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دعوت عربستان از آقاي 
هاشمي رفسنجاني براي 

شرکت در کنفرانس 
گفت و گوي اسالمي
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

چهارشنبه 2۵ ارديبهشت 1387 
احمد السنوسي سفير عربستان 
روز  ته��ران  در  س��عودي 
ضمن   )87/2/25( چهارشنبه 
ديدار با آيت اهلل اکبر هاشمي 
مجلس  ريي��س  رفس��نجاني 
خب��رگان رهب��ري، دع��وت 
رس��مي همراه با پي��ام ملک 
عبداهلل پادش��اه عربس��تان را 
براي حضور در کنفرانس بين 
المللي گفت و گوي اسالمي 
تقديم کرد. س��فير عربس��تان 
تأکي��د و توجه ويژه پادش��اه 
عربس��تان را ب��راي حض��ور 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
اين کنفرانس خاطرنشان کرد و 

گفت : »ملک عبداهلل به دليل 
جايگاه وااليي که در دنياي 
حضرت    عالي  براي  اسام 
قائل اس��ت و معتقد است 
بايد از انديشه و دانش شما 
برد، ش��خصًا  کافي  بهرة 
به م��ن مأموريت داد تا از 
جناب    عالي ب��راي حضور 
در اي��ن اج��اس دع��وت 

کنم.« 
به    گزارش روز چهارشنبة ايرنا 
به    نق��ل از مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظ��ام، آي��ت اهلل 
هاش��مي رفس��نجاني در اين 
دي��دار ب��ا قدردان��ي از اين 
دعوت، اهميت انجام کنفرانس 
گفت وگوي اسالمي در مکه 
را به    ويژه در وضعيت کنونِي 
جهان اس��الم يادآور ش��د و 
گفت: »انتظار مي    رود انجام 
اي��ن کنفرانس ب��ا حضور 
ش��خصيت    هاي علم��ي و 
ديني جهان منشأ ثمرات و 
ايجاد  براي  مطلوبي  نتايج 
وفاق و همدل��ي در جهان 
اسام و رفع تنش و تفرقه 
ميان کش��ورها و به ويژه 
کشورهاي اسامي باشد.«

رييس مجلس خبرگان رهبري، 
تفرقه در دنياي اس��الم را در 
ارزيابي  منافع دشمنان  جهت 
ک��رد و افزود: »اختافات در 

دنياي اسام؛ چه در سطح 
سياسيون و چه در سطح 
علماي مذهب��ي، ماية رنج 
بوده و وضعيت نامطلوبي 

را ايجاد کرده است.« 
رفسنجاني  هاش��مي  آيت    اهلل 
تخريب    ه��ا  کش��تار،  آث��ار 
برخ��ي  در  درگيري    ه��ا  و 
به    ويژه  اس��المي،  کشورهاي 
ع��راق و لبن��ان را در عمي��ق 
کردن فاصله    ها در جهان اسالم 
با اهميت عنوان کرد و افزود: 
»برگ��زاري کنفرانس گفت 
و گوي اس��امي مي    تواند 
فض��اي مطلوب    تري براي 
کشورهاي  ميان  همکاري 

اسامي ايجاد نمايد.« 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
اف��زود: »از  مصلحت نظ��ام 
تقّدس��ي که در س��رزمين 
وحي وجود دارد مي    توان 
براي ح��ل مش��کات در 
جهان اس��ام و کل جهان 
س��ود ب��رد و جمه��وري 
اسامي ايران نيز مي    تواند 
عربستان،  کنار کشور  در 
در ح��ّل اختاف��ات دنياي 
اسام مؤثر باشد و در اين 

راه تاش خواهد کرد.«
سفير عربستان نيز در اين ديدار 
هدف از برگ��زاري کنفرانس 
گفت وگ��وي  بين    الملل��ي 
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اسالمي در عربستان سعودي 
را بررس��ي راه    ه��اي افزايش 
همکاري ميان جهان اسالم و 
ارتباط آن    ها با ديگر کشورها 
ذکر کرد وگفت: »اميدواريم 
ب��ا برگزاري اي��ن اجاس 
جهان  وح��دت  به  بتوانيم 

اسام کمک کنيم.«

آغاز سفر رسمي
 آقاي هاشمي رفسنجاني 

به عربستان
خبرگزاري مهر

شنبه 11 خرداد 1387 
به گزارش خبرگ��زاري مهر، 
به نق��ل از روزنام��ة »القدس 
العربي«، منابع موثق و نزديک 
به هاشمي رفسنجاني، رييس 
مجم��ع تش��خيص مصلحت 
اس��المي  جمه��وري  نظ��ام 
ايران خبر دادند که هاش��مي 
رفس��نجاني ظهر روز دوشنبة 
 )۱۳87 خ��رداد   ۱۳( آين��ده 
در رأس هيأت��ي بلندپاي��ه، به 

عربستان مي رود.
ب��ه گفتة اين منابع، هاش��مي 
به دعوت »عبداهلل  رفسنجاني 
بن عبدالعزيز« پادشاه عربستان 
که از س��وي سفير اين کشور 
در ته��ران تقدي��م وي ش��د، 
به عربستان سفر خواهد کرد.

منابع ياد ش��ده خاطرنش��ان 

هاش��مي  س��فر  کردن��د: 
رفس��نجاني به عربس��تان، با 
هدف تثبي��ت توافق لبناني    ها 
و کش��ورهاي عرب��ي دربارة 
توافقنامة دوحه برس��ر بحران 
لبن��ان و انتق��ال اي��ن تجربة 
موف��ق ب��ه صحنة فلس��طين 
انجام مي    شود؛ به    ويژه بعد از 
آن    ک��ه منوچهر مّتک��ي، وزير 
اي��ران در خالل  امورخارجة 
حض��ورش در بي��روت، اين 
موضوع را به س��عود الفيصل، 
وزي��ر امورخارجة عربس��تان 

پيشنهاد کرد. 
به نوش��تة اين روزنامة چاپ 
لن��دن، در نشس��ت اي��ران و 
هم��ة  همچني��ن  عربس��تان 
ع��راق؛  موض��وع  جوان��ب 
به    وي��ژه ت��الش آمريکايي    ها 
براي اعمال توافقنامة ذّلت بار 
امنيتي طوالني مدت بين بغداد 
و واشنگتن مورد بررسي قرار 

مي    گيرد.
از س��وي ديگ��ر قرار اس��ت 
انجم��ن جهان��ي مس��لمان، 
چهارش��نبة آت��ي )۱5 خرداد 
۱۳87(کنفرانس��ي را با عنوان 
اسالمي«  گفتگوي  »ضرورت 
برگ��زار کن��د ک��ه هاش��مي 
کنفرانس،  اين  رفسنجاني در 
سخنراني مهمي ايراد خواهد 

کرد.

آقاي هاشمي رفسنجاني 
دقايقي پيش 
وارد جده شد

خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

دوشنبه 13 خرداد 1387 
هاش��مي  اکب��ر  اهلل  آي��ت 
رفس��نجاني، ريي��س مجلس 
خبرگان رهبري، دقايقي پيش 
ب��راي ش��رکت در اج��الس 
گفتمان اسالمي وارد فرودگاه 
جده شد و مورد استقبال خالد 
الفيصل امير منطقة مکة مکرمه 
و چن��د ت��ن از وزراي کابينة 
عربستان سعودي قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار سياس��ي 
اعزامي ايرنا ب��ه مکة مکرمه، 
هاشمي پس از ورود به جده 
براي انجام اعمال عمرة مفرده 

عازم مکة مکرمه مي    شود.
اج��الس بي��ن المللي    گفتمان 
اسالمي با حضور شخصيت    هايي، 
ازبيش از 5۰  کش��ور اس��المي 
وآيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
وريي��س مجم��ع تش��خيص 
مصلحت نظام از فردا ) س��ه 
ش��نبه ۱4 خ��رداد ۱۳87( به 
م��دت دو روز در مکة مکرمه 

برگزار مي    شود.
رييس مجلس خبرگان رهبري 
قرار اس��ت روز س��ه شنبه با 
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پادشاه عربستان  ملک عبداهلل 
در ش��هر جده ديدار و گفت 

وگو کند. 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام همچني��ن 
روز چهارش��نبه در اج��الس 
بين المللي گفتمان اس��المي 

سخنراني خواهد کرد.
از8۰۰ ش��خصيت و متفّک��ر 
جه��ان براي حض��ور در اين 
اجالس بين المللي دعوت به 

عمل آمده است.

آقاي هاشمي رفسنجاني: 
هدفم از سفر، شرکت در 
کنفرانس گفتمان مذاهب 

اسالمي است
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

دوشنبه 13 خرداد 1387
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلحت نظام و رييس مجلس 
خبرگان رهب��ري، هدفش از 
سفر به عربس��تان را شرکت 
در کنفران��س گفتمان مذاهب 

اسالمي اعالم کرد.
آيت    اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني 
در بدو ورود به    فرودگاه جده، 
در جمع خبرنگاران خاطرنشان 
کرد: در اين سفر که به دعوت 
پادشاه  عبداهلل  ملک  رس��مي 
عربس��تان ص��ورت گرفت��ه، 
ع��الوه بر س��خنراني در اين 

اج��الس، ديدارهايي را نيز با 
علماي ميهماِن اين نشس��ت 

خواهيم داشت. 
به گزارش خبرنگار سياس��ي 
اعزامي ايرنا به جده، هاشمي 
رفسنجاني رسيدگي به اوضاع 
ايراني��ان و مس��ائل مربوط به 
ح��ج را از ديگ��ر محورهاي 
مورد بحث با مقامات عربستان 

عنوان کرد. 
دکت��ر عب��داهلل الترک��ي دبير 
س��ازمان ارتباطات اس��المي 
رابطه  در  عربستان س��عودي 
ب��ا اه��داف اين س��فر گفت: 
قرار اس��ت در اين اجالس بر 
تجربيات گذشته دربارة گفتگو 
بين مذاهب اسالمي و راه    هاي 

آينده بحث شود. 
عصر  رفس��نجاني  هاش��مي 
دوش��نبه ب��راي ش��رکت در 
اجالس بي��ن المللي گفتمان 
مذاهب اسالمي وارد فرودگاه 
جده ش��د و از س��وي خالد 
امي��ر منطق��ة مکة  الفيص��ل 
مکرمه، مش��اور امور مجلس 
عربس��تان س��عودي و سفير 
ايران در عربس��تان و جمعي 
از مس��ؤوالن بعثة مقام معظم 
رهب��ري مورد اس��تقبال قرار 

گرفت. 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلحت نظام را در اين سفر 

محسن رضايي دبير و جمعي 
از اعض��اي مجم��ع همراهي 

مي    کنند.

هاشمي رفسنجاني با ملک 
عبداهلل دربارة منطقه و 
جهان اسالم تبادل نظر 

کردند
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

چهارشنبه 1۵ خرداد 1387
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
سه شنبه شب و در شهر مکة 
مکرمه با ملک عبداهلل پادشاه 
عربستان سعودي ديدار و در 
مورد روابط دوجانبه و مسائل 
منطقه    اي و جهان اسالم تبادل 
نظر ک��رد. در اي��ن ديدار که 
تع��دادي از اعض��اي مجلس 
و مجمع  رهب��ري  خب��رگان 
و  نظام  تش��خيص مصلحت 
مقامات دولتي عربستان حضور 
داشتند، هاشمي رفسنجاني با 
اش��اره به برگزاري کنفرانس 
گفت وگوي اس��المي که در 
ش��هر مکه برگزار مي    ش��ود، 

گفت:
ابتکار برگزاري اين همايش    ها 
و  بررس��ي  در  مي    توان��د 
يافتن راه    هاي رفع مس��ائل و 
مش��کالت جهان اسالم نقش 

آفرين باشد.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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رييس مجلس خبرگان رهبري  
ايج��اد هرگون��ه اخت��الف و 
تشّتت در جهان اسالم و فَِرق 
اسالمي، در قالب چاپ کتب 
و نشرياِت بي محتوا و انتساب 
خرافه و مطال��ب کذب عليه 
مذاهب را آفت��ي جدي براي 
تحّقق وحدت اس��المي ذکر 
کرد و آن را خواست دشمنان 

اسالم دانست. 
ملک عبد اهلل ني��ز با قدرداني 
از حض��ور آيت اهلل هاش��مي 
کنفران��س  در  رفس��نجاني 
بين الملل��ي گف��ت وگ��وي 
اظه��ار  اس��المي  مذاه��ب 
امي��دواري کرد، ک��ه حضور 
ايشان و ديگر شخصيت    هاي 
مؤثر جهان اسالم، به نزديکي 
مواضع کش��ورهاي اس��المي 
و ارائ��ة راهکارهاي مناس��ب 
براي ارتق��اي نقش و جايگاه 
جهان اسالم در دنياي معاصر 

بيانجامد. 

بيت    اهلل  توس��عة  ايشان طرح 
الحرام براي گنجايش7۰۰ هزار 
نمازگ��زار و زائ��ر در رعايت 
احت��رام زوار از همة مذاهب 
اسالمي را يکي از برنامه    هاي 
مهم دولت عربستان ذکر کرد. 
وي اق��دام برخ��ي افراطيون 
در چ��اپ کت��ب ب��ي ارزش 
ديني علي��ه مذاهب را اقدامي 
نامناس��ب دانست که موجب 
بين مسلمانان  اختالف  ايجاد 

مي    شود. 
س��عودي،  عربستان  پادش��اه 
خواستار مالقات    هاي دوره    اي 
براي پيشبرد روابط دوجانبه و 
رايزني در م��ورد موضوعات 

مهم منطقه    اي شد. 
طرفي��ن در اين مالق��ات، بر 
يافت��ن راهکارهاي  ضرورِت 
جديد و سازنده در خصوص 
مسائل فلسطين، لبنان ، عراق و 
افغانستان و تشکيل گروه    هايي 
فهي��م  و  آگاه  علم��اي  از 

به    ويژه  اس��المي؛  کشورهاي 
درکش��ور ايران و عربس��تان 
طايفي  فتنه    هاي  کاهش  براي 
و تبادل نظرهاي مس��تمر در 
منطقه براي اتخاذ تصميمات 

مهم تأکيد کردند.

آقاي هاشمي رفسنجاني و 
هيأت همراه، اعمال عمرة 

مفرده را به جا آوردند
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

سه شنبه 1۴ خرداد 1387
خب��رگان  مجل��س  ريي��س 
رهبري، ساعاتي پس از ورود 
اعمال  به عربستان س��عودي 
عمرة مف��رده را به    ج��ا آورد. 
آيت    اهلل هاش��مي رفسنجاني، 
خب��رگان  مجل��س  ريي��س 
رهب��ري وهيأت هم��راه، که 
عصر دوشنبه براي شرکت در 
اجالس بي��ن المللي گفتمان 
مذاه��ب اس��المي وارد جده 
شده بودند، پس از حضور در 
مسجد ُجحفه محرم شده و با 
عزيمت به مکة مکرمه اعمال 

عمره را بجا آوردند.
به گزارش خبرن��گار اعزامي 
ايرنا به مک��ة مکرمه، جمعي 
از مس��ؤوالن محّلي عربستان 
بعث��ه  اعض��اي  و  س��عودي 
مقام معظم رهبري هاش��مي 
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همراه��ي  را  رفس��نجاني 
مي    کردند. 

اج��الس دو روزة بين    المللي 
گفت وگوي مذاهب اسالمي، 
از س��ه ش��نبه در مکة مکرمه 
برگزار مي    شود و رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام قرار 
اس��ت روز چهارشنبه در اين 

اجالس سخنراني کند. 
از 8۰۰  ش��خصيت و متفّکر 
جهان اسالم براي حضور در 
اين اج��الس دعوت به عمل 
آمده اس��ت و ط��ي آن، قرار 
است مسائل مربوط به روابط 
مذاه��ب اس��المي، راه    ه��اي 
وح��دت جهان اس��الم مورد 

بررسي قرار گيرد.

پادشاه عربستان: اسالم 
ديني ارزش مدار و 
عدالت گستر است

خبرگزاري فارس

چهارشنبه 1۵ خرداد 1387 
خبرگ��زاري فارس:  پادش��اه 
روز  س��عودي  عربس��تان 
چهارشنبه، در جلسة افتتاحية 
کنفرانس بين المللي گفتگوي 
اس��المي تأکيد کرد: اس��الم 
ديني ارزش م��دار و عدالت 

گستر است.
به گزارش خبرگزاري فارس، 

به نقل از شبکة خبري العربيه، 
عبداهلل بن عبدالعزيز، پادش��اه 
عربستان کنفرانس بين المللي 
گفتگوي اسالمي را افتتاح کرد 
که طي س��ه روز در شهر مکه 

برگزار مي    شود. 
بنابر اين گزارش، اين کنفرانس 
با هدف مش��ورت مسلمانان 
درب��ارة کنفران��س گفتگو با 
اديان آسماني سه گانه از سوي 
پادشاه عربستان تشکيل شد. 

ملک عب��داهلل در افتتاحية اين 
کنفران��س گف��ت: پي��ام اين 
نشست به جهانيان اين است 
که ما مس��لمانان امتي هستيم 

ارزش    مدار و عدالت گستر. 
اين    کنفران��س  اف��زود:  وي 
مشکالت اساسي امت     اسالم     

را بررسي خواهدکرد. 
مل��ک عبداهلل گفت: تس��امح 
زبان اس��الم است. از اين رو، 
زب��ان احترام بايد بي��ن اديان 

آسماني رايج شود. 
کنفرانس بين المللي گفتگوي 
اسالمي با حضور ميهماناني از 
5۰ کشور، شامل وزراي اوقاف 
و ام��ور ديني جهان اس��الم، 
رؤساي مجالس اسالمي، شيخ 
ازهر و س��اير ش��خصيت    ها 
همچون دکتر عزالدين ابراهيم، 
مشاور رييس دولت امارات و 
محمد علي تسخيري، رييس 

مجمع تقريب مذاهب برگزار 
مي    شود. 

هاش��مي  اکب��ر  همچني��ن 
رفس��نجاني، رييس تشخيص 
مصلح��ت نظام اي��ران نيز در 
رأس هيأت��ي ايران��ي در اين 
کنفرانس شرکت کرده است. 

از سويي دکتر عبداهلل الترکي، 
دبيرکّل انجمن جهان اس��الم 
ک��ه مس��ؤول برگ��زاري اين 
کنفرانس است، در گفتگويي 
با ش��بکة خبري العربيه تأکيد 
کرد:  برخالف ديدگاه کساني 
ک��ه فکر مي    کنن��د هدف اين 
کنفران��س اتح��اد ادي��ان ي��ا 
عقب نشيني از برخي احکام 
اسالمي اس��ت، اعالم مي    کنم 
که کنفرانس گفتگوي اسالمي 
بر اش��تراکات انس��اني تأکيد 

خواهد کرد. 
اين در حالي اس��ت    که برخي 
از علماي عربس��تان با نوشتن 
اين  برگ��زاري  ب��ا  مقاالت��ي 
کنفرانس مخالفت کرده بودند، 
ولي پادشاه عربستان تأکيد کرد 
که براي گفتگو با ساير اديان 
آسماني، از علماي کشور خود 
موافقت کس��ب کرده است و 
مي    خواهد با س��اير مسلمانان 

در اين باره مشورت کند.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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آقاي هاشمي رفسنجاني: 
اختالفات پنجره اميد 
دشمنان اسالم است

خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

چهارشنبه 1۵ خرداد 1387 
به گزارش خبرن��گار اعزامي 
ايرنا ب��ه مکه مکرمه، آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني که براي 
شرکت در اجالس بين المللي 
گفتم��ان مذاهب اس��المي به 
عربستان س��عودي سفر کرده 
است عصر سه شنبه در ديدار 
جمعي از علماي شيعة منطقة 
شرقية عربس��تان، از اقدامات 
افراطيون در برخي نقاط جهان 

اسالم ابراز تأسف کرد.
خب��رگان  مجل��س  ريي��س 
رهبري برل��زوم توجه پيروان 
مذاهب اسالمي به مشترکات 
فراوان خود تأکيدکرد و گفت: 
اختالفات پنجره اميد دشمنان 
اسالم براي رخنه در صفوف 
مسلمانان است که دامن زدن 
ب��ه آن ب��ا مصال��ح دنيوي و 
اخروي جهان اسالم ناسازگار 

است.
وي ب��ا تأکيد ب��ر اين    که عقل 
را  اقدام��ات  اي��ن  ش��رع  و 

نمي پذيرد، اظهار داشت:
علماي شيعه و سني با استعانت 
از تعاليم الهي، در راه گسترش 

مبناي اسالم تالش کنند.

حسن صفار، از علماي شيعة 
منطق��ه نيز با اراية گزارش��ي 
تأکيد کرد در س��ال    هاي اخير 
وح��دت ش��يعه و س��ني در 
عربس��تان پيش��رفت داش��ته 

است. 
هاش��مي رفسنجاني همچنين 
در دي��دار احمد هليل قاضي 
القضات کش��ور اردن با وي 
حل مسائل اس��الم را نيازمند 
همکاري مس��تمر کشورهاي 

تأثيرگذار دانست. 
وي گفت با توجه به     حضور 
انب��وه آوارگان فلس��طيني در 
اردن انتظ��ار م��ي    رود از اين 
جاي��گاه براي کاهش فش��ار 
رژي��م صهيونيس��تي بر مّلت 
مظلوم فلسطين استفاده شود. 

قاض��ي القض��ات اردن نيز با 
ابالغ درودهاي پادشاه اردن از 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
براي سفر به اين کشور دعوت 

کرد. 
وي جمهوري اس��المي ايران 
را کشوري بزرگ و با اهميت 
در جهان اس��الم دانس��ت و 
گفت: با گس��ترش همکاري 
کشورهاي اسالمي، مي    توانيم 
در ح��ّل مس��ائل روز جهان 

اسالم نقش داشته باشيم.

آقاي هاشمي رفسنجاني در 
اجالس گفتمان مذاهب اسالمي: 
جمهوري اسالمي ايران 

آمادة همکاري کامل براي 
وحدت جهان اسالم است

خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

چهارشنبه 1۵ خرداد 1387 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
با اشاره به برگزاري بيست و 
يک کنگرة وحدت اس��المي 
پس ازپيروزي انقالب اسالمي 
در ايران، و اس��تقبال از هّمت 
عربستان سعودي در برگزاري 
اجالس بي��ن المللي گفتمان 
مذاه��ب اس��المي، آمادگ��ي 
جمهوري اس��المي اي��ران را 
براي همکاري کامل در جهت 
استقرار وحدت و همدلي بين 
کشورهاي اسالمي اعالم کرد.

 به گ��زارش خبرنگار اعزامي 
ايرنا ، آيت اهلل اکبر هاش��مي 
رفس��نجاني امروز چهارشنبه 
در سخنراني افتتاحيية اجالس 
المللي گفتم��ان مذاهب  بين 
اس��المي در مک��ة مکرمه، به 
عنوان ميهمان ويژه، مشکالت 
امت اسالمي را واقعي و غير 
قاب��ل انکار دانس��ت و اظهار 

داشت:
 »کانون    ه��اي آش��وب و 
ش��رارت در منطق��ة م��ا 
فصلنامه فرهنگی، اجتماعیخطرناک ش��ده و فلسطين 

سياسی، تاريخی
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پنجره    اي براي نشان دادن 
ظالمان و مظلومان است.«

تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظام خاطرنش��ان 
ک��رد: »امروز در غزه، ملت 
مظلوم فلسطين را محاصره 
کرده اند، لبنان دچار تفرقه 
شده اس��ت، عراق اشغال 
شده و اش��غالگران، ديگر 
کشورهاي منطقه را تهديد 

مي کنند.« 
هاشمي رفسنجاني با اشاره به 
آمريکايي  اش��غالگران  تالش 
براي انعق��اد ق��رارداد امنيتي 
با ع��راق گف��ت: »آن��ان با 
اي��ن قرارداد م��ي خواهند 
عراق  ملت  دايمي  عبوديت 
را در برابر خود پايه ريزي 

کنند.« 
وي تأکيد کرد: »همة ما بايد 
به ملت عراق کمک کنيم تا 
از خطر اشغال و گرفتاري 
در آينده و اس��تعمار غير 
رسمي نجات يابد که البته 
با هوشياري ملت عراق اين 

مهم محّقق خواهد شد.« 
خب��رگان  مجل��س  ريي��س 
رهب��ري ادام��ه داد: »امروز 
استکبار، افغانستان را تکه 
تکه ک��رده و ناامني    ها در 
اين کشور هر روز بيشتر 
مي    ش��ود، محيط زيس��ت 

جهاني مش��کل دارد، مواد 
مخّدر ب��اي دنياي امروز 
امراض خطرناکي  و  است 
نظير ايدز جوانان اسامي 

را آلوده مي کنند.« 
وي بر ضرورت گفت وگوي 
جهان اسالم با دردمندان جهان 
براي نجات از مشکالت تأکيد 
کرد اما در عي��ن حال گفت: 
»ثبات و امنيت پيش شرط 
همة کارها اس��ت و امروز 
خطر بزرگ ع��دم ثبات و 
اسامي  کشورهاي  امنيت 

را تهديد مي    کند.« 
هاشمي رفسنجاني با تأکيد بر 
اين که در منطقه    اي که صدها 
ه��زار نظام��ي بيگانه حضور 
دارند نمي    توان احساس امنيت 
کرد، اظهار داشت:  »به عنوان 
مسلمان بايد به فکر امنيت 
مسلمانان در جهان باشيم، 
رسالت اسام جنگ نيست 
و پيامبر مکرم اس��ام نيز 
در زمان خ��ود آغازکنندة 

هيچ جنگي نبودند.« 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
در بخش ديگري از س��خنان 
خود، اجالس گفتمان مذاهب 
اس��المي را مقدم��ه    اي براي 
گفت وگوي اديان دانس��ت و 
خاطر نشان کرد: »مسلمانان 
ابتدا باي��د با خود صحبت 

ک��رده و روي يک مس��ير 
تفاهم  اس��امي  مشخص 
کنن��د پ��س از آن نماينده 
اس��ام براي گفت و گو با 

اديان باشند.« 
وي ريش��ة هم��ة تمدن    ها را 
اديان آسماني نام برد و گفت: 
»امروز که در مکة مکرمه 
ب��ه دني��ا پي��ام مي    دهيم 
ريشه    ها  همين  از  صحبت 

است.« 
تعصب  رفس��نجاني  هاشمي 
و  جه��ل  نش��انه    هاي  از  را 
ش��نيدن حرف درس��ت را از 
نش��انه هاي حکمت و عقل 
دانس��ت و گف��ت: »افراط و 
جهالت  رابه  انسان  تفريط 
مي رس��اند، ام��ا اعت��دال 
انس��ان را درمسيري قرار 
مي دهد که حاضر مي  شود 

به اطراف خود نگاه کند.« 
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
تضعيف جهان اسالم بواسطة 

وجود اختالفات گفت: 
متأس��فانه در جه��ان اس��الم 
انرژي    هاي خود را در درگيري 
با هم اسراف مي    کنيم که اين 

بدترين اسراف است. 
رييس مجلس    خبرگان رهبري 
تصريح    ک��رد: »ب��راي تقويت 
جهان اس��الم بايد به يکديگر 
دست ياري بدهيم، بهانه گيري 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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نکني��م و عيب    ه��اي هم را با 
گفت وگو برطرف کنيم.« 

وي تدوين ميثاق نامه    اي براي 
گف��ت وگ��و را از انتظارات 
اصلي اجالس گفتمان مذاهب 
اسالمي  ذکر کرد وگفت: مباني 
ميث��اق را بايد از قرآن بگيريم 
ک��ه اص��ل اول آن مش��ورت 

است. 
هاشمي  رفس��نجاني انص��اف 
در قض��اوت، پذيرش حق و 
خ��ودداري از تعص��ب را از 
ديگر اصول ميثاق مس��لمانان 
دانس��ت و اظهار داشت:  بايد 
به طور يکپارچه به نمايندگي 
از اس��الم ب��ا ادي��ان ديگر به 
گفت وگو بنش��ينيم و با آن    ها 

به تفاهم برسيم. 
وي ۹5%  احکام اسالم را بين 
مس��لمانان مش��ترک دانست 
وگفت: »م��ن به عنوان يک 
مس��لمان ش��يعه و اسام 
شناس مي    گويم مشترکات 
ما آن قدر زياد اس��ت که 
نياز ب��ه پرداختن به نقاط 

افتراق ندارد.« 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
اختالف بين مسلمانان را حرام 
وگناه و مذاکره را مس��تحب 
دانس��ت وگفت:  و ضروري 
»البت��ه اخت��اف نظر يک 
نعمت اس��ت؛ زيرا اگر در 

فضاي عاقانه و حکيمانه 
مطرح ش��ود باعث رشد و 

پيشرفت مي    شود.« 
هاشمي رفس��نجاني در ادامه، 
س��رماية بزرگ الهي را که در 
اختيار مس��لمانان ق��رار دارد 
ي��اد آور ش��د وگف��ت: »يک 
چه��ارم جمعي��ت جه��ان 
متعلق به مس��لمانان است 
اس��امي   کش��ورهاي  و 
57 رأي در س��ازمان    هاي 
بين المللي دارن��د و از اين 
جهت اس��ام مي تواند در 
جهان تعيين کننده باشد.« 

وي اف��زود:  »20% ث��روت 
جه��ان در اختي��ار جهان 
بهتري��ن  اس��ت،  اس��ام 
جغرافياي کرة زمين از آِن 
مسلمانان است و غربي    ها 
مس��لمانان  از  را  تم��ّدن 
آموخته    ان��د اما با اين حال 
چ��را جهان اس��ام با اين 
همه ت��وان و ظرفيت بايد 
استکبار ضعيف  برابر  در 

باشد.« 
وي تصري��ح ک��رد: »امروز 
ب��ه  جهان��ي  اس��تکبار 
موجودي مس��لمانان طمع 
ک��رده و صهيونيس��م به 
عنوان عام��ل خطرناک در 

اختيار کفر جهاني است.« 

ملک عبداهلل، پادشاه عربستان 
س��عودي نيز در مراسم افتتاح 
اجالس بي��ن المللي گفتمان 
مذاه��ب اس��المي در مک��ة 
مکرم��ه گف��ت: »در اين    جا 
جمع ش��ده    ايم تا به جهان 
بگويي��م با عّزت��ي که خدا 
داده، صداي  مسلمانان  به 
آن    ه��ا ص��داي عدال��ت و 
ارزش    هاي انساني است.« 

وي ارزش امت اس��الم را باال 
و در عين حال تهديدات آن را 

زياد دانست و گفت: 
»دش��منان اس��ام جم��ع 
شده    اند و بر دوري از راه 
و روش اس��ام پا فشاري 
عدالت  مي    خواهند  و  کرده 
و اهداف اس��ام را از بين 

ببرند.«
پادش��اه عربس��تان تصري��ح 
ک��رد: »ما جمع ش��ده    ايم تا 
در مقابل جهل بايس��تيم و 
اس��ام را بدون دشمن به 

ديگران برسانيم.« 
مل��ک عب��داهلل ب��ا اش��اره به 
ض��رورت گف��ت وگ��و بين 
مذاهب اس��المي خاطرنشان 

کرد: 
»عظمت اس��ام پايه هاي 
گفت و گو را بن��ا نهاده و 
کرده  مش��خص  را  راهها 
و راه م��ا ني��ز دع��وت به 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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است  ارزشهاي مش��ترک 
که اديان به خاطر آنها نازل 

شده است.«
وي تأکيد کرد: »گفت و گوي 
خ��ود ب��ا دني��ا را از کنار 
بيت اهلل الحرام آغاز کرده و 

ادامه مي  دهيم.«

محسن رضايي اعالم کرد:
استقبال علما از سخنان 

آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در عربستان

www.afarineshdaily.ir
دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام از استقبال علما از سخنان 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
در کنفران��س گف��ت وگوي  
اديان الهي در عربستان خبرداد 
وگفت: »هم علماي اهل سنت 
و هم تشّيع گفتند که بهترين 
س��خنراني مرب��وط ب��ه آقاي 
هاش��مي بود. محسن رضايي 

دي��روز در حاش��ية نشس��ت 
مجم��ع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام در جمع خبرن��گاران  
با اش��اره به دس��تور کار اين  
جلس��ه مجمع گفت: در اين 
جلس��ه برخي اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام از 
آقاي هاش��مي ارائه گزارشي 
از س��فر اخيرشان را خواستار 

شدند.
وي گفت: گزارش اين س��فر 
چند بخ��ش دارد; بخش اول 
بحث    هاي سياسي بود که آقاي 
هاشمي با توجه به تقاضاهايي 
که از طرف مس��ؤوالن کشور 
مطرح ش��ده ب��ود، مطرح و 
آن    ها قبول کردند و قرار ش��د 
همکاري    ه��اي بيش��تري بين 
اي��ران و عربس��تان ص��ورت 
بگي��رد و در واق��ع روح کّلي 
اين مباحث سياس��ي اين بود 
که عربستان آمادگي همکاري 

بيشتري با ايران دارد.
رضاي��ي ادام��ه داد: بخ��ش 
ب��ه  مرب��وط  گ��زارش،  دوم 
در  هاش��مي  حضورآق��اي 
کنفران��س گف��ت وگوي بين 
اس��الم و س��اير ادي��ان الهي 
بود که س��خنان آقاي هاشمي 
فضاي همايش را گرفت. هم 
علماي اهل سنت، هم علماي 
تشّيع گفتند:  بهترين سخنراني 

مربوط به آقاي هاش��مي بود 
و هم تلويزيون    هاي عربستان 
از چند ش��بکه همزم��ان اين 
سخنراني را پخش کردند. وي 
خاطرنشان کرد:  در سال    هاي 
اخي��ر جوس��ازي    هاي زيادي 
شده بود که س��خنراني آقاي 
هاشمي توانست بخش زيادي 
از حساس��يت    هاي دو طرف 
را کاهش دهد و چون دولت 
عربستان از ايش��ان به خوبي 
استقبال کرد و ايشان توانستند 
از تقري��ب مذاهب و س��ابقة 
آن در ايران به    خوبي صحبت 
و ن��کات مهم��ي را در زمينة 
جهان اسالم مطرح کنند; اين 
که بدون همکاري کشورهاي 
بزرگ جهان اسالم، مشکالت 
جهان اسالم قابل حل نيست 
از جمل��ه موارد مطرح ش��ده 
از سوي ايش��ان بود و هيأت 
شرکت  کننده در همايش نيز 
دس��ت آوردهاي آن را مثبت 

ارزيابي کردند.
وي با اش��اره به بخش س��وم 
دس��ت آورد س��فر آي��ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني به عربستان 
گفت: بخش سوم اين گزارش 
ب��ه دس��ت آوردهاي  مربوط 
ب��ه  اس��ت،  س��فر  عب��ادي 
خصوص حضور در بقيع که 
چهار شب همة  ايراني    ها؛ چه 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی

34   



بار
خ

 و ا
ها

ش 
زار

گ

زن و چه مرد، درآن    جا حضور 
داشتند و فضاي معنوي خوبي 
ميان ايراني    ها ايجاد شده بود 
همواره  آن    ک��ه  علي    رغ��م  و 
ايراني    ه��ا از برخورد با زائران 
ايران��ي گله    مند بودند، اما اين 
طلسم شکسته ش��د و باالي 
۱5 ه��زار نفر در بقيع حضور 
يافتند و مقامات س��عودي نيز 
مانع تراشي نکردند. همچنين 
در اين س��فر مح��دودة فدک 
کش��ف ش��د و هي��چ ايراني 
تاکنون به آن    ج��ا نرفته بود و 
بوس��تان حضرت فاطمه3 
و چاه    ها کاماًل مشّخص شد؛ 
به    گون��ه    اي ک��ه آقايان��ي که 
مسؤول اين کارها و از علماي 
اهل سنت بودند، نقطه به نقطة 

فدک را توضيح دادند.

کنفرانس بين المللي گفت 
وگوي مذاهب اسالمي در 
مکه به کار خود پايان داد
خبرگزاري گزاري دانشجويان ايران - ايسنا

شنبه 18 خرداد 1387 
س��رويس  گ��زارش  ب��ه 
گفت وگوي اديان و تمدن    هاي 
ايران  دانشجويان  خبرگزاري 
)ايسنا(، به نقل از خبرگزاري 
اي��ن  س��عودي،  عربس��تان 
الملل��ي روز  بين  کنفران��س 
گذشته با هدف »گفت وگوي 

اديان« به کار خود پايان داد.
اين نشس��ت که ب��ا هدف از 
بين بردن فاصله ميان تمدن    ها 
برگزار ش��د، به دنبال ترويج 
فرهنگ گفت وگ��و در ميان 
اقشار مختلف مردم، با تأکيد 
ب��ر زمينه    ها و پش��توانه    هاي 

فرهنگي بود.
در اي��ن کنفرانس س��ه روزه 
محققان بر اهميت ادامة فعاليت 
برگ��زاري  در  مش��ارکت  و 

جلسات تأکيد کردند. 
ب��ا حضور  کنفران��س  اي��ن 
و  مس��لمان  پژوهش��گران 
روش��نفکران جه��ان اس��الم 
ب��ا عن��وان »ص��داي عدالت 
ارزش    ه��اي  و  بش��ريت  و 
اخالقي« با سخنراني افتتاحية 
پادشاه عربستان  ملک عبداهلل 
برگزار شد؛ هم چنين آيت اهلل 
از  هاشمي رفس��نجاني يکي 

سخنرانان اين همايش بود.

مرکز بين المللي ارتباط 
تمدن ها در عربستان 

تأسيس مي  شود
خبرگزاري فارس

يکشنبه 1۹ خرداد 1387
ش��رکت کنندگان در همايش 
اس��الم«،  وگ��وي  »گف��ت 
بين  تأس��يس مرکز  خواستار 
المللي ارتباط بين تمدن    ها به 

منظور اش��اعة فرهنگ گفت 
وگوي تمدن    ها شدند. 

به گزارش خبرگزاري فارس 
ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومي 
مجمع جهاني تقريب مذاهب 
اسالمي، در همايش بين المللي 
»گفت وگوي مذاهب اسالمي« 
که در ۱5 ت��ا ۱7 خردادماه با 
رفسنجاني  هاشمي  سخنراني 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام و حض��ور 
آي��ت اهلل تس��خيري دبيرکل 
مجم��ع و ش��رکت بي��ش از 
8۰۰ تن از انديشمندان جهان 
اس��الم و هيئت    هاي سياسي 
مکة  در  اس��المي  کشورهاي 
ش��د، شرکت  برگزار  مکرمه 
کنندگان ط��ي بيانيه    اي ضمن 
تأکي��د بر تأس��يس مرکز بين 
المللي ارتباط بين تمدن    ها بر 
رفع مش��کالت و بحران    هاي 
مختلف تأکيد ک��رده و اظهار 
داش��تند: امت اس��الم بايد در 
راس��تاي مبارزه ب��ا تعّرضات 
را  برجس��ته    اي  نقش  معاصر 

ايفا کنند. 
در بيانية اختتامية اين همايش، 
گفت وگوي عميق به منظور 
به��ره گي��ري از مش��ترکات 
ب��راي  ضرورت��ي  انس��اني 
همکاري    هاي مشترک خوانده 
ش��د که ضمن بررسي طرح 
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گفت وگ��و، رفع مش��کالت 
مس��لمانان و جه��ان اس��الم 
براساس ارزش    هاي مشترک و 
همزيستي مسالمت    آميز مورد 

توجه قرار گرفت. 
ش��رکت کنن��دگان در اي��ن 
هماي��ش خواس��تار وحدت 
جايگاه جهان اس��الم در قبال 
گفت وگو شده و از شوراهاي 
جهاني چ��ون انجمن جهاني 
مس��لمانان خواس��تند تا اين 

برنامه ها را دنبال کنند. 
اين ش��ورا بايد کار هماهنگي 
و  وگ��و  گف��ت  مؤسس��ات 
کميته    هاي مرتبط را بر اساس 
گفت وگو، اشتراکات انساني، 
مناف��ع متقاب��ل، همزيس��تي 
مس��المت آمي��ز، عدال��ت و 
امنيت اجتماعي ميان ملت ها 
و تمدن    ه��اي مختل��ف را به 
عهده بگيرد و براس��اس آن، 
ب��ا تعّرضات معاص��ر مبارزه 
و فرهن��گ گف��ت وگ��و در 
جوامع اس��المي و اهتمام به 
انتشار کتاب    ها و ترجمه هاي 
مختلف را م��ورد توجه قرار 

دهد. 
در بيانية اين همايش، برخورد 
تمدن    ها و واکنش    هاي جهان 
اس��الم و همکاري با وزارات 
مختلف فرهنگ، ارتباطات و 
آموزش در کشورهاي اسالمي 

تأکيد شد. 
در اين همايش س��ه روزه که 
آيت اهلل تس��خيري رياس��ت 
جلس��ات  از  دوم  جلس��ة 
برعهده  را  چهارگانة همايش 
داش��ت، ش��يوة گف��ت وگو، 
ضواب��ط و ش��رايط آن، آيندة 
گفت وگو در ساية اهانت    هاي 
مک��رر به اس��الم، گفت وگو 
فرهنگ    ها  اديان،  پيروان  ميان 
و تمدن    ها به ج��اي برخورد 
تمدن    ها با هدف ايجاد روابط 
مس��المت آميز مي��ان ملت    ها 
م��ورد بحث و بررس��ي قرار 

گرفت. 
در حاش��ية همايش، ديدار و 
گفت وگو با ش��خصيت    ها و 
و  اسالم  انديش��مندان جهان 
انج��ام مصاحبه    هاي متعدد با 
سعودي  عربستان  رسانه    هاي 
از برنامه    هاي هي��أت اعزامي 
مجمع جهاني تقريب مذاهب 
اس��المي ب��ود ک��ه در پايان 
همايش عبداهلل ترکي دبيرکل 
انجم��ن جهان��ي مس��لمانان 
ب��ه عنوان مس��ؤول برگزاري 
هماي��ش از حض��ور هي��أت 
اي��ران  اس��المي  جمه��وري 

قدرداني کرد.

پيشرفتهاي جمهوري 
اسالمي، دستاورد حاکميت 

اسالم
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

چهارشنبه 1۵ خرداد 1387 
 

به گزارش خبرن��گار اعزامي 
ايرنا به مکه مکرمه آيت اهلل اکبر 
هاش��مي رفسنجاني سه شنبه 
شب در ديدار با اعضاي بعثه 
مقام معظم رهبري و جمعي از 
زائ��ران ايراني بيت اهلل الحرام 
در مکه مکرمه گفت: کساني 
که مردم را دلس��رد مي  کنند و 
راه��ي را مي  رون��د که باعث 
بي اعتنايي م��ردم به انقالب 
اسالمي مي  شود، مرتکب گناه 

بزرگي مي  شود . 
رييس مجلس خبرگان رهبري، 
جمهوري اس��المي اي��ران را 
يکي از کشورهاي کاماًل مطرح 
و تأثير گذار در جهان خواند 
و گفت: »پيشرفت هاي علمي 
و صنعت��ي خوبي درکش��ور 
حاصل شدهکه بايد به عنوان 
نمونه دستاوردهاي حاکميت 

اسالم ادامه يابد.
وي ب��ا تأکيد بر اينکه انقالب 
اس��المي احترام بس��ياري در 
جهان پيدا ک��رده که بايد اين 
احت��رام باق��ي بمان��د گفت: 
بايد بتواني��م روابط خود را با 
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کشورهاي همس��ايه به ويژه 
تحکيم  س��عودي  عربس��تان 

کنيم. 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
اف��زود: دل مردم ايران به بقاع 
مقدس و کشور عربستان بسته 
اس��ت و مي  خواهند آزادانه و 
با خيال راح��ت از اين اماکن 
کنن��د. وي  اس��تفاده  مقدس 
تصريح ک��رد خراب ش��دن 
روابط دو کشور به نفع کسي 
نب��وده و تنها دش��منان جهان 

اسالم از آن سود مي  برند. 
وي در ادام��ه اف��زود: زائران 
اينگونه  ک��ه  ايراني همانطور 
است بايد با بصيرت و آگاهي 

در اعمال حج حرکت کنند. 
وي در ادامه امام خميني1 را 
شخصيتي کم نظير پس از ائمه 
معصوم معرفي کرد و گفت : 
کاري را ک��ه امام انجام داد در 
تاريخ اس��الم ش��بيه آن براي 
مکتب اهل بيت انجام نش��ده 

است. 
اف��زود:  هاشمي  رفس��نجاني 
حکومت��ي منطب��ق با اس��الم 
و متک��ي ب��ه آراي م��ردم در 
تاريخ اس��الم س��ابقه نداشته 
اس��ت که در ايران شخصيت 
خميني1   امام  منحصر به فرد 

بنيانگذار آن شد. 
وي تصريح ک��رد در عصري 

که مس��تکبران فکر مي  کردند 
ک��ه دوران دي��ن گذش��ته و 
خيالشان راحت بود که دين به 
مديريت جامعه باز نمي  گردد 
امام اين حلقه را شکس��ت و 
نظ��ام جمهوري اس��المي   را 

بنيان نهاد . 
وي ب��ا اش��اره به فش��ارها و 
تحريم ه��اي دش��منان عليه 
اسالمي  اظهار  جمهوري  نظام 
داشت:  نظام اسالمي با اتکا به 
اراده خداوند و خواست مردم 
توانسته راه خود را ادامه دهد.

زائران در راستاي تحکيم 
روابط با عربستان و نه 
تضعيف آن عمل کنند

خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

جمعه 17 خرداد 1387 
به گزارش خبرن��گار اعزامي 
دانش��جويان  خبرگ��زاري 
ايران )ايس��نا( به مکة مکرمه، 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
با حضور در مراس��م ارتحال 
امام خميني1 که در بعثة مقام 
معظ��م رهبري در عربس��تان 
برگزار ش��ده بود، با بيان اين 
مطل��ب گفت: »ام��ام1 در 
تاريخ اس��ام پس از ائمة 
معصوم:  بي    نظيرترين 
ش��خصيت بود. کاري که 

ام��ام1  انج��ام داد، پيش 
از آن در تاري��خ اس��ام 
براي مکتب اهل بيت سابقه 

ندارد.«
»اگرچ��ه  ک��رد:  بي��ان  وي 
در  مذهبي  حکومت    ه��اي 
اس��ام  تاريخ  از  مقاطعي 
و  مي ش��دند  تش��کيل 
مس��لمانان گاهي حکومت 
ول��ي  مي    کردن��د،  برپ��ا 
حکومتي ک��ه از يک جهت 
چارچوب اس��ام و متعهد 
به همة مقررات اس��ام و 
از جه��ت ديگ��ر حکومتي 
که مبتني ب��ر آراي مردم 
باش��د، در تاريخ اس��ام 
دورة  البته  ندارد.  س��ابقه 
علي7   خافت حض��رت 
از اين قاعده مستثناست و 
مس��أله    اي خاص است که 
در اس��ام عموميت ندارد. 
کاري که امام= انجام داد، 
امروز آث��ارش در همه    جا 
کامًا مشهود است. يکي از 
آثار اقدام امام= برگزاري 
چنين جلسه    هاي باشکوه و 
مملو از انسان    هاي خالص 
زائر و خدوم به زّوار حج 
و عمره اس��ت؛ به عبارتي، 
گ��رد آمدن ش��ما در بعثة 
مق��ام معظم رهب��ري در 
عربس��تان براي تشّکر از 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی

37 



87
ن 

تا
س

تاب
م، 

ده
انز

ش
ل 

سا
 6

ه 4
مار

شـ

امام=   که  است  فرمايشي 
فرمودند.« 

تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام مهم    تري��ن 
دستاورد مکتب امام خميني= 
را احياي دين اسالم در عصر 
مس��تکبران دانس��ت و اظهار 
داشت: »مهم    ترين دستاورد 
ام��ام= اين اس��ت که در 
مس��تکبران  که  عص��ري 
تاري��خ تص��ور مي    کردند 
دورة دي��ن در جامع��ه به 
پايان رس��يده است و فکر 
مي    کردند که دي��ن از اين 
پس ب��ه عنوان ي��ک آلت 
انس��ان و  ش��خصي بين 
خدا خواهد بود و نه تنظيم 
کنندة رابطة انس��ان    ها در 
جامعه، خيال    ش��ان راحت 
ش��ده بود که دين ديگر به 
مديريت جامعه بازنخواهد 

گشت.« 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
ادامه داد: »امام1  در چنين 
ش��رايط و در موقعيت��ي 
ک��ه حلقة محکم سيس��تم 
منطق��ة  در  اس��تعماري 
خاورميان��ه ب��ود؛ يعن��ي 
ايران، اين حلقه را شکست 
و به جاي آن، رژيم تابناک 
جمهوري اسامي را ايجاد 
هيچ وقت  کرد. مستکبران 

فکر نمي کردن��د که چنين 
اتفاق  اي��ران  توفيق��ي در 
بيفت��د. آن    ه��ا روي ايران 
خيلي حس��اب مي کردند. 
ايران را ب��ه عنوان جزيرة 
امن و خلوت خانة استعمار 
در نظر گرفته بودند و رژيم 
ش��اه را با امکانات    ش��ان، 
مسّلح و پشتيباني شديدي 

مي    کردند.« 
در  »آن    ه��ا  اف��زود:  وي 
ذهن    ش��ان اي��ن ب��ود که 
حکومت درس��ت کردن، يا 
با کودتا انجام شدني است 
يا با لشکرکشي و تسخير. 
مس��تکبران س��ابقه    اي از 
اين    که ملت��ي در منطقه با 
ش��عار اهلل    اکبر بتواند قيام 
کن��د و روي پ��اي خ��ود 
بايستد و بدون به کارگيري 
ساح، رژيم تا دندان مسّلح 
را بتواند بشکند و انگليس 
و آمريکا را از اين کش��ور 
بيرون کند، سراغ نداشتند. 
آن    ها اصًا چنين تصّوري 
نداش��تند و غافلگير شدند. 
خداوند چشم وگوش آن    ها 
را بس��ت تا مل��ت فرصت 
پيدا کند و ب��ه ميدان بيايد 
و خيابان    ها پر از نيروهاي 
شد.  اکبرگو  اهلل  مس��لمان 
در ته��ران و بس��ياري از 

شهرها کار از کار گذشته 
بود و رژيم مجور شد که 
بس��اطش را جمع و فرار 

کند.« 
او ي��ادآور ش��د: »آمريکا با 
التماس و خواهش از ملت 
ايران درخواس��ت کرد که 
اجازه دهد ش��اه از ايران 
خ��ارج ش��ود و خيلي هم 
نيروهاي  که  ممنون ش��د 
انقاب اجازه دادند، ش��اه 
سالم از کشور خارج شود. 
چنين اتفاق��ي را در جايي 
س��راغ نداريم و متأسفانه 
بعدها ه��م در جايي ديگر 
تک��رار نش��د. در مقط��ع 
اس��امي  انقاب  پيروزي 
هم��ه فکر مي    کردن��د، اين 
موضوع به ديگر کشورها 
ه��م تعميم پي��دا کند، ولي 
مستکبران با درس گرفتن 
از انقاب ايران، به گونه    اي 
برنامه    ري��زي کردن��د که 
تکرار  ايران  انقاب  تجربة 
نش��ود. البته آن    ه��ا بيکار 
ننشس��تند و ب��ا تحمي��ل 
فشارهاي بسيار بر ايران، 
را س��بب  تحميلي  جن��گ 
شدند و ما را هميشه تحت 
فشار و تحريم    هاي زيادي 
قرار داده    اند؛ ولي اين نظام 
الهي به خواس��ت خدا و با 
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حماي��ت مردم ب��ه کارش 
ادامه داد و توانس��ت همة 
توطئه    ها را بشکند. اگرچه 
اين مبارزه    ها هميشه براي 
نظ��ام هزينه    ه��اي زيادي 

داشته است.« 
وي بيان کرد: »خانواده    هاي 
داغدار ش��هدا، جانبازان و 
هزينه    هاي  مفقوداألثره��ا، 
اين انقاب    اند. با همة اين    ها، 
باز ام��روز در دنيا يکي از 
نظام    ه��اي قاب��ل توجه و 
کامًا مط��رح، نظام مقّدس 

اسامي است.« 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
گفت: »پيشرفت    هاي علمي، 
فرهنگ��ي و صنعتي همراه 
ب��ا مش��کاتي ک��ه مردم 
صبورانه آن    ه��ا را تحّمل 
کرده    اند، باي��د ادامه يابند 
اين راه مشعش��ع باقي  و 
بماند. تحّقق اين هدف جز 
با حضور هميشگي مردم 
ممکن نيس��ت. کساني که 
به    گونه    اي رفتار مي    کنند که 
سبب بيرون رفتن مردم از 
صحنه مي    شوند، کساني    که 
مردم را دلس��رد مي کنند، 
مي    شوند  سبب  کساني    که 
مردم رأي خود را کارساز 
به هر  نبينند وکس��اني    که 
شيوة ممکن دست مي    زنند 

تا م��ردم ب��ه دس��تاورد 
ارزش��مند انقاب اسامي 
بي    توجه شوند، گناه و ظلم 
بزرگي مرتکب شده    اند که 
متأسفانه در کشور ما اين 

اتفاق افتاده است.« 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلحت نظ��ام ب��ا تأکيد بر 
اين    ک��ه انق��الب، احت��رام و 
ش��خصيت بزرگي ب��ه ايران 
داد، اظهارک��رد: »خدا چنين 
نعمت    هايي    را بدون امتحان 
به    کس��ي نمي    ده��د و ب��ا 
بايد  ديگ��ري  تاش    ه��اي 
ادام��ه يابد. خوش��بختانه 
خس��ارت    بار  خ��دا،  راه 
نيست. انس��ان در راه خدا 
هرچ��ه بدهد، بهت��رش را 
اين  با  به    دس��ت مي    آورد. 
ديد، به قيام امام خميني=، 
حاض��ر  ش��خصيت    هاي 
در حادث��ة ۱5 خرداد و به 
تاريخ    م��ان مي    نگريم و از 
خدا مي    خواهيم که ما را در 

راهش موفق کند.« 
او دربخش ديگري ازسخنان 
خود، ب��ا بيان اين    ک��ه زائران 
اين    هستندکه  عاش��ق  ايراني، 
هميشه آزادانه وبا خيال راحت 
از اماک��ن مقدس عربس��تان 
سعودي بتوانند بهره    مند شوند، 
گفت: »ان    شاءاهلل شما زوار، 

ازکعبة  خواسته    هايي    راکه 
مقدس وقبرمتبّرک حضرت 
رسول9  داريد، به شما 
داده شود. اميدوارم روابط 
خ��ود را ب��ا کش��ورهاي 
همسايه، به    ويژه عربستان 
که سر و کار زيادي با اين 
کشور دارند، بتوانيم حسنه 

کنيم.« 
هاشمي رفسنجاني خطاب به 
زائران بي��ت    اهلل الحرام، تأکيد 
ک��رد: »شما هم تاش کنيد، 
در راستاي تحکيم روابط و 
نه تضعيف آن با عربستان 
البته  س��عودي عمل کنيد. 
بايد در اين مس��ير مقاوم 
باشيم و با بصيرت حرکت 
کنيم که زائران ايراني نيز 
اين گونه    ان��د. در صحبتي 
ب��ا يک��ي از وزراي  ک��ه 
سعودي داشتم، او ايرانيان 
مؤدب    ترين  منظم    ترين،  را 
زائ��ران  منس��جم    ترين  و 
در انجام مراس��م دانست. 
برنگش��تن  از  همچني��ن 
ايراني به موطن  اتباع غير 
اصلي    ش��ان ک��ه منجر به 
افزايش ن��رخ بي    کاري در 
عربستان ش��ده است نيز 

گايه مند بود.«
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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با حضور آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني انجام شد؛

نخستين حضور بانوان 
ايراني در قبرستان بقيع  

با حضور آيت اهلل اکبر هاشمي 
مجلس  ريي��س  رفس��نجاني 
خبرگان رهبري در قبرس��تان 
بقيع، بان��وان زائر ايراني براي 
نخس��تين بار توانس��تند وارد 
بقي��ع ش��ده و از نزديکترين 
فاصله ب��ا ائمه مظلوم بقيع به 
راز و نياز و درد دل بپردازند. 
هاشمي رفسنجاني که يکشنبه 
شب براي زيارت ائمه مدفون 
در بقيع ب��ه اين مکان مقدس 
رفته بود، با خيل عظيم بانوان 
مش��تاق زيارت قب��ور مطهر 
مواجه  معص��وم  ام��ام  چهار 
شد. به گزارش ايرنا از مدينه 
من��وره، ازدح��ام جمعيت در 
پشت درهاي بقيع به اندازه    اي 
بود که مأموران سعودي ديگر 
قادر به کنترل جمعيت نبودند 
و درهاي بقيع باز شد و هزاران 
زن زائ��ر ايراني با چش��مان 
گريان و با فريادهاي »يا زهرا« 
و »يا حس��ين« در کنار امامان 
خود حاضر شدند و در عزاي 
دخ��ت گرامي پيامب��ر مکرم 
اسالم حضرت صديقه طاهره 
به عزاداري پرداختند. عزاداران 
و زائران قبور مطهر ائمة بقيع 

پس از س��اعاتي از نيمه شب 
گذشته همراه با رييس مجمع 
نظام،  مصلح��ت  تش��خيص 
قبرستان بقيع را به آرامي ترک 
کردند، در حالي که شعارهايي 
نظي��ر »خامن��ه    اي زن��ده باد، 
هاش��مي پاينده ب��اد« و »صّل 
علي محمد، ي��اور رهبر آمد« 

سر مي    دادند. 

دومين حضور زائران زن 
ايراني ظرف چند روز اخير 

در قبرستان بقيع  
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
در جمع زائران ايراني با اشاره 
به برگزاري اجالس گفتگوي 
اسالمي در مکه و اقدام پادشاه 
آغ��از حرکتي  عربس��تان در 
جدي��د براي ايج��اد وحدت 
ميان مسلمانان، ابراز اميدواري 
ک��رد که از اين پس ش��يعيان 
بتوانند ب��ا تدابيري در آرامش 
کامل قبر ائمة بقيع را زيارت 

کنند...
خان��ة  ايران��ي  زن   زائ��ران 
خدا  ب��راي دومين بار ظرف 
چن��د روز اخي��ر موف��ق به 
حضور در قبرس��تان بقيع در 

مدينه منوره شدند.
به گ��زارش خبرن��گار  پايگاه 
اطالع رس��اني حج در مدينه 
منوره، در دقايق پاياني ش��ب 

گذشته )دوشنبه( شمار زيادي 
از زائران زن حاضر در مدينه 
منوره پس از اطالع از حضور 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلحت نطام در حرم شريف 
نبوي با مش��ايعت و همراهي 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
موفق به حضور در قبرس��تان 
بقي��ع و زي��ارت قب��ور ائمه 

مطهربقيع شدند.
 در اي��ن هماي��ش معن��وي 
عاش��قان اهل بيت با مديحه 
س��رايي و نوحه خواني براي 
عزاداري  زه��را3  حضرت 

کردند. 
در پايان اين مراسم نيز آيت اهلل 
هاش��مي رفس��نجاني ضمن 
تش��کر از پادش��اه عربستان ، 
خواس��تار رعاي��ت اخالق و 
متان��ت زائران حاضر در حرم 
ش��ريف نب��وي و ائم��ه بقيع 

شدند.
ايش��ان با اش��اره به برگزاري 
اجالس گفتگوي اسالمي در 
مکه و اقدام پادش��اه عربستان 
در آغ��از حرکت��ي جديد در 
جه��ت ايجاد وح��دت ميان 
اميدواري  اب��راز  مس��لمانان، 
کردند که از اين پس شيعيان 
بتوانند ب��ا تدابيري در آرامش 
کامل قبر ائمة بقيع را زيارت 

کنند.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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اين مراس��م ب��ا آرامش کامل 
و پ��س از خروج زائ��ران از 

قبرستان بقيع پايان يافت.

ايران از تمام توان خود 
براي اتحاد مسلمانان 

استفاده مي کند
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

يکشنبه 1۹ خرداد 1387 
رييس مجلس خبرگان رهبري، 
در ادامة سفر خود به عربستان 
سعودي، در جمع اعضاي بعثة 
مقام معظ��م رهبري در مدينة 
منوره تأکيد ک��رد: جمهوري 
اس��المي اي��ران تم��ام توان 
خود را براي اتحاد مسلمانان 
ب��ه کار مي بن��دد. به    گزارش 
خبرنگار اعزامي ايرنا به مدينة 
منوره، آيت    اهلل اکبر هاش��مي 
رفسنجاني شنبه شب در بعثه 
مقام معظ��م رهبري در مدينه 
حاضر ش��د و در سخناني در 
جمع اعضاي بعثه و تعدادي 

از زّوار ايراني، تأکيد کرد: 
»اختافات مسلمانان، باعث 
خشنودي کفار مي    شود و 
زائران ايراني اگر مس��ألة 
مش��اهده  هم  نامناس��بي 
کردند، بايستي با صبوري 
با ديگر مس��لمانان مواجه 

شوند.«
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 

مصلح��ت نظام، ب��ا تأکيد بر 
ض��رورت هش��ياري علما و 
داش��ت:  اظهار  ايران��ي  زوار 
برخورده��اي  »بعض��ًا 
نامناس��بي نيز در فضاي 
حج اتفاق مي    افتد، اما مهم 
اين است که زوار ايراني با 
شکيبايي و تحّمل، به وحدت 

مسلمانان بينديشند.«
هاشمي رفس��نجاني، با اشاره 
به مذاکرات خود با مسؤوالن 
عربستان دربارة نحوة رفتار با 
زّوار ايران��ي بي��ت اهلل الحرام 
و مدين��ة منوره گف��ت: »در 
صحبتي که ب��ا آقاي ملک 
عربستان  پادش��اه  عبداهلل 
داش��تم، وي در حض��ور 
م��ن خط��اب به يک��ي از 
مسؤوالن سعودي دستور 
قاطع��ي صادر کرد که اگر 
زائران  با  نامناسبي  رفتار 
ايراني ص��ورت گرفت، با 
خاطي برخورد شود و اين 
دستور به شهر مدينه نيز 

اباغ شده است.« 
خب��رگان  مجل��س  ريي��س 
رهبري تأکيد کرد: »ما با همة 
هستيم  برادر  مس��لمانان 
و نباي��د مرتکب گناه برهم 
مس��لمانان  اتح��اد  زدن 
شويم، گرچه اختاف نظر 

نيز امري طبيعي است.« 

وي در ادام��ه، حج را يکي از 
تدابير فوق الع��اده عبادي در 

اسالم دانست و گفت:
 »م��ا آثار ح��ج را زماني 
درک م��ي کنيم که به روح 

آن پي برده باشيم.«
هاشمي رفس��نجاني، حج را 
عب��ادي،  محوره��اي  داراي 
ارتباطي و  سياسي، آموزشي، 
وحدت آفرين دانست که اگر 
به همة روح حج توجه شود، 
انسان    هايي که به حج مشرف 
مي ش��وند، تنها ب��ه وحدت 

جهان اسالم مي    انديشند. 
وي در عي��ن حال تأکيد کرد: 
روح  ک��ه  صورت��ي  »در 
حج محقق مي شد، دنياي 
و  متعهد  امروز  اس��امي 

يکپارچه مي شد.«
در  رفس��نجاني،  هاش��مي 
ادام��ه، ق��رآن را بزرگتري��ن 
س��رماية امت اسالمي خواند 
و گف��ت: »کلم��ات ق��رآن، 
اصلي    ترين نشان از اعجاز 
آن است وکس��اني که به 
اهل بيت منتس��ب  مکت��ب 
نمي    دهند  اجازه  هس��تند، 
که اين اعجاز الهي مهجور 

باشند.« 
خب��رگان  مجل��س  ريي��س 
رهبري که ب��راي حضور در 
اجالس بي��ن المللي گفتمان 
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مذاهب اس��المي به عربستان 
سعودي سفر کرده است، پس 
از حضور در اين اجالس در 
مکة مکرمه، جمعه شب وارد 

مدينة منوره شد. 
هاش��مي رفسنجاني همچنين 
با حض��ور در مس��جد نبوي 
و قبرس��تان بقيع، مرقد مطهر 
پيامبر مک��ّرم اس��الم و ائمة 

مظلوم بقيع را زيارت کرد.

آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني:  علي )ع( 

اهتمام خاص به وحدت و 
يكپارچگي مسلمانان داشت

1387/3/1۹
به گ��زارش خبرن��گار پايگاه 
اطالع رس��اني ح��ج،  رييس 
مجم��ع تش��خيص مصلحت 
نظام و رييس مجلس خبرگان، 
ش��نبه ش��ب در مدينة منوره 

سخناني ايراد کرد.
 هاشمي رفسنجاني در بخش 
اول س��خنانش به بيان نکاتي 
درب��ارة ش��هادت حض��رت 
و گفت:  پرداخت  فاطمه3 
پيامبر9  از رحل��ت  »بع��د 
ب��ا اي��ن بان��وي بزرگ��وار و 
شخصيت ممتاز جهان اسالم 
خ��وب رفت��ار نش��د و عمر 
مبارک ايش��ان در خانه    اي که 
مرکز معنويات اسالم بود، به 

پايان رسيد.«
اما رفتار ش��يرمردي هم چون 
عل��ي7 نيز نش��ان مي    دهد 
که ايشان مايل نبودند جوري 
حرف بزنن��د يا رفت��ار کنند 
يکپارچگي  و  ک��ه وح��دت 

مسلمانان لطمه بخورد. 
وي اف��زود: »تاريخ مي    گويد 
حض��رت  تدفي��ن  هن��گام 
زهرا3 پيکر مبارک ايشان در 
طول 75 يا ۹۰ روز پس از آن 
واقعه تبديل به سايه شده بود. 
اما بخش عجيب ماجرا اين    جا 
است که علي7 ازپيامبر9 
درخواس��ت مي    کند که خود 
ايش��ان از دخترش سؤال کند 

که چه اتفاقي افتاده است.«
اظهار  رفس��نجاني  هاش��مي 
امي��دواري ک��رد ک��ه روزي 
قبر مطه��ر حضرت زهرا3 

شناسايي شود.
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام و ريي��س 
در  ک��ه  مجل��س خب��رگان، 
جمع روحاني��ون کاروان    ها ، 
نمايندگان بعث��ة آيات عظام، 
مسؤوالن ستاد عمره،  مديران 
ثاب��ت و راهنم��ا و رابطي��ن 
فرهنگ��ي هتل    ه��ا و هي��أت 
پزشکي در مدينة منوره سخن 
مي گف��ت در بخش ديگري 
»ش��ما  س��خنانش افزود:  از 

خدمتگ��زاران ح��ج بايد قدر 
اين نعم��ت را که در خدمت 
زائران خانة خدا هستيد بدانيد 
و متوجه باشيد که اين امکان 

براي همه فراهم نمي    شود.«
وي در ادامه به اهميت موضوع 
حج اش��اره کرد وافزود: »حج 
يک��ي از عبادات بس��يار مهم 
اس��الم است و به تعبير قرآن، 
خانة خدا ب��ا اهداف خاصي 
س��اخته ش��د و هم��ة اديان 
دعوت ش��دند تا اين خانه را 

زيارت کنند.«
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظام اف��زود: »اگر 
هم��ه به دس��توراتي ک��ه در 
حج معين ش��ده، عمل کنند، 
ميليون    ها انسان پاک و ممتاز 
و متحد خواهيم داشت و اين، 
جهان اس��الم را مثل دانه    هاي 
تس��بيح به هم متصل مي    کند. 
اما متأس��فانه برخ��ي اوقات 
بين کش��ورها و  اختالف��ات 
دولت    ه��ا باعث مي    ش��ود که 
کف��ار بتوانند از آن اس��تفاده 

کنند.« 
وي ب��ا اش��اره ب��ه صبوري 
حضرت علي7 و فاطمه3 
در بي��ان اس��رار و همچني��ن 
دستور آية شريفه قرآن، مبني 
بر چنگ زدن به ريسمان الهي 
تأکيد ک��رد که زوار ايراني در 
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برخورد با مسائل ناگواري که 
مي    بينند با اس��تدالل برخورد 
کنن��د و به آت��ش اختالفات 

دامن نزنند. 
هاشمي رفس��نجاني با اشاره 
به برخوردهاي نامناس��بي که 
در فضاي حج اتفاق مي افتد، 
از مذاکرات��ش در اين زمينه با 
مسؤوالن کشور سعودي خبر 

داد و افزود:
»من با مس��ئوالن س��عودي و 
شخص ملک عبداهلل صحبت 
کردم و ايشان در حضور من 
دس��تور داد که با فرد خاطي 
ب��ا عزل و زن��دان و مجازات 

برخورد شود.«
وي ادامه داد: »در يک خانواده 
هم اختالف طبيعي است. اما 
بايد مواظب باش��يم که هدف 
اصلي عبادت و حج را حفظ 

کنيم.«
 رييس مجلس خب��رگان در 
پاي��ان ب��ه حضور خ��ود در 
اج��الس س��ران و رهب��ران 
اسالمي اشاره کرد وگفت:  »در 
حالي که مسلمانان يک چهارم 
جمعيت دنيا و آراي س��ازمان 
ملل را دارند، چرا مس��تکبران 
بايد بتوانند بي��ن آن    ها تفرقه 
بيندازند و حکومت کنند؟ اين 

با روح قرآن سازگار نيست.«

آقاي هاشمي رفسنجاني با 
امير مدينه ديدار كرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران   

1387/03/20
آق��اي هاش��مي رفس��نجاني 
در جريان س��فر به عربستان 
سعودي با عبدالعزيز بن ماجد 
بن عبدالعزيز، امير مدينة منوره 

ديدار كرد. 
خبرگ��زاري  گ��زارش  ب��ه 
دانش��جويان ايران )ايسنا( به 
نق��ل از روزنامة »المس��تقبل« 
چ��اپ لبن��ان، در جريان اين 
ميهماني  امي��ر مدين��ه  ديدار 
ناه��اري را در تكريم آيت اهلل 
هاش��مي رفس��نجاني رييس 
مجم��ع تش��خيص مصلحت 
نظام اي��ران و هي��أت همراه 

برگزار كرد. 
چاپ  »الجزي��ره«،  روزنام��ة 
عربس��تان نيز با اشاره به سفر 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام اي��ران ب��ه 
عربس��تان نوشت: رفسنجاني 
ف��ردا )سه ش��نبه( از منطق��ه 
»عس��ير« و تعدادي از مناطق 
گردش��گري اين منطقه ديدار 

خواهد كرد. 
ق��رار اس��ت امي��ر فيصل بن 
خالد، امير منطقة عسير ضمن 
استقبال از هاشمي رفسنجاني، 
مس��ائل متعددي را با وي به 

بحث و بررسي بگذارد.

بقيع به زودي
 احيا خواهد شد

خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

دوشنبه 20 خرداد 1387
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلحت نظام، روز يکش��نبه 
ب��راي چندمين ب��ار در مدت 
حض��ور دو روزة خ��ود در 
مدينة منوره به قبرس��تان بقيع 
رف��ت و در جمع هزاران زائر 
ايراني و س��اير ملل اس��المي 
ک��ه در مقابل درهاي بس��تة 
بقيع تجمع کرده بودند گفت: 
»طولي نمي    کش��د که بقيع 

احيا مي    شود.« 
به    گ��زارش خبرن��گار ايرنا از 
مدينة منوره، آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني عصر يکشنبه پس 
از حضور در حسينية شيعيان 
قبرس��تان  مدينة منوره، عازم 
بقيع شد و مسؤوالن عربستان 
درهاي بقيع را به روي زائران 
ايران و س��اير ملل اس��المي 
ائمة  گشودند. خيل مشتاقان، 
مدف��ون در بقي��ع و حضرت 
ک��ه  حال��ي  در  زه��را3، 
محمد،  علي  »صّل  شعارهاي 
ي��اور رهبر آمد« هاش��مي را 
همراهي مي    کردند، با چشمان 
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اش��کبار در کنار قب��ور چهار 
خورشيد بقيع حضور يافتند و 
مداحان اه��ل بيت نيز به ذکر 
مصيب��ت حض��رت زهرا3  

پرداختند. 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام در جم��ع 
انبوه مس��لمانان در بقيع، ابراز 
اميدواري کرد که ش��يعيان و 
عالقمندان اه��ل بيت آنگونه 
که مي    خواهند عزاداري کنند. 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
ضمن تش��کر از مس��اعدت 
مس��ؤوالن س��عودي با زوار 
ايران��ي گف��ت: »آقاي ملک 
عبداهلل، پادش��اه عربستان 
ط��ي ام��روز دو ب��ار ب��ا 
وزي��ر عربس��تاني همراه 
م��ن صحب��ت ک��رد و از 
او خواس��ت ک��ه رضايت 
شيعيان مدينه جلب شود. 
البته ش��عيان نيز بايد در 
متانت  ب��ا  زي��ارت  زمان 
ب��ه فکر وحدت مس��لمين 

باشند.« 
هاش��مي رفس��نجاني اب��راز 
امي��دواري کرد، ب��ا توجه به 
جرياني که امروز در عربستان 
م��ردم  اس��ت،  کار  در رأس 
بتوانن��د به راحتي ب��ه اعمال 

عبادي خود بپردازند. 
هاش��مي تأکيد کرد: »بايد از 

فرصتي    که براي گفتگو بين 
مذاه��ب آغاز شده    اس��ت، 
ب��راي همدلي مس��لمانان 

بيشترين بهره را ببريم.« 
رييس مجلس خبرگان رهبري، 
در حس��ينية  يکش��نبه  عصر 

شيعيان مدينه نيز گفت: 
مدينه  در  شيعيان  »زماني 
مش��کاتي داش��تند اما به 
خاطر همدل��ي و هماهنگي 
بين من و ملک عبداهلل در آن 
زمان که وليعهد عربستان 
بود، مش��کات تا حدودي 
حل شد و ش��يعيان مدينه 
امروز زندگي آس��ان    تري 

دارند.« 
هاشمي رفس��نجاني با اشاره 
به اقدام    هاي گستردة صورت 
گرفت��ه ب��راي نزديک ش��دن 
کرد:  خاطرنش��ان  مذاه��ب، 
»وح��دت ام��ت اس��امي 
نياز  ضروري    ترين  امروز 
اس��ت تا بتوانيم اسام را 
در جايگاه��ي ک��ه خداوند 

مي    خواهد بنشانيم.« 
وي گفت:  »ب��ا اختاف و 
مش��غول  به    هم  تنازعات، 
مي    ش��ويم و ظرفيت    هايي 
که خداون��د اعطا نموده را 

از دست مي دهيم.« 
وي ب��ا تأکيد ب��ر اين    که اگر 
کش��ورهاي اس��المي ب��ا هم 

متحد باشند بزرگترين قدرت 
هستند افزود: »هدف از سفر 
به عربس��تان اين بود که 
بتوانيم س��همي در وحدت 

مسلمين داشته باشيم.« 
وي يک��ي از اه��داف اصلي 
اج��الس گفتم��ان مذاه��ب 
اس��المي در مک��ه را آم��اده 
ش��دن براي گفتگو ب��ا ديگر 
اديان دانس��ت و گفت:  »در 
صورتي که با اتحاد وارد 
مذاک��ره ب��ا س��اير اديان 
شد،  خواهيم  موفق  شويم 
داش��تن  در صورت  ام��ا 
اخت��اف، نه تنه��ا چيزي 
به دس��ت نمي آوريم بلکه 
داش��ته    هاي خود را نيز از 

دست مي    دهيم.« 
وي در ادامه از شيعيان و اهل 
س��نت خواست اختالف    هاي 
جزئ��ي را کنار گذاش��ته و با 
شوند.  هماهنگ  مش��ترکات 
وي همچنين از علماي اسالم 
خواس��ت به وحدت اسالمي 
کمک کنند و از اختالف    هاي 
خ��ودداري  افکنان��ه  تفرق��ه 

ورزند. 
وي با تأکي��د بر اين    که دنياي 
اس��الم محتاج تعليمات ائمة 

اطهار است گفت: 
»بايد با تدبي��ر به گونه    اي 
عم��ل کرد که راه اش��اعة 
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مکت��ب اه��ل بي��ت هموار 
شود.« 

هاش��مي رفسنجاني همچنين 
صبح يکشنبه از منطقة ُاحد و 
محل جنگ خندق در اطراف 
مدين��ه و طرح توس��عة حرم 

نبوي ديدار به عمل آورد. 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
قرار  نظام همچنين  مصلحت 
اس��ت به عن��وان اّولي��ن فرد 
ايراني، روز دوشنبه به منطقة 
فدک در اطراف مدينه رفته و 
از اي��ن مکان مقدس ديدار به 

عمل آورد.

آقاي هاشمي  رفسنجاني در 
فدک، از آب چشمة فاطمه 

نوشيد
دوشنبه 20 خرداد 1387 -     
  www.aftabnews.ir

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
سفر ۱۰ روزه خود به عربستان 
سعودي، در حالي که به مدينه 
سفر کرده  بود،  از وادي فاطمه 
يا همان منطقة تاريخي فدک 
نيز دي��دن کرد و در حالي که 
اشک از چشمانش جاري بود، 

از چشمة فاطمه نوشيد.
به گزارش آفتاب،  هاش��مي 
براي ديدار از منطقة جغرافيايي 
فدک، با اتومبيل براي رسيدن 
به مقصد، بيش از 26۰ کيلومتر 

را از شهر مدينه منوره به سوي 
استان »حائل« درنورديد و به 
شهر »حائط« و »حويطه« که به 
گفتة آيت اهلل شيخ محمدعلي 
عمري رهبر ش��يعيان مدينه، 

همان »فدک« است، رسيد.
در ش��هر حائ��ط، فرماندار و 
مس��ؤوالن اين شهر از رييس 
مجل��س خب��رگان اس��تقبال 

کردند.
اين گ��زارش حاکي اس��ت، 
م��ردم منطق��ه نيز با ش��ور و 
ش��وق از خانه ها بيرون زده و 
بر بام ها و بلندي هاي اطراف 
مشغول تماش��اي صحنه هاي 

بازديد بودند.
ناي��ف فرماندار ش��هر گفت: 
»اينج��ا ف��دک اس��ت و اآلن 
قديمي ه��ا هنوز ب��ه آن فدک 

مي گويند. ش��هر ح��دود ۳5 
دارد  جمعي��ت  نف��ر  ه��زار 
ول��ي جمعي��ت کل منطقه به 
اضافه روستانشينان و عشاير 
کوچ نش��ين به صدهزار نفر 

مي رسد.«
س��پس، »محمد عبدالرحمان 
جابر«، پيرمردي از اهالي فدک، 
که قب��اًل رييس داي��رة امر به 
معروف و نهي از منکر منطقه 
بوده و هم اکنون نيز طبق گفته 
به دعوت مسؤوالن  خودش، 
منطقه مش��غول هم��کاري با 
آنهاست، توضيحاتي در مورد 
اين منطقه به هيأت ايراني ارائه 
کرد و به پرسش    هاي  رييس 
مجم��ع تش��خيص مصلحت 

نظام پاسخ داد.
آيت اهلل هاش��مي از او پرسيد: 
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چ��را ب��ه اي��ن منطق��ه فدک 
مي گويند؟ 

عبدالرحمن جابر: چون پيامبر 
خ��دا آن را به حضرت فاطمه 

بخشيد.
هاشمي رفسنجاني: چرا پيامبر 
آن را ب��ه حض��رت فاطم��ه 

بخشيد؟ 
عبدالرحمان جابر: نظر ما اين 
است که چون اهالي اين منطقه 
بدون درگيري آن را به پيامبر 
خدا هديه کردند و پيامبر نيز 
آن را به حضرت فاطمه هديه 

کردند.
هاشمي رفس��نجاني: در اي��ن 
منطق��ه چه چيزهاي��ي به نام 

فاطمه وجود دارد؟ 
عبدالرحمان جابر: چشمه هاي 
هفت گان��ة فاطم��ه، مس��جد 
فاطمه، وادي فاطمه، و بساتين 

)باغستان هاي( فاطمه.
هاشمي رفس��نجاني: چرا اسم 
فدک را عوض کرديد و حائط 

يعني ديوار مي گوييد؟ 
عبدالرحم��ان جاب��ر: در اين 
منطقه سه ديوار بلند است که به 
صورت حلقه، منطقه را احاطه 
کرده  است. درون ديوارها باغ 
)بستان( فاطمه نام دارد که در 
»معجم البلدان« ياقوت حموي 
هم ذکر شده است. مسجدي 
که اآلن ترميم شده، مربوط به 

زمان پيامبر اس��الم بوده که به 
مسجد فاطمه معروف است. 
ما آل جابر هس��تيم که قدمتي 
چند صدساله در منطقه داريم 
و پي��ش از دول��ت س��عودي 

حکمران اينجا بوده ايم. 
هاشمي رفس��نجاني: مساحت 

کل فدک چقدر است؟ 
عبدالرحمان جابر: مس��احت 
 5۰ در    5۰ ف��دک  منطق��ه 

کيلومتر است.
هاشمي رفسنجاني: وضع آب 

منطقه چگونه است؟ 
عبدالرحمان جابر: فدک داراي 
هفت چش��مه آب بوده که به 
است  معروف  فاطمه«  »عيون 
که به دليل اهمال و بي توجهي 
به کشاورزي، آب آن کم شده 
وش��ايد علت کمي آب حفر 
چاه هاي عمي��ق )آرتزين( در 

منطقه باشد.
 هاشمي رفسنجاني: مي خواهم 

از آب چشمه فاطمه بخورم.
جابر و ديگ��ر همراهان،  وي 
را من��ع کرده،  گفتن��د: آقاي 
هاش��مي! اي��ن کار را نکنيد، 
چ��ون نمي داني��م وضع آب 

چگونه است. 
هاش��مي در حالي که قطرات 
اش��ک چش��مانش با چشمة 
فاطم��ه مخل��وط ش��ده بود، 
گفت: آيا بي سعادتي و حيف 

نيست که انسان تا اينجا بيايد 
و از چش��مة فاطمه س��يراب 

نشود؟!
اين جمله باعث شد که قطرات 
اشِک چشمان همراهان نيز در 

چشمه بريزد.
ديدار رييس مجلس خبرگان 
ب��ه »فدک« ک��ه در 2۰ خرداد 
م��اه جاري انجام ش��د، براي 
مسؤوالن عربستاني که وي را 
همراهي مي کردند نيز بس��يار 
جالب بود و تازگي داش��ت؛ 
به  بازگش��ت  در  به    طوري که 
مدينه ضمن تش��کر از ايشان 
که با اين اقدام موجب شدند 
آنه��ا نيز براي اولي��ن بار قدم 
به فدک بگذارن��د، گفتند: ما 
تاکنون از چنين مسائلي مطلع 
نبوديم و آنچه در فدک ديديم 
و ش��نيديم براي خ��ود ما نيز 

تازگي داشت!
گفتني اس��ت، فدک منطقه اي 
است در شمال شرق مدينه که 
ملک ش��خصي پيامبر گرامي 
اس��الم بوده و آن حضرت آن 
 را به حضرت فاطمه زهرا3 

بخشيدند.
اينجا همان مکاني اس��ت که 
بع��د از رحلت پيامب��ر خدا، 
غصب ش��د و عثمان آن  را به 
مروان بن حک��م داد و او فدک 
را به دو فرزند خود عبدالملک 
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و عبدالعزيز هبه کرد.
عمربن عبدالعزيز که از خلفاي 
بني اميه از شاخة مرواني بود، 
وقتي به حکومت رسيد فدک 
را به فرزن��دان حضرت زهرا 
برگرداند ولي يزيدبن عبدالملک 
وقتي به حکومت رسيد آن  را 
پس گرفت. تا دوران خالفت 
س��فاح در دس��ت بني مروان 
بود تا اين    که س��فاح آن را به 
حسن بن علي8 برگرداند تا 
ميان اوالد حضرت زهرا تقسيم 
کند ولي منصور دوانيقي آن را 

از آن    ها گرفت.
بار ديگر مهدي، فرزند منصور، 
فدک را ب��ه اوالد فاطمة زهرا 
برگردان��د؛ اما موس��ي الهادي 
آن را از آن    ه��ا پس گرفت و 
همچنان در دس��ت بني عباس 
بود تا اين    که مأمون بار ديگر 
آن را ب��ه اوالد حضرت زهرا 
برگرداند و س��رانجام متوّکل 
عباس��ي فدک را از آن    ها پس 

گرفت. 
با اين تاريخچة پرفراز و فرود 
و پس از آن    که در هزار س��ال 
گذش��ته سرنوش��ت فدک در 
هاله اي از ابهام فرو برده شد، 
اين منطق��ة مهم به حال خود 
رها شد و تحّوالت زيادي را 
پشت سر گذاشت تا اين    که در 
قرن اخير ب��ه دليل ديوارهاي 

مس��تحکمي که به طول شش 
کيلومتر در ش��ش کيلومتر در 
چهار طرف آن براي حفاظت 
اهالي از دزدان و اشرار وجود 
داشت، به » حائط« معروف شد 
که به معناي ديوار است ولي 
نام فدک همچنان در اسناد و 
مدارک و بر زبان ها باقي ماند؛ 
به طوري که حت��ي هم اکنون 
بر تابلوي ورودي ش��هر زير 
نام حائط، کلمة »فدک« نيز به 

چشم مي خورد.

گزارشي ديگر با قلمي 
متفاوت از حضور نخستين 

گروه ايراني در فدک
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

 دوشنبه 20 خرداد 1387
رييس مجلس خبرگان رهبري 
و هيأت همراه، بامداد دوشنبه 
به عنوان نخستين گروه ايراني 
وارد منطق��ة فدک ک��ه مزّين 
به نام صديقة اطهر، حضرت 
فاطم��ة زهرا«3 ش��دند و 
ازآن ديدارکردن��د. به    گزارش 
ايرنا ، هيچ ي��ک از همراهان 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
نمي    کردن��د که چنين  تصور 
افتخاري نصيبشان شود. مردم 
منطق��ة فدک که اي��ن روزها 
آن    را »حائ��ط« مي    نامند، هنوز 
هم اين ش��هر را به نام فاطمه 

مي شناسند. مسجد فاطمه در 
فدک هنوز هم پا برجاس��ت 
وهنوز هم مي    ت��وان از فدک 
بوي ياس س��فيد را استشمام 

کرد.
خبرنگار ايرنا از اهالي منطقه 
پرس��يد: نام اينجا چيس��ت؟ 
پاس��خ دادند: »وادي فاطمه« ، 
هنوز آن    را ارثية زهراي مرضيه 
بخش  گرچ��ه  مي    دانس��تند. 
فدک  نخلس��تان    هاي  اعظ��م 
خش��کيده است، اما هنوز هم 
نخل    هايي رش��يد ساية خود 
را ب��ر وادي فاطمه مي افکند. 
»بوستان  اين نخلس��تان    ها  به 
فاطم��ه« مي    گويند. مي    گويند 
فدک را پيامب��ر اعظم9  به 
فاطمه3  بخشيده بود. فدک 
در ص��در اس��الم، در اختيار 
شخص پيامبر بود و در آياتي 
در سورة حشر نيز به آن اشاره 
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شده است. فدک امروز با کوچ 
نشينان اطراف آن، ۱5۰ هزار 
نف��ر جمعيت دارد. هاش��مي 
رفسنجاني پس از ديدار از اين 
منطقه، به خبرن��گاران گفت: 
»حالت عاطفي که در جمع 
قابل  ايجاد ش��ده،  حاضر 
بحث نيس��ت.« وي تصريح 
کرد: »آث��ار و نام حضرت 
زه��را3  هن��وز در همة 
بخش    هاي فدک وجود دارد 
و جاي جاي اين سرزمين 
مزّين به قدوم زهراي اطهر 

است.«

آقاي هاشمي رفسنجاني، 
مدينه را به مقصد جده 

ترک کرد
جام جم آنالين - سه شنبه 

87/3/21
به گزارش خبرن��گار اعزامي 
ج��ام جم ب��ه مدين��ة منوره، 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
و هيات همراه  صبح امروز با 
بدرقه مقامات و مسئوالن شهر 
مدينه، حجت االسالم حسيني 
شريف مسئول بعثه مقام معظم 
رهبري وحجت االسالم نجفي 
روحاني مس��ئول بعث��ه مقام 
معظم رهبري در مدينه منوره، 
از فرودگاه اين شهر عازم جده 

شد.

تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام و ريي��س 
مجلس خب��رگان رهبري که 
ب��راي حض��ور در هماي��ش 
گفتگوي مذاهب اس��المي به 
عربستان س��فر کرده بود، در 
م��دت اقامتش پ��س از انجام 
مراسم حج عمره، عازم مدينه 

منوره شد. 
وي در م��دت اقامتش در اين 
شهر نيز چندين بار به زيارت 
حرم نب��وي و قبور ائمه بقيع 
مشرف شد و از منطقه احد و 
منطقه فدک نيز بازديد کرد و 
عالوه بر سخنراني براي دست 
اندرکاران حج در مدينه شامل 
روحانيون و مديران هتل ها و 
رابطين فرهنگي ، با ش��يعيان 
اين ش��هر نيز ديدار و گفت و 

گو کرد. 

آقاي هاشمي رفسنجاني: ارادة 
سياسي ايران توسعة روابط 

با رياض است.
ملک عبداهلل: سياست هاي 
آمريکا عليه ايران اشتباه 

است
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

چهارشنبه 22 خرداد 1387
به گزارش گروه دريافت خبِر 
ايران  دانشجويان  خبرگزاري 
)ايس��نا(، در ديدار دوم رييس 

مجمع تش��خيص با پادش��اه 
عربستان که س��عود الفيصل، 
وزير امور خارجه عربستان نيز 
حضور داشت، رييس مجلس 
خبرگان رهبري با تش��ّکر از 
دستورات مفيد و توجه ملک 
عب��داهلل ب��ه رفع مش��کالت 
زائران ايراني، خواستار تداوم 
اين روند ش��د ک��ه نتيجة آن 
حفظ و تحکيم وحدت ميان 

فرق اسالمي خواهد بود. 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
يافت��ن راهکارهاي مناس��ب 
براي تشريک مساعي بيش    تر 
علماي دو کشور براي مقابله 
ب��ا برخي رفتاره��اي افراطي 
از ه��ر دو ط��رف را بس��يار 
کارساز و ضروري دانست و 
سعودي  »عربستان  گفت: 
و اي��ران دو کش��ور مهم 
اس��امي در منطقه هستند 
که مناف��ع و مصالح جهان 
اس��ام و منطقه ايجاد مي 
هاي  همکاري  توسعه  کند 
ديني و سياس��ي دو جانبه 
را بيش تر و جدي تر دنبال 

کنند.« 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام، عربس��تان 
سعودي و جمهوري اسالمي 
را داراي نق��ش کليدي براي 
کم��ک ب��ه ح��ّل بحران    هاي 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی

48   



بار
خ

 و ا
ها

ش 
زار

گ

منطقه و جهان اسالم توصيف 
کرد و گفت: »ارادة سياسي 
اي��ران، توس��عة روابط و 
همکاري    هاي همه جانبه با 
رياض اس��ت و اميدواريم 
در آينده شاهد توسعة هر 
چه بيش    تر روابط دوجانبه 
در تمامي زمينه    هاي مورد 
عاق��ه به    ويژه سياس��ي، 
اقتصادي، فرهنگي و ديني 

باشيم.« 
ملک عبداهلل، پادشاه عربستان 
س��عودي نيز در اين ديدار با 
اش��اره به نقش مهم و سازندة 
ايران در  اس��المي  جمهوري 
معادالت منطقه و جهان اسالم 
سعودي  »عربستان  گفت: 
نيز خواستار توسعة روابط 
با ايران و توس��عة هر چه 
بيش    تر روابط دو کش��ور 
است و اميدواريم با تدبير و 
مديريت سنجيدة دو طرف 
با خنث��ي کردن  بتواني��م 
برخي تفّکرات افراطي ضّد 
وحدت و انسجام مسلمانان 

به اهداف خود برسيم.« 
پادش��اه عربس��تان س��عودي 
ب��ا تش��کر از اق��دام آيت اهلل 
هاش��مي رفس��نجاني و نظم 
حض��ور زائران در قبرس��تان 
مقدس بقيع، گف��ت: »تداوم 
اين روند، مستلزم برخورد 

با افراطي گريي    ها و ايجاد 
نظ��م و مکاني��زم خاصي 
است که اميدوارم به تدريج 

اين مهم محّقق شود.« 
ملک عب��داهلل با اس��تقبال از 
رايزني و تب��ادل نظر علماي 
برجستة ايران و عربستان براي 
نزديک    ت��ر ک��ردن ديدگاه    ها 
و تقويت مش��ترکات مذهبي 
دو کش��ور، خواس��تار حفظ 
و تقويت اين رايزني    ها ش��د 
و از نق��ش آيت اهلل هاش��مي 
رفس��نجاني در اهتمام به اين 

موضوع مهم قدرداني کرد. 
او سياس��ت    هاي آمري��کا در 
منطقه، به    ويژه عليه جمهوري 
اس��المي اي��ران را اش��تباه و 
برخ��الف ع��رف ديپلماتيک 
عن��وان ک��رد و گف��ت: »ما 
مواضع خ��ود را در مورد 
اشتباهات سياست آمريکا 
گوشزد  آن    ها  به  صراحتًا 

کرده    ايم.«

رييس مجمع تشخيص 
مصلت نظام جده را به 
مقصد تهران ترک کرد
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

چهارشنبه 22 خرداد 1387 
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني، 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلحت نظام روز چهارشنبه 

با بدرقة رسمي خالد الفيصل، 
امي��ر منطق��ة مک��ه و ديگر 
مقامات عربستاني شهر بندري 
جده در غرب عربس��تان را به 

مقصد تهران ترک کرد. 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلح��ت نظ��ام و ريي��س 
مجلس خب��رگان رهبري، به 
دعوت رس��مي ملک عبداهلل 
بن عبدالعزيز پادشاه عربستان 
سعودي به منظور شرکت در 
اجالس بي��ن المللي گفتمان 
اسالمي به عربستان رفته بود. 
تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
مصلحت نظام در سفر ۹ روزة 
خود ب��ه اين کش��ور، ضمن 
ش��رکت در اين اجالس مهم، 
با پادش��اه عربس��تان و ديگر 
مقامات اين کش��ور؛ از جمله 
وليعهد  عبدالعزيز  بن  سلطان 
عربس��تان ني��ز در خصوص 
مهمترين تحّوالت منطقه    اي و 
جهان اسالم ديدار و گفت گو 

کرد. 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
اين سفر همچنين در اجالس 
بين المللي گفتمان اسالمي    که 
به رياس��ت پادش��اه عربستان 
برگزار ش��د سخنراني کرد که 
س��خنان وي با اس��تقبال گرم 
روبه رو  اسالمي  انديشمندان 

شد. 
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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تش��خيص  مجم��ع  ريي��س 
اي��ن  در  نظ��ام  مصلح��ت 
س��فر، همچنين ضم��ن اداي 
زائران  ب��ا  عم��ره،  مناس��ک 
عمره    گزار ايراني و مسؤوالن 
در  اي��ران  نمايندگي    ه��اي 
عربس��تان دي��دار و گفت گو 

کرد. 

نخست وزير مالزي و رييس 
پيشين مجلس نمايندگان 

فيليپين از آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني و ملك 
عبداهلل به خاطر اجالس 
گفت وگوي مكه تمجيد 

كردند
خبرگزاري دانشجويان ايران - 

تهران 1387/3/2۹ 
نخس��ت وزير  ابراهيم،  ان��ور 
مالزي و خوزه دونشيا، رييس 
نمايندگان  مجل��س  پيش��ين 
فيليپين خواستار گفت وگوي 
و  جهان��ي بي��ن مس��لمانان 
مس��يحيان و گفت وگوي بين 
براي حّل درگيري هاي  اديان 
سياسي � مذهبي در بخش هاي 
مختل��ف جه��ان ش��دند. به 
گزارش گ��روه دريافت خبر 
ايران  دانشجويان  خبرگزاري 
)ايسنا(، اين مطلب در ميهماني 
شام دونشيا براي انور ابراهيم 
و همسرش خانم عزيزه، رهبر 

فعل��ي اپوزيس��يون مالزي و 
نمايندة مجلس اين كشور بيان 

شده است. 
ديگر حاضران در اين ميهماني 
فيدل راموس، مش��اور پيشين 
امني��ت مل��ي، تني چن��د از 
نمايندگان مجلس، ديپلمات ها 
و رهبران جامعة مدني بودند. 
ابراهي��م و دونش��يا از مل��ك 
پادش��اه عربس��تان و  عبداهلل 
رفسنجاني  هاش��مي  آيت اهلل 
به خاطر اجالس گفت وگوي 
رهبران ش��يعه و سني در مكه 
تمجيد كردند و از آن به عنوان 
پش��يرفت غير منتظرة مذهبي 
ياد كردند كه مي تواند الگويي 
آش��وب زده اي  ب��راي مناطق 
نظير عراق، افغانستان، لبنان و 

فلسطين باشد. 
الزم به ذكر است انور ابراهيم 
به همراه همسرش براي ديدار 
از فيليپين به اين كش��ور سفر 

كرده است. 

اسپانيا ، ميزبان کنفرانس 
گفت وگوي بين اديان 

الهي
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران- ايرنا

دوشنبه 3 تير 1387 
با موافقت عربستان سعودي و 
اسپانيا، کنفرانس گفت وگوي 
بين پي��روان اديان اس��المي، 

مسيحي و يهودي در 28تير در 
مادريد اسپانيا برگزار مي    شود. 
به گ��زارش پاي��گاه اينترنتي 
»الع��رب آنالي��ن« ، پادش��اه 
عربس��تان س��عودي پ��س از 
جلب حمايت روحانيون سني 
و شيعه در نشست ماه جاري 
برگزاري  در مکه، خواس��تار 

اين نشست در مادريد شد.
طبق اعالم خبرگزاري عربستان 
ش��خصيت    هاي  س��عودي، 
برجس��ته    اي در اين نشس��ت 
که به منظور بررس��ي شرايط 
زندگ��ي در جوامع انس��اني، 
المللي، حقوق  بين  همکاري 
بشر،  امنيت، صلح، همزيستي 
و م��دارا برگ��زار مي    ش��ود، 

شرکت خواهند کرد. 
عّل��ت انتخاب اس��پانيا براي 
برگزاري اين نشس��ت اعالم 
نشده است و امکان دسترسي 
به مقامات وزارت خارجة اين 
کشور براي توضيح دربارة اين 

خبر نيز ميّسر نشد.

ديدار تعدادي از مسؤوالن، 
از نمايشگاه عکس باغ 

فدک
خبرگزاري مهر - سه شنبه ۴ تير 1387 

ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر، 
در ابتداي اين مراس��م رسول 
اوليازاده رييس خانة عکاسان 
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گفت: خوش��بختانه به برکت 
س��فر اخير آيت اهلل هاش��مي 
رفس��نجاني ب��ه عربس��تان و 
حض��ور در منطقه ف��دک ما 
ش��اهد برگزاري نمايشگاهي 
هس��تيم که تاکنون تصويري 
از آن برايمان وجود نداش��ت 
و ما فقط در ذهن خود با اين 

منطقه آشنا بوديم.
وي اف��زود: آن چي��زي ک��ه 
محمد کاظم پور ب��ا دوربين 
خود از منطقه فدک ثبت کرده 
ماية افتخار ماست؛ زيرا براي 
مظلوميت حضرت  بار  اولين 
زه��را3 اينچنين ب��راي ما 
بازگو ش��ده است. اين منطقه 
همانطور ک��ه در روايت هاي 
مختلف تاريخي آمده بارها از 
دست ش��يعيان گرفته شده و 
اين به اعتقاد من سندي معتبر 
براي اثبات مظلوميت ش��يعه 

است. 
بنيانيان رييس حوزة  حس��ن 
هنري نيز با تقدير از برگزاري 
اين    ک��ه  و  نمايش��گاه  اي��ن 
نمايشگاه بايد با شکوه بيشتر 
برگزار مي    ش��د گفت: بايد به 
اي��ن نکته اذعان داش��ت حق 
عکس    هايي ک��ه بغض ۱4۰۰ 
س��الة ش��يعه و مظلوميت او 
را احي��ا مي    کن��د به درس��تي 
ادا نش��ده و من امي��دوارم در 

آينده تمهيداتي انديشيده شود 
ک��ه اين تصاوير ب��ا برگزاري 
يک مراس��م باشکوه در خانه 

عکاسان رونمايي شود. 
وي ب��ا اش��اره به س��فر اخير 
رييس مجلس خبرگان رهبري 
به کش��ور عربس��تان تصريح 
کرد: اين سفر پختگي و تدبير 
رفسنجاني  هاش��مي  آيت اهلل 
را نش��ان داد که در اين دورة 
پرتنش و بحران، آبي را روي 
آت��ش ريخت و به عربس��تان 
س��فر کرد تا مباح��ث مورد 
اختالف شيعه و سني را حل 

کند. 
ريي��س حوزة هن��ري گفت: 
احساس مسؤوليت براي شيعه 
در اين شرايط لوازمي دارد و 
ما باي��د کاري کنيم که احياي 
بغض ش��يعه طوري منعکس 
شود که موجب سوء استفاده 
نباشد. به معناي دقيق    تر ما بايد 
با اهل تس��نن طوري برخورد 
کنيم که بدسليقگي بين شيعه 

و سني به وجود نيايد. 
در ادام��ه اين مراس��م رييس 
دفتر ريي��س مجلس خبرگان 
صحبت    هاي��ي  در  رهب��ري 
ب��ا تقدي��ر از برگزارکنندگان 
نمايش��گاه عکس ب��اغ فدک 
گفت: اميدواريم اين نمايشگاه 
ش��روع خوب��ي ب��راي فدک 

شناسي و زهراشناسي ما باشد 
تا به وس��يلة آن بهتر بتوانيم با 
اهل بيت و قرآن آشنا شويم. 

نمايشگاه 2۰ قطعه عکس کاظم 
پ��ور از دي��دار رييس مجمع 
و  نظام  تش��خيص مصلحت 
زائ��ران ايراني از باغ فدک در 
ش��هر حائط عربستان تا دهم 
تيرماه در گالري خانه عکاسان 

ايران برپا شد.

برپايي نمايشگاه هاي عكس 
»باغ فدك« و »سوره« در 

7 استان كشور
خبرگزاري فارس:

 نمايشــگاه عكس  »باغ فدك« 
و »سوره« در اســتان هاي يزد، 
خراســان جنوبــي، مازندران، 
بوشهر، كرج، قزوين و كرمان 

تا 12 شهريور برپا گرديد.
به گزارش خبرگزاري فارس 
ب��ه نقل از واح��د خبر حوزة 
هنري، خانة عكاس��ان ايران، 
نمايشگاه »باغ فدك« را با 24 
قطعه عكس از محمدكاظم پور 
كه از باغ فدك عكاس��ي شده 
در مع��رض ديد عم��وم قرار 

داده مي    شود. 
اين آثار در سفر اخير هاشمي 
رفس��نجاني ريي��س مجم��ع 
تش��خيص مصلحت نظام به 
عربستان سعودي و نيز ديدار 
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وي از ش��هر حائط )محل باغ 
فدك( عكاسي شده است.

به  ف��دك«  »باغ  عكس ه��اي 
ترتيب زماني از 2 تا 8 مرداد به 
گالري حوزه هنري استان يزد، 

از ۱۰ ت��ا 2۰ مرداد در گالري 
حوزه هنري كرج، از 24 تا ۳۱ 
مرداد در گالري حوزة هنري 
بيرجند، از ۳ تا ۹ شهريور در 
گالري حوزة هنري قزوين ، از 

۱6 تا 2۱ ش��هريور در گالري 
حوزة هنري اس��تان مازندران 
و از ۱۳ ت��ا ۱۹ مهر در گالري 
حوزه هنري بوشهر به نمايش 

گذاشته مي    شود. 
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