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روز دانشجو ،روز جنبش علیه
استبداد و یادآور مقابله با استکبار
جهانی است

دکتر محمدحسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

روز دانشــجو ،روز تحــرک و جنبش علیه اســتبداد و
اختناق و یادآور مقابله با استکبار جهانی است.
اســتکبار جهانی یک نظام ارزشی و فکریِ جهانی است
که مبارزه با آنهم باید جهانی باشــد و با انقالب اســامی
در ایران این اتفاق افتاده اســت .بــه فرموده مقام معظم
رهبــری امروز دنیای اســتکبار دچار افول اســت .امروز
مشاهده میکنیم در فرانسه چه می گذرد .آنها که در کالم
جدیدشــان دم از صلح ،دموکراسی و همزیستی مسالمت
آمیز می زدند ،مشــاهده میکنیم  ۸۰هزار نیروی مســلح
نظامی در خیابان هایشــان با مردم در حال جنگ هستند
و این اعتراضات به دیگر کشورهای اروپا نیز سرایت کرده
است و مردم متوجه شده اند که شعارهای به ظاهر زیبنده
اســتکبار جهانی ،چیزی جز فریــب دادن افکار عمومی
جهانی برای تحقیر ملتها نیست.
امروزتاریــخ تکرار میشــود و مردم دنیــا دیگر فریب
شعارهای به ظاهر زیبای استکبار جهانی را که در واقع در
راستای تحقیر ملت ها به کار گرفته میشود ،نمی خوردند.
مهمترین نقص سیستم آموزشی کشور عدم
توجه به نیازهای جامعه است
طبیعی اســت که سیســتم آموزشی کشــور همانطور
که مقام معظم رهبری فرمودند دچار یکســری نواقص و
معایبی است گرچه تالش ها و مجاهدت های فراوانی شده
اما متاسفانه هنوز شاهد برخی کاستی ها در نظام آموزشی
کشور چه در دانشگاه ها و چه در مدارس هستیم.
آنچه امروز به عنوان یک اصل و به صورت یک استاندارد
بین المللی در سیســتم آموزشی پذیرفته شده ،این است
که معموال دانشــگاه ها و رشــته های تحصیلی متناسب
با نیازهای عینی جامعه تاســیس نمی شــود ونسبت به
نیازهای جامعه پاســخگو نبوده و متناســب با اعتقادات و
فرهنگ حاکم برجامعه نیست.
مطالعات در حوزه و دانشگاه اغلب متناسب با
واقعیت های عینی جامعه نیست
در دنیــا معموال اول نیازهای جامعه را می ســنجند و
مطالعاتــی در این زمینه انجام می گیرد و بعد براســاس
آن دانشــگاه تاسیس می شــود .اما متاسفانه در کشور ما
اول یک دانشگاه یا یک مرکز آموزشی تاسیس می شود و
بعد رشــته هایی را از کشورهای غربی به صورت تقلیدی
می آوردند و به صــورت بین رشــته ای مطالعاتی انجام
می دهند بدون این که تناســبی با نیازهای جامعه داشته
باشد .یعنی تکثر پیدایش مراکز دانشگاهی یک اصل است
و نه نیازســنجی صورت گرفته و نه تاســیس این مراکز
متناسب با واقعیت های عینی جامعه است.
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با حضور آیت اهلل نور مفیدی و مسئوالن ارشد استانی انجام شد؛

افتتاح واحد جدید دانشگاه مذاهب اسالمی
در استان گلستان (شهرستان گنبدکاووس)

مراســم افتتاح شــعبه دانشــگاه مذاهب اســامی استان
گلستان(شهرســتان گنبدکاووس) با حضــور حضرت آیت اهلل
نورمفیــدی نماینده مقام معظم رهبری در اســتان گلســتان
و نماینــده مردم اســتان در مجلس خبــرگان ،دکتر مختاری
ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی و حجت االسالم و المسلمین
علمالهدی؛ معــاون امور ایران مجمع تقریــب مذاهب ،معاون
استاندار ،نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار ویژه شهرستان گنبد کاووس ،ائمه جمعه شیعه و اهل
ســنت شهرستان گنبد کاووس و دیگر شهرهای دیگر استان و
مدیران ادارات شهرستان روز چهارشنبه  7آذرماه برگزار شد.
در این مراسم که شخصیتهای استانی و شهرستانی حضور
داشتند بر اهمیت و ضرورت دانشگاه مذاهب اسالمی و تاسیس
آن در استان گلستان به ویژه شهر گنبدکاووس تاکید شد.
در ابتدای این مراســم دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب
اســامی ضمن قدردانی از حمایت هــا و رهنمودهای آیت اهلل
نورمفیدی و سایر مســوالن استانی در تحقق راه اندازی شعبه
دانشــگاه در استان گلســتان ،گفت :این دانشــگاه که بعد از
بندرعباس ،زاهدان و ســنندج چهارمین مرکز تبعی دانشــگاه
مذاهب اسالمی در تهران است از بهمن ماه امسال با حضور ۶۰
دانشجو فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی تاکید کرد :آیت اهلل نورمفیدی نماینده محترم ولی فقیه

در اولین مشــاوره جهت احداث دانشــگاه مذاهب اسالمی در
اســتان گلســتان؛ توصیه کردند که این دانشگاه در شهرستان
گنبدکاووس احداث شود.
دکتر مختاری از پیگیــری ها و مکاتبات آقای طیار نماینده
محترم مجلس شهرســتان با دانشــگاه و وزیر علوم و زحمات
دکتر صابری معاون آموزشی دانشگاه برای صدور مجوز دانشگاه
مذاهب اسالمی در شهرستان گنبدکاووس نیز تشکر کرد.
حمایت نماینده ولی فقیه در استان گلستان از
تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی در استان
آیــت اهلل نورمفیــدی نماینده محترم ولی فقیه در اســتان
گلستان در این مراسم بر ضرورت وحدت در جهان اسالم تأکید
کرد و بیان داشــتند :امروز در تعالیم قرآن کریم و سنت نبوی
آنقدر وحدت اسالمی اهمیت دارد که شاید این را به عنوان یک
تکلیف شرعی و واجب برای ما ایجاد کرده است.
ایشــان تاسیس دانشگاه مذاهب اســامی در این استان را
یک فرصت ارزشمند عنوان کردند و گفتند :در این دانشگاه هم
برادران اهل ســنت و هم شیعه با فقه خودشان آشنا میشوند
و در کنــار همدیگر فقه مذهب خودش را میخوانند با یکدیگر
آشــنا میشوند و این بهترین الگو است که تاریخ علمای شیعه
هم بر این الگو تأکید داشتهاند.

ادامه در صفحه 2
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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آیت اهلل اراکی در همایش حمایت از ملت مظلوم یمن:

امروز شرف انسانی در یمن ذبح میشود
اتفاقات یمن نمادی از سه قانون الهی است

روز ســه شــنبه  27آذر  1397همزمان با  18دسامبر “روز
جهانی مبارزه با خشــونت و افراطیگری” یا “روز جهان عاری از
خشونت”“ ،همایش دفاع از مردم مظلوم یمن” با حضور میهمانان
داخلی و خارجی ،نمایندگانی از یمن ،مقامات کشوری و لشکری،
اندیشــمندان و فرهیختگان ،تشــکلهای مردم نهــاد داخلی و
خارجی و مشارکت دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی به همت
ســتاد پشتیبانی مردمی از مردم مظلوم یمن و میانمار در تهران
برگزار شد.
در این همایش آیت اهلل «محسن اراکی» دبیرکل مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی با اشــاره به روز نفی خشونت در جامعه
بشری ،برگزاری این همایش را حائز اهمیت دانست.
سرزمین یمن امروز نماد مظلومیت همه انسانهای مظلوم
وی با تاکید بر اینکه سرزمین یمن امروز نماد مظلومیت همه
انسانهای مظلوم است ،تصریح کرد :امروز در برابر یک نظام ستمگر
و خون آشــام قرار داریم که چنگال ستمش ملت مظلوم و فقیر
یمن را دربرگرفته است .نظامی بی رحم که با همه ابزارها به ظلم و
جنایت دست می زند و وجدان انسانها را در سراسر جامعه بشری

ادامه از صفحه 1

به سکوت واداشته است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی بیان داشت :در جنگ
یمن شرایط خاصی برقرار است؛ از یک سو همه نیروهای ستمگر و
شیطانی پشت در پشت هم قرار گرفته و جبهه ای واحد را تشکیل
داده اند و از سوی دیگر مردمی مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند.
یمنی ها از سرزمین خود دفاع می کنند ،حق کسی را نخورده و به
کسی ستم نکرده اند و چیزی فراتر از زندگی آزاد که حق طبیعی
انسانهاست نخواسته اند .آنها از شرف و انسانیت دفاع می کنند.
یمن سرزمین مقاومت ،ایمان و حکمت است
آیت اهلل اراکی در ادامه گفت :آنچه امروز در سرزمین یمن ذبح
می شود شرف انسانی است .همه ارزش هایی که انبیاء برای آن
بپاخاستند امروز در یمن ذبح می شود .تمام کفر بر علیه ایمان به
ستیز برخاسته است.
وی به فرمایشــی از رســول اکرم(ص) که می فرمایند“ :یمن
سرزمین ایمان است ”.اشاره کرد و افزود :یمن سرزمین مقاومت و
حکمت است و این سرزمین مقاومت امروز از سوی جهان استکبار
مورد سخت ترین شکنجه و خشونت ها قرار گرفته است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی تاکید کرد :امروز ما همه
وظیفــه داریم که از مردم یمن حمایت کنیم .همه باید به کمک
مستضعفان یمن بپاخیزیم .این وظیفه انسانی در سراسر جهان
است.
اتفاقات جاری در یمن نمادی از سه قانون الهی
وی اتفاقات جاری در یمن را نمادی از سه قانون الهی دانست
و گفت :خداوند متعال سه قانون اجرا می کند که در اتفاق افتادن
آنها جای شکی نیســت؛ اول“ ،قانون اخذ و امهال” است .خدای
متعال می فرماید ما به ستمگران مهلت می دهیم لکن این مهلت
حد دارد .وقتی که ســتمگران به نهایت طغیان خود می رسند
نشانه پایان آنان است .ســنت امهال برای آل سعود و آمریکا در
حال پایان است و سنت اخذ آغاز شده است؛ سنت الهی دوم این
است که “نتیجه مقاومت و صبر ،پیروزی است” .ملت مقاوم یمن
حتما پیروز خواهند شد که امروز شاهد این پیروزی ها هستیم.
آیت اهلل اراکی افزود :در نهایت سنت سوم این است که “خدای
متعال قدرت نمایی می کند” و یکی از شــیوه های قدرت نمایی
خداوند این است که مستکبران را به دست مستضعفان مجازات
می کند .این ســنت الهی است .همانگونه که صهیونیست ها به
دست حزب اهلل که به نظر می رسید ضعیف ترین جنبش منطقه
هستند مجازات شدند ،آل سعود نیز باید به دست مردم فقیر یمن
سرکوب شوند.
وی در بخش پایانی سخنان خود ،به زبان عربی نیز برای شرکت
کنندگان خارجی این همایش به سخنرانی پرداخت.
گفتنی است ،سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،رئیس سازمان بسیج مستضعفین ،حجت
االسالم والمسلمین «محمدحسن اختری» دبیرکل مجمع جهانی
اهل بیت(ع) ،نماینده جنبش انصاراهلل یمن ،نماینده جنبش جهاد
اسالمی فلسطین در تهران ،از دیگر سخنرانان این همایش بودند.

دانشگاه مذاهب اسالمی بهترین نماد عملی وحدت اسالمی و یکی از نیازهای استان گلستان بود

نماینده ولی فقیه در اســتان گلستان اظهار داشت :دانشگاه
مذاهب اسالمی میتواند متاثر از این الگوی علمای شیعه و اهل
سنت که بین حضرت آیت اهلل بروجردی به عنوان یک مرجع
واحد زمان و شیخ شلتوت در مصر اتفاق افتاد ،این مدل را در
این زمان ما انجام میدهد.
آیت اهلل نور مفیدی ضمن اعالم حمایت و پشــتیبانی از راه
اندازی و آغاز فعالیت دانشگاه مذاهب اسالمی در استان گلستان،
تاکید کردند :ان شاهلل که در آینده شاهد رشد و توسعه دانشگاه
مذاهب اسالمی در برخی استانهای کشور هم باشیم.
استان گلســتان تجلی گاه وحدت و گنبدکاووس پایتخت

وحدت اسالمی است
همچنین در این مراسم معاون استاندار ،فرماندار ویژه گنبد
کاووس و علمای شــیعه و اهل سنت و تمامی مسئوالن استان
بر پشــتیبانی و حمایت از این دانشگاه تاکید کرده و از تالش
هایی که ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی برای تاسیس این
دانشــگاه در گنبد داشتند تشکر کرد و تأکید داشتند که این
دانشگاه بهترین نماد عملی وحدت اسالمی در این شهرستان
خواهد بود.
قرجه طیار نماینده مردم گنبدکاووس و بخش داشلی برون
در مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت :استان گلستان
تجلی گاه وحدت و گنبدکاووس پایتخت وحدت اسالمی است
که با تالشهای آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه شــکل
گرفته است.
از همه کســانی که برای افتتاح دانشــگاه مذاهب اسالمی
زحمت کشیدند به ویژه دکتر مختاری رئیس دانشگاه و دکتر
صابری معاون آموزشــی دانشــگاه و نماینده ســابق آزادشهر
سپاسگزاری میکنم.
دانشگاه مذاهب اسالمی یکی از نیازهای استان گلستان بود

حجت االســام ترابــی امام جمعه اهل تشــیع نیز در این
مراسم بیان داشت :امروز روزی تاریخی برای گنبد است چون
یکی از فاکتورهای تقویت وحدت و برادری و عدالت اجتماعی
و آموزشــی محقق شده اســت که از همه دست اندرکاران به
ویژه آقای طیار نماینده و فرماندار محترم گنبدکاووس تشــکر
میکنم.
حاج آخوند نوری زاد امام جمعه اهل تسنن شهرستان گنبد
نیز در سخنانی خاطرنشان کرد :دانشگاه مذاهب اسالمی یکی
از نیازهای منطقه بود که با تالشهای نماینده معزز ولی فقیه
و رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی تحقق یافت؛ که جای تقدیر
و تشکر دارد.
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عضو فراکسیون روحانیون مجلس در گفت وگوی اختصاصی با انسجام:

دستیابی به آرمانهای انقالب اسالمی در گرو «آگاهی» است
تشریح آثار و برکات انقالب اسالمی در حوزه تقریب بین مذاهب اسالمی

عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفت« :آگاهی» محصول
انقالب اســامی است .اگر بتوانیم این آگاهی را در دهه چهارم
انقالب بیش از آنچه که تا امروز انتشــار یافته ،منتشــر کنیم
یقینا خواهیم توانســت به اهداف و آرمانهای نظام اسالمی در
عرصههای داخلی و بین المللی دست پیدا کنیم.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفت وگوی اختصاصی
با نشریه انســجام دانشگاه مذاهب اسالمی ،بیان داشت :به نظر
میرســد مســلمانان باید بعد از برچیده شــدن بساط داعش
ایــن درس مهم را گرفته باشــند که ایجــاد و پیدایش داعش
نتیجه تفرقه مســلمانان بود و برچیده شدن این گروه تکفیری
تروریستی نیز نتیجه اتحاد مسلمانان بود.
نماینده مردم مشــهد در مجلس اظهار کرد :بســتر و زمینه
پیشــروی داعش در سوریه و عراق فقدان وحدت و اتحاد شیعه

و ســنی در این دو کشــور بود .این عامل موجب گسترش این
گروه تروریستی در این دو کشور شد .نبود وحدت بین نیروهای
مسلمان و با هم نبودن شــیعه و سنی در عراق و سوریه باعث
تسخیر استانهای سنینشین توسط داعش شد.
وی ادامه داد :اما بعد از هماهنگی و اتحاد بســیار خوب بین
شیعه ،سنی ،کرد و عرب در عراق معضل داعش در عراق حل شد
و توانستیم به حل نهایی داعش در سوریه برسیم که این مسئله
نتیجه وحدت مســلمانان است .بعد از اتفاقی که در پیدایش و
نابودی داعش اتفاق افتاد مســلمانان باید حتما هوشیارتر شده
باشــند و اگر از این درس بزرگ غفلت کنیم سرمایه بزرگی را
از دست میدهیم.
این عضو فراکســیون روحانیون مجلس افزود :در این قضیه
فهمیدیم که اگر فرق مختلف اســامی با هم متحد نباشــند
دشمنان مشــترکمان حتی زمینهایمان را تسخیر خواهند
کرد و به نام اســام به ناموسمان نیز تجــاوز میکنند اما اگر
وحدت داشــته باشیم میتوانیم زمین ،ناموس ،کیان اسالمی و
داراییمان را از دست دشمنانمان نجات دهیم.
حجتاالســام حسینزاده بحرینی با تشــریح آثار و برکات
انقالب اســامی در حوزه تقریب بین مذاهب اســامی ،گفت:
مهمترین دســتاورد انقالب اسالمی آگاهیبخشی به ملت ایران
با فرهنگها ،اقوام و مذاهب مختلف است که نتیجه آن اتحاد،
توافق و همدلی است .دشمنی و خصومت معلول جهل است اما
اتفاق ،همدلی و اتحاد محصول آگاهی اســت .تردید ندارم که

مهمترین اثر انقالب اســامی در دنیای اسالم آگاهیبخشی به
مسلمانان بود و نخبگان کشورهای اسالمی آگاه شدند.
نماینده مردم مشــهد در مجلس ادامه داد :انقالب اســامی
کشورها ،مسلمانان ،مردم و نخبگان کشورهای اسالمی را به این
مسئله بسیار مهم توجه داد که اگر به بزرگی و اثرگذاری جهان
اسالم بیتوجه باشیم دشــمن بر ما چیره خواهد شد همانطور
که ایران در عصر حکومت پادشاهان ،تحت سیطره آنان بود اما
مردم و نخبگان جهان اسالم به چشم خود دیدند که مردم ایران
با انقالب توانستند خود را از زیر یوق استبداد نجات دهند.
وی با بیان اینکه «آگاهی» محصول انقالب اســامی است،
گفت :اگر بتوانیم این آگاهی را بیش از آنچه که تا این لحظه در
جامعه انتشــار یافته ،منتشر کنیم خواهیم توانست به اهداف و
آرمانهای نظام اسالمی دست پیدا کنیم .علت اینکه نتوانستهایم
به این آرمانها و اهداف برســیم به این علت است که دشمن هم
دست روی دست نگذاشته است .تمام نظام سیاسی و رسانهای
دنیا بسیج شــده تا آگاهی جهان اســام را کور کنند به بیان
روشــنتر دشمنان مســلمانان در پی تبدیل آگاهی به جهل و
تبدیل هوشیاری به غفلت هستند.
این عضو فراکســیون روحانیون مجلس تصریح کرد :انقالب
اســامی کارش را کرده و نشــانه موفقیت انقالب اسالمی نیز
هجمههای سنگین رسانهای اســتکبار است .اگر انقالب موفق
نبود تا این اندازه تالش نمیکردند آگاهی ناشی از انقالب را به
جهل تبدیل کنند.

درسفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه به روسیه توافق شد؛

کنفرانس بین المللی دین و مبارزه با خشونت” نیمه اول اسفندماه در مسکو برگزار میشود
ریاست دانشگاه مذاهب اســامی به همراه دکتر
حســینی نماینده محترم وزیر علوم در هئیت امنای
دانشگاه و دکتر باقری معاون فرهنگی دانشجویی به
دعوت دانشگاههای روسیه به مسکو سفر و در مراسم
یکصد سالگی دانشــگاه دولتی وارونژ روسیه شرکت
کردند.
در این مراسم روســای دانشگاههای دیگر روسیه
و دانشــگاههای خارج از روســیه از جمله روســای
دانشــگاههای تاجیکســتان ،آلمــان ،ازبکســتان،
قرقیزستان و ...حضور داشتند.
درجریان این سفر تفاهمنامه همکاریهای مشترک
میان دانشگاه وارونژ روسیه و دانشگاه مذاهب اسالمی به امضای
روسای دو دانشگاه رسید.
دیدار روسای دانشگاه مذاهب اسالمی و رودن مسکو
روسای دو دانشگاه مذاهب اســامی ایران و دانشگاه رودن
یا (دوســتی ملل) روســیه در دیدار خود در مسکو بر برگزاری
"کنفرانس بیــن المللی دین و مبارزه با خشــونت" با حضور
شخصیتهای برجســته آکادمیک و مقامات سیاسی دو کشور
تاکید کردند.
دکتر محمد حسین مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
و دکتــر والدیمیر فلیپــوف رییس دانشــگاه رودن ضمن ابراز
خرسندی از گســترش همکاریهای علمی دانشگاههای ایران
و روســیه و تعامالت علمی و آکادمیک خوب دانشگاه مذاهب
اســامی و رودن روســیه از برگزاری "کنفرانــس بین المللی
دین و مبارزه با خشــونت" با همکاری دو دانشــگاه و با حضور
شخصیتهای برجســته آکادمیک و مقامات سیاسی دو کشور
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خبر دادند.
در این دیدار مقرر شــد این کنفرانس بــا پیام آقای پوتین
رییس جمهور روســیه و میهمانان خارجی و داخلی از روسیه،
ایران و سایر کشورها در سطح باالیی برگزار گردد.
در ابتــدای این دیدار دکتر والدیمیــر فلیپوف همچنین به
برگزاری همایش همکاریهای علمی و فرهنگی ایران و روســیه
که ماه گذشته به میزبانی دانشــگاه مذاهب اسالمی اشاره و از
تالشهای ارزنده ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی در راستای
توســعه و گســترش همکاریهای علمی و دانشگاهی دو کشور
قدردانی کرد.
در ادامــه این دیدار دکتر مختاری رییس دانشــگاه مذاهب
اسالمی نیز از میزبانی دانشگاه رودن و تالش و اقدامات ارزشمند
ریاســت این دانشگاه برای توســعه روابط علمی ،دانشگاهی و
فرهنگی دو کشور قدر دانی کرد.
وی با بیان این که مأموریت دانشــگاه مذاهب ،پیشگیری از

افراط و نگاه خشــن و قرائت نابخردانه افراط گرایی و
فهم ناقص از دین است ،گفت :جهان بشریت امروز با
گرایشهای افراط گرایی و غیر منطقی مواجه اســت
که به دنبال آن شاهد آشوب و بی نظمیهای مختلف
هســتیم؛ امروز در سراسر دنیا شــاهد بروز و ظهور
گروههایی افراطی و فرقههای ضاله ای هســتیم که
مدعی پیروی از دین هستند و به اسم دین جنایتهای
وحشتناکی مرتکب میشوند.
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی تنها راه مقابله با این
جریــان ها و گروه ها را راه علمی ،فکری و آکادمیک
عنــوان کرد و افزود" :کنفرانس بیــن المللی دین و
مبارزه با خشــونت" نیز در همین راستا با مشارکت و همکاری
دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار میگردد چرا که معتقدیم عالمان
دینی باید با یک نگاه جامع در هدایت جامعه بشری مؤثر باشند
و در پیشگیری از نگاه افراطی مجدانه تالش کنند.
راه اندازی شــعبه ای از مرکز همکاری های بین دانشگاهی
ایران و روسیه در دانشگاه رودن نیز از دیگر تصمیمات اتخاذ
شــده در این دیدار بود که مقرر شــد در سفر بعدی ریاست
دانشــگاه مذاهب اسالمی به مســکو طی مراسمی این مرکز
افتتاح گردد.
دیدار با ریاست دانشگاه اقتصاد روسیه
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی همچنین در جریان سفر به
این کشور با ریاست "دانشگاه اقتصاد وابسته به دولت فدراسیون
روسیه" دیدار و گفت وگو کرد .این دیدار با عنوان" :اولین سفر
هیات ایرانی به دانشگاه و آغاز همکاری ها" در سایت رسمی این
دانشگاه بازتاب یافته و به آن پرداخته شد.
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با حضور میهمانانی از کشورهای پاکستان ،فرانسه ،یونان و ایران در دانشگاه مذاهب اسالمی؛

نشست علمی بازخوانی «نامه مقام ّ
معظم رهبری» به جوانان اروپایی و آمریکایی برگزار شد

“نشست علمی بازخوانی نامه مقام ّ
معظم رهبری به جوانان
اروپایی و آمریکایی” روز دوشــنبه  5آذرماه با حضور اساتید و
علمای خارجی از کشورهای پاکستان ،فرانسه و یونان و با حضور
دکتر مختاری ریاســت دانشگاه و دانشجویان غیرایرانی و گروه
خبری شبکههای تلویزیون پرس تیوی و العالم به همت اداره
کل همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزار گردید.
دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی نیز ضمن
خوشامدگویی به اساتید و دانشــجویان از برگزاری این جلسه
و گردهمایی دانشجویان و اساتید استقبال نمود و بیان داشت:
دغدغه رهبر معظم انقالب این است که مبادا جوانان از مرحله
شــناخت اسالم از اسالم دور شــوند فلذا ایشان را بسان پدری
میدانم که الزم است نصایحشان شنیده و بکارگرفته شود.
وی افزود :امروز باید در شناسایی منابع اسالم بیش از پیش
دقت شود چرا که تفاسیر مختلف و بعضا ضاله از قرآن و روایات
میشود که اگر دقیق نشویم امکان دارد اسالمی را بشناسیم که
در تضاد با اسالم واقعی باشد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی بیان داشت که این دانشگاه
با ایجاد وحدت در میان دانشجویان شیعه و سنی توانسته است
عمال به اهداف نامه رهبر انقالب بپردازد.
دکتر مختاری به نقش دانشــجویان دانشــگاه در بســط و
گســترش این نامه اشــاره کرد و آن را وظیفه دانشجویان بین

الملل این دانشگاه دانست.
مدیــرکل همکاریهای علمی و بین المللی دانشــگاه مذاهب
اسالمی نیز در ادامه ضمن تبریک اعیاد ربیع به حاضرین ،به معرفی
دانشگاه مذاهب اسالمی و تبیین رسالت های آن پرداخت.
دکتر جهانگیری با اشاره به خألهای موجود در جوامع غربی
به نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپایی اشاره کرده و گفت:
رهبر انقالب با اشــراف به وضعیت موجــود در جوامع غربی و
شــناخت اوضاع حاکم بر جوانان اروپایی و آمریکایی به نگارش
این نامه پرداختنــد و در آن نه از زبان یک رهبر دینی بلکه از
زبان پدری دلسوز و بر اساس تجربیات اندوخته در طول حیات
به راهنمایی این جوانان پرداخته است.
در ادامه آقای خلیل احمدخان استاد دانشگاههای پاکستان
که رئیس ورزشهای ســنتی سازمان ملل نیز میباشد به بیان

مهمترین محور این نامــه پرداخت و مهمترین محور را نیاز به
صلحی دانست که دنیای امروز نیازمند آن است .وی همچنین
نامه مقام ّ
معظم رهبری را راهنمای مســیر اسالم ناب توصیف
نمود که نباید از آن غافل بود.
آقای احمد امام عالم یونانی نیز ضمن اشاره به نقش پیشگامانه
ایران در دفاع از فلســطین به اهمیت نامه رهبری تاکید کرد و
بیان داشت :رهبر معظم انقالب اسالمی با تیزبینی وهوشمندی
خاص ،ماهیت تروریسم تکفیری را در نام ه خود مورد توجه قرار
دادند و منشأ اصلی تروریسم را غربیها معرفی کردند.
عماد حمرونی از فرانسه در این نشست گفت :آنچه که ذهن
من را بعنوان مدرس دانشگاه در این نامه به خود جلب میکند
این اســت که بیش از آن که به متن نامــه توجه کنم متوجه
فرستنده آن باشم که خود را به عنوان پدر معرفی میکند و به
محتوای نامه قالبی انسانی میبخشد.
دانشجویان دانشــگاه نیز که از ملیتهای پاکستانی ،ترکیه
ای ،سنگالی ،نیجریه ای  ،ایتالیایی ،بورکینافاسویی ،سوریه ای
 ،ساحل عاجی ،عراقی و  ...در این جلسه حاضر بودند و به بیان
دیدگاههای خــود در خصوص این نامه پرداختند .از جمله این
دانشجویان سکینه کاسوناتا از ایتالیا بود که بیان داشت جوامع
غربی با نســبت دادن القاب ناپسند و نا صحیح به مسلمانان در
پی پوشاندن چهره واقعی اسالم هستند تا بتوانند از این طریق
به آمال خو دست یابند.

در دیدار رئیس و اعضای اتحادیه جوانان ترکیه با مسووالن دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید شد:

نقش تشکلهای دانشجویی مسلمان در مبارزه با امپریالیزم و استکبار جهانی
رئیس و جمعی از اعضای اتحادیه جوانان دانشجوی ترکیه
با مسووالن دانشگاه مذاهب اسالمی دیدار کردند.
یلدریم گنچر؛ رییس اتحادیه جوانان ترکیه و هئیت همراه
روز سه شــنبه  ۲۲آبان ماه ضمن حضور در دانشگاه مذاهب
اســامی با دکتر باقری معاون فرهنگی دانشــجویی و دکتر
جهانگیــری مدیرکل دفتر همکاریهای علمــی و بین المللی
دانشگاه دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار دکتــر جهانگیری و دکتر باقری درخصوص
تاســیس و رسالت های دانشــگاه مذاهب اسالمی به دستور
مقام معظم رهبری با رویکرد تقریب و وحدت اسالمی اشاره
کرده و گزارشــی در خصوص اهداف و فعالیت های دانشگاه

ارائه دادند.
رئیــس اتحادیه جوانان دانشــجوی ترکیه نیــز ضمن ابراز
خرســندی از این دیدار و بازدید از دانشگاه مذاهب اسالمی بر
نقش تشکلهای دانشجویی مسلمان در مبارزه با امپریالیزم و
اســتکبار جهانی و حمایت محور و خط مقاومت تاکید کردد و
گفت :ما در این اتحادیه از جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران
در مقابل تحریمهای ظالمانه آمریکا حمایت خواهیم کرد.
در پایان این دیــدار کتاب ترجمه دیدگاه های مقام معظم
رهبری به زبان ترکی توسط اتحادیه جوانان دانشجوی ترکیه
به دانشگاه مذاهب اسالمی و لوح تندیس و یادبود دانشگاه نیز
از طرف مسووالن دانشگاه به این اتحادیه اهدا گردید.

دکتر صابری؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به مناسبت  16آذر روز دانشجو؛

موفقیت های امروز حاصل روحیه استکبارستیزی و استبداد ستیزی
دانشجویان در  16آذر است
 ۱۶آذر در تاریخ ایران اســامی به نام شهدای دانشجو است
و اگر آن را خوب درک کنیم امروز رســالتهای سنگینی برای
دانشــجویان ما ایجاد می کند ۱۶ .آذر را به امروز انقالب اسالمی
و جمهوری اسالمی باید پیوند بزنیم که این واقعه امروز هم مهم
اســت و فقط مربوط به سال  ۳۲نیست  .امروز باید درباره ی ۱۶
آذر  ۹۷صحبت کنیم و به همین خاطر مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) فرمودند" :روز  ۱۶آذر روز دانشجوی ضد آمریکایی است".
فلسفه  16آذر ،امروز رسالتهای سنگینی برای
دانشجوها ایجاد می کند
اگر نگاهی به تاریخ و واقعه  ۱۶آذر بیندازیمبینیم که در این
روز چه اتفاقی افتاد باید برگردیم به تاریخ  ۲۸مرداد  ۳۲که تاریخ
آشنا و تلخی برای کشور ماست .رئیس جمهور آمریکا فردای روز
 ۲۸مرداد از آن به عنوان روز پیروزی سیاسی امیدبخش در ایران

یــاد میکند که نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی
شده است .این تفسیر از کودتا توسط رئیس جمهور کشوری است
که ادعای دموکراسی دارد .این یعنی دخالت آنها در کودتای 28
مرداد ،اما دانشجوی سال  ۳۲دانشجویی بود که فقط در دانشگاه
نبود بلکه حواسش به همه اتفاقات بود که چه حادثه و اتفاقی در
کشور رخ می دهد و رصد می کرد به بیرون هم نگاه میکرد که
در مملکت چه میگذرد .در  ۲۴آبان  ۳۲یک خبری پخش شــد
که قرار است معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر کند چهار
روز بعد از کودتا به همین خاطر  ۱۴و  ۱۵آذر دانشجویان دانشگاه
تهران به این سفر اعتراض کرده و راهپیمایی کردند.
چرا دانشــجویان ایــن حرف را زدند چون پــای آمریکا را در
کودتای  ۲۸مرداد دیده بودند و می شــناختند آمریکا آن تصویر
زیبایی که به دانشجو نشان می دهند ،نیست وشناخت آمریکا چه

خصوصیات پنهانی دارد که معموالً آن دست چدنی او را خیلی ها
نمی بینند اما دانشجوی ما آن روز دید و آمد بیرون و دانشجویان
ما گلهای ضد آمریکایی  16آذر شدند.
به همین خاطر دانشجو هم استبداد ستیز است و هم استکبار
ستیز است .دشمن هر کاری هم بکند نمی تواند این را از دانشجوی
ما بگیرد ممکن است چند روزی دانشجویی ما را مشغول برخی
مسائل کنند .اما این ویژگی ها از دانشجوی ما گرفتنی نیست .در
انقالب اسالمی سفارت آمریکا را دانشجویان فهمیدند و تسخیر
کردند که امام راحل از آن به عنوان انقالب دوم یاد کردند.
ادامه در صفحه 8
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5

اخبار واحدهای دانشگاه

برگزاری همایش منطقه ای “طریق جاوید” با محوریت وحدت
اسالمی از دیدگاه امام خمینی(ره) با مشارکت واحد سنندج دانشگاه
همایــش منطقه ای طریــق جاوید بــا محوریت وحدت
اســامی از دیدگاه امام خمینی(ره) با مشــارکت دانشگاه
مذاهب اســامی واحد ســنندج طی دو روز با سخنرانی
اســاتیدی همچون آیت اهلل حسینی شــاهرودی نماینده
ولی فقیه در اســتان کردستان ،دکتر سلیمی نمین رئیس
مرکز مطالعات راهبردی کشــور ،دکتر مرتضی خسروپناه
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی واحد ســنندج ،حجت
االسالم و المســلمین حیدری کبیر معاون فرهنگی مرکز
بزرگ اســامی غرب کشــور ،مهدی هاشمی رئیس مرکز
فرهنگی دانشــجویی امام ،والیت فقیه و انقالب اســامی
جهاد دانشــگاهی و تعدادی دیگر از اســاتید دانشگاه های

استان کردستان برگزار گردید.
سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی
اســتان کردســتان پژوهش دینی
را یکی از نیازهای اساســی جامعه
دانســت و گفت :منابــع حدیثی و
تاریخ اسالم نیازمند پژوهش و بازیابی دوباره است تا منابع
و تاریخ خود را از نو ،بازخوانی کند.
دکتر مرتضی خســروپناه در این همایــش اظهار کرد :نیاز
امروز جهان به ویژه جهان اســام ،به مطالعه ســیره امام
خمینی (ره) در همه ابعاد به ویژه در بحث وحدت است.
وی بــا بیان اینکه گام های خوبــی در زمینه وحدت جهان

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان “نقش زن
در تقریب مذاهب” در واحد بندرعباس دانشگاه

دیدار و گفتگوی
سرپرست واحد
بندرعباس دانشگاه با
مسئول نمایندگی ولی
فقیه در امور اهل سنت
استان هرمزگان

در این دیــدار دکتر علی آبــادی و حجت
االســام والمســلمین رضایی درخصوص
مســائل و مباحث فرق و مذاهب اســتان،
اهداف و برنامههای پیش رو و تعامل سازنده

بین دانشگاه مذاهب اسالمی و شورای برنامه
ریزی استان گفت وگو کردند .همچنین مقرر
گردید کارگروهی با عنوان «کارگروه تقریب
مذاهب» تشکیل شود.

نشست صمیمی
سرپرست واحد
زاهدان دانشگاه
با دانشجویان
جدیدالورود
دکتــر زرین پور در این نشســت با یادآوری
رسالت دانشجویی که بر عهده دانشجویان است،
بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت های مادی و
معنوی دانشگاه در جهت غنی ساختن فرهنگ
عمومی جامعه تاکید کرد.
وی با اشاره به آموزه های قرآنی گفت :فرایند
آموزش از بدو تولد انسان شروع و تا پایان عمر
او ادامه دارد.
این حافظ قرآن کریم به آیه  ۷۸ســوره نحل
اشــاره کرد و ادامه داد :درست است که در بدو
تولد علم را به ما نمی دهند ،اما لوازم علم آموزی
را خداوند در اختیار انسان قرار داده است.
سرپرست واحد زاهدان با ارائه تعاریف مختلف
از سواد ،گفت :سواد این است که از آموخته های

اســام برداشته شــده اســت ،افزود :یکی از مهمترین این
گامها تشکیل مجمع تقریب مذاهب و متعاقب آن دانشگاه
مذاهب اسالمی است که منجر به تشکیل و تقویت همگرایی
اسالمی شده است.
خســروپناه اعالم کرد :در بحث وحدت اندیشمندان زیادی
آثاری تالیف کردند اما امام خمینی(ره) در مســائل اسالمی
ورود عمیق تری از سایر اندیشمندان داشته است.

کرســی آزاد اندیشی با عنوان
«نقــش زن درتقریب مذاهب»
در دانشــگاه مذاهب اســامی
واحــد بندرعباس بــا حضور
حجت االســام والمســلمین
باوقار استاد حوزه و دانشگاه و
نماینده ولی فقیه در دانشــگاه
فرهنگیان برگزار شــد .در این
نشســت دانشــجویان به ایراد
نظــرات و دیدگاههــای خود
پرداختــه و در ادامــه اســتاد
باوقار نکات و مســائل مربوط
به کرسی وموضوع مورد نظر را
مطرح کرد.

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع عفاف و
حجاب در واحد خواهران دانشگاه

خود جهت ارتقاء زندگی فردی استفاده نمائیم.
وی با تشــریح علل حضور دانشجو در فضای
علمی ،به دغدغه هایی که یک انسان با فرهنگ
باید داشــته باشد اشــاره کرده و افزود :صبر و
پایمردی در راه کســب علم و دانش ،تکامل و
تــوازن در علوم و آگاهی ها و اخــاق از لوازم
تبدیل شدن به یک انسان فرهنگی است.
دکتر زرین پور با توصیه دانشجویان به اخالق
و ادب در خانواده ،دانشــگاه و اجتماع ،اولویت
دانشــگاه مذاهب اســامی را پــرورش اخالق
دانشجو دانست.
گفتنی است در این دیدار ضمن تبیین آئین
نامه های آموزشــی ،دانشــجویی و انضباطی به
پرسش های دانشجویان پاسخ داده شد.

پخــش مســتند " من
میترا نیســتم" با موضوع
زندگی شهید زینب کمایی
و کرسی آزاد اندیشی عفاف
و حجاب با شرکت جمعی
از دانشــجویان بــه ویــژه
دانشجویان جدیدالورود در
ســاعت فرهنگی دانشگاه
در نمازخانه واحد خواهران
برگزارشد.
در این نشست صمیمانه
که با مشارکت دانشجویان
همــراه بــود بــه برخی از
دغدغه های دانشجویان و بررسی نقش رسانه در فرهنگ سازی به ویژه مساله حجاب
توسط یکی از دانشجویان فعال در صدا و سیما پرداخته شد.
این نشست با مساعدت معاونت دانشجویی_ فرهنگی ،انجمن علمی علوم قرآن و
کانون عترت و قرآن واحد خواهران به صورت هفتگی برگزار می گردد.

6
گفت وگو
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پای گفتوگوی دانشجویان بین المللی دانشگاه؛

از ونیز تا افغانستان و ایران به عشق اسالم؛ دنیای زیبای وحدت را ما میسازیم

سراپا نشاط و انگیزهاند .کیلومترها دورتر از خانه و خانواده ،در
فکر اهداف بزرگی به وسعت دنیای اسالماند .میخواهند پرچمدار
جامعهای باشند که در آن ،خبری از اختالف و تفرقه نیست .این
دانشــجویان جوان اطمینان دارند آرمان وحدت جهان اسالم به
همین زودیها محقق خواهد شد.
اروپا و آفریقا و آســیا یا ایتالیا ،نیجریه ،پاکستان ،افغانستان،
سوریه و ایران یا شیعه و سنی چه فرقی میکند وقتی قلبهایمان
ِ
محبت مهربانترین فرستاده به هم راه دارد ،وقتی
با رشــتههای
دلهایمان با نور یک کتاب آســمانی روشن است و پشتهایمان
به یاری خالق واحد ،گرم و استوار .این حرف دل جوانان پرامیدی
اســت که مرزها را به عشق تالش برای یکپارچگی جهان اسالم
پشتسرگذاشــتهاند .هفته وحدت ،فرصــت مغتنمی بود برای
دیدار با آیندهســازانی که این روزها با تحقیق و مطالعه ،در حال
آمادهسازی خود برای تحقق این دنیای زیبا هستند.
مصاحبه قبل از مراسم عروسی!
روزهای شــیرین عید میالد پیامبر مهربانیها ،بهترین زمان
برای برپایی جشــنهای ازدواج است .اینطور است که دختران
دانشــجوی بخش بینالملل دانشــگاه مذاهب اسالمی درمقابل
پیشــنهاد مصاحبهمان به مناســبت هفته وحدت عذرخواهی
میکنند چون پای یک مراسم عروسی در میان است ،جشنی که
قرار است اولین تجربه حضور این مهمانان در مراسم ازدواج ایرانی
باشد .اما خبر که به مسئول امور دانشجویان بینالملل میرسد ،با
لطایفالحیل کارها را سامان میدهد؛ از ما قول یک ساعت تعجیل
در مصاحبه و از خانمهای همدانشگاهیاش هم قول یک ساعت
تأخیر در حرکت به طرف محل برگزاری مراسم عروسی در خارج
از تهران را میگیرد .بهاینترتیب با حضور دختران دانشجوی غیر
ایرانی دانشگاه مذاهب اسالمی ،جمعمان جمع و گفتوگویمان
عملی میشود.
چه دنیای زیبایی خواهد بود دنیای وحدت...
بهتازگی از قلب آفریقا به ایران آمده؛ با یک دنیا ارادت و امید.
تا میپرســم :اولین تصویری که از شنیدن واژه وحدت به ذهنت
میرسد ،چیست؟ «نفیسه صادق» نفس بلندی میکشد و انگار
بارها و بارها به این موضوع فکر کردهباشــد ،بیمعطلی میگوید:
«اولین نکتهای که با شنیدن کلمه وحدت به ذهن من میرسد،
این اســت که دنیا چقدر زیباتر خواهد بود اگر مســلمانان با هم
متحد باشند و برادرانه و خواهرانه با هم همکاری کنند .من فکر
میکنم با روحیه برادری و اتحاد ،تمام مشکالت جهان اسالم رفع
خواهد شــد .دعا میکنم به یاری خدا به این دنیای زیبا دســت
پیدا کنیم » .دانشجوی  26ساله نیجریهای چالشهای پیش روی
مســلمانان در رسیدن به این دنیای زیبا را هم خوب میشناسد:
«به عقیده من مشکل بزرگی وجود ندارد .تنها مسئله این است
که مسلمانان افکار متفاوتی دارند .کافی است با وجود این نگاههای
متفاوت ،همانطور که خداوند دســتور داده؛ به ریسمان محکم
الهی چنگ بزنیم و پراکنده نشــویم .این ریسمان محکم ،همان
قرآن و ســفارشهای پیامبر اکرم (ص) اســت .در نیجریه امام
زکزاکی همیشه سفارش میکنند شیعه و سنی باید با هم باشند و
اعمال دینیشان را با هم انجام دهند .بهطور مثال ،از روز دوازدهم

ربیعاالول همه مردم نیجریه با
هم میالد پیامبر اکرم (ص) را
در خیابانها جشن میگیرند.
اینجا هم امــام خمینی (ره) و
امام علی خامنهای همیشــه بر
وحدت میان مســلمانان تاکید
کرده و میکنند .اگر فکر همه
مردم در دنیای اسالم این باشد
که هیچ فرقی میان شــیعه و
ســنی نیســت ،دیگر دشمن
نمیتواند میان مــا نزاع ایجاد
کند».
به خدا قسم صلح و شادی ،حق ماست
نفیســه غافلگیرمان میکند وقتی میگوید تا چند سال قبل
پیرو مذهب اهل ســنت بوده و بعد از تحقیق و مطالعه پیگیرانه،
تصمیم گرفته مذهب شیعه را انتخاب کند .وقتی میپرسم :با این
آشنایی و تسلطی که به هر دو مذهب داری ،برایمان بگو وحدت
میان شیعه و سنی چقدر دستیافتنی است ،دختر آگاه و پرامید
داستان ما در پاسخ ،خیلی محکم میگوید« :به خدا قسم که این
موضوع ،کام ً
ال عملی است .ما شیعیان و اهل سنت حتماً میتوانیم
یکی شــویم و به اتحاد برسیم .راهش هم این است که مسلمان
ســنی ،برادر و خواهر شیعهاش را همانطور که هست ،بپذیرد و
مسلمان شــیعه هم برادر و خواهر سنیاش را .بر این اساس ،هر
چیزی که جزو مشترکاتمان بود ،بگیریم و هر چیزی باعث ایجاد
اختــاف بود ،کنار بگذاریم .با این شــیوه ،حتماً به یاری خدا به
وحدت ،صلح و شادی خواهیم رسید».
از ونیز تا تهران به عشق اسالم
تــا میگویــم« :ایتالیا کجا ،ایــران کجا؟» با همان فارســی
دستوپاشکستهای که در این مدت یاد گرفته ،منظورم را متوجه
میشــود و با لبخند میگوید« :من  7سال قبل مسلمان شدم.
 4ســال قبل با یک دوست ایرانی در حســینیهای که در ایتالیا
برپا کردهبود ،آشــنا شــدم .او وقتی فهمید مسلمان شدهام و در
دانشگاه ونیز درباره دین اسالم و حقوق اسالم تحصیل و تحقیق
میکنم ،پیشــنهاد کرد به ایران ســفر کنم .با خودم گفتم :وای
خدا! بروم ایران؟! آنجا که یک کشــور تروریستی است! واقعیت
این اســت که تبلیغات منفی فراوانی در ایتالیا و تمام اروپا درباره
ایــران وجود دارد » .بــرای «کالودیا (ســکینه) کازوناتو» فاصله
میان فضاسازیهای رســانهای و واقعیت ،یک سفر خاطرهانگیز
بــود« :اما وقتی به اینجا آمدم ،دیــدم مردم ایران خیلی مهربان
و مهماننوازند و به خارجیها خیلــی محبت دارند .آنها کام ً
ال
با آنچه تصور میکردم ،تفاوت داشــتند؛ تروریست نبودند .مث ً
ال
بســیجیها خیلی انسانهای نازنینی بودند و به من هدیه دادند.
ایران هم برخالف تصورم بسیار زیبا ،تمیز و پیشرفته بود .خالصه
من با ایران ،هیپنوتیزم شدم!»
یکِشد آنجا که خاطرخواه اوست
 ...م 
«چرا علوم اســامی و چرا یک دانشگاه در ایران؟» این را که
میپرسم ،دختر جستوجوگر  32ساله ایتالیایی مکثی میکند
و میگویــد« :فکر میکنم این ،کار من نبــود .فکر میکنم این
خواســت خدا و پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) بــود .آنها مرا در
این راه قرار دادند .چون من  4ســال قبل به زیارت امام رضا (ع)
رفتم .عشــق به ایشــان زندگی مرا تغییر داد و خواستم به ایران
بیایم .به اعتقاد من ایران ،یک کشــور اسالمی واقعی است و تنها
کشوری است که پرچم اســام و اتحاد مسلمانان را در جهان و
در مقابل دشــمنان اسالم بلند کرده اســت ».کالودیای دیروز و
سکینه امروز ادامه میدهد« :من مسلمان شدم و شروع به تحقیق
درباره دین اسالم کردم چون معتقدم مشکل اصلی جهان اسالم
این اســت که بسیاری از پیروان مذهب شیعه و سنی ،دین خود

را بهخوبی نمیشناسند .اگر آنها بهدرستی دینشان را بشناسند
و از دستورات قرآن پیروی کنند ،فکر میکنم اختالفی میانشان
باقی نمیماند».
از دشمنان مشترک غافل نشویم
«بعضی قدرتهــا در جهان وجود دارنــد همانطور که امام
خمینی (ره) گفت ،اص ً
ال برایشان مهم نیست شما شیعه هستید یا
سنی .برایشان مهم نیست موقع نماز خواندن ،دستتان باز است یا
بسته .آنها فقط میخواهند مسلمانان را بکشند و اسالم را از بین
ببرند .من فکر میکنم مسلمانان باید توجه کنند که ما دشمنان
مشترکی داریم .عالوهبراین از مشترکات خودمان هم نباید غافل
شــوند؛ همه ما قرآن میخوانیم ،یک پیامبر واحد داریم 5 ،نوبت
نماز میخوانیم ،در ماه رمضــان روزه میگیریم و ...بنابراین باید
روی مشترکاتمان تمرکز کنیم ،نه روی تفاوتهایمان » .صحبت از
دشمنشناسی که به میان میآید« ،اعظم حداد» ،همدانشگاهی
ایرانــی کالودیا یادی میکنــد از روزی که این دوســتان غیر
ایرانیاش را به گلزار شهدای بهشت زهرا (س) بردهبود .از کالودیا
درباره حس و حالش در آن فضای خاص که میپرسم ،با جوابش
غافلگیرم میکند« :آنجا که رفتم ،گفتم :شرمندهام .وقتی فهمیدم
کشــور من و باقی کشــورهای اروپایی در کشتهشدن آن شهدا
سهیم بودهاند ،شرمنده شدم».
من دیواربهدیوار وحدت قد کشیدهام
فضــای گفتوگویمــان بــدون وجــود او و شــیطنتها و
شیرینکاریهایش ،حتماً یک چیز مهم کم داشت« .سیده عروج
فاطمه بوخاری (نقوی)» را میگویم که یکلحظه آرام و قرار ندارد
و با توانمندی و روابط عمومی خوبی که دارد ،به اردو ،انگلیسی،
عربی یا فارســی ،به هر زبانی که الزم باشــد ،با اطرافیان ارتباط
برقرار میکند .از او که به قول خودش از بدو تولد ،مسلمان و شیعه
و سادات بوده ،میپرسم« :دوست سنی هم داری؟» انگار سئوال
غریبی شنیده باشد ،متعجب میگوید« :بله .بیشتر دوستان من در
پاکستان ،سنی هستند .واقعیتش را بخواهید ،در مدرسه ما به غیر
از من ،همه بچهها سنی بودند اما در تمام آن  ۱۰سال ،هیچوقت
اختالفی بین ما پیش نیامد .با هم نماز میخواندیم ،در ماه رمضان
در کنار هم افطار میکردیم و ...آنها از من نمیپرسیدند چرا موقع
نمازخواندن از ُمهر استفاده میکنی؟ من هم از آنها نمیپرسیدم
چرا با دست بسته نماز میخوانید؟ البته گهگاه برایمان جالب بود
درباره آدابورسوم مذهب همدیگر بدانیم .آنها هم در روز میالد
پیامبر اکرم (ص) ،چیزی شــبیه مسجد نبوی درست میکنند
و کنارش جشــن میگیرند .درباره این مســائل با هم صحبت و
از همدیگر ســئوال میکردیم امــا هیچوقت بین ما بحث و دعوا
نشد ».فاطمه  ۱۹ساله که برای تحصیل در رشته تاریخ اسالم به
ایران آمده است ،ادامه میدهد« :دوست دارم درباره تاریخ اسالم
تحقیق کنم و بعد ،به کشور خودم بروم و اطالعاتم را به دوستانم
انتقــال دهم .به لطف خدا ما با هم دوســتی و وحدت داریم اما
دلم میخواهد اتحادمان بیشازپیش شود و یک امت قدرتمند در
مقابل دشمنان اسالم تشکیل دهیم تا دشمن خیال صدمهزدن به
ادامه دارد...
ما را از سرش بیرون کند».
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

در معارفه دانشجویان جدید الورود بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی مطرح شد:

رشد فعالیتهای بین المللی در دو سال اخیر در راستای
عمل به منویات مقام معظم رهبری از دانشگاه

جلسه معارفه دانشــجویان جدیدالورود بین المللی
دانشگاه مذاهب اسالمی از ملیتهای مختلف با حضور
دکتر مختاری؛ ریاست دانشگاه در محل سالن جلسات
برگزار گردید.
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی در این نشست ضمن
خوشامدگویی به دانشجویان بین المللی جدیدالورود از
دکتــر جهانگیری مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین
المللی دانشــگاه به لحاظ اقدامات صورت گرفته تشکر
کرد.
عرصه بین المللی از اهم ماموریتهای
دانشگاه مذاهب اسالمی
دکتر محمد حســین مختاری توجــه به عرصه بین
المللی را از اهم ماموریتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی
توصیف کرد و بیان داشــت :ارتباطــات باید به صورت
گسترده در اقصی نقاط جهان و بویژه کشورهای مسلمان
در منطقه صورت پذیرد.
وی از نبود مانع بر راه اقدامات بین المللی دانشگاه و
فرصت و مطالبه فعالیت دانشگاه در این عرصه از سوی
مســئوالن کشــورهای مقصد خبر داد و افزود :در این
دانشگاه ما در زمینه جذب دانشجوی مسلمان غیرایرانی
به گرایش مذهبی خاصی قائل نیســتیم و اتفاقا با توجه
به رسالت و ماوریت دانشگاه که در زمینه تقریب فعالیت
میکند از حضور دانشــجویان از تمامی مذاهب اسالمی
استقبال میکنیم.
آیت اهلل اراکی؛ ریاست هیئت امنای دانشگاه
یک شخصیت برجسته بین المللی است
دکتر مختاری در ادامه به خیز برداشــته شده از سوی
دانشــگاه در عرصه فعالیتهای بین المللی اشاره و این
حرکت را پر شتاب توصیف کرد و اظهار داشت :شاید روزی
از هفته نیست که مسئولین دانشگاه با نمایندگان کشور در
خارج در ارتباط نباشند که این روحیه نشات گرفته از آیت
اهلل اراکی؛ ریاست محترم هیئت امنای دانشگاه و دبیرکل
محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی است چرا که
ایشان شــخصیتی بین المللی است و همواره بر اقدامات
دانشگاه در این عرصه تاکید داشته و حمایت میکنند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی همچنین از سفر قریب
الوقوع نمایندگان دانشگاه به کشور افغانستان برای بررسی
زمینههای همکاری مشترک در دیدار با مسئوالن بلند پایه
این کشور خبر داد.
دانشگاه مذاهب اسالمی الگوی موفق
همزیستی مسالمت آمیز
در ادامه دکتر مختاری دانشــگاه مذاهب اسالمی را
الگوی موفق همزیستی مســالمت آمیز پیروان مذاهب
و حتــی ادیان مختلف معرفی کــرد که حاصل پرورش
اندیشههای رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی است.

وی همچنین به بیان توصیه هایی برای دانشجویان به
ویژه دانشجویان بین الملل پرداخت و آنها را به بهرهگیری
از این دوران طالیی عمر ســفارش کرد و افزود :سپری
کردن هر چه بهتر این دوران بالندگی فردای شخص را به
همراه دارد که باید از این فرصت ارزشمند بیشترین بهره
را در سازندگی فردی و اجتماعی داشته باشید.
آماده سازی طرح تبادل دانشجو با دانشگاههای
روسیه و اندونزی
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ضمن اشاره به برخی
از مشــکالت این دانشــگاه گفت :به فکر توسعه فضای
فیزیکی ،خوابگاهی دانشگاه هستیم و بدین منظور طرح
هایی را پیشــنهاد داده ایم کــه تالش میکنیم محیط
آموزشی و خوابگاهی در شأن نام این دانشگاه را با حمایت
و مساعدت مسئوالن فراهم کنیم.
دکتر مختاری همچنین از طرح ریزی معیارهای اعزام
و پذیرش دانشجو جهت تبادل دانشجو با دانشگاههای
روسیه و اندونزی خبر داد.
در ابتــدای این جلســه دکتر جهانگیــری مدیرکل
دفتر همکاریهــای علمی بین المللی دانشــگاه ضمن
خوشــامدگویی و معرفی دانشجویان جدید بین المللی
بــه ارائه گزارشــی از اقدامات صــورت گرفته در جهت
بینالمللی تر شــدن دانشگاه پرداخت و از شاخصههای
مهم در این عرصه را جذب دانشجوی بینالمللی برشمرد.
چاپ کتب آموزش زبان فارسی در مرکز زبان
دانشگاه مذاهب اسالمی
وی همچنین پیشــنهادهایی همچــون تعیین روز
دانشــجوی بین الملل در تقویم دانشــگاه ،استفاده از
ظرفیت دانشجویان بین الملل در فعالیتهای بین المللی
دانشگاه و تاســیس انجمنهای علمی بین المللی را در
راستای توجه به این عرصه ارائه داد.
دکتر جهانگیری همچنین از زحمات دکتر صابری –
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به جهت
اشراف بر مقررات آموزشی و قوانین مربوطه و همکاری
در جذب دانشجویان غیر ایرانی و از دکتر باقری معاون
فرهنگی دانشجویی به لحاظ اتخاذ تصمیمات جهادی و
فوری در امور فرهنگی دانشــجویان بین الملل قدردانی
کرده و گفت :این اشــراف از بسیاری جهات راهگشای
اقدامات بین المللی دانشگاه بوده است.
در ادامه جلسه دکتر برقعی مدیر مرکز زبان دانشگاه
مذاهب اســامی،از اقدامات این مرکز در زمینه آموزش
زبان فارسی به دانشجویان غیرایرانی گزارشی ارائه کرد و
از چاپ کتب آموزش زبان فارسی خبر داد.
گفتنی است دانشجویانی جدید از ملیتهای مختلف
آسیایی و اروپایی و آفریقایی از سال تحصیلی جدید وارد
دانشگاه مذاهب اسالمی شده اند.
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اخبار کوتاه
پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی «آسیب شناسی پایان نامهها
و رسالهها در حوزه علوم انسانی  -اسالمی» با حضور نمایندگان دانشگاههای
مهم کشور به میزبانی دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
دیدار دکتر زرین پور سرپرست واحد زاهدان دانشگاه با جمعی از نخبگان
و فعاالن فرهنگی زاهدان
در این دیدار سرپرست واحد ضمن برشمردن اهداف دانشگاه مذاهب اسالمی،
برنامههای پیش روی این واحد را تبیین کرد.
کارگاه آموزشــی روشهای تحقیق در تحلیــل گفتمان” باحضور دکتر
برقعی مدرس ،با محورهای-1 :آشنایی با مفهوم تحلیل گفتمان -2آشنایی
با روشهای پژوهشــی و حوزههای مطالعاتی در تحلیــل گفتمان -3ارائه
مثالهای عملی به منظور آمادگی برای آغاز پژوهشهای گفتمانی به همت
معاونت پژوهش و فناوری و با استقبال خوب دانشجویان تحصیالت تکمیلی
برگزار گردید.
برگزاری جلســه هیئت تحریریه مجله مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی
شماره 50
جلسه هیئت تحریریه مجله علمی ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی
شماره  50در سالن جلسات دانشگاه برگزار و در خصوص تعیین تکلیف 20
مقاله و موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ديدار مديركل تبليغات اســامي استان كردستان و رئيس واحد سنندج
دانشگاه مذاهب اسالمي
در اين ديدار دكتر مرتضي خســروپناه ضمن اشاره به ظرفیتهای دانشگاه
مذاهب اسالمی بر همكاري هاي دوجانبه دانشگاه و سازمان تبليغات اسالمی
تأكيد کرد.
یازدهمین جلسه شــورای پژوهشی دانشگاه با حضور اکثر اعضا در دفتر
معاونت پژوهشــی و فناوری برگزار گردید .در این جلســه  5طرح پژوهشی
مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین به مناسبت بزرگداشت چهلمین ســالگرد پیروز انقالب اسالمی،
مقرر گردید از اعضای هیات علمی دانشــگاه جهت همکاری و مشارکت در
طرح تدوین اثری با عنوان «انقالب اسالمی و تقریب مذاهب از دیدگام امام
خمینی«ره» و مقام معظم رهبری«مدظلهالعالی» دعوت به عمل آید.
جلسه بررســی اجرایی شدن برنامههای پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی در برنامه زنده “صباح جدید” شبکه تلویزیونی
العالم با حضور دکتر جهانگیری مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی
دانشگاه مذاهب اسالمی
دیدار دکتر باقری معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه با رئیس اداره
ورزش و جوانان شمالغرب تهران درخصوص مسائل ورزشی دانشجویان
مراســم ویژه یوم اهلل سیزده آبان در دانشــگاه مذاهب اسالمی با حضور
دکتر مختاری؛ ریاست و مسووالن و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی و با
سخنرانی سردار خسرو عروج؛ مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی” برگزار شد.
بازدید دکتر الهامی فر عضو شورای شهر زاهدان و دکتر بهارشاهی مدیر بنیاد
 ۱۵خرداد زاهدان از واحد زاهدان دانشگاه
«کارگاه آموزشــی سواد اطالعاتی و آشــنایی با مآخذ» توسط معاونت
پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی
در محل مرکز آموزش کتابخانه ملی برگزار شد.
حضور سرپرســت واحد زاهدان ،دکتر زرین پــور در برنامهی زنده “مهر
ماندگار” شبکه استانی هامون جهت معرفی و بیان خدمات دانشگاه مذاهب
اسالمی
آئین رونمایی از کتاب «قدسیسازی یا قدسیتزدایی» دکتر جهانگیری
در خانه کتاب سرای اهل قلم برگزار شد.
کسب مقام دوم رشته ترتیل توسط خانم شلیر محمدی دانشجوي دانشگاه
مذاهب اسالمي واحد سنندج در مسابقات استاني “قرآن محور يه كيه تي”
(وحدت)
مصاحبه با شــخصیتهای علمی برتر در حوزه روش شناسی ویژه نامه
همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها
گزارش ویژه صداوســیما از دانشــگاه مذاهب اسالمی به مناسبت هفته
وحدت با محوریت معرفی دانشگاه
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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معرفی کتاب

اخبار کوتاه
دیدار موســس و رئیــس دارالتقریب عراق با
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
در این دیدار که روز یکشــنبه ۴آذرماه با حضور
دکتر الشــیخ فواد کاظم المقدادی؛ موســس و
رئیس دارالتقریب عــراق در دفتر دکتر مختاری
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی انجام شد طرفین
درخصوص همکاریهای مشــترک ازجمله تبادل
استاد و دانشجو گفت وگو کردند.
همچنین دکتر المقدادی پیشنهاد تاسیس شعبه
ای از دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق را مطرح
کردند که دکتر مختاری نیز ضمن اعالم آمادگی
برای راه اندازی شــعبه دانشگاه در کشور عراق از
این پیشــنهاد که قبال توسط مسئوالن بلندپایه
دولتی این کشور مطرح شده بود استقبال نمود.
برگزاری جشــنواره میثاق نبوی (کارگاه خط
نقاشی)در تئاتر شهر با همکاری معاونت فرهنگی
و دانشــجویی و به همت بسیج دانشجویی واحد
خواهران دانشگاه مذاهب اسالمی
دیــدار و گفت وگوی شــهردار جدید ناحیه
 ۱منطقــه  ۱۱تهران بــزرگ مهندس طاهری و
مدیران ناحیه با دکتر مختاری ریاســت محترم
دانشــگاه مذاهب اســامی و معاونین /وبررسی
زمینه همکاریهای مشترک
دیدار جمعی از اندیشمندان ،اساتید و روسای

دانشگاههای اندونزی از دانشگاه مذاهب اسالمی
بازدید ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی و
هیئت همراه از حوزه علمیه اهل سنت نگین شهر
و سخنرانی در جمع اساتید و طالب
برگزاری جلسات هماهنگی و تشکیل کارگروه
مشــترک مابین دانشــگاه مذاهب اســامی و
شهرداری منطقه 11
برگزاری پنل علمی “وحدت رویه در پروپوزال
نویسی” ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
به مناسبت هفته جهانی ایدز ایستگاه سالمت با
همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی،کانون هالل
احمر دانشــگاه مذاهب اســامی و مرکز سالمت
فرمانفرمایان در محوطه مرکزی دانشگاه برگزار
شد.
“کارگاه فیشبرداری و دستهبندی دادهها در
پژوهش” ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان
دکتری  17آذرماه برگزار شد.
برگزاری نشست صمیمانه خانم دکتر دانش پور
نماینده ریاست محترم دانشگاه در امور دانشجویان
خواهر و خانم دکتر برقراری اســتاد مشــاوره در
خوابگاه دانشجویان خواهر به مناسبت روز دانشجو
گرامیداشــت روز دانشجو در محوطه دانشگاه
و استقبال از دانشجویان با اهداء گل و شیرینی با
حضور مسووالن دانشگاه
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کد پستی۱۳۱۵۸ - ۹۵۹۱۱ :
تلفن+98 21 - ۶۶۴۶۵۲۵۲ :
نمابر+98 21 - 66461838 :
پست الکترونیکinfo@mazaheb.ac.ir :
کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی@mazahebnews :

از سوی انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی؛

کتاب «درآمدی بر شناخت نسخههای نهجالبالغه» منتشر شد
کتاب “درآمدی بر شناخت نسخههای نهج البالغه”
تألیف “جناب آقای دکتــر محمد کاظم رحمتی”
از سوی انتشــارات دانشگاه مذاهب اسالمی چاپ و
منتشر گردید.
مشخصات و خالصه این کتاب به شرح ذیل میباشد:
یکــی از مطالب قابل تحقیق درباره ی نســخههای
متعــدد نهج البالغه ،بحث ارتباط این نســخه ها با
یکدیگر و نوعی تبارشناســی آن ها اســت .این اثر
تالشی مقدماتی است در جهت یافتن معیاری برای
شناخت نسخههای نهج البالغه و یافتن نسخههای
مادر اصلی بر اســاس بررسی نسخه ها و اطالعات موجود در کتابهای تراجم است.
حاصل تالش حاضر یافتن ســه دسته نســخه مادر است .1:نسخه ی نیشابوری نهج
البالغه به روایت یعقوب بن احمد قاری و فرزندش حسن؛  .2نسخههای یمنی  -زیدی
نهج البالغه که اصل آن ها به نسخه مهاجر از تحریر دوم نیشابوری نهج البالغه در اوایل
قرن هفتم باز میگردد .3.نسخههای وابسته به عالم امامی قرن ششم ابوالرضا راوندی.
همچنیــن در این کتاب مباحث دیگری با عنــوان «نهج البالغه به روایت عبداهلل بن
محمود بن مودود بلدجی حنفی» و «صدرالدین علی بن ناصر حسینی از شارحان کهن
نهج البالغه» و  ...نیز مطرح شده است.الزم به ذکر است به ضمیمه این کتاب سه عدد
لوح فشرده شامل متن کامل  70نسخه نهج البالغه است.
آدرس نمایشــگاه و فروشگاه  :تهران ،خ انقالب ،ابتدای خ مظفر شمالی  ،نمایشگاه و
فروشگاه دائمی کتاب دانشگاه مذاهب اسالمی – تلفن021-66464270 :

دانشجو هم استبداد ستیز است هم استکبار ستیز
ادامه از صفحه 4

به عبارتی انقالب اســامی "ضد اســتبداد" بود
و تســخیر النه جاسوســی به عنوان انقالب دوم،
"ضد اســتکبار" بود این کاری بود که دانشجویان
ما کردند .آن کســانی که امروز میگویند ما بینی
آمریکا را به خــاک میمالیم ،باید گفت که بینی
آمریکا در ســال  ۵۹و ۵۸توسط همین جوانان و
دانشجویان متکی به قدرت داخلی و ایمان خود به
خاک مالیده شد.
امروز دانشجویان باید راه عملیاتی نظریه
افول غرب را پیگیری کنند
مقام معظم رهبری چند وقتی است که نظریه
افول غرب و آمریــکا را مطرح میکنند ۱۶ .آذر
یعنی باید این نظریه را پیگیری کرد و راه تحقق
ایــن نظریه را عملیاتی کرد .این یعنی رســالت
دانشــجوی بصیــر و
بیدار همچون شهدای
دانشــجوی  ۱۶آذر
سال  ۳۲و این رسالت
همه دانشجویان است.
مقــام معظــم رهبری
فرمودنــد هزینه هــای
ســازش خیلی بیشتر
از هزینه هــای مقاومت
اســت و در جریــان

انقالب اســامی خــط مقاومت ثابــت کرد که
منافعش بیشــتر از خط ســازش اســت .اگر به
تولیدات علمــی در ایران نــگاه کنید می بینید
ما چیــزی در این زمینه نداشــتیم اما ایران در
 ۴۰سال گذشته در ســایه خط مقاومت انقالب
اســامی از رتبه  ۵۲دنیا بــه نقطه  ۱۶آمده و از
خیلی از کشــورها باالتر است در حالی که خیلی
از این کشــورها با آمریکا دستشان در یک دست
است .بنابراین خط مقاومت انقالب که همان راه
دانشــجویان شــهید  16آذر و  13آبان و ...است
نشــان داد که ما در خیلــی از عرصه ها همچون
نانو ،علم ،تکنولوژی ،دانش های بنیادین و خیلی
عرصه های دیگر جلوتر هستیم و این برگ افتخار
استکبارستیزی و اســتبداد ستیزی دانشجویان
ماست که باید ادامه دهنده و پیرو این راه باشیم.

