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فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی
سياسی ،تاريخی

4

در ارديبهشت ماه س��ال1387هـ  .ش .آيت اهلل
هاشمي رفسنجاني ،رييس مجلس خبرگان رهبري
و مجمع تش��خيص مصلحت نظام از سوي پادشاه
عربس��تان براي ش��رکت در کنفرانس بين المللي
گفتگوي اس�لامي در مکه ،به عنوان ميهمان ويژه
دعوت شدند که مورد قبول ايشان واقع گرديد.
ک
در اين س��فر ،احترام و ارج گذاري ويژة مل 
عبداهلل به آقاي هاش��مي رفسنجاني ،به عنوان يک
عالم شيعيِايراني ،زماني براي همه نمود يافت که:
ـ اين دو ش��خصيت همزمان و در کنار هم ،وارد
اجالس شدند.
ـ در افتتاحية کنفرانس قرار گرفتن سخنراني آقاي
هاش��مي رفس��نجاني ،نقش جمهوري اسالمي
ايران و جايگاه اين عالم شيعي را برجسته نمود؛
به عبارت ديگر ،بهترين زمان کنفرانس به آقاي
هاشمي رفسنجاني اختصاص يافت .موضوعي
که بنا به گفتة پادشاه عربستان در مالقات پاياني
با آقاي هاشمي رفسنجاني ،اسباب گالية برخي
از علماي عربستان را فراهم آورد.
ـ موضوعات چهاردهگانهاي كه از س��وي ايشان
در كنفرانس مطرح شد ،به عنوان منشوري براي
مد نظر قرار گرفت.
كنفرانس آينده ّ
ـ آقاي هاشمي رفسنجاني ،بهعنوان ا ّولين ايراني،
ب��ه منطقة ف��دک رف��ت و از اين م��کان مهم
تاريخي ،كه جايگاه ويژهاي نزد ش��يعيان دارد،
ديدن ک��رد .در اين س��فر ،مح��دودة فدک،
بوستان و چشمه هاي فاطمه 3مورد ديدار وي
قرار گرفت.
ـ همزمان با ش��ب ش��هادت حضرت زهرا،3
د ِر بقي��ع ب��ه روي زائران ِ
ايراني همراه ايش��ان،
به خصوص بانوان گش��وده ش��د و چهار شب
متوالي ،هر ش��ب بيش از  15ه��زار نفر ايراني؛
اعم از زن مرد ،در آنجا حضور يافتند و فضاي

معنوي خوبي در بقيع ايجاد شد و آنان به راحتي
به عزاداري پرداختند.
ـ در ديدارهاي رس��مي ايش��ان با ملک عبداهلل و
ديگر مقامات س��عودي ،احياي بقيع ،برخورد
مناس��ب با زائران ايراني و آزادي تعدادي زائر
ايراني که در عربس��تان بازداش��ت شده بودند،
در ميان گذاش��ته شد و آنان وعدة ّ
حل آن ها را
دادند.
ـ و...
اکن��ون به جهت ثبت وقايع و رخدادهاي اين
سفر و ماندگاري آن در تاريخ و نيز ناشناخته ماندن
اهمي��ت آن براي عموم م��ردم و حتي فرهيختگان
جامعه ،دست اندرکاران «ميقات حج» الزم ديدند
براي آگاه نمودن خوانندگان محترم از جزئيات اين
سف ِر موفقيت آميز ،شصت و چهارمين شماره از اين
فصلنامه را به آن اختصاص دهند و آن را به صورت
«ويژه نامه» منتشر نمايند.
گفتني اس��ت به جهت متفاوت بودن موضوع
اين شماره از فصلنامه ،عناوين آن نيز به شکل زير
تغيير و در شش عنوان سامان يافت:
* روزشمار سفر
* گزارش ها و اخبار
* يادداشت ها و تحليل ها
* سخنراني ها
* مقاالت
* تصاوير
در پايان ،از مس��ؤوالن محترم دفت��ر و روابط
عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دفتر جامعة
محترم مدرس��ين و روزنامة جمهوري اسالمي ،به
خاطر در اختيار گذاشتن برخي تصاوير و مطالب،
سپاسگزاري و قدرداني مي نماييم.
اميد آن که مورد استفادة عالقمندان قرار گيرد.
«فصلنامة ميقات حج»

