوزوي در قم بود.
وي هريك از نظرات معظم له را دستورالعملي جامع، مفيد و ارزنده براي حوزه 
علميه برشمرد و با تاكيد بر اجراي كامل آنها، اين دستورالعمل را موجب تحولي 

بزرگ در حوزه علميه دانست.
آيت اهللا هاشمي شاهرودي، دستاوردهاي مهم سفر رهبر معظم انقالب به قم در 
بعد عمران و توسعه اين استان را نيز مورد توجه قرار داد و افزود: به يمن سفر 

پربركت ايشان اميدواريم تحوالت قم سرعت بيشتري بگيرد.
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مدير حوزه علميه قم دستاوردهاى 
حوزوى سفر رهبرى را برشمرد

« آيت اهللا مرتضي مقتدايي» پس از پايان سفر مقام معظم رهبري به قم تصريح 
كرد: از مقام معظم رهبري تشكر و قدرداني بسيار ويژه اي داريم چرا كه ايشان به 
استان قم، مردم قم، حوزه علميه، مراجع تقليد و همچنين طالب عنايت ويژه اي 

دارند.
وي با اشاره به اينكه سفرهاي مقام معظم رهبري به ديگر استان ها كه وسعت 
بيشتري در مقايسه با استان قم دارد، بيشتر از شش روز طول نكشيده بود، افزود: 

سفر 10 روزه ايشان به استان قم نشانه توجه به استان و حوزه علميه است.
مدير حوزه هاي علميه با اشاره به اينكه رهبر معظم انقالب فرزند ديروز و زعيم 
امروز حوزه هاي علميه هستند، افزود: مردم قم در مراسم استقبال از مقام معظم 
رهبري عاشقانه در صحنه حاضر شدند و طالب و اساتيد حوزه نيز با اشتياق 

فوق العاده از رهبر انقالب استقبال كردند.
وي با اشاره به برگزاري جلسات طوالني و كاربردي در محضر مقام معظم رهبري 
گفت: برخي اوقات جلسات و سخنان به طول مي انجاميد و برخي حضار اعتراض 
مي كردند كه آقا  خسته مي شوند، ولي ايشان تاكيد داشتند كه همه صحبت كنند.

آيت اهللا مقتدايي با اشاره به بيانات مقام عظماي واليت در جمع حوزويان، اساتيد 
و... تاكيد كرد: بيانات ايشان راهگشا، متين و از ديد باال برخوردار بود و موجب 

روشنگري و راهگشايي است.

سخنان رهبري منشوري جامع
مدير حوزه هاي علميه با تاكيد بر اينكه سخنان مقام معظم رهبري منشور جامعي 
براي حوزه هاي علميه تلقي مي شود، تصريح كرد: محورهاي صحبت هاي ايشان را 
جمع بندي كرده و به صورت طرح و برنامه در دستور كار حوزه قرار خواهيم داد.

وي با اشاره به جلسه رهبر معظم انقالب با جامعه مدرسين حوزه علميه قم اظهار 
داشت: در اين جلسه مباحث خوبي مطرح شد و با توجه به اينكه صحبت برخي 
از اعضا باقي ماند و خود ايشان نيز فرصت بيشتري براي بيان مطالبي كه در نظر 

گرفته بودند مي خواستند، جلسه دوم نيز در فضايي بسيار خوب برگزار شد.
وي همچنين با اشاره به ابراز خرسندي رهبر معظم انقالب از اقدامات صورت 
گرفته از سوي شوراي عالي و مركز مديريت حوزه هاي علميه گفت: اين اظهار 
رضايت و خشنودي مقام معظم رهبري موجب دلگرمي مسئوالن حوزه است و 
اميدواريم كه خدماتي كه مورد عنايت ايشان قرار گرفته است، رضايت حضرت 

ولي عصر(عج) را نيز جلب كند.

مراجع در قله رفيع حوزه
مدير حوزه هاي علميه در خصوص تاكيد مقام معظم رهبري درباره تكريم مراجع 
بيان داشت: تاكيد ايشان در خصوص تكريم مراجع مطلب جديدي نبود و ايشان 
اين تاكيد را در گذشته نيز داشتند. مسئوالن حوزه نيز خود را موظف مي دانند كه 
از مراجع عظام تقليد تكريم و تجليل داشته باشند و جايگاه مراجع در قله رفيع 
حوزه قرار دارد و طالب، مراجع را الگوي خود مي دانند. در موضوعات اجرايي 
همواره نظر مراجع تقليد پرسيده مي شود و اگر نظري براي اجرا دارند اجرايي شده 

و اگر مخالف طرح يا برنامه اي باشند از اجراي آن صرف نظر مي شود.
در بحث تحول ايشان همواره نظر خود را مطرح كرده اند ولي مصاديق اجراي 

تحول را به عهده مسئوالن امر مي گذارند.
ايشان با تاكيد بر اينكه نظرات حكيمانه رهبر معظم انقالب همواره موجب رشد و 
بالندگي حوزه هاي علميه است، ادامه داد: در حوزه علميه خدمات بسياري راجع به 
مصاديق تحول انجام شده است و در بخش پاسخ به شبهات اقدامات چشمگيري 

صورت گرفته است.
مدير حوزه هاي علميه با اشاره به اينكه يكي از محورهاي سخنان مقام معظم 
رهبري تعامل نظام و حوزه بود، ادامه داد: شبهاتي كه القا مي شود، براي جدا 
كردن حوزه از نظام و نظام از حوزه است و كساني كه اين شبهات را مطرح 
مي كنند به دنبال منزوي كردن روحانيت هستند. رهبر معظم انقالب پاسخ اين 
افراد را به صورت متين دادند و بر حضور روحانيت در اجتماع تاكيد كردند، چرا 
كه روحانيت در جايي محبوب است كه در اجتماع حضور داشته و در امور نظام 

صاحب نظر باشد.
مقتدايي گفت: هدف كساني كه مطالب انحرافي را مطرح مي كنند براي جدا 
كردن نظام و حوزه از يكديگر است و مي خواهند حوزه را منزوي كرده و اين 

پشتوانه را از نظام بگيرند.
وي در بخش پاياني سخنان خود در خصوص ديدار مراجع تقليد با رهبر معظم 
انقالب و تالش رسانه هاي غربي پيش از حضور رهبر انقالب در قم يادآور شد: 
رسانه هاي غربي قصد داشتند كه القا كنند كه مراجع به ديدار رهبري نروند، 
ولي با وجود همه تبليغات صورت گرفته مراجع ديدارهاي صميمانه اي با مقام 
عظماي واليت داشتند و نتيجه اين ديدارها، پشتوانه بااليي براي نظام، رهبري 
نظام، مراجع حوزه و مردم است و اين ديدارها نشان داد كه امت اسالم همه با 

هم متحد هستند. 
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دبير شوراي نگهبان:
بركات سفر رهبرى بيش از آن  چيزى 

بود كه پيش بيني مي كرديم
«آيت اهللا احمد جنتي» درباره سفر مقام معظم رهبري به شهر قم اظهار داشت: 
«سفر ايشان واقعا از نقاط برجسته  تاريخ انقالب اسالمي بود و آثار و بركاتش 

بيشتر از آن  چيزى بود كه پيش بيني مي كرديم».
دبير شوراي نگهبان، علماء را مشعلي براي نورافشاني دانست و گفت: «سفر 
رهبرى آثار ماندگاري نيز بر حوزه علميه، علما و فضالي قم داشت و اين به نظرم 

مهمترين اثر بود».
وي خاطرنشان كرد: «استقبال بسيار خوبي هم كه حوزه و آقايان مراجع كردند، 

جاي تشكر دارد. خدا ان شاءاهللا مردم قم را در دنيا و آخرت سربلند كند».
وي افزود: «اين سفر همچنين آثار زيادي از نظر سياسي داشت؛ مدت ها بود كه 
چيزهايي زمزمه مي كردند كه رهبري جايگاه قبلي خود را ندارد و مردم نسبت 
به نظام عالقه اي ندارند و حوزه هاي علميه  قم اين قدرها هم نسبت به نظام و 
رهبري تمايل و عقيده ندارند و گرمي روابط سابق را نمي بينيم. مي گفتند مراجع 
با رهبري مساله دارند و خوشبين نيستند. از اين چيزها مي بافتند. اين را خود 
مي گفتند و خودشان هم باور مي كردند. اين هم در عده اي شبهه ايجاد كرد و از 
اين وضعيت هم بيگانگان استفاده مي كردند. اما اين سفر تمام اين ها را نقش بر 
آب كرد. خدايا تو را سپاسگذاريم، تو كاري مي كني كه با كمترين هزينه تمام 

توطئه هاي پرهزينه  دشمن خنثي مي شود». 

نامه مدير حوزه علميه مشهد
به رهبر معظم انقالب

باسمه تعالى
محضر مبارك رهبر معظم انقالب

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى مدظله العالى
با اهداى شايسته ترين سالم ها و تحيات؛

سفر ده روزه حضرتعالى به استان قم، فصلى پر بركت و اثرگذار براى آن ديار و 
به خصوص حوزه هاى علميه تشيع رقم زد. سفرى كه با استقبال پر شور مردم 
مؤمن و انقالبى، مراجع معظم، علما و فضالى آن استان همراه شد، بار ديگرخط 
پر افتخار و باشكوه امامت و امت را پررنگ تر از هميشه نمايان كرد و البته ديدار 
گرم و صميمى آن رهبر فرزانه و حضور در جمع هاى مختلف حوزويان، به ويژه 

علما و مراجع معظم تقليد از لحظات زيبا، شيرين و اميدآفرين اين سفر بود.
بيانات ارزشمند و حكيمانه جنابعالى در جمع حوزويان منشورى مهم براى 
حوزه هاى علميه است كه برنامه ريزى دقيق و عمل براساس آنها مى تواند آينده اى 

درخشان و افق روشنى براى حوزه ها ترسيم نمايد.
اينجانب ضمن سپاس و قدردانى از بذل عنايات حضرتعالى با استعانت از خداوند 
متعال، عزم راسخ خود و مجموعه شوراى برنامه ريزى مديريت حوزه علميه 
خراسان به عنوان دومين حوزه جهان تشيع را در تالش بيش از پيش و مضاعف 

براى زمينه سازى و حركت در اين مسير، اعالم مى نمايم.
در جوار مرقد مطهر و مضجع شريف حضرت رضاـ  عليه آالف التحيه� و الثناءـ  
طول عمر، سالمتى و دوام بركات و تأييدات وجود شريف را از پيشگاه خداوند 

متعال مسألت مى كنم.
والسالم عليكم و رحمه� اهللا و بركاته
عباس واعظ طبسى
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�  به قلم: محمد جعفر جعفري
(دستيار صفحه عربي خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع)

سخنى كه اشك طالب 
خارجى را جارى ساخت...

امروز روز ديدار ما با رهبر مسلمين جهان بود؛ ديدار طالب غيرايراني كه در 
"جامعه�  المصطفى(ص)" در قم تحصيل مى كنند با ولى امر مسلمين. 

اول صبح كه از خانه بيرون آمدم باورم نمى شد چنين صحنه هايى را ببينم...
وقتى به نزديكى ميدان آستانه و حرم حضرت معصومه (س) ـ محل ديدار با 
رهبر ـ رسيدم، اولين چيزى كه ديدم، ازدحام طالب خواهر بود. تا چشم كار 
مى كرد چادرهاى سياه خانم هايى بود كه در صف هاى طوالنى ايستاده بودند تا 
وارد شبستان شوند. نمى توانستم در صف خانم ها بايستم، پس پرسان پرسان 

دنبال صف آقايان گشتم...
باالخره بعد از 20 دقيقه پياده روى، از كوچه ى روبروى كوچه ارك، خودم را 
به خيابان شهيد محمد منتظرى (ساحلى) و پشت شبستان رساندم و صفى از 
روحانيون را ديدم و خوشحال شدم كه باالخره به "آخر صف" رسيده ام. اما تا 
ايستادم يكى گفت: «آقا برو ته صف!» ... معموال وقتى به كسى مى گويند برو ته 
صف، پشت سرش را نگاه مى كند؛ اما اين صف آنقدر طوالنى و پيچ در پيچ بود 

كه نمى دانستم كجا را نگاه كنم!
بدون اغراق حدود 10 دقيقه دنبال 
آخر صف گشتم؛ باورنكردنى نبود اما 
طوالنى ترين صفى بود كه در عمرم 
بقيه  با  صف  اين  البته  بودم.  ديده 
هم  ديگر  فرق  يك  دنيا  صف هاى 
داشت؛ چون در آن آدم هايى از 100 
مليت و كشور مختلف حضور داشتند؛ با تيپ ها و رنگ ها و چهره هاى مختلف؛ 

سياه و سفيد و زرد و بلوند؛ عرب و عجم و چشم آبى و چشم بادامى...
برخى طالب غيرايراني لباس هاي محلي كشور خودشان را به تن كرده بودند؛ 
و  مراسم  در  را  خود  لباس  بهترين  كه  است  اينگونه  آنها  فرهنگ  در  چون 

مهماني هاي مهم مي پوشند.
باالخره پس از يك ساعت و نيم در صف بودن، ساعت 9 وارد حرم شدم؛ در حالى 

كه بيش از نود درصد فضاى شبستان پر شده بود.
كشور  از  رضوي»  اصغر  «سيد  و  بود  شده  آغاز  غيررسمي  طور  به  برنامه ها 
هندوستان، شعرى را با شور و حرارت و به زبان اردو در وصف اهل بيت مى خواند. 
شيعيان هندى ها و پاكستانى ها رسمى دارند كه هرگاه از شعر كسى خوششان 
بيايد و به وجد آيند به قول خودشان "نعره ى حيدرى" مى كشند؛ يعنى يكى بلند 

مى گويد: «نعره ى حيدرى» و بقيه هم ندا مى دهند: «يا على». در اينجا هم تقريباً 
تمام اردوزبانان يك صدا يا على مى گفتند و جو زيبايى آفريده بودند.

بعد گروه تواشيح جامعه� المصطفى(ص) آمد و برنامه خود را با اين جمله آغاز 
كرد كه: «ما سفيران اسالميم و با خداي خويش عهد مي بنديم كه راه او را ادامه 
داده و تا پاي جان سرباز واليت و امام زمان باشيم». آنها اين جمله را به پنج زبان 
گفتند و سپس سرودى را در مورد آقا امام زمان(عج) خواندند. در حين خواندن 
سرود توسط اين گروه، حال و هواي معنوي خاصي در بين جمعيت حاكم بود و 

بيشتر گونه ها نيز اشك آلود و بسياري نيز زمزمه هايي بر لب داشتند...
تقريباً ساعت 10:10 دقيقه بود كه رهبر معظم انقالب وارد شبستان امام خميني 
شدند. شور و موج طلبه ها وصف ناپذير بود. اين صحنه ها را در تمام عمرم نديده 

بودم و فكر نمى كنم ديگر هم ببينم...
آغاز مراسم، تالوت قرآن به وسيله ى يك گروه 114 نفره بود. آنها كه با عباى 
مشكى و كاله سفيد در سمت راست جايگاه مستقر بودند آيه هايي از سوره ي 
مباركه ى نور و هم چنين سوره ي كوثر را همخوانى كردند. رهبر گروه هم كه 
مانند آنها لباس پوشيده بود ميكروفنى در دست داشت و با حركات دست، صوت 
آنان را رهبرى مى كرد. اعضاى اين گروه از بيش از 50 مليت هستند و از بين 

تعداد 300 نفر از حافظان و قاريان انتخاب شده بودند.
برنامه ى بعد خير مقدم «آقاى اعرافى» رييس جامعه� المصطفى(ص) بود كه در 
سخنانى نسبتاً طوالنى جمع حاضر را معرفى كرد و هجرت و تحصيل طالبى از 

100 كشور دنيا در ايران را به بركت انقالب، امام و شهدا دانست.
باالخره انتظار سر رسيد و بيانات حضرت آقا آغاز شد. ايشان بعد از سالم به 
ساحت مقدس حضرت معصومه(س) سخنرانى خود را با اين جمله شروع كردند 
كه: «خيلى خوشوقتم از اينكه امروز اين توفيق را پيدا كردم كه در كنار شما باشم 

و اين دقايق باارزش را داشته باشم»...
آقا سپس جمله اى بر زبان آوردند كه اشك را از چشمان حاضران جارى كرد؛ 
فرمودند: « شما اينجا غريبه نيستيد، شما حتى مهمان هم نيستيد، شما 
صاحبخانه ايد، شما فرزندان عزيز من هستيد... » با اين جمله ى رهبر، 

تقريباً همه شروع كردند به گريستن...
بعد هم ادامه دادند: «ما مقدم اين پروانه هاى عاشق كه به شوق معارف اسالم ناب 
به اين ديار سفر كرده اند را گرامى مى داريم» و باقى سخنانى كه كلمه كلمه اش 

ره توشه ى راه سخت طالب غيرايرانى است در آينده ى پرفراز و نشيبشان...
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�  به قلم: فرحت حسين مهدوى
(دستيار صفحه اردوى خبرگزارى ابناـ  وابسته به مجمع)

روزهاى بهارى پاييز قم 
من گرمى وجود «پدر» را احساس كردم؛ گرچه توفيق نداشتم كه چهره ى او را 

ـ نه از نزديك و نه از دورـ  ببينم...
روزى كه رهبرم به قم آمد، يعنى همان "روز خيزش مردم قم" و "يوم البعث ام 
القراى واقعى جهان اسالم و عش تشيع"، همسر و فرزندان بزرگم به استقبال 

رفتند و من مجبور شدم كه با كوچك ترها در منزل بمانم...
تا اينكه روز ديدار با طالب رسيد... اما در آن روز هم، در ازدحام شديد طالب، 
تنها توانستم تا مسجد اعظم پيش روى كنم؛ در حالى كه رهبر عزيزتر از جانم 
در شبستان امام خمينى (ره) در حرم مطهر كريمه اهل بيت حضرت فاطمه 

معصومهـ  سالم اهللا عليهاـ  تشريف داشتند...
من چهره ى رهبرم را ـ نه از نزديك و نه از دور ـ نديدم؛ ولى در ناخودآگاه 
وجودم احساس مى كردم كه پدر به خانه آمده و من گرمى وجودش را احساس 

مى كردم...
روزهاى بسيار خوبى بود؛ پسرم كه در روز استقبال از رهبرى مجروح هم شده 
بود با خوشحالى مى گفت كه "تنها يك شيشه، بين او و سيد او حائل بود" و 

در حالى كه درد مى كشيد از ته قلب معتقد بود كه "ديدار نايب امام زمان(عج) 
مانند ديدار امام معصوم (ع) است بنابراين تحمل درد دو پاى مجروحم، سخت 

نيست"...
در آن روزهاى بهارى پاييز قم، امكانى فراهم شد كه با پسرم به نزد رهبر برويم؛ 
اما يكى از بزرگان فرمودند: «آقا از ديدن اين جوان كه در استقبال ايشان مجروح 

شده است، بسيار ناراحت خواهند شد.» لذا از آن ديدار هم چشم پوشى كرديم؛ 
مباد كه ما نيز غمى بر غم هاى آن قلب تپنده اسالم بيافزاييم...

من پدر و رهبرم را نديدم؛ اما احساس مى كردم كه زير سايه مستقيم او هستم و 
وقتى روز پايانى سفر آمد، دلم فروريخت و غمى سنگين وجودم را فراگرفت...

در ايامى كه آقا در قم بودند من مسير هر روزه ام را عوض كرده بودم و در حالى 
كه قبل از آن، از مقابل دفتر ايشان به منزل مى رفتم، در آن روزها از راه ديگرى 
به خانه مى رفتم؛ تا مزاحم كار محافظين نشوم... ولى شبى كه شنيدم كه آقا 
فرداى آن از قم خواهند رفت، به خيابان شهداء رفتم و در مقابل دفتر ايشان 
ايستادم. درد جدايى بسيار سنگين بود ولى محافظان گفتند كه ديدار با آقا در 

اين وقت شب امكان ندارد...
من گرچه توفيق نداشتم كه چهره ى «پدر» راـ  نه از نزديك و نه از دورـ  ببينم؛ 

اما گرمى وجود او را در روزهاي سرد پاييزي احساس كردم...
خداوندا! بر عزت و عظمت او بيافزا ...

خداوندا! نفوذ كالم و عمر با بركت او را افزون كن...
خداوندا! با وجود او از كيان اسالم در سراسر دنيا محافظت فرما...

انقالب عظيم اسالمى خمينى را به دست امام  خداوندا! مهلت بده تا همو، 
موعود (عج) برساند...

آمين. 
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مقام معظم رهبري در سفر تاريخي به قم در سخنان مختلفي كه در 
ديدارهاي عمومي بيان فرمودند به اهميت دو عنصر «تقوا» و «بصيرت» 
تأكيدي چندباره نمودند.
در اين مقاله به بررسي اين دو عنصر پرداخته شده است.
خداوند انسان را موجودى مختار آفريده است. به همين جهت انسان 
هميشه در مسير زندگى، بر سر دو راهه هايى قرار مى گيرد كه انتخاب 
راه با اوست. سعادت دنيا و آخرت انسان، در گرو تصميماتى است كه 
او بر سر اين دو راهى ها مى گيرد. مهم ترين مسأله، براى اين كه انسان 
بتواند در اين مواقع درست تصميم بگيرد، شناخت حق و باطل، نيك و 
بد، دوست و دشمن و امثال اين هاست. براى شناختن اين مسائل نيز، 
بصيرت و روشن بينى فوق العاده اى الزم است. قرآن اين بصيرت را ثمره 
تقوا مى داند.
اين نوشتار از سه بخش تشكيل شده است. در بخش نخست، بيان شده 
كه انسان چگونه مى تواند به گوهر بصيرت دست پيدا كند. در بخش دوم 
به اهميت بصيرت در زندگى انسان پرداخته شده و در بخش سوم، با 
روش هاى گوناگون، ارتباط ميان تقوا و روشن بينى اثبات مى شود. 

مفهوم تقوا
ــده  ــه «َوَقَى» و در اصل «َوقَوى» بوده كه واو به تاء تبديل ش «تَقَوى» از ريش
است. تقوا در لغت به، محافظت نفس در برابر آن چه كه بيم مى رود به او زيان 
برساند، معنا شده است. گاهى تقوا به خوف هم معنا مى شود. چون خوف مقدمه 
ــده كه گاهى خوف مجازاً به معناى تقوا استعمال  ــت، اين امر سبب ش تقواس

شود.1
ــت. در منابع اسالمى، بسيار بر  كلمة «تقوا»، يك اصطالح دينى و اخالقى اس
روى اين كلمه تكيه شده است. تقوا و مشتقات آن، حدود 250 مرتبه در قرآن 
به كار رفته است. در منابع روايى شيعه و سنى نيز، احاديث بسيارى در اين باره 
وارد شده است. تمام اين موارد، حاكى از جايگاه و اهميت ويژة تقوا در فرهنگ 

اسالمى است.
از امام صادق –عليه السالم- دربارة تفسير تقوا سؤال شد، ايشان فرمودند: «أن ال 
يفقدك اهللا حيث امرك و اليراك حيث نهاك؛ در كارى كه خدا به آن امر كرده 
ــى و در كارى كه خداوند از آن نهى كرده، حاضر نباشى.2»  بر اين  غايب نباش

اساس تقوا را در اصطالح به، انجام واجبات و ترك محرمات، معنا كرده اند. 3

آثار تقوا
در قرآن آثار زيادى براى تقوا ذكر شده است. مجموعه اين آثار به خوبى نشان 
مى دهد كه انسان متقى،هم در دنيا و هم در آخرت ، فردى سعادتمند خواهد 

بود.
يكى از آثار مهمى كه در قرآن براى  تقوا بيان شده، بصيرت و روشن بينى است. 
ــيارى در قرآن وجود دارد كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم، تقوا و  آيات بس
پاكى از گناه را در بصيرت و روشن بينى موثر دانسته است. در حقيقت، ارتباط 

ميان تقوا و بصيرت، يكى از اصول مسلم قرآن است.
ــتقيم اشاره كرده، آيه 29، سورة  مهم ترين آيه اى كه به اين مطلب به طور مس
انفال است. خداوند در اين آيه مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا اهللا يجعل 
ــما  لكم فرقاناً؛ اى اهل ايمان! اگر [در همه امورتان] از خدا پروا كنيد، براى ش
ــخيص حق از باطل قرار مى دهد.» مفسرين  [بينايى و بصيرتى ويژه] براى تش
ــير كرده اند.4  بصيرت و  ــن بينى تفس «فرقان» را در اين آيه به بصيرت و روش
ــى خدادادى است كه به علم و معلومات وابسته نيست. در  روشن بينى، بينش

ساية بصيرت، انسان مى تواند حق را از باطل تشخيص دهد.

اهميت بصيرت در زندگى انسان
ــن بينى به دو دليل، در زندگى انسان  با توجه به مفاهيم قرآن، بصيرت و روش
از اهميت ويژه اى برخوردار است. در اين قسمت به ذكر و توضيح اين دو دليل 

مى پردازيم:

1- گستره وسيع حق و باطل
عالمه طباطبايى(ره) در تفسير آيه 29، سورة انفال: «يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا 

تقوا و بصيرت
�  به قلم: فاطمه محمدي
(دانشجوي علوم قرآن و حديث)
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اهللا يجعل لكم فرقانا» مى فرمايد: «فرقان» يعنى آن چه كه دو چيز را از هم جدا 
ــازد. در اين جا به قرينة سياق آيه و نتيجة تقوا، آن دو چيز حق و باطل  مى س
است. فرقان در اعتقاد يعنى جدا كردن ايمان و كل هدايت از كفر و ضاللت. در 
عمل يعنى جدا كردن اطاعت از معصيت، هم چنين جدا كردن هر عملى كه 
ــت از هر عملى كه مورد غضب اوست. فرقان در رأى و  ــنودى خداس مورد خش
نظر نيز، به معناى جدا كردن انديشة صحيح از انديشه باطل است. در آيه، فرقان 
ــده، پس تمامى اين موارد را شامل مى شود. عالوه بر اين، فرقان  مطلق ذكر ش
تمامى خيرات و شرور را در بر مى گيرد. زيرا در آيات قبل، خيرات و شرور ذكر 

شده كه همگى به فرقان احتياج دارند. 5 
بنابراين مى توان گفت، گستره حق و باطل بسيار وسيع است، به گونه اى كه تمام 
ــان را در بر مى گيرد. زيرا زندگى انسان حاصل عقايد، افكار و  ابعاد زندگى انس

اعمال اوست كه بر اساس اين تفسير، حق و باطل در تمامى آن ها راه دارد.
نكته ديگرى كه با توجه به سخن مرحوم عالمه(ره) مى توان به آن دست يافت 
ــن كه، حق و باطل تحت عناوين مختلفى ظهور پيدا مى كنند. گاهى ايمان  اي
و كفر مصداق حق و باطل است، گاهى هدايت و ضاللت و گاهى نيز اطاعت و 
معصيت. حتى نيك و بد، دوست و دشمن و امثال اين ها نيز مى تواند مصاديق 

حق و باطل باشد.
بر اساس اين دو نكته، انسان چه بخواهد و چه نخواهد، گستره حق و باطل در 
تمام ابعاد زندگى او پهن شده است. انسان نيز همواره در مسير زندگى، بر سر 
اين دو راهى قرار مى گيرد و به ناچار بايد يكى را برگزيند. اگر انسان دانسته يا 
ندانسته، راه باطل را برگزيند، قطعاً زيان مى بيند. زيرا بر اساس قرآن، تنها حق 
است كه به انسان سود مى رساند. در نتيجه، وقتى انسان بر سر اين دو راهى ها 

قرار مى گيرد، ضرورت بصيرت در زندگى او آشكار مى شود.

2- ظاهر شدن باطل در لباس حق
خداوند مثال بسيار زيبايى براى حق و باطل، در سوره رعد، آيه 17 بيان مى كند. 
حق تعالى در اين آيه مى فرمايد: «خداوند از آسمان آبى نازل كرد كه در هر دره 
و رودى به اندازه گنجايش و وسعتش [سيالبى] جارى شد. سپس سيالب، كفى 
ــت آوردن  پف كرده را به روى خود حمل كرد. و نيز از فلزاتى كه براى به دس
زينت و زيور يا كاال و متاع، آتش بر آن مى افروزند، كفى پف كرده مانند سيالب 

بر مى آيد. اين گونه خدا حق و باطل را [به امور محسوس] مثل مى زند.»
ــه كفى كه روى  ــده و باطل ب ــه، حق به آب و مايع فلز گداخته ش ــن آي در اي
ــت. در اين تشبيه نكات بسيار  ــكيل مى شود، تشبيه شده اس اين دو مايع تش
ظريفى دربارة حق و باطل نهفته است. از جمله، همان گونه كه كفى كه روى 
ــكيل مى شود بي رنگ ولى همرنگ آب است، كفى هم كه روى مايع فلز  آب تش
گداخته شده تشكيل مى شود تيره ولى همرنگ مايع فلز است. باطل نيز همين 
گونه است. هر جا كه ظاهر مى شود، سعى مى كند خود را به رنگ حق در آورد 
ــناختند، در لباس ديگر  و لباس حق را بر تن كند كه اگر او را در يك لباس ش
بتواند چهره خود را پنهان سازد. در حقيقت يكى از خصائص باطل اين است كه 

هر لحظه به لباس ديگرى در مى آيد. 6 
يكى از روش هاى مهمى كه شيطان براى گمراه ساختن انسان ها از آن استفاده 
مى كند، همين شيوه است. او براى گمراه ساختن هر گروه از انسان ها از آنچه 
در نظرشان ارزش محسوب مى شود، استفاده مى كند. براى اين كه انسان هاى 
ديندار را نيز گمراه سازد، از دين آن ها استفاده مى كند. شيطان لباس دين را بر 
تن مصاديق باطل مى پوشاند تا آسان تر بتواند انسان هاى ديندار را فريب دهد. 
اگر فرد ديندار نتواند چهرة منفور باطل را در پس اين لباس ببيند، قطعاً فريب 
ــود. اين جاست كه ضرورت بصيرت در  ــيطان گرفتار مى ش خورده و در دام ش

زندگى انسان دو چندان احساس مى شود.
بسيارى از بالهايى كه بر سر مسلمانان، چه در زندگى فردى و چه در زندگى 
ــود، به دليل بى بصيرتى آن ها در اين موقع است. ضربه اى  اجتماعى، وارد مى ش
كه از اين طريق به اسالم وارد مى شود، گاهى صدها برابر ضرباتى است كه كفار 
ــراى مثال،دردناك ترين و خونين ترين حادثه تاريخ،  ــالم وارد مى كنند. ب به اس
يعنى جريان كربال، مصداق بارز همين بي بصيرتي است. سي هزار نفري كه از 
كوفه و اطراف آن، براي جنگ با امام حسين(ع) آمده بودند، همان هايي بودند 
كه ساليان متمادي پاي منبر حضرت امير (ع) نشسته بودند. اينان به زعم خود، 
ــتند چه خبر است، براي  ــران آنها كه مي  دانس براي رضاي خدا آمدند. فقط س
حكومت ري و امثال آن آمده بودند و اگرنه اين جمعيت عظيم، فقط براي رضاي 
خدا و رفتن به بهشت، مصداق بارز حق را به شهادت رساندند. اين ها واقعاً قدرت 

تشخيص حق از باطل را از دست داده بودند.7 
در اين واقعه،سران باطل خوب توانسته بودند، اهداف و نقشه هاى شوم و باطل 
گرايانشان را در لباس دين به مسلمانان عرضه كنند. مسلمانان هم، با بى بصيرتى 
حادثه اى دردناك آفريدند كه تا به حال هيچ گروه كافر يا مشركى نظير آن را 

به وجود نياورده است.
ــلمانان زياد صادر شده است. اين  در طول تاريخ، امثال اين بى بصيرتى، از مس
مطلب به وضوح نشان مى دهد كه براى نجات از دام هاى شيطان، فقط مسلمان 
ــوگند خورده كه تا روز قيامت، همه انسان ها را  ــت. شيطان س بودن كافى نيس
گمراه مى كند. او تا انسان را گمراه نكند و دين را از او نگيرد، دست بردار نيست. 
به همين دليل، حتى به مسلمانان هم سفارش شده كه هميشه مراقب دشمنان 

درونى و بيرونى باشيد.

ارتباط ميان تقوا و بصيرت
ــلم قرآن اين است كه تقوا موجب  ــد، يكى از اصول مس همان گونه كه بيان ش
بصيرت مى شود. حال ممكن است اين سؤال پيش آيد كه چگونه ممكن است 
تقوا كه يك فضيلت اخالقى است و به عمل انسان مربوط مى شود، در دستگاه 
ــد. و اين امر سبب شود كه انسان  ــان تأثير داشته باش عقل و قوه قضاوت انس
ــتن تقوا موفق به دريافت آن  به دريافت حكمت هايى نائل گردد كه بدون داش
حكمت ها نمى شود. حتى بعضى از طرفداران فلسفه مادى اين اصل مسلم قرآن 
را منكر شده و گفته اند: مگر تقوا و مجاهده نفس، سوهان و سنباده است كه روح 
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آدمى را صيقل دهد و جال بخشد.
ــخ به اين سؤال ابتدا بايد بگوييم كه ارتباط ميان تقوا و بصيرت يكى از  در پاس
اصول مسلم قرآن است. اصول قرآن نيز، همگى عين حقيقت هستند. عالوه بر 
ــه روش ديگر نيز مى توان اين اصل مسلم را ثابت كرد. اين سه روش  اين، با س

عبارتند از: روايات، علم - فلسفه و تجربه.
1. روايات

از جمله قرائن قطعى كه آيات قرآن را تفسير مى كند، روايات معتبراست. احاديث 
معتبر بسيارى در منابع روايى وجود دارد كه همگى ارتباط ميان تقوا و بصيرت 

را تأييد مى كند.
اين احاديث گاهى به شكل مستقيم، تقوا و پاكى از گناه را در بصيرت و روشن 
بينى روح مؤثر دانسته اند. در اين باره مى توان به حديثى از پيامبر صلى اهللا عليه 
و آله اشاره كرد كه مى فرمايد: « لوال أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم 
لنظروا الى الملكوت؛ اگر شياطين بر قلب هاى آدميان مسلط نمى شدند، آن ها 

مى توانستند باطن جهان هستى را بنگرند.» 8
ــب را بيان مى كند. مثل اين  ــتقيم اين مطل گاهى نيز،احاديث به طور غيرمس
ــدن روح، تيرگى دل و  ــتى و از كف دادن زمام تقوا را درتاريك ش كه هواپرس
ــدن نور عقل مؤثر دانسته اند. در اين باره مى توان به حديثى از امام  خاموش ش
ــالم اشاره كرد كه مى فرمايد: «من اتبع هواه اعماه و اصمه و اذله  على عليه الس
ــش پيروى كند، او را كور و كر مى كند و ذليل و  و اضله؛ هر كس از هواى نفس

گمراه مى سازد.» 9

2. علم- فلسفه
حكما معتقدند كه قوة عاقله انسان، دو نوع محصول انديشه دارد كه از اساس 
با هم اختالف دارند. اين دو نوع محصول شامل انديشه نظرى و انديشه عملى 
مى شود. انديشه نظرى،مبانى علوم طبيعى، رياضى و فلسفة الهى است. كار عقل 
در اين علوم، قضاوت درباره واقعيت هاست. مثال ًدر اين باره، عقل قضاوت مى كند 
ــت يا آن طور؟ فالن اثر را دارد يا نه؟ آيا فالن معنا  ــىء اين طور اس كه فالن ش
حقيقت دارد يا نه؟ ولى انديشه عملى مبناى علوم زندگى و اصول اخالقى است. 
مفهوم خوبى و بدى، حسن و قبح، بايد و نبايد، امر و نهى و امثال اين ها مخلوق 
انديشه عملى است. اين انديشه است كه حكم مى كند، آيا بايد اين كار را انجام 

دهم يا آن را؟ اين طور عمل كنم يا آن طور؟
اين كه در آثار دينى وارد شده تقوا موجب بصيرت است، همه مربوط به انديشه 
عملى است. يعنى در اثر تقوا، انسان بهتر درد خود و دواى خود و راهى را كه در 
زندگى بايد پيش گيرد، مى شناسد. اين كه در نظر بعضى، قبول اين اصل مسلم 
دشوار آمده، شايد اين است كه آن ها بصيرت را به حدود انديشة نظرى توسعه 

داده اند. حال آن كه تقوا در انديشه نظرى تأثيرى ندارد. 10 
بر اين اساس، منطقه انديشه عملى انسان به دليل اين كه مربوط به عمل انسان 
است، همان منطقه احساسات، تمايالت و شهوات است. اگر اين امور، از مرزهايى 
كه دين براى آن ها مشخص كرده خارج شوند، در برابر نور عقل گرد و غبار و دود 
و مه ايجاد مى كنند. در نتيجه عقل ديگر نمى تواند پرتو افكنى كند و حق و باطل 
را به انسان نشان دهد. ولى زمانى كه تقوا وجود داشته باشد، احساسات، تمايالت 

ــخص كرده خارج نمى شوند. در  ــهوات از مرزهايى كه دين براى آن ها مش و ش
نتيجه ديگر عامل مزاحمى براى نور عقل وجود ندارد. عقل پرتو افكنى مى كند و 

در اثر آن پرتو، انسان به راحتى حق و باطل را تشخيص مى دهد.

3. تجربه
زمانى كه به زندگى انسان هاى با تقوا مى نگريم، به روشنى مى بينيم كه آن ها 
ــوند. چون آن ها در سايه  ــردرگمى و گرفتارى مى ش در زندگي كمتر دچار س
روشنى تقوا، راه را از چاه تمييز مى دهند، در نتيجه كمتر دچار مشكل مى شوند. 
اگر زمانى هم دچار مشكل شوند، آسان تر و سريع تر روزنه خروج از آن را پيدا 
مى كنند. آن ها نه تنها در زندگى فردى، بلكه در سطح اجتماع هم، داراى بصيرت 
هستند. آنان چهرة منفور دشمنان حق را، از پشت هزاران پرده فريبنده مى بينند 
و ريشه بسيارى از حوادث را كه در البه الى آشوب هاى اجتماعى براى ديگران 

ناشناخته است، به خوبى مى شناسند.
ــرورش مى يابند، زمانى كه بزرگ  ــى كه در خانواده با تقوا پ هم چنين كودكان
مى شوند، به آسانى نيكى ها را از بدى ها تشخيص مى دهند. زيرا آن ها از همان 
ــوند. پاكى بيرون كم كم به فضاى درون  طفوليت در فضايى پاك تربيت مى ش
آن ها منتقل مى شود، در نتيجه درونشان را روشن و نورانى مى كند. لذا در سايه 

اين روشنى، آن ها به راحتى خوب را از بد تمييز مى دهند.
اغلب افراد جوامع با تقوا نيز، داراى بصيرت هستند. زيرا تمام اركان اين جوامع، 
اعم از نيروهاى انسانى و نيروهاى مادى، همگى در مسير تقوا حركت مى كنند. 
ــت و  ــى، تمييز حق و باطل، دوس ــت كه در چنين فضاى بي آاليش بديهى اس

دشمن و امثال اين ها كار آسانى است.

نتيجه
با توجه به مباحث مذكور مي توان نتيجه گرفت كه، به دليل گستره وسيع حق 
ــدن باطل در لباس حق، بصيرت در زندگي انسان از اهميت  و باطل و ظاهر ش
ويژه اي برخوردار است. بصيرت، ميوه اي است كه از درخت تقوا حاصل مي شود. 
ــلم قرآن است، مورد  ارتباط ميان تقوا و بصيرت عالوه بر اين كه يك اصل مس

تأييد روايات، علم- فلسفه و تجربه نيز واقع شده است. 

پي نوشت ها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. راغب اصفهانى، مفردات الفاظ قرآن، ص 188- 166
2. عالمه مجلسى، بحاراالنوار، ج67، ص 285
3. عالمه مجلسى، بحاراالنوار، ج67، ص 285

4. ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج7، ص 129؛ سيد محمد حسين حسينى 
همدانى، انوار درخشان، ج7، ص 297

5. محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج9، ص 56
6. ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج10، ص 169

7. قسمتي از پاسخ آيت اهللا جوادي آملي به پرسش چگونه حق را از باطل تشخيص دهيم، ره 
توشه راهيان نور، ويژه تابستان 1381، ص 193

8. عالمه مجلسى، بحاراالنوار، ج67، ص 59
9. عبدالواحد تميمى آمدى، تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص 65

10. مرتضى مطهرى، ده گفتار، صص 32- 30
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مراسم افتتاحيه ــازمان  ــع جهانى اهل بيت (ع) يك س مجم
ــت كه صدها تن از  مردم نهاد بين المللى اس
ــر جهان  نخبگان پيرو اهل بيت (ع) از سراس

در آن عضويت دارند.
ــن مجامع و  دفاتر محلى اهل بيت   همچني
(ع) در بيش از هفتاد كشور جهان، در زمينه 
تبليغ معارف اصيل اسالمى فعاليت دارند و با 

مجمع جهانى اهل بيت (ع) مرتبط هستند.
ــار صدها عنوان كتاب ،  اضافه بر اين ، انتش
ــجوى  ــرم افزار، تربيت ده ها دانش مجله و ن
شيعه غير ايرانى در مركز آموزش عالى اهل 
بيت (ع) و برخوردارى از رسانه هاى مختلفى 
ــبكه ماهواره اي ثقلين، خبرگزارى  چون ش
ــل بيت(ع)ـ  ابناـ  و برنامه هاى  14 زبانه اه
گفتگوى زنده اينترنتى ، ايجاب مى كند كه 
مسووالن و شخصيت هاى تأثير گذار داخلى 
و خارجى در جريان گستردگى اين فعاليت 

ها قرار بگيرند.
ــگاهى از دستاوردهاى   در اين راستا نمايش
ــى ، و رسانه  فرهنگى ، بين المللى ، آموزش
ــل بيت(ع) در مجلس  اى مجمع جهانى اه

شوراى اسالمى برگزار شد.
ــت روابط  ــه هم ــه ب ــگاه ك ــن نمايش در اي
ــاركت معاونت هاي  ــع و مش ــي مجم عموم
ــي و نيز اداره كل  اجرايي، بين الملل، فرهنگ
ــت (ع)  از  ــگاه اهل بي ــاني و دانش اطالع رس
تاريخ 3 تا 11 شهريور 1389 در خانه ملت 
ــزار گرديد نمايندگان مردم، از نزديك با  برگ
عمق و گستردگى فعاليت هاى مجمع آشنا و 
بسيارى ازآنها از اين توفيقات بزرگ ـ كه به 
داليل مختلف انعكاس درخور پيدا نمى كندـ  

شگفت زده شدند.
ــزارش كوتاهى از  ــه در پايين مى آيد گ آنچ
ــگاه است. همچنين بازخورد هاى  اين نمايش
ــتهاى يادبود و  ــگاه كه در ياداش اين نمايش
نيز سخنان برخى نمايندگان منعكس شده 

است، نشر مى يابند.

ــتاوردهاى مجمع جهانى اهل بيت(ع) به دست  نمايشگاه دس
«حجت االسالم و المسلمين ابوترابى» نايب رييس اول مجلس 
ــوراى اسالمى و با حضور تعدادى از نمايندگان مجلس و نيز  ش

دبير كل مجمع جهانى اهل بيت(ع) افتتاح شد. 
بعد از افتتاح اين نمايشگاه و بازديد نايب رئيس اول مجلس شوراى 
اسالمى از بخشهاى مختلف آن، مراسم سخنراني و افطار در سالن 
اجتماعات مجلس با حضور تعدادى از اعضاي شوراي عالي مجمع، 
علما و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و ساير مهمانان برگزار 

شد.

در ابتداي اين مراسم «آيت اهللا خزعلى» سخنانى در 
تكريم اهل بيت(ع) و مقام واالى اميرالمومنين(ع) بيان 
نمود و سپس «آيت اهللا تسخيرى» عضو شوراي عالي 
مجمع جهاني اهل بيت (ع) سخنانى با موضوع تفكرات 

حضرت امام خمينى(ره) بيان داشت.
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آخرين سخنران اين مراسم «دكتر على الريجانى» رييس مجلس شوراى 
اسالمى بود.

وي در سخنان كوتاهى با آرزوى موفقيت براى مجمع جهانى اهل بيت(ع) 
و ساير نهادهايى كه در جبهه فرهنگى در حال تالش هستند، گفت: « از 
اينكه خانه ملت را براى حضور خود و برگزارى مراسم برگزيديد از شما 

تشكر مى كنم.»
وى افزود: « با فعاليت هاى شما آشنا هستم و مى دانم عليرغم مشكالت 

بودجه اى گام هاى خوبى برداشته ايد.»
ــاره كرد و گفت:  ــرايط روز جهاني اش نماينده مردم قم در مجلس به ش
ــت؛ لذا لزوم  ــالمى اس ــمت افكار نو در تفكر اس « امروز نگاه  دنيا به س
ظهور تفكر نوينى از اسالم كه از بايدهاى عقالنى برخوردار باشد، احساس 
مى شود كه خوشبختانه اين نوع تفكر و نگرش در تفكر شيعى وجود دارد 
و عليرغم تالش بدخواهان براى بد جلوه دادن تفكر شيعى ، جوهره تفكر 

اهل بيتى  عقالنى و مبتنى بر نيازهاى نوين جهان مى باشد».
وى در پايان گفت: «اميدوارم كه اين حركتى كه شما ايجاد كرديد بتواند 
ــخگوى نياز نيازمندان باشد و همچنين اين نشست بتواند زمينه  پاس
ــما با مجلس را فراهم كرده و افق هاى فكرى اين نهادها با  ــنايى ش آش

مجلس را به هم نزديك كند».

رييس مجلس شوراي اسالمي:
مجمع جهاني اهل بيت (ع)
عليرغم مشكالت بودجه اي 

گام هاي خوبي برداشته است ــع جهانى اهل بيت(ع)  ــلمين اخترى» دبير كل مجم ــالم و المس «حجت االس
ــخنان كوتاهى با تشكر از حضور  ــخنران اين مراسم بود  كه در س چهارمين س
مهمانان و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و ساير مدعوين گفت: مجمع جهاني 
ــته به دفتر مقام  اهل بيت (ع) از نهادهاى وابس
ــت كه مسؤوليت بين المللى  معظم رهبرى اس
دارد و خدمتگزارى آن به معارف اسالمى و تشيع 
جز با عنايت خداوند بر ملت ايران و درايت مقام 

معظم رهبرى امكانپذير نبود.
ــا توضيح مختصرى در مورد فعاليت هاى  وى ب
گسترده مجمع جهانى اهل بيت (ع) در سطح 

دنيا به سخنان خود پايان داد.

سخنران بعدى اين مراسم «حجت االسالم و 
المسلمين اعرافى» بود كه ورود به ميدان رقابت 
فكرى و معرفتى با جبهه الحاد و شرك را الزم 
ــت و گفت: رقابت شديدى ميان جبهه  دانس
ــى و معرفت و جبهه شرك و الحاد  خداشناس
ــمنان سرمايه گذارى زيادى  وجود دارد و دش
براى گسترش باورهاى نادرست خود كرده اند 
كه اين موضوع، حضور هوشيارانه ما را مى طلبد، 
در حالى كه شاهد هستيم  مواجهه با دشمنان 
ــه عرصه اجتماعى،  ــه همه عرصه ها از جمل ب

فرهنگى و اقتصادى  كشيده شده است.
وى در ادامه گفت: اين مواجهه نياز به امكانات و 
نيروى انسانى موثر دارد  و الحمدهللا حوزه هاى 
علميه به طور گسترده و موثرى وارد مواجهه با 

جريانات شرك آلود و انحرافى شده اند.
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دفتر يادبود

اينجانب از اولين كساني هستم كه از بدو تاسيس باعملكرد مجمع آشنا هستم. 
مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم جايگاه حساسي دارد چون تشيع در دنيا 
جايگاه حساسي دارد. امروز فضاي خوبي در دنيا به وجود آمده كه مي توان با 
شناخت آن، زمينه هاي بسيار خوبي در جهان براي تحقق انديشه هاي اسالم 
ناب (كه در شيعه متبلور است ) فراهم نمود. حتي دركشور آمريكا با مطالعاتي 
كه در خصوص مسائل اجتماعي و تحكيم خانواده داشته اند پي به فقه پويا و 

فرهنگ پيشرفته تشيع برده اند.  
ــد كه  مثالً هنگامي كه درمجلس بحث ازدواج موقت مطرح بود، نقل مي ش
مسيحيان مي  گويند ما جلوي  ازدواج موقت راگرفتيم وهمين موضوع سبب 

اشاعه فساد گرديده است اما شيعه راه مشروع آن را باز گذاشته است. 
يكي از رؤساي كشور سعودي گفته است كه خانه اي در اين كشور نيست (با 
آن هجمه گسترده وهابيت عليه شيعيان ) مگر اينكه انديشه شيعي در آنجا 
نفوذ كرده است. دنيا در راه تعالي تفكر و انديشه  آزاد پيش مي رود وما پيروان 
اهل بيت عليهم السالم از منطق باال برخورداريم و بايد از فرصتهايمان  استفاده 
كنيم. در جهان امروز گوش هايي براى شنيدن حرفهاى ما هست وچشم هاي 
بسياري كه ناظر ما وقلبهاي بسياري كه قابليت پذيرش تفكر شيعه را دارند، 
چون تفكر ومنطق ما باتفكرقرآن كريم ومنطق اسالم آميخته است. وظيفه 
امروز ما،  شناخت شبهات، روشن كردن وپاسخگويي به آن مى باشد و بايد 
باطن شبهات وهابي ها را براي مردم روشن كنيم، شبهاتي كه ديگران دارند 

پوشالي است وبراي هر كدام جواب دندان شكن وجود دارد. 
همچنين درباره مسئله تروريسم اين موضوع را بايد به دنيا بفهمانيم كه ما از 
تروريسم بيزاريم و سراغ نداريم كه يك شيعه درگوشه اي از جهان دست به 

ترور زده باشد، هرچه مي شنويم  القاعده يا طالبان هستند.
ــالمي  ــگ مهدويت وانتظار را هم بايد معرفي نماييم چراكه انقالب اس فرهن

برخاسته از همين فرهنگ است.
در جهت وحدت مسلمين هم بايد بكوشيم  و با ارباب مذاهب غير شيعي(آنهايي 
كه تعصبات كوركورانه ندارند، تندرو و تكفيري نيستند )  مي توانيم رابطه داشته 
باشيم، روي مشتركات تاكيد كنيم؛ چرا كه دشمنان شيعه فقط دشمن ايران 

نيستند بلكه دشمن اسالمند.
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اگر مجمع جهاني اهل بيت (ع) بتواند اهل بيتـ  عليهم السالمـ  را از نگاه اهل 
سنت به جهان عرضه كند كار خيلي مهمي انجام داده است؛ چون اهل سنت 

نيز اهل بيتـ  عليهم السالمـ  را به عنوان اوالد پيغمبر قبول و دوست دارند.
مثال من مدتي در مجموعه اي كار مي كردم، يكي از اهل سنت كشور تاجيكستان 
اشعاري را در مورد فضائل حضرت زهراـ  سالم اهللا عليهاـ  مي خواند كه مثل 
ــيعيان نشيده ام، سني هاي اردتمند به اهل بيتـ  عليهم السالمـ   آن را از ش

زياد هستند.
از زحمات شما تشكر مي كنم.      

  
با مظلوميتي كه شيعيان در جهان  دارند، كار شما درمجمع جهاني اهل بيت(ع) 
كار مقدسي است و با كساني سر و كار دارد كه فطرت پاك و خداجويي دارند و 

دنبال واقعيت ها هستند.
  انتظار مي رود شما به سخنراني ها، مجالس و كنفرانس ها اكتفا نكنيد؛ زيرا كار 
شما خيلي گسترده و بزرگ است. وقتي شما به خارج ازكشور مي رويد متوجه 

مي شويد كه شيعيان چقدردردنيا مظلوم واقع شده اند.
خداوند را شكر مي كنيم كه از نظر منابع ومحتوا غني هستيم وهيچ كمبود و 

مشكلي نداريم و مي توانيم به  وجود بزرگان دين اقتداء نماييم.
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ــگاه مجمع جهاني اهل بيت (ع) در مجلس شوراي  از برگزاركنندگان نمايش

اسالمي تشكر مى كنم .
ــالم ومكتب تشيع است  خبرگزاري ابنا، كاري ارزنده درجهت ترويج دين اس
و مي تواند با شناسايي مكاتب انحرافي، با جنگ نرم كه مقام معظم رهبري 
ــتكبار جهاني آمريكا و همچنين صهيونيست ها درايران  فرمودند توسط اس
ــكل گيري است مقابله كند و به جوانان وعموم مردم اطالع رسانى  درحال ش

نمايد. 

    
درخصوص مسائل مذهبي وديني، از همه مهم تر بيان مشتركات است؛ زيرا 
اين مشتركات جذب كننده پيروان اديان ومذاهب ديگر نيز است. رسالت اصلي 
تمام مذاهب وحدت است و رهبر معظم انقالبـ  دام عزه العاليـ  مي فرمايند:  

به گرد وحدت باشيد .
برخي هميشه درصدد اين هستند كه خودشان را با بيان ضعف هاي ديگران باال 
ببرند و از ضعف ديگران جهت معرفي خودشان استفاده كنند. من معتقدم اين 
كار مجمع جهاني اهل بيت (ع) صحيح است كه نقاط قوت را معرفي مي كند.

ان شاءاهللا معرف خوبي براي اسالم باشيد. دفتر يادبود
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 پيامبراكرمـ  صلي اهللا عليه وآله وسلمـ  درفرمايشات متعددي فرمودند: «تنها 
گروهي كه اهل نجاتند شيعيان علي هستند».

وظيفه ما اطالع رساني و شناساندن مكتب اهل بيت عليهم السالم به جمعيت 
300 ميليوني شيعيان جهان است. 

تاسيس خبرگزاري مجمع جهاني اهل بيت (ع) كار بسيار ارزشمندي است 
ومي طلبد كه درسطح گسترده تري فعاليت نمايد؛ چون درهمه كشورها افراد 

خداجوي بسياري هستند كه به دنبال حقيت مي گردند.
بعضي از افرادي كه به مذهب تشيع تشرف پيدا كردند اقرار دارند كه:  اول اديان 
ديگري را پيگيري مي كرديم ولي در اديان و مذاهب ديگر گمشده خودمان 
را پيدا نكرديم  وقتي درمورد مذهب تشيع تحقيق كرديم گمشده خود را در 

مذهب تشيع يافتيم.
الحمداهللا يك موقعيت طاليي پيش آمده،  افراد زيادي تمايل به مذهب تشيع 

دارند وشايد يكي از اثرات همين سايت ها و فعاليت هاي شما عزيزان باشد.   

دشمنان شبهات زيادي در سطح بين الملل القاء مي كنند؛ شما آنها را در شبكه 
ماهواره اي ثقلين و خبرگزاري ابنا پاسخ دهيد .

همچنين پايگاه هاي اينترنتي مجمع جهاني اهل بيت (ع) بايد بتوانند افرادي 
كه در فضاي وب به دنبال جذابيت هاي غير ديني هستند را نيز جذب كنند؛ 
اينكه شما امثال من را به طرف خود جلب كنيد چندان هنر نيست، بلكه بايد 

آنگونه افراد را به سمت خود بكشانيد.
كسي كه كار فرهنگي انجام مي دهد و مي خواهد كارهاي ضد فرهنگي را از بين 

ببرد بايد فعاليتش دقيقاً متقابل با آن كار ضد فرهنگي باشد .
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ــت. در كشورهاي  ــما در مجمع جهاني اهل بيت (ع) ارزنده اس برنامه هاي ش
مختلف وقتى با مسلمانان برخورد مى كنيم، شبهاتي را مطرح مي كنند حتي در 
ذهن دانشجويان و جوانان كشور خودمان به وسيله سايت ها و شبكه هاي بيگانه 
ــبهاتي را ايجاد مي كنندكه ارزشمندترين كار شما پاسخ به شبهات است.  ش
ام القراي تشيع، درايران است به همين جهت دوست و دشمن چشمانشان به 

ما دوخته شده كه اين، مسئوليت ما را سنگين تر و مشكل تر مي نمايد.
ــيع يكي ازجامع وكامل ترين مكتب هاست و در هر  از نظر منابع، مكتب تش
موضوعي مثل معاشرت، اقتصاد، حقوق بشر، حق زن  و سياست منابع دارد و 

استخراج مسائل روز از اين منابع يكي از كارهاي مهم و ارزشمند است. 

با توجه به هجوم گسترده مكاتب انحرافي كه ساخت دست دشمنان  هستند 
حضور خبرگزاري ابنا مي تواند مسلمانان سراسرجهان را پوشش دهد. وجود 
اين سايت بسيار ضروري است و در مقابل شبهاتي كه ناصبي ها ، وهابي ها و 

بهايي ها در دنيا ايجاد مي كنند مي تواند مؤثر باشد .
ــتقيم حوزه علميه قم اطالعات قابل توجهي را به  ما مي توانيم با كمك مس

بينندگان  شبكه ماهواره اي ثقلين و كاربران خبرگزاري ابنا  بدهيم. 
ــيعيان نيز شيعه اصيل وانقالبي پرورش داده نمي شود،  در مجموعه خود ش
لذا رسالت ديگر مجمع و خبرگزاري آن اصالح مسايل انحرافي در ميان خود 

شيعيان است .
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بايد درسطح كشور اطالع رساني بيشتري در خصوص خبرگزارى ابنا صورت 
بگيرد و بيشترين موضوع، بحث وحدت باشد.

در ميان اهل سنت و تشيع تندروهايي هستند كه باعث به هم زدن وحدتند 
ــفر به  ــالم  ضربه مي زنند. به گفته مقام معظم رهبري كه درس و به دين اس
كردستان داشتند فرمودند: از نظر من اينها مسلمان نيستند وخط قرمز اسالم 

همين اهانت ها است.  
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فعاليت هاي مجمع فوق العاده خوب است؛ اما هرچه تالش صورت بگيرد به 
نظر من باز جاي كار دارد چون تقاضا در سطح بين الملل در خصوص مكتب 

اهل بيتـ  عليهم السالمـ  فوق العاده زياد است.
ايجاد ارتباط با سازمان ها و شبكه هاي ديگر نيز باعث يك هم افزايي در سطح 

بين الملل مى شود كه توان شما را دو چندان مى كند.
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از برگزاركنندگان نمايشگاه مجمع جهاني اهل بيت (ع) تشكر مي كنم. در حال 
ــبهاتي از سوي نظام سلطه به جهان اسالم القاء مي شود لذا ما اگر  حاضر ش
بتوانيم دستاوردهاي تشيع و اهل بيتـ  عليهم السالمـ  را آن طوري كه هست 

به مخاطب مشتاق نشان بدهيم كار بزرگي كرده ايم.
ــيع رامتهم نموده وهرروز به شكل هاي مختلف  امروز وهابيت و طالبان، تش
شيعيان كشورهاي مختلف از جمله پاكستان، افغانستان و حتي كشور خودمان 

را اذيت مي كنند.
در خصوص شبكه ماهواره اي ثقلين و سايت ابنا بايد تبليغات در داخل كشور هم 
داشته باشيد تا كمتر نياز به سايت ها و شبكه هاي تلويزيوني بيگانه پيدا كنيم. 
اكنون خيلي ها  فقط شبكه ماهواره اي اهل بيت را تماشا مي كنند وخوشحال 
هستند كه يك شبكه از حقانيت اهل بيتـ  عليهم السالمـ  صحبت مي كند.

خدا مذهب شيعه را براي بندگانش انتخاب كرده و اهل بيت عصمت و طهارت 
ـ قرآن ناطق بودند و اسالم ناب را به بشر منتقل كردند. دين  ـ عليهم السالم 
اسالم، مذهب تشيع و احكام نوراني قرآن مطابق با فطرت انسان است، بنابراين 
تالش مضاعف ما به نفع بشريت است؛ زيرا انسان ها همواره تشنه اين معارف 

بوده و هستند.
ــالم است. قرآن مي فرمايد: ما  دليل موفقيت خبرگزارى ابنا ترويج معارف اس
عندكم ينقذ من عنداهللا باق، آن چيزي كه براي غير خدا باشد از بين رفتني 
وآن چيزي كه براي خدا  باشد باقي مي ماند. يقينا تالش و زحمات شما در 

اين مجمع ذخيره دنيا و آخرت شما خواهد بود.   
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من ماهنامه گنجينه مجمع را مي بينم و با فعاليت هاي مجمع آشنا هستم. هم 
اكنون جهان تشنه معارف اسالم ناب است و ما معتقديم كه هيچ انديشه اي 
به حقيقت شيعه نمي رسد و قطعا بامعرفي اين معارف مي توانيم تاثير فراواني 

در جهان داشته باشيم.
ــانه هاي خيلي مؤثر است، شيعيان كشورهاي  ــريال در رس پخش فيلم و س
ــتان يا عوام هستند يا خواص، كه خواص گروه  مختلف مانند چين و عربس
كوچك واهل مطالعه، علم ودانش باتحصيالت عاليه واكثر مردم عوام هستند 
كارگر، كشاورز، دامدار و.... كه بيشترشان اهل مطالعه نيستند كه متن اخبار 
شما را بخوانند. و اگر معارف اسالم به صورت فيلم عرضه شود، تاثيرش دو صد 

چندان مي شود و مردم آن را تهيه كرده و استفاده مي كنند.
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تعامل مجمع و مجلس
از نگاه دوربين
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شما بايد اطالع كامل و دقيقى در خصوص مذاهب اسالمي داشته باشيد تا 
بتوانيد فقه پوياي شيعه كه بر دو عامل مهم ( گذشته سرخ يعني قيام حضرت 
ابا عبداهللا الحسين (ع) وآينده سبز يعني قيام حضرت مهدي (عج)) استواراست 

را به سمع و نظرجهانيان برسانيد .
ابزارهايي مثل مكر ، حيله ، دروغگويي و.....در دست دشمن است كه به راحتى 
تفكر شيعى را نفى وتكفيركرده و فتوا مي دهند ، مثال ؛ خون شيعه راحالل 
مي دانند . ما معتقديم اصيل ترين و نزديك ترين مذهب به پيامبر(ص) از آن 
ما مي باشد و بايد از مظلوميت امامان ومكتب مان دفاع كنيم ولي نمي توانيم 

براي اثبات حقانيت خودمان به هر ابزاري متمسك شويم .
ــت در حال اضمحالل و  ــالم است ووهابيت وصهيونيس پيروزي نهايي از اس
ــت و بايد در برابر دشمنان نيروجمع كنيم و عالمان متدين و  ــى اس فروپاش
جوانان مومن معتقد را به كشورهاى ديگر اعزام نموده و مكتب ناب تشيع را 

به دنيا نشان دهيم .
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كاركنان مجمع،
اجري عظيم دارند

دفتر يادبود
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دفتر يادبوددفتر يادبود

مجمع براي شناساندن ائمه(ع) 
فعاليت گسترده اي دارد

فعاليت هاي مجمع
گسترده و دورانديشانه است
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من قبال فعاليت هاي بين المللي مجمع را ديده  بودم ؛ اما فكر نمي كردم كه 
مجمع اينگونه دستاوردهايي داشته باشد،  مثل ساخت مساجد، ترويج حجاب 

و...  كه كارهاي زيبا وجالبي است.
ــعار دادن وسخنراني با عمل و رفتار   مجمع مي تواند به جاي حرف زدن، ش

پسنديده در دنيا مطرح شويد.  
درخبرگزاري بايد صداقت، راستگويي وامانتداري را سرلوحه كارتان قرار دهيد 
اگر اينگونه باشد در دلها جا باز مي كنيد، اعتماد جامعه راكسب مي نمائيد، 

مردم به شما رو مي آورند.
به خصوص كه خبر گزاري بين المللي است و وظيفه آن سنگين است وبايد 
خيلي مراعات كنيد كه اخبار،  شفاف،  به روز ، زنده ، جديد و دنيا پسند باشد، 

كمك به گسترش اسالم كنيم نه اينكه مردم از اسالم فرار كنند .

هرچه ارايه اخبار و اطالعات ما در خصوص مسائل شيعه وپيروان اهل بيتـ  
عليهم السالمـ  دردنياجامع وكامل باشد، شيعه از مهجوريت خارج مي شود. 
اين امرتحقق پيدا نمي كند مگر اينكه اخبار و اطالعات را با وسايل متعدد به 

جهان عرضه كنيم.
ــيع بنمايد.  باتوجه به  ــزاري ابنا مي تواند خدمت بزرگي به جهان تش خبرگ
ــلمانان كه اهل تسنن هستند و نيز به دليل هجمه بسيار زياد  اكثريت مس
دشمن به مكتب اهل بيت عليهم السالم، اين پايگاه خبري مي تواند بسياري از 
مسائلي را كه به طور غلط به ساير برادران مسلمان وغير مسلمان ما القاء شده 
را از بين ببردو وفاق، برادري واتحاد بين مسلمانان را مضاعف نمايد و طبيعتاً 

اين كار يك مبارزه برعليه استكبار  جهاني است.
اخبارگوناگون شما درخبرگزاري باعث رشد فكري كاربران مسلمان مي گردد. 

خداوند متعال به شما توفيق دهد.

ديدگاهديدگاه

كارهاي مجمع،
بسيار زيبا و جالب است

فعاليت خبرگزاري ابنا
موجب رشد مسلمانان است
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خبرگزاري مجمع جهاني اهل بيت (ع) براي من تازگي داشت وكار خوبي است. 
گاهي كه به كشورهاي مختلف مسافرت مي كنيم از ما خواسته مي شود كه 

همچنين كاري انجام دهيم.
اما اين كار قطعا احتياج به كار بيشتر، هماهنگي بيشتر واطالع رساني بهتر 
ــروع نموده كه نياز به تقويت و  دارد. اين خبرگزاري يك حركت عظيم را ش

حمايت دارد.
انشاءاهللا موفق باشيد.  

ــواء بيننا و  ــم مي فرمايد : « قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه س ــرآن كري ق
بينكم.».

مجمع جهاني اهل بيتـ  عليهم السالمـ  چون مي خواهد دركشورهاي اسالمي 
ــر جهان نقش ايفاءكند بايد از افراد خبره در امر مردم شناسي، جامعه  سراس
شناسي و روان شناسي استفاده نمايد؛ چون آنها بايد بگويند كه چه بگوييم و 

چطور بگوييم؛ زيرا نحوه گفتمان خيلي مهم وتاثير گذار است.
انتظار از مجموعه شما اين است كه در جهت وحدت بيشتر و همگرايي بيشتر 
در عرصه بين مذاهب تالش كنيد و مسائل تفرقه انگيز را تلقين نكنيد و روي 
ــائل مشترك تاكيد داشته و در مقابل دنياي كفر، جهان اسالم  وحدتي  مس

ايجاد نمايد .
ما بايد مخالف نظر دنيا پرستان و شهوت پرستان، مطالبى را عنوان كنيم كه بر 
مبناي فطرت و مخالف هواي نفس و دنيا پرستي باشد. اين كار نيروي زيادي 

مي برد؛ چون اصوال باال رفتن و تعالي سخت است.
ــد وبراي جهان اسالم مفيد وبراي تحقق  ــاء اهللا خداوند يار وياورتان باش انش

وحدت انسانها موثر باشيد.  

ديدگاهديدگاه

خبرگزاري ابنا، همان چيزي 
است كه در خارج از ما 
مي خواهند؛ آن را تقويت كنيد

مجمع، از مردم شناسان،
جامعه شناسان و روانشناسان

بهره بگيرد
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دفتر يادبوددفتر يادبود

مجمع ، محتواي 
بيشتري توليد كند

از آگاهي بخشي مجمع
سپاسگزارم
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دفتر يادبود

خبرگزاري ابنا
حقيقتًا  افتخارآفرين است
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دفتر يادبود

تنوع فعاليت هاي مجمع
قابل تقدير است
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دفتر يادبوددفتر يادبود

روشنگري مجمع، با 
كوردلي وهابيت مقابله مي كند

مجمع در داخل هم مانند 
خارج تبليغ كند
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دفتر يادبوددفتر يادبود

اهميت فعاليت مجمع
امروز بيش از هر روز است

براي افزايش بودجه مجمع
تالش خواهيم كرد
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دفتر يادبوددفتر يادبود

مجمع گام هاي بزرگتري
بردارد

مجمع، در اين مقطع
كار سختي پيش روي دارد
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دفتر يادبوددفتر يادبود

از زحمات مجمع
تشكر مي كنم

مجمع، در توسعه اسالم
نقش داشته باشد
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راه اندازي خبرگزاري ابنا به چندين زبان زنده دنيا جهت ترويج مكتب اهل 
ــالمـ  كار قابل تقديريست. در اين عرصه بايد توجه كنيد  بيتـ  عليهم الس

صحت و اصالت خبر بسيار مهم است. 

تأسيس خبرگزارى ابنا كارى نو و بسيار مفيد، جهت معرفي شيعيان به دنياست؛ اما بايد طوري عمل كنيم كه 
حالت فرقه گرايي پيدا نكند . بايد ضمن معرفي مكتب شيعه روي بحث وحدت تاكيد كنيم.

ــيت معرفي كنيم. مي توان بحث هاي  ــالم صحبت كنيم و مكتب اهل بيت (ع) را بدون ايجاد حساس بايد از اس
اعتقادي، بحث امامت، جانشيني بال فصل پيامبر(ص) و ... را به شكل منطقي و استداللي از كتب اهل سنت ارائه 

كنيم. در اين صورت، تاثيرش بيشتر خواهد شد و احساسات  و هيجان را نيز وارد كار نكرده ايم . 
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ديدگاه

ديدگاه

خبرگزاري ابنا قابل تقدير است

من درجريان عملكرد مجمع هستم. شما بايد وضعيت شيعيان كشورهاي 
مختلف، آمارشان، اخبارشان، وضعيت اقتصاديشان، نفوذشان، رسانه هايشان 

و ابزار قدرتشان در پارلمان و دولت را رصد و بررسي كنيد.  

دفتر يادبود
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از خبرگزاري ابنا لذت بردم

تأسيس خبرگزاري ابنا ، كاري نو و بسيار مفيد است
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�  به قلم: حجت االسالم و المسلمين مهدى فقيه
(مسؤول طرح و برنامه معاونت فرهنگى مجمع)

غدير ؛ تبيين واليت
و ترسيم مهدويت

مطابق روايات صحيح، ارزش كردار انسان ها با شناخت واليتى كه در روز غدير اعالم شد سنجيده 
مى شود. به عبارت ديگر، شناخت هرچه بيشتر و بهتر صاحب غدير، مي تواند اعمال ما از كاهى به 
كوهى تبديل كند. تمام خوبي ها و كمال ها از چشمه سار غدير جاريست ؛ و در اثر پيروى از صاحب 

غدير است كه فضايل و خيرات و سعادات دنيا و آخرت پديدار مى گردد.
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خاتم انبياء و پيامبر نور و رحمت «حضرت محمد 
مصطفى»ـ  صلى اهللا عليه و آله و سلّمـ  مى فرمايد: 
«يا علّى لَْو اَّن ّعبداً َعَبَد اهللا عّزوجّل مثل ما اََقاَم نُوُح 
فى قوِمِه وكاَن لَُه ِمثُل اُُحٍد َذَهباً، فأنَفَقُه فى سبيل 
اهللا وُمدَّ فى عمِرهِ حتى حّج الَف عاٍم على َقَدَمْيِه ثُّم 
 ، فا و الَمرَوه� مظلوماً ثُّم لم يولَِك يا َعلِىُّ ُقِتَل بين الصَّ
م رائحة الّجّنه�ِ ّولَم يَْدُخلها ». يعنى: «يا على!  لَم، يَشُّ
اگر شخصى به اندازه عمر حضرت نوح خدا را بندگى 
و عبادت كند؛ و به اندازه ى كوه اُحد طال داشته و 
همه ى آن را در راه خدا انفاق كند؛ و عمرش آنقدر 
طوالنى شود كه هزار مرتبه با پاى پياده حّج به جاى 
آورد؛ سپس در ميان صفا و مروه به شهادت برسد؛ 
اما واليت تو را نداشته باشد بوى بهشت به مشام وى 

نخواهد رسيد و داخل بهشت نخواهد شد» (1).

غدير ؛ روز معرفى خير البشر
غدير روز معّرفى عظيم ترين شخصيت عالم وجود 
حضرت على بن ابي طالبـ  عليه آالف التحيه� و الثناء 
ـ از ناحيه پروردگار جهانيان و به لسان پيامبر خدا 
حضرت محمد بن عبداهللا ـ صلى اهللا عليه و آله 
وسلمـ  به واليت و امامت و زعامت مسلمين است.

امامت و واليت حضرت به نّص صريح آيه  اعالن 
ِمن  إِلَْيَك  أُنِْزَل  َما  بَلِّْغ  الرَُّسوُل  أَيَُّها  «يَا  شريفه  
َِّك»(2) صورت گرفت؛ و پيامبر(ص) كه اطاعتش  َرب
به نص آيات قرآن برهمگان واجب است و سخن 
است و «َوَما يَنِطُق َعِن  او سخن "من له الوحى" 

الَْهَوى*  إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى»(3).
پيامبر(ص) در آخرين حج خودـ  به نام حّجة الوداع 
ـ در سرزمين "جحفه" مأموريت رساندن پيام الهى 
را به امت اسالم پيدا كرد و افراد حاضر در آن روز 
را كه بنا به قول مورّخين اسالم از چهل هزار نفر تا 
صدو بيست هزار نفر بودند را موّظف شرعى نمود كه 
حاضرين به غائبين برسانند كه «على بن ابي طالب 
وصّى و جانشين برحق پيامبر خدا و امام اّمت اسالم 
خواهد بود و جانشينان او نيز يازده امام ديگرند كه 

همگى معصوم و پاك هستند».

ارزش شناخت قدر غدير
انسان با شناخت غدير به آنجا مى رسد كه با فرشتگان 

خداوند دست مى دهد. امام هشتم حضرت على بن 
موسى الرضاـ  عليه آالف التحيه� و الثناءـ  مى فرمايد: 
بحقيقته  اليوم  هذا  فضل  الناس  عرف  لو  اهللا  «و 
لصافحتهم المالئكه� في كل يوم عشر مّرات» يعنى: 
«به خدا سوگند اگر مردم عظمت و ارزش حقيقى 
اين روز (روز غدير) را دريابند ، فرشتگان روزى ده 

مرتبه با آنها مصافحه مى كند» (4).
و در روايتى از امام صادق عليه السالم چنين نقل 
شده است كه: «. خداوند عّزوجّل هيچ پيامبرى را 
مبعوث نكرد مگر آن كه اين روز را عيد گرفت و مقام 

آن را به وى شناساند» (5).
بنابراين شناخت حقيقى روز غدير ، معرفت حقيقى 
صاحب غدير حضرت يعسوب الدين آقا امير المؤمنين 
على بن ابي طالب ـ عليه السالم ـ را مى طلبد؛ و 
هرچه اين معرفت بيشتر و بيشتر باشد انسان به 
معارف دين پى خواهد بُرد و جان خود را پااليش 

خواهد كرد.
اين معرفت، سرانجام با ظهور آخرين وارث و يادگار 
غدير حضرت بقيه� اهللا االعظم ـ روحى و ارواحنا له 
الفداءـ  به مرحله ى اعالى خود خواهد رسيد. در آن 
روز با شكوه است كه عقول تمامى مردم به دست 
مبارك امام عصرـ  عّجل اهللا فرجه الشريفـ  تكامل 
يافته و انسان ها آماده پذيرش معارف و فضائل الهى 

به نحو كامل خواهند شد.

معرفى امام زمان(عج) در صحراى غدير
يكى از موضوعات مهمى كه پيامبر بزرگوار ـ صلى 
اهللا عليه وآله وسلم ـ در روز غدير ضمن خطبه 
شريف غدير فرمودند "مسأله ى مهدويت" و معرفى 

آخرين وارث غدير حضرت بقيه� اهللا(عج) بود.
مضامين عالى و با عظمتى كه پيامبر اكرم ـ صلى اهللا عليه 
ـ در خطبه غدير درباره دوازدهمين جانشين  وآله وسلم 
ـ فرمودند نشان گر مقام واالى آن  ـ اروحنا له الفداء  خود 

حضرت و بيانگر اهميت اين موضوع مهم است.
از اين رو غديريان و پيروان آن بزرگوار بايد توجه 
ويژه اى به اين فرازها داشته باشند؛ آنجا كه خاتم 
انبياء(ص) درباره خاتم اوصياء(عج) چنين فرمودند:

ـ أال اّن خاتم األئمه� منا القائم المهدى؛
ـ أال إنّه الظاهر على الدين؛

ـ أال إنّه  النتقم من الظالمين؛
ـ أال أنّه فاتح الحصون؛

ـ أال أنّه غالب كلى قبيلة من أهل الشرك؛
ـ أال إنّه مدرك بكل ثار ألولياء اهللا؛

ـ أال إنّه الناصر لدين اهللا؛
ـ أال إنّه الغراف في بحر عميق؛

ـ أال إنّه يسمِّ كل ذى فضل بفضله و كل ذى جهل 
جهله؛

ـ إال إنّه خيره� اهللا ومختاره؛
ـ أال إنّه وارث كل علم والمحيط به؛

ـ أال إنّه المخبر عن ربّه عّزوجّل والمنبه بأمر إيمانه؛
ـ أال إنّه الرشيد السديد . أال إنّه المفّوض اليه؛

ـ أال إنّه قد بشر بدين سلف بين يديه؛
ـ أال إنّه الباقي حّجه� وال حجه� بعده، وال حّق إال منه، 

وال نور إال عنده؛
ـ أال إنّه ال غالب له، وال منصور عليه؛

ـ أال إنّه ولي اهللا فى أرضه وحكمه فى خلقه و امينه 
في سّره و عالنيته...

يعنى:
ـ بدانيد كه آخرين امامان از ما مهدى قائم است؛

ـ بدانيد كه اوست غلبه شونده بر اديان؛
ـ بدانيد كه اوست انتقام گيرنده از كرده ظالمان؛

ـ بدانيد كه اوست فتح كنده قلعه ها و نابود كننده 
آنها؛

هاى  طايفه  بر  شونده  غلبه  اوست  كه  بدانيد  ـ 
مشركان و هدايت كننده آنان؛

ـ بدانيد كه اوست اتقام گيرنده هر خونى از اولياء خدا؛
ـ بدانيد كه اوست يارى كننده دين خدا؛

ـ بدانيد كه اوست استفاده كنده از دريايى عميق؛
ـ بدانيد كه اوست كه هر صاحب فضيلتى را به اندازه 
فصلش و هر صاحب جهالتى را به اندازه جهلش 

نشانه و درجه مى دهد؛
ـ بدانيد كه اوست انتخاب شده و برگزيده شده او؛

ـ بدانيد كه اوست به ارث برنده هر علمى و احاطه 
دارنده بر او؛

ـ بدانيد كه اوست خبر دهنده از پروردگار عّزت و 
جاللش و آگاه كننده (مردم) به جريان ايمان آوردن 

به خدا؛
ـ بدانيد كه اوست راهنما وهادى و استوار محكم؛

شماره هاي 43و44 و45ـ  مهر و آبان و آذر 5989
�



ـ بدانيد كه اوست كه اميد به او واگذار شده؛
ـ بدانيد كه اوست كسى كه پشتيبان (از پيامبر) به 

آمدن او بشارت داده اند؛
ـ بدانيد كه اوست كه كسى بر او غالب و چيره نشود 

و كسى بر عليه او كمك نمى شود؛
ـ بدانيد كه او ولّى خدا در زمينش است و حاكم 
او در بين آفريدگانش است و امين او در پنهان و 

آشكارش... (6)

حضرت بقيه� اهللا ؛ تنها وارث غدير
ما در دوران امامت و واليت آخرين يادگار غدير و 
تنها وارث اهل بيت عصمت و طهارت حضرت بقيه� 
اهللا االعظمـ  عجل اهللا تعالى فرجه الشريفـ  به سر 
مى بريم. آن حضرت بنابه فرمايش پيامبر گرامى در 
روز غدير خم، يكى از دو ثقلين است كه براى نجات 
از ضاللت و گمراهى بايد به آن بزرگوار تمّسك شده 

و واليت و امامت او را از جان و دل پذيرا باشيم.
وعلىُّ  «أنا  وسلّم:  عليه  اهللا  اهللا صلى  رسول  وقال 
والحسُن والحسيُن وتسعٌة من ولِد الحسيِن ُمّطّهُروَن 
ومعصوُمون» يعنى: «من، على، حسن، حسين و نه 
نفر از فرزندان حسين، پاك و معصوم هستيم» (7).

راستى تا به حال از خود پرسيده ايم كه چه وظيفه 
ما  برعهده  وارث،  تنها  اين  غيبت  دوران  در  اى 
شيعيان و دوستداران اوست؟ مگر نه اين است كه 
تمام فرمايشات پيامبر بزرگوار(ص) در غدير نسبت 
به صاحب واليت حضرت اميرالمؤمنين(ع)، اينك در 
حضرت مهدى(عج) خالصه مى شود؟ و آن حضرت 

تنها صراط مستقيم واليت است؟
مگر نه اين است كه اگر به دنبال راه نجات و رهايى 
از گرفتارى هاى ماّدى و معنوى هستيم تنها بايد به 
آخرين بازمانده اهل البيت(ع) تمسك پيدا كرده و از 

آن بزرگوار استمداد نمائيم؟
آرى ؛ تنها راه نجات از نابودى و هالكت در دوران 
غيبت، تمسك به واليت و امامت آن بزرگوار(عج) و 
زياد دعا نمودن براى تعجيل ظهور آن حضرت است.

غدير از ديدگاه امام خمينى (ره)
بزرگترين  از  و  است  غدير  عيد  روز  كه  امروز  ــ 
اعياد مذهبى است. اين عيد عيدى است كه مال 
مستضعفان است؛ عيد محرومان است؛ عيد مظلومان 

جهان است.

ــ امروز عيدى است كه خداوند تبارك و تعالى به 
وسيله رسول اكرمـ  صلى اهللا عليه و آله وسلّمـ  براى 
اجراى مقاصد الهى و ادامه تبليغات و ادامه راه انبياء، 
حضرت اميرـ  عليه السالمـ  را منصوب فرموده اند. بايد 
ما تأسف بخوريم از اين كه نگذاشتند دست هاى خائن 
براى جنگ هائى كه در زمان تصّدى ايشان به امور 
بود، آن جنگ ها و جنگ افروزها نگذاشتند كه چهره 
اين مرد بزرگ در ابعاد مختلفى كه دارد نمايان بشود. 
اين بزرگوار شخصيتى است كه داراى ابعاد بسيار است 
و مظهر اسم جمع الهى است كه داراى تمام اسماء 
و صفات است. تمام اسماء و صفات الهى در ظهور 
و در بروز در دنيا و در عالم، با واسطه رسول اكرم 
در اين شخصيت ظهور كرده است. ابعادى كه از او 
مخفى است بيشتر از آن ابعادى كه از او ظاهر است. 
همين ابعادى هم كه دست بشر به آن رسيده است و 
مى رسد در يك مردى، در يك شخصيتى جمع شده 
است. جهات تناقض ، جهات تضاد، انسانى كه درحال 
اينكه زاهد و بزرگ ترين زاهد است به حسب افرادى 
عادى، جنگجو نيست (چون آنكه جنگجو است، زاهد 
نيست) در عين حالى كه در معيشت آن طور زهد 
مى كردند و آن طور در خوراك و در آن طور چيزها، 
به حداقل قناعت مى كردند. قدرت بازو داشتند، آن 
قدرت بازو را؛ و اين هم جزء امورى است كه جمعش 

جمع متضادين است.
ــ همين على بن ابي طالبـ  عليه السالمـ  كه رسول 
خدا او را به جاى خودش نصب كرد بيست و چند 
سال بنا بر مصالح اسالمى موافقت كرد با اشخاصى 
اينكه  براى  بودند،  مقام  غاصب  او  عقيده  به  كه 
مصالح اسالم اقتضا مى كرد و اگر حضرت آن وقت 

مى خواست معارضه كند اسالم در خطر بود. (8)

غدير از ديدگاه مقام معظم رهبرى (دامت بركاته)
ــ مسأله غدير را ما به عنوان يك اصل از اصول 
اساسى اعتقاد اسالمى خودمان مى شناسيم و اگر 
اين مسأله را مطرح مى كنيم اين فكر به ذهن بعضى 
نيايد كه امروز در روزگار وحدت و همدلى و مهربانى 
شيعه و سّنى، خوب است اين مسايل مطرح نشود. 
اينجور نيست؛ اين يك اشتباه است؛ ما كه معتقديم 
شيعه و سنى با هم اتحاد داشته باشند ، دست در 
دست هم بدهند نيروهايشان را روى هم بريزند برا 
ى مقابله با دشمنان ال اله اال اهللا و دشمنان اسالم و 

دشمنان قرآن، معنى اين حرف اين نيست كه شيعه 
و سّنى از اعتقادات خودشان دست بردارند . معنى 
اين حرف اين نيست كه شيعيان عقيده اسالمى و 
شيعى خودشان را رها كنند، يا سنى ها عقيده فقهى 
و اعتقادى و اصولى خودشان را رها كنند و بيايند 
شيعه شوند. اين اشتباه است. ما دعوت به اسالم 
مى كنيم و از اسالم دفاع مى كنيم؛ ما قرآن و ال اله 
از اين  اال اهللا  و كعبه و معارف اسالمى را هدف 
حكومت و اين انقالب و تشكيل جمهورى اسالمى 
مى دانيم. اّما اين به معناى آن نيست كه شيعيان 
عقائد خودشان را رها كنند و يا به آنهايى اعتنائى 

نكنند. به هيچ وجه اينطور نيست. (9)

و سالم بر موالى غدير
السالم عليك يا امير المؤمنين. . . السالم عليك يا 
ولى اهللا. . . انت اّول مظلوم و اّول من َغِصَب حقُُّه، 

َصَبْرَت َواْحَتَسْبَت حّتى أَتاَك اليقيُن. . .
سالم بر تواى ولّى خدا . . . تو اول مظلوم اّمت اسالمى 
ـ و اولين فردى هستى كه حق تو غصب گرديد ـ 
اّما صبر كردى و به حساب خدا آورى ـ تا به يقين 

رسيدى و شربت شهادت نوشيدى. . . (10)
ُولدَت، و يوم نُصبَت أميراً  . . فسالم عليك يوم   .

للمؤمنين، و يوم استشهدَت، و يوم تُبعُث حياً.

پى نوشت ها :
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. اين حديث را در بسيارى از منابع و كتب اهل سنت ديده 
و نقل شده است؛ از جمله: 1 ـ مقتل الحسين (ع) ؛ عالمه 
خوارزمى جلد 1 ص260. 2ـ  المناقب ؛ عالمه خوارزمى ص38. 
3ـ  ينابيع الموده� ؛ عالمه شيخ سليمان حنفى جلد 1 ص252. 
4ـ  لسان الميزان ؛ عالمه ابن حجر عسقالنى جلد 5 ص219. 
5ـ  مناقب المرتضويّه ؛ عالمه كشفى ترمذى ص109. 6ـ  موده� 

القربى ؛ عالمه شافعى همدانى ص64 چاپ الهور.
2. سوره مائده ، آيه 67 .

3. سوره نجم، آيه هاى 3 و 4 .
4. مصباح المتهجد 737 و تهذيب االحكام 25/6.

5. تهذيب 143/3.
6. احتجاج 64/1 و بحار االنوار 214/37

7. فرائد السبطين ؛ جلد 2 ص312 .
8. صحيفه نور ؛ جلد 19 ص62 و60

9 روزنامه جمهورى اسالمى ؛ 24 شهريور 1363 ؛ شماره 1533 
؛ ص8.

10. بخشى از زيارت پنجم اميرالمؤمنين عليه السالم.
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پاسخ به اشكاالت مفسران اهل سنت
درباره آيه هاي نازله در غديرخم 

نوشته حاضر خالصه ى مقاله ى بلندى است كه به بررسى دو آيه  ى "تبليغ" و "اكمال" از ديدگاه 
مفسران اهل سنت پرداخته است.

عالقمندان براى مطالعه اصل مقاله مى توانند به «سايت غدير» از مجموعه سايت هاى پورتال 
اهل بيت عليهم السالم (www.ahlulbaytportal.com) يا «ويژه نامه جان پيامبر» در 

سايت خبرگزارى ابنا (www.abna.ir) مراجعه نمايند.

�  به قلم: حجت االسالم والمسلمين ابوالقاسم صلواتي گلستاني
(استاد تفسير حوزه علميه قم و كارشناس ادره كل پژوهش مجمع)
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واقعة غدير بزرگترين حادثة تاريخ اسالم است كه سه ماه پيش از رحلت پيامبر 
اكرم (ص) واقع شد. اين واقعه با "آية تبليغ" آغاز و با "آية اكمال" خاتمه يافت. 
انديشمندان فريقين  از ديدگاه  اين دو آيه ي مهم  اين نوشتار به بررسي  در 

مي پردازيم:

آية اول) آية تبليغ  ؛ پيش درآمد واقعة غدير
حديث غدير پس از آن بيان شد كه كاروان حجه� الوداع از مكه بازگشته و به 
منطقة غدير خم در نزديكى جحفه رسيد. در آنجا آية 67 سوره مائده نازل شد 
َِّك َو إِْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت رِسالََتُه َو  كه: «يا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْيَك ِمْن َرب
َ ال يَْهِدي الَْقْوَم الْكافِِريَن» يعنى: «اى پيامبر! آنچه  ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللاَّ اهللاَّ
از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است حتما (به مردم) برسان و اگر آن را 
نرسانى، رسالت او را انجام نداده اى و خداوند تو را از (خطرات و گمان بد ) مردم 

نگاه مى دارد، و جمعيت كافران (لجوج) را هدايت نمى كند».
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه با توجه به تاريخ نزول سوره ـ كه مسلماً در 
اواخر عمر و اوج قدرت پيغمبر (ص) نازل شده استـ  چه مطلب مهمى بوده كه 
خداوند، پيامبر(ص) را با اين تأكيد مامور ابالغ آن مى كند؟ آيا مسائل مربوط به 
توحيد و شرك و بت شكنى بوده، حال آنكه اين مسائل از سال ها قبل براى پيامبر 
و مسلمانان حل شده بود؟ آيا مربوط به احكام و قوانين اسالمى بوده، با اينكه 
مهم ترين آنها تا آن زمان بيان شده بود؟ و يا مربوط به مبارزه با اهل كتاب و 
يهوديان و مسيحيان بوده، در حالى كه مى دانيم پس از فتح مكه و سيطره و نفوذ 
اسالم در سراسر جزيره عربستان، آنان از صحنه اجتماع طرد شدند و نيروهاى 

آنها در هم شكسته شد؟

تفسير پيروان اهل بيت(ع) از آية تبليغ
همگى مفسران شيعى مى گويند: اين آيه در روز غدير نازل شد و مربوط به 
معرفى موال على(ع) به واليت است؛ لذا منظور از "ما انزل" در اين آيه، واليت و 

امامت است.

تفسير اهل سنت از آية تبليغ
گرچه متأسفانه پيش داوري ها و تعصب هاى مذهبى مانع از آن شده است كه 
حقايق مربوط به اين آيه بدون پرده پوشى در اختيار همه مسلمين قرار گيرد، 
ولى در عين حال در كتابهاى مختلفى كه دانشمندان اهل تسننـ  اعم از تفسير 
و حديث و تاريخـ  نوشته اند، روايات زيادى ديده مى شود كه با صراحت مى گويد: 

«آيه فوق درباره على(ع) نازل شده است».
اما اغلب مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه، سه نظر ديگر دارند :

1. تفاسيرى مانند «بيضاوى» مى گويند: منظور از « ما انزل اليك » هر حكم 
دينى است و مدلول آيه آن است كه هيچ يك از احكام دين را پنهان نكن و همة 

احكام و معارف را براى همگان بيان كن.[1]
2. بعضى از عامه مانند «شوكانى» مى گويند: همة احكام و معارف را براى همگان 

بيان كن و هيچ كس را به بخشى از معارف دين مخصوص نساز.
آنان براى اين تفسير، حديث ابى جحيفه از موال على (ع) را شاهد مي آورند كه 

پيامبر (ص) هيچ مطلب خاصى را به او نياموخته كه از ديگران دريغ كرده باشد.
[2]  و آلوسى آنرا چنين توجيه شده است كه  اگريك حكم را پنهان كنى هيچ 

بخشى از آنرا نرساندى چون همة اجزاء  دين به هم مرتبط است.[3]
3. برخي از عامه مانند «فخر رازى» و «رشيد رضا» مى گويند: منظور « ما انزل  
اليك»  به قرينة سياق آيات قبل و بعد، حكمى شديد ومهم مربوط به اهل كتاب 
است و منظور از عصمتى كه در آيه وعده داده شده حفظ جان او و عدم نياز به 

نگهبانى ظاهرى است. [4] 

داليل تفسير شيعه و اشكال تفسير ديگران
1. قراين و شأن نزول: تفسير شيعى، مطابق شأن نزول آيه در غدير و معرفى موال 
على(ع) به واليت است لذا پيامبر اكرم(ص) پس از نزول آن، در غدير خم موال 
على(ع) را به واليت معرفى نمود؛ حال "مولى" به هر معنايى كه مى خواهد باشد. 
ولى تفاسير ديگر بر خالف روايات شأن نزول وارده است. افزون بر آنكه در خود 

آيه نيز قرائنى وجود دارد؛ كه در ادامه خواهد آمد.
2. استحاله وحدت شرط و جزا: اگر مراد از  "و إِْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت رِسالََته" 
مطابق ادعاي امثال بيضاوي و شوكاني اين باشد كه اگر حكمى را نرسانى همان 
حكم را نرساندى، وحدت شرط و جزا الزم مى آيد مانند آنكه بگويد: اگر به خانة 

من نيامدى به خانة من نيامدى! و اين گونه سخن، لغو است.
3. عدم ارزش يكسان احكام: اگر منظور آن باشد كه: اگر حكمى رانرسانى هيچ 
حكمى را نرساندى، الزم مى آيد ارزش تبليغى همة معارف و احكام يكسان باشد. 
آيا نرساندن توحيد مانند نرساندن حكم اعتكاف مستحب است و همان قدر 

خسارت دارد؟!
4. وظيفه پيامبر(ص): اينكه پيامبر موظف بود همة معارف نازله را برساند مورد 
انكار شيعه نيست ولى اين  آيه آنرا نمى گويد. شيعه مى گويد: پيامبر موظف شد 
همة معارف را برساند  ولى موظف نشد همة معارف به همة مردم برساند  از 
اين رو بخشى از آن را به همه و بخش ديگر را به خليفه اش سپرد زيرا صحابة 
ديگر،ظرفيت تحمل آنرا نداشتند و فرصت براى تعليم عادى اين معارف به همه 

نيز وجود نداشت.
5. الزامات دين جاويدان: اينكه پيامبر هيچ كسى را به بخشى ازمعارف مخصوص 
نسازد دربارة دينى كه براى راهنمائى بشر تا قيامت آمده نا معقول است؛ زيرا همة 
معارف نازله مورد نياز همة معاصرين نبوده و صحابه وقت و ظرفيت آموختن آنرا 

از طريق عادى نداشتند.
6. ضعف داللى روايت ابى جحيفه: اين روايت و روايات مشابه آن مي گويند 
اهل بيت و امام على (ع) مانند ديگر صحابه بودند و مخصوص به علم خاصى 
نبودند. عجيب است كه بزرگترين آية دال بر فضيلت على(ع) به معناى تساوى 
حضرت با ديگر صحابه تفسير مي شود!! اين مطلب برخالف روايات قطعيه دال 
بر اختصاص امام على (ع)  مى باشد، مانند حديث  انا مدينه العلم و على بابها.

[5] وحديثى كه موال على (ع) مى فرمايد: پيامبر(ص) در حال احتضار مرا در 
آغوش كشيد و هزار باب علم به من آموخت  كه از هر بابى هزار باب علم از آن 

باز مى شود. [6]
7. توجيه ضعيف: تفسير اغلب اهل سنت از آيه ( همة احكام و معارف را براى 
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همگان بيان كن زيرا اگريك حكم را پنهان كنى هيچ بخشى از آنرا نرساندى ) را 
چنين توجيه كرده اند: چون همة اجزا دين به هم مرتبط است.

عالمه طباطبائى مى گويد: اين توجيه، نگرانى و ترسى ندارد تا وعدة عصمت و 
ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس از نگرانى  حفاظت الهى به پيامبر داده  شود در حالى كه َو اهللاَّ

پيامبر (ص) داللت مى كند پس آن تفسير نمى تواند منظور از اين آيه باشد.
اگر  مانند فخر رازى وبعض ديگر از عامه بگوييم: منظور « ما انزل  اليك»  به 
قرينة سياق آيات قبل و بعد ، حكمى مربوط به اهل كتاب است مى گوييم: اوال از 
آنجا كه ترتيب فعلى قرآن به ترتيب نزول نيست سياق حجت نيست مخصوصا 
اينجا كه دليل بر انفصال نزول اين آيه از آيات قبل وبعد آن داريم.ثانيا باتوجه به 
نزول اين آيه در سال دهم هجرى كه اوج قدرت اسالم بود وجهى براى ترس 
و نگرانى از يهود و نصارى نبود زيرا آنان شكست خورده وهيچ قدرتى نداشتند.

[7]
8. استشهاد مكرر پيامبر(ص): پيامبر (ص) در روز غدير و در خطبة غديريه از 
مردم با فعل استفهامى« هل بلّغُت... ـ يعني: آيا پيام خدا را به شما رساندم؟» 
استشهاد و اعتراف گرفته است. استفاده ايشان از فعل ماضي كه از ماده ي فعل 
امر به كار رفته در آيه تبليغ ـ يعني « بلّغ» ـ مشتق شده است، قرينة ديگرى 
بر آن است كه مراد از آنچه بايد تبليغ شود همانا مسأله ي امامت و خالفت موال 
على (ع) بود و حضرت مى خواست با سؤال مكرر خود با اين لفظ، از مردم بر انجام 
ماموريت الهى خود به نحو احسن اقرار بگيرد، هر بار هم مردم با كلمة « بلى» او 
را تاييد مى نمودند. در نتيجه با توجه به اين قرائن و شواهد، تفسير شيعى از اين 

آيه متعين و تفاسير ديگر غلط است.

نتيجه
با توجه به اين قرائن وشواهد مذكور، تفسير شيعى از اين آيه متعين و تفاسير 

ديگر غلط است.
دوم) آية اكمال ؛ بدرقة واقعة غدير

دومين آيه اى كه در غدير نازل شد آية اكمال است. بنابر بيشتر روايات شيعى 
وبرخى روايات اهل  سنت، پس از واقعه غدير اين آيه نازل شد كه : الَْيْوَم يَِئَس 
َِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفال تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َو أَتَْمْمُت  ال
َعلَْيُكْم نِْعَمِتي َو َرِضيُت لَُكُم اْإلِْسالَم ِديناً (3 مائده) يعنى: «امروز كافران از (زوال) 
آئين شما مايوس شدند، بنا بر اين از آنها نترسيد و از (مخالفت) من بترسيد، 
امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به 

عنوان آئين شما پذيرفتم».

روزى  تكرار شده چه  باال  در دو جمله  كه  (امروز)  اليوم"  از"  منظور 
است؟

جاى شك نيست كه چنين روزى بايد روز بسيار مهمى در تاريخ زندگى پيامبر 
ص باشد، نه يك روز ساده و عادى و معمولى، زيرا اين همه اهميت براى يك 

روز عادى معنى ندارد.

الفـ  چهار ويژگى مهم آن روز

َِّذيَن  1. روز يأس ونا اميدى كافران از نابودى اسالم، زيرا جملة «الَْيْوَم يَِئَس ال
َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم » مربوط به «الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم» است، نه مربوط به 

جمالت قبل و بعد آن، كه در باره احكام گوشتها است.
2. روز اكمال دين.

3. روز اتمام نعمت الهى بر مردم.
4. روزى كه اسالم به عنوان دين كامل، مورد پسند خدا قرار گرفته است. 

مى پرسيم: كدام روز است كه اين  چهار جهت در آن جمع شده : هم كافران 
در آن مايوس شده اند، و هم دين كامل شده، و هم نعمت خدا تام گشته، و هم 

خداوند آئين اسالم را به عنوان آئين  مردم جهان پذيرفته است؟

بـ  فرق اكمال و اتمام
تمام الشيء يعنى «به نهايت رسيدن چيزى به گونه اى كه نيازى به خارج از 

وجود خود نداشته باشد» و كمال الشيء يعنى «حصول غرض از آن چيز». 
محقق لغوى «عالمه مصطفوى» مى نويسد: مادة "تمام" غالباً در كّمّيات،  ومادة 
"كمال" در كيفّيات به كار مى رود. با اين  فرق كه تمام در جائى است كه اجزاء 
اصلى ساختمان شىء  فراهم باشد؛ ولى كمال در آنجا است كه شىء داراى 

خصوصياتى باشد كه  بر حسن و جالى آن بيفزايد.
در آيه الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َو أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي- كمال به دين، و تمام  
به نعمت تعلق گرفته است زيرا دين پس از بيان احكام  ومعارف وآداب آن تمام 
و با اعالم واليت و تعيين خليفه كامل شد تا مرجع مردم پس از پيامبر  باشد. 
پس دين قبل از اعالم واليت، تام بود ولى كامل و زيبا نبود چنانكه نعمت هائى 
كه حيات مادى انسان متقوم به آن بود وجود داشت با واليت كه حيات معنوى 

انسان است تام شد.[8]
با در نظر گرفتن اين دو نكته، مي بينيم تنها روزى كه چهار عنوان ذكر شده در 
َِّذيَن َكَفُروا» ـ با آن منطبق  آيه ـ «أَْكَملُْت»، «أَتَْمْمُت»، «َرِضيُت» و «يَِئَس ال
است روز غدير خم است كه خداوند فرمان نصب حضرت على را به جانشينى 

پيامبرـ  صلى اهللاَّ عليه و آلهـ  صادر كرد:
أَْكَملُْت: كمال دين به خاطر آن است كه اگر مقّررات و قوانين كامل وضع شود، 
لكن براى اّمت و جامعه، رهبرى معصوم و كامل تعيين نشود، مقّررات اجرا 

نمى شود.
أَتَْمْمُت: اتمام نعمت، به خاطر آن است كه بزرگ ترين نعمت يك جامعه  نعمت 
رهبرى است. اگر پيامبر اكرم ـ صلى اهللاَّ عليه و آله ـ از دنيا مي رفت و مردم را 
بى سرپرست مي گذارشت، كارى كرده بود كه حتي يك چوپان نسبت به گله اش 

نمى كند! ولى با تعيين رهبر الهى، نعمت تمام مى شود.
َرِضيُت: رضايت خداوند براى آن است كه هر گاه قانون كامل و مجرى عادل 
االهى به هم گره بخورند شريعت االهى اجرا شده و رضايت پروردگار حاصل 

مى شود.
َِّذيَن َكَفُروا: اّما يأس كّفار به خاطر آن بود كه وقتى آنان از تهمت و جنگ  يَِئَس ال
و سوء قصد بر ضد پيامبر(ص) نتيجه اى نگرفتند، تنها اميد آنها مرگ پيامبرـ  
صلى اهللاَّ عليه و آلهـ  بود؛ اما با نصب علّى بن ابى طالبـ  عليهما السالمـ  همه 
فهميدند كه با مرگ  حضرت، دين او محو نمى شود، زيرا شخصى چون علّى 
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بن ابى طالبـ  عليهما السالمـ  جانشين پيامبرـ  صلى اهللاَّ عليه و آلهـ  و رهبر 
اّمت اسالم خواهد بود كه مانند نفس آن حضرت است. اينجا بود كه همة كّفار 

مأيوس شدند.
اگر هر يك از اكمال دين، اتمام نعمت، رضايت حّق و يأس كّفار به تنهايى در 
روزى اتفاق افتد، كافى است كه آن روز از أيّام اللّـه باشد؛ تا چه رسد به روزى 
مثل غدير، كه همه ى اين ويژگى ها را يك جا دارد. به همين دليل در روايات اهل 
بيتـ  عليهم السالمـ  عيد غدير،  بزرگ ترين عيد به شمار آمده است و مردم  به 

بزرگداشت آن فرا خوانده شدند.

روز اكمال دين از ديدگاه روايات
در اين جا دو دسته روايت و قرينه داريم:

دسته اول: رواياتى كه بر نزول آيه اكمال در روز عرفه در عرفات سال حجه� 
الوداع داللت مى كند.

دسته دوم: رواياتي كه بر نزول آيه اكمال در روز غدير داللت مي كنند.

روايات دسته اول از طريق اهل سنت:
1. بخارى با سندش از «َطارِِق بن ِشَهاب» نقل مى كند: مردى يهودى نزد عمر 
آمد و گفت: يا اميرالمؤمنين شما مسلمانان آيه اى در كتاب خود مى خوانيد 
كه اگر بر ما نازل شده بود آن روز را عيد مى گرفتيم. عمر پرسيد: آن آيه كدام 
است؟ گفت: الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم... عمر پاسخ داد: به خدا من روز نزول آن 
را مى دانم. روز عرفه بود، كه به جمعه افتاد. بخارى مى گويد : اين روايت را به 
طريق ديگر نيز از طارق  آورده اند. [9] مانند همين روايت در صحيح مسلم نيز 

آمده است.
2. واحدى در اسباب النزول مى گويد: «اين آيه روز جمعه، بعد از ظهر روز عرفه 
در حجة الوداع سال دهم هجرت نازل شد و پيغمبر (ص) سوار بر ناقه عضباء 
(گوش شكافته) بود» و همان روايت عمر را از عبد الرحمن بن حمدان با اسناد 
از طارق بن شهاب روايت مى كند... آنگاه از «حاكم ابو عبد الرحمن شادياخى» 
با اسناد از «عباد بن عمار» روايت مى كند كه: ابن عباس آيه باال را قرائت كرد، 
و يك يهودى كه آنجا بود گفت: اگر اين آيه بر ما نازل شده بود روز نزول آن را 
عيد قرار مى داديم. ابن عباس پاسخ داد: اتفاقا اين آيه در يك عيد، يعنى جمعه 

و عرفه با هم نازل شد.[10]
3. سيوطى مى گويد: نظير مطلب فوق از معاويه به عنوان تأييد نظر عمر نقل 

شده است.[11]

روايات دسته اول از  طريق شيعه:
1.  كلينى با سندش از «ابوالجارود» از امام باقر (ع) روايت مى كند: خداوند پنج 
چيز بر مردم واجب نمود ولى مردم چهار واجب را گرفته ويكى را رها نمودند......

پس از آن در روز جمعه روز عرفه واليت نازل شد و خداى عز و جل اين آيه را 
نازل كرد :الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َو أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي َو َرِضيُت لَُكُم اْإلِْسالَم 
ِديناً (3 مائده) وكمال دين به به واليت على بن أبي طالب بود. در اينجا پيامبر 
پيش خود مى گفت : امت من جديد االسالم هستند اگر اين مطلب را به آنان 

بگويم چنين وچنان مى گويند ازين رو  اعالم آنرا تأخير مى انداخت ...تا اينكه 
َِّك َو إِْن لَْم  اين آيه تهديد آميز نازل شد: يا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْيَك ِمْن َرب
ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللاَ ال يَْهِدي الَْقْوَم الْكافِِريَن.  تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت رِسالََتُه َو اهللاَّ

[12]
اين حديث طبق مبناى متأخرين، به جهت أبي الجارود ضعيف است. افزون بر آن، 

تنها بر نزول، و نه تبليغ آيه، در عرفه داللت مى كند.
5 ـ عياشى ازجعفر بن محمد خزاعى از پدرش از امام صادق (ع) آورده است: 
هنگامى كه پيامبر (ص)روز جمعه به عرفات آمد جبرئيل نزد او آمد و گفت 
خداى متعال به تو سالم مى رساند ومى فرمايد: بر امت خود بخوان: الَْيْوَم أَْكَملُْت 
لَُكْم ِديَنُكْم بوالية على بن أبي طالب َو أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي َو َرِضيُت لَُكُم 
اْإلِْسالَم ِديناً (3 مائده) امام فرمود: خداى متعال مى فرمايد: ديگر پس از اين 
چيزى براى شما نمى فرستم و پيش از اين نماز و روزه  وزكات  وحج را بر شما 
فرستادم ، و واليت پنجمين فريضه است و آن چهار فريضه  را قبول نمى كنم 

مگر به اين پنجمين فريضه.[13]
اين حديث هم مرسل و ضعيف است و تنها بر نزول، نه تبليغ آيه در عرفه داللت 

مى كند.
6. «حاكم حسكانى» با سندش از ابن عباس نقل مى كند كه: ما با رسول خدا در 
طواف بوديم كه فرمود: آيا علّى بن ابى طالب(ع) در ميان شماست؟ گفتيم: آرى 
اى رسول خدا. پيامبر او را به خود نزديك كرد و بر شانة  او زد و گفت: خوشا به 
حال تو اى على در اين هنگام آيه اى بر من نازل شد كه من و تو در آن به طور 
مساوى ذكر شده ايم: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت 
لكم االسالم دينا» گفت: به وسيله پيامبر دينم را بر شما كامل كردم و به وسيله 
على نعمتم را بر شما تمام كردم و به وسيله عرب اسالم را به عنوان دين بر شما 

پسنديدم.[14]
7. «حاكم حسكانى» در روايتى ديگر با سندش از ابن عباس آورده است: هنگامى 
كه ما در ايام حج در مكه بوديم، پيامبر رو به على كرد و گفت: گوارا باد بر تو اى 
ابو الحسن، همانا خداوند براى من آيه محكم و غير متشابهى نازل كرده كه من 
و تو در آن به طور مساوى ذكر شده ايم:  آن آيه اين است: «اليوم اكملت لكم 

دينكم» تا آخر.
توضيح : با توجه به اينكه آخرين طواف پيامبر در حجه الوداع بود و پس از 
خروج از مكه ديگر به مكه باز نگشت پس اين سخن حضرت بايد ناظر به نزول 
آية اكمال در عرفه باشد. در نتيجه منظور از (في وقتي هذا - اين وقت ) روز 
عيدقربان كه حضرت طواف حج بجا مى آورد وبا تسامح نزول روز قبل (عرفه) 
اراده شود  ولى اين روايت هم به مراد اهل سنت نيست زيرا تصريح مى كند اتمام 

نعمت كه مدلول آيه هست مربوط به واليت على (ع) است.

دستة دوم روايات:
اين دسته از روايات مى گويد: آية اكمال پس از معرفى امام  على (ع) در غدير 
خم نازل شد. اين احتمال با محتويات آيه كامال سازگار است زيرا روز غدير خم  
كه پيامبر(ص) امير مؤمنان على(ع) را رسما براى جانشينى خود تعيين كرد، 
كفار دچار يأس شدند، چون انتظار داشتند كه آئين اسالم قائم به شخص باشد، 
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و با از ميان رفتن پيغمبر (ص) اوضاع به حال سابق برگردد، و اسالم تدريجا بر 
چيده شود، اما هنگامى كه مشاهده كردند مردى كه از نظر علم و تقوا و قدرت و 
عدالت بعد از پيامبر(ص) بى نظير بود بعنوان جانشينى پيامبر (ص) انتخاب شد 
و از مردم براى او بيعت گرفت آئين اسالم به تكامل نهايى خود رسيد؛ زيرا بدون 

تعيين جانشين اين آئين به تكامل نهايى نمى رسيد.

روايات دسته دوم از طريق اهل سنت:
1. روايت ابو هريره: «خطيب بغدادى» با سند معتبر در تاريخ خود از ابو هريره 
نقل كرده است : هر كس روز هيجدهم ذيحجه را روزه بدارد خداوند براى او روزه 
شصت ماه را مى نويسد وآن روز روز غدير خم است. هنگامى كه  پيامبر دست 
على را گرفت و گفت: آيا من ولّى مؤمنان نيستم؟ گفتند: آرى اى رسول خدا!  
پس گفت: هر كس كه من موالى اويم، على موالى اوست. پس عمر بن خطاب 
گفت: به به تو را اى پسر ابى طالب،  امروز موالى من و موالى هر مؤمنى شدى! 

در اين جا خداوند اين آيه را نازل كرد: «اليوم اكملت لكم دينكم... ».[15]
2. روايت  أبي سعيد الخدري و ربيع  بن أنس: ابن كثير در تفسيرش مى نويسد: 
ابن جرير طبرى نقل مي كند، گفته شده اين آيه در حال سفر آن حضرت به 
حجه الوداع نازل شد اين مطلب را ابن جرير طبرى از طريق أبى جعفر الرازي، 
از  ربيع  بن أنس نقل كرده است. ولى هم او در روايت ديگر  از ابن مردويه از 
طريق أبي هارون الَعْيدي، از أبي سعيد الخدري آورده است كه اين آيه در غدير 
خم نازل شده است كه در آنجا فرمود من كنُت مواله َفَعليٌّ مواله.  سپس از ابو 
هريره آورده است آن روز هيجدهم ذى الحجه هنگام باز گشت حضرت رسول 

(ص) از حجه الوداع بود. [16]
3. خوارزمي حنفي با سند متصل در كتاب المناقب از ابو سعيد خدرى روايت 
كرده كه او مى گويد: پيامبر اكرم مردم را به غدير خم فرا خواند و دستور داد 
زير درختان را تميز كنند و آن روز پنج شنبه بود آنگاه مردم را به سوى على 
فرا خواند و بازوى على را گرفت  و بلند كرد به گونه اى كه مردم سفيدى زير 
بازوى اورا ديدند و از هم جدا نشدند تا اين آيه نازل شد (اليوم أكملت لكم دينكم 

واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا.)
در اينجا پيامبر اكرمـ  صلى اهللا عليه وآلهـ  فرمود: اهللا اكبر بر كامل شدن دين 
و تماميت نعمت و رضاى پروردگار  با رسالت من و واليت على ! سپس فرمود  : 
خداوندا دوست بدار كسى را كه او را دوست بدارد و دشمن بدار كسى را كه او 
را دشمن بدارد و كمك كن كسى را كه او را كمك كند و خوار كن كسى را كه 

او را خوار كند».[17]

روايات دسته دوم از طريق شيعه:
1. اين روايت فضال است كه كلينى با سند صحيح از امام باقر ـ عليه السالم ـ 
روايت مى كنند كه فرمود: خداى عز و جل رسولش را به واليت على عليه السالم 
امر كرد و آيه «سرپرست شما تنها خدا و رسولش و كسانى هستند كه ايمان 
آورده، نماز بپا دارند و زكاة دهند- 55 / مائده-» را بر او نازل فرمود و واليت 
اولو االمر (كار داران) را واجب ساخت، مردم ندانستند مقصود از واليت چيست، 
خدا به محمد صلّى اهللاَّ عليه و آله امر فرمود تا واليت را براى آنها توضيح دهد، 
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چنان كه نماز و زكاة و روزه و حج را توضيح داد، و چون امر واليت از جانب خدا 
به پيغمبر رسيد حضرت ترسيد مردم از دين برگردند و او را تكذيب كنند ! از 
اين جهت دلتنگ شد و به پروردگار مراجعه كرد، خداى عز و جل به او وحى 
فرستاد «اى پيغمبر آنچه از پروردگارت بتو نازل شده برسان، و اگر نكنى پيام 
او را نرسانيده ئى، خدا ترا از گزند مردم حفظ مي كند- 67 سوره مائده-» او هم 
امر خداى متعال  را اعالن كرد و به امر واليت على عليه السالم در روز غدير 
خم قيام نمود و مردم را براى نماز جماعت بانگ زد و فرمان داد كه حاضرين به 

غائبين برسانند.
عمر بن اذينه (كه از آن شش نفر روايت مي كند) گويد: همگى جز ابى الجارود 
گفتند: امام باقر عليه السالم فرمود: واجبات خدا يكى پس از ديگرى نازل ميشد 
و امر واليت آخرين آنها بود، كه خداى عز و جل اين آيه را نازل فرمود: «امروز 
دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم- 3 سوره مائده-» امام باقر 
عليه السالم فرمود: خداى عز و جل مي فرمايد: بعد از اين واجبى بر شما نازل 

نكنم، واجبات را براى شما كامل كردم.[18]
2. كليني از جابر بن يزيد نقل مي كند كه: من خدمت امام باقرـ  عليه الّسالمـ  
شرفياب شدم و به آن حضرت عرض كردم: اى فرزند رسول خدا براستى كه اين 
اختالف شيعه در مذهبشان درون مرا مي سوزاند! حضرت فرمود: اميرمؤمنان 
عليه الّسالم پس از هفت روز از وفات پيغمبر (ص) در مدينه براى مردم خطبه اى 
خواند - و اين خطبه پس از آن بود كه از جمع آورى قرآن فراغت جسته بود- و 
در آن خطبه چنين فرمود: ستايش خدائى را است كه پندارها را جلوگيرى 
كرد از اينكه به كنه او رسد جز به همين مقدار كه او وجود دارد... پس رسول 
خدا به حجة الوداع رفت و سپس به غدير خم آمد و در آنجا دستور داد شبيه 
منبرى برايش ساختند و باالى آن رفت و بازوى مرا گرفته بلند كرد بدانسان 
كه زير بغلش نمودار شد و با آواز بلند در آن انجمن فرمود: «هر كه را من سرور 
و مولى هستم على سرور و موالى او است، خدايا دوست بدار هر كه دوستش 
دارد و دشمن بدار هر كه دشمنش دارد» پس  دوستى من است دوستى خدا، 
و  دشمنى من دشمنى خدا است، و خداى عز و جل در باره جريان آن روز اين 
آيه را نازل فرمود: «امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما 
تمام كردم و اسالم را دين شما انتخاب كردم» ( مائده / 3) پس واليت من كمال 

دين و انتخاب و پسند پروردگار جل ذكره گرديد......[19]
3. على بن ابراهيم در تفسير خود مى گويد پدرم از صفوان، از عال از محمد بن 
مسلم (سند معتبر است )  از امام باقر (ع) روايت كرده اند كه: اين آيه در «كراع 
الغميم»- ميان مكه و مدينه- نازل گرديد و پيامبر در جحفه آن را برپا داشت.

[21].[20]

دو قرينه
افزون بر اين احاديث، دو قرينه هم بر نزول آية اكمال در روز غدير داريم :

الف) نزول آية اكمال در روز دوشنبه : 
ابن كثير از ابن عباس نقل مى كند: پيامبر شما صلى اهللا عليه وسلم روز دو شنبه 
متولد شد و دو شنبه به نبوت مبعوث و دو شنبه از مكه خارج شد و دو شنبه 
مكه فتح و سورة مائده  و آية" اليوم أكملت لكم دينكم " دوشنبه نازل شد  و آن 

حضرت دو شنبه وفات نمود و ذكر ( وحى يا قرآن) باال رفت.
و با توجه به اينكه نهم ذى الحجه يعنى عرفة سال دهم طبق روايات معتبر اهل 

سنت  روز جمعه بود.در نتيجه نزول آية اكمال نمى تواند در عرفه باشد. 
ابن كثير كه متوجه نتيجة اين خبر شده، مى گويد اين روايت غريبى است و 
سند آن ضعيف مى باشد  آنرا احمد بن حنبل نقل كرده ولى نزول سورة مائده  
را نياورده است. آنگاه توجيه مضحكى مى كند مى گويد : شايد منظور ابن عباس 

آنست كه اين سوره روز دو عيد  ( نه دو شنبه ) نازل شد.[22] [23]
با اينكه ابن كثير در تاريخش و ذهبى با سند ازابن عباس روايت كرده اند كه 
او مى گويد : پيامبر صلى اهللا عليه وسلم روز دو شنبه متولد شد و دو شنبه به 
نبوت مبعوث و دو شنبه از مكه خارج شد و دو شنبه مكه فتح و سورة مائده  و 
آية" اليوم أكملت لكم دينكم " دوشنبه نازل شد  و آن حضرت دو شنبه وفات 

نمود. [24] [25]

ب) وفات پيامبر(ص) هشتاد و يك روز بعد از نزول اين آيه:
در تفسير فخر رازى و تفسير روح المعانى و تفسير المنار در ذيل اين آيه آمده 
است كه پيامبر ص بعد از نزول اين آيه بيش از هشتاد و يك روز عمر نكرد. 

[26]
و سيوطى در تفسيرش آورده است: ابن جرير طبرى با سند متصل از ابن جريج 
(تابعى مفسر ) نقل كرده پيامبر( ص) پس از نزول آية اكمال  هشتاد و يك  روز 

بيشتر عمر نكرد  .[27]
و با توجه به اينكه وفات پيامبر ص در روايات أهل تسنن و بعضى از روايات شيعه 
(مانند آنچه كلينى در كتاب كافى نقل كرده است) روز دوازدهم ماه ربيع االول 
بود، نتيجه مى گيريم كه روز نزول آيه درست روز هيجدهم ذوالحجه بوده استز 
افؤون بر اين، ؛ با توجه به اينكه در روزهاى قبل و بعد از روز غدير حادثه مهمى 
در تاريخ اسالم رخ نداده است كه تاريخ فوق قابل تطبيق بر آن باشد مسلم 

مى شود كه منظور از آن جز "روز غدير" نيست.
از آنچه در باال گفتيم روشن مى شود كه: اخبارى كه نزول آية اكمال را در جريان 
غدير بيان كرده در رديف خبر واحد نيست كه بتوان با تضعيف بعضى اسناد آن، 
آنها را ناديده گرفت بلكه اخبارى معتبر و مستفيض و همراه قرينه است، و در 
منابع متعدد و معروف اسالمى نقل شده است. اگر چه بعضى از دانشمندان 
متعصب أهل تسنن، مانند نويسنده تفسير" المنار" با تفسير ساده اى از آيه 
گذشته، وكمترين اشاره اى به اين روايات نمي كند، يا مانند «آلوسى» در تفسير 

روح المعانى جسارت كرده و آن را دروغ مي خواند!

دو سؤال:
1. در تفسير المنار به طور اشاره آمده است: اگر هر دو آيه مربوط به "جريان 
غدير" است، پس چرا آية اكمال قبل از آية تبليغ آمده است؟ و چرا در قرآن ميان 

آن دو فاصله افتاده است؟[28]                 
2. چرا اين قسمت از آيه كه مربوط به جريان غدير است ضميمه به مطالبى شده 
كه در باره گوشت هاى حالل و حرام است؛ در حالى كه  ميان اين مطلب و مسألة 

امامت تناسبى به نظر نمى رسد؟
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 پاسخ:
اوال: همانطور كه گفتيم اسناد مربوط به نزول آيه تبليغ و اكمال در بارة غدير و 
مساله جانشينى پيامبر(ص) تنها در كتب شيعه نقل نشده است كه چنين ايرادى 
متوجه حديث شود؛ بلكه در بسيارى از كتب اهل تسنن نيز آمده است، و به طرق 

متعددى اين حديث از سه نفر از صحابه معروف نقل شده استز
ثانياً: آيات قرآن، و همچنين سوره هاى آن، بر طبق تاريخ نزول جمع آورى نشده 
است بلكه بسيارى از سوره هايى كه در مدينه نازل شده مشتمل بر آياتى است 
كه در مكه نازل گرديده و به عكس آيات مدنى را در البالى سوره  هاى مكى 

مشاهده مى كنيم.
ثالثاً: اگر  قرار گرفتن آيات هر سوره تنها به فرمان پيامبر ص بوده است ممكن 
است قرار دادن آيه مربوط به" غدير" در البالى احكام مربوط به غذاهاى حالل 
و حرام براى محافظت از تحريف و حذف و تغيير بوده باشد، زيرا بسيار مى شود 
كه براى محفوظ ماندن يك شى ء نفيس آن را با مطالب ساده اى مى آميزند تا 
كمتر جلب توجه كند. حوادثى كه در آخرين ساعات عمر پيامبر ص واقع شد، 
و مخالفت صريحى كه از طرف بعضى افراد براى نوشتن وصيتنامه از طرف 
پيامبر(ص ) به عمل آمد تا آنجا كه حتى پيامبر(ص) را ـ العياذ باهللاَّ ـ متهم به 
"هذيان" و "گفتن سخنان ناموزون بر اثر بيمارى" كردند!!  آيا چنين شرائطى 
ايجاب نمى كرد كه براى حفظ اسناد مربوط به خالفت و رساندن آن به دست 
آيندگان چنين پيش بينى هايى بشود و با مطالب ساده اى آميخته گردد كه كمتر 

توجه مخالفان سر جلب سخت را كند؟

نتيجه  نهايى
باتوجه به روايات معتبر دستة دوم روشن مى شود كه آية اكمال پس از  واقعة 
غدير نازل شده است. و بر فرض تعارض با دستة اول روايات، دستة دوم بر آن 

ترجيح دارد.
همچنين با توجه به تدريجي بودن اعالم امامت  مى توان روايات دو طرف را 

صحيح دانسته  و آنرا جمع كنيم و بگوييم آيه اكمال دو بار نازل شده است:
اول: در ضمن نزول همة سوره در روز عرفه.

دوم: پس از واقعة غدير.
اين مسئله امري عجيب يا بي سابقه نيست زيرا سورة فاتحه و اخالص و نيز اول 

سورة روم  و آية روح  و خواتيم سورة نحل هم دو بار نازل شدند [29] [30].
در هر دو بار نيز مقصود از "اليوم" در آيه روز اعالم امامت اهلبيت و امير المؤمنين 
است كه بار اول  آنرا در عرفه به صورت كلى ضمن  حديث ثقلين  بيان نمود.  و 

بار دوم  در غدير خم كه مصداق  آنـ  يعني موال على (ع)ـ  را  تعيين نمود.

پي نوشت ها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. انوار التنزيل و اسرار التأويل، ذيل آيه 
2 . لجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم تأليف: محمد بن فتوح الحميدي    ج ا /80

3. تفسير  فتح القدير، ج 2، ص: 69  شوكانى، ذيل آيه و  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، 
ج 3، ص: 355

4. مفاتيح الغيب المؤلف : أبو عبد اهللا محمد بن عمر ملقب به فخر الدين الرازي و تفسير المنار   
ذيل آيه.

5. [مستدرك حاكم] : 127[ ذيل الحديث، و صدر الحديث ]ص129[الحديث في تاريخ بغداد  
خطيب البغدادي  صدر حديث ]4: 219[ ذيل2: 377 .الجامع الصغير  سيوطي في: 364 بالرقم: 
2705[منتخب كنز العّمال ]5: 30:  وذهبي در  ميزان االعتدال ]رقم: 429[ در ترجمة أحمد بن 
يزيد. وحافظ ابن حجر العسقالني در لسان الميزان ]1: 197 رقم: 620[. ابن المغازلي ]رقم: 126.

6. فضائل الخمسه� ]2: 23ابن عساكر في تاريخ دمشق، و ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب: ج42 
385،الرقم:8992.

7. تفسير الميزان ، ج 5 ذيل آيه.
8. التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ماده تم و كمل

9. صحيح البخارى  ح رقم   7268
10. اسباب النزول  واحدى س مائده  /3.

11. الدر المنثور ذيل آيه.
12. اصول كافى ج /2 /51 ح 6 شرح مصطفوى.

13. تفسير عياشى   ذيل  آية 3  مائده.
14. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل  1 / 207.

15. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 3 ص 4980  ذكر من اسمه خالد،  و الدر المنثور في تفسير 
القران لجالل الدين السيوطي الشافعي ج 2 ص 259 ط 1 بمصر.

 افزون بر مصدر فوق  اين روايت در مصادر زير نيز آمده است :-تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي 
ترجمة االمام علي بن أبي طالب : 75/2 ح575 و576 و577 و585 ط1 بيروت.

و شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: 157/1 ح211 و212 و213 و214 و215 و250 ط1 بيروت 
از ابو هريره و با سه سند ديگر ا ز ابوسعيد خدرى.

و -مناقب علي بن أبي طالب البن المغازلي الشافعي: 19 ح24 ط1 طهران، تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي: 290/8 ط السعادة بمصر،

- و الدر المنثور في تفسير القرآن لجالل الدين السيوطي الشافعي: 259/2 ط1 بمصر. ذيل تفسير 
آية 3  مائده

16. تفسير ابن كثير مائده آيه 4 14/2 ط1 بمصر و: 281/3 ط بوالق  ابن كثير مى گويد در اين  
اسناده  أبو هارون العبدي است كه شيعي متروك است، و لى همان را عطية العوفي روايت كرده  
و طبراني در األوسط برقم (3737) وحديث أبي هريرة را  در األوسط برقم (3738) آنرا روايت 

نموده است ! !                                        
در اين قضاوت متعصبانه  وى راوى را تنها به جرم تشيعـ  يعنى نقل همين گونه رواياتـ  تضعيف 

نموده است. ببينيد آقايان چگونه روايتى كه موافق ميل آنان نيست رد مى كنند!
17. المناقب للخوارزمي الحنفي 1 /117 تذكره� الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي: 30 ط 
الحيدرية وص18 ط آخر كتاب مائةمنقبة البن شاذان 25 / نظيره في كنزالعمال (2 ) 127 / 15

18. اصول كافى 1 / 429.
19. الكافى 8  /  38 خطبة المير المؤمنين (عليه السالم)  خطبه� الوسيله�

20. تفسير برهان  و نور الثقلين و قمى  ذيل آية 3 / مائده.
21. احتجاج طبرسى ج 1 / 66  از امام صادق (ع)  و روضه الواعظين ابن فتال نيشابورى  89  از امام 

باقر (ع) هر دو  بخشى از حديث مفصلى كه حضرت  ضمن آن خطبة غديريه را نقل مى كند.
22. تفسير القرآن العظيم المؤلف : 3  / 28 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 

[ 700 -774 هـ ]: دار طيبة للنشر و التوزيع.
23. تفسير القرآن العظيم المؤلف : 3  / 28

24. البدايه و النهايه  2 /260  و سيره ابن كثير  1 /198.
25. تاريخ االسالم ذهبى  1 / 160.

26. تفسير مفاتيح الغيب،  ذيل  مائده / 3.
27. الدر المنثور،  و تفسير جامع البيان ، ذيل آيه.

28. تفسير المنار
29. االتقان 1 /62 نوع 27   و البرهان زركشى 1 /29.

30. اسباب النزول سيوطى  1 /5. 
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�  به كوشش:  مهدى جهانتاب
(معاونت امور بين الملل مجمع)

غدير در جهان
روز 18 ذوالحجه� مصادف با بزرگترين عيد اسالمي، يعني عيد كامل شدن نعمت و ديانت است.
در اين عيد فرخنده، تمامي مسلمانان جهان در نقاط مختلف دنيا به جشن و سرور مي نشينند.

آنچه در پي مي آيد گزارش مختصري از مراسم و فعاليت هايي است كه به اين مناسبت در مراكز مرتبط با مجمع 
جهاني اهل بيت (ع) در جهان انجام شده است:
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آلبانى ؛
انتشار كتاب "غدير؛ كامل شدن رسالت" در آلبانى

به مناسبت عيد سعيد غدير خم كتاب "غدير؛ كامل شدن رسالت" به همت 
نمايندگى فرهنگى كشورمان ترجمه و از سوى مركز تحققات اهل بيت (ع) در 

"تيرانا" به زبان آلبانيايى منتشر شد.
اين كتاب كه داراي 110 صفحه بوده و در تيراژ 1000 نسخه منتشر شده است، 
شامل دو موضوع ارزشمند مرور واقعه غدير خم و نيز امام على (ع) از ديدگاه 

پيامبر اكرم (ص) مى باشد.
اين كتاب با توجه به پراكندگى مسلمانان آلبانيايى زبان در حوزه كشورهاى 
منطقه بالكان، گذشته از آلبانى در كشورهاى مونته نگرو ، مقدونيه و كوزوو نيز 

قابل استفاده مى باشد.

جمهورى آذربايجان ؛
1. برگزارى جشن در باكو

مراسم عيد سعيد غدير خم در "حسينيه اهل بيت (ع) باكو" از مراكز مرتبط با 
مجمع جهاني اهل بيت(ع) با حضور بيش از 1000 نفر از دوستداران امامت و 

واليت برگزر گرديد.
اين مراسم مصادف با شب عيد غدير خم، بعد از نماز مغرب و عشاء با تالوت 
آياتى چند از كالم اهللا مجيد توسط قارى برجسته جمهورى آذربايجان آغاز 
شد و با سخنرانى «حجت االسالم والمسلمين صدوقى» ادامه يافت. وى درباره 
داليل منطقى و علمى جانشينى پيامبر اكرم (ص) و تكميل رسالت آنحضرت 
توسط حضرت على (ع) و تالش آن حضرت براى برپايى حق و عدالت در جامعه 

مسلمانان سخن گفت.
اجراى برنامه مديحه سرايى توسط گروه سرود "وحدت" از ديگر برنامه هاى اين 

جشن بود.
2. برگزارى جشن در گنجه

مراسم عيد سعيد غدير خم به همت "جمعيت دينى فرقان گنجه" و مجمع 
محلى اهل البيت(ع) مراكز مرتبط با مجمع جهاني اهل بيت(ع) درمسجد جامع 

شهر گنجه برگزار گرديد.
در اين مراسم كه با حضور بيش از 500 نفر از مردم ديندار اين شهر تشكيل 
شد «حاج وقار اسكندراف» مدير جمعيت دينى فرقان و عضو مجمع عمومي 
مجمع جهاني اهل بيت(ع) درباره واليت ، امامت و جانشينى پيامبر اكرم (ع) 

سخنرانى كرد.
همچنين به همت «سركار خانم سعادت على اوا» مراسمى با حضور بيش از 
صد نفر از خواهران طلبه و ديندار در شهر لنكران برگزار شد. در اين مراسم 
خانم سعادت على اوا و چند نفر از بانوان طلبه درباره واليت و امامت سخنرانى 

كردند.

3. چاپ نشريه ويژه غدير خم
به همت مجمع محلى اهل بيت (ع) باكو از مراكز مرتبط با مجمع جهاني 
اهل بيت(ع)، نشريه ى عيد غدير خم نيز با تيراژ 10000 نسخه در ده صفحه 

تمام رنگي با طراحي زيبا و با كاغذ گالسه چاپ و منتشر گرديد.
در اين بروشور كه به همت يكي از محققان حوزي فارغ التحصيل حوزه علميه 
قم نوشته تدوين شده است، مطالب مهمي درباره عيد غدير خم و مباحث مهم 

مرتبط با اين روز بزرگ گردآوري شده است.
4. انتشار مجله فرياد با محتواي تشريح واقعه غدير

چهارمين شماره سال 2010 مجله "هاراى" به زبان آذري با محتواي تشريح 
واقعه غدير خم منتشر شد.

اين نشريه تمام رنگى در 34 صفحه با تيراژ هزار نسخه، به همت جمعيت دينى 
فرقان شهر گنجه و مجمع اهل البيت (ع) اين شهر چاپ و منتشر مى شود.

ارمنستان ؛
جشن عيد سعيد غدير خم در ايروان

فرهنگى،  نمايندگان سياسى،  با حضور  مراسم جشن عيد سعيد غدير خم 
دانشجويان و جمعى از ايرانيان مقيم در مسجد كبود ايروان برگزار شد.

در ابتداى اين مراسم «حجت االسالم والمسلمين واعظ شهيدى» گفت: آنطور 
كه بر واليت تاكيد شده است براى بقيه آموزه هاي ديني تاكيد و سفارش نشده 
است و نماز و بقيه اعمال با واليت على (ع) پذيرفتنى است. ما بايد قدر اين 

نعمت را بدانيم. 
وى افزود: اگر عشق و ارادت نسبت به على (ع) و ائمه معصومين در كسى وجود 
نداشته باشد روز قيامت خدا او را در آتش جهنم مى اندازد و پيامبر اكرم (ص) 

بخاطر اين مسئله تهديد شده است كه اى پيامبر فرمان را اجرا كن. 
«واعظ آشتيانى» گفت : قرآن مى فرمايد؛اى پيغمبر على (ع) پشت سر تو بيايد 
اينها حافظان دين و شريعت هستند، دين تو تا روز قيامت بيمه مى شود. امروز 
دين شما كامل مى شود و نعمت واليت تظمين شده است. گاهى از ناحيه 

دشمنان على (ع) مسائلى در مورد غدير گفته مى شود كه مايه مباهات است.
وي افزود: مقام و شان حضرت على (ع) آنقدر واالست كه حتى بعضى از بزرگان 
اهل سنت مى گفتند او نفس پيامبر است او را جدا از پيغمبر نمى دانستند. 
ايشان در پايان سخنانشان ضمن اشاره به روايات متعدد به جايگاه رفيع حضرت 
على (ع) پرداختند. «واعظ شهيدى» در پايان سخنانشان هفته بسيج را به همه 
تبريك گفته وياد آن دالورمردان را گرامى داشتند . در ادامه مداحان در وصف 

حضرت على (ع) اشعارى را قرائت كردند.

اندونزى ؛
سمينار نقش امام علي(ع) در ترويج و تقويت وحدت اسالمي
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سمينار بين المللي نقش امام علي(ع) در ترويج و تقويت وحدت اسالمي از سوي 
سازمان اهل البيت عليهم السالم اندونزي (ايجابي) ـ از مراكز مرتبط با مجمع 

جهاني اهل بيت (ع)ـ در شهر جاكارتا برگزار شد.
همچنين در حاشيه اين اجالس «نمايشگاه آموزشي» برگزار شد كه در آن 
مدارس تحت پوشش سازمان ايجابي از جمله مدرسة شهيد مطهري شركت 

داشتند.
نيز در نمايشگاهى با عنوان «نمايشگاه فعاليت ها»  شعبه هاي مناطق وابسته به 

سازمان ايجابي فعاليت هاي خود را ارائه كردند.

روسيه ؛
مراسم جشن در مسكو

مراسم عيد غدير خم در مسجد خاتم االنبياء(ص) مسكو، با حضور شيعيان 
خاندان عصمت و طهارت برگزار شد .

اين مراسم با تالوت آياتى از كالم اهللا مجيد آغاز و با مديحه سرائى يكى از مداحان 
اهل بيت (ع) ادامه يافت ، همچنين گرود سرود مدرسه پيام امام خمينى(ره) 

مسكو سرود و ديكلمه اى بمناسبت اين روز مهم اجراء نمودند .
«حجت االسالم و المسلمين هادوى» سخنران اين مراسم، طى سخنانى از 
واقعه غديرخم به عنوان مهمترين و بزرگترين حادثه در كامل شدن دين خدا 
و جانشينى رسول(ص) بزرگوار اسالم ياد نموده و با اشاره به آياتى ازكالم اهللا 
مجيد گفت : خداوند در اين روز و پس ازتعين جانشين براى رسول معظم اسالم 
به پيامبر عزيز خود مژده داد كه دين شما را كامل و نعمت خود را بر شما تكميل 

نمودم و راضى شدم به اينكه اسالم دين شما باشد.
وى افزود: پس ازدريافت اين پيام الهى، پيامبر بزرگوار اسالم نيز با سردادن 
تكبيرخطاب به مردم گفت: خدا را سپاس گزاريم بر اكمال دين و اتمام نعمتش 
و اينكه پروردگار من راضى شد به رسالت من و واليت و جانشينى على بن ابى 

طالب بعد ازمن .
در پايان به نفرات برگزيده مسابقه واقعه غدير خم جوايزى اهدء شد.

دو جشن غديرى در قازان
به مناسبت عيد سعيد غدير خم و باهمكارى "سركنسولگرى جمهورى اسالمى 
ايران در قازان" و "مجمع فرهنگى ـ دينى كوثر تاتارستان"جشن باشكوهى 
در شامگاه روز چهارشنبه مورخه 89/9/3 درحسينيه كوثر وابسته به جمعيت 

شيعيان تاتارستان برگزار شد.
دراين مراسم كه بيش از 100 نفر از شيعيان مقيم تاتارستان و نيز همكاران 
سركنسولگرى و ايرانيان مقيم حضورداشتند، پس ازبرگزارى نمازجماعت مغرب 
و عشاء «آقاى پرويز قاسمى» وابسته فرهنگى ايران در قازان در سخنانى عيدغدير 
را به شيعيان و پيروان واليت تبريك عرض نموده و درخصوص اهميت و جايگاه 

غدير مطالبى را به زبان آذرى ايراد نمود.
سپس «آقاى اسحاق اف» ازشاعران محلى اشعارى رادرمدح على (ع) قرائت نمود 
و «آقاى على كوچكى» از ايرانيان مقيم تاتارستان نيز باصداى دلنشين خود 

دروصف و مدح حضرت على ( ع) و ثناى غديرخم  به مداحى پرداخت.
سخنرانى «آقاى عسكراف» روحانى محلى و رئيس مجمع فرهنگىـ  دينى كوثر 

نيز درخصوص عيد غديرخم و اهميت آن، برنامه ديگر اين جشن باشكوه بود.
در ادامه اين مراسم، به 6 تن ازكسانى كه  اسمشان مزين به نام على بود هدايايى 

اعطا گرديد و در پايان، جمعيت حاضر در ضيافت شام حاضر شدند.
همچنين در شامگاه روزپنج شنبه مورخه 89/9/4 نيز ايرانيان مقيم تاتارستان 
به همراه كادرايرانى سركنسولگرى، در محل سركنسولگرى گردهم آمده و با 
چراغانى و تزئين سالن اصلى نمايندگى سياسى و برگزارى دعاى كميل و مداحى 

اين روزفرخنده را گرامى داشتند.
شايان ذكر است كه مجمع فرهنگى ـ دينى كوثر تاتارستان، از مجامع محلى 

مرتبط با مجمع جهانى اهل بيت(ع) است.

قزاقستان ؛
مراسم جشن عيد غدير خم در برگزار شد

با مشاركت مجمع جهاني اهل بيت ـ عليهم السالم ـ مراسم جشن عيد غدير 
خم روز پنج شنبه 1389/9/4 برابر با 18 ذى القعده سال 1431 هجرى قمرى 
با حضور جمعي از ايرانيان مقيم، شيعيان قزاق، افغاني، آذري و تاجيك در شهر 

"آلماتى" برگزار شد.
در اين مراسم، شركت كنندگان از سخنرانى مبلغين، بهره مند شدند و همچنين 
به برندگان مسابقه ى كتبى غدير و نيز افرادى كه نام آنان على بود، جوايزى به 

قيد قرعه اهدا شد. 
در پايان مراسم مسابقه ى حضورى ديگرى نيز بين شيعيان افغانى برگزار شد 
كه به چهار نفر از برندگان جوايزى اهداء گرديد. اين مراسم با پذيرايى از شركت 

كنندگان پايان يافت.

سريالنكا ؛
برگزاري جشن عيد سعيد غدير خم

جشن عيد سعيد غدير خم در شهر "كلمبو" برگزار شد.
اين جشن با حضور «آيت اهللا سيد محمدنقي شاهرخي» نماينده مقام معظم 
رهبري در شرق آسيا در مورخ 28 نوامبر 2010 (يكشنبه مورخ 89/9/7) در 
بنياد هاشيمه ـ از مراكز مرتبط با مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم ـ در 

شهر كلمبو برگزار شد.

سيرالئون ؛
در خطبه هاى نماز جمعه سيرالئون جايگاه غدير در قرآن بررسى شد

به منظور معرفى گوشه هايى ازمقام رفيع حضرت على(ع)، خطبه هاى نماز 
جمعه پنجم آذرماه 89 در "مسجد نعيم فريتاون" معروف به مسجد راشدين به 

بررسى"جايگاه غدير خم در قرآن و نزد پيامبر اكرم(ص)"اختصاص يافت.
«محمد رضا قزلسفلي» رايزن فرهنگي ايران در سيرالئون در بخشى از خطبه 
اول با اشاره به اينكه اسالم به عنوان آخرين و كامل ترين دين الهى براى سعادت 
دنيوى و اخروى انسان طرح و برنامه دارد، گفت: تنها مسلمان بودن مطلوب دين 
اسالم نيست بلكه مراحل بعدى اسالم ايمان قوى ، داشتن تقوى ، اخالص و عمل 

به احكام دينى مى باشد .
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وى در ادامه خطبه اول ضمن توضيح  فلسفه  احكام الهى از جمله نماز، حج، 
جهاد ، زكات و...  با بيان اينكه تمام اين احكام براى رشد و ارتقاء سطح فكرى، 
معنوى و دنيوى انسان ها وضع شده است، گفت: نماز ضمن ممانعت از فحشاء و 

منكرات سالمت هر جامعه را تضمين مى نمايد .
رايزن فرهنگى در خطبه دوم با اشاره به آيات و روايات مربوط به غدير خم گفت:با 
تعيين حضرت على (ع) به واليت بعد از پيامبر اكرم (ص) دين اسالم كامل و 
نعمت هاى الهى بر مسلمين تمام شده و خداوند متعال از آن روز اسالم را به 

عنوان دين پسنديدند .
وى در بخشى از سخنان خود با بيان اينكه دين به نبوت و امامت بستگى كامل 
داشته و وظيفه پيامبر اكرم (ص) ابالغ دين الهى را به مردم و تشكيل امت واحده 
مى باشد، گفت:امامان معصوم (ع) دين الهى را با همان اصالت و سالمت به 

عصرها و نسل هاى آينده انتقال مى دهند .
رايزن فرهنگى با ارائه مقدمه اى از اهميت واقعه غدير خم  در بخشى از سخنان 
خود گفت: آنچه در غدير خم رخ داد ادامه رهبرى حضرت محمد (ص) به 
شايسته ترين انسان و تربيت شده پيامبراكرم (ص) بر مبناى معارف قرآن مجيد 
يعنى حضرت على (ع) و دوازده امام معصوم (ع) سپرده شد . خطيب نماز جمعه 
مسجد نعيم فريتاون در ادامه سخنان خود به توضيح برخى از آيات و احاديث 
از جمله آيه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت 
رسالته و... و احاديث غدير ، ثقلين و سفينه نوح پرداخت و ضمن ترجمه آن ها 
و اشاره به شاهد مثال آن ها گفت كه هريك از اين احاديث را به ترتيب سيصد 
و پنجاه ، دويست و نود نفر از علماء اهل سنت بطور مستند در در كتاب هاى 

خود نقل كرده اند .
 رايزن فرهنگى در ادامه خطبه دوم خود به توضيح برخى ويژگى ها و خصائص 
حضرت على (ع)  از جمله مقام عرفانى، علمى و همچنين شجاعت، عدالت ، 

اخالص ، صبر، ساده زيستى و ... آن حضرت پرداخت .

عراق ؛
تعطيل رسمى "عيد غدير" براى اولين بار در واسط

استاندارى واسط اعالم كرد: به دليل درخواست فراوان مردم اين استان براى 
زيارت مرقد اميرالمؤمنين(ع) در روز غدير، روز پنج شنبه مصادف با عيد غدير 

خم تعطيل رسمى است.
«سندس الذهبى» رييس ستاد اطالع رسانى استاندارى واسط گفت: «در جلسه 
روز گذشته شوراى استاندارى مقرر شد تا روز پنج شنبه تمامى مؤسسات، مدارس، 

دانشگاه ها، نهادها و ارگان هاى دولتى روز پنج شنبه تعطيل باشند».
سال گذشته گروه ها و شخصيت هاى مذهبى استان واسط از شوراى استاندارى 
درخواست كرده بودند تا اين روز همانند ساير استان هاى جنوبى و مركزى عراق 
تعطيل رسمى باشد كه براى نخستين بار امسال اين استان نيز هماهنگ با ديگر 

استان هاى شيعه نشين مركزى و جنوبى عراق تعطيل رسمى اعالم شده است.
همه ساله در روز عيد غدير عده زيادى از مردم و جوانان استان واسط با پاى پياده 
به زيارت مرقد مطهر اميرالمؤنين(ع) مى روند كه به دليل تعطيل نبودن اين روز 

در سال هاى پيش، با مشكالت زيادى روبه رو مى شدند.

همچنين از ديگر اماكن زيارتى استان واسط در روز غدير، منطقه اى به نام 
"الخطوه" است كه در هشت كيلومترى جنوب كوت (مركز استان واسط) قرار 
دارد. اين محل، مكانى است كه حضرت على(ع) پس از پايان جنگ جمل در آن 
مستقر شد و به استراحت و بازپرورى لشكر خود پرداخت. اين مكان از مكان هاى 

مورد تقدس مردم كوت است.
استان واسط در ميانه عراق و شرق اين كشور قرار دارد. اين استان همسايه استان 
ايالم ايران است و بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارد كه بخش عمده اى از آن 

را شيعيان تشكيل مى دهد.

لبنان ؛
سمينار نهج البالغه در بيروت

به مناسبت عيد سعيد غدير سمينار نهج البالغه با پيام «دكتر محمود احمدي نژاد» 
با حضور گسترده نخبگان و چهره هاي سرشناس ديني، سياسي، فرهنگي و 
اجتماعي و تمامي طوائف لبنان از شخصيت ها و انديشمندان اسالمي، 2 آذرماه 

در هتل كورال بيچ بيروت افتتاح شد.
در مراسم افتتاحيه  كه «آيت اهللا تسخيري» عضو شوراى عالى مجمع جهاني 
اهل بيت(ع) نيز در آن حضور داشت، پيام رؤساي جمهور ايران و لبنان و رؤساي 

ديني طوائف سه گانه مسيحي ماروني، سني و شيعه قرائت شد.
«دكتر احمدى نژاد» رياست جمهوري در بخشي از پيام خود آورده است: امام 
علي(ع) اين شخصيت كمياب و استثنايي تاريخ انسان، بي شك حقيقت روشني 
است بر تارك قرون و اعصار كه قلوب بندگان را به تسخير خود در آورد و به 
اعماق وجود آنها نفوذ كرد... اگر جوامع بشري بويژه حكومت ها روش ارزشي 
امام علي(ع) در اداره حكومت را در پيش مي گرفتند بدون شك از مشكالت و 
گرفتاري هايي كه رنج مي برند رها مي شدند. كما اين كه نهج البالغه با برخورداري 
از انديشه ها و معارف ارزشمند مي تواند انسان را به سوي پيشرفت و رهايي از 

پلشتي فساد و رذالت رهنمون باشد.
رياست جمهور در ادامه پيام خود افزود:لبنان اين سرزمين برخوردار از تعّدد 
طائفه اي و تنّوع فرهنگي مهد انديشمندان آزاده بزرگي بوده و هست كه شيريني 
و بالغت كالم امام علي(ع) را چشيده و به دور از وابستگي ديني و طائفه اي و 
گرايش سياسي، با اخالص در مورد نهج البالغه نوشته و آنچه را فهميدند و از امير 
المؤمنين(ع) و معجزه كالمش لمس نمودند را در قالب آثاري ماندگار به جهان 
علم و ادب عرضه كرده و مي كنند و بدين گونه صحنه هاي زيبا و چشمگيري از 

وفاق و همزيستي انساني را آفريدند.
«حجت االسالم رئيس زاده» رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در لبنان از 

سخنرانان همايش بود.
وى با پرداختن به زندگي امام علي بن ابي طالب(ع) گفت: امروز بيش از هر زمان 
ديگر نيازمند بازيابي مجدد حيات آن حضرت هستيم؛ بويژه در زماني كه امت 
ما در برابر ظلم و هيمنه و تفرقه قرار گرفته است. عدالت اجتماعي، زهد، تقوا 
و مبارزه با ظلم و مستكبرين در صدر برنامه هاي خالفت علوي بود و به روش 
اسالمي فرصت سازندگي، تغيير و اصالحات در زمينه هاي مختلف را داد و به 
همين هدف، قسط و عدل را ميان مسلمانان برقرار نمود و بر اساس مقتضيات 
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عدل الهي انقالبي ايجاد كرد. شايد بتوان گفت چهره فروزان تر مضامين روش 
امام علي(ع) همانا ارزش هاي وااليي است كه به حل مشكالت كنوني جهان 
مي پردازد به گونه اي كه موضوع محدود به عدالت سياسي و اجتماعي نمي شود 
بلكه رفتار اخالقي و نظام ارزشها و توزيع ثروت ميان ملّتها بويژه داخل امت 
اسالمي را در بر مي گيرد و اگر جهان امروز، مواضع امام را در پيش مي گرفت 
زميني كه مملو از ظلم و فساد شده است به راه حق بر مي گشت و به امور خود 

سامان مي بخشيد و عدالت بر ملّتها حاكم مي گرديد.
معاون اسبق فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت (ع) در پايان افزود: نهج البالغه 
كلمات درخشان و حروف مباركي هستند كه بر ما الزم است از نور هدايت آن 
روشنايي گرفته و آن را بياموزيم و معاني آن را بفهميم. بسيار اميدواريم اين 

سمينار گامي باشد در راه الهام گيري از روش، كالم و رفتار امام علي(ع).
سپس پيام هاى «ميشل سليمان» رئيس جمهور لبنان، «عبداالمير قبالن» رييس 
مجلس اسالمي شيعه لبنان، «شيخ محمد رشيد قباني» مفتي اهل سنت لبنان و 

«كاردينال نصراهللا صفير» رهبر ديني مسيحيان ماروني لبنان قرائت شد.
در اين سمينار بيش از 20 مقاله از سوي انديشمندان مسيحي و مسلمان سني 

و شيعه از لبنان، سوريه و ايران ارائه شد.
در روز دوم همايش نيز شخصيت ها و انديشمندان اسالمي درباره ابعاد انسان ساز 
نهچ البالغه سخنراني كردند. خطبه شقشقيه، نهج البالغه؛ كلمات مختصر و 
معاني بلند، تناظر در نهج البالغه، استعاره و نقش آن در نهج البالغه، موضوع 
علم در نهج البالغه، امام علي(ع) و نهج البالغه، امام علي(ع) و عدالت اجتماعي، 
امام علي(ع) و حقوق انسان، اساس گفتگو در نهج البالغه، صورت انسان در نهج 
البالغه، حكم امام علي(ع)، ويژگي هاي حاكم و حكومت در نهج البالغه، علي (ع) 

و ويژگي هاي حاكم از جمله مباحثي بود كه سخنرانان درباره آن سخن گفتند.
روش حكومتداري در نهج البالغه، نهج البالغه و هم زيستي پيروان اديان مختلف، 
نهج البالغه و اديان آسماني، نهج البالغه و گفتگوي اديان، علي(ع) و هم زيستي 
اديان، نهج البالغه و راه حل فتنه ها، نهج البالغه و وحدت اسالمي، وحدت 
اسالمي در نهج البالغه، وحدت اسالمي ضرورت حتمي جهان اسالم هم از ديگر 

موضوعاتي بود كه در اين كنفرانس مطرح گرديد.

كشمير هند ؛
برگزارى مراسم جشن ازدواج جوانان مسلمان

به مناسبت عيد غدير مراسم جشن ازدواج جمعي از جوانان مسلمان شهر "جامو" 
در كشمير هند برگزار شد.

برگزاري مراسم عقد اخوت پس از انجام اعمال روز عيد غدير و نيز برگزاري 
مراسم شب شعر غدير از ديگر برنامه هاى اين مراسم بود.

كنگو ؛
برگزاري جشن غدير و دهه واليت

اين مراسم به مناسبت عيد سعيد غدير و دهه واليت توسط نمايندگى مجمع 
در سالن اجتماعات دانشگاه اسالمى المصطفى (ص) در شهر كينشاسا پايتخت 
جمهورى دموكراتيك كنگو با حضور جمع كثيرى از شخصيت هاى مختلف علمى 

، فرهنگى ، سياسى و مذهبى وديگر اقشار مسلمان برگزار گرديد . 
برنامه  هاى اين جشن مذهبى عبارت بود از : قرائت قرآن كريم ، قرائت مقاله 
توسط يكى از طالب ، نظرى بر حقيقت واقعه غدير توسط شيخ عيسى امباكى، 
تاثير غدير خم در وحدت مسلمانان توسط شيخ سليمان دانغاما ، فلسفه جشن 
غدير توسط شيخ جبرائيل مينا ، اجراى نمايش مناظره پيرامون واقعه غدير خم،  
تقديم جوايز مسابقه كتاب غدير از ديدگاه علما اهل سنت توسط شخصيت هاى 
حاضر در مراسم ، انشاد قصيده غديريه، قرائت دعاى دسته جمعى و پذيرايى 

به صرف نهار. 

انتشار دومين ويژه نامه غدير به زبان فرانسوي
اين ويژه نامه مشتمل بر مقاالت و آثار مبلغان از فارغ التحصيالن و فضالى فعال 
در امور فرهنگى تبليغى در كنگو در موضوع غدير مي باشد كه به مناسبت عيد 
سعيد غدير خم و دهه واليت به زبان فرانسه توسط نمايندگى در كنگو در تيراژ 
500 نسخه چاپ و منتشر گرديده است . در اين ويژه نامه ضمن تبيين ابعاد 
تاريخى ، اعتقادى و سياسى واقعه غدير خم ، به نقش آن در ايجاد امت واحده و 

تقويت اقتدار مسلمانان پرداخته شده است . 

نيجريه ؛
جشن غدير در نيجريه برگزار شد

مراسم جشن غدير امسال همزمان هجدهم ذى الحجه� در نزديكى شهر زاريا 
برگزار شد.

در اين مراسم «شيخ ابراهيم زكزاكي» طى سخنانى با تبريك اين روز خجسته به 
بررسى تاريخى رويداد غدير پرداخت و گفت: «درخصوص واقعه غدير كتاب هاى 
زيادى توسط روحانيون به چاپ رسيده است كه در اين بين از كتاب "الغدير" 
عالمه امينى به عنوان شناخته شده ترين آنها مى توان نام برد. در اين كتاب 
جزئيات زيادى از اين روز تاريخى آورده شده و بيان شده است كه 110 نفر از 

صحابه بيانات پيامبر (ص) در اين روز را روايت كرده اند.»
شيخ زكزاكى در ادامه تاكيد كرد: «تاريخ غدير بايد دوباره بازبينى شود، چرا 
كه عليرغم اهميت اين رويداد مهم اين واقعه ناشناخته باقى مانده يا به دست 

فراموشى سپرده شده است.»
وى در ادامه صحبت هاى خود، به چند حديث نبوى در بيان عظمت امام على 
(ع) اشاره كرد و سپس واقعه غدير خم را براى حضار بيان كرد و در ادامه افزود: 
«هجدهم ذى الحجه� روزى است كه به عنوان روز همه پيامبران شناخته شده 
است. در اين روز بود كه خداوند توبه حضرت آدم (ع) را پذيرفت، موسى (ع) بر 
جادوگران پيروز شد و نيز در همين روز بود كه او جانشين بعد خود را معرفى 
كرد. عيسى (ع) نيز در اين روز شمعون را وصى بعد خود معرفى كرد و در اين 

روز بود كه كشتى نوح (ع) بر كوه جودى مستقر شد.»
امامان معصوم (ع)  پذيرفتن واليت  را در سايه  شيخ همچنين اسالم كامل 

برشمرد.
در پايان مراسم مسلمانان حاضر فريضه مغرب را به جا آورده و سپس زيارت امام 

(ع) را قرائت كردند.
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مباهله ؛
اثبات حقانيت اهل بيت پيامبر(ص)

روز بيست و چهارم ذوالحجه�، سالگرد روزى است كه رسول خدا (ص) با مسيحيان نجران كه 
حرفهاى او را باور نداشتند مباهله كرد؛ و حقانيت اهل بيت(ع) را نيز به اثبات رساند.
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معناى لغوى و اصطالحى مباهله 
مباهله در اصل از «بَهل» به معنى رها كردن و برداشتن قيد و 
بند از چيزى است. اما مباهله به معناى لعنت كردن يكديگر و 
نفرين كردن است. كيفيت مباهله به اين گونه است كه افرادى 
كه درباره مسئله مذهبى مهمى گفتگو دارند در يك جا جمع 
شوند و به درگاه خدا تضّرع كنند و از او بخواهند كه دروغ گو را 

رسوا سازد و مجازات كند. 

آغاز واقعه مباهله 
مباهله پيامبر با مسيحيان نجران، در روز بيست وچهارم ذو 
الحّجه سال دهم هجرى اتفاق افتاد. پيامبر صلى اهللا عليه و 
آله وسلم طى نامه اى ساكنان مسيحى نجران را به آيين اسالم 
دعوت كرد. مردم نجران كه حاضر به پذيرفتن اسالم نبودند، 
نمايندگان خود را به مدينه فرستادند و پيامبر آنان را به امر خدا 
به مباهله دعوت كرد. وقتى هيئت نمايندگان نجران، وارستگى 
ايشان  كردند.  مباهله خوددارى  از  كردند،  مشاهده  را  پيامبر 
خواستند تا پيامبر اجازه دهد تحت حكومت اسالمى در آيين 

خود باقى بمانند. 

موقعيت جغرافيايى 
بخش با صفاى نجران، با هفتاد دهكده تابع خود، در نقطه مرزى 
حجاز و يمن قرار گرفته است. در آغاز طلوع اسالم اين نقطه، 
تنها نقطه مسيحى نشين حجاز بود كه مردم آن به عللى از 
بت پرستى دست كشيده و به آيين مسيح عليه السالم گرويده 

بودند. 

دعوت به اسالم 
پيامبر اكرم، حضرت محمد مصطفى صلى اهللا عليه و آله وسلم 
در ادامه رسالت خويش و ابالغ پيام الهى، به بسيارى از ممالك 
و كشورها نامه نوشت يا نماينده فرستاد تا نداى حق پرستى و 
يكتاپرستى را به گوش جهانيان برساند. هم چنين نامه اى به 
اسقف نجران، «ابوحارثه»، نوشت و طى آن نامه ساكنان نجران 

را به آيين اسالم دعوت فرمود. 

نامه حضرت محمد ـ صلى اهللا عليه و آله ـ به اسقف 
نجران 

مشروح نامه پيامبر به اسقف نجران چنين بود: «به نام خداى 
ابراهيم و اسحاق و يعقوب. [اين نامه ايست] از محمد، پيامبر 
را  يعقوب  و  اسحاق  و  ابراهيم  خداى  نجران.  اسقف  به  خدا، 
ستايش مى كنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا فرا 
مى خوانم. شما را دعوت مى كنم كه از واليت بندگان خدا خارج 

شويد و در واليت خداوند درآييد و اگر دعوت مرا نپذيرفتيد بايد 
به حكومت اسالمى ماليات (جزيه) بپردازيد [تا در برابر اين مبلغ، 
از جان و مال شما دفاع كند] و در غير اين صورت به شما اعالم 

خطر مى شود». 

عكس العمل نجرانى ها 
نمايندگان پيامبر كه حامل نامه دعوت به اسالم از جانب پيامبر 
بودند، وارد نجران شدند و نامه را به اسقف نجران دادند. او نيز 
شورايى تشكيل داد و با آنان به مشورت پرداخت. يكى از آنان 
كه به عقل و درايت مشهور بود گفت: «ما بارها از پيشوايان خود 
شنيده ايم كه روزى منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان 
اسماعيل انتقال خواهد يافت و هيچ بعيد نيست كه محمدـ  كه 
از اوالد اسماعيل استـ  همان پيامبر موعود باشد». بنابراين شورا 
نظر داد كه گروهى به عنوان هيئت نمايندگان نجران به مدينه 
بروند تا از نزديك با محمد صلى اهللا عليه و آله وسلم تماس 

گرفته، داليل نبوت او را بررسى كنند. 

گفتگوى پيامبرـ  صلى اهللا عليه و آلهـ  با هيئت نجرانى 
پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله وسلم در مذاكره اى كه با هيئت 
نجرانى در مدينه به انجام رسانيد آنان را به پرستش خداى واحد 
دعوت كرد. اّما آنان بر ادعاى خود اصرار داشتند و دليل الوهيت 
مسيح را، تولد عيسى عليه السالم بدون واسطه پدر مى دانستند. 
در اين هنگام فرشته وحى نازل شد و اين سخن خدا را بر قلب 
پيامبر جارى ساخت: «به درستى كه َمَثل عيسى نزد خداوند 
مانند آدم است كه خدا او را از خاك آفريد». در اين آيه، خداوند، 
با بيان شباهت تولد حضرت عيسى عليه السالم و حضرت آدم 
عليه السالم ، يادآورى مى كند كه آدم را با قدرت بى پايان 
خود، بدون اين كه داراى پدر و مادرى باشد، از خاك آفريد و 
اگر نداشتن پدر گواه اين باشد كه مسيح فرزند خداست، پس 
حضرت آدم براى اين منصب شايسته تر است؛ زيرا او نه پدر 
داشت و نه مادر. اما با وجود گفتن اين دليل، آنان قانع نشدند 
و خداوند به پيامبر خود، دستور مباهله داد تا حقيقت آشكار و 

دروغ گو رسوا شود. 

آيه مباهله
خداوند پيش از نازل كردن آيه مباهله، در آياتى چند به چگونگى 
تولد عيسى عليه السالم مى پردازد و مسيحيان را با منطق عقل 
و استدالل روبرو مى كند و از آنان مى خواهد كه عاقالنه به 
موضوع بنگرند. بنابراين پيامبر، در ابتدا سعى كرد با داليل روشن 
و قاطع آنان را آگاه كند، اما چون استدالل موجب تنّبه آنان نشد 
و با لجاجت و ستيز آنان مواجه گشت، به امر الهى به مباهله 
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پرداخت. خداوند در آيه 61 سوره آل عمران مى فرمايد: «هرگاه بعد از دانشى كه 
َك  به تو رسيده، كسانى با تو به محاّجه و ستيز برخيزند، به آنها بگو  َفَمْن َحآجَّ
فِيِه ِمن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تََعالَْواْ نَْدُع أَبَْناءنَا َوأَبَْناءُكْم َونَِساءنَا َونَِساءُكْم 

َّْعَنه�َ اهللاِّ َعلَى الَْكاِذبِيَن.  َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم ثُمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعل ل
بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديك و شما 
بر  را  لعنت  خدا  فرا خوانيم سپس مباهله كنيم و  را  نزديك خود  خويشان 

دروغگويان قرار دهيم.( سوره آل عمران، آيه 61)

ديدگاه بزرگان نجران درباره مباهله 
در روايات اسالمى آمده است كه چون موضوع مباهله مطرح شد، نمايندگان 
مسيحى نجران از پيامبر مهلت خواستند تا در اين كار بينديشند و با بزرگان خود 
به شور بپردازند. نتيجه مشاوره آنان كه از مالحظه اى روان شناسانه سرچشمه 
مى گرفت اين بود كه به افراد خود دستور دادند اگر مشاهده كرديد محمد با سر 
و صدا و جمعيت و جار و جنجال به مباهله آمد با او مباهله كنيد و نترسيد؛ زيرا 
در آن صورت حقيقتى در كار او نيست كه متوسل به جاروجنجال شده است و 
اگر با نفرات بسيار محدودى از نزديكان و فرزندان خردسالش به ميعادگاه آمد، 

بدانيد كه او پيامبر خداست و از مباهله با او بپرهيزيد كه خطرناك است. 

در ميعادگاه چه گذشت؟ 
طبق توافق قبلى، پيامبر صلى اهللا عليه و آله وسلم و نمايندگان نجران براى 
مباهله به محل قرار رفتند. ناگاه نمايندگان نجران ديدند كه پيامبر فرزندش 
حسين عليه السالم را در آغوش دارد، دست حسن عليه السالم را در دست گرفته 
و على و زهرا عليهماالسالم همراه اويند و به آنها سفارش مى كند هرگاه من دعا 
كردم شما آمين بگوييد. مسيحيان، هنگامى كه اين صحنه را مشاهد كردند، 
سخت به وحشت افتادند و از اين كه پيامبر، عزيزترين و نزديك ترين كساِن خود 
را به ميدان مباهله آورده بود، دريافتند كه او نسبت به ادعاى خود ايمان راسخ 
دارد؛ زيرا در غير اين صورت، عزيزان خود را در معرض خطر آسمانى و الهى قرار 
نمى داد. بنابراين از اقدام به مباهله خوددارى كردند و حاضر به مصالحه شدند. 

سخنان ابوحارثه درباره مصالحه 
هنگامى كه هيئت نجرانى پيامبر را در اجراى مباهله مصّمم ديدند، سخت به 
وحشت افتادند. ابوحارثه كه بزرگ ترين و داناترين آنان و اسقف اعظم نجران 
بود گفت: «اگر محمد بر حق نمى بود چنين بر مباهله جرئت نمى كرد. اگر با 
ما مباهله كند، پيش از آن كه سال بر ما بگذرد يك نصرانى بر روى زمين باقى 
نخواهد ماند». و به روايت ديگر گفت: «من چهره هايى را مى بينم كه اگر از 
خدا درخواست كنند كه كوه ها را از جاى خود بكند، هر آينه خواهد َكند. پس 
مباهله نكنيد كه در آن صورت هالك مى شويد و يك نصرانى بر روى زمين 

نخواهد ماند». 

سرانجام مباهله 
ابوحارثه، بزرگ گروه، به خدمت حضرت آمد و گفت: «اى ابوالقاسم، از مباهله با 

ما درگذر و با ما مصالحه كن بر چيزى كه قدرت بر اداى آن داشته باشيم». پس 
حضرت با ايشان مصالحه نمود كه هرسال دوهزار ُحلّه بدهند كه قيمت هر حلّه 
چهل درهم باشد و بر آنان كه اگر جنگى روى دهد، سى زره و سى نيزه و سى 

اسب به عاريه بدهند. 

مباهله، اثبات صدق دعوت پيامبر(ص) 
مباهله پيامبر با نصرانيان نجران، از دو جنبه نشان درستى و صداقت اوست. اّوالً، 
محض پيشنهاد مباهله از جانب پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله وسلم خود گواه 
اين مدعاست؛ زيرا تا كسى به صداقت و حقانّيت خود ايمان راسخ نداشته باشد 
پا در اين ره نمى نهد. نتيجه مباهله، بسيار سخت و هولناك است و چه بسا به از 
بين رفتن و نابودى دروغ گو بينجامد. از طرف ديگر، پيامبر كسانى را با خود به 
ميدان مباهله آورد كه عزيزترين افراد و جگرگوشه هاى او بودند. اين خود، نشان 
عمق ايمان و اعتقاد پيامبر به درستى دعوتش مى باشد كه با جرأت تمام، نه تنها 

خود، بلكه خانواده اش را در معرض خطر قرار مى دهد. 

مباهله، سند عظمت اهل بيت(ع) 
مفسران و محدثان شيعه و اهل تسّنن تصريح كرده اند كه آيه مباهله در حق اهل 
بيت پيامبر نازل شده است و پيامبر تنها كسانى را كه همراه خود به ميعادگاه برد 
فرزندانش حسن و حسين و دخترش فاطمه و دامادش على عليهم السالم بودند. 
بنابراين منظور از «اَبْنائَنا» در آيه منحصرا حسن و حسين عليهماالسالم هستند، 
همان طور كه منظور از «نِساَءنا» فاطمه عليهاالسالم و منظور از «اَنُْفَسنا» تنها 
على عليه السالم بوده است. اين آيه هم چنين به اين نكته لطيف اشاره دارد كه 

على عليه السالم در منزلت جان و نفس پيامبر است. 

دو روايت در شأن اهل بيت (ع)
در كتاب عيون اخبار الّرضا درباره مجلس بحثى كه مأمون در دربار خود تشكيل 
داده بود، چنين آمده است: امام على بن موسى الرضا عليه السالم فرمودند: 
«خداوند پاكان بندگان خود را در آيه مباهله مشخص ساخته است و به دنبال 
نزول اين آيه، پيامبر صلى اهللا عليه و آله وسلم ، على و فاطمه و حسن و حسين 
عليهم السالم را با خود به مباهله برد. اين مزيّتى است كه هيچ كس در آن بر 
اهل بيت پيشى نگرفته و فضيلتى است كه هيچ انسانى به آن نرسيده و شرفى 

است كه قبل از آن، هيچ كس از آن برخوردار نبوده است». 
در كتاب غاية المرام به نقل از صحيح مسلم آمده است: روزى معاويه به سعد بن 
ابى وقاص گفت: چرا ابوتراب را دشنام نمى گويى؟! گفت: از آن وقت كه به ياد 
سه چيز افتادم كه پيامبر صلى اهللا عليه و آله وسلم درباره على فرمود، از اين كار 
صرف نظر كردم. يكى آن بود كه وقتى آيه مباهله نازل شد پيغمبر تنها از فاطمه 
و حسن و حسين و على دعوت كرد و سپس فرمود: «اللهم هؤالء اهلى؛ خدايا، 

اينها خاّصان منند»... 
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مقدمه 
تئورى هاى  كشور  علمى  مجامع  در  هم اكنون 
از  و  داشته  قرار  بحث  مورد  گوناگونى  مديريتى 
مقبوليت فراوانى نيز برخوردار است. اين در حالى 
است كه اصول بسيارى از اين تئورى ها را مى توان 
در "مديريت اسالمى" ريشه يابى كرد؛ اما خود ما 

مسلمانان، بهره الزم را از اين پيشينه نبرده ايم. 
در اين نوشتار سعى مى شود با مقايسه اى بين برخى 
و  احاديث  با  عصر جديد  مديريتى  تئورى هاى  از 
فرامين حضرت علىـ  عليه السالمـ  صورت گيرد. 

مقايسه مديريت علوى با سبك ژاپنى 
مديريت  با  جديد  نظريه هاي  تطبيقي  مقايسه  از 
علوي بخوبي استنباط مي شود كه آنچه پايه و مايه 
موفقيت و كاميابي مديريت امروز محسوب مي شود، 
به كامل ترين شكل در سيزده قرن پيش در مديريت 

اسالمي و علوي آمده است. 
به عنوان نمونه: 

يكي از نظريه هاي مديريتي موفق عصر حاضر كه 
است  نموده  ايجاد  مديريت  در  شگرفي  تحوالت 
نظريه «مديريت ژاپني» است. در بررسي اصول و 
مباني مديريت ژاپني به چهار ويژگي و خصوصيت 
در  عيناً  كه  برمي خوريم  مديريت  اين  در  ممتاز 
مديريت علوي وجود دارند. آن ويژگي ها عبارتند از: 
الف- اعطاي امنيت شغلي به كاركنان با استخدام 

مادام العمر و قدرداني از تالشهاي آنان. 
ب- وجود نظام ارشديت كه بر مبناي آن مالك 

ارتقاى كاركنان تجربه و ابتكار افراد است. 
ج- مديريت از پايين به باال، در مقابل مديريت از 

باال به پايين. 
اخذ  و  كاري  شوراهاي  و  كارگروهها  وجود  د- 

تصميمات سازماني در اين شوراها. 
در ادامه هر يك از اين ويژگيها را به اختصار توضيح 

خواهيم داد: 
1) در مديريت علوي، در انتخاب افراد براي پذيرش 
مسئوليت نهايت دقت و حساسيت صورت مي گيرد 

برخوردار  امنيت شغلي  از  فرد  انتخاب،  از  و پس 
است؛ اما بيان امنيت شغلي تا زماني است كه فرد 
در حيطه مسئوليت خويش خطا نكند و از آن چه 
خدا و رسولش فرموده اند تخطي ننمايد كه در اين 

صورت از مسؤوليت ساقط مي شود. 
اما اگر در راستاي فرمان الهي حركت كند نه تنها 
بهترين  از  بلكه  است  برخوردار  شغلي  امنيت  از 

تشويق ها و پاداش ها نيز بهره مند است. 
چنانچه در سيره امام(ع) مالحظه مي گردد، ايشان 
عالوه بر تشويق و پاداش مالي، به پاداش هاي روحي 

و معنوي نيز توجه داشتند. 
افراد براي پستهاي  انتخاب  امام همچنين در   (2
باالتر، نظام ارشديت، عامل تجربه و سابقه را بسيار 
مهم مي داند؛ تا آنجا كه مي فرمايد: «تجربه پيران 
از آمادگي رزمي جوانان برتر است». در جاي ديگر 
فرموده اند: «حفظ و به كارگيري تجربه، رمز پيروزي 

است». 
نقش  تجربه،  عامل  علوي،  مديريت  در  رو  اين  از 
كليدي در گزينش و انتصاب افراد (نظام ارشديت) 

دارد. 
وجود  علوي  مديريت  در  كه  ديگري  ويژگي   (3
موفقيت  رموز  از  يكي  عنوان  به  امروزه  و  داشته 
از  نيز محسوب مي شود، مديريت  مديريت ژاپني 
پايين به باال است. در مديريت علوي مردم نسبت 
به حاكم بي تفاوت نيستند و حاكم، مستبد و خود 
رأي نيست. لذا حضرت علي عليه السالم به مالك 
توصيه مي نمايد: «نبايد بگويي من مأمورم و معذور، 
دستور مي دهم پس بايد اطاعت كنيد. اين شيوه 
مغرورانه دل را فاسد، دين را بي حرمت و نعمت را 

زايل مي سازد». 
4) عالي ترين شكل مديريت مشاركتي را مي توان در 
مديريت علوي يافت و شوراهاي كاري و كميته هاي 
كاري در مديريت ژاپني، امروزه با بهره  گيري از اين 

اصل به توفيقات شگرفي نايل آمده اند. 
نكته قابل توجه اين است كه غرب با آن همه ادعا 
فقط چند دهه است كه رسيدگى به امور كاركنان 

را مورد توجه قرار داده است؛ آن هم نه به احترام 
هرچه  بهره كشى  هدف  به  بلكه  انسان،  انسانيت 
بيشتر از او. اما دين مبين اسالم بيش از چهارده 
قرن قبل، عالى ترين توجه و انسانى ترين عنايت را به 

ساحت انسان روا داشته است. 

 مديريت منابع انسانى 
توسط  انسان  تكريم  از  نمونه اى  عنوان  به  اينك 
منابع  مديريت  از  نكاتى  به  اسالم،  دين  رهبران 
ـ  السالم  عليه  ـ  اميرالمؤمنين  ديدگاه  از  انسانى، 

اشاره مى كنيم: 
و ضرورت  و شرح شغل  تحليل  و  تجزيه   .1

شرح شغل 
قال اميرالمؤمنين عليه السالم: «واجعل لكل انسان 
من خدمك عمال تاخذ به فانه احرى اال يتوكلوا فى 
خدمتك ؛ براى هر يك از زير دستان و كاركنان خود 
شغل و وظيفه اى خاص و مشخص تعيين كن، تا 
او را نسبت  به همان كار مؤاخذه و بازپرسى كنى؛ 
زيرا اين روش سزاوارتر است، تا اينكه كارهايت را به 

يكديگر وا نگذارند.» 
با توجه به حديث فوق، تفكيك وظايف و واگذارى 
آن به فردى معين مى تواند فوايد زيادى به دنبال 
داشته باشد كه نتيجه فورى و بالواسطه آن عبارتند 

از: 
و  بازپرسى  و  مؤاخذه  امكان  يعنى  به:  تاخذ  الف) 
ارزيابى عملكرد شاغل را فراهم مى كند. با فراهم 
شدن اين امكان اقدامات و تبعات بعدى نيز فراهم 
مانند تذكر و توجيه و هدايت و اصالح  مى شود؛ 

معايب و... 
يعنى روشى  يتواكلوا فى خدمتك:  اال  ب) احرى 
به  را  وظايف  و  امور  انجام  افراد  تا  است  شايسته 

همديگر محول نكنند. 
از اين روايت از منظر مديريت منابع انسانى نكات 
بسيار مفيد و حائز اهميتى را مى توان برداشت كرد: 
از جمله: واگذارى مسئوليت هر يك از مشاغل به 
فرد خاص؛ تناسب و هم سنخى شاغل با شغل؛ و 

مديريت علوي
در مقايسه با نظريه هاي مديريتي عصر حاضر

�  تنظيم:  وحيد پيغان
(دانشجوى كارشناسى ارشد مديريت دولتى دانشگاه آزاد مشهد)
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تفكيك صحيح شغل. 
2. خدامحورى 

السالم  عليه  ـ  علي  حضرت  رهبري  تئوري  در 
و  تالش ها  همه  اساس  و  محور  خداوند،  ـ 
كوشش هاست. مطابق اين تئوري، موفقيت رهبري 
در همه شرايط و موقعيت ها، بستگي به ميزان توجه 
و اهميتي دارد كه رهبر نسبت به خداوند مبذول 
مي دارد. تئوري رهبري حضرت علي عليه السالم با 
تئوري هاي ديگر رهبري نه تنها تضادي ندارد، بلكه 
با آنها سازگار است؛ زيرا الگوي رهبري علي عليه 
السالم ، شكل كامل تري از الگوهاي قبلي است. با 
اين تفاوت، برخالف تئوري هاي صفات، رفتاري و 
اقتضايي، بيشترين اهميت به خداوند و به عبارت 
ديگر به مقوله هايي همچون: «اخالق»، «معنويت»، 
«صداقت» و «انسانيت» ـ كه همه ناشي از نگرش 

خداگرايي استـ  داده مي شود. 
3. وظيفه گرايى 

ـ  السالم  عليه  ـ  علي  حضرت  رهبري  تئوري 
مطالعات  دستاورد  از  استفاده  تا ضمن  مي كوشد 
و تئوري هاي رهبري، با افزودن بعد «خداگرايي» 
تصويري  كارمندگرايي»  و  «وظيفه گرايي  ابعاد  به 

كامل تر و كارآمدتر از رهبري ارائه كند. 
4. بنيان هاى رهبرى 

جستجو و تفحص در نهج البالغه و منابع تاريخي، ما 
را به اين نتيجه مي رساند كه از ديدگاه اميرالمؤمنين 
علي ـ عليه السالم ـ بنيان هاي رهبري، بر چهار 
پايه اساسي قرار گرفته اند: "خدا"، "كار"، "كارمند" 

و "موقعيت". 
بي توجهي به هر كدام از اين اركان، موجب موفق 

نبودن در امر رهبري ايده آل مي شود. 

يك مقايسه تطبيقى 
و  ميشيگان"  دانشگاه  مديريت  "مطالعات   .1
"مطالعات رهبري دانشگاه اوهايو" كه پايه و مبناي 
گرفت  قرار  بعدي  دهه هاي  در  رهبري  مطالعات 
همان دستاوردهاي اوليه ى مطالعات رهبري است؛ 
اما در تئوري رهبري اميرمؤمنان علي عليه السالم، 
اين اسكلت بيجان جان مي گيرد، و گوشت، پوست، 

خون و روح نيز بدان افزوده مي شود. 
2. در بسياري از تئوريهاي رهبري، بهترين سبك 
رهبري وجود ندارد. اما در تئوري رهبري حضرت 

علي عليه السالم، بهترين سبك وجود دارد و آن، 
سبك «ايده آل» يا شايسته مي باشد. 

به  رهبري،  موجود  تئوري هاي  از  بسياري  در   .3
انسان ها ذاتاً توجه نمي شود، بلكه توجه به انسانها 
اما در  افزايش كارآيي و بهره وري است.  به خاطر 
رهبري علي ـ عليه السالم ـ افزايش كارآيي و در 
نتيجه افزايش رفاه و برخورداري كاركنان وسيله اي 
براي تكامل، رشد و بلوغ فكري، انساني و اخالقي 

كاركنان است. 
4. در تئوري مديريت حضرت عليـ  عليه السالمـ  
برخالف "الگوي فيدلر"، رهبر، انعطاف پذير است و 
با توجه به شرايط و موقعيتها، شيوة رفتاري خود را 
تغيير مي دهد، اما هيچگاه از يك چارچوب مشخص 
و معين بيرون نمي رود. همچنين رهبري امري قابل 
انتقال است كه به واسطة تعليم و تربيت به ديگران 

منتقل مي شود. 
5. تئوري رهبري حضرت علي ـ عليه السالم ـ به 
انسان ديدى بلند مدت و عاقبت انديش القا مي كند. 
اما تئوري هاي موجود رهبري ديدگاه كوتاه مدتي به 
انسان القا مي كند كه حداكثر برد آن از نظر زماني از 

چندين سال فراتر نمي رود. 
6. در تئوري رهبري علي عليه السالم هم به مبدأ 
آفرينش و هم به غايت و مقصد آن توجه جدي 
مي شود. اما در تئوريهاي موجود فقط منافع آني و 
كوتاه مدت در نظر گرفته مي شود. بنابراين، رهبري 
حضرت علي عليه السالم را مي توان به معناي واقعي 
كلمه، رهبري ناميد؛ زيرا متضمن مسير و مقصد 
اصلي كاركنان است. اما رهبري به معناي مصطلح 
و متعارف اين گونه  نيست و لذا بهتر است آن را 

مديريت بناميم تا رهبري. 
7. رهبري حضرت عليـ  عليه السالمـ  در راستاي 
رهبري انبيا و پيامبر الهي و در نتيجه مطابق خواسته 
و رضايت خداوند و هماهنگ با نظام خلقت و طبيعت 
است. بنابراين، اجراي اين گونه رهبري عرصه را بر 
ديگر انسانها و موجودات ديگري كه منافع مشترك 
ظاهري با ما ندارند تنگ نمي كند و هيچ لطمه و 
خسارتي به طبيعت و محيط زيست نمي رساند. اما 
رهبري متداول و رايج به اين امر بي توجه است و 
در نتيجه پيامدها و لطمه هاي جبران ناپذيري را به 

دنبال دارد. 
ويژگيهاي  و  صفات  اوليه،  تئوري هاي  در   .8

شخصيتي رهبر، در تئوريهاي رفتاري رفتار رهبر، 
و در تئوريهاي اقتضايي موقعيت و شرايط، اساس 
بحث و مطالعات بود. اما در رهبري حضرت علي 
عليه السالم در كنار توجه به ساير عوامل، «خدا» در 

كانون توجه و تأكيد قرار مي گيرد. 
9. مسئلة مهم ديگر اينكه، در نهج البالغه و سخنان 
حضرتـ  عليه السالمـ  "تجربه" به عنوان مسئله اي 
با اهميت تلقي گشته است؛ به طوري كه  بسيار 
از نظر امام عليه السالم، هر كس با تجربه تر است 
رأي و نظرش هم بهتر و مورد اعتماد بيشتر است. 
«رأي  فرمودند:  باره  اين  در  السالم  عليه  حضرت 
الرجل علي قدر تجربته؛ ميزان اطمينان به نظر و 
ايدة فرد بستگي به مقدار تجربه اي دارد كه در آن 
كار اندوخته است». يا در حديثي ديگر مي فرمايند: 
«العقل حفظ التجارب؛ اندوختن تجربه، نشانة عقل 
است.» پس، هر كس كه با تجربه تر است عاقل¬تر 
براي گزينش و  به عبارت ديگر  به شمار مي رود. 
انتخاب افراد براي مناصب مختلف، اعم از رهبري يا 
غير آن بهتر است كه تجربة فرد در آن كار نيز يكي 

از معيارهاي گزينش باشد. 

نتيجه 
همانگونه كه بيان شد تئورى هاى مديريتى عصر 
حاضر از تئوريهاى مديريت علوى (اسالمى) اقتباس 
شده اند. تئورى مديريت علوى بسيار كامل است و 
مى¬تواند نيازهاى مديران ما را بر آورده كند. اين 
امر مستلزم تحقيق و تفحص در نظريات و فرمايشات 
حضرت على عليه السالم دارد. البته بايد سعى شود 
به  افزونى  روز  توجه  پژوهشى  علمى  محافل  در 

مديريت علوى مبذول شود. 

 منابع: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) نهج البالغه، ترجمه محمد دشتي، قم: مؤسسه تحقيقاتي 
امير المومنين(ع)، 1383. 

2) احمدخاني، مسعود(1379)،الگوسازي رفتار مديران با توجه 
به نامهاي حضرت امير(ع) در نهج البالغه، پايان نامه كارشناسي 
ار شد، رشته معارف اسالمي و مديريت، تهران: دانشگاه امام 

صادق(ع). 
3) دلشاد تهراني، مصطفي(1377)دولت آفتاب انديشه سياسي 

و سيره حكومتي علي(ع)، تهران: خانه انديشه جوان. 
از مديريت اسالمي مجموعه  "مباحثي  4) جاسبي، عبداهللا، 
مقاالت"، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، چاپ اول، 

پاييز 1380.

شماره هاي 43و44 و45ـ  مهر و آبان و آذر 7789

�



25ذوالحجه؛ سالگرد نزول سوره اى كه در مدح اهل بيت(ع) نازل شد

شكوه انسان در نزول هل أتي
انفاق، ايثار، سخاوت و جود اميرالمؤمنين على(ع) و اهل بيت پيامبر(ص) زبانزد خاص و عام و حتى 

دشمنان آنان است. آيات قرآن كريم همـ  مانند آيه ى واليت (آيه 55 سوره مائده) و نيز سوره 
مباركه ى انسانـ  گواه انفاق، ايثار، جود و سخاوت على(ع) و خانواده بزرگوارش هستند.

تمام علما و مفسرين شيعه و اكثر علما و مفسرين اهل سنت بر اين باورند كه سوره هل اتيـ  يا همان 
سوره ى مباركه ى انسانـ  در شأن على(ع) و اهل بيت پيامبر (ص) نازل شده است. 

آنچه در پي مي آيد بررسي اين حادثه بزرگ است:
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سوره ي انسان درباره چه كساني نازل شده است؟
سوره انسان هفتاد و ششمين سوره قرآن كريم است و در جزء 29 قرار دارد. اين 

سوره نام هاى مديگرى نيز دارد كه مشهورترين آنها «دهر» و «هل اتى» است.
تمامى علماء و مفسرين شيعه، و نيز اكثر علماء و مفسرين اهل سنت بر اين 
باورند كه سوره ى انسان در مدح و شأن اهل بيت(ع) نازل شده است؛ اما برخى 
مي گويند كه كل سوره را جبرئيل در شأن اهل بيت(ع) به پيامبرش هديه كرد، و 
برخى مى گويند كه تنها آيات 7 تا 11ـ  يعنى « يُوُفوَن بِالنَّذر َويََخاُفوَن يَْوًما َكاَن 
ََّما نُْطِعُمُكْم  َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوأَِسيًرا ؛ إِن َشرُُّه ُمْسَتِطيًرا ؛ ويُْطِعُموَن الطَّ
َِّنا يَْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا و  َّا نََخاُف ِمن رَّب ِ َال نُِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوَال ُشُكوًرا ؛ إِن لَِوْجِه اهللاَّ

...»ـ  در شأن اهل بيت(ع) است.

شأن نزول اين سوره  
امام حسن و امام حسينـ  عليهما السالمـ  در كودكى بيمار شدند. رسول خداـ  
صلى اهللا عليه و آلهـ  همراه دو نفر از اصحاب از آنها عيادت كرد. يكى از اصحاب 
به على عليه السالم عرض كرد: « چه خوب بود براى شفاى دو فرزندت نذرى 

براى خدا مى كردى». 
حضرت على ـ عليه السالم ـ فرمود: «نذر مى كنم اگر خوب شدند سه روز را 
روزه بگيرم». فاطمه(س) نيز چنين گفت. امام حسن و حسين عليهما السالم 
هم گفتند: « ما نيز سه روز روزه مى گيريم.» فضه، كنيز آنان، نيز همين نذر 

را كرد.  
چندى نگذشت كه حسن و حسين ـ عليهما السالم ـ شفا يافتند. همه به نذر 
خود وفا كردند و روزه گرفتند، اما براى افطار چيزى در خانه نبود. لذا على(ع) 

مقدارى پول تهيه كرد(1) و آرد خريد. 
على عليه السالم نماز مغرب را با پيامبر خدا گزارد و به منزل آمد. سفره را 
گستردند و هر پنج نفر سر سفره نشستند. هنگامى كه اميرالمومنين اولين تكه 
را برداشت، مسكينى در خانه را زد و گفت: «السالم عليكم يا اهل بيت محمد! 
من مسلمان مسكينى هستم. از آنچه مى خوريد به من بخورانيد. خداوند از 
نعمت هاى بهشت به شما بدهد!» همه اهل خانه هر پنج قرص نان را به مسكين 

دادند، شب را گرسنه خوابيدند و چيزى جز آب نخوردند.  
فرداى آن روز را نيز روزه گرفتند. فاطمه سالم اهللا عليها يك سوم ديگر از آرد كرد 
و پنج قرص نان پخت. بعد از نماز مغرب، همين كه سر سفره نشستند، يتيمى 
به در خانه آمد و گفت: « السالم عليكم اهل بيت محمد! من يتيمى مسلمان 
هستم. از آنچه مى خوريد به من نيز بدهيد. خداوند شما را از نعمت هاى بهشتى 
اطعام كند.» همه اهل خانه، آن شب را نيز گرسنه سپرى كردند و چيزى جز 

آب نخوردند. 
فردا نيز همين اتفاق تكرار شد و اين بار اسيرى از مشركين به در خانه آمد و 
گفت:« السالم عليكم يا اهل بيت محمد! ما را اسير مى كنيد و به بند مى كشيد، 
اما به ما غذا نمى دهيد؟» آن شب نيز همه نان هاى خود را به اسير دادند و با آب 

افطار كردند و گرسنه خوابيدند. 
فرداى آن روز رسول خدا(ص) حسن و حسين را ديد كه از فرط گرسنگى مانند 
جوجه به خود مى لرزيدند. پيامبر با ديدن آنان فرمود:« اى اباالحسن! حالت شما 

مرا سخت ناراحت مى كند. نزد دخترم فاطمه برويم.»  نزد فاطمه(س) رفتند و 
ديدند او در محراب خود، از گرسنگى دچار ضعف شديدى شده و چشمانش گود 
افتاده است. پيامبر(ص) او را به سينه چسباند و گفت: «به خدا پناه مى برم. شما 

سه روز است كه گرسنه ايد!» 
جبرئيل نازل شد و گفت: «اى محمد! آنچه را خداوند براى تو در باره اهل بيت 

مهيا ساخته است، بگير.»
پيامبر (ص) فرمود: «چيست؟»

«جبرئيل» آيات آغازين سوره ى « هل اتى » را قرائت كرد تا رسيد به آيه « اّن 
هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا.»(2)

نظر اهل سنت
انحاء مختلف تالش داشته و  از متعصبان، به  اندك  گرچه متأسفانه عده اى 
دارند كه فضائل و مناقب اهل بيت(ع) را انكار نمايند واقوال شاذ و نادر را بر 
اقوال مشهور ترجيح دهند، اما علما و مفسران درجه يك اهل سنت، بر اينكه 
تمام، يا بخشى از اين سوره در مدح و مقبت اهل بيت پيامبر(ص) است، صحه 

گذاشته اند؛ از جمله:
1. «فخر رازى»ـ  عالم بزرگ سنى قرن ششم هجرىـ  در تفسير كبير مى نويسد: 
«واحدى در كتاب البسيط نوشته است كه اين آيه در حق على نازل شده است. 
صاحب تفسير كشاف ]زمخشرى [نيز اين قصه را از ابن عباس نقل كرده و گفته 
است كه اين سوره را جبرئيل براى پيامبر نازل كرد و گفت: "يا محمد! اين سوره 
را كه درباره اهل بيت توست بگير"». (االمام الفخر الرازى؛ التفسير الكبير؛ دار احياء 

التراث العربي، بيروت: بى تا؛ ج15، ص 243 و 244)
2. «ابوالفرج جوزى»ـ  عالم سنى قرن ششم هجرىـ  در تفسيرش زاد المسير 
نوشته است: «درباره اين آيات دو قول است: قول اول اين است كه اين آيه در 
حق على بن ابى طالب نازل شده است كه يك شب كامل اجير شد و درختان 
نخل را آب داد و در مقابل مقدارى آرد جو گرفت. وى يك سوم آن را آرد كرد 
و نان پخت؛ اما مسكينى آمد و غذا را به او دادن. سپس يك سوم ديگر را نان 
پخت اما يتيمى آمد و نان را به او داد. سپس يك سوم باقيمانده را نان پخت 
امااسيرى از مشركين آمد و ديگربار نان را به او دادن. در اينجا اين آيات نازل 
شد». (االمام ابوالفرج جالل الدين الجوزى القرشى البغدادى؛ زاد المسير فى علم 

التفسير؛ المكتب االسالمى، بيروت: 1987م.؛ ج8، ص 432)
3. «جالل الدين سيوطى» ـ دانشمند بزرگ سنى در قرن نهم هجرى ـ در 
تفسيرش الدر المنثور آورده است: «اين آيه در حق على بن ابى طالب و فاطمه 
ابى بكر  بن  عبدالرحمن  (جالل الدين  است».  نازل شده  اهللا(ص)  رسول  بنت 
السيوطى؛ الدر المنثور فى تفسير المأثور؛ دارالكتب العلميه، بيروت: 2000 م. 

؛ ج6، ص 485)
4. «شوكانى» ـ مفسر بزرگ سنى قرن دوازدهم هجرى ـ در تفسيرش فتح 
القدير نوشته است: «اين آيه در حق على بن ابى طالب و فاطمه بنت رسول اهللا 
(ص) نازل شده است». (الشوكانى؛ فتح القدير ؛ عالم الكتب، بى جا: بى تا؛ ج5، 

ص 346)
5. «امام احمد بن عجيبه» ـ مفسر سنى قرن سيزدهم هجرى ـ در تفسيرش 
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نوشته است: «زمخشرى و جمهور  انفاق،  نقل داستان  از  المديد پس  البحر 
مفسرين، اين داستان را براى شأن نزول اين آيه ذكر كرده اند؛ و تنها ترمذى 
در كتاب نوادر، آن را انكار كرده است» و سپس خود امام ابن عجيبيه، پاسخ 
ترمذى را داده است. ( االمام ابن عجيبه� ؛ البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد؛ 

دارالكتب العلمية؛ بيروت: 2002 م. ؛ ج8، ص 198-197)
«عالمه اميني» داستان شأن نزول هل اتى را از 34 تن از علماي اهل سنت نقل 
كرده است. همچنين «عالمه شوشتري» همين داستان را از 75 كتاب معتبر 
اهل سنت نقل كرده است. تمام اين افراد قبول دارند كه اين سوره در شأن اهل 

بيت (ع) نازل شده است. 

سوره هل أتى در كجا نازل شده است؟ 
تمام مفسرين شيعه و اكثر مفسرين اهل سنت عقيده دارند كه اين سوره در 
مدينه نازل شده است و ازجمله سور مدني است. كلمه "اسير" مؤيد خوبى براى 
قول مشهور است؛ زيرا اين كلمه در مكه كاربرد نداشت و بعد ازجنگ بدر و احد 

بود كه مسلمانان موفق به گرفتن اسير شدند و اين واژه كاربرد پيدا نمود. 

سوره ي هل اتي در اشعار شاعران
شاعران كه اعضاى حساس جامعه هستند، هميشه حوادث مهم تاريخي را در 

قالب شعر از خود به يادگار گذاشته اند.
ازل شدن سوره هل اتي در شأن اهل بيت(ع) نيز يكي از حوادث مهم تاريخي 

بوده است كه توجه شاعران را به خود جلب كرده است.
«شافعي» امام مذهب شافعيه درباره اين داستان چنين سروده است: 

اعاتب في حب هذا الفتى الي َم الي َم و حتى متى 
و في غيره هل أتى هل أتى فهل زوجت فاطمه غيره  

يعنى: « تا كي و تا چه وقت و تا چه زماني در راه دوستي اين جوانمرد (علي) بايد 
مالمت بشوم؟! آيا جز او كسي به همسري فاطمه (س) برگزيده شد؟ آيا سوره 

هل اتي درباره ديگري نازل شد؟» 

«ابن معتوق» مصري نيز در شعري كه در باره اهل بيت (ع) سروده است اين 
فضيلت را اين گونه ياد آوري مي كند:

سل الحواميم هل في غيرهم نزلت      و هل أتى، هل أتى اال بمدحهم
يعنى: «سؤال كن آيا (حواميم) درباره غير اهل بيت(ع) نازل شده است؟ و مگر 

سوره هل اتي در مدح اهل بيت (ع) نازل نشده است؟» 
«عبدالباقي عمري فاروقي» از مشهورترين شعراي قرن سيزدهم هجري ويكي از 
بزرگان ادباء عراق در عهد عثماني كه نسبش با سي و شش واسطه به عمر بن 

خطاب مي رسد اين شعر را سروده است:
وسائل هل اتي نص بحق علي  اجبته (هل اتي) نص بحق علِيٍ

عين السؤال صدي من صفحة الجبٍل فظنني اذغدا متي الجواب له 
اني بذاك اردت الجد بالهزل ومادري الدري جدا و الهزالً  

يعنى: « پرسش كننده اي پرسيد: آيا آيه اي در شأن علي نازل شده است؟ جواب 
دادم، هل اتي نص خداوند بر فضيلت اوست. وقتي ديد جواب من ـ در لفظ ـ 
عين سؤال اوست، تصور كرد كه كوه صدا را منعكس كرد. جدا ندانست كه من 

شوخي نكردم؛ بلكه به طور جدي حقيقتي را در جواب او گفتم.»
«فريد الدين عطار» در باره اين داستان چنين سروده است:

گذشته زين جهان وصف َسنانش           گذشته زان جهان وصف سه نانش

نتيجه
با توجه به آراء علماي شيعه و اكثر علماي اهل سنت و ... اين سورهـ  يا حداقل 
آيات اول آن ـ در شأن اهل بيت (ع) نازل شده است. اما اين كه عده اى تالش 
دارند بدون سند و مدرك، اقوال شاذ و نادر را را بر اقوال مشهور ترجيح دهند؛ 
نشان گر اوج مظلوميت اهل بيت (ع) است؛ زيرا همين افراد با صد ها اما واگر 
تالش دارند براى ديگران فضيلت سازى كنند! ولى براى اهل بيت(ع) باتمام توان، 
فضيلت سوزى را پيشه خود ساخته اند! واقعا كه تعصب و نادانى انسان ها را كر 

و كور مى سازد. 
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�  به كوشش:  سيد جواد طباطبايي
(خبرنگار بين الملل خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع)

محرم در جهان
پيامبر اكرم (ص) فرمود: « ان لقتل الحسين حراره� في قلوب المؤمنين لت تبرد ابداً »

يعني: « شهادت حسين، آنچنان آتشي در قلوب مؤمنين برافروخته است كه هيچگاه سرد نخواهد شد».
آنچه در پي مي ايد گزارش هاي مختصري از مراسم محرم و عاشوراي حسيني در سال 1389 در نقاط 

مختلف جهان است.
بسياري از اين مراسم، با تالش مراكز اهل بيتي مرتبط با مجمع جهاني اهل بيت (ع) برگزار گرديده است.
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آلمان ؛
مراسم ويژه مسجد امام على(ع) هامبورگ در ايام سوگوارى

نيز همانند سال هاى  امسال  هامبورگ  على(ع)  امام  عزادارى مسجد  مراسم 
گذشته برقرار گرديد .

اين مراسم با شكوه و معنوى از دوشنبه 6 دسامبر، 14 آذز تا جمعه 17 دسامبر، 
26 آذر هر شب از ساعت 18 الى 20:30  برگزار شد.

 سخنران اين مراسم «حجت االسالم والمسلمين عالى» استاد حوزه علميه قم و 
مداح آن «حاج  احمد نيكبختيان» است.

 مراسم عزادارى روز عاشورا نيز پنجشنبه 16 دسامبر، 25 آذر از ساعت 10 
صبح برقرار شد.

برگزارى مجالس عزادارى امام حسين (ع) در فرانكفورت آلمان
به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام 1432 و براى عرض تسليت به ساحت مقدس 
حضرت بقيه اهللا االعظم (عج) مجالس عزادارى سيد و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهللا الحسين (ع) با عنوان "محفل غم" در مركز فرهنگ اسالمى فرانكفورت 

آلمان برگزار شد.
اين مراسم از ششم دسامبر 2010 تا هجدهم دسامبر به مدت سيزده شب در 

مركز فرهنگ اسالمى فرانكفورت آلمان برگزار گرديد.
در اين مراسم كه از ساعت 19 به وقت فرانكفورت با اقامه نماز مغرب و عشاء 
و مرثيه سرايى مداحان اهل بيت عليهم السالم اغاز شد «حجت االسالم و 

المسلمين حاتم پورى كرمانى» سخنرانى كرد.
همچنين مراسم عزادارى ظهر روزهاى تاسوعا و عاشورا در اين مركز برگزار گرديد.

افغانستان ؛
برگزارى مراسم عزادارى ماه محرم دركابل

مراسم عزادارى اباعبدااهللا الحسين(ع)، سرور و ساالر شهيدان و ياران با وفايش، 
از اول ماه محرم با حضور ايرانيان مقيم و كاركنان ارگان هاى مختلف در محل 

سفارت كشورمان در كابل، پايتخت افغانستان، برگزار شد.
اين مراسم هر شب با خواندن زيارت عاشورا آغاز و سپس يكى از روحانيان مدعو 
كه از علماى اين كشور است، در ارتباط با قيام عاشورا براى حضار به سخنرانى 

مى پردازد.
«حجت االسالم عالمى»، امام جمعه غرب كابل، كه سخنران اصلى اين محفل 
است، هر شب روايت يا حديثى از سيدالشهدا(ع) را قرائت و سپس آن را تفسير 
مى كند. همچنين هر شب بعد از سخنرانى، عزاداران به مرثيه سرايى و سينه زنى 

مى پردازند.  

شب شعر عاشورايى «نى نوا» در افغانستان برگزار شد
در اين مراسم محمود جعفرى، شاعر، به آسيب شناسى ادبيات عاشورايى پرداخت. 
و گفت: ادبيات عاشورايى، بخشى از ادبيات آيينى ماست. اما برخى تفاوت ها بين 
اين دو وجود دارد: عدالت طلبى، ايثار و شهادت در ادبيات عاشورايى موج مى زند 
و مخاطب گرايى و احساس گرايى نيز در ادبيات عاشورايى وجود دارد، بنابراين 

ادبيات عاشورايى عموما عاطفه گرا است.
جعفرى در پايان سخنانش راهكارهايى را براى مقابله با تحريف قيام عاشورا بيان 
داشت كه تشكيل نهادهاى عاشوراپژوهى، در نظر آوردن مقتضيات زمان، مكان و 

شرايط براى تبيين آن، حمايت از بررسى هاى علمى از آن جمله بود.
در بخش دوم اين مراسم، شاعران حاضر در محفل به قرائت اشعار خود پرداختند. 
«روشنى»، «سيد زكريا راحل»، «سيد ضياء قاسمى»، «محمد امين عالمى»، 
«حسينى باران»، «كاظم حميدى رسا»، «رمضان محمودى»، «على شريف»، و 

«شاذيه اشرفى» شاعرانى بودند كه اشعار عاشورايى خود را قرائت كردند. 

اتيوپى  ؛
برگزارس همايش حسينى در آديس آبابا 

طى برگزارى سمينارى، همزمان با عاشوراى حسينى، فلسفه قيام اباعبداهللا 
آديس آبابا در اتيوپى تشريح شد.

در اين همايش كه روز پنج شنبه 25 آذرماهـ  هم زمان با عاشوراى حسينى برگزار 
شدـ  شيعيان بومى و نيز هندى، پاكستانى، ايرانى و نيز  مسلمانان اهل سنت 

حضور داشتند. 

ارمنستان ؛
برگزارى مراسم دهه اول ماه محرم در ايروان 

هم زمان با برپايى شور حسينى در سراسر جهان، مراسم عزادارى ساالر شهيدان، 
امام حسين(ع) با حضور شيعيان ارمنستان و نيز ايرانيان مقيم ، در "مسجد 

كبود" ايروان برگزار شد.
اين مراسم از روز 18 تا 21 آذر ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا به امامت 
«حجت االسالم والمسلمين على نصيرى» آغاز و پس از آن، مداحان اهل البيت 
ـ عليهم السالم ـ در رثاى ساالر شهيدان مداحى كرده و عزاداران حسينى به 

سوگوارى پرداختند. 

اسپانيا ؛
مراسم سوگواري حضرت امام حسين (ع) در مادريد و بارسلون

برنامه هاى سوگوارى از شب تاسوعاى حسينى به مدت سه شب برپا و شامل 
سخنرانى مذهبى، نوحه خوانى و عزادارى بود .
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و  مادريد"  شيعيان  "مركز  در  عاشوراى حسينى  و  تاسوعا  مراسم  همچنين 
همچنين مراكز شيعيان در شهرهاى ديگر از جمله "بارسلون" برگزار گرديد.

انگلستان ؛
مراسم عزادارى ايام محرم در لندن

سازمان «ماموريت اسالمى اهل بيت(ع)» به مناسبت فرارسيدن ايام سوگوارى 
ساالر شهيدان، از سه شنبه 16 آذر تا يكشنبه 28 آذر، به مدت 13 شب، مجالس 

عزادارى ويژه آن امام همام برگزار كردند.
در اين مراسم كه در "مركز علم و هنر ايرانيان" در لندن برگزار مى شود،  «شيخ 

حمزه سوداگر» به ايراد سخنرانى به زبان انگليسى پرداخت.
مجالس عزادراى هر شب از ساعت 9 شب با خواندن زيارت عاشورا آغاز شده و 

سپس با عزادارى و سخنرانى ادامه و درنهايت با صرف شام خاتمه يافت. 

مراسم عزادارى محرم از سوى شيعيان ليورپول
"مركز اسالمى توحيد" در ليورپول انگليس در ده روز اول ماه محرم مجالس 

عزادارى سيد ساالر شهيدان را برگزار كرد.
در روز عاشورا نيز مراسم ويژه و جداگانه اى برگزار شد. هر شب در پايان مراسم 

عزادارى از عزاداران با صرف شام پذيرايى به عمل آمد .

مراسم عزادارى حسينى به چهار زبان مختلف
مراسم ويژه عزادارى حسينى در مركز اسالمى انگليس با سخنرانى «حجت االسالم 
و المسلمين عبدالحسين معّزى» و مداح اهل بيت(ع) «حاج على اصغر مالكى نژاد» 

برگزار گرديد.
اين مراسم با شكوه و معنوى از روز سه شنبه اول ماه محرم 1432 برابر با 16 
آذر 1389 و 7 دسامبر 2010 به مدت 10 شب  از ساعت 20 برگزار شد و 
عزادارى روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسينى از ساعت 10 صبح تا نماز ظهر و 

عصر برقرار گرديد .
در ضمن هر شب مراسم عزادارى به زبان هاى اردو، عربى و انگليسى نيز در اين 
مركز برقرار بود كه مراسم عزادارى به زبان اردو ساعت 19 در سالن جديد، زبان 
عربى از ساعت 18:30 در سالن اصلى و زبان انگليسى از ساعت 21 در سالن 

مدرسه ايرانى برگزار شد.

اياالت متحده ؛
مجالس عزادارى ايام محرم در نزديك محل 11 سپتامبر

«پارك 51»  زيباى  برج  محل  در  امسال،  محرم  اول  دهه  عزادارى  مجالس 
نيويورك برگزار  شد.

در اين مجالس سخنرانى هايى نيز درباره اهميت ايمان، معنويت، اميد، استقامت 
و عدالت اجتماعى از سوي «دكتر سيد مسعود عبيدى» نويسنده معروف و 

دكتراى "علوم سياسى و تطبيق اديان" است.

دكتر عبيدى در دانشگاه هاى مختلفى در سراسر دنيا تدريس كرده و سخنرانى 
هاى دينى بيشمارى در عربستان سعودى، ايران، عراق، پاكستان، هند، انگليس 
و آمريكاى شمالى ايراد كرده است. وى همچنين مفسر قرآن است كه از دانش 
خود براى تقريب مذاهب اسالمى و برقرارى صلح در دنيا استفاده مى كند. او 
همچنين بنيانگذار "بنياد اهل بيت(ع) در آمريكا" و "مؤسسه ترجمه قرآنى در 

الهور پاكستان" نيز هست.
برنامه اين مراسم كه از روز هفتم تا هفدهم دسامبر از ساعت 18:30 تا 20:30 

برگزار شد عبارت بود از:
مراسم عزادارىـ  سخنرانىـ  پرسش و پاسخـ  صرف شام

برج پارك 51 ، يك برج 13 طبقه است كه به جامعه مسلمانان تعلق دارد. اين 
ساختمان در منطقه "منهتن" نيويورك واقع است و دو بلوك با محل برج هاى 

سابق مركز تجارت جهانى فاصله دارد.
اين مركز فرهنگى كه 9300 متر مربع زيربنا دارد و ساخت آن از سال 2009 
آغاز شده و همچنان ادامه دارد، عالوه بر نمازخانه اى با گنجايش بيش از 2000 
نفر، داراى سالن كنفرانس 500 نفره، كتابفروشى، استوديو، رستوران حالل، مهد 

كودك، باشگاه بدنسازى و زمين بسكتبال نيز خواهد بود.
همچنين در اين مركز، مكانى براى اداى احترام به قربانيان حادثه تروريستى 11 
سپتامبر 2001 تعبيه شده است تا نشان دهد كه مسلمانان از اين جنايت و بانيان 
آن بيزار هستند. اين ساختمان حدود 100 ميليون دالر ارزش دارد و در نماى آن 

از اشكال اسليمى و اسالمى استفاده خواهد گرديد.

شركت دانشجويان مسيحى ميشيگان در عزاى حسينى
گروهى از دانشجويان دانشگاه ايالتى ميشيگان آمريكا با حضور در "مركز اسالمى 
كربال" در شهر ميشيگان، با «هاشم الحسينى» مدير اين مركز ديدار كرده و با 

واقعه عاشورا آشنا شدند.

الحسينى در اين ديدار ضمن معرفى امام حسين(ع) در خصوص مبارزه آن 
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حضرت و ياران و خاندانش در فاجعه كربال با يزيد و يزيديان،توضيحاتى براى 
دانشجويان ارائه كرد و آنان را با اين مقطع مهم از تاريخ اسالم آشنا كرد. وى 
همچنين درباره نزديكى اديان و گفت وگو ميان اسالم و مسيحيت با دانشجويان 

گفت و گو كرد.كرد.
در ادامه اين جلسه، دانشجويان در مجلس عزاى امام حسين(ع) كه به زبان 
انگليسى جريان داشت، شركت كردند و تحت تأثير مظلوميت هاى اهل بيت(ع) 

قرار گرفتند.

روحانى مركز همچنين در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان به سؤاالت آنان در 
زمينه اسالم و مسلمانان پاسخ داد و اسالم را دين صلح، و تشيع را مذهب محبت 
معرفى كرد. بيشتر سؤاالت دانشجويان مربوط به "اتهامات غرب عليه اسالم"، 

"تروريسم" و "راديكال ناميدن مسلمانان" بود.
در ادامه اين بازديد، دانشجويان از واحد خواهران اين مركز نيز بازديد كرده و در 

جريان فعاليت هاى آن قرار گرفتند.

بحرين ؛
حضور نزديك به 200 هزار شيعه بحرينى در مراسم محرم امسال

در ايام محرم امسال بيش از 180 هزار نفر در مراسم عزادارى ساالر شهيدان 
شركت كردند.

سازمان "جامعه روشنگرى اسالمى" نيز فعاليت هاى برنامه ريزى شده خود را 
جهت برگزارى هر چه باشكوه تر مراسم ايام محرم در سراسر كشور آغاز كند.

اجرا شد، مى توان  از جمله اين برنامه ها كه با موضوع "حسين (ع) و قرآن" 
به سخنرانى به زبان هاى مختلف، نمايش هاى تلويزيونى و اينترنتى و برپايى 

نمايشگاه هاى هنر و نقاشى اشاره كرد.
بيش از 50 برنامه مختلف نيز قرار است در «منامه» پايتخت كويت اجرا شد.

«محمد على عصفور» رييس كميته برگزارى اين مراسم در كنفرانس خبرى 

گفت: «اين دهمين سالى است كه فعاليت ها و برنامه هاى ويژه محرم را برگزار 
مى كنيم. درمراسم امسال مفاهيم و برداشت هاى جديدى از واقعه عاشورا به مردم 

عرضه شد چرا كه مردم چيزهاى بيشترى را در اين باره جستجو مى كنند.»
محمد على همچنين به برقرارى چادرهاى زيادى با جذابيت هاى گوناگون، براى 
برگزارى مراسم محرم امسال اشاره كرد و گفت: «چادر اصلى ما كه در منامه 
برقرار شد با برگزارى بخش عمده اى از مراسم ها و از جمله گفتگو پيرامون واقعه 

عاشورا ميزبان عزاداران بود.»

مسئول كميته برگزارى در ادامه صحبت هاى خود افزود: «چادر اصلى ما محل 
برگزارى كنفرانس مهم شب عاشورا بود كه با حضور نمايندگان مجلس، اعضاى 
شوراى شهر و ساير مقامات بلندپايه برگزار شد و مسائل مربوط به فلسطين و 
ادامه اشغالگرى اسراييل در آن مطرح گرديد. در اين چادر همچنين محلى براى 

بازيهاى آموزشى ويژه كودكان در نظر گرفته شده است.»

برنامه مركز آگاهي اسالمي به زبان انگليسي
«"ادريس حميد" روحانى آمريكايى در ايام دهه محرم در مركز آگاهي اسالمي به 
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زبان انگليسى براى مردم سخنرانى كرد، كه به دنبال آن نيز مردم سواالت خود را 
در مورد مسائل مربوط به اسالم، مابعد الطبيعه و عرفان مطرح كردند.»

عزادارى مردم بحرين در عاشوراى حسينى
قمـ  خبرگزارى اهل بيت (ع)ـ  ابنا: شيعيان مخلص در بحرين امسال على رغم 
موانع فراوانى كه حكومت بحرين براى عزاداراى آنان ايجاد كرده بود، با شكوه 
هرچه تمام تر مجالس عزاى سيد شهيدان حضرت ابا عبداهللا الحسين (ع) را 

اقامه كردند.

بنگالدش ؛
برگزاري مراسم سوگواري سيدالشهداء (ع) در داكا

مراسم عزاداري ساالر شهيدان كربال حضرت ابا عبداهللا الحسين(ع) تحت عنوان 
"درس هاي محرم" از شب اول ماه محرم تا شب سيزدهم ادامه داشت. 

در اين مراسم پس از نوحه سرايي بر ساالر شهيدان، «آقاي محمد اورعي» درباره 
دعاي مكارم االخالق امام سجاد(ع) و سخنان امام حسين(ع) از مدينه تا كربال 
سخنراني نمود و سپس محبان أهل بيت(ع) با مرثيه سرايي و روضه خواني 

ذاكرين به زبان بنگالي به عزاداري و سينه زني پرداختند.

برگزارى همايش پيام عاشورا در جهان معاصر در داكا 
سمينار "پيام عاشورا در جهان معاصر" در كشور بنگالدش برگزار شد. در اين 
سمينار «محمد شاه جهان مياه» وزير دين بنگالدش و شخصيتهاي فرهنگي 
دانشگاهي و محبان أهل بيت ـ عليهم السالم ـ اعم از شيعيان و أهل سنت 

حضور داشتند.
در ابتداي اين سيمنار اشعارى از «قاضي نذر االسالم» شاعر ملي بنگالدش در 
خصوص محرم و عاشورا را براي حضار قرائت شد. سپس «شاه جهان مياه» وزير 
دين بنگالدش در سخنراني كوتاه خود از امام حسينـ  عليه السالمـ  به عنوان 

نماد ايستادگي در برابر ظلم و بيداد ياد كرد.
«امينيان طوسي» سفير ايران نيز در سخنراني خود با اشاره به موضوع سمينار، 
از شهادت امام حسين (ع) و يارانش در روز عاشورا به عنوان حماسه جاودان به 

عظمت ياد كرد.
سپس «پروفسور دكتر شمشير علي» رييس آكادمي علوم بنگالدش نيز با احترام 
از ساالر شهيدان ياد كرده و در سخنان خود جنبه ها و پيامهاي اجتماعي قيام 

عاشورا براي جهانيان را متذكر شد.
در ادامه اين مراسم كتاب "نفس المهموم" اثر «مرحوم شيخ عباس قمي» به زبان 
بنگال كه در دو جلد توسط رايزني فرهنگي ايران چاپ شده است به ميهمانان 

ويژه سمينار اهداء گرديد.

برگزارى مراسم دهه اول ماه محرم در پارولينا و مناطق اطراف

با  باوفايش،  ياران  و  امام حسين(ع)  عزادارى ساالر شهيدان حضرت  مراسم 
حضور عزاداران شيعه و سنى، در منطقه "پارولينا" و مناطق اطراف آن، در كشور 

بنگالدش برگزار شد.
آنچه در پى مى آيد گزارشى از اين مراسم است:

بار در اين منطقه برگزار شد؛  اولين  منطقه نورا : عزادارى حسينمى براى 
اما با وجود اينكه تنها 15 نفر شيعه در نورا زندگى مى كنند كه همه آنان از 
مستبصرين هستند حدود 250 نفر در مجلس سوگوارى شركت داشتند كه از 

اهل تسنن بودند.
سخنران اصلى مراسم «حجت االسالم محمد يونس على غازى» و دو تن از 
روحانيون بومى شيعه ى ديگر بودند؛ ضمن اينكه سخنرانان معروف اهل تسنن 

نيز در اين مراسم سخنرانى كردند.
منطقه دبهاتا : در روز هفتم محرم مراسم بزرگى در اين منطقه و با حضور بيش 
از 700 نفر برگزار شد كه عالوه بر شيعيان دبهاتا، شيعيان پاروليا و شيعيان ديگر 

مناطق نيز در آن شركت كردند.
در ابتداى اين مراسم  يكى از مستبصرين سخنرانى كرد، سپس مبلغ آن منطقه 
سخنرانى كرد و در پايان «حجت االسالم محمد يونس على غازى» به عنوان 
سخنران اصلى با موضوع " امام على (ع)؛ تنها شاگرد خاص پيامبر" سخنرانى 

كرد و روضه خواند.
بعد از مراسم نيز دسته عزادارى از محل خارج و اقدام به نوحه سرايى و سينه زنى 

كرد.
همايش حضرت ابوالفضل(ع): هرسال ظهر هشتم محرم در منطقه پاروليا، با 
ياد و نام حضرت ابوالفضل العباس(ع) مراسم با شكوهى برگزار مى شود. امسال 
نيز از آن استثناء نبود و عالوه بر شيعيان منطقه پاروليا، شيعيان منطقه دبهاتا و 

مناطق ديگر نيز شركت كردند.
اين همايش بزرگ بعد از نماز ظهر و عصر اين مراسم آغاز شد و با راهپيمايى 

سوگوارانه ى شركت كنندگان پايان يافت.
منطقه شارشا : هر ساله در روز نهم محرم مراسم با شكوهى در اين منطقه به 
ياد شهيد شيرخواره حضرت على اصغر(ع) برگزار مى شود. امسال هيئت عزادارى 
اين منطقه از مناطق مختلف شيعه نشين دعوت كردند تا اين مراسم  پرشكوه تر 
"ساتخيرا"،  "نورنگر"،  مناطق  شيعيان  دعوت،  اين  به  پاسخ  در  شود.  برگزار 

"پاروليا"، "شاروپداه"، "ناريانپور" و "اوالشى" در اين مراسم شركت كردند.
پس از سخنرانى و ذكر مصائب، شيعيان اين منطقه براى اولين بار به صورت 
دسته از حسينيه به خيابان اصلى آمدند و عزادارى كردند. تعداد شركت كنندگان 

در اين مراسم حدودا 600 نفر بود.
عاشورا : همزمان با اكثر مناطق شيعه نشين بنگالدش، يكى از بزرگ ترين و 
باشكوهترين مراسم و راهپيمايى هاى بنگالدش هرسال عاشورا در منطقه پاروليا 
برپا مى شود. در اين مراسم بزرگ، عالوه بر شيعيان، علماء و مردم عادى اهل 

سنت نيز حضور پيدا مى كنند.
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مراسم عاشوراء امسال با قرائت زيارت عاشوراء شروع شد. و سپس با خطبه ها و 
اقامه نماز جمعه به امامت «حجت االسالم شيخ مشتاق على» روحانى منطقه 
ساتخيرا ادامه يافت. پس ا نماز «حجت االسالم محمد يونس على غازى» با 
موضوع "زيارت قبور ائمه(ع) و روزه گرفتن در روز عاشوراء"ـ  كه امسال از طرف 
وهابيت بشدت تأكيد شده بودـ  سخنرانى كرد. سپس روضه خوانى انجام شد و 

شركت كنندگان به صورت دسته عزادارى به خيابان  رفته و عزادارى كردند.
مراسم بانوان: عالوه بر مراسم فوق، 4 مراسم مخصوص خواهران نيز در ايام 
محرم برگزار شد كه در آن درباره معارف اهل بيت(ع) و نيز نقش زنان در تربيت 

اسالمى سخن گفته شد.
شايان ذكر است كه "منطقه پاروليا و اطراف آن" يكى از مناطق شيعه نشينى 
است كه از زمان هاى قديم شيعيان در آن زندگى مى كنند. اهلى اين منطقه نفوذ 

قابل توجهى در جامعه بنگالدش دارند.

بوليوي ؛
مراسم شام غريبان با حضور  مسيحيان در بوليوى

مراسم شام غريبان شهادت اباعبداهللا الحسين(ع) با حضور پر شور شيعيان، اهل 
تسنن و شمار زيادى از مسيحيان كشور بوليوى در "مركز اسالمى الپاس" برگزار 

شد.

در اين مراسم يكى از مسلمانان كشور بوليوى در سخنانى به ابعاد حماسه 
حسينى اشاره و ضمن يادآورى مظلوميت مردم غزه و فلسطين وقايع سال هاى 

اخير غزه را عاشورايى ديگر معرفى كرد.
در بخش ديگرى از اين مراسم با پخش يك مجموعه تلويزيونى به زبان اسپانيايى 
درباره حماسه عاشورا، مسيحيان حاضر در جلسه با واقعه عاشورا و حماسه ياران 

اباعبداهللا الحسينـ  عليه السالمـ  آشنا شدند.
مداحى به زبان اسپانيايى و سينه زنى از ديگر برنامه هاى اين مراسم بود. در پايان 
اين مراسم نيز هدايايى شامل كتاب "اسالم چيست؟"، "نامه حضرت اميرالمومنين 

عليه السالم به مالك اشتر" و كتاب "دعاهاى ربانى" به زبان اسپانيايى و "لوح 
فشرده امام حسين عليه السالم" به زبان اسپانيايى به همه حاضران اهدا شد.

پاكستان ؛
تشديد تدابير امنيتى در شمال غربى پاكستان در آستانه ماه محرم

فرماندار ايالت "خيبر پختونخوا"  همچنين در برنامه امنيتى خود براى ماه محرم، 
از مأمورين پليس خواسته است تا با پوشيدن جليقه هاى ضد گلوله در صفوف 

عزاداران محرم حاضر شده و امنيت مراسم عزادارى را تامين كنند .
در ادامه اين بخشنامه امنيتى آمده است كه از حضور زنان با پوشش چادر 
در دسته هاى عزادارى منع شده و در امام بارگاه ها و مساجد واقع در مناطق 
حساس دستگاه هاى رديابى اسلحه و مهمات نصب شود. در اين اماكن همچنين 
افراد مى توانند به صورت داوطلبانه براى تامين امنيت مراسم عزادارى با پليس 

همكارى كنند.
ضمنا تامين امنيت هفت منطقه بسيار حساس، از هفتم محرم به عهده ارتش و 

سپاه مرزى خواهدبود.
گفتنى است كه اكنون در پاكستان گروهك هاى تروريستى مختلفى از جمله 
و عموما  فعاليت مى كنند  يزيد"  "سپاه  و  "لشكر جهنگوى"  "سپاه صحابه"، 

شيعيان هدف حمالت تروريستى آنها واقع مى شوند.

شهرهاى پاكستان و چهره ماتم 
مقامات پاكستان امسال با اين شرط كه محتواى پوسترها و بنرهاى مراسم 
اينگونه  نصب  نشود،  مذهبى  گروه هاى  ديگر  تحريك  باعث  محرم،  عزادارى 

پوسترها را به شيعيان اين كشور اجازه دادند.
به دنبال اين خبر شهرهاى زيادى در پاكستان با نصب بنرها و پوسترهايى در 

عزاى ساالر شهيدان و ديگر شهداى كربال چهره ماتم به خود گرفتند .
«شبير شاه» دبير اطالعات "ملت جعفريه" در الهور، ضمن اعالم اين خبر، 
هدف از اجراى اين طرح را باالبردن سطح آگاهى عمومى درباره محرم دانست 
و گفت: «اين پوسترها با يادآورى حادثه كربال نقش مهمى در باالبردن سطح 
بردبارى مردم، بخصوص در شرايط كنونى و حمالت تروريستى در كشور، به 

دنبال دارد.»
«عباس على» مامور شهردارى شهر "نيشتار" نيز محتواى پوسترها را مثبت 
ارزيابى كرد و گفت: «هيچ دليلى براى جمع آورى آنها وجود ندارد. گروه هايى به 
صورت 24 ساعته محتواى پوسترهاى نصب شده بر روى ديوار را بررسى ميكنند 

و در صورت مشاهده موارد موهن به سرعت آنها را جمع آورى مى كنند.»
گفتنى است كه طبق اعالم مقامات اجازه نصب اين پوسترها تا دهم محرم داده 

شده است.
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برگزارى مراسم عزادارى ماه محرم در الهور
در اين مراسم بعد از زيارت عاشورا، «حجت االسالم پويا روحانى» اعزامى از 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ضمن پاسخ به مسائل شرعى و دينى شركت 

كنندگان، در ارتباط با قيام عاشورا به ايراد سخنرانى پرداخت.
در انتهاي مراسم نوحه خوانى و سينه زنى به ياد شهداى صحرا كربال هر شب 

توسط مداح اعزامى از مركز برگزار گرديد.

مراسم عزادارى امام حسين(ع) در راولپندى برگزار ش
در اين مراسم عالمه «سيدحسن عسكرى نقوى» ضمن اشاره به حديث پيغمبر 
اكرم(ص) درباره امام حسين(ع) گفت: سيدنا امام حسين(ع)، فرزند پيغمبر(ص) 

بود؛ او دين مبين اسالم را با خون خودش آبيارى كرد.
وى گفت: امام حسين(ع) نماينده حقانيت است و براى امر به معروف و نهى از 

منكر قيام كرد، اما يزيد نماينده باطل، بود.
عسكرى نقوى گفت: عزادارى امام حسين(ع) پيام دارد و آن اينكه بايد خط امام 

را ادامه داده و درك كنيم.
در ادامه اين برنامه، «اميرگل»، مسئول خانه فرهنگ جمهورى اسالمى ايران 
در راولپندى، گفت: پس از حدود 1400 سال امام حسين(ع) هنوز در دنيا زنده 

است و پيامش در سراسر جهان رو به رشد است.
در ادامه اين برنامه همچنين حجت االلسالم و المسلمين «احمدى»، روحانى 
فرمودند كه همه  اكرم(ص)  پيامبر  اظهار كرد:  ايران، در سخنانى  از  اعزامى 
انسان ها هالك مى شوند به جز اهل علم و تمام اهل علم هالك مى شوند به جز 

اهل عمل و همه اهل عمل هالك مى شوند به جز مخلصان.
وى گفت: مخلص آن است كه اخالص داشته باشد و مخلصان كسانى هستند كه 

صاحبان اخالص را تربيت مى كنند، اهل بيت(ع) مخلصان حقيقى هستند.
گفتنى است در اين مراسم، مسئوالن حسينه ها و حسينيه هاى «يادگار حسين»، 
«بلتستانيه»، مدرسه بانوان «شكريال» و مسجد امام «على نقى» در اين مراسم 

شركت داشتند. 

برگزارى مراسم عاشوراى حسينى در دماى 12 درجه زير صفر 
شيعيان شهر "كارگيل" پاكستان مراسم عاشوراى حسينى را با خواندن نوحه، 
سينه زنى و زنجير زنى در خيابان ها و در دماى كمتر از 12 درجه زير صفر 

برگزار كردند.
اين در حالى بود كه صفوف عزاداران از روستاهاى اطراف به سمت اين شهر 

حركت كرده و به دسته هاى عزادارى شهر كارگيل پيوستند.
در اين مراسم همچنين روحانيون «حوزه علميه اثنى عشريه» و «مدرسه اسالمى 
كارگيل» حضور داشتند كه در آن «حجه� االسالم شيخ احمد محمدى» رييس 
مدرسه اسالمى كارگيل، به بيان فلسفه كربال و نياز به دنباله روى از آموزه هاى 

قيام عاشورا در اين دوران پرداخت.

تركيه ؛
مراسم عزادارى در استانبول با حضور اردوغان و واليتي

نخست وزير تركيه براى اولين بار در تاريخ اين كشور در مراسم عزادارى عاشوراى 
حسينى شركت كرد. 

رجب طيب اردوغان در سخنانى جالب در جمع عزاداران حسينى در ميدان 
هالكالى شهر استانبول با تسليت و اداى احترام به شهداى كربال گفت: شهادت 
امام حسين(ع) مرگ نيست، نابودى نيست بلكه زندگى و زنده بودن است ؛وداع 

نيست، به وصال رسيدن است؛ پايان نيست، بلكه شروع است.
«صالح الدين اوزگوندوز» رييس مسجد «زينبيه» استانبول متعلق به شيعيان 
جعفرى تركيه، ضمن قدردانى از اين مسأله گفت: «اين چيزى بود كه ما آرزوى 
آن را داشتيم. ما آرزو داشتيم دولت و مردم را در كنار هم ببينيم كه اين مورد 

مى تواند يكى از بهترين نمونه هاى عملى از اين دست باشد.»

گفتنى است مراسم «عاشوراى حسينى» همه ساله توسط "انجمن آموزشى، 
پژوهشى و توسعه جعفرى" با حضور هزاران نفر برگزار مى شود.

همچنين دكتر علي اكبر واليتي عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت (ع) 
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در اين مراسم سخنراني كرد. ( متن سخنراني در صفحه 96 همين شماره درج 
شده است)

دانمارك ؛
طنين انداختن نواى "لبيك يا حسين(ع)" در خيابان هاى كپنهاگ

همزمان با روز عاشورا در اروپا، تعداد زيادى از شيعيان و غيرشيعيان دانمارك 
براى نخستين بار به صورت دسته عزا در خيابان هاى كپنهاگ به حركت درآمدند. 
تا پيش از اين، مراسم عزاداى در اين كشور شمال اروپا به صورت حضور در 
مساجد و مراكز اسالمى برگزار مى شد كه امسال براى نخستين بار تعداد بسيارى  
از مسلمانان دوشادوش هم فرياد "لبيك يا حسين(ع)" را در خيابن هاى كپنهاگ 

سردادند.

در اين مراسم كه با حضور چندهزار نفر برگزار شد، شيعيان دانماركي، ايراني، 
پاكستاني، آذربايجاني، لبناني و نيز مسلمانان داغ دار ديگر نژادها كه ساكن 
دانمارك هستند، به روش هاى غيرانسانى و غيرحرفه اى رسانه ها و سياست مداران 

اروپايى در ترويج اسالم هراسى اعتراض كردند.
مردان و زنان مسلمان با داشتن پيشانى بندهايى با نقش اسامى مقدس شهداى 
كربال و در صدر آنها اباعبداهللا الحسين(ع) و اباالفضل العباس(ع)، پيوسته نداى 

لبيك يا حسين(ع) سرمى دادند.
دانمارك پس از حمايت همه جانبه از كاريكاتوريست هتاك و موهن به پيامبر 
اكرم(ص)، چهره اى ضداسالم و اسالم  ستيز از خود در اذهان مسلمانان باقى 

گذاشته است.

روسيه؛
برگزارى مراسم دهه اول ماه محرم در مسكو

مراسم عزادارى ساالر شهيدان حضرت امام حسين(ع) و ياران باوفايش، از سوم تا 
سيزدهم ماهه محرم در مسكو، پايتخت فدراسيون روسيه، برگزار شد. 

اين مراسم با حضور شيعيان مقيم مسكو ـ از مليت هاى مختلف ـ در "مسجد 
«خاتم االنبياء (ص)" اين شهر برگزار گرديد.

برنامه هاى اين مراسم عبارت بودند از: اقامه نماز مغرب و عشاء، قرائت زيارت 
امام حسين(ع)، مرثيه سرايى،  قيام حضرت  وارث، سخنرانى درباره فلسفه و 

سينه زنى و پذيرايى.
سخنران شب سوم تا شب پنجم «حجت االسالم هادوى» و سخنران شب ششم 
تا شب سيزدهم «حجت االسالم والمسلمين سيد حسن عاملى» نماينده ولى 
فقيه در استان اردبيل بود. آقايان «صالحى» و «فتحى» نيز در اين مزاسم به 

مداحى پرداختند.

مراسم عزادارى در جمهورى داغستان 
مراسم عزادارى ساالر شهيدان از اول تا هفدهم ماه محرم، هر شب پس از نماز 
مغرب و عشا ـ و نيز ظهر عاشورا ـ در مسجد شيعيان "ماخاچ قلعه" پايتخت 

داغستان برگزار شد.
امام جماعت  المسلمين مظاهر محمداف»  و  مراسم «حجت االسالم  اين  در 
مسجد، در مورد ويژگى هاى عاشورا و نيز نهضت پر بركت اباعبداهللا الحسين(ع) 
به زبان آذرى سخنرانى كرد. پس از سخنرانى وى «نورى محمدزاده» مدير مركز 
پژوهشى اهل بيت ـ عليهم السالم ـ داغستان، به زبان روسى درباره درس هاى 

عاشورا به سخنرانى پرداخت.
در ادامه اين مراسم، عزاداران با نوحه خوانى و سينه زنى به سوگ آن امام همام 

نشستند.

مراسم سوگوارى حسينى در قازان مركز تاتارستان
مراسم عزادارى با بيان معارف اهل بيت(ع) و نيز مداحى و مرثيه خوانى در مسجد 
نوراهللا قازان با استقبال پرشور مرئم برگزار شد و در شب و روز عاشورا به اوج 

خود رسيد. 
ايام سوگوارى دهه اول محرم امسال در "قازان" پايتخت "جمهورى خودمختار 
تاتارستان" براى پيروان اهل بيت(ع) اين ديار حال و هواى ديگرى داشت. زيرا 
براى اولين بار شيعيان ساكن در اين شهر و نيز ايرانيان مقيم از حضور «آقاى 

عزيزى» مداح آذرى زبان و خوش ذوق كشورمان بهره مند شوند.
مراسم عزادارى با بيان معارف اهل بيت(ع) و نيز مداحى و مرثيه خوانى در مسجد 
نوراهللا قازان با استقبال پرشور مرئم برگزار شد و در شب و روز عاشورا به اوج 

خود رسيد. 
قازان  شيعيان  جمعيت  ازسوى  مستقال  كه  برنامه هايى  بر  عالوه  همچنين 
تاتارستان نيز همه  ايرانيان مقيم  درمسجد نوراهللا اين شهر برگزار مى شد،  
روزه باحضور در محل سركنسولگرى كشورمان با زيارت عاشورا و نوحه خوانى و 
سينه زنى درسوگ ساالرشهيدان حسين بن على (ع) و ياران باوفايش به عزادارى 

و سوگوارى مى پرداختند.
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همچنين عزاداران حسينى در مسجد نوراهللا و نيز سركنسولگرى، هر روز بر سفره 
امام حسين(ع) ميهمان بودند.

ژاپن ؛
مراسم عزادارى حسينى در ژاپن

اهل بيت عصمت و طهارت(ع)  پيروان  مانند ديگر  نيز  ژاپن  شيعيان كشور 
در سراسر جهان، ايام ماه محرم الحرام را در سوگ ساالر شهيدان ابا عبداهللا 

الحسين(ع) به عزادارى پرداختند.
در اين مراسم «حجت االسالم و المسلمين شيخ ابراهيم ساوادا» از فارغ التحصيالن 
ژاپنى حوزه علميه قم و امام مركز اهل بيت(ع) توكيوـ  به ايراد سخنرانى درباره 

اهداف قيام امام حسين(ع) پرداخت.

سودان ؛
برگزاري مراسم عزاداري و سخنراني در خارطوم

محافل اهل سنت سودان، همگام با پيروان اهل بيت(ع) مجالس عزاى امام 
حسين(ع) را برگزار نمودند.

نكته قابل توجه اينكه امسال در 87 نقطه از "خارطوم" پايتخت سودان و مناطق 
اطراف آن، براى برگزارى محافل عزادارى درخواست سخنرانى كردند.

همچنين مراسم ويژه ايرانيان هرشب بعد از نماز مغرب با حضور سفير و  كاركنان 
سفارت و نهادهاي جمهوري اسالمي ايران در پايتخت سودان برگزار شد و 
حجج اسالم «ابراهيم انصاري» و «ملكوتي» سخنراني نمودند. سخنرانان ضمن 

برشمردن اهداف قيام عاشورا، به درس ها و عبرت هاي اين قيام مي پردازند.
پس از سخنراني، مراسم سينه زني و مداحي توسط مداحان اهل بيت عصمت 
وطهارت برادران «هاشمي نژاد»، «بختياري»، «متولي زاده» و «دكتر محمودي» 
اجرا مي شود و حاضران در پايان مراسم عزاداري از سفره پربركت ابا عبداهللا 

الحسين(ع) بهره مند شدند.

سوئد ؛
برگزاري مراسم عزادارى ماه محرم در شهرهاي مختلف

مراسم سوگوارى دهه اول محرم ماه شهادت حضرت اباعبدهللا الحسين(ع) و 
ياران با وفاى آن حضرت، در مراكز بزرگ اسالمى از جمله مسجد امام على(ع) 
در "استكهلم"، مسجد امام رضا(ع) در "اوپساال"، و ديگر هيئات بزرگ اسالمى در 

شهرهايى چون "مالمو" و "يوته بورى" برگزار شد.
اهم برنامه هاى مراكز فوق الذكر، تالوت قرآن كريم،  قرائت زيارت امام حسين 
(ع)، مرثيه سرايى، نوحه سرايى توسط قاريان كالم وحى و مادحين اهل بيت 

عصمت و طهارت عليهم السالم و همچنين ايراد سخنرانى توسط واعظين بود.
عالوه بر مراكز و حسينيه هاى ايرانيان در سوئد، مراكز و مساجد ديگر مليتهاى 
مختلف مسلمانان نيز در اين ايام و در شهرهاى مختلف براى سرور و ساالر 

شهيدان مراسم عزادارى برگزار نمودند.

راهپيمايى عاشورايى در استكهلم  
صد ها تن از پيروان و عاشقان راستين اهل بيت(عليهم السالم) از ملّيت هاى 
مختلف مسلمانان جهان، روز عاشوراى حسينى، در قالب هيئت هاى عزادارى با 

هماهنگى و نظارت مسجد امام على (ع) در استكلهم به راهپيمايى پرداختند.
در ابتداى اين مراسم كه با تالوت كالم اهللا مجيد و ترجمه سوئدى آن آغاز 
شد، زيارت عاشورا توسط حاضران قرائت شد و با نوحه خوانى ادامه يافت.  سپس 
«يعقوب ابراهيم» تازه مسلمان سوئدى، با اشاره به نهضت عاشورا و شهادت امام 

حسين(ع) و ياران با وفاى آن حضرت به سخنرانى  در اين زمينه پرداخت.
كليساى  از كشيش هاى  يكى   و  تجارت سوئد  وزير  بيرلينگ»  «اوا  ادامه  در 
سوئدى، ضمن حضور در اين مراسم طى سخنانى، اين روز را به مسلمانان 

تسليت گفتند.
سخنرانى «فاطمه مبدر»، پيرامون پيام نهضت امام حسين(ع) از ديگر برنامه هاى 
اين مراسم با شكوه بود كه در سرماى شديد سوئد و در زير بارش شديد برف اما 

با حضور پر شور عاشقان اباعبداهللا(ع) برگزار شد.

مسابقه مقاله نويسي عاشورا در استكهلم
به همين مناسبت رايزنى فرهنگى ايران مسابقه فرهنگى مقاله نويسى ( مهمترين 
پيام نهضت عاشورا براى جامعه امروز جهانى چيست؟)ويژه بزرگساالن و عكاسى 

(عكاسى از مراسم عزادارى امسال) ويژه نوجوانان را برگزار مى نمايد.

سيرالئون ؛
بزرگداشت ماه محرم در فريتاون

در اين مراسم نمايندگي فرهنگي كشورمان در "فريتاون" با حضور در مساجد 
و مناطق مختلف فرهنگى و علمى شهرهاي سيرالئون در خصوص اهميت ماه 
هاى محرم و صفر و همچنين جايگاه حضرت ساالر شهيدان در حفظ و حراست 

اسالم ناب محمدى (ص) سخنرانى نموند.
روز چهارشنبه مصادف با تاسوعاى ساالر شهيدان نيز با همكارى انجمن هاى 
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دانشجوئى همايشى تحت عنوان " عاشورا روز پيروزى اسالم ناب محمدى (ص) 
و ارزش هاى اسالمى و انسانى" با شركت علماء، شخصيت هاى دينى، علمى و 
فرهنگى، ائمه جمعه و جماعات در سالن اجتماعات رايزنى فرهنگي كشورمان 

برگزار شد .
در اين همايش سه استاد و رايزن فرهنگى در خصوص ابعاد سازنده قيام عاشورا 

سخنرانى نمودند .
نمايندگي فرهنگي كشورمان  21 آذرماه بخشى از كارگاه آموزش هاى اسالمى 
سى مربى و معلم معارف اسالمى مدارس استان كاباال را به تشريح جايگاه اهل 
البيت (ع)، محرم، قيام حضرت امام حسين (ع) و نقش عاشورا در حفظ اصالت 
و سالمت اسالم ناب بور مستند و مستدل اختصاص داده و در پايان جزوه اى 

حاوى مشروح قيام كربال در اختيار مربيان قرار داد .
كشورمان  فرهنگي  رايزني  (ع)  امام حسين  عاشوراى  با  مصادف  آذرماه   25
در درس اسالم شناسى و ايران شناسى براى دانشجويان سال سوم و چهارم 
دانشكده فلسفه و مطالعات اديان الهى دانشگاه فورابه به ارائه جزئيات قيام كربال 
و جايگاه امام حسين (ع) در حفظ اصالت و سالمت اسالم ناب، آزادى، آزادگى و 

ارزش هاى انسانى بطور مستندل و مستند اختصاص خواهد يافت .

عزاداري در شهرهاي ديگر
مراسم عزاداري سيد الشهداء در مساجد شهرهاي فريتاون، فول، واترلو و مگبوراكا 
هر شب مراسم عزاداري برگزار شد و سخنرانان در خصوص اهميت عاشورا، تاثير 
قيام امام حسين (ع) در حفظ و گسترش اسالم ناب محمدى (ص)، درس ها و 

عبرت هاى عاشورا و... سخنرانى نمودند .

عراق ؛
تغيير رنگ پرچم گنبد حرم مطهر امام حسين(ع)

اين تغيير در مراسمى رسمى در حرمين مطهر وبا حضور مسئوالن برگزار شد.
هدف اين مراسم آگاه ساختن مردم به اهميت اين ماه و ضرورت يادآورى احزان 

و اندوه اهل بيت(ع) است.
گفتنى است اين ششمين سال متوالى است كه مراسمى به اين مناسبت برگزار 

مى شود؛ در حالى كه در سالهاى پيش فقط پرچم ها جايگزين مى شد.
الزم به يادآورى است اين مراسم هر ساله در شهر كربال برگزار مى شود و پرچم 
مشكى در ايام عزادارى اباعبداهللا الحسين(ع) بر فراز گنبد اين دو حرم مطهر 

برافراشته خواهد بود.

عزادراى مسيحيان عراق در حسينيه حضرت مريم(س) بصره
مسيحيان شهر بصره به مناسبت چهلم كشتار مسيحيان بغداد در كليساى 
با ايام سال نو  و نيز تقارن ماه محرم و عزاى ساالر شهيدان  "سيده نجات" 
مسيحى، از برگزارى جشن ميالد حضرت مسيح(ع) خوددارى كرده و به جاى 

آن به سوگ اباعبداهللا(ع) نشستند.

به گفته «سعد متى پترس» رئيس گروه اقليت هاى دينى استاندارى بصره، 
مسيحيان اين شهر به مناسبت فرارسيدن ايام محرم الحرام و نيز چهلم كشتار 

مسيحيان بغداد، از برگزارى جشن سال نو خوددارى مى كنند.

پترس همچنين از همكارى علماى مسيحى عراق با اين حركت مسيحيان 
بصره خبر داد و گفت: علماى مسيحى عراق گفته اند مسيحيان از ابراز هر گونه 
نشانه هاى شادمانى و سرور در فتار و زندگى خود در اين ايام خوددارى كرده و 
روز سال نو در كليساهاى عراق به شادمانى نپردازند. جوانان مسيحى بصره در 
حال حاضر با جوانان شيعه اين شهر در برپايى هيئات و جايگاه هاى عزادارى در 
خيابان امام حسين(ع) اين شهر همكارى داشته و حسينيه اى را در اين خيابان با 

نام حسينيه حضرت مريم(س) براى پذيرايى از عزادارن مسيحى برپا كرده اند.

عربستان ؛
برگزارى مراسم عزادارى سيدالشهداء در عربستان

بيش از دو ميليون شيعه عربستانى با برپايى هيئت هاى عزادارى و شركت در 
برنامه هاى مذهبى و على رغم تنگناهاى وهابيان در مراسم عزادارى سرور و 

ساالر شهيدان كربال، شركت كردند.
صدها مسجد وحسينيه در شهرها و روستاهاى شيعه نشين عربستان، اين مراسم 

را برگزار نمودند.
همچينين برنامه هاى حسينيه ها و مساجد عربستان از سوى بسيارى از شبكه 
هاى ماهواره اى و سايت هاى اينترنتى ـ در خارج از عربستان سعودي ـ پخش 

گرديد؛ ولي رسانه هاي داخلي عربستان، اين مراسم را كامالً بايكوت كردند!
در حالى خيابانها و كوچه هاى قطيف مملو از هيئت ها و دسته هاى عزادارى بود 
كه ديگر مناطق شيعه نشين مثل "مدينه منوره"،"االحساء"،"الدمام"،و"الخبر"، 

شاهد تنگناهاى شديد از سوى حكومت براى برپايى اين مراسم بود.
گفتنى است در سال گدشته وهابيان تندرو با حمله به عزاداران حسينى و پارچه 
هاى مشكى و علمهاى عزادارى، دشمنى و كينه خود را به اهل بيت(ع) و پيروان 

ايشان به اثبات رساندند. 
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غنـا ؛
كنگره عاشورا و قيام امام حسين(ع) در آكرا

كنگره «عاشورا و قيام امام حسين(ع)» با حضور بيش از 500 نفر از شخصيت هاى 
مذهبى، فرهنگى و استادان دانشگاه اعم از شيعه، سنى، مسيحى و فرق مذهبى 

ديگر و با حضور دانشجويان در مسجد دانشگاه اسالمى غنا برگزار شد.

در اين مراسم كه روز پنج شنبه 25 آذرماهـ  همزمان با عاشوراـ  برگزارشد «قانع» 
رئيس دانشگاه اسالمى غنا، پيرامون موضوع كربال و نقش امام حسين(ع) به 
سخنرانى پرداخت. وى همچنين به تأييد واقعه كربال در تاريخ از نظر دانشمندان 
غير مسلمان و غير شيعه به همراه مستندات آن ها ـ از جمله «مهاتما گاندى»، 

«ابن الحديد معتضلى»، «جوج جرداق» و «محمود عباس مصرى»ـ  اشاره كرد.

در ادامه اين برنامه «ابراهيم باه» از استادان شيعه ى دانشگاه، كه مقاله اى با 
عنوان «ايثار» ارائه داده بود، پيرامون ايثار و نقش ايثارگران واقعه كربال مطالبى 

را بيان كرد.

سپس «حاج حسين ابراهيم» استاد اهل تسنن دانشگاه، با ارائه مقاله در مورد 
لزوم مطالعه تاريخ اسالم (تاريخ اهل تشيع و تسنن) پيرامون تاريخ اسالم مطالبى 
را بيان داشت و از شخصيت هاى فرهنگى و دينى خواستار شد تا به مطالعه 

موضوع ياد شده بپردازند.
پس از او «امام ابوبكر كمال الدين» ز علماى شيعه ي غنا، پيرامون درس مقاومت 
و فلسفه واقعه كربال و قيام امام حسين(ع) و وظيفه شيعيان در اين باره سخنرانى 

كرد.
در ادامه برنامه، بعد از مداحى و عزادارى، فيلم داستانى عاشورا به زبان انگليسى 
كه از قول علما و دانشمندان مسلمان مقيم انگلستان تهيه شده بود، براى 

حاضران به نمايش گذاشته شد.
الزم به ذكر است مقاالت استادان دانشگاه در مورد عاشورا و كربال توسط دانشگاه 
اسالمى غنا به صورت مجموعه چاپ و در اختيار دانشجويان، سازمان ها و مراكز 

مذهبى قرار خواهد گرفت.

فيليپين ؛
احترام اهل سنت فيليپين به ماه محرم

اهل سنت فيليپين در حركتى ارزشمند و وحدت آفرين، ايام سال جديدشان را 
به خاطر مصادف شدن با ايام محرم جشن نمى گيرند.

نو ميالدى  به استقبال سال  با ترقه و آتش بازى  آنها بر خالف هر سال كه 
مى رفتند، امسال از اينگونه جشن ها خوددارى كرده و درعوض، به نيازمندان 

صدقه مى دهند.
«استاد جعفر على» عضو كنفرانس علماى فيليپين در اين باره گفت: «مسلمانان 
فيليپين در آغاز سال جديد ميالدى كه با روزهاى ماه محرم همزمان است در 
خانه هاى خود مى مانند و طى اين مدت از درآمد ساليانه خود به نيازمندان 

صدقه مى دهند.»
گفتنى است تقويم رسمى فيليپين بر اساس تاريخ ميالدى تنظيم مى شود و 
اهل سنت اين كشور نيز بر اين اساس سال نو ميالدى را همه ساله جشن مى 
گيرند كه امسال به علت مصادف شدن با ايام غم انگيز ماه محرم الحرام، اين 

جشن را تعطيل كرده اند.

قرقيزستان ؛
وظيفه مسلمانان در برابر مكتب حسينى تشريح شد 

در اين برنامه شيعيان و ارادتمندان به مكتب عاشورا متشكل از آذرى ها و ايرانيان 
مقيم بيشكك، پاكستانى ها، تاجيك ها، افغان ها و قرقيزها از نخستين شب آغاز 
ماه محرم با حضور در مسجد امام على(ع) اين شهر ارادت خود را به ساالر 

شهيدان نشان دادند.
اين مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با نوحه خوانى و سينه زنى عزاداران 

آغاز شد.
در اين مراسم، حجت االسالم «ايمانى»، امام جماعت مسجد امام على(ع)، براى 
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آذرى زبان ها پيرامون اهداف قيام امام حسين(ع) و تأثير و نتايج آن در جهان 
اسالم سخنرانى كرد.

همچنين حجت االسالم «سيد كاظم قاسمى»، روحانى اعزامى از مركز بين المللى 
تبليغ و استاد دانشگاه، به تبيين موضوعاتى چون درس هاى عاشورا، فلسفه  
عزادارى و وظيفه مسلمانان و شيعيان نسبت به مكتب امام حسين(ع) به زبان 

فارسى پرداخت.
اين مراسم شب اول ماه محرم در مسجد امام على(ع) شهر بيشكك آغاز شد و تا 

روز دوازدهم محرم ادامه داشت. 

كويت ؛
ماه محرم در كويت

تشيع در كشور كويت ريشه اي عميق داشته است. طبق آخرين آمار بيش از يك 
سوم مسلمانان كويت را پيروان مكتب اهل بيت(ع) تشكيل مي دهد. آمار رسمي 
برخي مراكز و حوزه هاي شيعه حاكي است 35 مسجد و 130 حسينيه رسمي 
و در حدود 700 ديوانيه خانگي دركويت وجود دارد كه در ايام محرم خصوصاً 
«دهه عاشورا» با برافراشته نمودن پرچم هاي سياه و تصاويري از واقعه عاشورا 

اقدام به برگزاري مجالس سوگواري و تبليغ معارف اهل بيت (ع) نمودند .
حضور جمع كثيري از مبلغان اسالمي و خطيبان معروف و مداحان خوش لحن 
ساالر  سوگواران  و  عزاداران  هيئت هاي  ده ها  و  ديگر  زبان هاي  و  زبان  عرب 
شهيدان(ع) از دير باز در اين كشور نقش مؤثري در بر پايي مراسم سوگواري 

دهه محرم داشته است.
برخي از حسينيه هاي كويت از جمله البكاي ، البلوشي ،الكربالئيه و بي بي رباب 
و ... در دهه عاشورا با برگزاري جلسات سخنراني و پذيرايي از عزادارن طي دهه 
گذشته همواره از حسينيه هاي مطرح كويت به شمار مي روند. مجالس برخي از 
حسينيه ها به شكل زنده از شبكه هاي ماهواره اي االنوار يك و دو، الغدير، المهدي، 

كربال و الكوت پخش شد.

عزاداري اهل سنت
بسياري از اهل سنت كويت با حضور در اين مجالس و عزاداري با شيعيان مودت 
خود را نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در ايام محرم اظهار داشته و 
حتي بعضي از آنان با اهداء گوسفند و نذورات و خدمت در حسينيه ها عالقه 

خود را به ساحت مقدس سيد الشهداء(ع) اظهار داشتند .
گرچه راه اندازي هيأت هاي سينه زني و عزاداري در خيابان هاي كويت از سوي 
وزارت كشور ممنوع مي باشد اما حسينيه ها ، مساجد و ديوانيه شيعيان و 
خيابانهاي منتهي به اين اماكن تا پاسي از نيمه شب در ايام عاشورا پر تردد و 

ترافيك موجود جلوه اي ديگر به شهر مي دهد.

عزاداري به زبان فارسي، اردو، انگليسي و فرانسه
ازمجموع حسينيه ها، مساجد و ديوانيه هاي شيعيان در كويت، حدود هفت مركز 

و جايگاه(حسينيه اشكنانيها، خيمه قمربني هاشم، خيمه عشاق الحسين و...) با 
برگزاري مراسم عزاداري وسوگواري امام حسين(ع) و تبيين فلسفه قيام عاشورا 
به زبان فارسي، با دعوت از خطبا و مداحاني ازايران دراين ايام پذيراي بسياري 
ازايرانيان مقيم كويت و نيزكاركنان سفارت، نهادها وارگانهاي جمهورى اسالمى 
ايران و خانواده هاي آنان بودند كه اين حضور بسيار پرتعداد و چشمگير مي باشد. 
ضمناً تعداد انگشت شماري ازحسينيه ها هم به زبان اردو ، انگليسي و فرانسه 

مراسم عزاداري برپا نمودند.
پخش نذورات و كثرت غذا در دهه محرم مخصوصا روز عاشورا بسيار قابل تأمل 
و مثال زدني بود و تنها درحسينيه عشاق الحسين(ع) متعلق به ايرانيان مقيم 
كويت در ظهر عاشورا جهت اطعام عزداران نزديك به 250 گوسفند ذبح شد 
و بسياري از اتباع عرب زبان و ديگر اتباع مقيم كويت اعم از هندو، آفريقايي و 
آسيايي و فقير و غني از خوان گسترده امام حسين (ع) جهت شفا و تبرك بهره 

جستند .

جلوگيري از قمه زني در كويت
برخي از حسينيه هاي كويت بدليل مقابله با جنجال سازي وهابيون و مخالفان 
شيعه، ضمن اقدامي مشترك، از قمه زني در روز عاشورا خودداري نموده و با 
امضاي توافقنامه با بانك خون كويت ضمن فراهم نمودن امكانات الزم، خون 
منتقل  بانك  اين  به  نيازمندان  به  بعنوان كمك  را  داوطلبان  توسط  اهدايي 

ساختند.

لبنان ؛
الشهداي بيروت نگين درخشان عزاداري سيد الشهدا(ع)  روضه�

روضة الشهداي حزب اهللا لبنان در ايام ماه محرم ميزبان عزاداران سيد و ساالر 
شهيدان حضرت اباعبد اهللا الحسين(ع) بود.

روضةالشهدا كه مي توان آن را مهم ترين زيارتگاه شيعيان بيروتي دانست، آرامگاه 
تني چند از شهداي حزب اهللا از جمله عماد مقاومت شهيد «عماد مغنيه» و فرزند 

جوان سيد حسن نصر اهللا، شهيد «سيدهادي نصراهللا» است.
در ايام ماه محرم همه روزه صبح هنگام به همت جمعيت زنان حزب اهللا مراسم 
زيارت عاشورا در اين مكان برگزار شد؛ همچنين در ديگر ساعات روز نيز مراسم 

عزاداري برقرار بود.
به گفته تني چند از زائران روضه� الشهدا كه بر سر مزار شهيد عماد مغنيه مشغول 
فاتحه خواني بودند، اين مكان در ماه محرم حال و هواي خاصي به خود مي گيرد؛ 
چرا كه گويي روح شهدايي كه به تأسي از سرور شهيدان(ع) رهسپار ميدان 

مقاومت از اسالم و وطن شده اند، در مراسم حاضر است.

مالزي ؛
عزاداري ساالر شهيدان در كواالالمپور

امام  عزاداري ساالر شهيدان حضرت  ايام  و  الحرام  محرم  ماه  رسيدن  فرا  با 
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حسين(ع) و ياران باوفايش، مراسم سوگواري در دهه عاشورا در "كواالالمپور" 
پايتخت مالزي برگزار گرديد.

اين مراسم از روز سه شنبه هفتم دسامبر 2010 (برابر با اول محرم الحرام 1432 
و 16 آذرماه 1389) به مدت ده شب در خيابان "امپنگ" كواالالمپور داير شد.

در اين مراسم كه با حضور شيعيان بومي مالزي و نيز جمعي از هموطنان مقيم 
مالزي و شيفتگان مكتب عاشوراي حسيني(ع) برگزار شد، «حجت االسالم 
ميري» به تشريح تطبيقي حج حضرت ابراهيم (ع) و امام حسين (ع) و ديگر 

آموزه هاي مكتب حسيني پرداخت.
اين مراسم با مداحي و سينه زني عاشقان اباعبداهللا به پايان رسيد. 

مصـر ؛
عزادارى پنهانى شيعيان مصر

شيعيان مصر به علت جو خفقان و فشارهاى شديد امنيتى مراسم عزادارى سرور 
و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) و ياران باوفايش را به صورت 

مخفيانه برگزار كردند.
آنان همانند سال هاى گذشته از برگزارى مراسم عزادارى حسينى محروم هستند 
و تنها در چند منزل از شيعيان عراقى االصل اين مراسم به صورت مخفيانه 

برگزار شد.
شيعيان همچنين در روزهاى تاسوعا و عاشورا نيز به صورت انفرادى و به گونه اى 
كه توجه نيروهاى امنيتى و مقامات اين كشور به آنان جلب نشود در مقام امام 

حسين(ع) در قاهره حضور يافتند.
«دكتر راسم النفيس» انديشمند شيعه مصر در اين باره مى گويد: شعاير خداوند 
متعال تنها نماز و روزه نيستند بلكه عاشورا يكى از اين شعاير است كه شيعيان به 
دليل خفقان و پيگردهاى امنيتى از انجام آن محروم هستند در حالى كه مراسم 

عاشورا در ايران و عراق با شكوه هرچه تمام تر برگزار مى شود.
«محمد الدرينى» رئيس مجلس اعالى آل البيت مصر نيز همه روزها را عاشورا 
خواند و تصريح كرد: ظلم و فساد و خونريزى و تجاوز به حقوق بشر در حالى با 
سكوت مطلق قواى محلى و بين المللى به بهانه حفاظت از امنيت و صلح رخ 
مى دهد كه مى توانستند از اين قدرت عليه باندهاى صهيونيسم كه به كشتار 
كودكان و زنان و كهنساالن ادامه مى دهد استفاده كرد ولى اين قدرت حتى در 
برابر جنايت غزه كه بايد عامالن و حاميان آن را به سزاى عملش رساند سكوت 

اختيار كرده است.
وى افزود: حادثه بزرگ عاشورا كه فرزند دخت رسول اكرم اسالم(ص) جان خود 
را در آن فدا نمود ما را بر تالش براى مطالبه حقوق و عدم سكوت در برابر ظالمان 
و كسانى كه خون كودكان و زنان و كهنساالن ما را در غزه مباح ساخت استوار 

مى سازد و اين استوارى با حسين و ايمان و فداكاريش محقق شده است.

نيجريه ؛
مجلس عزاى ساالر شهيدان در زاريا

مجلس عزادارى شيعيان نيجريه در "زاريا" با سخنرانى «شيخ ابراهيم زكزاكى» 

رييس جنبش اسالمى شيعيان اين كشور درباره واقعه عاشورا برگزار شد .

در اين مراسم كه چندين روز ادامه داشت، حسينيه "بقيه� اهللا" زاريا مملو از 
عاشقان اهل بيت(ع) بود كه براى شركت در عزادارى ساالر شهيدان گردهم 

آمده بودند.

عزادارى شيعيان "كانو" در عاشوراى حسينى
هزاران تن از شيعيان نيجريه در شهر "كانو" اعم از زن و مرد و كودك و پير، 
با حضور پر شور در خيابان ها، سال روز شهادت امام حسين(ع) و 72 تن از 

همراهانش را گرامى داشتند.

عزاداران حسينى با حمل پالكاردها، بيرق ها و علم ها در قالب دسته  هاى سينه 
زنى، به سوگوارى در عزاى ساالر شهيدان پرداختند.

عزادارى شيعيان آفريقا در عاشوراى حسينى
به گزارش خبرگزارى اهل بيت(ع)ـ  ابناـ  چهارشنبه هفته گذشته شيخ "ابراهيم 
زكزكى" فعال جنبش شيعيان آفريقا، طبق معمول هر هفته در اين روز، در ميان 
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جمع كثيرى از شيعيان در حسينيه بقية اهللا، به تفسير قرآن پرداخت .
وى پس از درس تفسير، به واقعه كربال و درد و رنج هايى كه دشمنان اسالم بر 
امام حسين(ع) و همراهانش در روز عاشورا روا داشتند، اشاره كرد و در ادامه نيز 

درس ها و نكات آموزنده اين حادثه دردناك را بيان داشت.
اين برنامه در ادامه با خواندن نماز مغرب، مرثيه سرايى و عزادارى در عزاى ساالر 

شهيدان به پايان رسيد.

ونزوئال ؛
برگزارى نماز ظهر عاشورا در كاراكاس

بزرگداشت عاشوراى حسينى با حضور مسلمانان شيعه از كشورهاى ايران، لبنان، 
سوريه، تركيه، فلسطين و ونزوئال در مركز تبادل فرهنگى ايران و امريكاى التين 

در كاراكاس پايتخت كشور ونزوئال برگزار شد .
اين مراسم با قرائت زيارت ناحيه مقدسه شروع شد و در ادامه اين مراسم، 
عزاداران حسين(ع) بعد از برنامه مقتل خوانى در عزاى سيد و ساالر شهيدان به 
سر و سينه زدند و در پايان اين مراسم نيز با تمسك به اباعبداهللا حسين(ع) نماز 

جماعت را در زير آسمان آفتابى اقامه كردند.
همچنين نمايشگاه عكس عاشورا و مراسم عزادارى به زبان اسپانيايى در اين مركز 

نيز برپا گرديد و مسلمانان ونزوئاليى با جلوه هاى زيباى عاشورا آشنا گشتند.

هند ؛
مسلمانان هند براي ايام سوگواري محرم آماده مي شوند

مسلمانان هند مراسم سوگواري سرور و ساالر شهيدان آقا ابا عبد اهللا الحسين را 
به شيوه اى با شكوهي برگزار و طبق آيين شيعيان مراسم دسته جات سينه زني 

را در مساجد بر پا كردند.
هند كه پس از اندونزي و پاكستان پرشمارترين جمعيت مسلمان جهان را دارد 
در حدود 20 ميليون نفر شيعه دارد كه بيشتر شيعيان اين كشور در شهرهاي 
مهم و تجاري از جمله حيدر آباد، بمبئي، دهلي نو و منطقه تحت نفوذ كشمير 

سكونت دارند. 

برگزاري مراسم عزاداري امام حسين(ع) در دهلي
در روز اول محرم مراسمي در محل خانه فرهنگ ايران با حضور بيش از پنجاه نفر 

از دانشجويان زبان فارسي دانشگاه اسماعيل يوسف برگزار شد.
در اين مراسم «حجت االسالم ابوالقاسمي» روحاني اعزامي از ايران و «ميرزايي» 
مسئول خانه فرهنگ ايران در خصوص قيام و نهضت حضرت امام حسين(ع) از 

منظر عرفا و شعرا هند و ايران سخناني را ايراد نمودند.
در حسينيه شوشتري ها به مدت 8 شب مراسم سوگواري و عزاداري ساالر 
شهيدان با حضور «محمدي» سركنسول ايران،  «ميرزايي» مسئول خانه فرهنگ، 
نمايندگان ارگان هاي ايران و ايرانيان مقيم و دوستداران اهل بيت(ع) و طهارت 

برگزار مي شود.
همچنين با همكاري خانه فرهنگ ايران حجت االسالم ابوالقاسمي در انجمن 

اسالمي و امام باره شهر پونا در خصوص فلسفه قيام امام حسين(ع) سخنراني 
خواهند نمود. 

پخش ويژه  برنامه "صداى كربال" از شبكه تلويزيونى هند
پخش اين ويژه برنامه از چهارشنبه،17 آذر ماه، آغاز شده است و تا دهم ماه محرم 

ادامه داشت.
اين ويژه برنامه ساعت 22:30 دقيقه هر روز به وقت محلى پخش شد و با سخنرانى 

علما و انديشمندان مسلمان شهرهاى مختلف هند همراه بود .
«سيد رضا آغا» از شهر "حيدرآباد"، «سيدصادق نقوى»، «سيد جواد نقوى»، 
«سيد محمد ميان عابدى»، «ميرزا محمد اطهر» و «محمد اشفاق» از شهر 
"لكنهو"، «وصى حسن خان» از شهر "جونپور"، «افروز مجتبى» از شهر "امروهه" 

و «محسن نقوى» از "دهلى" در اين برنامه سخنرانى كردند. 

عزاداري گسترده اهل سنت در شهر هيماچال
از  شيعيان،  كنار  در  محرم  ايام  عزادارى  مراسم  در  هند  اهل سنت  حضور 
مشخصه هاى قابل توجه عزادارى در هند است. اهل سنت پا به پاى شيعيان در 

مراسم عزادارى ايام محرم شركت مى كنند.
امسال نيز طبق معمول سال هاى گذشته حضور اهل سنت در مراسم عزادارى 
ساالر شهيدان بخصوص در شهر "هيماچال" پر شور بود. «نسيم محمد ديدان» 
رييس كميته رفاه مسلمانان هيماچال ضمن اشاره به اين مطلب حضور اهل 
سنت در مراسم عزادارى ساالر شهيدان را تحسين برانگيز خواند و گفت: «اين 
شهر از سال 1621 ميالدى كه تاسيس شد، تا به حال بهترين نمونه از هماهنگى 
و وحدت اجتماعى بوده است، بطوريكه در طول تاريخ اين شهر حتى در زمان 

تقسيم آن، تا بحال شاهد هيچ گونه درگيرى قومى قبيله اى در آن نبوده ايم.»
وى همچنين در ادامه افزود: «در اين شهر هيچ شهروند شيعه اى وجود ندارد. 
تمام ساكنين اين شهر هندو، مسلمان اهل سنت، سيك و مسيحى هستند كه 
در نهايت وحدت و همزيستى در كنار يكديگر زندگى مى كنند. آنها همچنين در 

مراسم و جشن هاى مذهبى يكديگر نيز شركت مى كنند.»
رييس انجمن اسالميا در ادامه صحبت هاى خود اين سنت حسنه را نتيجه فرمان 
"ماهاراجه شماشر پاركاش" حاكم قبلى اين ايالت دانست و گفت: «او با دعوت 
از همه فرقه هاى مذهبى جامعه آن زمان، تفاهم و همزيستى بين آنها برقرار كرد 

كه نتيجه آن تا به امروز باقى مانده است.»
وى افزود: «با اينكه در اين شهر هيچ شهروند شيعه اى وجود ندارد، اهل سنت 
اين شهر هر ساله با برگزارى تعزيه حادثه قيام نوه پيامبر گرامى اسالم را گرامى 

مى دارند و در روز عاشورا نيز در خيابان ها به عزادارى مى پردازند.»
گفتنى است كه عالوه بر مسلمانان، پيروان ساير مذاهب در هند عاشورا و تاسوعا 
را روزهايى مقدس مى شمارند و به استقبال محرم مى روند. احترام امام حسين(ع) 

در ميان هندوها به قدرى زياد است كه او را «حسين بابا» مى خوانند.
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�  به كوشش:  مؤسسه زينبيه استانبول
(از مراكز مرتبط با مجمع)

عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع)
در جمع بزرگ سوگواران استانبول:

امروز پيروان مذاهب مختلف 
آموزه هاى حسين(ع) 

را فرياد مى كنند
«دكتر على اكبر واليتي» عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) كه 
در مراسم عزاداري حضرت امام حسين(ع) در روز عاشورا، در استانبول تركيه 
از  تركيه  وزير  نخست  اردوغان»  «رجب طيب  همراه  به  بود،  كرده  شركت 

سخنرانان اين مراسم بود.
«دكتر على اكبر واليتي» طى سخناني در جمع عزاداران امام حسين (ع) در 
ميدان هالكالى شهر استانبول به شرح و پيام قيام عاشورا پرداخت و اظهار داشت: 
تاريخ در مورد عاشورا كه به يقين يكى از ايام اهللاَّ است، بسيار گفته است و چه 
بسا رويدادهاى مهمى كه در اين روز اتفاق افتاده باشد؛ اّما شايد مهمترين حادثه 
تاريخ پس از بعثت رسول اكرم (ص) وقتى روى داد كه فرزند گرامى ايشان به 
دست كسانى كه ادعاى پيروى از دين او را داشتند به شهادت رسيد؛درحالي 
كه داعيه اى جز حق طلبى و اصالح اّمت جدش نداشت. حق طلب بود و در برابر 

ظلم، ستم و انحراف ايستاده بود.
وي يادآور شد: او و ياران اندكش در حالى به شهادت رسيدند كه حتى از 
نوشيدن آب محروم گشته بودند. آب رودخانه عظيم فرات به روى آن حضرت 
و اصحابش و حتى كودكان شيرخوار و خردسال و زنان بسته شد و آنگاه پس 
از نبردى نابرابر، ايشان و ياران باوفايش به شهادت رسيدند و دختران و اهل 
بيت حضرت رسول اكرم محمد مصطفى (ص) به اسيرى رفتند درحالي كه 
سردسته هاى قاتلين آن بزرگوار به نام پيروى از اسالم در كاخ هاى مجلل اقامت 

گزيده بودند.
وي خاطرنشان كرد: عاشورا فقط يك تراژدى نيست، بلكه نماد ايستادگى در 
برابر ظلم و طغيان و انحراف از مبانى و ارزش هاى اسالمى است. هنوز چند دهه 
از بعثت پيام اسالم سپرى نشده بود كه حكومِت براساس شريعت اسالمى، با 
توطئه برچيده شد و سلطنت جايگزين خالفت گرديد. نظام سلطنتى موروثى 
جديد مى كوشيد تا تمامى ارزش هاى اشرافى و جاهلى عرب را با پوشش و 

توجيهى اسالمى احياء كند.
مشاور رهبر معظم انقالب اسالمي در امور بين الملل با اشاره به اين كه «با 
"عدالت"، "معنويت"، "آزادى انسان"، "مساوات" و "مالك بودن تقوا"، كه از 
ويژگى ها و ارزش هاى دوران اسالمى بود، مبارزه مى شد و مى رفت كه به جاى 
آن ارزش هاى جاهلى عرب نظير؛ "برترى نژادى"، "نابرابرى ميان مسلمانان"، 
"مزيت بودن نفاق و دورويى"، "حكومت كردن و اخذ بيعت با تكيه بر زور سالح 
و ترور" و "مزيت شدن بى تقوايى و حالل شمردن محرمات خداوندى" حاكم 
شود» خاطرنشان كرد: در چنين شرايطى آيا نواده رسول خدا (ص) كه دفاع 
از مبانى دين جدش را وظيفه خود مى دانست، راه ديگرى پيش رو داشت. او 
اعالم كرد كه قادر نيست اين انحرافات را بپذيرد و براى اصالح امور اّمت جّدش 
حضرت محمد مصطفى (ص) قيام كرد تا به نماد حق جوئى و ظلم ستيزى در 
هماره تاريخ مبّدل شود. اوست كه در بيان فلسفه قيام خود فرياد برمى آورد آيا 

نمى بينيد كه به حق عمل نمى شود و از باطل دورى نمى شود.
وي ادامه داد: در هنگامه نبردى نابرابر همه رفتارهاى حضرت امام حسين (ع) 
براى آن بود كه نماد درستى و صراط مستقيم براى آيندگان روشن و فروزان 
گردد و آن چه را كه بيش از هر چيز ديگر دوست دارد يعنى نماز را اقامه كند 
و مى كوشد تا اهميت التزام به شعائر دينى را بر مسلمانان بنماياند. آن حضرت 
درحالي كه با تعداد كم اصحابش در محاصره تيراندازهاى سپاهيان يزيد بودند 
و از هر طرف تير به سوى آن ها مى آمد، در هنگام ظهر نماز جماعت اقامه 
كردند. بدين ترتيب قيام امام حسين (ع) و عاشورا به نماد حق جوئى، ايثار و 
ايستادگى در برابر ظلم، انحراف و بى عدالتى مبّدل شد. "نمادى" كه امروزه يكى 

از اصلى ترين محورهاى وحدت ميان مسلمانان شده است.
عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) خاطرنشان كرد: پيروان مذاهب 
مختلف اسالمى هم خود را پيرو حسين (ع) مى دانند و تحقق آموزه هاى او را 
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فرياد مى كنند. در جاى جاى جهان اسالم، همه مسلمانان با شنيدن نام امام 
حسين(ع) ستم ستيزى را به ياد مى آورند و هر يك به نحوى براى ماندگارى 
ارزش هايى كه آن امام حق جو براى آن ها قيام كرد، در تالشند. يكى "مرثيه 

خان" حسين است و ديگرى "عزادار مشتاق" او.
مكان  هر  و  عاشورا  زمان  هر  كه  «گفته اند  اين كه  به  اشاره  با  واليتي  دكتر 
كربالست» يادآور شد: بدين معنا كه دفاع از مبانى اصيل اسالمى و مبارزه با 
دشمنان آن وظيفه همه مسلمانان در هميشه تاريخ است. در عصر كنونى نيز 
دنياى اسالم در برابر چالش هاى سختى قرار گرفته است. مقابله با اين چالش ها 
وظيفه دشوارى است كه همه مسلمانان با تأسى به آموزه هاى قيام امام حسين 

(ع) بر دوش دارند.
وي افزود: در دنياى امروز، اسالم ستيزى در ابعاد مختلف تبليغى كه بيش 
از هر چيز قرآن كريم و شخصيت عظيم پيامبر اسالم (ص) را نشانه رفته 
است؛ شبيخون فرهنگى، كه بنيان هاى جوامع اسالمى را هدف گرفته؛ تهاجم 
سنگين سياسى كه موجوديت كشورهاى اسالمى و استقالل آن ها را مورد هجوم 
قرار داده عنوان هاى نبرد كنونى حق و باطل است. اّما شايد الزم باشد در اين 
مناسبت به مظلوميت مردم فلسطين نيز اشاره كنيم. ملتى كه قربانى توطئه 
عظيم غرب و صهيونيسم شده و دهه هاى متمادى بار سنگين دفاع از همه اّمت 
اسالمى را بر دوش گرفته و به نوك پيكان دفاع از اسالم و مسلمانان مبدل شده 
است. اين ملّت مسووليت نبردى نابرابر را در برابر هجوم رژيم صهيونيستى بر 

عهده دارد.
وزير اسبق امور خارجه ايران يادآور شد: در اين ميان محاصره ناجوانمردانه مردم 
غّزه، ملموس ترين نمونه ظلم اتحاد صليبى - صهيونيستى عليه مسلمانان است. 
پيروى از امام حسين (ع) و آموزه هاى عاشورا ما را موظف مى كند تا يارى اين 
ملّت مظلوم را سرلوحه كارهاى خويش قرار دهيم. حضرت امام خمينى در 

حقيقت يكبار ديگر پرچم امام حسين (ع) را عليه استكبار جهانى برداشت. 
مقام معظم رهبرى حضرت آيت اّهللا خامنه اى، در تبعيت از امام خمينى (ره) 
قيام حضرت اباعبداهللاَّ الحسين (ع) را الگوى خويش قرار داده و احياى اسالم و 
ارزش هاى اسالمى را وجهه هّمت خود نموده اند و در همين راستا سعى بليغ در 

وحدت اّمت اسالمى داشته و فتواى اخير ايشان نمونه چنين كوششى است.
مشاور رهبر معظم انقالب اسالمي به جايگاه ويژه كشور تركيه در دفاع از 
مقدسات اسالمى و مقابله با توطئه هاى ضداسالمى اشاره كرد و با تقدير از اين 

نقش تاريخى، وحدت اسالمى موجود در تركيه را مورد ستايش قرار داد.
وي حضور اردوغان نخست وزير تركيه در اين مراسم و عزادارى ملّت تركيه در 
عاشوراى حسينى را يكى از مهمترين نمادهاى وحدت اسالمى دانست و در 
خاتمه كالم خود شعرى از موالنا جالل الدين رومى درباره حضرت امام حسين 

(ع) و فاجعه عاشورا به اين شرح خواند:
در دفتر ششم مثنوى معنوى، در داستان آن كس كه روز عاشورا به شهر "حلب" 
وارد شد و چون عزادارى شيعيان را ديد پرسيد كه اين غوغا و هياهو را چه سبب 

است؛ به او جواب دادند:
روز عاشورا نمى دانى كه هست 

ماتم جانى كه از قرنى به است 
پيش مؤمن كى بود اين قصه خوار

قدر عشق گوش، عشق گوشوار
پيش مؤمن ماتم آن پاك روح 

شهره تر باشد ز صد طوفان نوح
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�  به كوشش:  برهان محمودي
(خبرگزاري ابنـاـ  وابسته به مجمع)

تالش كرديم
تمامي حساسيت ها را
در نظر بگيريم

گنجينه مجمع: سريال مختارنامه در حال رسيدن به نقطه اوج خود است. 
اماانتقادات و اشكاالتي در آن به چشم مي خورد كه دور از انتظاراست.

ـ براى پاسخ بد نيست به يك مقدمه اشاره كنم: «داوود ميرباقرى» كارگردان و 
نويسنده متن نهايى سريال مختارنامه، براى ساخت اين سريال با كارشناسان، 
مورخان، روحانيون و افراد مطلع زيادى گفت وگو كرد؛ و در آخر نيز به همراه 
«حجت االسالم والمسلمين رسول جعفريان» كه در اين پروژه به عنوان مشاور 
و محقق تاريخ اسالم حضور داشت، طى سفر به قم و ديدار با علماء، نظر آنها را 

درخصوص اين اثر در مرحله نگارش جويا شدند.
ديدگاه هاى مختلفى درخصوص شخصيت مختار و اين مقطع تاريخى وجود 
داشت كه در مرحله نگارش مورد توجه واقع شد و در نهايت، متن اصلى نيز 
براى مطالعه و تأييد در اختيار برخى از بزرگان قرار گرفت. با چنين سابقه اى 
بعيد است كه در سريال مختارنامه كارگردان بخواهد كارى خالف شرع و عرف 

نمايش دهد.

گنجينه مجمع: در بسيارى از سريال هاى تاريخى يا فيلم هاى مذهبى، مى بينيم 
كه نام هايى چون «حجت االسالم گلى» يا «حجت االسالم والمسلمين جعفريان» 
به عنوان كارشناسان مذهبى يا مشاوران تاريخى فيلمنامه در عنوان بندى اثر 
وجود دارد؛ اما سريال يا فيلم در طول نمايش با انبوهى از اشكاالت فقهى، 
اعتقادى و تاريخى مواجه مى شود!  آيا در مختارنامه نيز شاهد چنين ايراداتى 

خواهيم بود يا خير؟
ـ متأسفانه گاهى چنين اتفاقى رخ مى دهد. حتى در آثار نمايشى كه كارشناس 
نظامى و انتظامى دارند نيز بعضاً با برخى مشكالت در همين حوزه مسائل نظامى 

مواجه هستيم.
اما در سريال مختارنامه، كارشناس مذهبي و تاريخي در مقاطع مهم و حساس 
حضور داشته و به كارگردان مشاوره داده اند. اين مشاوره و نظارت در ابتدا شامل 
سيناپس، بعدها درخصوص فيلمنامه، و در ماه هاى اخير شامل حال تدوين نيز 
شد تا كار  به شكل كامل رسيد. حتى در برخى قسمت ها كه مثالً اداى كلمات 
به شكل عربى از سوى برخى بازيگران درست انجام نشده بود، ايشان اصالحاتى 

را اعالم كردند كه در حد توان گروه در كار صورت گرفت.
البته در كار بزرگى همچون مختارنامه بعيد نيست ايرادهاى كوچكى وجود 
داشته باشد اما فكر نمى كنم ايرادات و اشكاالت بزرگى كه شما گفتيد، در 
آخرين ساخته ميرباقرى ديده شود؛ زيرا براى خود كارگردان و گروه سازنده هم 

مهم بوده كه كارى با اين درجه حساسيت بدون اشكال عرضه شود.

گنجينه مجمع: با توجه به حساسيت مراجع تقليد و نيز فتواى اخير مقام معظم 
رهبرى، نسبت به عدم توهين به مقدسات اهل سنت هم دقت شد؟

ـ فيلمنامه ى مختارنامه برگرفته از تخيل ميرباقرى نبوده و او با حساسيت نسبت 

نام «رضا استادى» براى عالقه مندان حرفه اى 
سينما، تئاتر و تلويزيون، نامى آشناست. اين 
نويسنده، روزنامه نگار و منتقد سينمايى به عنوان 
مدير روابط عمومى بسيارى از فيلم ها و سريال هاـ  
از جمله مختارنامهـ  نيز انجام وظيفه كرده است.
در گفتگو با وى ، به پاسخ برخي مسائل در باب اين 
سريال پرداخته ايم:
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به متون تاريخى و مذهبى و اصول شرعى فيلمنامه ى نهايى را تهيه كرده است. 
يكى از حساسيت ها و تالش هاى آقاى ميرباقرى اين بود كه متون موجود شيعه 
را با اسناد اهل سنت تطبيق دهد تا به يك نتيجه متقن و نهايى دست يابد. به 
عنوان مثال در مورد شهادت امام حسن(ع)، بيشتر مردم بر اين عقيده اند كه 
«جعده بنت اشعث كندى» كه در همسر امام(ع) بود ايشان را به شهادت رسانده 
 است و حتى در سريال تنهاترين سردار (ساخته مهدى فخيم زاده) هم همسر 
امام(ع) را قاتل ايشان نمايش دادند. در حالى كه در مختارنامه اينگونه نيست؛ به 
اين خاطر كه در بررسى هاى تاريخى و سير در منابع اهل سنت و شيعه، اتفاق 

نظرى بر سر نوشاندن جام زهر به امام(ع) از سوى همسرشان يافت نشد.

گنجينه مجمع: يكى از نگرانى هاى مخاطبان مذهبى و عاشق اهل بيت(ع)، 
وجود مؤثر داستان هاى عاشقانه در موازات داستان اصلى در كارهاى ميرباقرى 
است. اين داستانك ها گاهى آنقدر پررنگ مى شود كه داستان اصلى سريال و 
هدف اصلى آن را در حاشيه قرار مى دهند! اين مسأله در سريال امام على(ع)ـ  
بخصوص قسمت هاى انتهايى كه منتهى به شهادت حضرت(ع) مى شدـ  بشدت 
نمايان بود. مثالً در نقش افرادى چون «وليد»، «قطام» و «وردان» خيلى مبالغه 

گرديد و حتى ضرب المثل ها و لطيفه هايى هم در افواه مردم ساخته شد!
در قسمت هاي ابتدايي مختارنامه هم، در چند كشمكش عشقى در موازات 

داستان ديديم؛ آيا اين مسأله ضررى به اصل داستان وارد نمى كند؟
ـ قبل از هر چيز بايد بگويم هيچيك از شخصيت هاى موجود در سريال تخيلى 
و بافته ذهن ميرباقرى نيستند. مثال همين ماجراى خانوادگى مختار و ازدواج 
او، در تمام اسناد تاريخى موجود است. حتى در همه جا ذكر شده كه مختار سه 
بار ازدواج كرد ولى ميرباقرى تنها دو ازدواج او را به تصوير كشانده است؛ چون 
تشخيص داد كه نمايش هر سه ازدواج مختار، ممكن است به روند داستان اصلى 
ضربه بزند و آن را به حاشيه براند لذا به دليل عدم ضرورت اين موضوع، تنها به 

دو زندگى وى مى پردازيم.
از سوى ديگر يك سريال تاريخى، پيش از آنكه بازسازى اتفاقات پيشين باشد، 
يك اثر هنرى است و مانند همه آثار، بايد از كشش دراماتيك هم برخوردار 
باشد. اگر اين سريال خالى از كشمكش دراماتيك باشد، به يك نمايش خشك 
و كم جاذبه تاريخى صرف تبديل مى شود كه دنبال كردن آن براى مخاطب هم 
دليلى ندارد. بنابراين نمى شود فرآيند دراماتيك را مخدوش كرد. اما نكته مهم 

اين است كه چنين ماجراهايى تا چه اندازه در خدمت داستان باشد.
گنجينه مجمع: يعنى وجود داستان هاى عاشقانه در موازات داستان اصلى، 

استفاده ابزارى است تا مردم سريال را ببينند؟!
ـ خير؛ ما به هيچ عنوان نمى خواستيم از اين داستان يا بازيگران زن، استفاده 
ابزارى كنيم. مخاطبان سريال مختارنامه افراد خاص و مطلعى هستند كه به 
خوبى مى دانند اول بايد با محتواى اثر و داستان اصلى ارتباط برقرار كنند و 

از عمق عمل مختار آگاه شوند، و سپس به سراغ فرم و ظواهر و داستان هاى 
فرعى فيلم بروند. در سريال مختارنامه نيز اين ماجراى عاشقانه مختار كاركردى 
داستانى پيدا كرده است. همسر اول مختار دختر يكى از اعراب جاهلى است. 
مختار او را دوست دارد اما او ميانه اى با اعتقادات مختار ندارد. اين مسأله سبب 
مى شود تا مختار از زندگى اولش رضايت اعتقادى نداشته باشد. از طرفى همسر 
دوم او «عمره» دختر «نعمان بن بشير» حاكم كوفه است. فردى كه مختار براى 
همراهى با امام حسين (ع) مجبور مى شود تا در مقابل اوـ  نعمانـ  ايستادگى 
كند؛ حال آنكه عمره به عنوان دختر نعمان، زنى فاضل است كه در مسير قيام، 

مختار را بسيار همراهى مى كند.
با توجه به اين نكات، استفاده از اين شخصيت ها در داستان جنبه كامال كاربردى 
دارد و كارگردان تالش نكرده تا صرفاً با نمايش چهره زيباى زنان، مخاطب را 

پاى تلويزيون نگه دارد.

گنجينه مجمع: نگرانى ديگرى كه درباره ى اين سريال وجود دارد اين است كه 
نشان دادن صحنه هاى انتقام از دشمنان ـ مانند سوزاندن ودست و پا بريدن 
و... ـ ممكن است باعث شود كه خداي ناكرده برخى از عامه مردم كه اطالع 
تاريخى زيادى ندارند، نسبت به قاتالن امام حسين(ع) دلسوزى كنند و نتيجه 

عكس شود!
ـ جاى نگرانى نيست؛ چون چنين صحنه هايى نشان داده نمى شود.

گنجينه مجمع: به عنوان آخرين سؤال، پس از استقبال خوب مسلمانان جهان از 
سريال حضرت يوسف(ع)، پيام هاى متعددى از سوى شيعيان كشورهاى عربى 
و شبه قاره به خبرگزارى ابنا مى رسد و مى پرسند: فيلم ها و سريال هايى مانند 
«ملك سليمان» و «مختارنامه» چه زمانى به شكل دوبله شده به زبان هاى ديگر 

ـ مخصوصاً عربى و اردوـ  پخش مى شوند؟
ـ هم اكنون شبكه جام جم همزبان با پخش فارسى، در حال پخش اين سريال با 
زيرنويس انگليسى براى ايرانيان خارج از كشور است كه شيعيان هند و پاكستان 
نيز با توجه به دانستن زبان انگليسى مى توانند از آن استفاده كنند. احتماال از 
قسمت دوازدهم يا سيزدهم به بعد، پخش سريال را به زبان عربى هم آغاز مى 
كنيم. اما اول بايد مشكالت فنى مان را حل كنيم تا بتوانيم بسته آماده سريال را 

به مدير دوبالژ بدهيم تا آن را براى دوبله به زبان عربى آماده كند.
ناگفته نماند كه پيدا كردن صداهاى مناسب با بازيگران فعلى و تطبيق آن صداها 
و نيز ترجمه اى درخور شأن سريال، كار بسيار سختى است و به همين دليل 
خود آقاى ميرباقرى با حساسيت زيادى اين مسأله را دنبال مى كنند. اما اينكه 

به زبان اردو دوبله بشود، هنوز تدبيرى انديشيده نشده است.  

گنجينه مجمع: از اينكه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد متشكريم.
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�  به قلم:  دكتر جواد محدثين
(استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر تاريخ اسالم)

اصل گفتگو
در صحنه ياد شده، بر اساس نقليات مشابهى كه در 
منابع متعدد تاريخى آمدهـ  و در ديالوگ هاى بيان 
شده نيز منعكس بودـ  ابن زياد، جناب مسلم را به 
شورش بر عليه امام مسلمين، و ايجاد تفرقه در كوفه 
متهم ساخت و ايشان با صالبتى تمام، اتهامات را رد 
نمود، از ستمگرى ها و فجايع ابن زياد و پدرش ياد 
فرمود، و  قصد خود را ممانعت از فساد بنى اميه و 

بازگشت به كتاب خدا و عدالت اعالم داشت.
در ادامه اين گفتگو ابن زياد مى گويد: «كأنك تظن 
أن لكم في االمر شيئا» يعنى «گويا تو گمان مى كنى 

كه شما در حكومت صاحب سهميد؟».
و جناب مسلم شجاعانه پاسخ مى دهد: «واهللا ما 
هو بالظن و لكنه اليقين» يعنى «به خدا قسم، اين 
گمان نيست، بلكه يقين است.» (سند: تاريخ طبرى، 
مؤسسه� االعلمى، بيروت، جلد4، صفحه282- اللهوف، 
سيد بن طاووس، انوارالهدى، قم، صفحه 56 ــ مقتل 
ـ  الحسين(ع)، ابومخنف، مطبعه� العلميه�، قم، صفحه54ـ 
البدايه� و النهايه�، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جلد8، 

صفحه774 ). 
پس از اين، ابن زياد ديگر تاب نمى آورد و دستور 

قتل آن بزرگمرد را صادر مى كند.

خطاى سريال
اضافه  به گفتگوهاى فوق  اما در سريال، مطالبى 
شده كه در منابع تاريخى نيامده و لذا فاقد سنديت 
خالف  قطعاً  مى آيد،  كه  توضيحاتى  بنابه  بلكه  و 

حقيقت است. 
ابن زياد ضمن متهم  افزوده شده،  اين بخِش  در 
به  را  حديثى  قدرت طلبى،  به  بنى هاشم  ساختن 
از  «كسى  كه:  مى دهد  نسبت  خدا(ص)  رسول 
من ارث نمى برد.» و جناب مسلم نيز بر آن صحه 
مى گذارد و مى افزايد: «علويان داعيه ارث و ميراث 
ندارند. در خالفت حقى دارند مثل همه مسلمين، 

كه فقط شايسته صلحا و مؤمنين امت است...» .
تعبير ارث در جمله اضافه شده به كالم ابن زياد 
طبعاً ميراث خالفت است، كه مدعاى قطعى اهل 
به  نسبت  خويش  جانشينى  موضوع  در  بيت(ع) 

پيامبر اكرم(ص) بوده است.
بارها  و  بارها  خدا(ص)،  رسول  ديگر  تعبير  به 

ائمه  جانشينى  به  نسبت  خود  توصيفات  در 
از  پس  اميرالمؤمنين(ع)  به ويژه  معصومين(ع)، 
تعبير  متفاوت،  و  متعدد  تعابير  ميان  در  ايشان، 
و  برده اند،  به كار  نيز  را  خويش»  از  آنان  «وراثت 
البته اين توصيف، پايه قرآنى دارد، از جمله آن جا 
كه فرموده: «َو لََقْد آتَْيَنا َداُوَد َو ُسلَْيَماَن ِعلًْما َو َقاَال 
لََنا َعلىَ  َكِثيٍر مِّْن ِعَباِدهِ الُْمْؤِمِنيَن  ِ الَِّذى َفضَّ الح¯ْمُد ِهللاَّ
* َو َورَِث ُسلَْيَماُن َداُوَد ...» (سوره نمل/آيه 15و16) 
«و ما به داوود و سليمان، دانشى عظيم داديم و 
آنان گفتند: «ستايش از آن خداوندى است كه ما 
را بر بسيارى از بندگان مؤمنش برترى بخشيد * و 

سليمان وارث داود شد...» .
مالحظه مى شود كه در آيات فوق، سخن از ميراث 
مالى و مادى نيست و حضرت سليمان(ع)، در علم 
لدنى و مقامى كه خداوند به واسطه آن، ايشان را 
بر ديگران برترى داده، يعنى رسالت، وارث حضرت 

داود(ع) دانسته شده است.
اما در سخنان رسول اكرم(ص)، نخست به سراغ 
خطابه غدير مى رويم، كه در آستانه آن عيد بزرگ 
قرار گرفته ايم. حضرت در فرازى از آن خطابه عظيم 
ِّى أََدُعها إِماَمه�ً َو وِراثَه� فى  فرمودند: «َمعاِشَرالّناِس، إِن
، َوَقْد بَلَّْغُت ما أُِمرُت بَِتْبليِغِه  َعِقبى إِلى  يَْوِم الِْقياَمه�ِ
ْن  ه� َعلى ُكلِّ حاِضٍر َوغائٍب َو َعلى ُكلِّ أََحٍد ِممَّ ُحجَّ
َشِهَد أَْولَْم يَْشَهْد، ُولَِد أَْولَْم يُولَْد، َفلُْيَبلِِّغ الْحاِضُر الْغائَِب 
َوالْوالُِد الَْولََد إِلى  يَْوِم الِْقياَمه�.»يعني: «هان مردمان! 
اينك جانشينى خود را به عنوان امامت و وراثت 
مى گذارم.  برجاى  رستاخيز  روز  تا  خود  نسل  در 
بر  برهان  تا  دادم،  انجام  را  خود  مأموريت  اكنون 
هر شاهد و غايب و نيز برهمه ى آنان باشد كه زاده 
شده يا نشده اند. پس بايد اين سخن را تا برپايى 
رستاخيز، حاضران به غايبان و والدين به فرزندان 

ابالغ كنند.»

فضيلت على(ع) از زبان رسول خدا (ص)
رسول خدا(ص) در اين خطابه و پيش از عبارات 
فوق، ده ها توصيف در فضيلت حضرت على(ع)، و 

خالفت ايشان بيان فرمودند، از جمله:
على بن ابى طالب، برادر، وصى و جانشين من بر 
امتم، اماِم پس از من...و ولّى شما بعد از خدا و رسول 

است.

«مختارنامه» و 
«غدير خم» 
نقدى بر مناظره 
عبيداهللا زياد و مسلم 
بن عقيل

روشن است كه نقد يك اثر، به معناى چشم بستن 
بر زحمات منجر به توليد آن، و يا امتيازاتش نيست. 
هم چنين اهميت يك اثر هنرى مانند مجموعه 
«مختارنامه» از جهات متعدد نيز، دليلى بر خوددارى 
يا تسامح در نقد آن نخواهد بود، به ويژه از نقطه نظر 
مسائل عقيدتى، كه طبعاً از اهم اهداف اين كار بوده 
است.
در يكي از قسمت هاي اولية اين مجموعه، گفتگوهايى 
» و  ميان «جناب مسلم بن عقيلـ  سالم اهللا عليهـ 
«ابن زياد» بازگو شد كه بخشى از آن، ضمن فقدان 
استناد تاريخى، خالف داليل و قرائن فراوان بود.
اين كه در ساخت چنين مجموعه اى، برخىـ  يا بهتر 
بگوييم بسيارىـ  گفتارها، فاقد سنديت منصوص 
تاريخى و برگرفته از فضاى كلى نقل شده در تاريخ 
باشد، ناگزير است، اما تدوين اين بخش ها، حساسيت 
خاص خود راـ  كه طبعاً جابه جا تفاوت مى كندـ  در 
بردارد.
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َُّهاالرَُّسوُل  َّما َولِيُُّكمُ اهللاُّ َو َرُسولُُه..» و « يا أَي آيه « إِن
بَلِّْغ..» درباره او نازل شده است.

خداوند او را سرپرست شما قرار داده و اطاعتش را 
بر همگان واجب ساخته است.

پس از من على، به امر پروردگار، ولّى و امام شما 
است، سپس در نسل من از فرزندان او تا قيامت.

هيچ حالل و حرامى نيست، مگر آن چه خدا و 
رسول و آنان (امامان(ع)) حالل و حرام بشمارند.

خداوند همه علوم را در وجود من گردآورد، و من 
همه را به «امام المتقين» آموختم، و او «امام مبين» 

است.
او از جانب خداوند امام است، و خداوند هرگز توبه ى 

منكر اورا نمى پذيرد و چنين كسى را نمى آمرزد.
به خداوند سوگند كه باطن آيات قرآن و تفسير 

آن ها را جز او برايتان روشن نمى كند.
على و فرزندان پاكم از نسل او ثقل اصغرند و 
قرآن ثقل اكبر.. اين دو هرگز تا قيامت از هم جدا 

نمى شوند.
آنان امينان خداوند در ميان آفريدگان و حاكمان 

او در زمين اند.
هيچ كس جز اين برادرم، «اميرالمؤمنين» نيست.

اين على است برادر و وصى و دربرگيرنده دانش 
من و جانشين من در ميان امت و بر تفسير كتاب 
خدا. او مردمان را به سوى خدا مى خواند و به آن چه 
موجب خشنودى اوست عمل مى كند و با دشمنان 

او مى ستيزد.
پيامبر اكرم(ص) پس از بيان ويژگى هاى فوق (و 
بيش از اين ها) همه را در عبارتى كه پيش تر آورديم، 
ِّى أََدُعها إِماَمًة َو وِراثًَة  چنين خالصه فرمودند: « إِن
فى َعِقبى إِلى  يَْوِم الِْقياَمِة» يعنى همه آن چه گفته 
شد، به عنوان امامت و وراثت در نسل خود تا روز 

رستاخيز برجاى مى گذارم.
به تعبير ديگر رسول خدا(ص) اميرالمؤمنين(ع) و 
ساير امامان(ع) را ميراث دار همه فضايل و مراتبى 
مى شمارند، كه گزيده اش در عبارات باال گذشت: 

واليت، امامت، اطاعت، علم الهى و ...
ناگفته نماند كه توصيف اميرالمؤمنين(ع) به وصى 
خود از سوى رسول خدا(ص) افزون بر آن كه در 
منابع شيعى به فراوانى آمده، در منابع تسنن نيز 
مكرراً نقل شده، مانند: « أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى غير أنه ال نبي بعدى وأنت أخي ووارثي»: 

«(يا على) تو نسبت به من، مانند هارون نسبت به 
موسايى، جز آن كه پيامبرى بعد از من نيست، و 
تو برادر و وصى من هستى.» (كنزالعمال، متقى 
صفحه  جلد9،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  هندى، 
107و جلد13، صفحه106) «فأنت عندي بمنزلة 
هارون من موسى و وارثي» (المعجم الكبير، طبرانى، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، جلد5، صفحه221 
– الدرالمنثور، سيوطى، دار المعرفة للطباعة و النشر، 
بيروت، جلد4، صفحه371) «أنت أخي و صاحبي و 
وارثي و وزيري» (السنن الكبرى، نسائى، دار الكتب 

العلمية، بيروت، جلد5، صفحه126) و ....
حال، ابن زياِد سريال مختارنامه وراثت از پيامبر را 

نفى مى كند و مسلم نيز تأييد مى نمايد؟!
رسول  گذشت،  غدير  خطابه  از  كه  درفرازى 
خدا(ص) امر فرمودند: «بايد اين پيام را تا برپايى 
رستاخيز، حاضران به غايبان و والدين به فرزندان 

ابالغ كنند.»

پيامبر(ص)  دستور  با  سريال  از  بخش  اين 
بسيار فاصله دارد

براساس نقل تاريخـ  چنان كه در سريال نيز منعكس 
بود ـ هنگامى كه ابن زياد، جناب مسلم بن عقيل 
را به تفرقه افكندن در ميان كوفيان متهم كرد، 
ايشان با اشاره به جنايات فجيع پدر او يعنى زياد 
در كوفه، فرمود: «فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى 
حكم الكتاب» يعنى «ما به نزد آنان آمديم (نه براى 
تفرقه افكنى، بلكه) تا به عدالت فرمان دهيم و به 

حكم قرآن فراخوانيم.»
به يقين وقتى كه جناب مسلم اين سخنان را بيان 
مى كرد، روح فرمايشات رسول خدا(ص) در غدير، 
با روحش درآميخته بود، از جمله اين فراز كه: «إن 
فضائل علي بن أبي طالب عند اهللا عزوجل و قد أنزلها 
في القرآن أكثر من أن أحصيها في مقام واحد»: 
«قطعاً فضائل علي بن أبي طالب(ع) در نزد خداوند 
كه در قرآن نازل فرموده، بيش از آن است كه در 
يك مجلس برشمارم.» و يا «معاشر الناس القرآن 
بعده ولده»: «اى جماعت  األئمة من  يعرفكم أن 
مردم! قرآن شما را آگاه مى سازد كه فرزندان على، 
امامان پس از اويند...» (آيه مورد استشهاد حضرت 

را در متن خطابه مالحظه فرماييد.)
هم چنين اين فراز حساس خطابه: «أال و إن رأس 

األمر بالمعروف و النهي عن المنكر أن تنتهوا إلى 
و  بقبوله  تأمروه  و  يحضر  لم  من  تبلغوه  و  قولي 
تنهوه عن مخالفته»: «هشيار باشيد كه باالترين امر 
به معروف و نهى از منكر آن است كه سخن من 
(درباره خالفت و وصايت) را دريابيد و به آنان كه 
حضور ندارند برسانيد، و به قبول آن امرشان كنيد و 

از مخالفت با آن نهيشان نماييد.»
قابل درك است كه شرايط، اجازه تصريح بيشتر به 
حقانيت خالفت الهى اميرمؤمنان(ع) را نمى داده، 
با ذكر غاصب بودن خلفاى  و جناب مسلم صرفاً 
بنى اميه، و اظهار يقين به «صاحب حق بودن اهل 
بيت(ع) در حكومت» بدان اشاره نموده باشد، اما 
سخن جعلى منصوب به ابن زياد در سريال و تأييد 
مضمونش از جانب فرستاده حضرت اباعبداهللا(ع) كه 
او را "ثقه ي خويش" خوانده اند، هرگز جا ندارد، نه 

در نص تاريخ و نه در فضاى گزارش شده در تاريخ.

خطاى مشابه در سريال يوسف پيامبر(ع)
به تازگى با يكى از همكاران دانشگاهى كه فهميدم 
در سريال حضرت يوسف(ع) مشاور مذهبى بوده اند، 
در باب خطاى اعتقادى مهمى در يك بخش از آن 
مجموعه سخن مى گفتم، كه ايشان نهايتاً در دفاع، 
به  وجود اختالف آرا در بين مفسران و عالمان دينى 
اشاره كرد. من نيز براى كوتاه كردن بحث گفتم 
مباحث قدرى دشوار به جاى خود، اما  قرآن كريم، 
حلم و بردبارى حضرت يعقوب(ع) را چنان وصف 
ْت َعْيناُه ِمَن الُْحْزِن َفُهَو َكظيم »:  كرده كه: «ابَْيضَّ
«چشمان او از اندوه سفيد (نابينا) شد، اما خشم 
خود را فرو مى برد.» (سوره يوسف(ع)/89) اما در 
سريال، چه شخصيت و اخالقى غيرمقبولى از آن 

بزرگوار ارائه مى شد؟
مقصود اين كه به نظر مى رسد نظارت هاى عقيدتى 
بر توليدات پرزحمت، پرهزينه و نهايتاً پرمخاطب 
تلويزيونى و مانند آن، به نحوى است كه گاه در 
مسائل قطعى اعتقادى، خطاهاى فاحش مالحظه 

مى شود.
درباره سريال مختارنامه، كه از اين پس به مراحل 
حساس ترى مى رسد، با توجه به تأثيرگذارى زياد 
اين قبيل آثار، جا دارد كه اكنون نيز بازبينى هاى 

مجدد اعتقادى انجام شود.
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پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى، اين فرصت را در اختيار هنرمندان مسلمان 
گذاشت كه تاريخ اسالم را مصور، و تأثير و تأثرات آن را چند برابر كنند؛ تا 
شيعيان و مسلمانان، از تاريخ گذشته خود بهتر آگاه شوند و از آن درس هاى 

بزرگ ترى بگيرند.
اين فرصت در اختيار قرار گرفت؛ اما از آن خيلى كم استفاده شد و اگر هم 
استفاده شد كامالً درست استفاده نشد. دليل آن هم اين بود كه هر كس 
خواست داستان يك فيلم تاريخى را بنويسد، افكار و انديشه هاى خود را به 
فيلمنامه تزريق كرد و يا دايره اى در اطراف خود كشيد و تنها خود و دوستان 
خود را محرم دانست و به متخصصين امر توجهى نكرد. در نتيجه نتوانست 
ظرافت هاى "دين" و "تاريخ" را درك كند؛ و نتيجه اين شد كه اثر وى، تأثيرى 

را كه انتظار مى رفت بر جاى نگذاشت.

"شيخ مفيد" سيما
به عنوان يك مثال: در همين سال هاى اخير سريالى از عالم بزرگ شيعه «شيخ 
محمد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى» مكنى به "شيخ مفيد" ساخته شد. 
اين مجموعه، در واقع فيلمى از آب درآمد حاوى تاريخچه آل بويه، و شيخ مفيد 
در آن به عنوان شخصيتى به تصوير كشيده شد كه گويا وظيفه اى جز حفظ 

پايه هاى حكومت آل بويه يا همان ديلميان نداشته است.
بويه  امراء آل  را در دربار  بيشتر وقت خود  اينكه شيخ مفيد سيما،  نتيجه 
مى گذراند تا در جلسه درس و بحث خويش، يا در حال تأليف و تصنيف آثار 

ماندگار خود!

"مال صدرا"ى سيما
و بعد از شيخ مفيد، چشممان به جمال سريال "روشن تر از خاموشى" روشن 
شد. در اين مجموعه نيز كه قرار بود حيات «شيخ صدرالدين محمد بن ابراهيم 
قوام شيرازى» معروف به "ُمالَصدرا" و "صدرالمتألهين» به جعبه هاى جادويى 
رود، بيشتر به اوضاع عالى قاپو و درگيرى هاى داخلى و خارجى خاندان شاه 

عباس پرداخته شد.
بيننده اين سريال، بيش از آنكه با زندگى و افكار متأله و فيلسوف بزرگ جهان 
اسالم در سده ي يازدهم هجرى قمرى و بنيان گذار حكمت متعاليه آشنا شود، 
اينگونه فهميد كه بزرگانى چون «مير فندرسكى» و «شيخ بهائى» وظيفه اى جز 
تقويت قدرت ظالمى همچون شاه عباس را نداشتند و مالصدرا نيز نقشى بسيار 

حاشيه اى داشت؛ و صدالبته حق واقعى مطلب ادا نشد.
(و بگذريم از اينكه ساعت پخش اين سريال هم آنقدر بد انتخاب شد كه خود 
«حسن فتحى» كارگردان آن مى گفت: خودم هم برنامه ى 90 را نگاه مى كنم، 

نه مالصدرا را !)

و اكنون "مختار" سيما
امـا سريال مختارنامه مانند برخى فيلم ها و سريال هاى مربوط به انبياء گذشته 
يا علماى سلف نيست كه نخبگان و مردم ما از محتواى آن آگاهى نداشته 
باشند. حتى نام اين سريالـ  مختارنامهـ  نيز جديد نيست؛ بلكه عنوان كتابى 
است كه بسيارى از ما در كودكى آن را در منزل خود ديده بوديم، كه البته 
در كنار داستان هاى دينى و غيردينى مخلوط به افسانه هاى اساطيرىـ  مانند 
"اميرحمزه" و "شاهنامه" و "اميرارسالن نامدار" و "تحفة الواعظين"ـ  قرار داشت، 

و مردم را سرگرم مى كرد يا روح حماسه را در آنان مى دميد.
تقريباً تمامى شيعيان جهان ـ با سواد و بى سواد ـ از طريق كتب مقتل، يا 
داستان هاى پدران و الاليى هاى مادران، و يا نشستن پاى منبر علماء و وعاظ، 
با وقايع پيش و پس از كربال آشنايى دارند و ذهنيت هايى پررنگ درباره برخى 
قسمت هاى مختارنامه ى «آقاى ميرباقرى»ـ  همچون داستان حضرت مسلم بن 

عقيل(ع)ـ  دارند.
از سوي ديگر دانشوران نيز به نقد مختارنامه پرداخته و خواهند پرداخت و ظاهراً 
امسال را با سلسله اى از نقدها و نظرها و خبرها درباره اين مجموعه به پايان 
خواهيم برد. لذا نگارنده نيز الزم ديد كه نكاتى را درباره چند بخش مهم از اين 

سريال تذكر دهد:

نقدهايى بر چند مقطع مهم 
در سريال مختارنامه

�  به قلم:  خليل سرحدي
(پژوهشگر علوم اسالمي)
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از "مسلم تاريخ" تا "مسلم مختارنامه"
ما از زمان كودكى شنيده ايم و خوانده ايم كه حضرت مسلم پهلوانى بود يل افكن 
و بسيار نيرومند؛ فصيح و بسيار بليغ؛ شجاع و بسيار نترس؛ و آزاده و بسيار منيع. 
وى جنگ و مناظره با دژخيمان ـ نظير «ابن اشعث» و «ابن حريث» و «ابن 

زياد»ـ  شخصيتى بود از تبار حمزه و جعفر و على(ع).
آنگونه كه در تاريخ آمده است او يك تنه، بسيار جنگيد و تعداد زيادى از سربازان 
عبيداهللا را به جهنم واصل كرد و سرانجام، گودالى ايجاد كردند كه در آن تيغ 
و تير بود و او وقتى به گودال افتاد بشدت زخمى شده بود و ديگر توان جنگ 
نداشت. لذا پذيرش امان رييس دژخيمان، از بى بصيرتى نبود بلكه او از يك سو 
مى دانست كه راه ديگرى پيش روى خويش ندارد و از سوى ديگر چون امان 

دادن در واقع يك تعهد شرعى بود، آن را پذيرفت.
ولى آنچه در سريال مختار نامه ديديم غير از اين بود. به غير از انتخاب غلط 
بازيگر نقش مسلمـ  بر خالف انتخاب بجاى بازيگران نقش مختار و عبيداهللاـ  
سناريو نيز او را بسيار ضعيف نشان داد؛ آنگونه كه پس از درگيرى مختصرى از 

پاى افتاد و در برابر امان نامه فرستادگان ابن زياد تسليم شد.
ولى آنچه در اين سريال پس از دستگيرى مسلم در داراالماره ى كوفه  گذشت 
تأسف بارتر بود. سخنانى كه در بين مسلم بن عقيل (ع) و عبيداهللا بن زياد در 
داراالماره رد و بدل شد در شأن مسلم نبود (كه در مقاله آقاى دكتر محدثين در 

صفحات پيشين گذشت و متعرض آنها نمى شويم).
اما در پايان آن مناظره ى آتشين، ابن زياد گفت: «وقت مرگت فرا رسيده است. 
آيا تقاضايى دارى؟» در اينجا مسلم سريال، با لحنى مغاير با شخصيت اسالمى و 
هاشمى خويش از دشمن آب مى طلبد و ابن زياد نيز مى گويد: «در ظرفى برايش 
آب بياوريد كه در آن به حيوانات حرام گوشت آب مى دهيد!!». در چنين ظرفى 
آب مى آورند و با كمال تأسف مسلم مى خواهد در همان ظرف آب بياشامد كه 

قطره اى خون به يارى اش مى آيد تا از آن ظرف نجس آب نخورد و ...
آيا چنين كارى از شخصيتى مثل مسلم بعيد نيست؟ آيا آب خوردن از ظرف 
نجس از شخصيتى كه در كنار چندين امام معصوم(ع) احكام دين آموخته ايست 
بعيد نيست؟ مسلماً بعيد است؛ چراكه اگر اينگونه نبود افتادن چند قطره خون 

كه به نجاست آب منجر شد مانع از آب خوردن حضرت مسلم(ع) نمى شد.

اما واقعيت تاريخى چيست؟
اما واقعيت تاريخى آب خواستن حضرت مسلم(ع) به شرح زير است:

پس از دستگيرى ايشان، هنگامى كه در آستانه در قصر «عمارة بن عقبة بن 
ابى معيط»، «كثير بن شهاب» و «عمرو بن حريث» منتظر اجازه ورود و بردن 
حضرت به نزد عبيداهللا بودند، چشم حضرت مسلم به كوزه ى آبى افتاد كه 
در همان نزديكى قرار داشت و تقاضاى آب كرد. اما يكى از دژخيمان ـ به نام 
«مسلم بن عمرو باهلى» ـ با دنائت و خّست گفت: «مى بينى چقدر خنك 
است؟! به خدا قسم از آن حتى يك قطره نخواهى نوشيد تا آنكه در دوزخ، حميم 
را بچشى!»(1). بقيه ى حاضرين از اين منطق ناجوانمردانه و پاسخ رذيالنه به آن 
دالور بزرگ، خشمگين شدند و يكى از آنان براى آوردن آب رفت. در اين بين 

مسلم به باهلى ملعون پاسخى كوبنده داد و فرمود: « مادرت به عزايت بنشيند! 
چقدر جفاكار، بددل، كينه توز و سنگدل هستى؟! اى فرزند باهله! تو به حميم 
و جاودانگى در دوزخ از من سزاوارتر هستى(2)؛ زيرا اطاعت از بنى سفيان را بر 

متابعت پيامبر، حضرت محمد – صلّى اهللا عليه و آله – ترجيح دادى»(3).
سپس نشسته به ديوار تكيه زد و قدحى آب در اختيار ايشان قرار گرفت تا 
بنوشد. (جالب اينكه در تاريخ جزئيات آب نيز ذكر شده است كه: از كوزه اى تميز 
بود كه دستمالى بر آن قرار داشت؛ و نه مانند سريال، از ظرفى نجس متعلق به 

حيوانات حرام گوشت!!).
حضرت(ع) قدح را به لبان خود نزديك ساخت كه ناگهان پر از خون زخم هاى 
دو لب و دندانهاى پيشين ايشان گشت. آن آب را دور ريختند و قدح را مجدداً 
پر از آب كردند و به حضرت دادند. اين بار نيز ظرف از خون، رنگ سرخى به خود 
گرفت. سومين دفعه كه ظرف پر آب را به دهان نزديك ساخت، دندان حضرت 
به آب افتاد و خون تازه از جاى آن بيرون زد. در اين هنگام حضرت(ع) به قسمت 
خدايى قناعت ورزيده خود را آماده كرد تا با كامى تشنه تن به شهادت بدهد. و 
منطق عزت و رضايت را اين گونه بر صفحات تاريخ نگاشت: «سپاس خدا را، اگر 

اين آب روزى من بود آن را نوشيده بودم»(4).

مقايسه دو روايت
حال داستان عزت مندانه ى باال را با تصويرى كه در سريال ارائه شد مقايسه 
كنيد. متأسفانه در سريال، وقتى كه به دستور ابن زياد، آب را در آن ظرف آلوده 
براى حضرت آوردند، ايشان با حرص آن را گرفت و خواست بنوشد كه خون، 

مانع شد.
نگارنده جزو منتقدين سينمايى نيستم؛ ولى مى دانم كه برداشت هايى كه از 
شخصيت مسلم بن عقيل (ع) در اذهان شيعيان است بسيار بهتر، منزه تر و 
ذوشأن تر از چيزى است كه در اين بخش از مختارنامه نشان داده شد. متأسفانه 
اين قسمت ها نه فقط نتوانست تصويرى خوب از مسلم به جوانانى بدهد كه 
قبل از اين با ايشان آشنايى نداشتند؛ بلكه تصاوير و برداشت هاى موجود را نيز 
خدشه دار ساخت و اين چيزى است كه مسؤوليتش بر عهده نويسنده، كارگردان 

و مشاور مذهبى و تاريخى سريال است.

سخنان عجيب عبداهللا بن عمر
يكى ديگر از بخش هاى نسنجيده ى اين سريال، گفتگوى جناب مختار با «جناب 
عبداهللا بن عمر» است. در اين ديدار، وقتى كه خواهر مختار و همسر عبداهللا نام 
خلفاى مقتول گذشته را مى آورد و مختار ار از تحريك عبداهللا به قيام بازمى دارد، 
عبداهللا اضافه مى كند: «چرا حسين را نمى گويى؟ مگر دعواى حسين و يزيد بر 

سر چه بود؟ دعواى آنها هم بر سر خالفت بود» !!!
در اينجا جاداشت كه مختار، به عنوان يك شيعه ى دوآتشه ى علوىـ  آنگونه كه 
سريال سعى دارد جا بياندازدـ  پاسخ عبداهللا بن عمر را بدهد و بگويد كه: «خير! 
حسين بن على نه براى كسب حكومت و خالفت، بلكه براى امر به معروف و 

نهى از منكر و اصالح امت جدش قيام كرد».
اما مختار سريال ـ بنا به اهمال نويسنده و كارگردان و مشاور مذهبى سريال 
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ـ سكوت كرد تا در ذهن بينندگان ناوارد به مبانى تشيع، خداى ناكرده اين امر 
حك شود كه حضرت سيدالشهداء(ع) به دنبال حكومت و مقام بود!

در اينجا بايد خدا را شكر  كنم كه منابر و مجالس حسينى هستند و هر سال 
مردم را با فلسفه واقعى قيام كربال آشنا مى كنند؛ و اال معلوم نبود كه اينگونه 

ساده انگارى ها در فيلم هاى مذهبى ما چه به روز عقايد جوانان ما مى آورد.

ورود مختار به مكه ، بدون احرام!
از موارد عجيب ديگر در اين سريال، ورود مختار به شهر مكه بدون احرام است!

بر مبناى احكام اسالمى، براى وارد شدن به منطقه ى مكه و نيز مسجدالحرام، 
واجب است كه انسان مسلمان در يكي از مواقيت (و يا مطابق احكام اهل سنت، 
در نقاط دورتر) احرام حج يا عمره ببندد و با حالت احرام وارد شود؛ خواه در 

ماه هاي حج باشد و يا ماه هاي ديگر سال.(5)
در اين مورد روايات متعدد صحيح و  حسنى وجود دارد؛ از جمله: عن علي 
بن حمزه قال: «سألت ابا ابراهيم (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة، المرة و 
المرتين و الثالث، كيف يصنع؟ قال: اذا دخل فليدخل ملّبياً و اذا خرج فليخرج 
ُمِحالًّ.» ابن حمزه مي گويد: «از امام هفتم پرسيدم مردي كه در طول سال؛ 
يكبار، دوبار يا سه بار داخل مكه مي شود، وظيفه اش چيست؟ فرمود: در حال 

تلبيه (و احرام) داخل شده و در حال احالل خارج گردد. (6)
و عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(ع) هل يدخل الرجل مكة بغير 
احرام؟ قال: ال االّمريضاً أو من به بطن.» محمد بن مسلم مي گويد: «از امام 
باقر(ع) پرسيدم آيا شخص مي تواند بدون احرام وارد مكه شود؟ فرمود: نه مگر 

مريض يا مبطون باشد.» (7)
حال آنكه مختار ـ با آن شخصيت خاص ـ در وقت اولين ورود به مكه در اين 

فيلم، بدون بستن احرام وارد مكه شد و با  اسبش تا مسجد الحرام آمد !!!

نقش كارشناسان مذهبى و تاريخى
وجود مكرر اينگونه اشتباهات بزرگ در اينگونه سريال هاى مهم و پرهزينه، 
انسان را به شك مى اندازد كه وجود نام اشخاص محقق و روحانى در تيتراژ 

سريال ها، بيشتر از آنكه واقعى باشد، تزئينى است!
با رسانه ها  از اين مسؤول روابط عمومى سريال مختارنامه در گفتگو  پيش 
(8) گفته بود: «آقاى داوود ميرباقرى كارگردان و نويسنده متن نهايى سريال 
مختارنامه، براى ساخت اين سريال با كارشناسان، مورخان، روحانيون و افراد 
مطلع زيادى گفت وگو كرد؛ و در آخر نيز به همراه "حجت االسالم والمسلمين 
رسول جعفريان" كه در اين پروژه به عنوان مشاور و محقق تاريخ اسالم حضور 
داشت، طى سفر به قم و ديدار با علماء، نظر آنها را درخصوص اين اثر در مرحله 
نگارش جويا شد. ديدگاه هاى مختلفى درخصوص شخصيت مختار و اين مقطع 
تاريخى وجود داشت كه در مرحله نگارش مورد توجه واقع شد و در نهايت، متن 
اصلى نيز براى مطالعه و تأييد در اختيار برخى از بزرگان قرار گرفت. با چنين 
سابقه اى بعيد است كه در سريال مختارنامه كارگردان بخواهد كارى خالف 

شرع و عرف نمايش دهد»!
حال آنكه «حجت االسالم والمسلمين رسول جعفريان» در گفتگو با روزنامه 

تهران امروز  گفت: «من هيچ ديدارى با علما و روحانيون قم درباره سريال 
مختارنامه نداشته ام. شش، هفت سال پيش برنامه اى در قم درباره سينما و 
تاريخ اسالم برگزار شد كه آقاى ميرباقرى هم در آن نشست حضور داشت و 

اصال ربطى هم به سريال مختارنامه نداشت»!(9)
مسؤول روابط عمومى سريال همچنين گفت: «در سريال مختارنامه، حجت 
االسالم رسول جعفريان در مقاطع مهم و حساس حضور داشته و به كارگردان 
مشاوره داده اند. اين مشاوره و نظارت در ابتدا شامل سيناپس، بعدها درخصوص 
فيلمنامه، و در ماه هاى اخير شامل حال تدوين نيز شد تا كار  به شكل كامل 
رسيد. حتى در برخى قسمت ها كه مثالً اداى كلمات به شكل عربى از سوى 
برخى بازيگران درست انجام نشده بود، ايشان اصالحاتى را اعالم كردند كه در 

حد توان گروه در كار صورت گرفت».
اينك بايد از استاد رسول جعفريانـ  كه تسلطشان بر تاريخ غير قابل انكار است 
و ضمناً يد طواليى نيز در پژوهش هاى مربوط به حج دارند ـ پرسيد كه: آيا 
واقعا شما در جريان بخش هايى از فيلمنامه كه مربوط به "گفتگوهاى حضرت 
مسلم(ع) و ابن زياد"، "آب خواستن حضرت مسلم(ع)"، "ورود بدون احرام مختار 

به مكه" و "گفتگوى مختار و عبداهللا عمر" بوده ايد يا خير؟
و اگر نبوده ايد چرا اجازه مى دهيد نام شما به عنوان مشاور مذهبى و تاريخى در 

تيتراژ سريال قرار گيرد؟

سخن پايانى
نويسنده بسيار از آقاى ميرباقرى متشكر است كه به جاى ساختن فيلم هاى 
مبتذل اين روزهاى سينماى ما ـ نظير"چارچنگولى" و فيلم هاى ازدواجى و 
عشقى سخيف ديگرـ  وقت و انرژى خود را صرف ابالغ پيام اهل بيت(ع) مى كند 
و تاكنون آثار خوبى درباره "اميرالمؤمنين على(ع)"، "قيام عاشورا" و "حضرت 

عبدالعظيم(ع)" ساخته است.
اما به موازات اين سپاس، انتظار داريم كه اين كارگردان برجسته ـ كه داراى 
مقدارى تحصيالت حوزوي و مطالعات ديني نيز هست ـ  اينگونه اشتباهات 

بزرگ را در آثار خود ثبت ننمايد.

منابع:
ــــــــــــــــــــــ

1. محمد بن جرير طبرى؛ تاريخ االمم والملوك؛  ج4ـ  شيخ مفيد؛  االرشاد؛ ص 215.
2. طبرى؛ همان؛ ج4، ص 281 – 282.

3. الفتوح، ج5، ص 96. اين كتاب همچنين از جمله پاسخ هاى محكم حضرت به اين شخص 
چنين نقل مى كند كه فرمود: «واى بر تو! چقدر سخت دل، كينه توز و خشن هستى؟! شهادت 
مى دهم كه اگر از قريش باشى از گروه طلقاء ـ آزادشدگان مشرك مكه ـ هستى و اگر از غير 

قريشى، تو را به جز پدرت نسبت مى دهند...».
4. طبرى، ج4، ص 282، االرشاد، ص 215.

5. سيد محمد طباطبايي، مدارك االحكام، ص 463، (چاپ سنگي)، محمد حسن النجفي، جواهر 
الكالم، ج 18، ص 437.

6. شيخ حر عاملى؛ وسائل الشيعه؛ ج 5، ص 69.
7.  همان، ج 5، ص 67.

8. خالصه اى از اين مصاحبه در صفحه 98 همين شماره از مجله گنجينه منتشر شده است.
9. روزنامه تهران امروز ؛ شماره 496 ؛ يكشنبه 14 آذر 1389ـ  صفحه 2.

104 شماره هاي 43و44 و45ـ  مهر و آبان و آذر 89





مظلوميت رسانه اى 73 شهيد روز قدس
مسلمانان، در روز جهانى قدس، در سرتاسر عالم نداى خمينى كبير را لبيك 
گفتند و براى آزادى فلسطين مظلوم به خيابان ها شتافتند. اين يعنى همان 
چيزى كه در گذشته براى طرفداران امام و انقالب، رؤيايى شيرين بود، اينك با 
لطف خداوند و بنيان مرصوص مؤمنان، جامه حقيقت پوشيده است و نداى امام، 

در جاى جاى جهان، كاخ زورمداران را به لرزه در مى آورد.
اينك همه ى راهيان راه امام خرسند شده اند و تالش مى كنند اين واقعيت 
شيرين را به يكديگر تبريك بگويند؛ و مى كوشند تا با استفاده از اين فرصت 
طاليى، توجه مردم دنيا را بيش از پيش به فلسطين جلب نمايند ؛ و چون 
مى دانند كه رسانه هاى دنيا در طرف مقابل قرار دارند، تالش مى كنند كه به 
تناسب دروغ پردازى هاى آنها، دنيا را با حقايق گذشته، موجود و آينده آشنا 

سازند.
پوشش رسانه اى روز قدس خوب بلكه عالى بود و رسانه هاى جمهورى اسالمى 
در انعكاس اخبار و گزارش هاى روز قدس از داخل و خارج از كشور، خوب عمل 
كردند ؛ اما در اين ميان، نقصى نيز وجود داشت كه موضوع اصلى اين نوشتار 

است:

شهادت 73 تن از سربازان روز قدس 
جوانان سازمان دانشجويى و واليى "دانشجويان اماميه" (ISO) در شهر كويته ى 
پاكستان به عشق امام و رهبرى و براى آرمان بزرگ مسلمانان ـ آزادى قدى 
شريف ـ به ميدان آمده بودند. آنها با وجود خطرات فراوان سال هاى اخير به 
ميدان آمده بودند تا نداى امام(ره) را در كشورى كه از توطئه هاى آمريكا و 

اسرائيل و وهابيت زخمى است سر دهند.
بود  قرار  استقرار رسيد، در جايى كه  به محل  كه  جمعيت جوانان، همين 
پرچم هاى آمريكا و اسرائيل به آتش كشيده شود و قطعنامه روز قدس قرائت 
شود، مورد يك حمله تروريستى انتحارى قرار گرفت. بر اثر اين حمله، در حدود 

30 نفر از جوانان واليت مدار اماميه به شهادت رسيدند.
اما كار تروريست ها به همين جان ختم نشد؛ بلكه تيراندازى نيروهاى پليس و 
شبه نظاميان هماهنگ با تروريست ها مرحله بعدى عمليات تروريستى بود كه 
بر اثر آن بيش از 40 نفر به شهادت رسيدند. (در سال 2004 نيز در عملياتى 
مشابه، تروريست ها به عزاداران عاشورا حمله كردند و چند نفر را به شهادت 
رساندند؛ اما پس از آن نيروهاى شبه نظامى و همچنين نيروهاى موسوم به 
"نيروى ضد ترورـ  Anti Terror Force يا ATF" به عزاداران بى دفاع حمله 

كردند و تعداد شهداء به هفتاد نفر رساندند!). 
به دنيال اين حادثه تروريستى و شهادت بيش از هفتاد نفر از سربازان روز 
قدس و لبيك گويان به نداى امام خمينى(ره)، شيعيان با مراجعه به اداره پليس، 

گزارشي از
تضييع حقوق شيعيان
در پاكستان
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مراسم  امنيتى،  شديد  اقدامات  عليرغم 
عاشوراى امسال نيز در پاكستان، با حمالت 
تروريستى عليه عزاداران حسينى همراه بود.

هنگو
حمله خمپاره اى به شهر "هنگو" ـ واقع در 
ايالت خيبرپختون خواـ  اگرچه به دسته هاى 
شهادت  موجب  اما  نكرد  اصابت  عزادارى 

تعدادى از مردم بى دفاع اين شهر شد. 
كوهستان هاى  از  طالبان  تروريست هاى 
در  مختلفى  مناطق  ايجنسى،  اوركزئى 
شهرستان هنگو را هدف خمپاره قرار دادند. 
تاالب"،  "قاضى  مناطق  حمالت  اين  در 
و "بازار هنگو"  "خورى كلئ"، "ملك آباد" 
هدف قرار گرفتند و مجموعاً هشت نفر در 

اين حمالت كشته شدند.
مناطق  اين  بيشتر  اينكه  به  توجه  با 
شيعه نشين نيستند، تعداد دقيق شيعيان 
براساس يك  اما  شهيدشده معلوم نيست؛ 
گزارش، در ملك آباد دو نفر از شيعيان عزادار 
شهيد شده اند؛ و گزارش ديگرى حاكى است 

كه شش نفر شهيد شده اند. 
به دنبال اين حمله بالگرد هاى توپدار ارتش 
مواضع مهاجمان را هدف قرار دادند كه بر 
اثر آن هشت نفر از تروريستها به هالكت 

رسيدند.
خبر مهم ديگر اينكه شيعيان هنگو كه امروز 
مراسم عزادارى عاشورا را با شكوه تمام برگزار 
كردند سال گذشته از عزادارى در خيابان ها 
منع شده بودند. اما امسال هيچ مانعى بر 
سر دسته هاى عزادارى ايجاد نشد و همه 
دسته ها به سالمت به محل مورد نظر رفته و 

به حسينيه مركزى بازگشتند.

پيشاور
عزادارن  كاروان  ميان  به  بمبى  پرتاب 

حسينى(ع) در دسته ى شب عاشوراى شهر 
"پيشاور" ـ مركز ايالت خيبرپختون خوا ـ 
موجب زخمى شدن تعداد زيادى از شيعيان 

پاكستانى شد.
رييس  افريدى»  «عبدالحميد  گفته  به 
از  تن   25 ريدينگ"  "ليدى  بيمارستان 
شيعيان پاكستانى كه در دسته هاى عزادارى 
انفجار  اثر  در  بوده اند،  عزادارى  به  مشغول 
بمبى زخمى شده و به بيمارستان پيشاور 
منتقل شده اند. افريدى ادامه داد: «حال يكى 
از كودكان وخيم است و بيم آن مى رود كه 

تا ساعات آينده به شهادت برسد.»
به  نيز  پيشاور  فرماندار  سيرگا»  «محمد 
بمب  با  كه  «تروريستى  گفت:  رسانه ها 
كرده،  حمله  عزادار  شيعيان  به  دست ساز 
انتحارى نبوده است و او بمب خود را به ميان 
جمعيت عزادار پرتاب كرده است!» به گفته 
سيرگا، پليس پيشاور نتوانست تروريست را 

دستگير كند. 

شكارپور
اما در شهر "شكارپور" ـ واقع در ايالت سند 
ـ يك عامل انتحارى كه قصد داشت خود را 
در جمع عزاداران حسينى منفجر كند براثر 
تيراندازى پليس زخمى شد؛ اما وى خود 
را منفجر كرد كه در اثر آن، چهار پليس، 

زخمى شدند.

پنو عاقل
در شهر "پنوعاقل" ـ واقع در ايالت سند ـ 
دو تن از عزاداران حسينى امروز در شهر پنو 
عاقل در ايالت سند پاكستان براثر تيراندازى 
شدند.  مجروح  شيعه،  ضد  تروريست هاى 
را  تيراندازى  اين  عامالن  پاكستان  پليس 

بازداشت كرد.

حمله به عزاداران حسينى  در پاكستان
قصد شكايت از تروريست ها را داشتند اما پليس حتى 
از ثبت شكايت عليه تروريست ها نيز امتناع ورزيد! آخر 
قاتل چگونه مى تواند راضى به ثبت شكايت عليه خودش 

شود؟!

مظلوميت رسانه اى فدائيان شهيد روز قدس
قدس  روز  راهپيمايى هاى  به  نسبت  رسانه ها  پوشش 
در ايران و جهان بسيار خوب بود؛ اما مظلوميت آنهايى 
كه براى برگزارى روز قدس، جان خود را به عنوان بهاء 
پرداختند مسكوت ماند و رسانه هاى جمهورى اسالمى 
ايران غير از چند خبر كوتاه چيزى در اين زمينه منعكس 

نكردند. 
سؤال اين است كه: اگر اين افراد در چنين روزى و در 
چنين حالى، در عراق، لبنان يا فلسطين كشته مى شدند 

باز هم همينگونه به ورطه فراموشى سپرده مى شدند؟
 و اينكه: با اين سياست، شيعيان و واليتمداران پاكستان 
مى توانند  پشتوانه اى  با چه  ـ  كويته  در شهر  بويژه  ـ 

راهپيمايى روز قدس برگزار كنند؟ 
فرمانده پليس ايالت بلوچستان پاكستان ادعا كرده است 
كه "اين عمليات، انتحارى بود؛ و قابل مهار نبود؛ و اگر 
اين  نمى شدند  از مسير معين خود منحرف  شيعيان 
اتفاق روى نميداد؛ و ... !!". مفهوم اين سخن و سخنان 
اينگونه اين است كه مقامات پاكستان راضى به شعار 
و  تروريست ها  بين  و  نيستند  آمريكا  و  اسرائيل  عليه 
نيروهاى دولتى نيز هماهنگى كاملى وجود دارد. هدف 
مشترك آنان هم اين است كه شيعيان كويته به طور 
خاص فراموش كنند كه شيعه هستند و واليى و عاشق 
جمهورى اسالمى و رهبرى هستند، بلكه بايد در جامعه 
و همه  قدس  روز  و  منحل شوند  كامل  به طور  آنجا 
مشخصات انقالبى، شيعى و اسالمى خود را از دست 

بدهند و به زندگى ذلت آميزى تن دهند.
دست،  يك  با  پاكستانى  مقامات  متأسفانه  اكنون 
كمك هاى بى دريغ مردم، مراجع و دولت ايران را دريافت 
مى كنند و با دست ديگر، در كنار تروريست هاى تكفيرى 
و صهيونيست پرست به كشتار روزه دارانى مى پردازند كه 
با پيروى از خمينى و خامنه اى، در شهر پر خطر كويته، 

شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل سر مى دهند.
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گزارشي از
ممنوعيت حجاب
در جمهوري آذربايجان

جمهورى آذربايجان با مساحت 86/600 كيلومتر مربع يكى از سه جمهورى 
تشكيل دهنده قفقاز جنوبى است. اين كشور با جمهوري اسالمي ايران، ارمنستان، 

تركيه، گرجستان، روسيه و درياي مازندران مرز مشترك دارد.
اين كشور دومين كشور شيعى بعد از ايران است كه 96 درصد مردم اين كشور 

مسلمان و 85 درصد آنان شيعه  اثنى عشرى هستند.
 جمعيت اين كشور طبق اطالعات اعالم شده از سوى كميته دولتى آمار اين 
كشور، تا اواخر سال 2009 ميالدى 9 ميليون نفر است كه حدود 30 درصد از 

اين تعداد در پايتخت آن يعنى شهر باكو ساكن هستند..
مردم شيعه جمهورى آذربايجان در طول سال ها، به دليل روى كارآمدن نظام هاى 
مختلف، شرايط فرهنگى، مذهبى و اجتماعى متفاوتى را تجربه كرده اند. اما اكنون 
و در حالي كه گسترش گرايشات اسالمى در جمهورى آذربايجان آن چنان باال 
گرفته است منابع غربي و صهيونيستي نيز ناگزير به اعتراف اين موضوع  شده اند 
ممنوعيت حجاب و نماز در ادارات دولتى، تخريب مساجد و مبارزه با نمادهاى 

مذهبى با شدتى همانند ممنوعيت هاى كمونيست ها دنبال مي شود.
اگر كمونيست ها و بلشويك ها مساجد را به كتابخانه و انبار تبديل كرده بودند در 
جمهورى آذربايجان مستقل، ماموران مساجد را تخريب كرده با خاك يكسان 

كردند.
پس از آنكه مسجد حضرت محمد (ص) در منطقه ياسامال شهر باكو و نيز 
مسجدى در منطقه «نفت داشالرى» تخريب شد، نوبت به مسجد حضرت 
فاطمه زهرا (س) در منطقه گونشلى شهر باكو رسيد؛ اما پس از اعتراضات شديد 
مردم و موضع گيري مراجع عظام تقليد شيعه، دولت آذربايجان از اين كار صرف 

نظر كرد.
ماموران دولتى در پاسخ سوال مردم مومن و متدين كه مى پرسيدند « دليل 
تخريب مساجد ما چيست؟» پاسخهاى مضحك مختلفى مي دادند؛  از جمله 
اينكه: اين مسجد بصورت غيرقانونى ساخته شده، موقع بنا كردن مسجد 

اشتباهات مهندسى رخ داده است و غيره مى شنيدند.
اما در دو ماه اخير، ـ و پس از فروكش كردن بحران مساجد ـ تصويب و 
ابالغ يك قانون هنجارشكن درباره حجاب از سوى وزارت آموزش و پرورش 
آذربايجان، چالش دينى و سياسى جديدى در كشور جمهورى آذربايجان 

ايجاد كرده است كه همچنان ادامه دارد.
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آغاز ماجرا
 Misir روز 22 نوامبر سال 2010  مقارن با اول آذر 1389 «ميصير مردانُو
بيانيه اى رسمى  با صدور  آذربايجان  پرورش  و  آموزش  وزير   «Mardanov
اعالم كرد: «دانش آموزانى كه در مدارس دولتى درس مى خوانند بايد يونيفورم 

بپوشند».
اين دستور كه اولين قدم دولت آذربايجان براى "ممنوعيت رسمى حجاب" در 
اين كشور شيعه محسوب مى شود واكنش شديد متدينان و شخصيت هاى دينى 
و اجتماعى اين كشور را برانگيخته است؛ زيرا مطابق اعالم، يونيفورم دخترها 
شامل "پيراهن سفيد"، "جليقه قرمز تيره"، "كاپشن آبى" و "دامن سياه و سفيد 

شطرنجى" و بدون روسرى است؛ مشابه عكس زير:

در همين حال و در حالي كه شخص وزير جرأت نكرد تا اين قانون را فراتر 
از دانش آموزان ببرد، برخى منابع خبرى وابسته به جريان هاى مخالف هيأت 
حاكمه در باكو و نيز سايت خبرى "لنت آذ (lent.az)" كه وابسته به دولت 
است اعالم كردند: «اين قانون، فراتر از دانش آموزان است و شامل معلمان خانم 

نيز مى شود».
مردانو پس از اين ابالغ در گفتگوى خبرى با خبرنگاران گفت: «صرف نظر از 
شخصيت و جايگاه خانوادگى دانش آموزان، همه بايد در مدرسه يونيفورم بپوشند 
و در صورت لزوم، به دانش آموزان اجازه نمى دهيم بدون اين لباس، سر كالس 

حاضر شوند».
وزير آموزش و پرورش آذربايجان تأكيد كرد: «تصميم ما در اين باره قاطع است. 
فقط يك نوع يونيفورم براى رفتن به مدرسه وجود دارد و همه دانش آموزان بايد 

براى ورود به مدرسه، آن يونيفورم را بپوشند و دانش آموزانى كه از اين دستور 
سرپيچى كنند حق ورود به مدرسه را نخواهند داشت».

پس از سخنان ميصير مردانو جزئيات بيشتر قوانين مربوط به حجاب را مسئولين 
رده پايين در پاسخ به اعتراضات  عنوان كردند و دامنه بخشنامه فوق را به 

معلمان خانم نيز كشاندند.

اعتراضات مردمي در داخل آذربايجان
در پى اعالم اين ابالغ آموزش و پرورش، مردم و سازمان هاى مختلف اعتراض 
شديد خود را نسبت به اين تصميم وزارت آموزش و پرورش ابراز نارضايتى 

كردند.
ابتدا رؤساى احزاب و اوقاف آذربايجان با صدور بيانيه هاى جداگانه و پى در پى، از 
به وجود آمدن چالشى قريب الوقوع در آذربايجان خبر دادند. از جمله «سازمان 
وحدت ملي و معنوي آذربايجان MMDİB)» كه يكى از مهمترين تشكل هاى 
اسالمى آذربايجان است در بيانيه اش نوشت: «اين وزير با اعالم ممنوعيت حجاب 
در مدارس آذربايجان به جنگ اسالم رفته است ولى بايد بداند كه هيچ قانونى بر 

قوانين الهى نمى تواند مقدم شود».

23 نوامبر 2010 (2 آذر 1389)
در   "(devamm) آذربايجان  دينى  اعتقادات  و  وجدان  آزادى  مدافع  "مركز 
همايشى كه در مركز رسانه آذربايجان برگزار كرد اين مسأله را مورد بررسى قرار 
داد. سخنرانان در اين كنفرانس گفتند: «مأموران دولتى سعى مى كنند ممنوعيت 
حجاب را وارد قانون تحصيل جمهورى آذربايجان كنند، ولى هنوز چنين قانونى 
به اين ماده وارد نشده است. قانون جديد يونيفورم نيز نمى تواند ممنوعيتى در 

مراكز تحصيلى براى حجاب ايجاد  كند».
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25 نوامبر 2010 (4 آذر 1389)
به ابتكار يكى از بانوان محجبه و با حمايت «حاج القار ابراهيم اغلو» همايشى با 
شركت نزديك به هزار نفر از بانوان، دانش آموزان و دانشجويان محجبه تشكيل 

شد و راهكارهاى گوناگون براى حل اين مسئله مورد مذاكره قرار گرفت.
بعد از اين مراسم، جمعيت شركت كننده براى اعتراض با اتوبوس به مسجد 
"تازه پير" رفتند و اعتراض خود را به رييس اداره مسلمانان قفقاز «حاج اهللا شكور 

پاشازاده» اعالم كردند.

1 دسامبر 2010 ( 10 آذر 1389)
پاشازاده رييس اداره مسلمانان قفقاز در مصاحبه با خبرگزارى توران با اعالم 
لغو  خواستار  و  كرده  مخالفت  حجاب  ممنوعيت  با  خويش،  رسمى  موضع 
ممنوعيت و حمايت دولت از حجاب شد. وي براى حل مسئله پيشنهاد كرد كه 

حجاب در يونيفرم پيشنهادي دختران، ديده شود.

3 دسامبر 2010 ( 12 آذر 1389)
«ناهيد محمداف» از مسئولين كميته دينى آذربايجان، موضع رسمى آن را 
اعالم كرد: «حجاب، حق فردى و قانونى هر كسى است و نمى توان براى آن 

قانون ممنوعيت صادر كرد . حجاب را با قانون نمى شود تنظيم كرد».

6 دسامبر 2010 ( 15 آذر 1389)
بيش از 2000 نفر از دينداران و بانوان محجبه شهر جليل آباد در اقدامى 
خودجوش اقدام به امضاء طومارى بزرگ كردند كه از «الهام علي اف» رييس 
جمهور خواستار رفع قانون ممنوعيت حجاب در مدارس و مؤسسات آموزشى 

شده بودند.

10 دسامبر 2010 ( 19 آذر 1389)
تجمع اعتراض آميز دينداران و زنان محجبه مقابل ساختمان وزارت علوم و 
آموزش و پرورش با دخالت پليس و نيروهاى امنيتى به درگيرى ميان آنها 

منجر شد.
در اين درگيرى نزديك به 35 نفر از دينداران دستگير شدند. براى 11 نفر از 

دستگير شدگان پرونده تشكيل شده  و قرار است در دادگاه محاكمه شوند.

11 دسامبر 2010 (20 آذر 1389)
وزير در مصاحبه با مطبوعات با اشاره مستقيم به مسئله حجاب و ماده 10-14 
قانون اساسى گفت: «قانون مسئله ممنوعيت حجاب مشكل من نيست بلكه اين 
قانون در مجلس به تصويب رسيده است و وظيفه همه، عمل به قانون كشور 

است».
طى روزهاى اخير  تجمعات مشابه در شهرهاى باكو، ماسالى، جليل آباد، گنجه 
و روستاى مذهبى نارداران برگزار شده است كه شركت كنندگان در تجمعات 

به نشانه اعتراض به ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشى جمهورى آذربايجان، 
تصاوير ميصير مردانو وزير آموزش و پرورش اين كشور را كه  بخشنامه ممنوعيت 

حجاب را ابالغ كرده است، به آتش كشيده اند.

16 دسامبر 2010 ( 25 آذر 1389)
همچنين در تجمع بزرگ عزاداران حسينى در روز عاشورا در محوطه اطراف 
امامزاده بى بى رحيمه (از نوادگان امام رضا عليه السالم) در روستاى مذهبى 
"نارداران"، نوحه ها و شعارهايى در حمايت از حقوق بانوان و دختران محجبه  

توسط مردم سرداده شد. 

19 دسامبر 2010 ( 28 آذر 1389)ـ  لنكران
تالش شمارى از شهروندان شهر "لنكران" در اين روز براى برگزارى تجمع 
اعتراض آميز عليه ممنوعيت حجاب با ممانعت نيروهاى پليس اين شهر مواجه 
شد. نيروهاى پليس لنكران با حمله به سوى تجمع كنندگان مدافع حجاب، آنان 

را پراكنده ساختند.
اين در حالى است كه روز 18 دسامبر هم نيروهاى دولتى براي ترساندن مردم 
با ماشين نفربر زرهى، ماشين آب پاش و نيز يك دستگاه كاميون سربازان تعليم 
ديده و مسلح به باتوم، سپر و كاسكتهاى ايمنى، در شهر لنكران رژه رفته 

بودند.

19 دسامبر 2010 ( 28 آذر 1389)ـ  باكنو
جمع كثيرى از مسلمانان باكو كه اين هفته به منظور شركت در مراسم عزادارى 
سيدالشهدا(ع) در روستايى نزديكى باكو گردهم جمع شده بودند به ممنوعيت 

پوشش حجاب در مدارس اعتراض كردند.
شركت كنندگان در مراسم عزادارى امام حسين(ع) شعارهايى عليه ممنوعيت 

حجاب براى دانش آموزان مقطع متوسطه سردادند.
موجب  كه  مقاماتى  همچنين  باكو  نزديكى  در  نارداران  روستاى  ساكنان 
محروميت آنها از برق شده، مساجد را تخريب كرده و خواستار كم شدن صداى 

اذان مى شوند را محكوم كردند.
مسلمانان اين روستا همچنين حمايت خود را از حزب اهللا لبنان اعالم كرده 
و خرابكاريهاى آمريكا در خاورميانه، پاكستان و افغانستان را مورد انتقاد قرار 

دادند.

اعتراضات مردمى در خارج آذربايجان
شهر "كيف" پايتخت اوكراين و شهر "تفليس" پايتخت گرجستان نيز طى 
روزهاى اخير شاهد اعتراضات جمعيت هاى مهاجر آذرى در حمايت از حقوق 
بانوان محجبه جمهورى آذربايجان و اعتراض به ممنوعيت حجاب در مراكز 

آموزشى اين كشور بود. 
برخى شركت كنندگان و سخنرانان تجمعات اعتراض آميز عليه ممنوعيت 

110 شماره هاي 43و44 و45ـ  مهر و آبان و آذر 89



حجاب در مراكز آموزشى جمهورى آذربايجان خواهان اعالم حكم شرعى در 
اين خصوص توسط مراجع و مجتهدان حوزه هاى علميه قم و نجف اشرف 

شده اند.

اگر دولت ممنوعيت حجاب را لغو نكند...
«حاج محسن صمداف» رهبر حزب اسالمى جمهورى آذربايجان تاكيد كرد: 
در  آذربايجان  مختلف جمهورى  مناطق  در  برگزار شده  تجمعات  و  شواهد 
اعتراض به ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشى نشان مى دهد كه اكثريت مردم 
از اعمال محدوديت براى حجاب دختران دانش آموز و دانشجويان دختر و نيز 

اساتيد و معلمهاى زن  ناراضى هستند.
با بى اعتنايى به  صمداف افزود: اگر دولت تصميم خود را تصحيح نكند و 
اعتراضات مردمى ، حيثيت ملى را لكه دار كند ، موج اعتراضات مردمى گسترش 

خواهد يافت و كل كشور را فرا خواهد گرفت.
تاكيد كرد: حل مساله ممنوعيت  رهبر حزب اسالمى جمهورى آذربايجان 
حجاب در مراكز آموزشى اين كشور صرفا يك بخشنامه كه لغو آن در اختيار 

وزير آموزش باشد ، نيست و بايد در سطح عالى دولتى اين مساله حل شود.

زندان و جريمه براى حاميان بانوان محجبه در باكو
هجده تن از شركت كنندگان در تظاهرات حمايت از بانوان محجبه جمهورى 
آذربايجان كه در روز دهم دسامبر توسط نيروهاى پليس باكو دستگير شده 

بودند، به پرداخت جريمه نقدى يا حبس محكوم شدند.
اين افراد در تظاهرات كم سابقه اى كه در اعتراض به ممنوعيت پوشش اسالمى 
در مراكز آموزشى جمهورى آذربايجان در باكو برگزار شد، توسط نيروهاى پليس 

دستگير شده بودند.
مدافعان حقوق بانوان محجبه جمهورى آذربايجان نيروى پليس باكو را به ضرب 
و شتم و رفتار خشونت آميز با  دينداران مدافع حجاب اسالمى و دادگاه هاى 
جمهورى آذربايجان را نيز به بى اعتنايى به حقوق انسانى اين قشر متهم كرده 

اند. 

زندان براى حامى بانوان محجبه در جليل آباد
همچنين يك تن از اهالى شهر "جليل آباد" در جنوب جمهورى آذربايجان كه 
روز جمعه همزمان با عاشوراى حسينى به علت شركت در يك تجمع  اعتراضى 
عليه ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشى جمهورى آذربايجان دستگير شده بود، 

توسط دادگاه جليل آباد به 12 روز حبس محكوم شد.
اميد است دولت آذربايجان با اهميت دادن به افكار عمومى و مردم متدين 
آذربايجان، همانطور كه در غائله مسجد حضرت زهرا(س) عمل كرد، مانع از 

ادامه اين اعتراضات گردد.

يك سابقه تاريخي ديگر در مخالفت با حجاب در آذربايجان؛
زندان براي امام جماعت يوالخ

امام جماعت مسجد شهر يوالخ جمهورى آذربايجان كه هجوم پليس به زنان 
محجبه و دستگيرى تعدادى از آنها را محكوم و از استاندار و مسؤوالن اين شهر 

انتقاد كرده بود زندانى شد!
در جمهورى آذربايجان به زنان  در پى هجوم مأموران پليس شهر "يوالخ" 
محجبه اى كه به مناسبت سالروز ميالد دختر گرامى حضرت رسول(ص) به 
همشهريان خود گل هديه مى دادند، «رامن قلى اف» امام جماعت اين شهر در 
سخنانى با محكوم كردن هجوم پليس به زنان محجبه و دستگيرى تعدادى از 

آنها، از استاندار و مسئولين اين شهر انتقاد كرد.
در پى اين اظهارات، استاندار يوالخ از امام جماعت اين شهر را متهم به "توهين 

به مقامات جمهورى آذربايجان" نمود و از ايشان شكايت كرد.
در پى اين شكايت امام جماعت مسجد شهر يوالخ به دادگاه كشانده شد؛ 
اما وى با حضور در دادگاه، خود را بى گناه دانست اعالم كرد كه در سخنان 
خود در مسجد، از زنان محجبه و شيعيان شهر يوالخ دفاع كرده و سخنى بر 
عليه حكومت آذربايجان بر زبان نرانده است. وى همچنين اظهار داشت كه 
در سخنرانى خود تنها فعاليت هاى «المار ولى اف» استاندار يوالخ بر عليه زنان 
محجبه را به گوش مسلمانان كشور رسانده و از آنان درخواست كمك كرده 

است.
با اين حال، دادگاه اين شهر، وى و سه نفر از هيئت امناى مسجد جامع يوالخ را 

به جرم تحريك مردم بر عليه حكومت آذربايجان به زندان محكوم كرد.
گفتنى است «المار ولى اف»، در نوزدهم ماه رمضان سال 2006 با كفش وارد 
مسجد شده و به تحقير مؤمنين پرداخت. وى كه از مخالفان سرسخت پخش 
اذان در اين شهر است، حياط و اراضى مخصوص مسجد شهر را نيز به يك 

سرمايه دار فروخته است.
شايان ذكر است كه بر طبق يك سنت رسمى در كشورهاى غربى، هشتم ژوئن 
هر سال مصادف با روز جهانى زن، به زنان گل و هداياى كوچك ديگر داده 
مى شود. با اين حال، شيعيان آذربايجان، سوم ژوئن هر سال را مصادف با سالروز 
ميالد حضرت زهرا(س) و روز زن دانسته و در اين روز به زنان اين كشور گل 

هديه مى دهند.
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حمله، دستگيرى
و اتهامات دروغين
به عزاداران مالزيايى

نفره  دويست  گروه    (2010 دسامبر   15 با  (مقارن   1432 عاشوراى  شب 
شيعيان در "حسينيه حوزه امام على بن موسى الرضا عليه السالم" در منطقه 
"سرى ُگمباكـ  Seri Gombak" واقع در ايالت "سالنگور" (به تلفظ محلى: 

"سالنجور") در كشور مالزى، گرد هم آمدند.
از شيعيان مرد و زن مالزيايى، چند  نفر  از 105  اين جمعيت كه متشكل 
اندونزيايى، دو ميانمارى و بقيه شيعيان ايرانى و پاكستانى مقيم مالزى بودند، 
مراسم عزادارى خود را ساعت هشت بعد از ظهر (به وقت محلى) آغاز كردند. 
برنامه با اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز گرديد و با قرائت زيارت عاشورا و بيان شرح 

مختصرى از واقعه كربال ادامه يافت.
آنگاه «حجت االسالم والمسلمين محسن رادمرد» از مبلغان ايرانى، به ايراد 
سخنرانى پرداخت كه سخنان وى توسط «حجت االسالم حاجى محمد كامل 

زهيرى بن عبدالعزيز» از روحانيون شيعه بومى به زبان ماالئى ترجمه مى شد.
اين سخنرانى با موضوع "نقش ها و مشخصه هاى مؤمنين مسلمان" ادامه داشت 
كه ناگهان حدود ساعت 10:15 شب عده اى كه خود را افسران مجرى قانون از 
"سازمان امور دينى ايالت سالنگور (JAIS)" معرفى مى كردند به محل عزادارى 

حمله كردند.
اين افسران به همراه مأمورين پليس از ادامه سخنرانى جلوگيرى كردند و 
حكمى قضائى را قرائت كردند كه يورش آنها را توجيه مى كرد. بر اساس اين 
گزارش همچنين برخى از افسران با كفش وارد محل شدند كه اين امر خشم 
شديد شركت كنندگان را بر انگيخت كه خشم آنها باعث شد كه افسران كفش 
خود را درآورند. شركت كنندگان در مراسم هم براى كاهش تنش بر پيامبر و 
خاندانش صلوات فرستادند. افسران سپس از شركت كنندگان خواستند كه، در 

حين بازرسى محل توسط آنها، آرام و ساكت باشند.
در اين بازرسى، شناسنامه ها يا گذرنامه هاى همه افراد حاضر به همراه برخى 
كتب و نمادهاى شيعى از جمله قرآن كريم، مفاتيح الجنان، تربت، پوستر، بنر، 

تصاوير و ... جمع آورى شد.
پس از اين حمله « آقاى كامل زهيرى» و «حجت االسالم والمسلمين رادمرد» 
به همراه حدود دويست نفر از شيعيان عزادار بازداشت شدند. افراد بازداشت شده 
پس از ساعاتى آزاد شدند؛ اما آقايان زهيرى و رادمرد براى بازجويى برده شدند 
و اين بازجويى تا ساعت 2:00 بامداد ادامه يافت. سپس از آنها خواسته شد كه 
جهت بررسى بيشتر جزئيات، ساعت 10:00 صبح فردا در دادگاه شريعت كوانگ 

حاضر شوند.
آنها پس از اين محاكمه ابتدايى، با قرار وثيقه اى سنگين آزاد شدند و رسيدگى 
به پرونده ايشان به جلسه دادرسى جنايى در تاريخ 20 ژانويه 2011 موكول شد. 

پاسپورت آقاى رادمرد نيز تا زمان تشكيل دادگاه بعدى ضبط گرديد.
همچنين يكايك حاضران در عزادارى، بايد ضمن حضور در سازمان دينى 
سالنگور، در جلسات خصوصى مورد بازجويى قرار گيرند و سپس در ماه مارس 

2011 (اسفند 1389) در دادگاه تابعه شريعت نيز حضور بهم رسانند.   

تبليغات سنگين و دروغين

مالِزى كشورى در جنوب شرقى آسيا با جمعيتى بالغ بر 28 ميليون نفر 
است. پايتخت اين كشور "كواالالمپور" است ولى سازمان هاى دولتى و 
وزارت خانه هاى اين كشور در شهر جديد "پوتراجايا" واقع هستند. 
كشور مالزى، داراى نظام پادشاهى مشروطه است و به شكل فدرالى 
اداره مى شود. اين كشور داراى 13 ايالت است و فرماندار اكثر اياالت آن 
را اصطالحاً «شاه» مى نامند. شاه نشين هاى "جوهور"، "كداه"، "پاهنگ"، 
"نگرى سمبيالن"، "كالنتان"، "پراك"، "سالنگور"، "پرليس" و "ترنگانا" و 
مناطق "مالكا"، "پنانگ"، "پوتراجايا" و "كوآالالمپور" هركدام داراى قوانين 
مستقل خود هستند.

كشور مالزى حدود بيست هزار شيعه بومى دارد و نزديك به چهل هزار 
شيعه ايرانى، پاكستانى، تايلندى و ... نيز در مالزى زندگى، كار يا تحصيل 
مى كنند.

شيعيان در اياالت مختلف در برگزارى مجالس  و مناسك خود آزادند اما 
ايالت سالنگور با فتاوا و قوانين عجيب و غريبى كه دارد اكنون تحت تأثير 
يك فتواى وهابيت زده، زندگى و امنيت آنان را به خطر  انداخته است.
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پس از اين بازداشت ها تبليغات سنگين و دروغينى عليه تشيع نيز آغاز شد؛ 
از جمله سازمان امور دينى سالنجور در بيانيه اى كه صادر كرد اعالم نمود: 

«شيعيان مالزى مى خواهند نظام پادشاهى اين كشور را واژگون كنند»!
همچنين در حالى كه شبكه هاى خبرى مالزى اقدام به انعكاس گسترده تصاوير 
شيعيان بازداشت شده در دادگاه نموده بودند، رييس سازمان امور دينى سالنگور 
ـ كه تحت تأثير وهابيت استـ  با حضور در تلويزيون، تهمت هاى ناروايى عليه 

شيعيان مطرح كرد.
 Datuk Muhammed Khusrin ـ  مناوى  خورسين  محمد  «داتوك 
Munawi» طى مصاحبه اى كه در حين يورش نيروها به حوزه امام رضا (ع) 

در خارج از اين محل انجام داده بود اظهار داشت:
1. دفتر من از زمان شروع فعاليت اين مركز در دو سال گذشته، تحقيقات زيادى 
در مورد فعاليت هاى آن انجام داده و مدارك كافى را در مورد گروه شيعيان، 

قبل از انجام اين عمليات(!) در اختيار داشته است.
2. اين عمليات بزرگترين عملياتى بوده است كه تا كنون عليه "تعاليم منحرف" 

در سالنگور صورت گرفته است.
3. اين گروه براى تحقيقات بيشتر به دفتر وى آورده خواهند شد و آنگاه مورد 
پيگرد قرار خواهند گرفت. ما اعتقاد داريم كه تعاليم انحرافى اين گروه(!) در ساير 

ايالت ها نيز ترويج شده است.
4. اين عمليات عليه دويست نفر از جمله اتباع خارجه(!!)ـ  كه مظنون به هويت 

ايرانى هستند(!)ـ  صورت گرفته است.
5. ما آنها را به جرم نقض فتواى مفتى سالنگور و براساس ماده 12(c) قانون 
تشكيالت اسالمى مصوب سال 1989 مورد پيگرد قرار خواهيم داد كه فتوا داده 
است كه "تشيع از تعاليم اهل السنة والجماعة يا تعاليم حقيقى و واقعى اسالم 

منحرف است".
6. آنان با مجاز دانستن ازدواج متعه (نكاح قراردادى) عده اى را اغوا كرده و به 

تشيع مى خوانند!!
7. حج در نزد آنان واجب نيست و زيارت امام حسين [ع] در نزد آنها كافى است 

كه آنها را به بهشت رهنمون شود!
8. آنها اقامه توأم نمازهاى يوميه (صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء) را بدون 

ضرورت، يا در صورت 90 كيلومتر مسافرت، مجاز مى شمارند!
9. سبك كردن عبادات، يكى از جاذبه هاى پيروان تشيع است.

10. برخى از آنها بسيار متعصب هستند و ما را مسلمان نمى دانند و خون ما 
براى آنها حالل است.

11. به نظر آنها اگر پيروان اهل سنت را بكشند اين جهاد به شمار مى رود. 
به نظر من اين اعتقاد آنها را نسبت به ساير تعاليم انحرافى به منحرفين بسيار 

خطرناك تبديل مى كند.
12. براساس شواهد و مداركى كه ما در دست داريم، اين گروه از شيعيان تندرو 
هستند و به نظر من اگر ما اجازه دهيم اين گروه نسبت به ساير گروهها تعاليم 
انحرافى بسيار خطرناكى را ترويج خواهند كرد و اين امر باعث تهديد امنيت 

مالى ما خواهد شد.
 (c) 12 خورسين در پايان تأكيد كرد: همه دستگير شدگان براساس ماده

قانون مصوب 1995 در قانون شرعى جنائى مورد پيگرد قرار خواهند گرفت كه 
اين قانون كسانى را تحت پيگرد قرار مى دهد كه مجموعه دستورات و فتواى 
صادره از سوى مقامات مذهبى را مورد اهانت، تنازع و اختالف و نقض قرار مى 

دهند».
اين در حالى است كه برخى از حضار بازداشت شده، از استادان دانشگاه ها، 

دانشجويان، حقوقدانان و كاركنان دولتى مالزى بوده اند.

تأثيرات وهابيت
واضح است اتهاماتى كه خورسين بيان كرد هيچ يك واقعيت ندارد ؛ بلكه همه 
نظرات شخصى اوست كه تحت تأثير انديشه هاى وهابى، به شيعيان وارد كرده و 
بسيارى از آنها در فتواى مفتى سالنگور  نيز ثبت شده است! اين فتوا، هم اكنون 

به عنوان قانون، مبناى فشار بر شيعيان است.
اين نكات در روزنامه هاى سالنگورـ  در ويژه نامه مربوط به فتاواى سالنگورـ  نيز 
چاپ شده است. در بين فتاواى منتشره در روزنامه ها اين اتهام نيز وجود دارد 
كه: "شيعيان احاديث منقول از اهل سنت را رد مى كنند و به صحابه پيامبر 
(ص) اتهام كفر وارد مى كنند!". اين اتهامات، بارها و بارها از سوى علماى شيعه 

پاسخ داده شده و رد گرديده است.  
بر اساس فتواى مفتى سالنگور، تشيع از اهل السنة والجماعة منحرف است 
زيرا برخى از تعاليم آن با افكار عقيدتى و سيره اى اهل سنت و جماعت تضاد 

و تناقض دارد.

اعتراضات گسترده
اما اين اقدامات شديد و غير قابل قبول، اعتراضات گسترده اى را در پى داشت. 

از جمله: 
شيعيان تايلند دو روز بعد از عاشورا  در اعتراض به اين مسأله تظاهرات نمودند.

همچنين طالب مالزيايى قم با حضور در سفارت مالزى در تهران، اعتراض خود 
را نسبت به اين عملكرد اعالم كردند.

يكى از علماي اهل سنت مالزى نيز ضمن انتقاد از بازداشت از شيعيان در اين 
كشور گفت: «عملكرد دولت دموكراتيك مالزى به هيچ وجه صحيح نيست كه 
به پيروان يك آيين اجازه برگزارى مراسم مذهبى شان را ندهد». «عصرى زين 
العابدين» از رهبران مذهبى مالزى ضمن انتقاد از بازداشت 200 تن از شيعيان 
در اين كشور گفت: «مالزى مى خواهد به سوى طالبانيسم پيش رود كه فقط 

يك مكتب در آن مجاز به فعاليت باشد».
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"دادگاه امنيت ملى مصر" روز گذشته براى هفتمين بار حكم آزادى «محمد 
فاروق السيد» مسلمان شيعه مصرى را صادر كرد و دستگيرى وى به اتهام 
درگيرى در فعاليت هاى تروريستى را غير قانونى دانست. با اين حال در هر 
بار، حكم آزادى وى براحتى از طرف وازرت كشور مصر لغو شده است كه اين 

موضوع بيش از پيش ماهيت استبدادى حكومت مصر را نشان مى دهد.
وي از جمله دوازده مسلمان شيعه مصرى است كه سال گذشته به اتهام دست 
داشتن در فعاليت هاى تروريستى دستگير شده است. تاكنون عده اى از دستگير 
شدگان آزاد شده ولى همچنان پنج نفر از شيعيان مصرى در زندان به سر 

مى برند. 
بنا بر گزارش گروه هاى حقوقى، حقوق اقليت هاى مذهبى در اين كشور به 

خصوص شيعيان به طور منظم از طرف دولت نقض مى شود.
تمام  در  در مصر،  به گفته «عادل رمضان» وكيل يك سازمان حقوقى  بنا 
عمليات هاى  در  فعاليت  به  اشاره اى  شيعه  مسلمانان  به  مربوط  پرونده هاى 

تروريستى وجود دارد.
گفتنى است كه اكنون با توجه به گزارش گروه هاى حقوق بشر، سركوب شيعيان 

مصر در سال هاى اخير به امرى عادى تبديل شده است. 
عزادارى پنهانى شيعيان مصر

شيعيان مصر به علت جو خفقان و فشارهاى شديد امنيتى مراسم عزادارى سرور 
و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) و ياران باوفايش را به صورت 

مخفيانه برگزار كردند.
آنان همانند سال هاى گذشته از برگزارى مراسم عزادارى حسينى محروم هستند 
و تنها در چند منزل از شيعيان عراقى االصل اين مراسم به صورت مخفيانه 

برگزار شد.
شيعيان همچنين در روزهاى تاسوعا و عاشورا نيز به صورت انفرادى و به گونه اى 
كه توجه نيروهاى امنيتى و مقامات اين كشور به آنان جلب نشود در مقام امام 

حسين(ع) در قاهره حضور يافتند.
«دكتر راسم النفيس» انديشمند شيعه مصر در اين باره مى گويد: شعاير خداوند 
متعال تنها نماز و روزه نيستند بلكه عاشورا يكى از اين شعاير است كه شيعيان به 
دليل خفقان و پيگردهاى امنيتى از انجام آن محروم هستند در حالى كه مراسم 

عاشورا در ايران و عراق با شكوه هرچه تمام تر برگزار مى شود.
«محمد الدرينى» رئيس مجلس اعالى آل البيت مصر نيز همه روزها را عاشورا 
خواند و تصريح كرد: ظلم و فساد و خونريزى و تجاوز به حقوق بشر در حالى با 
سكوت مطلق قواى محلى و بين المللى به بهانه حفاظت از امنيت و صلح رخ 
مى دهد كه مى توانستند از اين قدرت عليه باندهاى صهيونيسم كه به كشتار 
كودكان و زنان و كهنساالن ادامه مى دهد استفاده كرد ولى اين قدرت حتى در 
برابر جنايت غزه كه بايد عامالن و حاميان آن را به سزاى عملش رساند سكوت 

اختيار كرده است.
وى افزود: حادثه بزرگ عاشورا كه فرزند دخت رسول اكرم اسالم(ص) جان خود 
را در آن فدا نمود ما را بر تالش براى مطالبه حقوق و عدم سكوت در برابر ظالمان 
و كسانى كه خون كودكان و زنان و كهنساالن ما را در غزه مباح ساخت استوار 

مى سازد و اين استوارى با حسين و ايمان و فداكاريش محقق شده است.

نقض حقوق 
شيعيان در مصر
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درگيرى شديد وهابى ها با عزاداران حسينى در عربستان
شيعيان مظلوم عربستان، امسال نيز تحت شديدترين فشارها، مراسم عزادارى 
حسينى را برگزار نموده و در اين راه مشكالت زيادى را تحمل كردند؛ از جمله 
صدها تن از وهابى هاى عربستان در روز عاشورا با يورش به هيئت هاى عزادارى 
و سوگواران حسينى در مدينه منوره تالش كردند تا از عزادارى امام حسين (ع) 
جلوگيرى كنند؛ و نيز از برگزارى يك مراسم شب شعر حسينى در شهر "قطيف" 

ممانعت گرديد.
آنچه در پى مى آيد، گزارش هايى از اين مشكالت است:

حمله به عزاداران در مدينه
در درگيرى شديدى كه در "مدينه منوره" به وجود آمد و حدود يك ساعت به 
طول انجاميد، صدها تن از وهابيون منطقه "العصبه�" ، براى جلوگيرى از برگزارى 
مراسم عاشورا در اين شهر با سنگ و چوب به هيئت هاى عزادارى و عزاداران سيد 

الشهداء(ع) در محله همسايه خودـ  در منطقه "قبا"ـ  يورش بردند.
اين در حالى بود كه امنيت در محل مراسم تأمين شده بود و اتومبيل هاى امنيتى 
و حتى آب پاش نيز در محل حضور داشتند، اما اين نيروها هيچگونه عكس العملى 
در مقابل مهاجمان از خود نشان ندادند واجازه دادند تانيروهاى افراطى وهابى كار 

خود را انجام دهند!
پس از يك ساعت هم كه نيروهاى ضد شورش در درگيرى دخالت كردند و به 
رغم اينكه وهابيون، حمله كننده و آغازگر اين درگيرى بودند، اما نيروهاى امنيتى 

سعودى 38 شيعه و تعداد قليلى از وهابيون را بازداشت كردند.
سرانجام اين درگيرى ها با دخالت نيروهاى ضد شورش و شليك تير هوايى و گاز 

اشك آور و بازداشت پايان يافت. 
در اين حمله به خودروها و ديگر وسايل پيروان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) 
آسيب رسيد. پس از اين حادثه، نيروهاى امنيتى منطقه قبا و العصبه را تحت 
كنترل قرار دادند و ـ همان طور كه در تصوير زير مشاهده مى شود ـ حضور 

سنگين ماشين هاى پليس در كنار مسجد قبا مشهود بود.

محله "قبا" از محالت شيعه نشين در مدينه منوره است كه چندين حسينيه و 

مسجد وابسته به شيعيان در آن وجود دارد؛ اما گهگاه مورد حمله افراطيون و 
وهابيون ساكن در منطقه "العصبه" قرار مى گيرند.

توقيف مراسم شب شعر در قطيف
همچنين نيروهاى امنيتى عربستان روز گذشته از برگزارى يك مراسم شب شعر 

حسينى در شهر "قطيف" ممانعت كردند.
برگزاركنندگان اين مراسم گفتند: دايره تحقيقات جنايى قطيف، چند ساعت قبل 
از آغاز مراسم، مسؤول مسجد امام جواد(ع)ـ  كه محل برگزارى شب شعر بودـ  را 
احضار كرده و وى را مجبور كردند كه تعهدنامه اى مبنى بر عدم برگزارى مراسم را 

امضا كند. وى همچنين امروز شنبه نيز به استاندارى قطيف احضار شده است.
بهانه اين نيروها براى لغو اين مراسم، "عدم صدور مجوز رسمى" و "دستورات 
استاندار قطيف «عبداهللا العثمان»" بوده است. اين در حالى است كه مسؤوالن 
اين استان، مدتهاست كه از صدور هرگونه مجوز رسمي براى هرگونه مراسم ديني 

يا فرهنگى در منطقه خوددارى مى كنند.
قرار بود در اين شب شعر، شعراى نخبه شيعه منطقهـ  از جمله «باسم العـيثان»، 
«ناجي حرابه�»، «محمود المؤمن»، «ياسر المطّوع»، «فاضل رحمه�»، «مجتبى 
التتان»، «السيد أحمد الماجد» و «سعيد سامي الجشي» ـ به قرائت اشعار 

عاشورايى خود بپردازند.

بايكوت خبرى عزادارى ها در رسانه هاى سعودى
در همين حال رسانه هاى سعودى، حضور ميليوني شهروندان اين كشور در مراسم 
عاشوراى حسينى را تحت بايكوت شديد خبرى قرار داده اند و كليه شبكه هاى 
راديو تلويزيونى، روزنامه. مجالت و رسانه ها از نقل اخبار مراسم و مناسبت هاى 

ديني و فرهنگى شيعه منع شده اند.
همچنين رسانه هاى سعودى از نقل اخبار روحانيون علماى شيعه منع شده اند؛ 
اما روزنامه ها و شبكه هاى سعودى روزانه شاهد ازدحام اخبار و سخنرانى هاى 

روحانيون سنىـ  از جمله طرفداران القاعدةـ  هستند.
اين در حالى است كه مراسم سوگوارى محرم كه با حضور بيش از دو ميليون 
نفر برگزار مى شود، بزرگ ترين مراسم دينى ساالنه اين كشور ـ پس از موسم 

حجـ  است.

 تعداد بازداشت شدگان شيعه به پنجاه نفر رسيد
در پى درگيرى هاى شب عاشورا در مدينه منوره، نيروهاى امنيتى سعودى تعداد 
ديگرى از شيعيان را در مدينه منوره بازداشت كردند و تعداد دستگيرشدگان به 

بيش از پنجاه نفر رسيد.
جالب اينكه اينك و پس از آنكه تعداد بازداشت شدگان بهبيش از 50 نفر رسيده 
است پليس عربستان تهديد كرد كه در صورت تكرار، برخورد سنگين ترى اعمال 

خواهد كرد!
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جنايت شمر و يزيدهاي زمان
در كربالى ايران 
گزارشى از عمليات تروريستى تاسوعا در چابهار

صبح روز چهارشنبه 24 آذر 1389 ـ همزمان با 
تاسوعاى حسينى ـ دشمنان اهل بيت(ع) در يك 
به عزاداران حسينى در چابهار  انتحارى  عمليات 
حمله كرده و 90 تن از هموطنانمان را به شهادت 

رسانده يا زخمى كردند.
هنگامى كه عزادران حسينى در حال دسته روى و 
سينه زنى در سطح شهرستان چابهار بودند، بر اثر 
انتحارى دو عامل تروريستى در نزديك  عمليات 
از عزاداران دچار  امام حسين(ع) تعدادى  مسجد 

حادثه شده و شهيد و مجروح شدند.
عزاداران  بين  در  را  انتحارى خود  عوامل  از  يكى 
توسط  ديگر  انتحاري  عامل  منفجركرد.  حسينى 
ماموران امنيتى شناسايى شد و در هنگام فرار به 
ضربه گلوله نيروهاى مسلح منفجر گرديد كه بر 
اثر اين حادثه بيش از 70 تن از عزاداران كشته و 

مجروح شدند.
طوايف، علما و روحانيون و ... دقايقى پس از وقوع 
حادثه تروريستى در چابهار، با صدور بيانيه و انجام 
مصاحبه اين فاجعه دردناك را محكوم كرده و از 
مسئوالن خواستند، عامالن اين حركت ددمنشانه را 

شناسايى و بدون اغماض با آنان برخورد كنند. 
مجروحان حادثه توسط نيروهاى امدادى و مردم 
به بيمارستان امام على (ع) چابهار انتقال يافتند و 
تعدادى از مجروحين فاجعه تروريستى تاسوعاى 
خونين چابهار  به خاطر كمبود جا در تنها بيمارستان 

اين شهر به زاهدان منتقل شدند.
مسئولين بيمارستان از چند روز پيش به خاطر 
احمر  هالل  سازمان  مثل  تروريستها،  تهديدات 

آماده باش بوده اند.
پزشكى  تحويل  روز  همان  در  شهيد   34 جنازه 
قانونى چابهار شده است. سه  زن و يك كودك سه 
ماهه در ميان شهدا وجود داشتند. در خالل چند 
روز پس از حادثه نيز، تعداد شهداي حادثه به 39 

نفر رسيد.
به عالوه 15 نفر مجروح كه سر پايى مداوا شدند، 
بيش از 90 نفر در بيمارستان بسترى شدندكه حال 

برخى از آنها وخيم است.

بازمانده هاى گروه ريگى: كار ما بود
گروهك تروريستى موسوم به جنداهللا مسئوليت 

انفجار تروريستى در چابهار را برعهده گرفت. 

اسامى شهداءشناسايي شده :
1- نسترن خسروي فرزند جواد

2- ميالد كيخا
3- عزيز اسفندتاج، فرزند عبدالرحمان

4- رجبعلي بردبار، فرزند حسين
5- علي رضا خواه
6- سعيد گرگي

7- گل محمد فرهمند
8- احمد چهارديواري

9- مسلم آبخزر، فرزند رحيم بخش
10- منصور موذن
11- ابراهيم كياني

12- محمد وطن خواه
13- عرفان كتري (از اهل سنت)

14- غالمرضا محمدقاسمي
15- مصطفي كوهكن
16- مسعود منصوري

17- محسن كيخا
18- صدرا دشتي

19- سكينه سندگل
20- ثنا پردل (نوزاد دختر 2 ماهه ـ فرزند شهيده 

سكينه سندگل)
21- ربابه رستمي
22- امين كياني

23- اكبر كوهكن
24- عبداهللا عارفي

25- رضا حسين پور صنعتي
26- محمد رضايي، فرزند علي اكبر

27- غالمرضا ميرزايي، فرزند خدابخش
28- ابراهيم آب درجوي، فزرند صاحبداد

غالمرضا  فرزند  قاسمي،  محمد  ابوالفضل   -29
(كودك شش ساله)

30- حسين داوطلب
31- جواد فدويان مقدم، فرزند جهانبخش

32- مطهره نارويى (دختر 13ساله از اهل سنت)
33 - احمد كتري ( از اهل سنت)

34- عبدالرحمن چراغ مكان (از اهل سنت)
35- محمدرضا محتاجي، فرزند ابوالفضل

36- علي صياد (كودك 2 ساله)
37- حسين فرهمند
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پيام مقام معظم رهبرى 
پيكر پاك شهداى جنايت تروريستى در روز تاسوعاى حسينى چابهار 28 آبان 
1389 با حضور «حجت االسالم والمسلمين قمى» نماينده مقام معظم رهبرى، 
وزير كشور، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، مسئوالن و مردم شهيد پرور اين 

شهرستان تشييـع شد.
مقام معظم رهبرى در پيامى به مناسبت اين حادثه كه آقاي قمى آن را خواند، 
گفتند: مردم اهداف دشمن را خوانده اند و تشخيص داده اند كه استكبار نمى 

خواهد امت اسالمى از عزت و اقتدار برخوردار باشد.
ايشان افزودند: دشمنان نمى خواهند اتحاد مسلمانان و اقتدار دنياى اسالم را ببينند 

و آنان از وحدت اسالمى و درسى كه قيام عاشورا به ما مى دهد، هراس دارند.
در ادامه اين پيام آمده است: اگر در كربال امام حسين (ع) به شهادت مى رسد امروز 

نيز مادر و كودك دو ماهه اش و زن و مرد و كودك در خون خود مى غلتند.
همچنين در اين پيام آمده است: دشمنان نمى خواهند غنى سازى اورانيوم را در 

كشورمان ببينند و اين مسئله بين اسالم و دشمنان اسالم است.

پيام رئيس جمهور
رئيس جمهور هم در پيامى به اين مناسبت كه وزير كشور آن را خواند ، گفت: 
ادعاى مدعيان دموكراسى و حقوق بشر ، كذب و دروغ است و بدانند كه اين 

گونه اقدامات هيچ خللى در وحدت شيعه و سنى ايجاد نخواهد كرد.

بيانيه آيت  اهللا العظمي مكارم  شيرازي
ايت اهللا مكارم شيرازي نيز به همين مناسبت بيانيه اي صادر نمودند. در اين 

بيانيه آمده است:
بار ديگر جنايتكارانى كه به هيچ حكم اسالمى و هيچ قانون بشرى و انسانى 
پايبند نيستند و تاريخ بشر مثل آنها را در هيچ زمانى سراغ ندارد، دست به 
جنايت هولناك جديدى زدند و جمعى از عزيزان عاشورايى كه در حال عزادارى 
براى ساالر شهيدان بودند از شيعه و سنى را به خاك  و خون كشيدند و شهيدانى 

بر شهداى كربال افزودند.

عجيب است، آنها مى بينند اين گونه جنايت ها نه تنها چيزى از شكوه و عظمت 
عزاى حسينى كم نمى كند بلكه روز به روز و سال به سال بر گستردگى و 
عظمت آن مى افزايد و شيعيان را در راه خود مصمم تر مى كند ولى به قدرى 

سبك مغزند كه نمى فهمند.
مسئوالن محترم كشور نبايد در برابر اين جنايات آرام بنشينند يا به محكوم 
كردن آن و رديابى قاتالن و مجازات آنها قناعت كنند. بايد به سراغ ريشه ها بروند 
و فكرى براى آن كنند. در اخبار چند روز قبل آمده بود كه بعضى از مقامات 
سعودى مسابقه اى درباره بدعت بودن مراسم عزاداراى براى ساالر شهيدان و 
لزوم مبارزه با آن گذارده بودند و جايزه هايى براى آن تعيين كرده اند، آيا اين 
كار كه ادامه كار يزيديان است به اين جنايتكاران چراغ سبز نمى دهد؟ آيا نبايد 

مسئوالن محترم به اين گونه كارها رسما اعتراض كنند؟
ما مى دانيم بعضى از مدارس دينى در پاكستان و عربستان سعودى تروريست پرور 
هستند، نبايد فكرى براى آن كرد و آنها را شناسايى كرده و به اين دولت ها اعتراض 
كرد؟ ما از اين مى ترسيم كه در مدارس دينى برادران اهل سنت كشورمان نيز 
نفوذ كنند و چنين افكارى را رواج دهند. آيا نبايد با همكارى مديران دينى اين 

مدارس، نظارت بيشترى در برنامه ها و كتاب ها و نفرات آنها بشود؟!
جنايت اخير ثابت كرد كه آنها نه به شيعه رحم مى كنند نه به اهل سنت. آنها 
تشنه خون بيگناهان هستند؛ آيا نبايد اهل سنت كشورمان نيز، برنامه اى براى 
ريشه يابى و مبارزه با اين جنايات هولناك كه سبب سوء ظن نسبت به همه 
مى شود و وحدت را تضعيف مى كند و دود آن به چشم همه مى رود تنظيم 
كنند؟ به يقين تا سردمداران اين كار يقين پيدا نكنند كه هزينه هاى سنگينى 
در برابر آن مى پردازند دست بر نخواهند داشت، اين هزينه ها را مشخص كنيد!

به هر حال مردم انتظار دارند اين مسئله حياتى و سرنوشت ساز جدى تر گرفته 
شود و «كار گروهى» قوى و هوشيار به طور دائم براى مديريت آن انتخاب 
گردد، تا ريشه هاى اين جنايات خشكانده شود و مردم مسلمان و با ايمان ما از 

شّر آنها در امان بمانند.
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سالم سردار! مى بينى اين مردنمايان نامرد، حتى اگر تو با سالح اشك هم پا 
به ميدان گذاشته باشى از تو مى ترسند. تو بعد از چهارده قرن، ثابت كردى كه 
همچنان كاروان حسين و حسينيان، قافله از جان گذشتگان است و هر كه پا بر 
سر جان خويش نگذاشته و از جان شيرين نگذشته او را راهى به وادى كربالييان 
نيست. تو آنقدر بزرگى كه هنوز شصت روزه نگذشته، خدا پيك وصل و وصال را 

با هم بر تو نازل كرد؛ شهيد عشق! 
درست است كه تابوت تو اصغر است اما نه براى ما. درست است كه قبر تو اصغر 
است اما نه براى ما، براى ما هم خودت اكبرى، هم تابوتت و هم مزارت. تو براى 
ما عزيزى، ما از خاك مزارت شفا مى جوييم و از روح بزرگت شفاعت مى طلبيم؛ ما 

صداى قهقهه مستانه تو را در ملكوت شنيده ايم. 
بگذار آنها كه تو را پرپر كرده اند بگويند شفاعت خواستن از شهيد و شفا جستن از 
مزار تو شرك است. اين مردنمايان نامرد درك نمى كنند كه حرفشان، رونوشتى 
است از سخنان شيطان كه بر مركب هواى نفسشان نشسته و بر قلب آنها فرود 
آمده و آنجا النه كرده و مغزشان را در اختيار گرفته و هر چه شيطان مى گويد، 
تكرار مى كنند و هر چه شيطان دستور مى دهد اجرا مى كنند؛ أَ َفَرأَيَْت َمِن اتََّخَذ 
ُ َعلى  ِعلٍْم َو َخَتَم َعلى  َسْمِعِه َو َقلِْبِه َو َجَعَل َعلى  بََصِرهِ ِغشاَوه؛  إِلَهُه َهواُه َو أََضلَُّه اهللاَّ
آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با 
آگاهى(بر اينكه شايسته هدايت نيست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش ُمهر زده 
 ُ و بر چشمش پرده اى افكنده است (سوره جاثيه، قسمت اول آيه 23)؛ َخَتَم اهللاَّ
َعلى  ُقُلوبِِهْم َو َعلى  َسْمِعِهْم َو َعلى  أَبْصارِِهْم ِغشاَوٌة َو لَُهْم َعذاٌب َعظيم؛ خدا بر دلها 
و گوشهاى آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهايشان پرده اى افكنده شده؛ و عذاب بزرگى 

در انتظار آنهاست(سوره بقره، آيه7). 
تو تا حاال كجا بودى سردار؟ خيلى وقت  پيش منتظرت آمدنت بوديم، منتظرت 
بوديم تا بيايى و مشت اين شياطين را بازتر كنى! سردار خدا! مى بينى! اينها 
مى خواستند از اسم خدا هم سوء استفاده كنند؟ مگر تو نباشى سردار كه مزدوران 
شياطين بتوانند چنين خبطى بكنند، كه هستى و خواهى بود و مقبره كوچكت 
هم «تا قيامت  مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار الشفاى آزادگان خواهد 

بود» و خواهد ماند. 
راستى «ثنا» جان! چرا به قافله حسين آمده بودى؟ آمده بودى ثناى حسين 
بگويى و در رثاى او بگريى، يا آمده بودى ثنا خداى حسين را بگويى و شكر او كنى 

كه حسين را به ما داده است؟
 سردار دو ماهه! «ثنا پر دل!» دل كوچك تو از چه پر بود؟ از محبت به حسين 
و عشق به خداى حسين! ثنا جان! اينها از چشم سپاهيان ابليس، گناهان بزرگى 

هستند، آنقدر بزرگ كه حاضرند در ماه حرام، با دست شيطان خلعت شرارت به 
تن كنند و با آدرس هاى غلط جهالت، كوركورانه به باغ حسينان شبيخون بزنند 
و به قيمت جهنمى كردن خودشان، گل ها و غنچه ها را پرپر كنند و شاخه  هاى 
درختان باغ را بشكنند. مى بينى سردار، حتى اگر دو ماه از عمر تو گذشته باشد، 
اينها از خون تو نمى گذرند، حتى حاضرند براى اينكه به تو صدمه اى بزنند بروند 
جهنم. ببينم مادرت كام تو را با آب زمزم برداشته بود يا با آب فرات، شايد هم با 
تربت ساالر شهيدان عشق، حضرت سيدالشهدا عليه السالم؟ شايد هم معجونى از 
تربت حسين و آب فرات و آب زمزم؟ چشم هايت را باز كن سردار! ما صداى قهقهه 
مستانه تو را در ملكوت شنيده ايم. چه آرام خفته اى سردار! خوش به حالت و خوش 
به حال مادرت كه گوهرى چون تو را در دامن خود پروراند. راستى! به مادر معلم و 

شهيدت هم كه تو در آغوشش به شهادت رسيدى، سالم ما را برسان.
سردار! بگذار اشك هايم از روزني به ملكوت پاك تو پا بگذارند و تو را ببينند و با 
تو حرف بزنند و به تو سالم دهند؛ السالم على الطفل الرضيع؛با همين تعبير مفرد 

مذكر!
اين هم قاتالن نانجيب تو و مادرت و ديگر شهداى تاسوعاى هزار و چهارصد و 
سى و دوى هجرى قمرى چابهار، ببين سردار! لبخند شيطنت آميزشان را ببين، 
از تصور ريختن خون بيگناهان و سرداران بى سالحى چون تو و مادرت، احساس 
غرور و پيروزى مى كنند؛ پشت لبخند موذيانه شان ترس و دلهره موج مى زند، اصًال 
لبخند مى زنند تا كسى به بزدل بودن و مزدور بودنشان  پى نبرد و نداند كه فريب 
خورده اند، مى بينى اين جليقه ها مواد منفجره اند، آن را به خودشان بسته اند تا 

بيايند و خون تو را بر زمين بريزند سردار.
حق كدام طرف است؟ طرف تو يا طرف آنها؟ آنها كسانى هستند كه تالشهايشان 
در زندگى دنيا گم(و نابود) شده؛ با اين حال، مى پندارند كار نيك انجام مى دهند؛ 
َُّهْم يُْحِسُنوَن ُصْنعاً (سوره  نْيا َو ُهْم يَْحَسُبوَن أَن الَّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِي الَْحياةِ الدُّ
كهف، آيه 104) اما اصالً متوجه نيستند و نمى فهمند چون مست اند و عقل و 
َُّهْم لَفي  َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن؛ اينها در مستى خود  شعور خود را از دست داده اند؛ إِن
سرگردانند (سوره حجر، آيه 72) آيا ريختن خون عزاداران حسين شادى و لبخند 
زدن دارد؟ طبق چه مرامى؟ طبق چه دينى؟ طبق آموزه هاى چه مكتبى؟ اگر 
روز عاشورا آل زياد و آل مروان به خاطر ريختن خون حضرت اباعبداهللا الحسين 
صلوات اَهللاّ عليه شاد بودند، امروز هم طرفداران حقير و پست اينها با اقتدا به آل 
زياد و آل مروان با ريختن خون عزاداران حسين شادند و َسَيْعلَُم الَّذيَن َظلَُموا أَيَّ 

ُمْنَقلٍَب يَْنَقلُِبون (سوره شعراء، آيه227).

دل گويه اي با
سردار دو ماهه چابهار

�  به قلم: رضا لك زايي
(خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع)
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گزارشي از
حضور مجمع جهاني
 اهل بيت (ع)
در نمايشگاه هاي
بين المللي كتاب
در نيمه اول سال 1389

�  تنظيم:  احسان شجاع رباني
(امور نمايشگاه هاي مجمع)

مقدمه
از اهداف مجمع جهاني اهل بيت(ع) گسترش فرهنگ قرآن و عترت،  يكي 
معرفي معارف واالي ايشان براي تشنگان حقيقت و پشتيباني فكري و فرهنگي 

از شيعيان و دوستداران اهل بيت(ع) در سراسر دنيا است.
حضور در عرصه هاي فرهنگي بين المللي و منطقه اي كه يكي از بارزترين آنها 
نمايشگاه هاي بين المللي و منطقه اي كتاب است، بهترين فرصت براي مجمع، 

جهت نيل به هدف فوق مي باشد.
اين نمايشگاه ها تبديل به يك باشگاه فرهنگي بزرگ و بازار جذاب و پر اهميتي 
براي تبادل افكار و انديشه هاي مهم بين المللي است. معموالً نخبگان و اهل انديشه 
كشورها در نمايشگاه هاي بين المللي كتاب حضور مي يابند و به تبادل علوم و 
افكار مي پردازند و عالوه بر آن در كنار عرضه و فروش كتاب، باب گفتگو و بحث 

درباره ايده هاي مختلف باز است.
از همه اينها گذشته نفس حضور در نمايشگاه به عنوان عصاره فعاليت ها و 
تالش هاي هر مجموعه، بهترين موقعيت براي معرفي و ارائه آثار به ثمر رسيده 
است. از اين رو به نظر مي رسد حضور هر چه فعال تر در نمايشگاه هاي بين المللي 
و منطقه اي كتاب، از ضروري ترين فعاليت ها براي ارائه و ترويج مكتب اهل بيت 
(ع) و تغذيه فكري جستجوگران حقيقت و دوستداران فرهنگ اهل بيت (ع)  

باشد.
مجمع جهاني اهل بيت (ع) در نيمه اول سال 1389، عالوه بر شركت در چندين 
نمايشگاه داخلي، توانست در 9 نمايشگاه كتاب خارج از كشور كه از اهميت 

بيشتري برخوردار بودند، شركت نمايد.
آنچه در پي مي آيدگزارشي از اين نمايشگاه ها است:
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1 – نمايشگاه بين المللي كتاب بانكوكـ  تايلند 
هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب بانكوك از 7 تا 17 فروردين سال جاري 

برگزار گرديد.
در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه كه با همكارى انجمن انتشارات تايلند و 
نمايندگان كتابدارى هاي كتابخانه ها و كتاب فروشى ها و با حضور مجمع جهانى 
اهل بيت(ع)، برگزار شد. جمعى از فرهنگيان و سياستمداران داخلى و خارجى 
در حضور داشتند. در اين نمايشگاه 500 انتشارات در بيش از 900 غرفه شركت 

كردند.
مجمع جهاني اهل بيت (ع) با ارائه 42 عنوان كتاب به زبان هاي تايلندي، 

انگليسي، مااليي، عربي و فارسي در اين نمايشگاه حضور داشت.
همچنين هدايايي از قبيل مهر و سجاده، تسبيح و.. از طرف مجمع به عالقه مندان 

بازديدكننده ارائه شد.

2 – نمايشگاه بين المللي كتاب دمشقـ  سوريه 
بيست و ششمين دوره نمايشگاه بين المللى كتاب دمشق از 7 تا 17 مرداد ماه 
سال جاري برگزار شد كه مجمع با ارائه  70 عنوان حضور يافت. مراسم افتتاحيه 
با حضور خانم دكتر نجاح عطار جانشين رئيس جمهور سوريه و جمعى از وزرا 
و مسؤوالن و مقامات و سفراى كشورهاى خارجى و نخبگان فكرى و فرهنگى 

و ناشرين برگزار شد.
389 ناشر از كشورهاى ايران، كره  شمالى، روسيه، اسپانيا، ايتاليا، هندوستان، 
تركيه، آمريكا، لبنان، اردن، مصر، امارات، عمان، كويت، عربستان سعودى، ليبى، 

تونس، مراكش و قطردر اين نمايشگاه شركت كردند. 
خانم دكتر نجاح العطار به همراه وزراى فرهنگ و آموزش عالى در بازديد از غرفه 
مجمع از مجموعه كتابهاى عرضه شده ستايش به عمل آوردند. دكتر نعسان آغا 
وزير فرهنگ سوريه نيز در بازديد از غرفه هاي ايراني از سطح روابط فرهنگى 
و سياسى دو كشور تمجيد به عمل آورد و بر سطح روابط فرهنگى و تاريخى 
ديرينه دو ملت ايران و سوريه تأكيد نمود.عالوه بر وزراى فرهنگ و آموزش عالى 
مقامات و مسئولين وزارتخانه هاى مذكور شامل معاونين و رئيس شوراى عالى 
كتاب و مدير كل بين الملل وزارت فرهنگ نيز در بازديد از غرفه هاي ايراني 

حضور داشتند.
غرفه مجمع با همكاري «حجت االسالم والمسلمين تبريزي» مشاور دبير كل و 

نماينده محترم مجمع جهاني اهل بيت در سوريه برگزار گرديد.
در ضمن « حجت االسالم و المسلمين دري نجف آبادي» و «حجت االسالم 
و المسلمين سالك» معاون محترم فرهنگي مجمع، از غرفه مجمع جهاني اهل 

بيت (ع) بازديد به عمل آوردند.

3 – نمايشگاه بين المللي كتاب كيپ ناونـ  آفريقاي جنوبي
پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب در پايتخت پارلماني آفريقاي جنوبي شهر 
كيپ تاون در روز جمعه 8 مرداد ماه به مدت 5 روز با حضور مهمانان و مسئولين 

و ناشرين شركت كننده از 20 كشور، با حدود 200 غرفه، برگزار گرديد. 
مجمع جهاني اهل بيت(ع) كه  براي اولين بار در اين نمايشگاه شركت نمود، با 
عرضه 93 عنوان كتاب در 910 مجلد و به زبان هاي انگليسي، عربي، فرانسوي 
و فوالني حضور فعال داشت.گزارش مفصل اين نمايشگاه را در صفحه 122 

همين شماره بخوانيد.

4 – نمايشگاه كتاب لبيك در كربالـ  عراق
به همت مؤسسه فرهنگي فرزندان روح اهللا (قدس سره ) و سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي نمايشگاه فرهنگي با حضور تعدادي از موسسات و انتشاراتي 

هاي معتبر كشور در بين الحرمين كربال برگزار گرديد.
اين نمايشگاه از 11 مرداد سال جاري به مدت شش روز و با حضور فعال مجمع 
جهاني اهل بيت (ع) بر پا شد. مجمع با ارائه 95 عنوان كتاب به زبان هاي عربي، 

اردو و فارسي و چند عنوان نرم افزار شركت چمشگيري داشت.
افتتاحيه نمايشگاه در تاريخ 89/5/11 مصادف با 21 شعبان در بين الحرمين 
با حضور كنسولگرى و توليت آستانه اباعبداهللا الحسين(ع) و حضرت ابوالفضل 

العباس(ع) برگزار شد.
مراسم اختتاميه نيز روز 89/5/16 با حضور مسؤوالن محلي و غرفه داران برگزار 
شد. آقايان «قديري» و «رحيمي» از معاونت فرهنگي مجمع در اين نمايشگاه 

عهده دار برگزاري غرفه بودند. 

5 – نمايشگاه بين المللي كتاب بوگوتاـ  كلمبيا
اين نمايشگاه از 20 مرداد ماه سال جاري به مدت يازده روز و با حضور مجمع 

جهاني اهل بيت (ع) برگزار شد.
مجمع با عرضه 63 عنوان كتاب به زبان هاي اسپانيايي، عربي و انگليسي در 
اين نمايشگاه حضور يافت. عالوه بر مجمع، تنها سفارت جمهوري اسالمي ايران 
از طرف كشورمان شركت داشت، كه غرفه سفارت نيز بيشتر به عرضه صنايع 

دستي اختصاص يافته بود.
غرفه مجمع با همكاري مركز اسالمي بوگوتا به پا شد و در طي برگزاري نمايشگاه 
جناب حجه االسالم والمسلمين ساالر، معاون محترم بين الملل و آقاي صفري 

كارشناس آمريكاي جنوبي از غرفه مجمع بازديد به عمل آوردند.
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6 – نمايشگاه بين المللي كتاب سائوپائولوـ  برزيل
بيست و يكمين نمايشگاه كتاب سائوپائولو از تاريخ 21 تا 31 مرداد ماه سال 

جاري با حضور مجمع جهاني اهل بيت (ع) برگزار گرديد.
به همت مدير مركز اسالمي برزيل و نماينده محترم مجمع جهاني اهل بيت(ع) 
در برزيل، حجه االسالم والمسلمين خزرجي، تعدادي از مراكز و موسسات 
اسالمي و از جمله مجمع جهاني اهل بيت(ع)، موفق شدند به عرضه محصوالت 
خود در اين نمايشگاه اقدام نمايند.اين نمايشگاه، سومين نمايشگاه كتاب دنيا و 

بزرگ ترين آن در آمريكاي جنوبي است.
مجمع جهاني اهل بيت (ع) ارائه 180 عنوان كتاب به زبان هاي اسپانيايي، 
پرتغالي، انگليسي، عربي و فرانسوي و تعدادي محصوالت فرهنگي، حضور يافت.

در طي برگزاري نمايشگاه جناب حجه االسالم والمسلمين ساالر، معاون محترم 
بين الملل و آقاي صفري كارشناس آمريكاي جنوبي از غرفه مجمع بازديد به 

عمل آوردند.

7 – نمايشگاه بين المللي كتاب پكنـ  چين
هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب پكن، از 7 تا 11 شهريورماه 1389 در 
چين برگزار شد و مجمع جهانى اهل بيت (ع) براي دومين بار در آن شركت 

نمود. 
مجمع جهانى اهل بيت (ع) براى دومين سال در اين نمايشگاه با اجاره ي غرفه ي 
مناسب و ارسال كتاب، مجله و ساير محصوالت فرهنگى، بالغ بر 40 (چهل) 
عنوان به زبانهاى عربى، فارسى، انگليسى، چينى و... كه دربارة معرفى اسالم، 
شيعه، اهل بيت (ع)، قرآن، حديث، تاريخ و ساير موضوعات فرهنگى- اجتماعى 

و... مى باشند را به نمايش گذاشت.
گزارش مفصل اين نمايشگاه را در صفحه 124 همين شماره بخوانيد.

8 – نمايشگاه بين المللي كتاب مسكوـ  روسيه 
بيست و سومين نمايشگاه بين المللى كتاب روسيه با حضور مجمع جهاني 
اهل بيت (ع) و تعدادي از ناشران  جمهورى اسالمى ايران روزچهارشنبه دهم 

شهريور ماه 1389 به مدت 6روز برگزار شد. 
در اين نمايشگاه ناشران 56 كشور 200 هزار عنوان كتاب را در زمينه هاى 

مختلف در 800 غرفه عرضه كردند. 
مجمع جهاني اهل بيت (ع) با عرضه 107 عنوان كتاب به زبان هاي روسي، 
انگليسي، اسپانيايي، تاجيكي، آذري، آلماني و فارسي وهمچنين تعدادي از اقالم 

فرهنگي در اين نمايشگاه حضور يافت. 
در نمايشگاه بين المللى كتاب روسيه مراكز فرهنگى، دانشگاهى و موسسات 
انتشاراتى دانشگاه تهران، بنياد انديشه، اميركبير، الهدى، جامعه المصطفى، 
مجمع جهانى اهل بيت، موسسه بين المللى نمايشگاهها، مركز تحقيقات علوم 
اسالمى و رايزنى فرهنگى سفارت جمهورى اسالمى ايران در روسيه شركت 

كردند. 
«حجت االسالم و المسلمين حسيني سيد كريمي» به عنوان نماينده مجمع در 

نمايشگاه شركت نمود.

9 – نمايشگاه بين المللي كتاب نايروبيـ  كنيا
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب نايروبي از 31 شهريور سال جاري به 

مدت پنج روز در كنيا برگزار گرديد.
در اين نمايشگاه كه با شعار " بخوان و رشد كن" آغاز به كار كرد، به جز كشور 
ميزبان كشورهايي همچون نيجريه، تانزانيا، انگلستان، هند و چين حضور داشتند. 
مجمع جهاني اهل بيت (ع) نيز به عنوان تنها نماينده از جمهوري اسالمي ايران 
در اين عرصه حاضر شد.نكته قابل توجه اينكه  به غير از غرفه مجمع جهاني اهل 
بيت (ع) و غرفه  مؤسسه خواهران پيرو اهل بيت (ع)  نايروبي، هيچ ناشر و عرضه 

كننده مسلماني در بين 93 غرفه اين نمايشگاه وجود نداشت.
مجمع با عرضه 105 عنوان كتاب به زبان هاي انگليسي، سواحلي و عربي به طور 

قابل مالحظه اي مورد استقبال بازديد كنندگان قرار گرفت.
غرفه مجمع همچنين در كنار فروش و اهداي كتاب، بسته هاي فرهنگي شامل 
تصاوير بقيع، سجاده، مقنعه و تصاوير مقام معظم رهبري را در اختيار خواهران 
و برادران مسلمان شيعه و سني قرار مي داد كه اين عمل با احساسات گرم 

ايشان مواجه گرديد.
جناب «حجت االسالم والمسلمين سيد مرتضي مرتضي» عضو شوراي عالي 
مجمع جهاني اهل بيت (ع) و مدير مركز اسالمي اهل بيت (ع) كنيا در برپايي 

غرفه مجمع همكاري زيادي نمود. 
«حجت االسالم والمسلمين محمدي» از معاونت امور بين الملل مجمع و «آقاي 

سبط احمدي» از معاونت امور فرهنگي مجمع به اين نمايشگاه اعزام شدند.
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مجمع؛ تنها غرفه ي شيعي 
نمايشگاه آفريقاي جنوبي
شركت مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم 
در پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب كيپ تاون

�  تنظيم:  مهدي فقيه
(مدير طرح و برنامه معاونت امور فرهنگي مجمع)

در سال كار مضاعف و همت مضاعف و به همت معاونت هاي امور فرهنگي و 
امور بين الملل مجمع، و با عنايت ويژه دبيركل محترم، مجمع حضور مؤثر و 
ماندگاري در در اولين نمايشگاه بين المللي كتاب در آفريقاي جنوبي داشت كه 
آثار و بركات آن به حول و قوه الهي منشأ تحوالت و تأثيرات معنوي ارزشمندي 

براي تشيع در اين كشور خواهد داشت. 
افتتاح 

پرلماني  پايتخت  ـ  تاون  كيپ  شهر  در  كتاب  المللي  بين  نمايشگاه  اولين 
آفريقاي جنوبي ـ در روز جمعه 8 مرداد 1389 برابر با 30 جوالى 2010 
ميالدي با حضور ميهمانان، مسؤوالن و ناشران شركت كننده به دست يكى از 
شخصيت هاى علمي و نويسندگان آفريقاي جنوبي (به نمايندگى آقاي نلسون 

ماندال) افتتاح گرديد. 
ساعت بازديد از نمايشگاه 8 صبح تا 6 بعدظهر بود 

 شركت كنندگان 
با توجه به اينكه اين نمايشگاه، براى اولين بار در اين شهر تشكيل مى شد 
ناشران 20 كشور با حدود 200 غرفه در آن شركت كرده بودند.  مجمع جهانى 

اهل بيت(ع) تنها ناشر شيعى شركت كننده در اين نمايشگاه بود. 
غرفه مجمع 

غرفه جهاني مجمع اهل بيت (ع) حدود 20 متر مساحت داشت و كتاب ها با 
نظم خاصي و بطور تفكيك و طبقه بندى شده در معرض ديد بازديدكنندگان 
قرار داده شد. مجمع با 93 عنوان كتاب در در 910 جلد در اين نمايشگاه 

شركت كرد. 
زبانهاي  به   Gاهل بيت اين كتاب ها شامل قرآن كريم و كتاب هاي معارف 

انگليسي- عربي- فرانسوي- فوالني و ... بود. 
 در ضمن اقالم فرهنگي از قبيل سجاده و تربت و پوستر در نمايشگاه عرضه مي شد. 

از بين كتب مجمع كتاب هاي زير بيشترين استقبال را داشتند: 
ــ قرآن كريم با ترجمه انگليسي؛ 
ــ نهج البالغه با ترجمه انگليسي؛ 

ــ كتب مرتبط با امام سجاد(ع) به زبان انگليسي؛ 
ــ كتاب زن از ديدگاه اسالم؛ 

ــ كتاب تاريخ تشيع؛ 

ــ كتاب نماز و روزه (ويژه كودكان). 
با توجه به اينكه مجمع جهاني اهل بيت(ع) تنها غرفه تشيع درنمايشگاه بود 
خوشبختانه وجود زمينه هاي بسيار مستعد و مناسب در پذيرفتن اسالم و مكتب 
نوراني اهل بيت (ع) و گسترش و گرايش روز افزون مردم آفريقا به تشيع 

مشاهده گرديد. 
با توجه به بازخوردهاي مثبتـ  كه بخشى از انها نيز در دفتر يادبود غرفه درج 
شدـ  و نيز مذاكراتي كه بين ما و آنها مطرح مى شد، بوضوح ديده مي شود كه 
لزوم توجه ويژه به آفريقاي جنوبي و سرمايه گذاري براي شركت در سال آينده 

امري ضروري  است. 
فعاليت هاى جانبى 

مسؤوالن غرفه مجمع به عنوان سفيران مكتب اهل بيت(ع)در اين گردهم آيى 
فرهنگى، فعاليت هاى جانبى مناسبى نيز انجام دادن؛ از جمله: 
ــ ارتباط گيرى و نشست با شخصيت هاي علمي و دانشجوئي؛ 

ــ پخش بروشور انگليسي مجمع و كارت ويزيت مجمع و سايت خبرگزارى ابنا 
به شكل گسترده؛ 

ــ اهداء 300 كتاب به دانشجويان، استادان و دانش آموزان؛ 
ــ ايجاد ارتباط با غرفه هاي ادياني و اسالمي؛ 

ــ ديدار و مذاكره با «حجت االسالم سيد آفتاب حيدر رضوي» رييس مؤسسه 
اهل بيت(ع) آفريقاى جنوبى. 

مسأله جالب توجه 
از جمله مسائلي كه بسيار جالب توجه بود ابراز احساسات بازديدكنندگان نسبت 
به صالبت و اقتدار جمهورى اسالمى ايران در مقابل با جهان غرب و مخصوصاً 
آمريكا و اسرائيل بود. آفريقايي ها و اسالم گرايان آن مرز و بوم ايران اسالمي را 
مايه عزت و افتخار جهان اسالمـ  بخصوص تشيع دانستهـ  و از حضور ايران و 

مجمع جهاني اهل بيت(ع) در آفريقاي جنوبي استقبال و قدردانى مى كردند. 
ان شاءاهللا مجمع جهاني اهل بيت(ع) با مشاركت بيشتر خود در اين هماليش ها 
و مذهب  اعتقادات شيعه  نشر  و  معرفي  در  مفيدي  گام هاي  نمايشگاه ها  و 
اهل بيت(ع) برخواهد داشت و افتخار پرچم علم و هدايت را در جهان امروز براي 

خود ثبت خواهد نمود.
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�  تنظيم:  عباس جعفرى
(دبير شوراي كتاب مجمع)

مجمع جهانى اهل بيت (ع) براى دومين بار در مهم ترين رويداد 
نشر و كتاب چين، نمايشگاه بين المللى كتاب پكن، شركت و 
معارف مكتوب اهل بيت عصمت و طهارت(ع) را در اين گردهمايى 

بزرگ فرهنگى عرضه نمود.
 

نمايشگاه بين المللى كتاب چين، هر ساله با حضور ناشران و مؤسسات 
و مراكز فرهنگى و انشاراتى جهان، در محل نمايشگاه هاى بين المللى در 
شهر پكن برگزار مى شود. در اين نمايشگاه مسؤولين مراكز انتشاراتى، 
فعاالن كتاب و غرفه داران عالوه بر عرضه جديدترين آثار منتشره خود، به 

تبادل نظر و تعامالت فرهنگى مى پردازند.
هفدهمين دوره اين نمايشگاه، از 7 تا 11 شهريور امسال در پايتخت 

پرجمعيت ترين كشور جهان برگزار شد.
مجمع جهانى اهل بيت (ع) كه براى دومين سال در اين نمايشگاه شركت 
مي كرد 40 عنوان كتاب به زبان هاى چينى، انگليسى، عربى و... را عرضه 
نمود. اين كتاب ها درباره معرفى اسالم، شيعه، اهل بيت(ع)، قرآن، حديث، 
تاريخ و موضوعات فرهنگىـ  اجتماعى مى باشند. همچنين در اين غرفه 
تعدادى از مجالت مجمع به زبانهاى غيرفارسى نيز در معرض نمايش 

گذاشته شده است.

معارف اهل بيت(ع) 
در كشور يك ميلياردى 
شركت مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم 
در هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب پكن
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آثار مجمع
برخى از مهمترين كتاب هاى عرضه شده در غرفه مجمع به شرح ذيل 

است:
1- قرآن كريم (با ترجمه ى چينى و انگليسى)

2- صحيفه سجاديه (با ترجمه انگليسى) 
3- اصول اعتقادات در چهل درس (به زبان چينى )

4- شناخت خداوند (به زبان چينى )
5- المختار من حكم االمام على عليه السالم (با ترجمه چينى)

6ـ رسالة الحقوق امام سجاد عليه السالم (با ترجمه چينى)
7ـ حقيقت تشيع (به زبان انگليسى)

8ـ تاريخ اسالم (به زبان انگليسى)
9ـ چشم اندازى به حكومت امام مهدى عليه السالم (به زبان انگليسى)

10ـ  المراجعات (به زبان عربى)
11ـ  على عليه السالم ؛ ميزان الحق (به زبان عربى)

12ـ  فاطمة الزهراء عليها السالم (به زبان عربى)
13ـ االمام الحسين عليه السالم (به زبان عربى)

و ...

استقبال مردم
مسلمانان چينى مقيم پكن و شهرهاى ديگر، با مراجعه به غرفه هاى ايرانى 
از جمله غرفه مجمع جهانى اهل بيت (ع) نسبت به حضور مؤسسات 
فرهنگى ايران در اين نمايشگاه و عرضه كتاب هاى اسالمى و مذهبى ابراز 

خوشحالى مى كنند. 

غرفه هاي ايراني
شايان ذكر است كه غير از مجمع، ناشران ايرانى ديگر از جمله "مؤسسه 
نمايشگاه هاى فرهنگى ايران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى"، 
"رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى ايران در چين"، "مؤسسه بين المللى 
"جامعة  و  اسالمى"  وارتباطات  فرهنگ  سازمان  به  وابسته  الهدى 
المصطفى(ص)  العالمية" از ديگر مراكز ايرانى هستند كه در اين نمايشگاه 

شركت نموده اند.

غرفه هاي اسالمي
از بين كشورهاى اسالمى فقط جمهورى اسالمى ايران، عربستان سعودى 

و مصر داراى غرفه هستند.
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ترجمه و
چاپ

قرآن كريم
به زبان  لينگاال 

قرآن كريم براى نخستين بار به زبان 
لينگاال ترجمه و منتشر گرديد.

اين اثر به وسيله « آقاى شيخ سليمان 
دانغاما»  از مبلغان تحت پوشش مجمع 
جهانى اهل بيتـ  عليهم السالمـ  در 

كنگو ترجمه شد.
اين قرآن در يك هزار و دوازده صفحه  

منتشر شده است.
زبان لينگاال زبان محلى بيش از شصت 
جمهورى  جمعيت  از  نفر  ميليون 

دمكراتيك كنگو در قاره آفريقا است.

انتشار كتاب
 حقيقت؛ آن گونه كه 

هست 
به زبان  فارسي

كما  الحقيقه�  ارزشمند  كتاب 
الهادي  جعفر  «استاد  نوشته  هي 
به  اين  از  پيش  كه  (خوشنويس)» 
زبان هاي عربي، روسي، انگليسي، اردو 
و بنگال منتشر شده بود به قلم «آقاي 
فارسي  به  رضايي»  مهدي  محمد 
منتشر  صفحه   816 در  و  ترجمه 

گرديد.
در اين كتاب ـ كه با عنوان حقيقت 
آن گونه هست به چاپ رسيده است 
اعتقادات مذهب جعفري  ـ فهرست 
دوازده امامي در بخش هاي اعتقادي و 
فروع عملي آن گونه كه هست و به دور 
از شائبه ها و حواشي آن تبيين گرديده 

است.
كه  اتهاماتي  و  شبهات  به  همچنين 
مخالفان مذهب شيعه دوازده پاسخ به 

شكل مختصر داده شده است.

انتشار كتاب
آموزش احكام
به زبان  آلماني

كتاب آموزش احكام (ويژه برادران) به 
زبان آلمانى به زيور طبع آراسته شد. 

اين كتاب كه تأليف «حجت اإلسالم 
و المسلمين محّمدحسين فالح زاده» 
است به قلم «خانم هال كماليان» به 
زبان آلماني ترجمه  و در 387 صفحه 

منتشر شده است. 
اين  به ذكر است كه ترجمه ى  الزم 
در  نياز،  مورد  زبان هاى  به  كتاب 
جلسه ى دهم شوراى كتاب مجمع به 
تصويب رسيد و تا كنون ترجمه هاى 
اردو و آلماني آن آماده و منتشر شده 

است.

معرفي كتب 
چاپ شده 
به زبان هاي 
مختلف

با تالش يا 
حمايت 
مجمع جهاني 
اهل بيت(ع)
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انتشار كتاب
جاذبه و دافعه 

علي(ع)
به زبان  روسي 

بنياد مطالعات اسالمى از مراكز شيعي 
بين الملل  امور  معاونت  با  مرتبط 
مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم 
در جمهوري فدراتيو روسيه، با هدف 
معرفى ويژگيهاى شخصيت بى مثال 
كتاب  نشر  به  اقدام  (ع)   على  امام 
جاذبه و دافعه امام على (ع) اثر گرانقدر 

«استاد شهيد مطهرى» نمود. 
سالم  محمد  «آقاى  اثر  اين  مترجم 
اين  از  پيش  كه  است  مخشولوف» 
اثر   " البالغه  نهج  در  "سيرى  كتاب 
شهيد مطهرى را نيز به سفارش بنياد 

در دست ترجمه دارد.
امام  دافعه  و  "جاذبه  روسى  ترجمه 
على (ع)" در شمارگان 1000 نسخه با 
همكارى انتشارات شرق شناسى سنت 
منتشر  صفحه   160 در  پترزبورگ 

گرديده است

 

انتشار كتاب
انسان شناسي از 

ديدگاه امام خميني
به زبان  روسي

طى همكارى سه جانبه ميان مجمع 
تنظيم  مؤسسه  اهل بيت(ع)،  جهانى 
و نشر آثار امام خمينى(ره) و رايزنى 
ايران  اسالمى  جمهورى  فرهنگى 
كتاب  روسيه،  فدراتيو  جمهورى  در 
انسان شناسى از ديدگاه حضرت امام 
منتشر  روسى  زبان  به  خمينى(ره) 

گرديد. 
از  يكى  توسط  كه  ارزشمند  اثر  اين 
به  مسلط  و  روس  زبده  مترجمين 
زبان و ادبيات فارسى «آقاى ديميترى 
بيبايوف» به زبان روسى ترجمه شده، 
در تير ماه سال جارى در شمارگان 
1500 نسخه از سوى انتشارات "نائو 
چنايا كنيكا" شهر مسكو به زيور طبع 

آراسته گرديده است. 
قرار است اثر فوق ، در بيست و سومين 
نمايشگاه بين المللى كتاب مسكو در 
نيمه اول شهريور ماه سال جارى در 
غرفه مجمع جهانى اهل بيت عليهم 
السالم در معرض ديد عالقه مندان 
قرار گرفته و سپس در بين شيعيان 

منطقه توزيع گردد. 

انتشار كتاب
الگوي تربيتي عاشورا

به زبان  تايلندي
به همت مجمع جهانى اهل بيت(ع) 
كتاب "الگوى تربيتى عاشورا" تأليف 
«حجت االسالم دكتر محمد على رضا 
اصفهانى» به قلم «شيخ محمد شريف 
كتسومبون» ترجمه و با كمك رايزنى 
ايران در  فرهنگى جمهوري اسالمي 
تايلند در تيراژ 1000 نسخه  چاپ و 

منتشر شد. 
نويسنده در اين كتاب سعى مى كند 
بيان  و  مقدس  واقعه  اين  بررسى  با 
درس هايى بصورت مثال، مسلمانان را 
از اين مصيبت آگاه سازد. مسلمانان بايد 
به عنوان الگوى تربيتى از قيام عاشورا، 
در زندگيشان و موفقيت روز افزون در 

اين دنيا و آن دنيا  بهره بگيرند. 
بخش هاي اين كتاب: 

بخش اول : الگوى تربيتى عاشورا: 
انسانى -  الگوى  : بينش  بخش دوم 

بصيرت الگوى شخصى 
بخش سوم : دروس و آموزش

انتشار كتاب
انس با قرآن
به زبان تايي

جهاني  مجمع  همت  به  كتاب  اين 
اهل بيت (ع) به زبان تايي ترجمه و در 

بانكوك چاپ و منتشر شد.
اين كتاب به تشريح قرآن از ديدگاه 
كتاب هدايتگر بشر پرداخته كه براي 
براي  غيرمسلمان  و  مسلمان  افراد 
درك هر چه بيشتر اين كتاب مقدس  

بسيار مفيد خواهد بود.
 اين كتاب در بر دارنده  مسائل جزئي 
در مورد قرآن و نحوه يادگيري و قرائت 

آن مي باشد
در اين كتاب با اهميت قرآن و داليل 
اصرار خداوند و پيامبر براي آشنايي 

انسان با قرآن پي خواهند برد.
سرفصل ها :

بخش اول:  روخواني متن قرآن
بخش دوم: معارف دروني قرائت قرآن

بخش سوم: حفظ قرآن
بخش چهارم: انعكاس قرآن در انسان

بخش پنجم: مراحل درك قرآن
بخش ششم: مباحث عمومي درباره 

قرآن
متن الكترونيك ترجمه كتاب مذكور 
قرار  (ع)  اهل بيت  پورتال  سايت  در 

گرفته است.
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ر︨︀﹜﹤ ا﹜︓﹆﹙﹫﹟︋ ﹥ ز︋︀ن ︻︣︋﹩
صاحب امتياز: مجمع جهانى اهل بيت(ع)

مشرف عام: حجت االسالم و المسلمين محمدحسن اخترى (دبيركل مجمع) 
مدير مسئول:  زير نظر معاونت امور فرهنگى مجمع جهانى اهل بيت(ع)  – 

اداره  ى امور مجالت
سردبير: حجت االسالم و المسلمين شيخ معين دقيق

ترتيب انتشار: فصلنامه 
شماره ى مسلسل : 65ـ  66 

تاريخ انتشار: بهار و تابستان 1389
محل انتشار: همزمان در ايران و لبنان

تيراژ ( شمارگان ) : 3000 نسخه
تعداد صفحات: 257

tahrir-thaqalayn@hotmail.com : پست الكترونيكى سردبير مجله
 bc@ahl-ul-bayt.org  : پست الكترونيكى اداره ى امور مجالت

برخي از مطالب شماره جديد
ـ تحميق (  به نادانى گرفتن  ) مردم جهان، سياست روز

ـ مشخصات اصلى خط و سيره ي امام خمينى (  ره  )
ـ صلوات بر پيامبر(ص) در بين مشروعيت حذف "آل" و افزودن صلوات 

بر صحابه / سيد محمد هاشم مدنى
ـ افزودن در احاديث  ، بحثى در موضع  گيرى شرعى (  فقهى  )/ حيدر 

حب اهللا 
ـ اشراف بر سعى حل مشكل جمع ميان " انزال و تنزيل" / احمد ابو زيد
ـ فلسفه  ى اصالح اجتماعى از ديدگاه امام حسين "عليه السالم" / على 

اسدى
ـ مبعث پيامبر(ص) روز تكامل انسانيت / على محسن 

ـ تقاطع فيما بين مذهب گرايى و ملى گرايى (  ناسيوناليسم  ) / محمود 
حيدر

ـ مشكل رابطه اسالم با غرب / نبيل على صالح
ـ تبليغات دينى / دومى محمد

ـ تبليغات غربى و خنثى كردن تالش تقريب ميان مسلمانان / خانم 
عفاف حكيم

ـ راه هاى سعادت در مقياس مادى و ديني/ خانم غادة احمد عيسي

﹑﹍﹠ ا﹡︐︷︀ر︋ ﹥ ز︋︀ن︋ 

نام مجله : Prottasha ( پروتٌاشا / انتظار )  
مدير مسئول و سردبير : ابوالقاسم محمد انور الكبير 
ترتيب انتشار : فصلنامه 
شماره مسلسل : 1 (سال اول، شماره ي1) 
تاريخ انتشار: آوريل – ژوئن 2010 ( بهار 1389) 
محل انتشار:  بنگالدش (داكا) 
تيراژ ( شمارگان ) : 1000 
تعداد صفحات : 130 
ناشر : معاونت امور فرهنگى مجمع جهانى اهل بيت (ع) 
 prottasha.2010@yahoo.com  : پست الكترونيكى مجله
 bc@ahl-ul-bayt.org  : پست الكترونيكى اداره ى امور مجالت

برخي از مطالب شماره جديد
ـ سر مقاله (بحران انسان شناسي در غرب) / به قلم: سردبير 
ـ انسان از ديدگاه قرآن / تأليف: محمد جواد رودگر؛ ترجمه : محمد انور 
الكبير 
ـ زندگى پيامبر اكرم "صلى اهللا عليه و آله" قبل از بعثت / تأليف: دكتر 
سيد احمد رهنمايى؛ ترجمه : دكتر محمد الطاف حسين 
ـ پيرامون هدف زندگى(5 سخنراني) / تأليف: آيت اهللا شهيد مرتضى 
مطهرى؛ ترجمه : محمد شاه نواز طيب 
ـ زندگى بشرى در انديشه /  تأليف: عبدالقدوس بادشاه 
ـ رابطه ي ميان عدالت ، وحدت و امنيت / تأليف: سيد على عباس 
موسوى؛ ترجمه : نور حسين مجيدى 
ـ جهان اسالم: يك نگاه بى طرفانه/ جورگن تادنهافر/ ترجمه: اس، ام يمين

�  تنظيم:  عباس جعفري
(مسؤول اداره مجالت مجمع)
farahani_aj@yahoo.com

انتظار، عنوان مجله ي جديدي است كه به تازگي از سوي معاونت امور 
فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت(ع) آغاز به انتشار شده است. 

اين مجله كه به زبان «بنگال» منتشر خواهد گرديد، در كنار ده ها مجله ي 
ديگر مجمع كه به زبان هاي مختلف منتشر مي شوند، معارف اهل بيت 

(ع) را براي عالقمندان به اسالم در كشورهاي مختلف تبين مي نمايد.
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︎﹫︀م ︔﹆﹙﹫﹟︋ ﹥ ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩
صاحب امتياز: مجمع جهانى اهل بيت(ع)؛  زير نظر معاونت امور فرهنگى  

سر دبير: حجت االسالم  والمسلمين دكتر محمد على شمالى [ عضو هيأت 
علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام  خمينى ( ره ) ]

ترتيب انتشار: فصلنامه 
شماره ى مسلسل : 43 

تاريخ انتشار: پاييز 1389ـ  2010 م
محل انتشار: همزمان در انگلستان(با همكاري مركز اسالمي لندن) و ايران

تيراژ ( شمارگان ) : 1200 نسخه
www.messageofthaqalayn.com :سايت اختصاصي مجله

info.thaqalayn@gmail.com : پست الكترونيكى مجله
 bc@ahl-ul-bayt.org  : پست الكترونيكى اداره ى امور مجالت

تذكر: 
1) عالقه مندان در داخل و خارج كشور ،جهت تهيه ى مجله ( اشتراك ) با 

سردبيرى مجله ( پست الكترونيكى  ) مكاتبه  نمايند.
2) عالقه مندان محترم جهت مطالعه ى نسخه ى الكترونيكى مجله به 
آدرس سايت مجله يا پورتال مجمع جهانى اهل بيت عليهم السالم به 

آدرس www.ahlulbaytportal.com مراجعه نمايند.

برخي از مطالب شماره جديد
ـ سرمقاله   (پيرامون مناسبتهاي ديني فصل پائيز....)

ـ دستاوردهاي سير و سلوك / دكتر محمد على شمالى
ـ فريضه ي كسب علم / عالمه شهيد آيت اهللا مرتضى مطهرى(ره)

ـ جبر و اختيار در قرآن / دكتر مهدى گرجيان
ـ خمس  : پشتوانه ي استقالل مالى ؛ [بخش اول]/ آيت اهللا ناصر مكارم 

شيرازى
ـ مراجع شيعه در عصر غيبت :ابن بابويه قمي(ره)/ حجت االسالم و 

المسلمين على نقى ذبيح زاده
ـ چالش ها در ارزش گذاري / دكتر عباس على شاملى

ـ دين و آزادى/ حجت االسالم و المسلمين دكتر محمد على شمالى

﹥ ز︋︀ن اردو ﹡﹢ای ︻﹙﹛︋ 
مدير مسئول: حجت االسالم سيد مختار حسين جعفرى 
سر دبير: حجت االسالم سيد افتخار على جعفرى
ترتيب انتشار: فصلنامه

شماره ى مسلسل : 9 
تعداد صفحات: 30 
تاريخ انتشار: بهار 1389
محل انتشار: جامو و كشمير
تيراژ ( شمارگان ) : 1000 نسخه
* ناشر : مدرسه ي علميه ي امام محمد باقر(ع)

با حمايت معاونت امور فرهنگي 
مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السالم) 
 bc@ahl-ul-bayt.org  : پست الكترونيكى اداره ى امور مجالت

برخي از مطالب شماره جديد
ـ سرمقاله
ـ فاطمه زهرا ”سالم اهللا عليها ” الگوى عملى امام خمينى(ره)

ـ حضرت زهرا ”سالم اهللا عليها ” نعمت عظماى الهى/ رهبر معظم انقالب 
اسالمى حضرت آيت اهللا خامنه اى ”مد ظله العالى“

ـ همت مضاعف و كار مضاعف/ حجت االسالم حسن عباس ترابى 
ـ درس تفسير قرآن كريم/ حجت االسالم محسن قرائتى
ـ بياييد ترجمه قرآن ياد بگيريم/ سيد مختار حسين جعفرى
ـ شيعه كيست؟/ سيد افتخار على جعفرى
ـ اهل بيت عليهم السالم در تفسير اهل سنت/ سيد مختار حسين جعفرى
ـ درجات عبادت/ شهيد آيت اهللا مرتضي مطهرى
H.M.S ـ اسالم و اينترنت

ـ نياز به تربيت انسانى/ خانم توقيرترابى 
ـ درس زبان فارسى/ هيأت تحريريه
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آيت اهللا العظمي علوى گرگانى:
كار خبرگزارى ابنا ،
احياء امر اهل بيت(ع) است

العظمى علوى گرگانى در ديدار مديران و اعضاى هيأت تحريريه  حضرت آيت اهللا 
خبرگزارى ابنا، از فعاليت هاى مجمع جهانى اهل بيت(ع) قدردانى كردند و افزودند: 
«فعاليت هاى خبرگزارى ابنا ، از مصاديق بارز احياى امر اهل بيت(ع) است و من به نوبه 

خود از همه دست اندكاران اين كار پر ارزش تشكر مى كنم».
ايشان در اين ديدار كه بنا به دعوت اين مرجع تقليد از مدير و كادر اين رسانه 
دينى برگزار شد، با بيان اينكه فعاليت در عرصه خبرگزارى  شيعى كار بسيار 
مشكل و حساسى است، فرمودند: «خبرنگارى كه مى خواهد خبرى را به جهان 
عرضه كرده و در معرض ديد مخاطب قرار دهد، مسؤوليت بسيار سنگينى دارد 

و بايد مؤمن، متعهد و امانتدار خوبى براى اين كار باشد».
ايشان با اشاره به اهميت انعكاس به موقع اخبار شيعيان در جهان گفتند: «اگر 
اخبار پيروان اهل بيت(ع) بدرستى و با سرعت مخابره شود، افكار عمومى جهان 
از مظلوميت شيعيان متأثر خواهد شد و آنان در برابر اين مسايل عكس العمل 

نشان خواهند داد».
امام  از  با اشاره به حديثى  ادامه  العظمى علوى گرگانى در  حضرت آيت اهللا 
رضا(ع) كه "رحم اهللا من أحيى أمرنا ـ خداوند رحمت كند كسى كه امر ما 
را احيا كند"، فعاليت هاى مجمع جهانى اهل بيت(ع) را از مصاديق بارز احياى 
امر اهل بيت(ع) دانسته و افزودند: «فعاليت هاى خبرگزارى شما در ابالغ معارف 
ناب شيعى و اخبار پيروان مذهب اهل بيت(ع) به مردم دنيا ، از مصاديق احياى 
امر اهل بيت(ع) است و من به نوبه خود از همه دست اندكاران اين كار پر ارزش 

تشكر مى كنم».
ايشان با بيان اينكه در دنياى امروز بايد با وسائل نوين ارتباط جمعى اخبار 
شيعيان را به گوش جهانيان رساند، اين كار را بسيار پرمخاطره و نيز ظريف 
دانسته و گفتند: «در اين مسير بايد بسيار مراقب و هوشيار باشيد تا بتوانيد در 

مقابل موانعى كه دشمنان براى شما ايجاد مى كنند، موفق عمل كنيد».
حضرت آيت اهللا علوى گرگانى همچنين با ارج نهادن به تالش هاى مستمر 
مجمع جهانى اهل بيت(ع) و خبرگزارى ابنا، اطالع رسانى به زبان هاى مختلف 
را امر بسيار پسنديده، الزم و تأثيرگذارى دانسته و اظهار اميدوارى كردند تا با 
گسترش زبان هاى اين خبرگزارى، مردم بيشترى در جهان با معارف اهل بيت(ع) 

آشنا شوند.
ايشان با اظهار تأسف از كشتار شيعيان در برخى از نقاط جهان، به شهداى 
پاراچنار پاكستان اداى احترام كردند و گفتند: «سالم مرا به شيعيان پاكستان و 

نيز بازماندگان شهداى پاراچنار پاكستان برسانيد».
گفتنى است در ابتداى اين ديدار «حجت االسالم حسينى عارف» مديركل 
از  پس  ابنا  خبرگزارى  سردبير  و  اهل بيت(ع)  جهانى  مجمع  اطالع رسانى 
ارائه گزارشى كوتاه از فعاليت هاى مختلف مجمع جهانى اهل بيت(ع)، هدف 
از تأسيس خبرگزارى اهل بيت(ع) ـ ابنا ـ را خارج كردن شيعيان جهان از 
مظلوميت رسانه اى و بايكوت خبرى اعالم كرد و از دعوت و نظر لطف آيت اهللا 

علوى گرگانى نسبت به خبرگزارى ابنا تشكر نمود.
شايان ذكر است كه در پايان اين ديدار، حضرت آيت اهللا العظمى علوى گرگانى 

با اهداى يك لوح تقدير، از خدمات خبرگزارى ابنا قدردانى كردند.

�  تنظيم: سيدعلي اصغر ميرخليلي
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ــوراى  عالى مجمع جهانى  ــام جمعه موقت تهران و عضو ش ام
ــگاه  اهل بيت(ع) از غرفه مجمع جهانى اهل بيت(ع) در نمايش

بين المللى كتاب تهران بازديد كرد.
حجت االسالم والمسلمين «سيد احمد خاتمى» با حضور در 
غرفه مجمع از جديدترين منشورات انتشارات مجمع بازديد و 

در جريان فعاليت هاى مجمع قرار گرفت.
وى در حاشيه اين بازديد در مصاحبه با خبرنگار ابنا بر نقش 
رسانه هاى شيعى و اسالمى تأكيد كرد و گفت: در دنياى امروز 
و در عرصه تصميمات گوناگون جهانى، اطالع رساني حرف اول 

را مي زند.

عضو شوراى  عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) افزود: با توجه به 
اينكه مجمع تنها تشكل فراگير و بين المللي شيعي است كه 
به عنوان يك NGO بزرگ در حال خدمت به پيروان مذهب 
اهل بيت(ع) است، انتظار همين بوده و هست كه يك تريبون 
ــر مكتب اهل بيت(ع) داشته باشد. اين جاذبه اي هم  براي نش
كه ايجاد شده و خبرگزارى ابنا را به پربيننده ترين خبرگزاري 
ــت، در واقع جاذبه اهل بيت  ــيعى جهاني تبديل كرده اس ش

ـ عليهم السالمـ  است.
ــنهاد كرد: ما  ــتاد عالى حوزه علميه قم در پايان پيش اين اس
ــي، در ارتقاء اين  ــم از جهت كمي و هم از جهت كيف بايد ه
خبرگزاري كه در حقيقت زبان تشيع محسوب مي شود همت 

و كار مضاعفي داشته باشيم.
ــت(ع)ـ  ابناـ  و  ــايت خبرگزارى اهل بي ــان براى س وى در پاي

خدمتگزاران آن آرزوى توفيق و سالمتى كرد.

«آقاى نيكان قمى» فرماندار سابق قم، با حضور در دفتر مركزى خبرگزارى اهل بيت(ع) ـ ابنا ـ با مديران و 
كاركنان اين خبرگزارى ديدار و گفتگو كرد.

وى در اين ديدار صميمانه ضمن تأكيد بر اينكه ما بايد حضور پرقدرتى در عرصه اينترنت داشته باشيم گفت: 
«هرچند ما نسبت به گذشته پيشرفت بسيارى داشته ايم اما همچنان مشكالتى نيز وجود دارد چون صاحبان 
تكنولوژى، همه امكانات را در اختيار ما قرار نمى دهند؛ چرا كه فهميدند كه مسلمانان و شيعيان با استفاده از 
اين ابزار ساخته دست آنها بهترين بهره بردارى را مى كنند و از آن براى تبليغ اسالم و تشيع در جهان استفاده 

مى كنند».
نيكان قمى با قرائت اين حديث از امام رضا(ع) كه فرمودند 
اگر سخنان و دانش ما را به ديگران منتقل كنيد آنها از ما 
پيروى مى كنند تأكيد كرد: «ما نبايد در عرصه رسانه اى و 
انتقال فرهنگ اهل بيت(ع) از برخى خطرات بترسيم بلكه 
بايد به موازات بهره بردارى و پيشرفت، ابزار و علوم جديد را 
نيز به خبرنگاران و دست اندركاران رسانه هايمان آموزش 

دهيم».
فرماندار قم با اعالم اينكه رويكرد امسال تمام سفرهاى 
استانى، كار فرهنگى است اضافه كرد: «دولت تصميم گرفته 
است كه در اين دوره به فرهنگ بهاى بيشترى بدهد لذا 

اميدواريم خبرگزارى ابنا هم مورد حمايت قرار بگيرد».
پس از سخنان فرماندار، تعدادى از پرسنل خبرگزارى ابنا 

نيز سؤاالت و نقطه نظرات خود را مطرح كردند.
الزم به ذكر است كه در ابتداى اين جلسه «حجت االسالم 
حسينى عارف» مديركل اطالع رساني مجمع و سردبير 

خبرگزارى گزارشى از اهداف و روند فعاليت هاى آن ارائه كرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

رشد زبان ها و بينندگان ابنا ستودني است
از  بازديد  طى  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
هجدهمين نمايشگاه بين المللى قران كريم از غرفه 

خبرگزارى اهل بيت(ع)ـ  ابناـ  ديدن كرد. 
«دكتر سيدمحمد حسينى» در بازديد از غرفه ابنا 
در نمايشگاه قرآن ضمن اظهار خرسندى از ارتقاء 
تعداد زبان هاى خبرگزارى اهل بيت از 9 زبان به 
اين  از  مخاطبان  بازديد  ميزان  كثرت  زبان،   15

خبرگزارى را ستود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ضمن آرزوى توفيق 

براى تحريريه اين خبرگزارى پيشنهاد پخش زنده شبكه هاى شيعى را از طريق اين خبرگزارى ارائه داد.

عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع): 

خبرگزاري ابنا از جهات 
كمي و كيفي ارتقاء يابد

فرماندار سابق قم در ديدار از خبرگزارى ابنا:

در عرصه رسانه از خطرات نترسيم
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برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت(ع) 

� امضاء سند جديد اتحاد شيعه و سنى در عربستان
سند اتحاد ميان شيعه و سنى در عربستان و در شهر مدينه منوره به امضاء 

شمارى از شخصيت هاى برجسته شيعه و سنى اين كشور رسيد.
امضاء سند جديد اتحاد ميان شيعه و سنى در عربستان

به گزارش خبرگزارى اهل بيت(ع) ـ ابنا ـ  امضاى اين سند كه در نوع خود 
نخستين سند آشتى به شمار مى  رود ، در واكنش به حوادث خشونت بار 

عاشوراى حسينى در مدينه منوره صورت مى گيرد.
مراسم امضاى سند آشتى و اتحاد ميان اهل سنت و تشيع عصر ديروزـ  چهارم 
با حضور  با عنوان «هم زيستى مسالمت آميز مانند خانواده واحد»  دى ماه ـ 
دويست شخصيت شيعه و سنى و تعدادى از مسئوالن عربستان در سالن 
«الدانة» مدينه منوره و با حمايت «عبدالعزيز بن ماجد» امير منطقه مدينه و در 

سايه تدابير شديد امنيتى برگزار شد.
اين سند آشتى به امضاى «طاهر عبدالمنعم الهاجوج» و «صالح الجدعان» از 
شخصيت هاى شيعى مدينه و نيز «فيصل أبو ربعة» و «سليمان بن غميض 

الصاعدى» از شخصيت هاى اهل تسنن منطقه «العصبة» مدينه رسيد.
در اين سند بر ضرورت معاشرت و دوستى ميان شيعيان و اهل تسنن، مساوات 
ميان همگان و همكارى براى خدمت به وطن و شهروندان، مخالفت با توهين و 

تنفر و تشويق به صلح و امنيت اجتماعى تأكيد شده است.
گفتنى است در مراسم عاشوراى امسال در مدينه منوره، گروهى از وهابيون 
تندرو،در هجومى يك ساعته با سنگ و چوب به هيئت هاى عزادارى و عزاداران 
سيد الشهداء(ع) در منطقه "قبا" يورش بردند. تا مانع از برگزارى مراسم عزادارى 

حسينى شوند.
اين اقدام كه منجر به آسيب ديدن برخى از عزاداران حسينى و تخريب اموال 
عمومى شد ، در نهايت با دخالت نيروهاى امنيتى به پايان رسيد و البته به رغم 
اينكه وهابيون، حمله كننده و آغازگر اين درگيرى بودند، اما نيروهاى امنيتى 

سعودى 83 شيعه و تعداد قليلى از وهابيون را بازداشت كردند.
خاطر نشان مى شود در اسفندماه سال گذشته نيز تعدادي از علماي شيعه و 
سني، منشور وحدتى با نام "ميثاق همزيستى ملى" امضاء كردند كه بر اساس 
آن مقرر شد طرفين به اعتقادات يكديگر احترام گذاشته و از تكفير هم خوددارى 

كنند.

� فقه شيعه در انديشه، استدالل و ادبيات ممتاز است
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى با اشاره به غناى فقه شيعه گفت: وجود 
سه نوع "غناى در انديشه"، "غناى در ادبيات" و "غناى در استدالل" در فقه 

شيعه؛ اين فقه را ممتاز و متمايز كرده است.
به گزارش خبرگزارى اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ «حجت االسالم والمسلمين احمد 
مبلغي» در همايش "نوسازي آموزش علوم اسالمي در حوزه و دانشگاه و نقش 
عالمه عسگري در اين زمينه اظهار داشت: اگر بخواهيم اين سه نوع غنا را به 
مسائل مستحدثه سوق دهيم، الزم است در ساختار و باب بندى فقه تغيير ايجاد 

كنيم تا مسائل جديد در آن جايگاهى پيدا كنند.
با وضع موجود مسائل صف كشيده در مقابل درب هاى فقه  ادامه داد:  وى 
بى پاسخ مى مانند و يا پاسخ هاى عجوالنه و شتابزده و طبعا غير علمى و دقيق و 
غير بهره مند از غناهاى سه گانه پيدا مى كنند و در اين صورت تمايز فقه شيعه 

در پاسخگويى به زمان محقق و آشكار نمى شود. 
وى افزود: به صورت پله كانى بايد سه مرحله را در پيش گرفت؛ حصول اجماع 
نسبت به اصالح و تغيير ، ايجاد مديريت علم كه بتواند جغرافياى علوم اسالمى 
را به درستى تبيين كند و با سهم گذارى و اولويت بندى، خط مشى ها را 
ترسيم نمايد و سوم تعيين گروه هاى مرجع و تغيير كه بر اساس استانداردها و 

معيارهاى دقيق و ضمن حفظ غنا و عمق محتواها به اين كار مبادرت ورزند.
«مبلغى» گفت: نظام آموزشي حوزه و دانشگاه در ارتباط با علوم ديني مقوله اى 
بسيار مهم و اساسي است كه بى توجهى به آن ، انتقال محتواهاى علوم دينى را 
به نسل جديد با مشكل جدى همراه مى سازد و در نتيجه، تداوم علوم دينى در 

بستر زمان را فاقد تضمين مى شود.
رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي افزود: يك نظام آموزشي به ويژه نظامي 
كه علوم اسالمي را عرضه مي كند بايد داراي هشت ويژگي باشد. اين هشت 
ويژگى برخى وصف ساختار نظام آموزشى، برخى وصف محتواى آن، و برخى 

نيز مشترك بين ساختار و محتوى است.
 وى گفت: اين ويژگى ها شامل "سرعت مندي"، "هدفمندى" ، "هوشمندى"، 
"زمان بندي" ، "نقدمداري"، "مستندمداري" و "پژوهش بنياد بودن" و "تخصص 

نهاد بودن"  مى باشد.
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� جايزه ي جهانى "محمد رسول اهللا(ص)" در سوئد
براى نخستين بار در اروپا، "مؤسسه بين المللى علوم و فرهنگ سوئد" جايزه اى فرهنگى براى پاسداشت صلح 

و دوستى با نام "محمد رسول اهللا(ص)" راه اندازى كرد. 
به گزارش خبرگزارى اهل بيت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامى بى سابقه در اروپا، جايزه اى فرهنگى و علمى از سوى 
"مؤسسه بين المللى علوم و فرهنگ سوئد" با نام "محمد رسول اهللا(ص)" راه اندازى شد كه قرار است در آن از 

همه كسانى كه براى استقرار صلح و عدالت در جهان تالش كنند، تقدير شود.
به گفته «احمد سليج» مدير اين مؤسسه، جايزه فوق صرف نظر از دين و مليت، به همه تالشگران ميدان 
صلح و دوستى در دنيا اعطا خواهد شد. مديران اين جايزه، علت نام گذارى آن به نام نبى مكرم اسالم(ص) را 
نماياندن چهره واقعى اسالم و دعوت حضرت محمد(ص) به سوى مبارزه با ظلم، فساد، تبعيض، بى سوادى 
و فقر معرفى كرده اند. جايزه "محمد رسول اهللا(ص)" براى كسانى است كه آنها هم مانند پيامبر(ص) براى 

تحقق اين اهداف تالش مى كنند .
مؤسسه بين المللى علوم و فرهنگ سوئد پيشتر نيز جايزه اى با نام "آزادى" راه اندازى كرده بود كه به همه 

كسانى كه در دنيا براى تحقق اهداف بشردوستانه و آزادى تالش مى كنند، جايزه اى اهدا مى كند.
جايزه "محمد رسول اهللا(ص)" در سال 2010 به «اميل صرصور» رئيس اتحاديه سازمانهاى مهاجران مسلمان 

سوئد اهداء شد. صرصور براى ارتقاى شخصيت اجتماعى و حقوقى اقليت مسلمان سوئد تالش زيادى كرده بود.
جايزه "آزادى" 2010 اين مؤسسه نيز به «پروفسور ماتياس گارديل» به پاس تالشش براى ارائه چهره اى 

صلح طلب از اسالم و نيز مبارزه با اسالم هراسى اهداء شد.
گفتنى است كه مؤسسه بين المللى علوم و فرهنگ سوئد سال 2008 از سوى مهاجران مسلمان در شهر 

آبساالى سوئد راه اندازى شده است. 

� اهدا مدال هاى جانباز به عتبات
بازي  اردبيلي  باقري جدي قهرمان جانباز  جليل 
هاي پاراالمپيك آسيايي گوانگ ژو مدال هاي طال و 
برنز اين بازي ها را به حرم شريف امام حسين (ع) 

و حضرت عباس (ع) هديه كرد. 
ابنا ـ جليل  به گزارش خبرگزارى اهل بيت(ع) ـ 
باقري گفت : با توجه به نيت قبلي ام مدال هاي 
طالي كسب شده در پرتاب وزنه و برنز در پرتاب 
ديسك اين مسابقات را به حرم هاي مطهر امام 

حسين (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) اهدا كردم.
در اين حال سيد حسين صابري استاندار اردبيل 
با حضور در منزل جليل باقري جدي از قهرمان 
جانباز بازي هاي پارا المپيك آسيايي گوانگ ژو 

تجليل كرد .
صابري در اين ديدار با اشاره به جان فشاني هاي 
فرزندان غيور ايران اسالمي در هشت سال دفاع 
مقدس افزود: آثار تربيتي بجا مانده از آن دوران را 
هنوز هم در ميادين افتخار آفريني چون ورزش مي 

توان مشاهده كرد. 
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� روايت نصراهللا از پنجمين توطئه عليه مقاومت
فرانسوى ها براى نخستين بار طرح تقسيم سه گانه ى قدرت در لبنان، بين شيعه 
و اهل سنت و مسيحيان را نزد ايرانى ها مطرح كردند تا در مقابل آن ما در لبنان 

از مقاومت چشم پوشى كنيم.
به گزارش خبرگزارى اهل بيت (ع)ـ  ابناـ  «حجت االسالم سيد حسن نصراهللا» 
در سخنانى به مناسبت روز شهيد و سالروز عمليات استشهادى و قهرمانانه احمد 
قصير در سال 1982، در ضاحيه بيروت، در تبيين سناريوهاى دشمنان براى 
حذف مقاومت حزب اهللا از صحنه لبنان گفت: مقاومت تاكنون چهار مرحله را 
طى كرده و در مرحله پنجم (دادگاه ترور رفيق حرير) قرار دارد و ديگر بار از 

سوى دشمن مورد هدف قرار گرفته است.
دبيركل حزب اهللا با اشاره به كتاب «جرج بوش» رييس جمهورى سابق آمريكا 
و «تونى بلر» نخست وزير اسبق انگليس كه به تازگى در مورد جنگ عراق و 
اهداف ويرانگر، منتشر شده است، گفت: اين نوشته ها نشان مى دهند كه هدف 
آنان تنها حمله به سوريه و عراق نبوده است؛ بلكه هدف ويران كردن عراق، 
سوريه، لبنان و ايران بود اين ميزان وحشى گرى  و كينه ورزى آنان را نشان 

مى دهد.
سيدحسن نصراهللا تصريح كرد: پيروزى مقاومت در سال 2000 ميالدى به 
منزله آخرين ميخ بر تابوت ايده اسرائيل بزرگ بود. لذا پس از خروج رژيم 

صهيونيستى در سال 2000 از لبنان ، دشمنان در نخستين سناريو تالش 
كردند با صدور  قطعنامه 1559  حزب اهللا را در مقابل جامعه جهانى قرار دهند 

، اما ناكام ماندند.
نصراهللا افزود: كشورهايى كه آن قطعنامه را تهيه كردند، در محاسبات خود ضد 
مقاومت اشتباه كردند، زيرا تصور مى كردند كه مى توانند جبهه پايدارى شامل 

ايران و سوريه و مقاومت را در لبنان تضعيف كنند.
وى گفت: مرحله دوم توطئه، تالش براى سهيم كردن مقاومت در دولت بود 
. آمريكا و فرانسه گمان مى كردند با سهيم شدن حزب اهللا در قدرت كم كم 
مقاومت به اين نتيجه مى رسد كه بايد براى ماندن در قدرت سالح خود را 
كنار بگذارد. نخستين بار فرانسوي ها بودند كه طرح تقسيم سه گانه ى قدرت در 
لبنان بين شيعه، اهل سنت و مسيحيان را نزد ايرانى ها مطرح كردند؛ زيرا در 
لبنان تقسيم قدرت بين مسيحيان و مسلمان بر اساس پيمان طائف بر اساس 
نصف - نصف است. آنها مى خواستند كه در قبال اين امتياز، ما در لبنان از 
مقاومت چشم پوشى كنيم، آنان مى خواستند، با دادن اين امتياز به شيعيان 
و سهيم كردن آنان در قدرت؛ ما را تشويق كنند تا از منازعه اعراب و اسرائيل 
خارج شويم و از مقاومت دست بكشيم، زيرا آنچه كه براى آمريكا و غرب مهم 

است، امنيت اسراييل است.
سيد حسن نصراهللا تصريح كرد: پس از ناكامى توطئه ي دوم، جنگ 33 روزه را 

براى از بين بردن حزب اهللا راه انداختند اما آنجا هم شكست خوردند.
دبير كل حزب اهللا مرحله چهارم توطئه براى حذف مقاومت را  برنامه ريزى براى 
رويا رو كردن حزب اهللا با ارتش لبنان توصيف كرد و گفت: به هيچ وجه امكان 

ندارد كه حزب اهللا با ارتش لبنان مقابله كند .
وى با اشاره به اينكه حزب اهللا امروز وارد مرحله حساسى (سناريوى پنجم 
دشمن) شده است، گفت: اما با استفاده از تجربيات گذشته ما از اين توطئه 

جديد نيز پيروزمندانه و سرفرازانه خارج خواهيم شد.
نصر اهللا با اشاره به صدور حكم اوليه دادگاه ترور حريرى كه در آن برخى عناصر 
حزب اهللا به دست داشتن در ترور متهم هستند، تاكيد كرد: كسانى كه تصور 
مى كنند حزب اهللا اجازه بازداشت نيروهايش را مى دهد اشتباه مى كنند. ما هر 

دستى را كه براى دستگيرى رزمندگان مقاومت دراز شود، قطع مى كنيم.
وى خاطر نشان كرد: اگر مى خواهند حقيقت روشن شود به شواهد و قرائن 
حزب اهللا درباره دست داشتن اسرائيل در ترور حريرى توجه و شاهدان دروغين 

را در دادگاه عالى لبنان محاكمه كنند.

برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت(ع) 
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� پايان بحران نخست وزيري؛ آغاز تنش هاي جديد
پس از ماه ها گفت وگو و مذاكره،  باألخره پارلمان عراق ، رؤساي سه  قوه  عراق را 

انتخاب كرد و اين كشور ظاهراً از بحران سياسي طوالنى اش خارج شد.
جلسه  پارلمان عراق و پس از 250 روز تعطيلي با حضور تمامي شخصيت هاي 

سياسي و نظامي عراق در منطقه  الخضراء بغداد برگزار شد.
انتخاب رييس مجلس

سپس انتخابات براي تعيين رييس پارلمان عراق انجام شد و پس از شمارش 
آراي نمايندگان مجلس، «اسامه�  النجيفي» كانديداى فهرست العراقيه� (عالوى)  
با 227 رأي از ميان 295 رأي مأخوذه، به عنوان رييس دومين دوره  مجلس اين 
كشور انتخاب شد. همچنين «قصي سهيل» كانديداى جريان صدر با 235 راي 
و «عارف طيفور » از ائتالف كردستان با 225 راي به عنوان معاون اول و معاون 

دوم رييس پارلمان انتخاب شدند.
انتخاب رييس جمهور

سپس راي گيري براي انتخاب دومين دوره رياست جمهوري عراق در غياب 
نمايندگان فهرست العراقيه  آغاز شد. «جالل طالباني» از فهرست كردها و «حسين 
الموسوي» قاضي سرشناس دادگاه  عراق از نامزدهاي احراز اين مقام بودند كه  و 

جالل طالباني براي دومين بار بعنوان رئيس جمهور عراق انتخاب شد.
انتخاب نخست وزير

در پايان اين جلسه  «جالل طالباني» به  عنوان رييس جمهور عراق، سوگند 
قانوني ياد كرد و «نوري المالكي» (از ائتالف دولت قانون) را مأمور تشكيل كابينه  

جديد دولت عراق كرد.
اعتماد به كابينه بدون زن عراق؛ اكثر وزارت خانه ها در اختيار شيعيان

پس از گذشت 289 روز از برگزاري انتخابات پارلمان عراق و برگزاري چند دور 
مذاكرات فشرده  كابينه  جديد نوري المالكي نخست وزير عراق از اكثريت اعضاي 

پارلمان رأي اعتماد گرفت. 
تركيب كابينه  جديد دولت عراق به  شرح زير است: 

نخست وزير: نوري المالكي (ائتالف همپيمانى ملى (مجموع ائتالف دولت قانون 
و ائتالف ملى))؛

معاون اول نخست وزير: روژ نوري شاويس (ائتالف كردستان) ؛
معاون دوم نخست وزير: صالح المطلك (فهرست العراقيه) ؛

معاون سوم در امور انرژي: حسين الشهرستاني (ائتالف همپيمانى ملى) .
وزارت خانه ها: 

1_ وزير امورخارجه : هوشيار زيباري (ائتالف كردستان) ؛
2_ وزير دارايي: رافع العيساوي (العراقيه )؛ 

3_ وزير نفت: عبدالكريم اللعيبي (ائتالف همپيمانى ملى) ؛
4_ وزير دفاع: موقتا خود «مالكى» سرپرستي آن را بر عهده  خواهد گرفت؛ 
5_ وزير كشور: موقتا خود «مالكى» سرپرستي آن را بر عهده  خواهد گرفت؛

6_ وزير آموزش وپرورش: محمد تميم (العراقيه ) ؛
7_ وزير علوم و تكنولوژي: عبدالكريم السامرائي (العراقيه ) 

8_ وزير مخابرات و ارتباطات: محمد عالوي (العراقيه ) 
9_ وزير فرهنگ: سعدون الدليمي (جبهه  الوسط) ؛

10_ وزارت آموزش عالي: علي االديب (ائتالف همپيمانى ملى)؛ 
11_ وزير ورزش و امور جوانان: جاسم محمد جعفر (ائتالف همپيمانى ملى)؛

12_ وزير دادگستري: حسن الشمري ( ائتالف همپيمانى ملى)؛
13_ وزير بهداشت: مجيد حميد (ائتالف كردستان)؛ 

14_ وزير حقوق بشر: محمد شياع ( ائتالف همپيمانى ملى)؛
15_ وزير برق: موقتا «حسين شهرستاني» سرپرست آن؛

16_ وزير مهاجرت و امور پناهندگان: ديندار نجمان (ائتالف كردستان) ؛
17_ وزير آشتي ملي: عامر الخزرجي (ائتالف همپيماني)؛

18- وزير محيط زيست: كوركيس صليوه  (اقليت مسيحي) ؛
19_ وزير مسكن و شهرسازي: محمد الدراجي (ائتالف همپيمانى ملى)؛

20- وزير صنايع: احمد ناصر الكربولى (فهرست العراقيه) ؛
21_ وزارت راه و ترابرى: هادي العامري (ائتالف همپيمانى ملى)؛

22_ وزارت تجارت: سامي عسكري (ائتالف همپيمانى ملى)؛ 
23_ وزارت كشاورزي: عزالدين الدوله  (فهرست العراقيه) ؛

24_ وزارت منابع آبى: مهند السعدي (ائتالف همپيمانى ملى)؛ 
25_ وزارت امور شهرداري ها: عادل مهودر (ائتالف همپيمانى ملى)؛

26_ وزارت گردشگري و آثار باستاني: لواء سميسم (ائتالف همپيمانى ملى)؛
27_ وزير مشاور در اطالع رساني و سخنگوي دولت: علي دباغ (همپيماني ملى)؛ 

28_ وزير مشاور در امور پارلمان: صفاء الدين الصافي (ائتالف همپيماني ملى)؛
29_ وزير مشاور: حسن الساري (ائتالف همپيماني ملى)؛
30_ وزير مشاور: صباح مزاحم (ائتالف همپيماني ملى)؛

31_ وزير مشاور در امور استانداري: نورهان مظهر (جبهه  تركمن) ؛
32_ وزير مشاور در امور خارجي: علي الصجري (جبهه الوسط)؛

33_ وزير مشاور: فرياد رواندزي (ائتالف كردستان) ؛
34_ وزير مشاور در امور زنان: آقاى شه وبو عسكري (ائتالف كردستان) ؛ 
3,5_ وزير مشاور در امور جامعه  مدني: ياسين حسن (ائتالف كردستان) ؛
36_ وزير مشاور در امور عشائر: حسين الشعالن (ائتالف همپيمانى ملى)؛

37_ وزير امنيت ملي: موقتا خود «مالكى».
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� نامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به شيخ االزهر
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه اي خطاب به «دكتر احمد طيب» رئيس جامعه االزهر مصر اعالم كرد: 
دشمنان اسالم با وجود بن بست ها و شكست هاي مختلفي كه در درون خود مشاهده كرده اند، برنامه ريزي دقيقي 
براي ايجاد توطئه عليه مسلمانان فراهم كرده اند و با تمام امكانات مادي و معنوي و از هر مسيري تالش مي كنند 

در بنيان امت اسالمي خللي وارد كنند.
به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه اي خطاب به «دكتر احمد 
طيب» رئيس جامعه االزهر مصر با اشاره به مشكالت و تهديدهاي امت اسالمي در سده گذشته و تحوالت 
حساسي كه موجب شكل گيري امت اسالمي شده تاكيد كرد: استعمار و اجانب فهميده اند كه اگر مسلمانان به 
بنيان هاي اصيل خود كه همانا عقل و عمل است بازگردند و ارزش هاي ديني خود را تجديد كنند مي توانند بار 

ديگر حاكميت جهان را به دست گيرند.
دشمنان اسالم با وجود بن بست ها و شكست هاي مختلفي كه در درون خود مشاهده كرده اند، برنامه ريزي دقيقي 
براي ايجاد توطئه عليه مسلمانان فراهم كرده اند و با تمام امكانات مادي و معنوي و از هر مسيري تالش مي كنند 

در بنيان امت اسالمي خللي وارد كنند.
از سوي ديگر وجود ارتباط حسنه بين مذاهب، گروه ها و شخصيت هاي اسالمي سابقه ديرينه اي دارد و اين مهم 
براي دشمنان اسالم قابل تحمل نبوده و مخالف مصالح آنان است، از اين رو تالش مي كنند اين الفت و ارتباط 
حسنه را به بهانه هاي مختلف به شكست برسانند. اما مراكز اسالمي، بزرگان مذاهب و فرق و همه علماي اسالم 

بايد تالش كنند اين فتنه دشمنان نيز ناكام بماند.
در ادامه اين نامه آمده است: جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان مهم ترين تشكل ديني شامل ده ها نفر از 
مراجع و مجتهدان، با اطالع از مواضع گرانقدر شما در مورد وحدت و استقبال صريح از فتواي مهم مرجع عاليقدر 
حضرت آيت اهللا خامنه اي مبني برحرمت توهين به صحابه و همسران نبي مكرم اسالم نهايت تقدير و تشكر خود 

را اعالم كرده و از خداي متعال توفيق روزافزون جنابعالي را خواستار است.
علماي بزرگ اسالم همواره در راستاي اهداف واالي پيامبران الهي كوشيده اند و تالش كرده اند امت اسالمي را از 

هرگونه فتنه نجات داده و راه اعتدال را نشان دهند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پايان نامه با ارائه پيشنهاداتي به جامعه االزهر مصر از اين جامعه دعوت كرده 
است ارتباط خود را با ساير مراكز ديني اسالمي گسترش دهد؛ ازجمله با تشكيل كارگروهي تخصصي به منظور 
ايجاد ارتباط علمي بين بزرگان و علماي حوزه علميه قم و جامعه االزهر مي تواند گام بزرگي در راستاي حفظ 
اتحاد جامعه اسالمي باشد، همچنين تشكيل جلسات علمي در اين راستا به شناخت بيشتر از تفكرات حاكم 

كمك مي كند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پايان اين نامه با اشاره به اختناق حاكم در مصر ابراز اميدواري كرده است امت 

بيدار مصر با شكستن اين فضا بيشتر از گذشته در معادالت سياسي جهان اسالم تاثيرگذار باشد.

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

� دعوت از شيخ االزهر
آيت  اهللا العظمى نوري همداني در پاسخ به 
نامه رئيس جامعه االزهر مصر، از وي براي 
حضور در حوزه قم و ارتباط بيشتر با علماي 

شيعه دعوت كردند. 
به گزارش خبرگزاري اهل  بيت (ع) ـ ابنا ـ  
شيخ احمد الطيب رئيس جامعه االزهر مصر 
در نامه اى به مرجع عاليقدر آيت اهللا نوري 
همداني ضمن دعوت به وحدت و اتحاد و نيز 
تشكيل صف واحد و نيرومند در برابر دشمنان 
شده  دارالتقريبي  احياي  خواستار  اسالمي 
است كه به ابتكار آيت اهللا العظمي بروجردي 

و شيخ محمود شلتوت به وجود آمده بود.
آيت  اهللا نوري همداني نيز با استقبال از اين 
تذكرات، پاسخى براي رئيس محترم االزهر 
حوزه  به  آمدن  براي  را  ايشان  و  نوشته اند 
مقدسه علميه قم و تحقق ارتباط بيشتر با 

علماي شيعه دعوت كردند.
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� چاپ و توزيع كتاب ضد شيعه در قم !
امروز فعاليت هاي ضد شيعه گسترش يافته به طوري كه با گستاخي تمام در شهر مقدس قم، كتابي عليه شيعه 
چاپ و توزيع كرده اند كه مطالب آن بسيار زننده است! / هم اكنون هزاران حديث عليه شيعه و مراكزي كه اسالم از 
آن جا منتشر مي شود در دست وهابيت قرار گرفته است؛ اينها از درد ها و مشكالت شيعه است. / براي حل اين  گونه 

مشكالت بايد از كتاب فراتر برويم و بتوانيم گامي به جلو برداريم، چرا كه انتشار كتاب كافي نيست... 
به گزارش خبرگزارى اهل بيت(ع)ـ  ابناـ  امروز و در سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) «آيت اهللا العظمى حسين 
نوري  همداني» در ديدار با اعضاي مجمع جهاني شيعه شناسي در قم فرمودند: «امامت از اصول مهم اسالم است و 

اهل بيت(ع) جان خود را به خاطر آن فدا كردند. لذا وظيفه ما احياء و نگه داشتن اصل مقدس امامت است».
ايشان ادامه دادند: «در طول تاريخ دشمنان براي اينكه واليت و فرهنگ اهل بيت(ع) را از بين ببرند، از تمام ابزارها 
همچون قلم، قدرت و امكانات استفاده كرده اند و نمي خواستند كه شيعه و امامت را قبول كنند. آنها در طول تاريخ 
سعي داشتند كه با كنار زدن اهل بيت، دشمنان اهل بيت(ع) را به ميدان بياورند و كارهاي آنها را مشروع قلمداد 

كنند. اكنون هم در زماني واقع  شده ايم كه  قلم و قدرت به دست دشمنان اهل بيت(ع) است».
آيت اهللا العظمى نوري همداني تصريح كردند: «امروز فعاليت هاي ضد شيعه گسترش يافته به طوري كه با گستاخي 
تمام در شهر مقدس قم، كتابي عليه شيعه چاپ و توزيع كرده اند كه مطالب آن بسيار زننده است! هم اكنون هزاران 
حديث عليه شيعه و مراكزي كه اسالم از آن جا منتشر مي شود در دست وهابيت قرار گرفته است؛ اينها از درد ها 
و مشكالت شيعه است. براي حل اين  گونه مشكالت بايد از كتاب فراتر برويم و بتوانيم گامي به جلو برداريم، چرا 

كه انتشار كتاب كافي نيست».
اين استاد عالى حوزه با اشاره به اينكه در حال حاضر ميليون ها كتاب در مكه از سوي وهابيت عليه شيعه پخش 
مي شود، عنوان داشتند: «وهابيت و فرقه هاي اين چنيني تشيع را تا جايي كه توانسته اند كوبيده  و خراب كرده اند. 
آنها در مورد پيدايش شيعه مي گويند كه پيدايش آن مربوط به جنگ جمل يا صفين است و برخي مي گويند كه 
مربوط به بعد از جريان كربال است و آنها ريشه  شيعه را اين گونه در كتاب هاي خود قلمداد كرده اند. لذا مجمع 
شيعه شناسي بايد گامي فراتر از قلم بردارد و بحث و گفت وگو كند و نتايج آن به دنيا عرضه شده و مشخص شود 

كه چقدر دروغ و انحراف در برخي فرقه ها وجود دارد».
اين مرجع تقليد تأكيد كردند: «بايد فكر كنيم كه چه راه هايي به جز كتاب وجود دارد كه مي توان با استفاده از آن با 
فرقه ها برخورد كرده و حرف خود را بزنيم و ديگران را آگاه كنيم. اكنون شهرهاي اروپايي امام جمعه هايي دارند كه 
وهابي و از كشور عربستان هستند كه به چند زبان مسلط بوده و عالوه بر نماز جمعه به تبليغ هم مي پردازند. در قم 
هم بايد افرادي تربيت شوند كه به چند زبان دنيا مسلط بوده و آنها را به كشورهاي مختلف اروپايي بفرستيم. برخي 
افراد استعدادهاي بااليي دارند كه بايد شناخته شوند و براي آنها سرمايه گذاري شود و چند سال در قم مشغول به 

فعاليت  شوند و سپس بتوانند به تبليغ بپردازند».

www،ABNA،ir
AhlulBayt News Agency

� شهادت دو پاكستانى ديگر
 1389 آبان   23 روز  وّهابى  تروريست هاي 
در حمله به «كراچى» و «كويته» دو تن از 

شيعيان پاكستانى را به شهادت رساندند. 
به گزارش خبرگزارى اهل بيت(ع) ـ ابنا ـ در 
«كراچى»  به  وهابى  هاى  تروريست  حمله 
به  شيعيان  از  نفر  دو  پاكستان  «كويته»  و 

شهادت رسيدند.
در يكى از اين حمالت، مداح معروف اهل بيت 
(ع) «رضى رضوى» در نزديكى خانه خود در 

شمال كراچى به شهادت رسيد.
"سپاه  تروريست هاى  نيز  بعد  روز  يك 
يزيد"،مالك داروخانه «بركت» در كويته را 
دزديده و «محمد على» نگهبان آن را شهيد 

كردند.
گفتنى است در حال حاضر اوضاع پاكستان به 
شدت ناآرام بوده به طورى كه كشتار حاصل 
اين  در  جارى  سال  تروريستى  حمالت  از 
كشور، به باالترين ميزان خود در 15 سال 

اخير رسيده است.
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با سخنرانى دكتر "محمد سميعى" استاديار دانشكده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران، وضعيت مسلمانان در بريتانيا در نشستى درسالن كنفرانس دانشگاه اديان 

و مذاهب قم بررسى شد.
به گزارش خبرگزارى اهل بيت(ع)ـ  ابناـ  در نشست "بررسى وضعيت مسلمانان 
در بريتانيا" كه با حضور دانشجويان رشته هاى مختلف دانشگاه اديان قم در 
سالن كنفرانس دانشگاه اديان و مذاهب به زبان انگليسى برگزار شد، دكتر محمد 
سميعى، استاديار دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران در ابتدا ضمن اشاره 
به اين موضوع كه در حال حاضر 5,1 ميليارد نفر از جمعيت جهان مسلمان 
هستند، اظهار داشت: سيصد ميليون نفر از مسلمانان در كشورهايى زندگى 

مى كنند كه اسالم در آن كشورها در اقليت است.
وى افزود: در ميان اين كشورها، انگلستان دو ميليون مسلمان را در خود جاى 
داده است كه حدود 2,3 درصد از جمعيت انگلستان را تشكيل مى دهند؛ دو سوم 

آنها كسانى هستند كه از شبه قاره هند به انگلستان مهاجرت كرده اند.
مسئول آموزش از راه دور كالج اسالمى لندن درباره داليل تاريخى مهاجرت 
شدت  به  توجه  با  اول  جهانى  جنگ  از  بعد  گفت:  انگلستان  به  مسلمانان 
جهت  انگلستان  دولتمردان  بود،  شده  متحمل  انگلستان  كه  خسارت هايى 
بازسازى به كارگرانى ارزان قيمت نيازمند بودند؛ براين اساس تعداد بسيارى 
از شبه قاره هند به انگلستان به عنوان كارگر ساده و ارزان مهاجرت كردند. از 
سوى ديگر گروهى از هندى ها كه در آفريقا زندگى مى كردند(جماعت خوجه) 
نيز پس از شيوع آفريقايى سازى از كشورهاى محل اقامت خود اخراج شدند و 

به انگلستان آمدند.
دانش آموخته حوزه علميه قم با بيان اينكه "پديده چند فرهنگى" و سكوالريسم 
درانگلستان پذيرفته شده افزود: براين اساس اقليت ها مى توانند هويت اصلى خود 
را در انگلستان حفظ كنند و آداب و رسوم خاص خود را به جا بياورند. در فرانسه 
اما با توجه به پذيرش "الئيسيته" چنين امكانى وجود ندارد و اقليت ها از جمله 

اقليت هاى مذهبى مانند مسلمانان امكان بروز نمادهاى مذهبى را ندارند.

استاد دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران افزود: از امتيازات پذيرش "چند 
فرهنگى" در انگلستان براى مسلمانان، امكان داشتن رستوران هاى با غذاى 
حالل، مصرف گوشت حالل توسط مدارس بزرگ انگلستان، و مشاركت سياسى 
مسلمانان در امور سياسى بوده است كه از آن جمله مى توان به انتخاب دو دوره 
شهردار طرفدار فلسطينيان در لندن، اخراج گيرت ويلدرس، سازنده فيلم ضد 

اسالمى "فتنه"  در 3 فوريه 9002 از فرودگاه هيترو اشاره كرد.
دكتر سميعى با اشاره به دستاوردهاى سياسى مسلمانان در بريتانيا، انتخاب يك 
نماينده مسلمان در مجلس عوام در 7991را از جمله اين دستاوردها دانست كه 
اين تعداد نماينده مسلمان در انتخابات سال جارى به 8 نماينده افزايش يافت.از 
سوى ديگر شهيد مالك خان و صديق خان دو عضو كابينه دولت كارگرى بودند 
كه قدرت را درسال جارى به دولت جديد واگذار كردند. در حال حاضر خانم 
سيده حسين وارسى در مقام وزير در دولت ائتالفى ليبرال دموكرات و محافظه 

كار انگلستان حضور دارد.
دانش آموخته حوزه علميه قم افزود: در سال 7002 براساس گزارش رسمى 
"بنياد اسالمى لستر" با عنوان " اسالم در دانشگاه هاى انگلستان"، دولت موافقت 
كرد كه يك ميليون پوند از منابع بودجه عمومى كشور را به ترويج نگاه ميانه رو 

اسالمى در دانشگاه هاى انگلستان تخصيص دهد.
دكتر سميعى در انتها با بيان اينكه در عين حال مسلمانان در بريتانيا با مشكالتى 
رو به رو هستند گفت:  از آنجا كه دولت انگلستان در حال فاصله گرفتن از اصول 
مكتب" چند فرهنگى" است، تالش مى كند نوعى "اسالم انگليسى" درست كند. 
روحانيانى كه پيش از اين براى سخنرانى و تبليغ به راحتى ويزا مى گرفتند 
ملى  (گروه مشورتى  "ميناب"  بدهند.  انگليسى  زبان  امتحان  بايد  هم اكنون 
مساجد و ائمه جمعه) اخيرا تاسيس شده تا بتواند بر تمام فعاليت هاى اسالمى 

در بريتانيا نظارت داشته باشد.
در پايان اين نشست دكتر سميعى به سواالت دانشجويان حاضر پاسخ داد.

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

� دكتر سميعي در دانشگاه اديان:
        دولت انگلستان تالش مى كند نوعى "اسالم انگليسى" درست كند
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گنجينه  مجمع
ماهنامه خبرىـ  اطالع رسانى مجمع جهانى اهل بيت(ع) 
در حوزه شيعه شناسى و فعاليت هاى اهل بيتى در جهان

 
ـ  وضعيت شيعيان جهان

ـ  گزارش ها و اخبار مرتبط با مكتب اهل بيت(ع)
ـ  معرفى كتب و آثار جديد مجمع

ـ  بررسى حقوق بشر و حقوق شيعيان
ـ  مقاالت علمى و فرهنگى

ـ  ويژه نامه هاى مناسبتى
و ... 
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چكيده مطالب خالصة مواضيع المجلة
اين شماره به 
زبان عربي ترجمة: السيد حيدر الحسيني

اشتمل هذا العدد من مجلة "كنجينه مجمع" ليغطي األحداث الهامة التي وقعت في األشهر األخيرة 
وذلك ضمن خمسة ملفات خاصة هي:

١. ملف خاص حول الدفاع عن القرآن (ص ٣ إلى ١٦)
استمرارا للسياسات التي تنتهجها الصهيونية واالستكبار العالمي وخوفها من اإلسالم أعلن قس 
أمريكي متطرف نيته إحراق المصحف الشريف تزامنا مع هجمات ١١ من أيلول اإلرهابية. وال 
يخفى أن القرآن الكريم هو هداية إلهي يحث البشرية على التوحيد والمحبة والسالم وحقوق اإلنسان 

ونشر العدل والمساواة والرحمة، وينهى الناس عن ارتكاب الجريمة واإلرهاب.
ومن هنا واجه هذا القس المتطرف معارضة واسعة من جميع أحرار ومفكري العالم، وفي هذا 

الملف نطالع هذه الحادثة وردود الفعل تجاهها.

٢. لقاء الشمس (ص ١٧ إلى ٣٢)
هذا الملف خاص بالزيارة التاريخية الهامة "لإلمام السيد علي الخامنئي" إلى مدينة قم، والتقارير 

المتعلقة بها.

٣. المجمع في المجلس (ص ٣٣ إلى ٥٦)
شارك المجمع العالمي ألهل البيت(ع) في المعرض الذي أقامه مجلس الشورى اإلسالمي وعرض 
منتجاته ألعضاء البرلمان اإليراني. نقرأ في هذه الصفحات تقريرا عن هذا المعرض، وكذلك آراء 

النواب في المجمع.

٤. نفس النبي(ص) (ص ٥٧ إلى ٨٠)
في الثامن عشر من ذي الحجة العام العاشر للهجرة نصب النبي(ص) اإلمام علي(ع) خلفية له 
ف القرآن الكريم اإلمام علي على أنه نفس  على المسلمين. وفي اليوم ٥٢ من ذي الحجة عرَّ

النبي(ص). في هذه الصفحات نطالع هذه الحوادث التاريخية الهامة.

٥. ملف خاص بعاشوراء الحسين(ع) (ص ٨١ إلى ١٠٤)
نقرأ في هذه الصفحات مواضيع ومقاالت متنوعة بمناسبة األيام األليمة لذكرى استشهاد اإلمام 

الحسين بن علي(ع).

أخبار وكالة أبنا – ص ١٣٢ إلى ١٣٨
نطالع في هذه الصفحات باقة من أهم أخبار وكالة أنباء أهل البيت(ع) – أبنا - (التابعة للمجمع 
العالمي ألهل البيت عليهم السالم)، وتبذل هذه الوكالة جهدها لنشر أخبار شيعة أهل البيت(ع) في 
كافة أنحاء العالم عبر موقعها االلكتروني من خالل سبع لغات هي: العربية، االنجليزية، الفارسية، 

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

اس شمارے ميں حاليہ مہينوں کے اہم واقعات کی بنا پر پانچ خصوصی ضميمے درج کئے گئے 
ہيں۔ 

1. دفاع قرآن کا خصوصی ضميمہ (صفحہ 3 تا 16) 
صہيونيوں اور بڑی طاقتوں کی جانب سے اسالموفوبيا اور اقوام عالم کو اسالم سے خوفزدہ 
کرنے کی سازشوں کے تسلسل ميں ايک انتہا پسند امريکی پادری نے اعالن کيا کہ وہ 11 ستمبر 
کی برسی پر قرآن سوزی کا منصوبہ رکهتا ہے حاالنکہ اسالم ايک آسمانی کتاب ہے جس ميں 
خداپرستی، انسان دوستی، امن و سالمتی، انسانی حقوق، عدل اور مہربانی کی سفارش کی گئی ہے 

اور انسانوں کو انسانيت کے خالف جرائم اور دہشت گردی سے منع کيا گيا ہے۔ 
مذکورہ پادری کے مذموم ارادے کے بعد دنيا کے تمام حريت پسند اور مفکر انسان اس سازش کے 
خالف اڻه کهڑے ہوئے؛ ہم ان صفحات ميں عالمی رد عمل قارئين کی خدمت ميں پيش کررہے 

ہيں۔

2. ديدار آفتاب (صفحہ 17 تا 32) 
آيت اهللا العظمی امام سيدعلی خامنہ ای دس سال کے بعد قم تشريف الئے چنانچہ ہم ان صفحات ميں 

اس اہم دورے کی رپورڻيں پيش کررہے ہيں۔ 

3. اسمبلی پارليمان ميں (صفحہ 32 تا 56) 
عالمی اہل بيت (ع) اسمبلی نے مجلس شورائے اسالمی ميں منعقدہ نمايش ميں اپنی کارکردگی 
پارليمان کے نمائندوں کے سامنے پيش کردی۔ ان صفحات ميں نمائش کی مفصل رپورٹ نيز 

اسمبلی کے بارے ميں اراکين پارليمان کی آراء پيش کی گئی ہيں۔

4. نبی اکرم(ص) کی جان (صفحہ 57 تا 80) 
پيغمبر اکرم صلی اهللا عليہ و آلہ و سلم نی 18 ذوالحجہ سنہ 10 ہجری کو غدير خم کے مقام پر 
اميرالمؤمنين علی عليہ السالم کو امام مسلمين اور اپنا جانشين مقرر فرمايا۔ اور 25 ذوالحجہ کو 
مباہلہ کے دن اهللا تعالی نے علی(ع) کو نفِس رسول(ص) کا لقب عطا فرمايا. ان صفحات ميں ان 

موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ 

5. عاشورائے حسينی کے بارے ميں خصوصی ضميمہ (صفحہ 81 تا 104) 
ان صفحات ميں محرم الحرام سنہ 61 کے يوم عاشور کو امام حسين بن علی عليہ السالم کی شہادت 

کے سلسلے ميں متعدد موضوعات پر مطالب و مقاالت پيش کئے گئے ہيں۔ 
 

ابنا کی خبريں ـ صفحہ 132 تا 138
اہل البيت (ع) نيوز ايجنسی – ابنا، کی بعض اہم خبريں پيش کی گئی ہيں۔ يہ خبر ايجنسی فارسی، 
اردو، انگريزی، عربی، روسی، ہسپانوی اور جرمن زبانوں ميں شيعيان عالم کی خبريں نشر کرتی 

www،abna،ir :ہے۔ ابنا کا پتہ

چكيده مطالب 
اين شماره به 
زبان اردو
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ABSTRACTOS چكيده مطالب
اين شماره به 
زبان اسپانيايي Traducido por : Khalil Sahurie Sa'di

En esta edición debido a los importantes acontecimientos que se han 
producido en los últimos meses han sido impresos cinco Especiales en la 
Revista de la Asamblea Mundial.

 1.- Edición sobre la defensa del Corán (Páginas 3 a 16)              
 Debido a las políticas que buscan aterrorizar al Islam  por parte de los 
sionistas y las potencias mundiales, un sacerdote radical americano  
anunció que ha decidido en el aniversario del incidente terrorista del 11 de 
septiembre, quemar el Corán. Sin embargo, el Sagrado Corán, es un Libro 
Celestial que en él se invita a la humanidad  hacia la adoración a Dios, 
Humanitarismo, Paz, Derechos Humanos, Justicia y hacia la Bondad, 
como también ha advertido  a los humanos  que se contengan frente a la 
delincuencia y el terror.

2.- Conoce al Sol (Páginas 17 a 32)
Un informe especial sobre el viaje de importancia histórica de »Imam 
Seyyed ‘Alí Jamene’í « a la ciudad  Santa de Qom.

3.- La Asamblea en el Parlamento (Páginas 32 a 56)
La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) en la exhibición  que tuvo lugar en 
la Asamblea Consultiva Islámica,   presentó sus logros a los representantes 
del Parlamento de Irán. En estas páginas, se incluye un informe sobre la 
exposición como también los comentarios  de los representantes sobre la 
Asamblea.

4.- El Alma del Profeta (Páginas 57 a 80)
El Gran Profeta del Islam (Bpd) en el día 18 de Dhul Hiyyah del décimo 
año de la Hégira en Gadir Jum  presentó a Hazrat ‘Alí (P) como el Líder de 
los Musulmanes y su legítimo Sucesor. Así mismo, también,  el Sagrado 
Corán el día de Mobahala (25 de Dhul Hiyyah) recuerda a ‘Alí (p) como el 
»Alma del Profeta«  (Bpd). Se asignan aquí páginas sobre estos importantes 
sucesos.

 5.-Especial sobre ‘Ashura Husaini (Páginas 81 a 104)
Estas páginas contienen artículos y escritos por motivo de los tristes  días 
del martirio de Imam Husain ibn Alí (P) en el trágico día de ‘Ashura.

Agencia Noticiosa ABNA – páginas 132 a la 138
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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Derginin Bu Sayısında Yer Alan Konuların Özetiچكيده مطالب
 اين شماره به
Tercüme: Zafer Aydaş زبان تركي استانبولي

Bu sayıda son aylarda yaşanan önemli olaylardan dolayı, “Gencine-i Mecme” 
dergisinde beş özel sayıya yer verilmiştir: 

1. Kur’an’ı Savunma Özel Sayısı (3. Sayfadan 16. Sayfaya Kadar)
Siyonist ve dünyanın büyük güçleri tarafından takip edilen İslam düşmanlığı 
siyasetinin devamında, Amerikalı aşırı dinci bir keşiş 11 Eylül olayları yıl 
dönümünde Kur’an’ı yakma düşüncesinde olduğunu duyurdu. Hâlbuki 
Kur’an-ı Kerim semavi bir kitap olup onda Allah’a tapma, insan sevgisi, barış, 
insan hakları, adalet ve sevgi tavsiye edilmiş ve insanları cinayet ve terörden 
sakındırmıştır.  
Bu keşişin kararından sonra, tüm özgür insanlar ve dünya düşünürleri bu komplo 
karşısında ayağa kalmıştır. Bu sayfalarda bu konulara yer verilmiştir. 

2. Güneşle Görüşme (17. Sayfadan 32. Sayfaya Kadar)
“İmam Seyyid Ali Hamaney”in Kum kentine yapmış olduğu tarihi ve önemli 
ziyarete ait haber ve raporları ihtiva etmektedir.

3. Kurultay Meclis de (33. Sayfadan 56. Sayfaya Kadar)
Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı, İslami Şura Meclisinde düzenlenen sergide İran 
parlamento milletvekillerine kendi ürünlerini tanıttı. Bu sayfalarda bu sergi ve 
ayrıca milletvekillerinin Kurultay hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. 

4. Peygamberin Canı (57. Sayfadan 80. Sayfaya Kadar)
Peygamber-i Ekrem (Allah’ın selamı onun ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun) Hicri 
10. Yılın zilhicce ayının 18’inde Gadir-i Hum denilen yerde Hz. Ali’yi (Allah’ın 
selamı onun üzerine olsun) Müslümanların imamı ve kendisinden sonraki halifesi 
olarak tanıttı. Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim Mübahale günü (25 zilhicce) Hz. Ali’nin 
(a.s) “Peygamberin nefsi” olduğunu duyurdu. Bu sayfalarda bu önemli olaylara 
değinilmiştir. 

5. Hüseyni Aşura Özel Sayısı (81. Sayfadan 104. Sayfaya Kadar)
Bu sayfalarda İmam Hüseyin b. Ali’nin (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) 
Aşura günündeki hüzünlü şehadet günlerinden dolayı konu ve makalelere yer 
verilmiştir. 
 
Abna Haber Ajansından Seçilmiş Haberler – S 132 ila 138
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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ABSTRACT چكيده مطالب
اين شماره به 
زبان انگليسي Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Due to events in the last months and five special issues in the Assembly’s Gan-
jineh magazine, this issue has been published: 

1.Special issue on defending the Qur’an, pp. 3-16 
In the wake of Islam phobia by Zionists and the world superpowers, an American 
hardliner priest announced that he decided to burn the Qur’an on September 11. 
Whereas the Qur’an is a heavenly book in which man is recommended to God-
worship, humanitarianism, peace, human rights, justice and kindness; it warns 
man of crime and terrorism. 

2.The Sun Meets, pp. 17-32 
It refers to the important and historical trip of Imam Sayyid Ali Khamenei to  Qum 
and its reports. 

4.The Assembly in the parliament, pp. 33-56 
The ahl al-Bayt (‘a) World Assembly’s achievements were presented in the Islamic 
Consultative Assembly’s fair. A report of this fair as well as the representatives’ 
ideas about the Assembly is presented. 

3.The Prophet’s Soul, pp. 57-80    
The holy Prophet (s) introduced Imam Ali (‘a) as an Imam of Muslims and his 
successor at Ghadir Khum on Dhul Hajjah 18, 10 A.H. Also, the holy Qur’an 
recalls Imam Ali (‘a) as the Prophet’s soul on mubahalah day (Dhul Hajjah 25). 
These pages are related to these events. Some other reports on the occasion of 
Ghadir celebrations the world over are mentioned on these pages. 

5.Husaynid Ashura Special Issue, pp. 81-104 
Subjects and articles are authored on the occasion of Imam Husayn bin Ali (‘a) 
martyrdom on Ashura tragic day. 
Reports of mourning ceremonies held in Ashura and Muharram dare are also of-
fered on these pages. 
 
ABNA News، pp، 132-138
The reader may view a number of most important news published by ABNA 
news agency affiliated with the ahl al-Bayt (‘a) World Assembly، Now، this news 
agency is breaking its news to the followers of the ahl al-Bayt (‘a) in the world in 
seven languages: Arabic، English، Persian، Spanish، Urdu، Russian and German، 
Its address is at: www،abna،ir 
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