«روز قــدس فقط روز فلســطین
نیست ،روز اسالم است؛ روز حكومت
اســامی اســت .روزی اســت كه
باید جمهوری اســامی در سراسر
كشــورها بیرق آن برافراشته شود.
روزی اســت كه باید به ابرقدرتها
فهماند كه دیگر آنها نمیتوانند در
ممالك اسالمی پیشروی كنند .من روز قدس را روز اسالم
و روز رسول اكرم(ص) میدانم».

خرداد ماه  -1398شماره هجدهم

حضرت امام خمینی(ره)

یادداشت اول

روز جهانی قدس؛ تجلی انسجام امت
اسالمی در برابر استکبار جهانی
دکتر محمدحسین مختاری -رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

فرارســیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ،یادآور یکی
از مهمترین و تاثیرگذارترین یادمانها و میراث به جای مانده
از حضرت امام خمینــی (ره) در دفاع از مظلومان و مبارزه با
زورگویان و مستکبران؛ یعنی روز جهانی قدس به عنوان روز
تجلی انسجام و اراده امت اسالمی در برابر استکبار جهانی است.
آنچه در این ســالیان توســط رژیم غاصــب ،جنایتکار و
کودک کش صهیونیستی در اشــغال سرزمین مردم مظلوم
فلسطین به عنوان پاره تن اسالم رخ داد قلوب همه مسلمین
جهان را جریحه دار ساخت ،البته از یک رژیم منحوس ،ظالم
و نامشــروع چنین حوادث و رویدادهای ضد انســانی و ضد
حقوق بشری دور از انتظار نیست.
امســال در روز قدس و در آســتانه اقدام سخیف «نقشه
معامله قرن» که این نیز توطئه جدیدی توســط اســتکبار
جهانــی و ایادی آنها در منطقه بــرای پایمال کردن حقوق
حقه مردم فلسطین است به صورت ویژه با آرمان واالی امام
خمینی(ره) مبنی بر بازگرداندن فلســطین به پیکر جهان
اسالم تجدید پیمان می کنیم چرا که محکومیت رفتارهای
نژادپرستانه رژیم صهیونیستی ،جهانی شده و همبستگی و
اتحاد ملتهای مسلمان ،نیاز اساسی جهان اسالم است.
بیشــک تنها راه مقابله با استمرار گستاخیها و اقدامات
تحریکآمیز رژیم صهیونیستی ،حضور آگاهانه و لبیک دوباره
به تدبیر خردمندانه امام راحــل و رهنمودهای مقام معظم
رهبری اســت که با حضور در راهپیمایی باشکوه روز قدس،
لبیک به فراخوان تاریخی امام خمینی(قدس ســره)،اجابت
دعوت مقام معظم رهبری و پاسخ به ندای وجدان،احساس و
عقل اسالمی را سر میدهیم.
در دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی
با نوری المالکی عنوان شد:

حمایت بغداد از رشد و توسعه دانشگاه
مذاهب اسالمی در عراق

مدل تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی نیاز عراق
امروز پساداعش است
س جمهور فعلی و نخســت
“نوری المالکی” معاون اول رئی 
وزیر اسبق عراق در دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،ضمن
تقدیر از فعالیتهای تقریبی جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاه
مذاهب اسالمی را دانشــگاه مهمی برشمرد و تأکید کرد :این
دانشگاه میتواند الگوی موثری برای تقریب باشد.

« ...روز قدس ،از روزهای بسیار مهم و
تعیین كننده است .سالهای متمادی
است كه سعی میشود مسأله قدس
فراموش شــود .روز قدس ،درست
تیری اســت به قلب ایــن توطئه؛
حركتی است برای خنثی كردن این
توطئه خباثتآمیزی كه استكبار و
صهیونیسم و طرفداران و همكارانشان دست به یكی كردهاند
تا بهكلّی مسأله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند .روز
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
قدس را بزرگ بدارید».
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آیت اهلل اراکی در دیدار با رجب طیب اردوغان و برخی از مقامات کشورهای اسالمی:

لزوم هوشیاری وهمبستگی کشورهای اسالمی در برابر
توطئههای ضد اسالمی از جمله «طرح شوم معامله قرن»

آیتاهلل اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
که نیمه اردیبهشــت ماه برای شرکت در مراسم افتتاح مسجد
بزرگ چاملیجا در اســتانبول به دعوت دکتر علی ارباش رئیس
شــئون دینی ترکیه به این کشور سفر کرد ،دیدارها و مذاکرات
مهمی با شــخصیتهای حاضر در این مراســم از جمله رجب
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه داشت.
ســفر آیتاهلل اراکی در راس هیئتی با هدف هم اندیشــی با
بزرگان و علمای ترکیه و افتتاح مســجد جامع «چاملیجا» که
بزرگترین مسجد ترکیه اســت ،روز  14اردیبهشت ماه صورت
گرفت و در جریان این سفر کوتاه در مالقاتهای مهمی با برخی
شــخصیتها و میهمانان شرکت کننده در این مراسم از جمله
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و راشد الغنوشی رهبر
حزب بزرگ النهضه تونس و ...بر ضرورت هوشــیاری ســران و
ملتهای اسالمی در برابر با توطئههای جدید دشمنان از جمله
مقابله با طرح شوم معامله قرن تاکید کرد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی در دیدار با
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشــاره به توطئه
آمریکا در طرح بحث معامله قرن ،خواســتار هوشــیاری تمام
کشورهای اسالمی از جمله ترکیه شد و ابراز امیدواری کرد که
با وحدت و همبستگی کشــورهای اسالمی توطئه ضداسالمی

آمریکا منجر به شکست شود.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اســامی همچنین از دولت
ترکیه بهدلیل ساخت مسجد بزرگ چاملیجا در استانبول تقدیر
کرد و خطاب به رئیسجمهور ترکیه گفت که وحدت و همدلی
مســلمانان میتواند نتایج قابلتوجهی در رفع مشکالت جهان
اسالم داشته باشد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی در پایان این
توگــو با رئیسجمهور ترکیه خاطرنشــان کرد :با توجه به
گف 
شرایط حساس جهان اسالم خصوصا جدیت آمریکا در پیگیری
طرح شــوم معامله قرن ،از جنابعالی انتظــار میرود نه تنها با
جدیت تمام به مقابله با این طرح بپردازید بلکه دیگر رؤســا و
حکام کشورهای اسالمی را نیز وادار به اتخاذ مواضع محکم در
این رابطه کنید.
دیدار با راشد الغنوشی رهبر حزب بزرگ النهضه تونس

آیت اهلل اراکی همچنین در جریان این سفر همچنین با راشد
الغنوشی رهبر حزب بزرگ النهضه تونس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار آیت اهلل اراکی بــا ذکر این مطلب که مردم
تونــس از ابتدای قضیه فلســطین حامی و پشــتیبان مردم
مظلوم آن کشــور بودنــد تاکید کرد :به همیــن دلیل و در
شــرایط خطیر کنونی از بــزرگان و رهبران تونســی انتظار
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

آیت اهلل تسخیری:

روز قدس؛ روز اهتزاز پرچم حمايت از مظلومان فلسطين

رئیس شورای عالی مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي در
خصوص اهميت روز جهاني قدس و فلسفه نامگذاري آن بيان
كرد :قدس روز جدايي صف ســازش از صف انقالبيون راستين
و روز زنده نگه داشتن خاطره غصب فلسطين است؛ روزي كه
حماسه امت اسالمي را بيشتر و بيشتر ميكند و روحيه مبارزه
در بين تودههاي مسلمان در هر سرزمين به وجود ميآيد.
آیت اهلل محمد علی تسخیری ادامه داد :روز قدس روز نفي
راهحلهاي قومي ،ناسيوناليســتي و سوسياليســتي و غيره و
تاكيد بر يگانه راهحل طبيعي يعني يك راهحل اسالمي است.
روز قدس روز اعالم نامشــروع بودن رژيم صهيونيستي و روز
پشتيباني كل جهان اسالم است از مجاهدين مظلوم فلسطيني
و روز ايجاد رعب و ترس در دل حكام صهيونيستي اسرائيل و
حكام سازشكار منطقه است.
آيــتاهلل تســخيري گفت :زماني كه امــام (ره) اين روز را

مطرح كردند ميخواستند به همه مسلمانان و همه مستضعفان
وظايــف طبيعيشــان را در قبــال آزادي همه فلســطين را
يــادآوري كنند .از نظر امام (ره) روز قدس روز مرگ آمريكا و
سياستهاي ســلطه مابانه آن و روز نفي كل حركت استكبار
جهاني در منطقه و جهان است.
رئیس شــورای عالــی مجمــع جهاني تقريــب مذاهب
اســامي درباره نقش ملتهاي مســلمان در احقاق حقوق
ملت فلســطين گفت :ملتهاي مســلمان در صورت اتحاد
موج عظيمي به شــمار ميروند كه ميتوانند با خروششــان
لرزه بر اندام دشــمنان اسالم و سلطهگرايان غربي بيندازند.
اگر ما ابعاد روز قدس را به خوبي براي تودههاي مســلمان
تبيين كنيم ميتوانيم حماســه آنها را برانگيزيم تا در اين
مسير بهتر هدايت شوند.
وي همچنيــن در خصوص اهميت حضــور آگاهانه مردم
در راهپيمايي روز قدس تصريح كرد :دشــمن در طول سالها
ســعي ميكند تا اعالم كند جمهوري اســامي از شعارهاي
اســتراتژيك خود دســت برداشته اســت و مردم آن از دنبال
كردن اين شــعارها خسته شــدند اما معتقدم حضور تك تك
افراد امت اسالمي در اين روز مبارك اعالم بيعت مجدد با امام
(ره) و رهبــر معظم انقالب بر اســاس پيمودن راه مبارزه ضد
صهيونيستها و استكبار اســت و حضورشان تاكيد مجدد بر
زنده بودن شــعارهاي انقالب است و اينكه اين شعار مصلحتي
نيست بلكه تا زمانيكه فلسطين از چنگال صهيونيستها نجات
يابد اين يك شعار دائمي است.

مولوی اسحاق مدنی با خبرگزاری تقریب مطرح کرد:

دیدار امام(ره) با اهل سنت در روزهایی که پذیرای مدعوین
نبودند /خاطره شنیدنی مولوی اسحاق مدنی از امام امت
عضو شــورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی
ضمن بازگو کردن خاطرهای ناگفته از برخورد امام(ره) با اهل
ســنت ،گفت :در حالی که بیت امام در ماه رمضان اعالم کرده
بود پذیرای مدعوین نیســت اما ایشان گروهی از اهل سنت را
بزرگوارانه به حضور پذیرفتند.
مولــوی محمد اســحاق مدنی عضو شــورای عالی مجمع
تقریب مذاهب اســامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه اندیشه
خبرگزاری تقریب با اشــاره به خاطرهای از دیدار با امام راحل
اظهار داشــت :در اوایل انقالب اسالمی در ماه مبارک رمضان
بنده به همراه جمعی از دوســتانم به تهــران آمده بودیم؛ به
دلمان افتاد که بعــد از نماز صبح به دیدار امام راحل برویم و
قبل از آن هم امام بیانیه ای صادر کرده بودند.
استاد دانشگاه مذاهب اســامی در همین زمینه ادامه داد:
این بیانیه تاکید داشــت که ایشــان «پذیرای مدعوین در ماه
مبارک رمضان نیســتند»؛ لذا زمانی که به جماران رســیدیم
پاســداران حاضر در گیــت ورودی این موضــوع را یادآوری
کردند اما ما به نگهبانی گفتیم از طرف ما به امام بگویید ما از
روستایی دور و فقط برای دست بوسی ایشان به تهران آمدهایم

در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد؛

سلسله نشست پیرامون گام
دوم انقالب با حضور دکتر
رنجبر زاده دبیر هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی

و مالقاتمان کاری نیســت؛ در نهایت امام راحل با بزرگواری
تمام ما را پذیرفتند و دست آن امام بزرگ را بوسیدیم.
این عالم اهل ســنت همچنین تصریح کرد :در همان حین
بنده به دوستان خود یادآور شدم که اگر ما جزء شیعیان بودیم
امام ما را نمیپذیرفت اما به دلیل اینکه از اهل سنت هستیم،
رعایت حال ما را کردهاند و به حضور پذیرفتند.
وی در پایان متذکر شد :این نوع عملکرد باعث جذب افراد
از هر قشر و مذهبی خواهد شد.

سلســله نشســت پیرامون "بیانیه گام دوم
انقالب" با حضــور دکتر رنجبر زاده دبیر هیئت
رئیسه مجلس شورای اسالمی شنبه  ۷اردیبهشت
به همت بســیج دانشجویی دانشــگاه مذاهب
اسالمی در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید.
در ایــن جلســه که بــا حضــور نمایندگان

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

خردادماه 1398
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دیدارهای مهم دبیرکل مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی در ترکیه

پیشنهاد آیتاهلل اراکی برای
برگزاری همایش نخبگان جهان
اسالم در تونس درخصوص فلسطین

میرود با قدرت تمام امریکا و طرح شوم معامله قرن را
رسوا ساخته و از انجام آن جلوگیری کنند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در ادامه
به الغنوشی پیشنهاد کرد تا گردهمایی با حضور نخبگان
و صاحبنظران جهان اســام در تونس و با هدف مقابله با
طرح معامله قرن صورت بگیرد و ســردمداران این طرح را
وادار به عقبنشینی کند.
الغنوشی رهبر النهضه تونس نیز با استقبال از پیشنهاد
آیــت اهلل اراکی ابراز اطمینان کــرد که به لطف پروردگار
طرح معامله قرن هیچ گاه اجرایی نخواهد شد.
دکتر حســین شــیخ االســام معــاون بینالملل
مجمع تقریب در گفتوگو بــا خبرنگار حوزه بینالملل
خبرگزاری تقریب ،پیرامون ســفر اخیــر هیأت مجمع
تقریب مذاهب اسالمی به ترکیه گفت :این سفر فرصت
بســیار خوبــی بود که با بســیاری از رؤســا و مقامات
کشورهای اسالمی که برای شرکت در مراسم افتتاحیه
این مسجد شرکت کرده بودند ،از جمله راشد الغنوشی
رهبر حــزب النهضه تونس ،رجب طیب اردوغان رئیس
جمهور ترکیه ،اعضای فعال شورای عالی مجمع تقریب
در ترکیــه و میهمانان برخی کشــورهای دیگر از جمله
قزاقستان مالقات داشتیم.
شیخ االسالم اظهار کرد :محور مذاکرات ما در دیدارهایی
که داشتیم ،بررسی وضعیت جهان اسالم و نیاز به فعالیت
برای وحدت در جهان اســام،علی الخصوص برای مقابله
با فشــار جهانی آمریکا و رژیم صهیونیستی و در رأس آن
معامله قرن بود؛ در این دیدارها تأکید شد که جهان اسالم
باید تحرکات شایسته ای برای مقابله با طرح مقامله قرن
آمریکا داشته باشد.
گفتنی است مراسم افتتاح این مسجد با حضور میهمانان
داخلــی و خارجی از جمله آیت اهلل اراکی دبیر کل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی و هیأت همراه برگزار شد.

دانشجویان بین الملل برگزار شد به تشریح بندها
و هدفهای این بیانیه و تعیین جایگاه دانشــگاه
مذاهب اسالمی در آن پرداخته شد.
همچنین سواالتی از جانب دانشجویان داخلی
و خارجی از منظر مطالبه گری مطرح گردید که
از سوی این نماینده مجلس پاسخ داده شد.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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گزارشی از سفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به عراق و دیدار با مراجع عظام تقلید و شخصیتهای برجسته این کشور

حمایت بغداد از رشد و توسعه دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق

رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی به همراه معاون توسعه ،پشتیبانی
و مدیریت منابع و مدیرکل دفترهمکاریهای علمی بین المللی دانشگاه
به دعوت "جامعه االسالمیه عراق" جهت شرکت در همایش " اسالم و
حمایت از رانده شدهها در خاورمیانه" به این کشور سفر کردند
دکتر محمد حســین مختاری در این همایش درخصوص "نقش
تقریب در کاهش چالشهای اجتماعی" که امروزه منطقه با آن درگیر
اســت مقاله و سخنرانی خود را ارائه داد .همچنین در این سفر رئیس
دانشــگاه مذاهب اســامی با برخی از مراجع عظام تقلید در عراق و
برخی شــخصیتهای دیگر از جمله نوری مالکــی معاون اول رئیس
جمهــوری عراق دیدار و تفاهم نامه هایی با دانشــگاههای معتبر این
کشور به امضاء رساندند.
برگزاری همایش" اسالم و حمایت از رانده شدهها در
خاورمیانه" با حضور ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق
دکتر مختاری :خوانش افراطی از اسالم بخشی از مسلمانان
را از سرزمین خود آواره کرده است
همایش " اسالم و حمایت از رانده شدهها در خاورمیانه" به میزبانی
دانشــگاه "جامعه االسالمیه" شهر نجف اشرف که امروز سه شنبه ۱۰
اردیبهشــت ماه با حضور علمای برجســته و بیوت برخی مراجع عراق
برگزار شد ،دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به عنوان یکی
از سخنرانان اصلی این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت.
رئیس دانشگاه مذاهب اســامی با اشاره به نقش تقریب در کاهش
چالشهای اجتماعی" ،گفت :مساله آواره گان ،نه یک چالش منطقه ای
بلکه یک چالش جهانی است.
دکتر مختاری در این همایش به بحران رانده شــدهها و آواره گان،
پرداخت و گفت :متاسفانه در سالهای اخیر با خوانش افراطی از اسالم
بخشــی از مسلمانان را از ســرزمین و وطن خود بیرون کردند و این
از چالشهای مهم معاصر در منطقه اســت که آسیبهای اجتماعی،
فرهنگی به بار آورده اســت .وی مســاله رانده شــدهها از سرزمین
خودشان که بخاطر جنگها و عوامل مختلف اتفاق میافتد را نه یک
چالش منطقه ای بلکه یک چالش جهانی دانست و افزود :دین اسالم
یک ظرفیت مهم است که میتواند راهکارهایی برای این چالش بدهد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی بیان داشت :برای حل این مسئله
باید به قرآن و اسالم برگردیم و از این دین رحمانی که همه را به تقوا و
برادری و صلح دعوت میکند ،کمک بگیریم.
دکتر مختاری همچنین با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی
و معرفی این دانشگاه ،گفت :با توجه به ظرفیتهای این دانشگاه که با نگاه
تقریبی به دنبال این است از همه مذاهب بهره بگیرد ،آماده هستیم تجارب
خود را در نحوه بهره مندی از اندیشههای پیروان همه مذاهب برای رفع
چالشها در اختیار بگذاریم.
گفتنی اســت این همایــش به میزبانی جامعه االســامیه نجف
اشرف و با حضور اندیشمندانی و شخصیت های مختلف از کشورهای
سوریه،لبنان ،عراق ،بحرین و هیئتی از دانشگاه مذاهب اسالمی ایران
برگزار شد.
دیدار با نماینده محترم مقام معظم رهبری در عراق

ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه در ادامه سفر به کشور
عراق با حضور در دفتر آیت اهلل سید مجتبی حسینی ،نماینده محترم
دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی در عراق دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار دکتر مختاری گزارشی از فعالیتهای دانشگاه مذاهب
اســامی ارائه داد .همچنیــن در این دیدار در خصــوص همکاری در
برگزاری دورههای کوتاه مدت آموزشــی و کارگاههای مشترک علمی
میان مراکز حوزوی و دانشگاهی تبادل نظر و تاکید شد.
آیت اهلل العظمی بشیر نجفی :کار دانشگاه مذاهب اسالمی
موجب همدلی و تالیف قلوب است
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی و هیأت همراه در ادامه سفر به
کشــور عراق و دیدار با علما و شــخصیتهای برجسته این کشور با
حضرت آیت اهلل العظمی بشــیر نجفی از مراجع عظام تقلید در عراق
دیدار و گفتوگو کردند.

روش تبلیغی پیامبر اکرم(ص) درس بزرگی برای همه مراکز
علمی ،پژوهشی و تبلیغی

آیت اهلل العظمی بشیر نجفی در این دیدار با بیان این که روش تبلیغ
پیامبر اسالم(ص) میتواند الگویی موثر و مناسبی برای دعوت به برادری
و اتحاد باشــد ،گفتند :آن حضرت در مدت کوتاه توانســتند انسانهای
بزرگی را به پیروی از دین اسالم دعوت کنند و امروزه میلیونها انسان
پیرو و دلداده مکتب ایشان هستند.
ایشــان تاکید کرد :از این رو روش تبلیغی پیامبر اکرم(ص) میتواند
درس بزرگی برای همه مراکز علمی ،پژوهشی و تبلیغی باشد.
در ادامه این دیدار دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی
گزارشی از فعالیتهای دانشگاه ارائه داد و تاکید کرد :امروزه استقبال از
دانشگاه مذاهب اسالمی به طور جدی در فضای بین المللی رو به رشد
است و برای مبارزه با تکفیر و افراط گری راهی جز پیمودن مدل راه حل
دانشگاه مذاهب اسالمی نداریم.
تقریب؛ پادزهر تکفیر
وی تقریب را پادزهر تکفیر معرفی کرد که به روشهای علمی و عملی
در دانشگاه مذاهب اسالمی انجام میگیرد و افزود :کالسهای درس این
دانشگاه با حضور دانشجویان و اساتید شیعه و سنی و با برادری و روش
مقارنه برگزار میگردد و این نمونه علمی و عملی از همزیستی مسالمت
آمیز پیروان مذاهب در فضای آکادمیک است.
در پایان ایــن دیدار که معاونین دانشــگاه مذاهب اســامی نیز
حضور داشــتند ،حضرت آیت اهلل العظمی بشیر نجفی ضمن تحسین
فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی با اهدای هدایای معنوی از دکتر
مختاری تقدیر کرد.
دانشگاه مذاهب اسالمی میتواند الگوی موثری
برای تقریب باشد
دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و هیأت همراه در ادامه
سفر به کشور عراق و دیدار با علما و شخصیتهای برجسته این کشور
س جمهور فعلی عراق و نخست وزیر
با "نوری المالکی" معاون اول رئی 
اسبق و دبیرکل حزب الدعوه عراق دیدار و گفت وگو کردند.
نوری مالکی در ابتدای این دیدار ســام خود را خدمت مقام معظم
رهبری و آیت اهلل تسخیری و آیت اهلل اراکی ابالغ کرد و ضمن تقدیر از
فعالیتهای تقریبی جمهوری اسالمی ایران دانشگاه مذاهب اسالمی را
دانشگاه مهمی برشمرد و تأکید کرد :دانشگاه مذاهب اسالمی میتواند
الگوی موثری برای تقریب باشد.
وی اعالم کرد که از همه ظرفیتها برای رشــد و توســعه دانشگاه
مذاهب اسالمی در عراق حمایت خواهند کرد.
س جمهــور عراق همچنین یادآور شــد :باتوجه به
معــاون اول رئی 
فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی قول مساعد داد که این دانشگاه در
عراق جزء دانشگاههای معتبر قلمداد گردد.
امروزه کادر تقریبی جهان اسالم در دانشگاه مذاهب اسالمی
تربیت میشود /مدل تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی نیاز
عراق امروز پساداعش است
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه و
جایگاه این دانشگاه در قاموس تقریبی جهان اسالم اشاره کرد و گفت:
دانشگاه مذاهب اسالمی دانشگاهی متمایز و ویژه در گسترش تقریب و
تربیت نیروهای تقریبی برای جهان اسالم است.
وی تاکیــد کرد که امروزه کادر تقریبی جهان اســام در دانشــگاه
مذاهب اسالمی تربیت میشود.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی به اســتقبال بی نظیر کشورهای
مختلف برای تاسیس شعب این دانشگاه ،بیان داشت :این استقبال نشان
از آکادمیک و تقریبی بودن دانشگاه مذاهب اسالمی دارد.
دکتر مختاری در ادامه به ظرفیتهای موجود بین دو کشــور ایران

و عراق اشــاره کرد که دانشگاه مذاهب اسالمی میتواند در دوره پس از
داعش نقش جدی داشته باشد و در واقع مدل تقریبی دانشگاه مذاهب
اسالمی نیاز عراق امروز پساداعش است.
همچنیــن دکتر جهانگیــری مدیرکل دفتــر همکاریهای علمی
بینالمللی دانشگاه نیز گزارشی از فعالیتهای بینالمللی دانشگاه مذاهب
اسالمی و همکاریهای بین المللی دانشگاه در چهار قاره دنیا ارائه داد.
دیدار با طالب جدیدالورود عراقی
دانشگاه مذاهب اسالمی
در این دیدار طالب جدید الورود عراقی که دانشگاه مذاهب اسالمی
را برای تحصیل انتخاب کرده اند سواالت خود را درخصوص دانشگاه و
نحوه تحصیل در این دانشگاه با دکتر مختاری مطرح کردند.
دکتر مختاری نیز توضیحاتی درخصوص اهمیت و جایگاه دانشــگاه
مذاهب اسالمی و ...ارائه نمود.
بازدید از محل ساختمان پیشنهادی برای تاسیس شعبه
دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق
دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به همراه دکتر فیاضی
معاون توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه و هیأت عراقی از محل
ســاختمان پیشنهادی برای راه اندازی و فعالیت شعبه دانشگاه مذاهب
اسالمی در کشور عراق بازدید بعمل آوردند.
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی و
دانشگاه امام کاظم(ع) بغداد

دکتر مختاری ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی و هیأت همراه در
جریان سفر به کشور عراق با رئیس دانشگاه امام کاظم(ع) که دارای ۷
شعبه بوده و دانشگاهی دولتی میباشد دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار غنی المحمد؛ رئیس دانشگاه امام کاظم علیه السالم
ضمن استقبال و ابراز خرسندی از این دیدار و حضور هیأت دانشگاهی
مذاهب اسالمی ایران ،گفت :این دانشگاه وابسته به دیوان وقف شیعی
در عراق اســت و توانسته در دانشکدههای مختلف فعالیتهای علمی
خود را شــروع کند و امروزه مورد استقبال جوانان عراقی واقع شده و
دارای شعب مختلف در شهرهای مختلف عراق است.
وی افزود :این دانشــگاه با کشــورهای مختلف دنیــا در چهار قاره
ارتباطات و تعامالت علمی دارد و از این که با دانشــگاه مذاهب اسالمی
نیز وارد همکاری میشود بسیار خرسندیم.
رئیس دانشگاه امام کاظم بغداد با اشاره به این که فعالیتهای دانشگاه
مذاهب اسالمی برجســته و قابل الگو برداری و مهم است ،زمینههای
علمی -آموزشی و پژوهشی همکاری مشترک را بر شمرد.
در این دیدار دکتر مختاری نیز به ظرفیت های باالی دانشــگاه
مذاهب اســامی اشــاره کرد و گفت :امروزه دانشــگاه های مهم در
کشــورهای مختلف دنیا عالقــه مند همکاری با دانشــگاه مذاهب
اسالمی هستند و ما با کشورهای مختلف تفاهم نامه همکاری داریم
و از ملیت های مختلف در دانشگاه مذاهب اسالمی تحصیل می کنند
و این نشان می دهد تنوع ملیتی در کنار تنوع مذهبی و فرهنگی آن
را متمایز کرده است.
وی دانشگاه مذاهب اسالمی را مورد توجه مقام معظم رهبری عنوان
کرد که باید خود را در عداد دانشگاههای برتر دنیا نشان دهد.
برگزاری کنفرانس مشــترک ســاالنه با موضــوع تقریب بین دو
دانشــگاه مذاهب اسالمی و دانشگاه امام کاظم(ع) بغداد و همچنین
برگزاری دوره های کوتاه مدت و پژوهش های مشترک مورد تاکید و
توافق طرفین قرار گرفت.
در پایان این دیدار تفاهم نامه همکاری به امضاء رؤســای دانشــگاه
مذاهب اسالمی و دانشکده الکاظمیه رسید و دکتر غنی المحمد با اهدای
نشان دانشگاه امام کاظم(ع) از دکتر مختاری تقدیر به عمل آورد.

4
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

خردادماه 1398

در مراسم معارفه معاون جدید پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید شد؛

دکتر مختاری :اعتبار آکادمیک یک دانشگاه به کتب ،مجالت علمی ،انتشارات و کارهای پژوهشی است
معاون جدید پژوهشــی و فنــاوری :ارتقاء جایگاه
پژوهشی دانشگاه در اولویت برنامهها خواهد بود
مراســم معارفه معاون جدید پژوهشــی و فناوری دانشگاه
مذاهب اسالمی روز دوشــنبه  2اردیبهشت ماه با حضور دکتر
مختاری ریاســت محترم دانشگاه ،دکتر فیاضی معاون توسعه،
پشتیبانی و مدیریت منابع ،مدیران ،کارشناسان و کارکنان این
معاونت برگزار و در این نشســت سرکار خانم دکتر ندا ملکی به
عنوان معاون جدید پژوهشی و فناوری دانشگاه از سوی ریاست
محترم دانشگاه معرفی گردید.
دکتر مختاری ریاست دانشگاه در این مراسم ضمن قدردانی
از زحمات جناب آقای دکتر ابراهیمیان در دوره این مسئولیت و
آرزوی موفقیت برای ایشان در عرصه جدید همکاری با دانشگاه
در واحد قم ،گفت :خانم دکتر ملکی نیز پژوهشــگر فرهیخته و
دارای تحصیالت عالیه بوده و از تجارب خوبی برخوردار هستند
که ان شاءاهلل با حضور ایشان در معاونت پژوهشی شاهد تحوالت
شــگرف در این معاونت خواهیم بود و امیدواریم برنامههایی که
در دو سال اخیر آغاز شده به صورت بهتری ادامه پیدا کند.
اعتبار آکادمیک یک دانشــگاه بــه مجالت ،کتب،
انتشارات و کارهای پژوهشی است
وی بــا بیان این که اهمیت پژوهش در دانشــگاه به ویژه در
دانشــگاه مذاهب اســامی کمتر از مقوله آموزش نیست ،بیان
داشــت :عزت و اعتبار آکادمیک یک دانشگاه به مجالت ،کتب،
انتشارات و مکتوباتی اســت که از دانشگاه به مخاطبان منتقل
میشود و امیدواریم با حضور ایشان این بخشها نیز در دانشگاه
توسعه یابد و ساماندهی شود.
دکتــر مختاری افــزود :در بخش مجالت نیــز راه اندازی

مجــات به زبانهای عربی و انگلیســی و مشــترک با برخی
دانشــگاه ها در داخل و خارج از کشور جزو نیازهایی است که
باید پیگیری شود.
حمایت ازچاپ و نشر کتاب فاخر و ارزشمند با رویکرد
تطبیقی با نگاه به مخاطب بین المللی
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی برگزاری نشستهای علمی،
کنفرانسها و همایشهای منطقه ای و اســتانی با اســتفاده از
ظرفیت شعب دانشگاه در استان ها ،ساماندهی بحث پایاننامهها
و پژوهشهای دانشــجویی و اعضای هیئــت علمی را از دیگر
ماموریتهای مهم این معاونت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که
در دوره جدید این موضوعات پیگیری شود.
وی همچنین چاپ و نشــر کتاب فاخر و ارزشمند با رویکرد
تطبیقی با نگاه به مخاطب بین المللی را از جمله ضرورتهای
پژوهشی عنوان کرد و گفت :در این زمینه مطالبات از ما بسیار
زیاد اســت و در این راستا باید تالش وافر صورت گیرد تا خالء

کتابهای ارزشــمند و فاخر تقریبی آکادمیک پر شود و در این
خصوص ما هرگونه حمایتی که نیاز باشد انجام میدهیم.
معاون جدید پژوهشی دانشگاه :ارتقاء جایگاه پژوهشی
دانشگاه از مهم ترین دغدغههای اینجانب است
خانم دکتر ملکی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اعتماد
ریاست محترم دانشــگاه ،ابراز امیدواری کرد که به حول وقوه
الهــی و همکاری بخشهای مختلف بتوانیم گامهای بلندی در
راســتای ارتقاء جایگاه پژوهش دانشگاه برداریم تا به آن نقطه
مطلوب دست پیدا کنیم به طوری که پژوهش دانشگاه مذاهب
اسالمی زبانزد در میان دانشگاههای کشور شود.
وی افــزود :ارتقاء جایگاه پژوهشــی دانشــگاه از مهم ترین
دغدغههــای اینجانب اســت که ان شــاء اهلل بــا همکاری و
حمایتهای ریاست محترم دانشگاه این مهم محقق شود.
در ادامه این نشست مدیران و کارکنان معاونت پژوهشی به
معرفی خود و حوزه فعالیت شان پرداختند.

دیدار معاون اجتماعی ناجا از دانشگاه مذاهب اسالمی

سردار نوریان :پلیس به دنبال حل مسائل اجتماعی به روشهای
علمی و آکادمیک است

دکتر مختاری:
آماده همکاری با نیروی انتظامی به ویژه در زمینههای
فرهنگی و اجتماعی هستیم
ســردار نوریان معــاون اجتماعی نیــروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران ضمن حضور در دانشگاه مذاهب اسالمی و دیدار با
دکتر مختاری و معاونین دانشگاه زمینههای همکاری این معاونت
و دانشگاه مذاهب اسالمی را بررسی کردند.
در این دیدار دکتر مختاری ضمن خیر مقدم به سردار نوریان،

ضمن معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی اهداف و رسالتهای آن به
ویژه در زمینه نقش این دانشگاه در مبارزه با افراط گرایی و تکفیر،
اشاره کرد.
وی نقــش این دانشــگاه را در همکاری با نیــروی انتظامی
بــه ویژه در زمینههای فرهنگی و اجتماعی بســیار موثر ارزیابی
کرد و برگزاری دورههای کوتاه مدت آشــنایی با مذاهب اسالمی
برای پرســنل نیروی انتظامی ،نقش دانشگاه مذاهب اسالمی در
تقریب ،همکاری مشترک شعب دانشگاه با مراکز نیروی انتظامی
در استانها و برگزاری همایش و نشستهای مشترک را از جمله
محورهای همکاری مشترک عنوان کرد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،تاسیس این دانشگاه را نشانه

دیدار رایزن دینی ترکیه در ایران با ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
دکتر مجید ،مفتی و رایزن دینی ترکیه در ایران روز
دوشنبه  ۲۳اردیبهشت ضمن حضور در دانشگاه مذاهب
اسالمی با دکتر مختاری ریاست دانشگاه دیدار کرد.
در ابتدای ایــن دیدار دکتر مختــاری در خصوص
فعالیتها ،اهداف و رسالتهای دانشگاه مذاهب اسالمی

مطالبی ارائه نمود و سپس دکتر مجید جان به زمینههای
همکاری سازمان دیانت ترکیه و دانشگاه مذاهب اسالمی
اشــاره و بر گسترش همکاریها در حوزههای فرهنگی و
دینی با دانشــگاهها و مراکز دینی دو کشــور از جمله
دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید کرد.
وی ضمن تحســین فعالیتهای دانشــگاه مذاهب
اســامی اعالم آمادگی کرد که گزارشی از فعالیتهای
دانشگاه را در مجالت ترکیه منتشر خواهد کرد.
همچنین رایزن دینی ترکیه در ایران به ظرفیتهای
بورســیه تحصیلی بین دو کشــور در حوزه دانشجویی
اشاره کرد.

هوشمندی و آیندهنگری مقام معظم رهبری عنوان کرد و اظهار
داشت :دانشگاه مذاهب اسالمی امروز پیشتاز فعالیتهای تقریبی
در عرصههای مختلف داخل و خارج از کشور است.
ســردار نوریان نیــز ضمن ابراز خرســندی از ایــن دیدار و
فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی ،گفت :پلیس به دنبال حل
مســائل اجتماعی به روشهای علمی و آکادمیک است و در این
راستا دانشــگاه مذاهب اســامی با چنین اهداف و رسالتهای
مهمی میتواند به ما کمک کند.
گفتنی است پس از بررسی موارد همکاری ،تفاهم نامه همکاری
بین دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
به امضا خواهد رسید.

برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی دانشجویی گفتمان
قرآنی؛ به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی
دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی

با موضوع " :عدم استفاده صحیح از ظرفیت حاکمیت در زمینه قرآن" و...
با حضور  :محمد خواجوی؛ رئیس اسبق دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی،
خانم الله افتخاری؛ پژوهشــگر و فعال برجســته قرآنــی و فرهنگی ،حجت
االســام ســید مصطفی
حســینی؛ رئیــس مرکز
امور قرآنی سازمان اوقاف
 6اردیبهشــت ماه 1398
در سالن جلسات دانشگاه
برگزار شد.
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با سخنرانی عضو شورای راهبردی روابط خارجی؛

همایش “گام دوم انقالب و رسالت دانشجوی بین الملل” و گرامیداشت
روز دانشجوی بینالملل در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد
به مناسبت بزرگداشت روز دانشجوی بین الملل ویژه برنامه ای
با عنوان "گام دوم انقالب و رسالت دانشجوی بین الملل" با حضور
و سخنرانی دکتر مصطفوی عضو شورای راهبردی روابط خارجی
 12اردیبهشت ماه در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
عضو شــورای راهبردی روابط خارجی گفت :انقالب اسالمی
ایران دوره تثبیــت را گذرانده و بعد از این دوره باید خود را در
سطح بینالملل مطرح کند.
دکتر ســیدمهدی مصطفوی در مراســم گرامیداشــت روز
دانشجوی بینالملل دانشــگاه مذاهب اسالمی گفت :بر اساس
بیانیه گام دوم انقالب ،انقالب اسالمی دوره تثبیت را گذرانده و
بعد از این دوره باید خود را در سطح بینالملل مطرح کند زیرا
جامعهسازی و تمدنسازی گام بعدی انقالب اسالمی ایران است.

وی افزود :باید بتوانیم در این مرحله گفتمان عدالت را تبیین
کرده و گســترش دهیم؛ همچنین بایــد تفاوتهای نظری از
دیدگاه اسالم و ســایر ادیان الهی را تبیین کنیم و عدالتی که
اسالم را معنا میکند را گسترش دهیم.
عضو شــورای راهبردی روابط خارجی بیان کرد :ناعدالتی در
بخشهای مختلف جهان حکم فرماســت؛ وضعیت ناعادالنهای
که در بحث اقتصاد وجود دارد و بعضی کشورها توانستند بعضی

اخبار کوتاه شعب
جلســه هم افزایی مدیران دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه
گنبد کاووس و مدیران جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی
گرگان) شنبه  ۷اردیبهشت ماه  98در گرگان برگزار شد.
در این جلســه ،حجت االسالم والمســلمین جالل عراقی
سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه گنبد کاووس و حجت
االسالم والمسلمین تقوی ریاســت محترم جامعه المصطفی
العالمیه (نمایندگی گرگان) و سایر مدیران به بحث و تبادل نظر
پیرامون همکاریهای متقابل بین این دو مجموعه پرداختند.
دیدار رئیس جهاد دانشگاهی استان با رئیس دانشگاه
مذاهب اسالمی واحد کردستان
در اين ديدار بر پيگيري و انعقاد تفاهم نامه جهت آموزش
دانشجويان در حوزه هاي مختلف تأكيد شد.
برپایی غرفه دانشــگاه مذاهب اسالمي واحد كردستان
با “موضوع وحدت” در حاشــيه اجالسيه شهداي دانشجوی
استان كردستان
حضــور و بازدید شــهردار و اعضای محترم شــورای
شــهر گنبد کاووس از دانشگاه مذاهب اسالمی واحد استان
گلستان(گنبد کاووس)
جلســه هم افزایی مدیران دانشــگاه مذاهب اسالمی

دیگر را اســتعمار کنند و آپارتاید علمی و سانسور اطالعاتی که
بعضی کشــورها بهصورت ناعادالنه ایجاد کردهاند همه با هدف
ایجاد تفرقه بین ادیان و مذاهب برنامهریزی شده است.
دکترمصطفوی با بیان دیگر از فراز بیانیه گام دوم انقالب ادامه
داد :یکی دیگر از موضوعات این بیانیه گسترش گفتمان معنویت
و اخالق است؛ هم اکنون مکاتب و کشورهایی صحبت از معنویت
و اخالق میکنند که خود مروج بیاخالقی هستند و در راستای
گسترش بیخالقی در جهان فعالیت میکنند و باعث فروپاشی
خانوادهها و جوامع انســانی میشــوند ،لذا با گسترش گفتمان
عقالنیت و اخالق از منظر اســام است که میتوان از رشد این
مکاتب انحرافی جلوگیری کرد.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی در پایان خاطرنشان کرد:
متاسفانه در جوامع غیرمسلمان هم شاهد افراطیگری هستیم،
لذا اگر گفتمان عقالنیت اسالمی را گسترش دهیم شاهد به بار
نشستن تمدن اسالمی خواهیم بود و یکی از کارهای مهم در این
زمینه داشــتن عمل جهادی و مدیریت جهادی است که باعث
حفظ عزت و پیشرفت امت اسالمی خواهد بود.
فکر تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی نشان از نبوغ
فکری رهبر معظم انقالب است
در ابتدای این مراســم دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب
اسالمی نیز با بیان این که فکر تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی
از نبوغ فکری رهبر انقالب است ،اظهار داشت :دانشگاه مذاهب
اسالمی از بدو تاسیس فعالیتها و اقدامات ارزنده ای داشته است
وتمام تالش دانشگاه این است که حضور فعال و جدی در بخش
بین الملل داشته باشد.
وی افزود :در حال حاضر از یازده ملیت دانشــجو داریم و این
در حالی اســت که اوایل تاسیس این دانشگاه فقط از دو ملیت
دانشجو داشتیم و سعی داریم تا مهرماه سال جاری این میزان
افزایش یابد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی گفت :در سالهای قبل

دانشــگاه با مشکل خوابگاه برای دانشجویان مواجه بود و سعی
کردیم امســال این مشکل حل شــود لذا امسال شاهد حضور
دانشجویانی از کشــورهای عراق ،لبنان ،افغانستان و پاکستان
خواهیم بود.
وی با اشــاره به امضــای تفاهم نامههای همکاری با ســایر
دانشــگاههای جهان ،تاکید کرد :از  ۲۵کشور هیئت هایی برای
بازدید از دانشگاه حضور پیدا کردند و با  ۲۱دانشگاه تفاهم نامه
برقرار کردیم .امسال نشستها و همایشهای مشترک با کشور
اندونزی برقرار شد که آثار پر برکتی داشت و حتی با نخست وزیر
عراق که دیدار داشتیم استقبال خوبی از تاسیس این دانشگاه در
عراق داشتند.
دکتر مختاری تصریح کرد :با دانشــگاه کشور هایی همچون
ترکیه ،تونس ،هند ،ژاپن و ایتالیا ارتباط بین دانشــگاهی برقرار
کرده ایم که حتی مســئوالن کشــور تونس خواستار تاسیس
دانشگاهی با گفتمان تقریب مذاهب شده اند.
وی افزود :مقدمات ایجاد شــعب خارجی دانشــگاه در دیگر
کشورها آماده شــده و قصد داریم در عراق ،سوریه و شهرهای
مزار شریف و کابل افغانستان حضور جدی داشته باشیم.
در پایان این مراسم از تعدادی از دانشجویان بین الملل فعال
در عرصههای فرهنگی و تحصیلی با اهدای هدایا تجلیل به عمل
آمد.

واحد گنبد کاووس با مســئولین شهرستان رامیان و مدیران
دانشگاه آزاد اسالمی استان گلستان در گرگان
بازدید معاونین دانشگاه از واحد آموزشی و خوابگاهی
واحد بندرعباس دانشــگاه و بررسی مشکالت آن در دیدار با
دانشجویان این واحد
ارســال کمک های واحــد زاهدان دانشــگاه مذاهب
اسالمی به سیل زدگان منطقه سیستان
کمک های دانشگاه مذاهب اسالمی در قالب بستههای مواد
غذایی و بهداشتی در میان سیل زدگان منطقه توزیع گردید.
برگزاری مراســم گرامیداشــت مقام واالی استاد در
دانشگاه مذاهب اسالمی واحد گنبدکاووس
دیدار معاونین دانشــگاه مذاهب اسالمی و سرپرست
واحــد زاهدان دانشــگاه با دکتر بختیــاری معاون فرهنگی
قرارگاه قدس جنوب شرق کشور
در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و رسالت های
دانشگاه مذاهب اسالمی توسط مسووالن دانشگاه بر حمایت
قرارگاه از برنامه های فرهنگی دانشگاه تاکید شد.
نشست صمیمی معاونین محترم دانشگاه با دانشجویان
واحد زاهدان
این جلســه صمیمی مورخ یکشــنبه در جریــان بازدید
معاونین دانشــگاه از واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی

برگزار شد و معاونین دانشگاه به سواالت مطرح شده توسط
دانشجویان در بخش های مختلف پاسخ دادند.
دیدار معاونین دانشــگاه بــا مدیر کل ورزش و جوانان
استان سیستان و بلوچستان
معاونین دانشــگاه مذاهب اســامی با مســئوالن استان
سیســتان و بلوچســتان و مدیر کل ورزش و جوانان استان
دیدار کردند.
در این دیــدار ضمن بررســی زمینه هــا و ظرفیت های
همکاری ،مقدمــات برگزاری “همایش نقش ســمن ها در
تقریب مذاهب اســامی” با همکاری دانشــگاه مذاهب در
مــرداد ماه  98در چابهار مورد بررســی و توافق قرار گرفت
و مقرر شــد دانشگاه مذاهب اســامی بعنوان ربیس کمیته
علمی همایش مسئولیت داوری مقاالت و برگزاری پنل های
روز همایش را بعهده خواهد داشت.
برگزاری پنل گفتگو کانون تقریب مذاهب دانشگاه های
استان به همت دفترنهاد رهبری دانشگاه هرمزگان و همکاری
دانشگاه مذاهب اسالمی بندرعباس
دیدار سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی بندرعباس با
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
دراین دیدار دکتر علی آبادی در خصوص مسائل و مشکالت
مالی دانشگاه با آقای دریانورد به بحث و گفتگو پرداختند.
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اخبار کوتاه
با مشارکت دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار میگردد:
کنفرانس بین المللی حقوق بشــر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) تاریخ ارســال مقاالت به دبیرخانه همایش تا ۳
خردادماه سال جاری /زمان برگزاری همایش 11 :و  12تیرماه 98
ضبط مستند اســام در فرامرز با هماهنگی دفتر همکاریهای
علمی_بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی
حضور و سخنرانی دانشجویان بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی
در مراسم جشن نیمه شعبان استان همدان
بمناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و میالد یگانه منجی عالم بشریت
حضرت بقیــه اهلل االعظم(عج) ،هیئت آل یاســین معاونت فرهنگی
دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی در نظر دارد مسابقهی فرهنگی با
محوریت مهدویت برگزار شد.
به همت انجمن علمی علوم قــرآن و حدیث خواهران معاونت
فرهنگی دانشجویی “ناگفتههای مهدویت” به مناسبت نیمه شعبان با
حضور سید محمد حسینی “ فارغ التحصیل دانشگاه مذاهب اسالمی”
سه شنبه  3اردیبهشت ماه برگزار گردید.
حضور انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی در نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران
برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه با معاونت
پژوهشی و فناوری روز یکشنبه  ۱۵اردیبهشت ماه در دفتر این معاونت
در این جلسه سرکار خانم دکتر ملکی معاون پژوهشی و فناوری با
بیان این که اعضای هیات علمی رکن علمی دانشگاه میباشند ،بر لزوم
تکریم اعضای هیات علمی تاکید و حمایت همه جانبه معاونت پژوهشی
و فناوری را از طرحهای پژوهشی ،مقاالت و تالیفات علمی اعضای هیات
علمی در حوزه تقریب عنوان کرد .سپس اعضای محترم هیأت علمی با
اشاره به جایگاه خاص و ممتاز دانشگاه مذاهب اسالمی ،به ارائه نظرات و
پیشنهادات خود پرداختند.
تقدیر از اساتید دانشگاه مذاهب اسالمی به مناسب گرامیداشت
مقام واالی استاد در حضور دانشجویان و در محل کالسهای درس
امسال مســئوالن دانشــگاه مذاهب اســامی به مناسبت هفته
گرامیداشــت مقام واالی معلم و روز استاد در طول هفته با حضور در
کالسهای درس ضمن اهدای گل و هدایا از زحمات اســاتید محترم
دانشگاه در حضور دانشــجویان تقدیر بعمل آورده و این روز را گرامی
داشتند.
برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی ویژه دانشجویان خواهر و پسر
به صورت مجزا به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی روز پنجشنبه ۵
اردیبهشت ماه در باغ کرج دانشگاه
«برگزاري انتخابات کانونها و انجمنهای علمی دانشــگاه واحد
مرکزی و خواهران»
روز یکشنبه  ۱۵اردیبهشت با نظارت معاونت فرهنگی و دانشجوئی،
انتخابات کانونها و انجمنهای علمی دانشگاه مذاهب اسالمی در واحد
مرکزی و خواهران برگزار گردید و منتخبین هر دو واحد معرفی شدند.
افطــاری به وقت تقریــب /با پیگیری و برنامــه ریزی معاونت
دانشجویی و فرهنگی و با همیاری شورای صنفی دانشجویی،کانونها و
انجمنهای دانشجویان بین الملل و ایرانی دانشگاه مذاهب اسالمی ،در
ماه مبارک رمضان ،سفره افطار مهربانی ،هر شب با حضور دانشجویان
ایرانی و بین المللی؛ شیعه و اهل سنت در فضایی صمیمی ،معنوی و
برادرانه در حیاط دانشگاه برگزار میگردد.
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشــگاه مذاهب اســامی و
دانشگاه قرآن و عترت اصفهان
در دیدار رئیس دانشگاه قرآن و عترت اصفهان با ریاست و معاونین
دانشــگاه مذاهب اسالمی زمینههای همکاری مشترک طرفین و مفاد
تفاهم نامه همکاری فیمابین مورد بررســی قرار گرفت و در استفاده از
ظرفیتهای اساتید و اعضای هیات علمی ایجاد رشتههای جدید و میان
رشته ای با همکاری دو دانشگاه تاکید شد.
انتصاب دکتر حجت اهلل ابراهیمیان به عنوان «مشاور عالی ریاست
دانشگاه در امور حوزوی و دانشگاهی»
حضور دانشجویان بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی در حوزه علمیه
خواهران استان تهران و سخنرانی در جمع طالب
برگزاری مراسم ســالروز رحلت حضرت خدیجه کبری(س) از
سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی ویژه دانشجویان خواهر
هفتمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشگاه مذاهب اسالمی
روز دوشــنبه  30اردیبهشت ماه از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی
برگزار شد.
برگزاری کرســی نظریه پردازی عرضــه و نقد دیدگاه علمی با
موضوع« :نقش مصلحت در عدم اجرای مجازاتهای حدی» از ســوی
دانشگاه مذاهب اسالمی و با مجوز دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

خردادماه 1398

گزارش سفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به کشور لبنان از
سخنرانی در همایش «وحدت اسالمی ،تجربه سازمانهای فعال
تقریبی» تا دیدار با شخصیتهای مهم و برجسته

اعالم آمادگی تجمع علمای مسلمین لبنان برای
راهاندازی دانشگاه مذاهب اسالمی در بیروت

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه که روز چهارشنبه
 ۴اردیبهشت ماه جهت شــرکت در همایش “وحدت اسالمی،
تجربه سازمانهای فعال تقریبی” به بیروت سفر کرده اند ،عالوه
بر ســخنرانی در مراسم افتتاحیه این همایش ،با شخصیتهای
برجســته دینی ،فرهنگی و دانشگاهی این کشور در جریان این
سفر دیدار و گفت وگو کردند.

دانشگاه مذاهب اسالمی مرکز علمی تربیت نسل جدید
تقریبی برای جهان اسالم است
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی در افتتاحیه این همایش در
بیروت گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی نمونه عینی ،علمی و عملی
تقریب در جمهوری اسالمی ایران است و نسل جدید تقریبی برای
جهان اسالم تربیت می کند.
دکتر مختاری به عنوان سخنران افتتاحیه ،به موضوع وحدت
از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری پرداخت و بیان
داشــت :براســاس همین دیدگاه بود که مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی و دانشگاه مذاهب اسالمی در ایران تاسیس شد
که به طور جــدی بحث وحدت را نه تنها در ایران بلکه در تمام
جهان اسالم پیگیری میکند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با اشاره به دیدگاه علمای بزرگ
اسالمی از شیخ شلتوت و کاشف الغطا و امام خمینی(ره) و علمای
بزرگ دیگر در خصوص وحدت امت اسالمی،اظهار داشت :امروزه
باید ما با روشهای علمی و آکادمیک این راه را پیگیری کنیم.
وی استقبالی که کشــورهای مختلف اعم از شیعه و سنی از
وجود دانشگاه مذاهب اسالمی و فعالیتهای این دانشگاه کردند
را مورد توجه قرار داد و گفت :این استقبال نشان از تقریبی واقعی
بودن نه ادعایی بودن دانشگاه مذاهب اسالمی دارد و این دانشگاه
میتواند نسلی تقریبی را برای جهان اسالم تربیت کند.
برای رسیدن به تقریب باید با روش علمی و آکادمیک
وارد شویم
دکتر مختــاری همچین به مدل علمــی و عملی تقریب در
جمهوری اســامی ایران پرداخت و تاکید کرد :دانشگاه مذاهب
اسالمی نمونه عینی ،علمی و عملی تقریب در جمهوری اسالمی
ایران است که به ابتکار مقام معظم رهبری تاسیس شده و فعالیت
می کند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی افزود :برای رسیدن به تقریب
باید با روش علمی و آکادمیک وارد شویم که این دانشگاه با همین
هدف و رویکرد ایجاد شــد و در آنجا شیعه وسنی در کنار هم و
با وجود مباحث علمی ،خط قرمزشــان بحث تقریب و احترام به
باورهای همدیگر هست.
دیدار با “حجت االسالم والمسلمین طباطبایی” وکیل
امام راحل و مقام معظم رهبری در لبنان
دیدار با حجت االسالم والمسلمین طباطبایی وکیل امام راحل
و مقــام معظم رهبری در لبنان و از پیشــگامان مقاومت در این
کشــور از جمله این دیدارها بود که دکتر مختاری در این دیدار

فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی در مبارزه با تکفیر و گسترش
فرهنگ تقریب را بیان کرد و از حمایتهای علمای شیعه وسنی از
این فعالیتها گزارشی ارائه داد.
حجت االسالم والمسلمین طباطبایی که از پیشگامان مقاومت
در لبنان هســتند ،در این دیدار فعالیتهای دانشــگاه مذاهب
اسالمی را ستودند و لبنان را زمینه خوبی برای توسعه فعالیتهای
دانشگاه مذاهب اسالمی عنوان کردند.
همچنین دکتر مختاری آمادگی دانشگاه مذاهب اسالمی جهت
جذب و تحصیل طالب و جوانان شیعه و اهل سنت لبنان در این
دانشگاه را اعالم نمود.
اعالم آمادگــی تجمع علمای مســلمین لبنان برای
راهاندازی دانشگاه مذاهب اسالمی در بیروت
تجمــع علمای مســلمین لبنــان ضمن تحســین اهداف و
فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اســامی و اعــام آمادگی برای
همکاری ،ســاختمانی را برای تاسیس شــعبه دانشگاه مذاهب
اسالمی در بیروت در اختیار این دانشگاه قرار دادند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و هیأت همراه در جریان سفر
به کشور لبنان روز پنجشنبه  ۵اردیبهشت ماه با تجمع علمای
مسلمین لبنان دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار دکتر مختاری؛ رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی
به فعالیتهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و دانشگاه
مذاهب اســامی اشــاره کرد و ســام آیت اهلل اراکی و آیت اهلل
تسخیری را به تجمع علمای مسلمین لبنان ابالغ نمود.
وی تاکید کرد که دانشگاه مذاهب اسالمی به عنوان یک مرکز
آکادمیک و علمــی میتواند نقش جدی تر و موثرتری در لبنان
ایفا کند.
دکتر مختاری به فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی اشاره
کرد و گفت :امروزه در فضای بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی
به عنوان یک دانشــگاه معتبر و ممتاز شــناخته شــده است و
فعالیتهای بین المللی دانشگاه موثر و روبه رشد خواهد بود.
حضور علمای لبنان در دورههای کوتاه مدت مطالعات تقریبی
در دانشــگاه مذاهب اســامی نیز در این نشست از سوی دکتر
مختاری پیشنهاد شد که مورد استقبال آنان قرار گرفت.
تجمع علمای مســلمین لبنان :جای دانشگاه مذاهب
اسالمی در فضای بین الملل خالی است

در این دیدار که علمای بزرگی از شیعه و اهل سنت لبنان حضور
داشتند ،تجمع علمای مسلمین لبنان ضمن تحسین فعالیتهای
دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید داشتند که جای این دانشگاه در
فضای بین الملل خالی است و باید امروزه در کشورهای مختلف با
توجه به نیازهای منطقه ای حضور داشته باشد.
این تشکل بزرگ مســلمین در لبنان همچنین اعالم کردند
ســاختمانی را به منظور تاســیس و راه اندازی دانشگاه مذاهب
اسالمی در لبنان و بیروت در اختیار این دانشگاه قرار میدهند.

ادامه در صفحه 7
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گامی دیگر در توسعه روابط دانشگاهی ایران و سوریه؛

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه الشام سوریه و دانشگاه
مذاهب اسالمی با حضور رئیس و معاونین این دانشگاه

در راســتای گســترش و تحکیم همکاریهای مشترک علمی
بین دانشگاههای ایران و سوریه ،روز یکشنبه  ۱۵اردیبهشت ماه
هیئتی برجسته متشکل از رئیس ،معاونین و روسای دانشکدههای
"دانشگاه الشام" با رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی دیدار کردند و
در این دیدار تفاهم نامه همکاری به امضای دکتر یاســر حوریه و
دکتر مختاری روسای دو دانشگاه رسید.
حجت االسالم والمسلمین دکتر مختاری با اشاره به فلسفه
شــکل گیری این دانشــگاه ،گفت :دانشــگاه مذاهب اسالمی
حدودا ً  ۲۵ســال قبل با پیشنهاد رهبر معظم انقالب تاسیس
شد که این امر نشان از نبوغ آینده نگری ایشان دارد .البته آن
موقع کســی از هدف تاسیس این دانشگاه اطالع نداشت ،ولی
رهبر انقالب با دید وسیعی که داشتند تاسیس این دانشگاه را
الزم و ضروری می دانستند.
وی در خصوص اهداف تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،گفت:
فلســفه تاسیس این دانشــگاه جلوگیری از رواج تفکر افراطی و
تکفیری است و در حقیقت یک کار نظری و علمی و معرفی اسالم
رحمانی به نسل جدید و جوان اســت .در حقیقت این دانشگاه
میخواهد فلسفه عملی همزیستی مسالمت آمیز مذاهب اسالمی
را نهادینه کند.
دانشگاه مذاهب اسالمی یک کار نظری و علمی در
زمینه تقریب و معرفی اسالم رحمانی به نسل جوان است
رئیس دانشگاه مذاهب اســامی تاکید کرد :در این  ۲۵سال
که از تاسیس دانشگاه میگذرد نتایج خوبی گرفته ایم .در ایران
دانشگاههای مختلفی وجود دارد و در موضوعات انسانی و اسالمی
ادامه از صفحه 6

در ادامه رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و اعضای این تجمع از
بخشهای مختلف این ساختمان جهت راه اندازی شعبه دانشگاه
در این کشور بازدید بعمل آوردند.
دیدار با آیت اهلل نابلسی موسس حوزه علمیه الزهرا(س)
بیروت
دکتر مختــاری و هیئت همــراه با حضور در حــوزه علمیه
الزهرا(س) بیروت با آیت اهلل نابلسی از روحانیون پرنفوذ لبنان و
موسس این حوزه دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار گزارشی از فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی
در حوزههای مختلف از جمله تولیدات و فعالیتهای پژوهشی و
علمی دانشگاه ارائه گردید.
آیت اهلل نابلســی نیز از فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی
تقدیر کردند و در ادامه دکتر مختاری و هیئت همراه ضمن بازدید
از بخشهــای مختلف “مجمع الزهرا” با تعدادی از طالب گفت
وگو کردند .گفتنی اســت که طالب درمقاطع مختلف تحصیلی
از کشورهای مختلف در این مرکز مشغول به تحصیل میباشند.
دیدار با رئیس دانشگاه المعارف لبنان
دکتر عالالدین :وجود دانشگاه مذاهب اسالمی در لبنان کمکی
به همزیستی مسالمت آمیز پیروان مذاهب مختلف خواهد بود
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در ادامه دیدارهای خود در
جریان سفر به کشــور لبنان با دکتر عالءالدین؛ رئیس دانشگاه
المعــارف بیروت دیــدار و در خصوص همکاریهای مشــترک
گفتوگو کردند.

دانشجو تربیت می کند ،ولی این دانشگاه با آنها فرق می کند.
دکتر مختاری به مفاد این تفاهم نامه اشــاره کرد و خطاب به
رئیس دانشگاه الشام ،گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی در خدمت
دانشــگاه شما اســت و ضمن این که از تجربههای شما استفاده
خواهیم کرد ،میتوانیم همکاری خوبی با هم داشته باشیم.
وی افزود :با این تفاهم نامه میتوانیم تبادل استاد و دانشجو را
در قالب تورهای علمی ،در مقاطع مختلف رشتههای علوم انسانی
و اسالمی داشته باشیم .همچنین اساتید و دانشجویان دو دانشگاه
میتوانند مقاالت علمی شان را در یک مجله پژوهشی مشترک
به چاپ برسانند.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی ،اظهار داشت :برگزاری
کنفرانس های مشترک و نشســت های علمی فارغ از مباحث
سیاســی می تواند گام دیگــری در همکاری هــای علمی دو
دانشگاه باشد.
دکتر مختاری در پایان خاطرنشــان کرد :دانشــگاه مذاهب
اســامی در زمینه آموزشهای کوتاه مدت هم آمادگی دارد کما
این که این دورههای آموزشی مشترک در برخی کشورها از جمله
عراق ،اندونزی ،روسیه و لبنان برگزار شده است.
رئیس دانشگاه «الشام سوریه»:
دستاوردهای علمی ایران موجب غرور مسلمانان
جهان است
دکتر حوریه رئیس دانشــگاه «الشام ســوریه» با بیان این که
دســتاوردهای علمی و پژوهشی جمهوری اسالمی ایران موجب
غرور و عزت روزافزون مســلمانان جهان اســت ،گفت :تاسیس
دانشگاه مذاهب اسالمی نشانه هوشمندی جمهوری اسالمی ایران
در تقریب عملی بین مذاهب اسالمی است.
دکتر یاســر حوریه و هیأت رئیســه دانشگاه الشام سوریه در
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی
و دانشگاه الشام سوریه که ظهر امروز در دانشگاه مذاهب اسالمی

برگزار شد ،اظهار داشت :دستاوردهای علمی و پژوهشی جمهوری
اســامی ایران موجب غرور و عزت روزافزون ما مسلمانان است،
و تاسیس دانشــگاه مذاهب اسالمی نشانه هوشمندی جمهوری
اسالمی ایران در تقریب عملی بین مذاهب اسالمی است.
دکتر حوریه با اشــاره به اینکه زمینههای همکاری با دانشگاه
مذاهب اسالمی ایران فراهم شده است ،افزود :رشتههای مشترک
فراوانی میان دانشگاه الشام سوریه و دانشگاه مذاهب اسالمی ایران
ایجاد خواهد شد.
رئیس دانشــگاه الشام ســوریه در پایان با بیان این که زمینه
همکاریهای مشــترک دو دانشــگاه بســیار زیاد است ،گفت:
تبادل دانشجو و اســتاد ،مقاالت علمی و فناوری مشترک میان
اعضای هیئت علمی دانشگاههای الشام و مذاهب اسالمی و دیگر
همکاریهای علمی و پژوهشــی از جمله همکاریهای مشترک
خواهد بود که در قالب تفاهم نامه امروز دنبال خواهد شد.

در این دیدار که معاونین و رئیس دانشــکده ادیان و مطالعات
اســامی این دانشگاه نیز حضور داشــتند دکتر مختاری ضمن
معرفی دانشــگاه مذاهب اســامی در ایران ،این دانشگاه را یک
دانشــگاه ممتاز و ویژه با کارکردهــای تقریبی توصیف کرد که
شیعه و سنی در آن هم تحصیل و هم تدریس می کنند و زندگی
مسالمت آمیز در کنار همدیگر را تجربه می کنند.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی تاکید کرد:مــا معتقدیم
چالشهــای امروز راهکارهای دینــی دارد و میتوان با تقریب و
بهرهمندی از روشهای آکادمیک به این راهکار رسید.
در ادامه دکتر مختاری گزارشی از فعالیتهای دانشگاه اهداف
و رسالتهای آن ارائه کرد.
همچنین دکتر عالالدین رئیس دانشگاه علوم و معارف لبنان
فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی در ایران را بسیار تحسین
برانگیز خواند و گفت :دانشــگاه مذاهب اســامی شاهد علمی و
عملی بر همزیستی مسالمت آمیز پیروان مذاهب در ایران است.
وی جامعه لبنان را جامعه ای دارای تنوع مذهبی و همزیستی
مســالمت آمیز عنوان کرد و وجود دانشگاه مذاهب اسالمی در
لبنان را کمکی به این همزیستی دانست.
در این دیدار در خصوص همکاری در برگزاری دورههای زبان
آموزی فارســی برای دانشجویان لبنانی توسط دانشگاه مذاهب
اســامی در ایران و زبان عربی در دانشگاه معارف اسالمی لبنان،
برگزاری نشســتها و مجالت مشــترک علمی ،تبادل استاد و
دانشجو و ...توافق حاصل شد.
در پایان این دیدار رئیس دانشــگاه معارف اسالمی از حضور

دکتر مختاری و فعالیتهای تقریبی ایشان تقدیر به عمل آورد.
حضور و ادای احترام رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی
بر مزار “شیخ جبری” از علمای برجسته اهل سنت و از
پیشگامان تقریب در لبنان
در ایــن برنامه که فرزند “مرحوم شــیخ عبدالناصر جبری”
دبیــرکل فقید جنبــش امت لبنان نیز حضور داشــت ،از دکتر
مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیأت همراه استقبال
وهمراهی کرد .بازدید از دفتر و آرشیو «موسسه رسانههای تصویری و
مکتوب (الثبات) بیروت از مووسسات و نشریات فعال در حوزه وحدت
اسالمی از دیگر برنامهها بود که با حضور فرزند شیخ جبری انجام شد.
بازدید از ساختمان پیشــنهادی توسط تجمع العلماء
المسلمین برای تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی
در بیروت
ریاســت دانشگاه مذاهب اســامی و هیئت همراه همچنین
از ســاختمان معظم و مجهز پیشــنهادی توسط تجمع العلماء
المسلمین (متشکل از علمای شیعه و سنی) برای تاسیس شعبه
دانشگاه مذاهب اســامی در لبنان بازدید کردند و مقرر گردید
هیئتی دو طرفه پی گیر شعبه در بیروت باشند.
ادای احترام هیئت دانشگاه مذاهب اسالمی به مقام
شامخ شهدای مقاومت لبنان
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در خالل سفر به کشور لبنان
بر سر قبور مطهر شهدای مقاومت بویژه “شهید عماد مغنیه” و
فرزند و مادرش حاضر و با قرائت فاتحه به مقام شــامخ شهدای
بزرگوار ادای احترام کردند.
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صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
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مدیر اجرایی :غفار مهردوست
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آدرس درگاه اینترنتی دانشگاهwww.mazaheb.ac.ir :
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،
خیابان شهید روانمهر ،دانشگاه مذاهب اسالمی

کد پستی۱۳۱۵۸ - ۹۵۹۱۱ :
تلفن+98 21 - ۶۶۴۶۵۲۵۲ :
نمابر+98 21 - 66461838 :
پست الکترونیکinfo@mazaheb.ac.ir :
کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی@mazahebnews :

اخبار شعب دانشگاه:
معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی در مراسم جشن
فارغالتحصیلی طالب مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی و
محمدیه نگین شهر
با حضور حجت االسالم و المســلمين سيد موسي موسوي قائم
مقام محترم مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي مراسم جشن فارغ
التحصیلی طالب مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی برگزار گردید.
در این مراســم عالوه بر توزیع بروشــور و پوستر فراخوان جذب
اختصاصی طالب به معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی و اطالع رسانی از
آزمون اختصاصی حوزویان پرداخته شد.
تقدیر از اساتید محترم دانشگاه مذاهب اسالمی به مناسبت
“گرامیداشت مقام واالی استاد” در تهران و شعب دانشگاه

بندرعباس دیدار کردند.
شامگاه جمعه ،دانشــجویان نخبه و منتخب دانشگاههای سراسر
استان هرمزگان با حضور در ضیافت افطار دفتر نمایندگی ولی فقیه
در استان با آیت اهلل نعیم آبادی دیدار کردند.
در این مراسم که در محیطی گرم ،صمیمی و دوستانه برگزار شد؛
دانشجویان ،نمایندگان تشــکلهای دانشجویی ،مدیران دانشگاهها،
مســؤولین دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاهها و فرماندار
بندرعباس حضور داشتند.
دانشگاه مذاهب اسالمی عضو کمیسیون دانشجویی
شورای تامین و کمیسیون اقوام ،فرق و مذاهب استان
گلستانمیشود
سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی واحد گنبد کاووس با مهندس
عبدالرضا چراغعلی معاون سیاســی،امنیتی و اجتماعی اســتانداری
گلستان دیدار و گفت وگو کرد.
در این جلســه حجت االسالم والمسلمین دکتر عراقی به معرفی
دانشــگاه مذاهب اسالمی ،رسالتها و ماموریتهای دانشگاه اشاره و
گزارشــی از فعالیتهای دانشگاه به ویژه در شعبه گنبدکاووس ارائه
داد .مهندس چراغعلی نیز ضمن ابراز خرسندی از تاسیس و شروع به
کار رسمی دانشگاه مذاهب اسالمی در استان گلستان اظهار داشت:
این دانشگاه در بحث ترویج علمی گفتمان تقریب بسیار موثر است.

مراسم تقدیر از اساتید محترم و اعضای هیئت علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی به مناسبت ایام گرامیداشت مقام استاد و روز معلم در واحد
مرکزی و همچنین شعب دانشگاه در قم،زاهدان ،بندرعباس،سنندج،
گنبدکاووس برگزار شد و با حضور مســووالن از زحمات و خدمات
اساتید دانشگاه قدر دانی به عمل آمد.
دیدار معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی و سرپرست شعبه
بندرعباس با استاندار هرمزگان

در این دیدار معاونین دانشگاه ضمن بیان اهداف و رسالت دانشگاه
و فعالیتهای اموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در ایجاد
زمینه وحدت و تقریب به نیاز وجود دانشــگاه در کشور اشاره کردند
و در خصوص فعالیتهای شــعبه بندرعباس و نیازهای این شــعبه
توضیحاتی ارائه دادند.
در ادامه استاندار هرمزگان ضمن استقبال و ابراز خرسندی از وجود
این دانشگاه ،حمایت خود را از آن اعالم داشتند.
دیدار سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی بندرعباس،
مدیران دانشگاههای استان و دانشجویان با نماینده ولی فقیه
در استان هرمزگان
دانشــجویان منتخب دانشگاههای اســتان با آیت اهلل غالمعلی
نعیمآبــادی نماینده ولی فقیه در اســتان هرمــزگان و امام جمعه

وی افزود :حضور این دانشگاه در کمیسیونهای دانشجویی شورای
تامین و کمیسیون اقوام ،فرق و مذاهب استان الزامی است و از این پس
در هر دو کمیسیون از دانشگاه مذاهب اسالمی دعوت بعمل میآید.
برگزاری مراسم افطاری وحدت با حضور مسئوالن استان
سیستان و بلوچستان و معاونان دانشگاه
به همت واحد زاهدان دانشگاه ،همزمان با ایام ماه مبارک رمضان،
مراسم افطاری وحدت با حضور مدیران و مسئوالن استانی ،روحانیون
معظم شیعه و اهل سنت ،ســران طوایف و معاونین دانشگاه برگزار
گردید .در ابتدای این مراسم ،دکتر زرین پور سرپرست واحد زاهدان
ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان ،با ابراز خرســندی از پیشگامی
دانشگاه مذاهب اسالمی در مقوله مهم وحدت عملی ،ابراز امیدواری
کرد با پیشرفت هر چه بیشتر اینگونه تعامالت ،گامهای بزرگتری در
عرصه گفتمان تقریب برداشته شود.
در ادامه ،مولوی نذیر احمد ســامی در ســخنانی اظهار داشت:
دشمن به دنبال اســام هراسی و ایجاد رعب و وحشت بوده و آتش
را برسر مسلمانان مظلوم و بیگناه میریزد و تا مسلمانان با یکدیگر
متحد نشوند پیشرفتی حاصل نمی شود.
نماینده مردم سیســتان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری
تاکید کرد ایران در نقطهای واقع شده که کشورهای اطرافش با جنگ
و ناامنی مواجه اســت و در چنین شرایطی کشورمان از امنیت کامل
برخوردار است که مؤلفه اول آن داشتن رهبری آگاه و عالم ،مؤلفه دوم
تعامل مردم با مسئوالن و مؤلفه سوم حراست و حفاظت مرزبانان غیور
از این آب و خاک بوده است.
آقای دکتر صابری معاون آموزشی دانگشگاه در سخنانی ،با اشاره
به اینکه جمهوری اسالمی ایران توانسته در طول چهل سال اخیر به
عنوان یک تمدن اســامی بزرگ به جهان معرفی شود ،آماده شدن
بــرای گام دوم انقالب و نقش بزرگ جوانــان در این عرصه را طبق

فرمایشات رهبرمعظم انقالب  ،گامی بزرگ در جهت موفقیت بیشتر
در این روند دانست.
امام جمعه اهل سنت زاهدان :تنها راه نجات ،وحدت و
اتحاد عملی مسلمانان است

در ادامه این مراســم ،شیخ االسالم مولوی عبدالحمید امام جمعه
اهل ســنت زاهدان در سخنانی ،وحدت مسلمین را ضرورت حیاتی
کشورهای منطقه دانست .امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن تشکر
از فعالیتهای ارزنده دانشــگاه مذاهب اسالمی در امر تقریب ،گفت:
اساتید شیعه و اهل سنت کنار هم فقه شان را تدریس میکنند این
برای تقارب ،تکریم مذاهب و برای اینکه آشنایی به هم پیدا بکنند و
مسائل و مذهب یکدیگر را بشناسند بسیار موثر است .الحمدهلل این
دانشگاه با همت بلند همکارانشان ترقی و پیشرفت داشته است
وی با تاکید بر اینکه «تنها راه نجات ،وحدت و اتحاد مسلمانان بوده
اما وحدت باید عملی باشد و با حرف محقق نمیشود» گفت :وحدت
یک نیاز ضروری میان کشورهای منطقه است و باید کشورها با یکدیگر
گفتمان داشته باشند تا به وحدت برسند .ما امروز در شرایطی زندگی
میکنیم که باید هم شیعه و هم سنی تعصبات را کنار بگذارند ما باید در
رابطه با اصل دیانت فکر کنیم و این تعصبات که وجود دارد در فرهنگ
گذشته بوده است حاال ما در این شرایط نوین دنیای جدید نیاز داریم
که مسلمانان کنار هم باشند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و وحدت
تشــکیل بدهند برای نجات اسالم که مورد تعرض و هجمه دشمنان
اسالم است مســلمانان کنار هم باید قرار بگیرند .مولوی عبدالحمید
بیان داشت :باید اختالفات فقهی را کنار بگذاریم ،این اختالفات جزئی
همیشــه در طول تاریخ در میان مذاهب بوده اســت ما باید خودمان
وجامعه را تفهیم بکنیم که اصل دین اسالم را باید محافظت بکنند و
تمامی شاخههای اسالمی زمانی حس میشود که اصل اسالم باشد ،ما
همه با هم برادریم و اخوت اسالمی بسیار مهم است.
استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار معاونین دانشگاه:
دانشگاه مذاهب اسالمی مدل واقعی احترام به گفتگو است و
باید حمایت شود
معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی ،آقایان دکتر صابری ،دکتر باقری،
دکتر جهانگیری و خانم دکتر ملکی به همراه مولوی ســامی ،عضو
مجلس خبرگان رهبری و استاد دانشگاه مذاهب اسالمی و دکتر زرین
پور سرپرست واحد زاهدان دانشگاه با جناب آقای مهندس موهبتی
استاندار محترم سیستان و بلوچستان دیدار کردند.

در این دیدار ضمن تشریح فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی،
موضوعاتی همچون بررسی بحث تسریع در واگذاری زمین به دانشگاه
و حمایت از فعالیتهای دانشگاه از سوی استانداری مورد تاکید قرار
گرفت .مهندس موهبتی اســتاندار سیستان و بلوچستان نیز در این
دیدار ضمن تحسین فعالیت و رســالتهای دانشگاه به ویژه در این
اســتان ،گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی مدل واقعی احترام به گفتگو
است و بر لزوم حمایت از آن تاکید کرد.

