مشــکل عمــدة مســلمین همان
دوری از اســام و قرآن است و اگر
مسلمین به حسب امری که خدای
تبارک و تعالی فرموده اســت «واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و
التفرقو ا» اگر به همین یک امر و نهی عمل می کردند تمام
مشکالتشان رفع می شد.
امام خمینی(ره) صحیفه ج  9ص 12

یادداشت

نقش راهبردی دانشگاه مذاهب اسالمی
در پساداعش
رسالت و نقش راهبردی دانشگاه مذاهب اسالمی

دکتر محمدحسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

بــی تردید نقش بی بدیل دانشــگاه مذاهب اســامی به
عنــوان بزرگترین منبع دانش ســاز میــان فرهنگی و میان
مذهبی در ایجاد دیپلماســی علمی  ،فرهنگی و سیاســی بر
مبنای دانش شناســی مذاهب اسالمی در فضای پسا داعش
به شــدت خود نمایی می کند .پیروزی غــرور انگیز جبهۀ
مقاومت اســامی در برابر جریان تکفیر و گروه های افراطی
همچون «داعش» و شکســت و اضمحالل حامیان تروریسم
در منطقــه امــر مبارکی اســت که از زوایــای مختلف قابل
تحلیل و بررسی است.
جنگ مذهبی ســی ساله در جهان اســام؛ اشتباه
استراتژیک غرب
اهمیت حقیقــی پیروزی دولت و ملت ســوریه و عراق و در
مجموع جبهه مقاومت بر داعش و دیگر گروه های تروریســتی
تکفیری وقتی نمایان می شــود کــه بدانیم ریچارد هاس رئیس
شــورای روابط خارجی آمریــکا به مانند دیگر سیاســتمداران
کاخ ســفید ،تکرار جنگ های مذهبی در اروپای قرن  ۱۷میان
پروتستانهاوکاتولیک ها را این بار در خاورمیانه و در قالب جنگ
سی ساله! میان اهل سنت و شیعه ،نوید داده بود؛ توهمی عجیب
که نشان از عدم شناخت افق های مشترک فراوان میان مذاهب
اسالمی است  ،البته نیز دیری نپایید که این توهم در کوتاه ترین
زمان در هم شکست و رنگ باخت ؛ زیرا در عمل جریان مقاومت
اعم از شــیعه و ســنی و دیگر آحاد جامعه عراق و سوریه نه در
قالب جنگ های مذهبی بلکه تحت عنوان مبارزه با تروریســم با
اتحاد و انســجام کامل در مقابله با جریانات تکفیری که از سوی
غرب و متحدانش به شــدت حمایت می شد موفق عمل کرده و
این جرثومۀ فساد را پس از 6سال به ورطۀ اضمحالل و فروپاشی
کشاند.
ضرورت مقابله علمی با جریان های افراطی و تکفیری
حقیقت آن است که دستاورد جبهۀ مقاومت به رهبری ایران
در نبرد با داعش که از عقبۀ شــدید حمایتی جریان غربی عربی
عبری برخوردار بود ،پیروزی ارزشــمند در یک جنگ تمام عیار
جهانی به شــمار مــی آید؛ حال باید در چگونگــی تداوم اقتدار
جریان مقاومت در فضای پســا داعش اندیشــید و به این مسألۀ
راهبردی رهنمون شــد که پس از پیروزی نظامی باید در مقابله
فکری و علمی با جریان های افراطی و تکفیری موفق عمل کرد؛
زیرا تداوم پیروزی ها و اســتمرار اقتدار روز افزون جبهۀمقاومت
مقوله ای نرم افزاری اســت و در کنار نوســازی ســخت افزاری
عراق و ســوریه و دیگر کشورهای اســامی هم چون یمن ،باید
بر نوســازی علمی و نظری بر مبنای اصل راهبردی وحدت امت
اسالمی تأکید کرد.
نقش راهبردی دانشگاه مذاهب اسالمی در پساداعش
آری مواجهۀ جهانی نظام هــای عدالت طلبانه با قدرت های
استکباری به اوج خود رسیده است و نظام اسالمی به عنوان یک
قدرت مهم در منطقه نقش کلیدی در معادالت جهانی در فضای
پســا داعش ایفا می کند؛ با این تفاسیر دانشگاه مذاهب اسالمی
در تسهیل ورود نرم افزاری ایران به جوامع اسالمی و دیگر جوامع
بشری بر مدار تقریب مذاهب اسالمی و وحدت جهانی ،از نقش
کلیدی برخوردار است.
ادامه در صفحه 2
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رهبر معظم انقالب در دیدار با مهمانان اجالس «محبان
اهلبيت (ع) و مسئله تكفيريها»:

در شرائط امروز جهان اسالم ،ا ّتحاد
ا ّمت اسالمی اوجب واجبات است

در این شماره میخوانید

2

واکنش مراجع عظام
تقلید به نابودی داعش

 4پیام علمای برجسته اهل سنت کشور به مناسبت
پیروزی جبهه مقاومت
 5آیتاهلل اراکی :شاهد تحوالت مهم و بنیادین در
دانشگاه مذاهب اسالمی هستیم.

6

از اخذ مجوز تاسیس دو
دانشکده تا حذف شرط
مصاحبه در کارشناسی
و ارشد

دانشگاه مذاهب اسالمی
آماده همکاریهای
علمی با دانشگاههای
 8جهان عرب است

حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اســامي در
ديدار مهمانان شركتكننده در اجالس «محبان اهلبيت (ع)
و مسئله تكفيريها» ،اتحاد و همدلي امت اسالمي در شرايط
كنوني را از اوجب واجبات دانستند و گفتند :جمهوري اسالمي

ايران در مقابل توطئهي جبههي اســتكبار و صهيونيسم براي
ايجاد جنگ و نزاع ميان مسلمانان ايستاده و خواهد ايستاد و
به اذن پروردگار در اين مبارزه پيروز خواهد شد همانگونه كه
شجرهي خبيثهي داعش در عراق و سوريه قطع شد.
ادامه در صفحه 3

پایان داعش؛ سردار سلیمانی در پیامی به رهبر انقالب:

پایان سیطره شجره خبیثه داعش را اعالم و
این پیروزی بزرگ را به حضرتعالی و جهان
اسالم تبریک می گویم

در پی پیروزی تاریخ ســاز جبهه مقاومت
اســامی عراق و ســوریه بر فتنه تروریســم
تکفیری و پایان یافتن ســیطره داعش که با
پایین کشــیدن پرچم این گروه امریکایی -
صهیونیستی در “ابوکمال” رقم خورد؛ سردار
سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
پیــام مهمی به رهبر انقالب منتشــرکرد که
گزیــده ای از ایــن پیام را به مناســبت این
پیروزی ارزشمند می خوانید:
 -شش سال قبل فتنهای خطرناک شبیه

فتنههای زمان امیرالمؤمنین (علیه الســام)
که فرصــت و حالوت درک حقیقی اســام
ناب محمدی (ص) را از مسلمانان سلب نمود
سم صهیونیسم و
این بار پیچیده و آغشته به ّ
استکبار همچون طوفانی ویرانگر ،عالم اسالمی
را درنوردیــد .مردم مســلمان این کشــورها
متحیر از این طوفان مســموم ,بخشی گرفتار
خنجرهای برنده جنایتکاران تکفیری گردیدند
و میلیونها نفر دیگر خانه و کاشانه خود را رها
کرده و آواره شهرها و کشورهای دیگر شدند.
بیش از شش هزار جوان فریب خورده به نام
دفاع از اسالم به صورت انتحاری با خودروهای
پر از مواد منفجره خود را در میادین ،مساجد،
مدارس ،حتی بیمارســتانها و مراکز عمومی
مســلمانها منفجر کردند؛ که در نتیجه این
اعمال جنایتکارانه دهها هزار مرد ،زن و کودک
بی گناه به شهادت رسیدند.
️ -آنچــه پس از لطف خداوند ســبحان و
عنایت خاص رســول معظم اسالم (صل اهلل

علیــه و آلــه) و اهل بیت گرانقــدرش باعث
شکست این توطئه سیاه و خطرناک گردید،
رهبری خردمندانــه و هدایتهای حکیمانه
حضرت مســتطاب عالی و مرجــع عالیقدر
حضرت آیت العظمی سیستانی بود که موجب
بسیج کلیه امکانات برای مقابله با این طوفان
مسموم گردید.
 حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانبحضرتعالی در این میــدان ،با اتمام عملیات
آزادســازی ابوکمال آخرین قلعــه داعش با
پایین کشــیدن پرچم این گروه آمریکایی –
صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه ،پایان
ســیطره این شــجره خبیثه ملعونه را اعالم
مــی کنم و به نمایندگی از کلیه فرماندهان و
مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شهید و
جانباز مدافع حرم ایرانی ،عراقی ،ســوریه ای،
لبنانی ،افغانستانی و پاکستانی که برای دفاع از
جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان
خود را فدا کردند.
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توصیههای مهم رهبر معظم انقالب در پساداعش در پاسخ به نامهی سردار سلیمانی:

حفظ هوشیاری ،حفظ وحدت ،کار فرهنگی بصیرت افزا
و آمادگیهای همه جانبه نباید فراموش شود
رهبر معظم انقالب اســامی در پاســخ به نامهسردار حاج
قاسم ســلیمانی دربارهی پایان ســیطرهی شجرهی خبیثهی
داعش توصیه های مهمی را مطرح فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار پر افتخار اسالم و مجاهد فی سبیلاهلل آقای سرلشکر
حاج قاسم سلیمانی دام توفیقه
خدای بزرگ را با همهی وجود سپاســگزارم که به مجاهدات
فداکارانه ی شما و خیل عظیم همکارانتان در سطوح مختلف،
برکت عطا فرمود و شــجرهی خبیثهئی را که به دست طواغیت
جهان غرس شــده بود ،به دست شــما بندگان صالح در کشور
ســوریه و عراق ریشه کن کرد .این تنها ضربه به گروه ستمگر و
روسیاه داعش نبود ،ضربهی سختتر به سیاست خباثتآلودی
ضد
بــود که ایجاد جنگ داخلی در منطقــه و نابودی مقاومت ّ
صهیونیستی و تضعیف دولتهای مســتقل را به وسیله رؤسای

شــقی این گروه گمراه هدف گرفته بود .ضربه بود به دولتهای
ّ
قبلی و کنونی امریکا و رژیمهای وابســته به آن در این منطقه
که این گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشــتیبانی کردند
تا ســلطهی نحس خود را در منطقهی غرب آسیا بگسترانند و
رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلط سازند .شما با متالشی
ســاختن این توده ی ســرطانی و مهلک نه فقط به کشورهای
منطقه و به جهان اســام بلکه به همه ی ملتها و به بشــریت
رمیت اذ
خدمتی بزرگ کردید .این نصرتی الهی و مصداق :و ما
َ
رمیت و لکن اهلل رمی بود که به خاطر مجاهدت شــبانه روزی
شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.
اینجانب صمیمانه به شــما تبریک میگویم و با این
حال تأکید میکنم که از کید دشمن غفلت نشود.
آنهائی که با ســرمایه گذاری سنگین این توطئه ی شوم را
تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست سعی خواهند کرد آن

را در بخشــی دیگر از این منطقه و یا به شکلی دیگر دوباره به
جریان افکنند .حفظ انگیزه ،حفظ هوشــیاری ،حفظ وحدت،

زدودن هر پســماند خطرناک ،کار فرهنگــی بصیرت افزا و
خالصه ،آمادگیهای همه جانبه نباید فراموش شود .شما را و

همهی برادران مجاهد از کشورهای عراق و سوریه و دیگران را
به خدای بزرگ میسپارم و به همهی شما سالم و دعا می کنم.

واکنش مراجع عظام تقلید به نابودی داعش:

اضمحالل داعش پایانی بر
یک کابوس خشونت بار
مراجع عظام تقلید در پیامها وبیانات جداگانه ای با اشــاره
به جنایتها و قســاوتهای گروه تروریستی و تکفیری داعش،
نابودی این گروه را به رهبر معظم انقالب ،سردار سرلشکر قاسم
سلیمانی و جبهه مقاومت تبریک و از خدمات آنان تقدیر کردند.
آیت اهلل العظمی صافی:

خداي بزرگ را بر اين فتح عظيم سپاسگزاريم
حــد و حصر ،خداوند متعال را کــه با فضل خود،
ســپاس بي
ّ
ضد بشــريت ،پيروز نمود؛
ســپاه اسالم را بر ســپاه کفر و سپاه ّ
دشمن تا دندان مسلّحي که مغز و فکر خود را در خدمت شيطان
و صهيونيزم قرار داده ،و نقشــههاي ســوء اجانب را ضد اسالم
و مســلمانان جهان اجرا ميکــرد .جنايات بيشــمار وهابيت و
دستنشانده آن ،داعش تبهکار ،سابقه نداشت ،و امروز مسلمانان
شر وجود جنايتکار
جهان به ويژه مســلمانان منطقه بحمداهلل از ّ
آنها راحت گرديد؛ خداي بزرگ را بر اين فتح عظيم سپاسگزاريم.
آیت اهلل العظمی جوادیآملی:

پیروزی بر داعش از ناحیه ذات اقدس الهی اســت /باور
نمیکردند داعش به ذلیلترین وجه از این كشورها طرد شود
ذات اقــدس الهی توفیقی داد به نظام اســامی چه برادران و
فداكاران ایران ،عراق و ســوریه كه خطر این سلفی و تكفیری و
داعشی به استكبار و صهیونیسم برگشت.
ما خدا را شاكریم كه این خطر به خود خطرآفرین برگشت.
امام(ره) یك پیامی داد و فرمود «من آن دستهای مجاهدانی را
میبوســم كه باالی آن دستها ،دست خداست» یعنی دست خدا
«ید َّ
الل ِ َف ْوقَ أَیدی ِه ْم» این جمله از غنیترین
را من دارم میبوســم ُ
و قویترین نكات عرفانی اســت كه امام فرمود ،این بیان توحیدی
اســت؛ البته آن دست بوســیدنی اســت! اآلن ما هم كه ا ّمت آن
امام(ره) هستیم دســت مدافعان حرم و آن مدافعانی را میبوسیم
كه دست خدا ،باالی دست آنهاست.
آیت اهلل العظمی نوریهمدانی:

اتحاد باید ادامه یابد تا داعش و داعش صفتان از صحنه
روزگار محو شوند
امروز یکی از کارهای بسیار مهم برای امثال حاج قاسم سلیمانی
و کســانی که در راه انقالب و مقاومت گام بر می دارند ،نابودی و

انقراض داعش است ،ایادی آنها عربستان سعودی ،صهیونیست ها
و در راس آن ها آمریکایی هم بدانند که داعش محکوم به انقراض
و زوال اســت .امروز دنیا از همه جهات آگاه شــده و این انقالب
اسالمی باعث شد در کشورهای اسالمی بیداری ایجاد شود.
آیت اهلل العظمی مکارمشیرازی:

راهنماییهای پرارزش رهبر انقالب و رشــادتهای حاج
قاسم سلیمانی در نابودی داعش فراموش نشدنی است
اگر دنیا قدردان باشــد ،سزاوار اســت از طرف سازمان ملل از
این سردار شجاع و همرزمانش تشکر گردد و متولیان جایزهنوبل
به جای خطاهای گذشــته ،بهترین جایزه را به این سردار رشید
بدهند که آتش جنگ به وســیله او و هم رزمانش خاموش شد و
دنیا از یک کابوس خطرناک رهایی یافت .همه با اسناد معتبر می
دانند که بنیانگذار داعش ،آمریکا و اســرائیل بوده و حامی مالی
و فکری آنها عربســتان سعودی اســت و عجب اینکه با این همه
نشــانه های آشکار ،باز هم دولتمردان آمریکا با کمال بی شرمی و
وقاحت ما را حامی تروریست و خودشان را مخالف آن می دانند.
آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

غلبه انسان های شایسته بر ستم جاهلیت
آنچه که امروز در صحنه تحوالت منطقه رخ داده اســت نشانه
ای از پیــروزی جبهه ایمان و اســتقامت ملت ها و انســان های
شایسته و مؤمن در مقابل ظلم و ستم جاهلیت است.
اتفاقاتی که در چند سال گذشته در قالب کشتار و اسارت افراد
بیگناه و کودکان معصوم و زنان بی ســرپناه رخ داده است بارها
دل ما و همه انسانهای آزاد مرد را رنجانده بود و غصه های جوامع
اسالمی را دو چندان کرده است.
حال که با رشــادت های جوانان مؤمن و مقاوم از کشــورهای
مختلــف این شــجره خبیثه از بین رفته اســت ،خدا را بســیار
سپاسگزار بوده و امیدوارم که این اضمحالل آغازی بر روند پایان
سلطه استکبار جهانی و شیطان صفت و فرج حقیقی باشد.

نقش راهبردی
دانشگاه مذاهب اسالمی
در پساداعش

ادامه از صفحه 1

بدیهی اســت ضرورت
شکل گیری آینده بر اساس
صبر ،بصیرت و رویکردهای
معرفتی اجتنــاب ناپذیر
اســت در غیر این صورت
آینده تاریــک با ابزار فتنه
اندوزی و بحران زایی قدرت
های استکباری خود را بر
ما تحمیل خواهد کرد؛ از
دکتر مختاری
این رو جایــگاه بی بدیل
دانشگاه مذاهب اسالمی در رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی
فهم تئوریک جهان و ایجاد
حلقه های عظیم فکری و معرفتی و ارائۀ روش شناســی
وحدت در جهان بر مبنای آینده نگری غیر قابل انکار است.
بی تردید نقش بی بدیل دانشگاه مذاهب اسالمی به
عنوان بزرگترین منبع دانش ساز میان فرهنگی و میان
مذهبی در ایجاد دیپلماسی علمی  ،فرهنگی و سیاسی
بر مبنای دانش شناســی مذاهب اسالمی در فضای پسا
داعش به شدت خود نمایی می کند.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد ضرورت بهره گیری
از آموزه های وحدت بخش فقه مذاهب اســامی برای
جلوگیری از نفوذ آموزه های ســلفی و تکفیری ( اسالم
جنگ طلب) در امت اسالمی به شدت احساس می شود.
از این رو رســالت دانشگاه مذاهب اسالمی در عصر
پسا داعش  ،بسط و گسترش عقالنیت سیاسی و تبیین
مردمســاالری دینی و مردم محوری است که در نهایت
به عقالنیت عرفی در چارچوب محبت و همگرایی امت
اسالمی و نفی سکوالریسم و الئیسم منتهی خواهد شد.
هم چنین تبیین چارچوب فقهی امر به معروف و نهی
از منکر با رویکرد مقارن در جوامع اســامی بی تفاوتی
نسبت به ارزش های انسانی را بر نمی تابد و اینگونه اصل
ارتباطات دانشی میان مذاهب اسالمی ،از هنجار شکنی و
رادیکالیسم اجتماعی (جریانات تکفیری ) در امت اسالمی
جلوگیری می کند.
بدین ترتیب رسالت حقیقی دانشگاه مذاهب اسالمی با
رویکرد های مختلف ارتباطات دانشی و فقه میان مذهبی
تحقق یافته و افراط(هنجار شکنی وهابیت) و تفریط(ظلم
پذیری) را ریشــه کن خواهد کرد و شــکوه وحدت امت
اسالمی را دربرهۀ زمانی پساداعش محقق خواهد ساخت.
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رهبر معظم انقالب در دیدار با میهمانان اجالس «محبان اهلبيت (ع) و مسئله تكفيريها»:

محبت اهل بیت (علیهمالسالم) محوری براي اتحاد مسلمین
ادامه از صفحه 1

چکیده و محــور بيانات رهبرمعظم انقالب اســامي در
ديدار شركتكنندگان این اجالس بدين شرح است:
محور اول :محبت اهل بیت (علیهمالسالم) محوری
براي اتحاد مسلمین
خاصی در اســام
حــب اهل بیت مخصــوص یک گروه ّ
ّ
نیست .همهی مسلمین اهل بیت پیغمبر را دوست میدارند
و به ایشان ارادت دارند.
محبت اهل بیت میشــود در میان مسلمین،
بوســیلهی ّ
اجماع ایجاد کرد.
همچنانی که وجود مبارک پیغمبر اسالم ،قرآن و کعبهی
محبت اهل بیت هم
شــریف محور اتّحاد مسلمین اســتّ ،
میتواند محوری باشد برای اتّحاد مسلمین.
شــدت
امــروز دنیای اســام به این اتّحاد و همدلی به
ّ
نیازمند است.
محور دوم :وضعیت امروز دنیای اسالم
پیکر دنیای اســام زخم خورده اســت .دشمنان اسالم
توانســتهاند با ایجاد جنگ و اختالف در بین خود مسلمین
آنها را فشل کنند ،و دشمنان آنها  -رژیم غاصب صهیونیست
 را در حاشیهی امن نگهدارند.تأسف درون خود ا ّمت اسالمی و دولتهای اسالمی
با کمال ّ
کســانی هســتند که همان کاری را که آمریکا میخواهد و
صهیونیســت میخواهد انجام میدهند و ابزار آنها میشــوند
برای جراحت وارد کردن بر پیکر ا ّمت اسالمی.
در شــرائط امروز جهان اســام ،اتّحاد ا ّمت اسالمی اوجب
واجبات اســت .شــجرهی خبیثهی داعش در عراق و سوریه
ورافتاد؛ ا ّما ممکن است در جای دیگری این بساط را پهن کنند.
آمریکا از دشــمنی با اسالم دست بر نمیدارد .باید بیدار
باشــیم .باید هوشیار باشــیم؛ باید آمادگیهای خودمان را
حفظ کنیم؛ نبایستی غافلگیر بشویم.

در درون جامعهی اســامی ،کسانی که دشمن مسلمین،
دشمن اســام و دشمن خدا را به دوســتی میگیرند؛ اینها
دشمنان حقیقی اسالم هستند.
در جغرافیای ایران حکومتی به نام اســام وجود دارد که
افتخار میکند به اینکه حکومت اســامی اســت .البتّه ما به
حاکمیت اســام در کشــور به
آرزوهای خودمان در تحقّق
ّ
تمام آرزوهایمان نرسیدیم ما در نیمهی راهیم؛ ا ّما هدفمان
تحقّق همــهی اهداف اســامی و تحکیم کامل شــریعت
اسالمی است.
قریب چهل سال از تشــکیل جمهوری اسالمی میگذرد؛
از روز ا ّول تــا امــروز آمریــکا و جبههی کفر و اســتکبار و

رفتارشناسی تکفیر؛ پنج
دستاورد داعش برای حامیانش
بهنام دارابی

بازخوانی عملکرد گروههای تکفیری و بهخصوص آنچه داعش در سوریه و عراق
انجام داده است و در واقع دستاوردهای داعش برای حامیان آن محسوب میشود
امری ضروری اســت که مانع از تکرار این تجربه تلخ در ســایر نقاط دنیای اسالم
می گردد .هرچند داعش در عراق و شــام پایان یافته است لیکن این گروه با تفکر
و رفتار خود هزینه زیادی بر مســلمانان وارد نمود که برخی از مهمترین آن ها را
میتوان اینگونه برشمارد:
 .1اسالم هراسی و تحریف مفاهیم و معارف دینی

چهرهای که داعش از اســام و مفاهیم اسالمی به نمایش گذاشته است چهرهای
وحشــتناک ،خشن ،خونریز و بیمنطق است .انجام انواع جنایات و نسلکشیهای
گسترده به نام اسالم و اجرای احکام اسالمی و از طرف دیگر بازتاب گسترده رسانهای
توانســت در دل مردم جهان هراس و نفرت از اســام ایجاد نماید .مفاهیم مقدسی
چون جهاد و شــهادت که برای مســلمانان یادآور ایثار و عظمــت بود در عملکرد
تکفیری ها تبدیل به مفاهیمی وحشــتآور در اذهان میگردد .دستاورد این اسالم
هراسی که سالها است از سیاست به عرصه سینما و هالیوود کشیده شده بود اینک
با این جنایات ،مســتندات فراوان عینی یافته است .بیشک کشورهای غربی با این
بهانه خواهند توانست محدودیت های فراوانی علیه مسلمانان اعمال نمایند و کنترل
جمعیت مســلمانان در اروپــا و امریکا به این طریق ممکن گــردد و از طرف دیگر
می تواند اجماع عمومی برای هرگونه حمله به کشورهای اسالمی حاصل نماید.
ادامه در صفحه 4

صهیونیســم با ما دشــمنی کردهاند ،ولی ما بهطور پیوسته
ّ
بحمدالل در
پیشــرفت کردیم .امــروز جمهوری اســامی
منتهای قدرت و ق ّوت اســت ،هر جایی که احتیاج به حضور
وکمــک ما باشــد در مواجهه و مقابلهی با کفر و اســتکبار
کمکمان را به آنجا میکنیم؛ این را صریح میگوییم.
امروز فلسطین ،مسئلهی ا ّول دنیای اسالم است
کلید غلبهی بر دشــمنان اسالم مسئلهی فلسطین است؛
چون آمدند یک کشــور اســامی را غصــب کردند و آن را
امنیت کشورهای
پایگاهی قرار دادهاند برای اخالل کردن در ّ
غدهی ســرطانی [رژیم صهیونیســتی]
این منطقه؛ باید با ّ
مبارزه کرد.

آیتاهلل اراکی در پیامی به مناسبت پیروزی بزرگ جبهه مقاومت:

پیروزی بزرگ جبهه مقاومت در راستای همگرائی
وحدت امت اسالمی است

آیت اهلل اراکی دبیرکل
مجمــع جهانــی تقریب
مذاهب اسالمی در پیامی
بــه رهبر معظــم انقالب
پیروزی جبهــه مقاومت
علیه توطئه بزرگ داعش
را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
محضر مبارک حضرت
آیت اهلل العظمی خامنــهای مدظله العالی رهبر
بزرگوار انقالب اسالمی
سالم علیکم و رحمه اهلل
پیــروزی بزرگ جبهه مقاومــت علیه توطئه
بزرگ داعش که از ســوی دشــمنان اســام و
بشــریت تدارک دیده شده بود را به حضرتعالی
که پرچمدار اصلی جبهه مقاومت هســتید و به
رزمندگان ایثارگری که با ایســتادگی و رشادت

و شجاعت کم نظیر این
غده سرطانی را از پیکر
جهان اســام زدودند
تبریک عرض می کنم.
بــدون شــک ایــن
پیــروزی عظیــم آغاز
مرحلــه ای جدیــد در
بیــداری اســامی و
در راســتای همگرائی
وحدت امت اسالمی است که امید است با تالش
مخلصان و متفکران و مصلحان جهان اســام و
تحــت رهبری و زعامت آن رهبر عظیم الشــان
به جنبشــی عظیم و وحدت آفرین تبدیل گردد
و راه را برای شــکل گیری امت واحده اسالمی
هموار سازد .
از خــدای متعال دوام نصرت و عزت آن رهبر
عزیز را مسألت دارم.
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علمای برجسته اهل سنت کشور در پیام تبریک پیروزی جبهه مقاومت:

لحظه ای از تبیین فتنههای آینده در میان امت اسالمی در پسا داعش غفلت نخواهیم کرد
به دنبال پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش

بر کشورهای اسالمی ،جمعی از علمای برجسته اهل سنت

کشور از جمله اعضای شورای برنامه ریزی مدارس علوم

دینی اهل سنت و جمعی از ائمه جمعه و مدیران مدارس
دینی ،پیام تبریکی خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمی
صادر و این پیروزی بزرگ را به ایشــان و عموم مسلمین

جهان تبریک گفته و به نقش کلیدی هدایتهای رهبری و
مجاهدتهای علمای دینی و رزمندگان جبهه مقاومت در

شکل گیری این پیروزی بزرگ تاکید کردند.

متن این پیام مهم بدین شرح است:
«باسمه تعالی»
« انا فتحنا لک فتحا مبینا»
محضــر مبارك ولی امر مســلمین و رهبــر عالیقدر نظام
جمهوری اسالمی ایران ،حضرت آیت اهلل خامنهای (حفظهاهلل)
سالم علیكم
شش سال قبل فتنه ای خطرناک گریبان گیر امت اسالمی
شــد و گروهی از افراطیون فریب خورده و جاهالن وابســته
به اســتکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل با هدف مبارزه با
موج بیداری اســامی و تفرقه انگیزی و ایجاد نزاع گســترده
بین صفوف امت اســامی  ،حرکت خباثــت آمیزی را آغاز و
با اغفال هزاران جوان مســلمان از سرتاسر جهان ،کشورهای
عراق و ســوریه را به خاک و خون کشیدند و با شنیعترین و
بینظیرترین جنایات بشری ،به نام اسالم و حکومت اسالمی،
با آبروی اســام بازی کردند و بازیگر نقشــه شوم مستکبران
و دشــمنان اســام  ،جهت ایجاد رعب و وحشت از اسالم و
مسلمانان در سرتاسر جهان شدند.
ایجاد بدعتهای خشن و نا مبارک بنام آئین مقدس اسالم،
ویرانی صدها مســجد و مکان مقدس دینی  ،کشــتار هزاران
مسلمان بی گناه و تجاوز به زنان و دختران و آوارگی میلیونها
نفر از مردم منطقه تنها گوشه ای از جنایات خوارج زمان است
که دل تمام آزادگان جهان را به درد آورد.
پیام مهم اخیر سرلشگر سلیمانی  ،مجاهد راستین سپاه اسالم

خطاب به حضرتعالی  ،مبنی بر ریشــه کن شدن شجره خبیثه
گروهک تکفیری ،صهیونیســتی داعش در عراق و سوریه چنان
شعفی در قلب مسلمین جهان بخصوص مسلمانان ایران اسالمی
و ملتهای مظلوم عراق و سوریه پدید آورد که قابل وصف نیست.
بی شــک تحقق این پیروزی بزرگ و شکست این توطئه
منحوس در آغازین روزهای ماه پر برکت ربیع االول  ،مرهون
الطاف بی کران الهی و عنایت ویژه پیامبر اعظم (ص) و رهبری
حکیمانه  ،شجاعانه و مقتدرانه حضرتعالی  ،بصیرت هوشمندانه
علمای دینی و خیزش امت اســامی جهت مقابله با این فتنه
عظیم بود که با مجاهدتهای ماندگار رزمندگان و شــهدای
گرانقدر جبهه بزرگ مقاومت اســامی اعم از شــیعه و سنی
در دفاع از کیان اســامی  ،مقدسات مسلمین و سرزمینهای
اسالمی پدید آمده و موجب پایان یافتن سیطره شجره خبیثه
داعش و ریشه کن شدن آن از بالد اسالمی گردید.
اینجانبان اعضای شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی
اهل سنت و جمعی از ائمه جمعه و علمای اهل سنت كشور ،
در این روزهای مبارک ماه میالد نبی مکرم اسالم(ص) و سالله
گرانقــدرش حضرت امام جعفر صادق(ع) و در آســتانه هفته
مقدس وحدت ،پیشانی شکر بر خاک می نهیم و مراتب تبریک
و تهنیت قلبی خود را از این نصرت باشکوه الهی به محضر ولی
امر مسلمین و سکاندار کشتی انقالب اسالمی  ،دولت  ،سرداران
و فرماندهان غیور نیروهای نظامی ایران اسالمی ،علمای دینی،
امت اسالمی  ،رزمندگان و مجاهدان دلیر و خانوادههای معظم

و عزیز شــهدای مدافع حرم از ملیتهای مختلف اعالم داشته
و بــه محضر آن رهبر فرزانه و عالیقدر اعالم می نماییم تا پای
جان در راه دفاع از اسالم عزیز  ،وحدت و همدلی بین مسلمین
و اعتالی پرچم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایستادگی
خواهیم کــرد و همانگونه که با تکیه بر اعتقادات اصیل دینی
و مذهبی خود و پیروی از منویات روشــنگرانه و راهگشــای
حضرتعالی  ،در طول این چند ســال  ،لحظه ای از روشنگری
مــردم مناطق مختلف و تبیین توطئههای جبهه اســتکبار و
گروهکهای مزدور تکفیری  ،صهیونیســتی فرو گذار ننموده
ایم  ،اینک نیز که موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت اسالمی
تغییر یافته و این جبهه در اوج صالبت و اقتدار به سر می برد،
در شرایط پســا داعش با درک فتنههای دامنه دار مستکبران
عالم و اذناب آنان  ،لحظه ای از تبیین فتنههای آینده گروههای
افراطی در بین جوانان امت اســامی غفلت نخواهیم کرد و با
حفظ هوشــیاری و وحدت و کار بصیرت زای فرهنگی و عدم
غفلت از مکر و کید دشــمنان اسالم مانع از رویش مجدد این
علفهای هرز در مرتع اندیشــههای خام جوانان جهان اسالم
خواهیم گردید زیرا پرواضح است با اندکی غفلت نخبگان جهان
اسالم به ویژه علمای دینی  ،فتنه ای دیگر دامن اسالم عزیز و
امت مسلمان را فراخواهد گرفت .باشد كه عنایت خاص الهی و
توجهات نبی مكرم اسالم (ص)،همواره شامل حال حضرتعالی
و همه خادمان اسالم باشد.
ان شاءاهلل  -والسالم علیكم و رحمه اهلل

ادامه از صفحه 3
ابتدا به پاکسازی کشــورهای اسالمی پرداخت
رفتارشناسی تکفیر؛ پنج دستاورد داعش برای حامیانش
 .2از بیــن بردن ثبات و امنیت کشــورهای
و بعد به اســرائیل رســید ».اما برخالف این ادعا
منطقه
هیچگاه داعش در مقابل رژیم صهیونیستی موضع
عراق و سوریه که هدف داعش در سه سال گذشته بودهاند
نگرفت .بر عکس در حمالت به مردم یک هم سویی بین داعش
کشــورهایی محروم و فاقد زیرساختهای اساسی هستند که
و اســرائیل دیده میشود .هجوم اســرائیل به غزه دقیقاً پس از
برای عمران و آبادی نیازمند ســالها تالش و مخارج سنگین
تســلط داعش بر قســمتهایی از خاک عراق صورت گرفت و
می باشــند .آنچه در این مــدت در این کشــورها رخ داد بر
پــس از پایان یافتن جنگ غــزه ،داعش بالفاصله حمالت خود
محرومیــت و فالکت ملتهای منطقه افزوده اســت و حداقل
به لبنان را آغاز نمود و با حزباهلل وارد جنگ گردید .اســتفاده
زیرســاخت ها و امکانات این کشورها را نیز ویران نموده است
گسترده از سالحهای اسرائیل توسط داعش و درمان مجروحان
که مســیر توسعه در این کشورها را ســالها به تأخیر خواهد
آن در بیمارســتانهای اسرائیلی نیز اخبار دیگری است که این
انداخت .از بین بردن دولتهای قانونی منطقه و تجزیه کشورها
هم سویی را تأیید میکند .به نظر میرسد امنیت اسرائیل درگرو
از اهداف دیگری بود که داعش و حامیان آن دنبال نمودند.
این ناامن کردن کشورهای منطقه است.
 .3از بین بردن میراث فرهنگی و معنوی مسلمانان
 .5نسخهبدل سازی از حکومت اسالمی
آن را نخواهد گرفت ،از اینجهت اســت که داعش با اسرائیل
از مفاهیــم دیگری که توســط داعش به کار برده شــد و
مســاجد هزارساله و آثار باســتانی و هنری که در یک آن ،هم سو گشت چون اســرائیل نیز سالها است تالش میکند
بســیاری از رســانهها اصرار دارند داعش را با آن نام بخوانند
از چهار طرف فرو ریختند صحنه بیســابقه دیگری است که چیزی از فرهنگ مسلمانان در فلسطین باقی نگذارد.
توســط داعش طی این چند سال خلقشــد .هرچند طالبان
«دولت اسالمی» است .این دولت سازی منتسب به اسالم که
 .4امنیت پایدار برای رژیم صهیونیستی
با فروریختن مجســمههای بودا در افغانستان در هدم میراث
داعش از ابتدا با این پرســش مسلمانان مواجه بوده است که پس از انقالب اسالمی ایران ،در جهان شدت گرفت بیارتباط
فرهنگی پیشرو بوده است اما ویران نمودن مساجد و زیارتگاهها چرا این گروه در مقابل اســرائیل که دشمن مسلمانان است و با تشکیل جمهوری اسالمی ایران نیست .لفظ «دولت اسالمی»
و تهدید به ویران نمودن کعبه از عجایب تاریخ اســام است .قبله اول مسلمانان را اشغال نموده است اعالم جهاد نمیدهد؟ امروز برای ناآشــنایان تداعی داعش را مینماید و مانع بزرگی
بســیاری از میراث فرهنگی و معنوی مسلمانان به بهانه شرک و همواره با این پاســخ مواجه شدهاند که «اسرائیل دشمن بعید بر سر راه بیداری اســامی و اسالمخواهی ملتهای مسلمان
و بدعت در این چند سال از بین رفت .میراثی که چیزی جای و منافقان و کشــورهای منطقه دشــمن قریب هستند لذا باید خواهد بود.
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آیت اهلل اراکی در مراسم جشن دانش آموختگی دانشگاه مذاهب اسالمی:

شاهدتحوالت مهم و بنیادین در دانشگاه مذاهب اسالمی هستیم
دانش آموختگان دانشگاه مذاهب اسالمی سرمایههای اسالم و جامعه اسالمی هستند

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در مراسم جشن
بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی با
آن اســام است :امروز
بیان این که بدون تردید آینده جهان از ِ
جامعه بشــر و تمدن غرب به بن بست رسیده است و دانشگاه
مذاهب اسالمی در آینده نقش بسیار عظیمی درجریان تمدن
ساز اسالم نوین ایفا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی ،مراسم جشن بزرگ دانش آموختگی
دانشجویان دانشــگاه مذاهب اسالمی شب گذشته( 8آذر ماه) در
آســتانه هفته وحدت و ایام والدت رسول مهر و رحمت حضرت
محمد مصطفی(ص) با حضور حضرت آیت محســن اراکی؛ دبیر
کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و ریاست هیئت امنای
دانشگاه مذاهب اسالمی و با استقبال و مشارکت دانش آموختگان و
دانشجویان شیعه و سنی داخلی و خارجی در سالن شهید ماموستا
شیخ االسالم برگزار شد.
در این مراسم آیت اهلل اراکی ضمن تبریک به مناسبت ایام هفته
وحدت و همچنین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه مذاهب
اسالمی و با قدر دانی از اقدامات و فعالیت های تیم مدیریتی جدید
این دانشگاه بیان داشت :ما گوهر گرانبهایی به نام اسالم عزیز در
اختیــار داریم که هیچ گوهر و آفریــده ای در این جهان نافع تر،
شــیرین تر و ارزشمند تر از این دین ،معارف ناب آن ،اهل بیت او
قرآن او نیست اما چون ما در کنار سرچشمه هستیم گاهی ارزش
آن را نمی دانیم.
آن اسالم است
بدون تردید آینده جهان از ِ
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با بیان این که
آن اســام است ،گت :قطعا این چند
بدون تردید آینده جهان از ِ
سال آینده ،متفکرین ،اندیشمندان و دانشمندان و اساتید دانشگاه
ها و مراکز علمی غرب دست نیاز به سوی ما و شما در حوزه ها و
دانشگاه ها دراز خواهند کرد تا اندیشه های اسالمی را جویا شوند
و بیاموزند.
وی افزود :امروز جامعه بشــر و تمدن غرب به بن بست رسیده
اســت و تمدن غرب محصوالتی که از خود به جای گذاشته بشر
را نا امید کرده اســت زیرا محصول آن چند جنگ بزرگ جهانی،
کشــتار و خونریزی است که هنوز هم با حمایت و توطئه آنها در

نقاط مختلف در حال پیاده شدن است.
آیت اهلل اراکی با اشاره با سفر چند ماه پیش خود به کشور برزیل
و تالش و تبلیغات سوء صهیونیست ها علیه این سفر ،اظهار داشت:
علیرغم تالش ها و تبلیغات منفی آنها ما دیدیم که جامعه برزیل
چقدر با ما همراه است و آنها تشنه اسالم و کسب و دریافت معارفی
هستند که دست ما و شماست.
دانشگاه مذاهب اسالمی در آینده نقش بسیار عظیمی
درجریان تمدن ساز اسالم نوین ایفا خواهد کرد
رئیس هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اسالمی در ادامه ضمن
تبریک مجدد به دانشــجویان و دانش آموختگان این دانشــگاه،
گفت :دانشــگاه مذاهب اســامی در آینده نقش بسیار عظیمی
درجریان تمدن ساز اسالم نوین ایفا خواهد کرد و امروز می بینیم
که این اقبال به ســوی دانشگاه مذاهب آغاز شده است و در سال
های آتی چندین برابر خواهد شــد و قطعا مــا باید در آینده در
اندیشه توسعه فضای دانشگاهی و آموزشی آن در داخل و حتی
خارج از کشور باشیم.
وی تاکید کرد :دانشــگاه مذاهب اسالمی باید مباحث تمدنی
را در اولویــت قرار دهد و مرکز اصلی پژوهش ها و آموزش های
تمدنی باشد و در این زمینه باید این دانشگاه پیشگام و پیشقدم
باشد.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی همچنین بر
ضروت ایجاد و راه اندازی رشته های جدید در این دانشگاه تاکید
کرد و افزود :رشــته های علوم انســانی از نگاه اسالمی را باید در
این دانشگاه پیگیری و راه اندازی کرد .رشته هایی همچون انسان
شناسی اسالمی ،جامعه شناسی اســامی ،روانشناسی اسالمی،
معماری و شهرسازی اســامی ،اقتصاد و علوم سیاسی و حقوق
اسالمی و ...باید توســط این دانشگاه تدریس و تحصیل و عرضه
شود و آنچه را که داریم اگر به خوبی تبیین کنیم بدون تردید و
یقینا استقبال خواهند کرد.
دانش آموختگان دانشگاه مذاهب اسالمی سرمایههای
اسالم و جامعه اسالمی هستند
آیــت اهلل اراکی با توصیه بــه آموزش زبان هــای خارجه به

جشن دانشآموختگی به روایت تصویر

دانشجویان دانشگاه مذاهب اســامی به عنوان ابزار مهمی برای
ارتباط با دنیا و انتقال معارف اســامی را یک ضرورت عنوان کرد
و اظهار داشت :متاسفانه یکی از مشکالت ما این است که زبان را
نمیدانیم و یا اگر می دانیم با اندیشه های اسالمی بیگانه بودیم و
یا با ژرفای آن به خوبی آشــنا نبود و یا با سبک عرضه آن نا آشنا
هستیم بنابراین اگر این معارف ناب را به خوبی عرضه کنیم آینده
تفکر بشر در دست ماست.
ایشان با تقدیرو تشکر مجدد از ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
جناب آقای دکتر مختاری و تیم همراه به خاطر تحوالت بنیادین و
اقدامات موثر در دوره مدیریت جدید این دانشگاه قرار دادن آن در
مسیر توسعه و تعالی و پیشرفت ،گفت :ما چشم انداز آینده را بسیار
درخشنده می بینیم و امیدواریم گام های بزرگی برداشته شود.
رئیس هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اسالمی در پایان تاکید:
دانش آموختگان دانشــگاه مذاهب اسالمی سرمایه های اسالم و
جامعه اسالمی هستند و باید یک رابطه علمی و فرهنگی خوبی را
تعریف کرد تا نیروهای آن در ارتباط با دانشگاه باشند و در کارهای
بزرگ علمی و پژوهشی و فرهنگی از آنها بهرهبرداری کنند.
در ابتدای این مراسم دکتر رضا صابری معاون آموزشی دانشگاه
گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه جذب دانشجو و فعالیت
های آموزشــی دانشگاه در دوره مدیریت جدید و تحوالتی که در
این عرصه صورت گرفته است ارائه داد.
در ادامه برنامــه های متنوع فرهنگی و هنری جشــن دانش
آموختگی از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
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اخبار دانشجویی:
نشســت بصیــرت افزایــی
«توطئه های صهیونیســت علیه امت
اسالمی» و برپایی نمایشگاه کتاب با
موضوع یهود شناسی به همت ستاد
دانشجویی سفیران تقریب باسخنرانی
استاد وپژوهشگر یهودشناس؛ جناب
آقای شمس الدین رحمانی
حضــور دانشــجویان خارجی
دانشــگاه در موکب بسیج دانشجویی
دانشــگاه در کربال معلی در مراســم
پیاده روی اربعین حسینی
مشارکت گســترده دانشجویان
دانشــگاه در جمع آوری کمک های
نقــدی و غیر نقدی وارســال آن به
مناطق زلزله زده کرمانشاه
حضور تیم کانــون هاللاحمر
دانشگاه مذاهب اسالمی در جمعیت
هالل احمر تهران جهت ســاماندهی
کمکهای مردمی
برگــزاری مســابقه کتابخوانی
به مناســبت هفته بسیج با محوریت
کتابچه«لوال ســه قــاره» با موضوع
روایتــی هوشــمندانه از نقــش
صهیونیســم در نفــوذ فرهنگــی-
سیاســی منطقه خاورمیانه به همت
بسیج دانشجویی
اطالعیه اداره کل دانشــجویی
درخصوص آغاز ثبت نام در انتخابات
“شورای صنفی-رفاهی” دانشگاه
برگزاری جشــن پیروزی محور
مقاومــت در چهار راه فلســطین با
همــکاری تشــکل های دانشــجویی
دانشــگاه بــا پخش و توزیــع گل و
شیرینی همزمان با اعالم پایان داعش
از سوی سردار سلیمانی
فراخــوان مســابقه یادداشــت
نویســی با موضــوع « :نقش تقریب
میان مذاهب اســامی در ریشه کن
کردن تکفیر»
برگزاری سلسله جلسات جریان
شناسی سیاســی معاصر با محوریت
آمــوزش مبانی تحلیل سیاســی به
همت بسیج دانشجویی دانشگاه

گفت وگو
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برنامهها و رویکردهای جدید آموزشی دانشگاه در گفت و گوی «انسجام» با دکتر صابری:

از اخذ مجوز تاسیس دو دانشکده تا حذف شرط
مصاحبه در کارشناسی و ارشد

دکتر صابری معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه در
گفت و گو با دو “هفته نامه انسجام” درباره برنامه های حوزه آموزشی
و تحصیــات تکمیلی در ســال تحصیلی جدید ،گفــت :تجمیع و
ساماندهی گروه های آموزشــی دانشگاه ،راه اندازی شورای بررسی و
ایجاد رشــته های تحصیلی جدید ،حذف شــرط مصاحبه از دفترچه
آزمون سراســری ،افزودن رشــته های جدید و ایجــاد صندلی برای
دانشــجویان ،دعوت از اساتید مجرب در نیمسال دوم و جذب اعضاء
هیئت علمی جدید در فراخوان بهمن ماه از جمله این برنامه هاست.
تجمیع و ساماندهی گروههای آموزشی دانشگاه
دکتر صابری معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی شکل دهی و
ساماندهی گروههای آموزشی و استفاده از ظرفیت هیئت علمی دانشگاه
را از جمله اقدامات انجام شده در دوره جدید عنوان کرد وگفت :یکی از
کارهایی که در طی این مدت دانشگاه مذاهب اسالمی توانست انجام
دهد ،شکل دهی و ساماندهی گروههای آموزشی و استفاده از ظرفیت
هیئت علمی دانشــگاه بود که نتیجه خوبی به همراه داشت و دانشگاه
توانست در شکل آکادمیک و دانشگاهی قرار بگیرد.
معاون آموزشــی دانشــگاه افزود :دانشــجویان دانشــگاه مذاهب
اســامی ،گروههای آموزشــی را به عنوان مهمترین مرجع آموزشی
خود می شناســند و به آنجا مراجعه می کنند و بســیاری از مسائل
آموزشــی خود را از طریق اعضاء هیئت علمــی پیگیری می کنند و
در ســال تحصیلی جدید سعی برآن بوده است که از تجمیع ظرفیت
هیئت علمی بتوانیم به درستی استفاده کنیم و در گروههای آموزشی
حداقلی از اعضای هیئت علمی داشته باشیم .
وی بیان داشت :در شکل قبلی گروههای آموزشی به نحوی تعریف
شده بود که دانشگاه فاقد ظرفیت هیئت علمی در گروه ها بود و فقط
یک نفر وظیفه ابالغ داشــت در حالی که او به تنهایی نمی توانست
وظیفه گروه آموزشی را انجام دهد و فعالیت او به تنهایی اص ً
ال معنی
گروه آموزشی نمی داد.

بخش اول

دکتر صابری با اشــاره به فواید تجمیع گروه های آموزشی ،گفت:
اکنون تجمیع تصمیمات گروههای آموزشی به عنوان شورا قرار می
گیرد و در تجمیع گروه بندی های آموزشی مثال ،گروه بندی شورای
آموزشــی فقه و حقوق دانشــجویان ارزش پیدا می کند و اگر هیئت
علمی بتواند در جذب دانشجوهای بیشتر به دانشگاه اقدام کند ،خود
این افراد در آینده به گروهها ی آموزشی تبدیل می شوند و در قالب
نام های جدیدی که در آینده انتخاب می شود فعالیت می کنند.
مجوز تاسیس  2دانشکده را از وزارت علوم گرفته ایم
دکتر صابری در خصوص تاســیس دانشــکده های جدید و تبدیل
واحدهای دانشگاه در شهرستانها به عنوان قطب یک رشته تحصیلی
اظهار داشــت  :گروههای آموزشی ظرفیت این را دارند که تبدیل به
دانشــکده شــوند و دانشگاه مجوز تاسیس  2دانشــکده را از وزارت
علوم  ،تحقیقات و فناوری گرفته است .یکی دانشکده قرآن و حدیث
ودیگــری دانشــکده فقه و حقوق اســت که در آینــده نزدیک این
دانشکده ها در این دانشگاه تاسیس می شود و ما گروههای آموزشی
را در این دانشــکده ها قرار می دهیم .همچنین تالش برآن است که
واحدهای دانشــگاه را در قالب دانشــکده معرفی کنیم و این برای
دانشگاه ارزشی اســت که خود را با تعدد دانشکده معرفی کند .مثال
دانشــکده فقه و حقوق در یک شعبه به عنوان قطب آن رشته بتواند
فراتر از استان خود سرویس آموزشی دهد.
افزودن رشتههای جدید و ایجاد صندلی برای دانشجویان
وی در خصوص افزودن رشــته های جدید در دانشگاه نیز گفت:
عمال یکی از انتظارات گروههای آموزشــی این اســت که نسبت به
بازنگری رشــته های آموزشی دانشــگاه اقدام کنند لذا به گروههای
آموزشــی اعالم کردیم که در راســتای ســرفصل های دروس قرار
گیرند و به ســمت رشــته هایی پیــش بروند کــه تقاضای جدید
دانشگاهی داشته باشــد و در این رشته ها بتوانیم برای دانشجویان
جدید در این دانشــگاه صندلی ایجاد کنیم .خوشبختانه هیئت امنا
در اساسنامه اصالحی انجام داد و مأموریت دانشگاه مذاهب اسالمی
را در ســایر علوم اســامی تعریف کرد بنابراین در سایر رشته های
علوم انســانی و علوم دیگر ماموریت دارد و باید حضور داشته باشد
و رشته ایجاد کند.
معاون آموزشــی دانشگاه ادامه داد :به دنبال این اصالح و تصمیم،
شــورای توسعه رشته های دانشــگاهی در دانشگاه مذاهب اسالمی
ایجاد شد که به سمت ایجاد رشــته های جدید و جذب دانشجویان
جدید خواهد رفت که در این راستا باید کارهای بنیادی انجام شود
و تقاضای جدی در حوزه علم دیده شود .این کار با مطالعه و در طی
 2و 3ماهه تحقق خواهد یافت و مجوز از وزارت علوم دریافت خواهیم
کرد که اگر مجوز برای شعبه مرکزی اخذ شود برای شعبه ها نیز اخذ
مجوز سخت نخواهد بود.

نشست هفتگی ریاست دانشگاه با
معاونتها و واحدهای مختلف
اولین دیدار و نشســت صمیمی هفتگی دکتر
مختاری با معاونین و بخش های مختلف دانشگاه
با هدف اســتماع گزارش ها و قــرار گرفتن در
جریان فعالیت ها و اقدامــات معاونت ها در امور
مربوطه و محوله و همچنین بیان نکات و توصیه
هایی در خصوص برنامه های پیشــرو در جهت
رسیدن دانشگاه به اهداف و جایگاه حقیقی خود

در معاونت پژوهشی و فناوری اطالعات و دومین
دیدار و نشســت صمیمی هفتگــی نیز در واحد
خواهران با حضور مسئوالن ،اعضای هیئت علمی
و کارکنان این واحد برگزار شد.
گفتنی است این نشست ها و دیدارها هر هفته
به میزبانی یکی از معاونت ها و واحدهای دانشگاه
برگزار خواهد شد.
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با حضور آیتاهلل سیلمانی و علمای شیعه و اهل سنت

چهارمین همایش قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه
اهل سنت در استان سيستان و بلوچستان برگزار شد

برتری مقاله «آقای حسین سرمد محمدی»،
کارشناس مســئول کتابخانه دانشگاه مذاهب
اسالمی واحد مرکز با عنوان «بازخوانی نظریههای
اهل سنت درباره قیام حسینی»
چهارمین همایش قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل
با حضور آیت اهلل سلیمانی نماینده مقام معظم رهبری
در اســتان ،مدیران کل ادارات ،روحانیت اهل سنت و
تشیع ،معتمدین و ریش سفیدان قبایل و طوایف ،بانوان
فرهیخته و جمعی از مســئولین ،اساتید و دانشجویان
دانشــگاههای مختلف استان در ســالن اجالس دفتر
نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان سيستان
و بلوچستان برگزار شد.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی نماینده مقام معظم
رهبری در اســتان سیستان و بلوچستان ،اظهار
داشــت :برخی بزرگان اهل ســنت کتابهای مقتلی
برای امام حســین(ع) نوشــته اند که نشان می دهد
اعتقاداتشان در این زمینه مشابه اعتقادات شیعه است.
نماینده مقــام معظم رهبری در امور اهل ســنت
استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان افزود :البته
اهل سنت مراسم ســوگواری و عزاداری تشیع را برای
اباعبــداهلل(ع) ندارند اما به یاد امام حســین(ع) قرآن
تالوت می کنند.
امام جمعه زاهدان گفت :تمام علما ،بزرگان ،معتمدان
و ریش سفیدان اهل سنت برادران ما هستند و وحدت
میان تشیع و تسنن مانعی بزرگ برای ایجاد رخنه در
جامعه اسالمی است.
نماینده ولی فقیه در سیســتان و بلوچستان افزود:
قیام عاشورا نه تنها از نگاه مسلمانان بلکه از دید تمامی
آزادی خواهان جهان کالس فشــرده ای محسوب می
شود که به تربیت انسانها پرداخته است.
آیت اهلل ســلیمانی اظهار داشــت :عاشــورا از نگاه
مورخــان تاریخی به گســتردگی همه عالــم ،از نگاه
مربیان دانشگاهی انسان ساز ،از نگاه حماسه سازان یک
حماسه پرشکوه و بی نظیر و از منظر عارفان صحنه ای
از تبلور عاشقی است.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی:
جامعه اهل ســنت به اهل بیت(ع) عشــق

میورزند
همچنین مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی نیزطی
ســخنانی در ایــن همایش با بیان این کــه قیام امام
حســین(ع)در مقابل افراد باطل و مسلمان نما به حق
بود ،گفت :امام حســین (ع) احساس کرد یزید لیاقت
مسئولیت حکومت اســامی را ندارد و زحمات رسول
اکرم(ص) برای تحکیم بنیان اســام در خطر است و
با دعوت مردم به سمت عراق حرکت کرد و آن حادثه
عظیم اتفاق افتاد و جام شهادت را نوشید.
وی ادامه داد :اهل ســنت قیام امام حسین(ع) را
به حق می داند و بر این معتقد اســت که وقتی در
جامعه فساد به اوج برسد و مملکت اسالمی به خطر
افتد با الگو گیری از اباعبداهلل(ع) باید قیام کند.
امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان گفت:
امام حســین(ع) برای اهل سنت اسوه و الگو است و
به داشتن محبت اهل بیت(ع) افتخار می کند.
مولوی اســماعیل زهی افزود :جامعه اهل ســنت
به اهل بیت(ع) عشــق می ورزند و داشــتن عقیده
بر اینکه عزاداری فقط ســه روز است و یا نپوشیدن
لباس ســیاه نشانه بی احترامی آنان به اهل بیت(ع)
نیست.
در این مراسم همچنین مولوی نذیر احمد سالمی،
عضو مجلس خبــرگان نیز با اشــاره به توطئه های
دشــمنان برای تفرقه افکنی میان مسلمانان گفت:
مردم شیعه و سنی ایران اسالمی به ویژه سیستان و
بلوچستان ارتباط بسیار خوب و بدور از هر اختالفی
با هم دارند که باید در مسیر تحکیم آن گام برداشت.
نماینده مردم اهل سنت سیستان و بلوچستان در
مجلس خبرگان رهبری نیــز در این همایش اظهار
داشــت :روایات زیادی در رابطه با ارادت اهل سنت
به اهل بیت(ع) و امام حسین(ع) در کتب اهل سنت
وجود دارد.
در این مراســم از مقاالت برتر و همچنین مقاله
آقای حسین سرمد محمدی کارمند دانشگاه مذاهب
اســامی تهران با عنوان «بازخوانی نظریه های اهل
ســنت درباره قیام حســینی» به عنوان مقاله برتر
انتخاب و تجلیل شد.
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اخبار کوتاه

دیدار دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی و مشاور امور
ارتباطات حوزوی دانشگاه با آیت اهلل اعرافی مدیر حوزههای علمیه
گســترش ارتباط با حوزههای علمیه و بهره
در این دیدار در خصوص
َ
گیری از اساتید برجسته حوزه تاکید شد.
دیدار مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی با رئیس دانشگاه
حلب سوریه ،رئیس موسسه پژوهشــی مسارات ،رئیس موسسه پژوهشی
بیت الحکمه عراق در خصوص بررسی زمینه همکاریهای علمی و دانشگاهی
و معرفی دانشــگاه در مصاحبه با شــبکههای تلویزیونی در حاشیه دومین
همایش علمی بین المللی دانشگاههای ایران و جهان عرب” در تونس
پیام تســلیت و همدردی دانشگاه مذاهب اســامی درپی حادثه
مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور
برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نگارش مقاله
نویسی به همت معاونت پژوهشی
حضور معاون پژوهشی دانشگاه در نشست معاونان پژوهشی با عنوان
«بررســی بدرفتاری علمی یا همان ســرقت علمی» در محل ایرانداک با
همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
آزمون اختصاصی پذیرش دانشــجو در مقطع “کارشناسی ،ارشد و
دکتری” دانشگاه مذاهب اسالمی( ویژه طالب حوزههای علمیه و مدارس
علوم دینی)  23آذر ماه برگزار میشود.
حضور پروفسور فرحات الجعیبری رئیس فرقه اباضیه شمال آفریقا
در دانشگاه مذاهب اسالمی و دیدار با معاونین دانشگاه
وی جزو شخصیتهای تاثیر گذار علمی در شمال آفریقا،تونس و عمان
و رئیس فرقه اباضیه در شمال آفریقاست.
دیدار رئیس مرکز مطالعات اسالمی آفریقای جنوبی (شیخ شعیب)
با مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه
برگزاری نشســت علمی “ بررسی جریانهای تکفیری در آفریقایی
جنوبی” به زبان انگلیسی
دیدار معاون سازمان دیانت و رئیس شورای دینی ترکیه با مدیرکل
دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی
ديدار معاونين دانشگاه با استاندار هرمزگان
در این دیدار که دکتر گلرو و دکتر صابری حضور داشــتند ،اســتاندار
محترم براي تامين زمين جهت احداث ساختمان آموزشي واحد بندرعباس
قول مساعد داد.

اخبار شعب
برگزاری نشست هم اندیشی اساتید واحدزاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی
نشست هم اندیشی اساتید باحضور مسئولین و اساتید واحد زاهدان
دانشگاه مذاهب اسالمی در محل کتابخانه این دانشگاه برگزار شد .
در ابتدای این نشست “ استاد مولوی نذیر احمد سالمی” به بیان مطالبی
در باب جایگاه و اهمیت تزکیه و تعلیم پرداخت.
توزیع کمکهای اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی
در روســتاهای دور افتاده زلزله زده دشت ذهاب و ازگله استان کرمانشاه
توسط دانشجویان و کارکنان واحد کردستان دانشگاه
حضور سرپرست واحد کردســتان دانشگاه در برنامه زنده تلویزیونی
شبکه کردستان با موضوع” سبک زندگی پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)”
«نشست بررسی نقش بانوان در تحوالت جهان اسالم» با حضور خانم
دکتر شریعتی مدیرکل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در
دانشگاه مذاهب اسالمی واحد کردستان برگزار شد.
برگزاری اردوی کوه نوردی دانشجویان در واحد زاهدان دانشگاه
دانشــجوی دانشــگاه مذاهــب اســامي واحد کردســتان آقاي
اميرحسين قيصربيگي مقام اول مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی
غرب کشور را کسب کرد.
حضــور دانشــگاه مذاهب اســامی در هیجدهمین نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهشــی و فناوری اســتان هرمزگان همزمان با هفته
پژوهش و فناوری
در افتاحییه این نمایشگاه استاندار هرمزگان از غرفه دانشگاه مذاهب
اسالمی واحد بندرعباس بازدید به عمل آورد.

صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاران این شماره :الناز بغدادی
زیر نظر :روابط عمومی
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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 :

مدیرکل همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه در همایش ایران و جهان عرب در تونس:

دانشگاه مذاهب اسالمی آماده همکاریهای علمی با
دانشگاههای جهان عرب است

مدیرکل همکاریهای علمی و بین المللی دانشــگاه مذاهب
اسالمی گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی در زمینه مطالعات مقارن
پیــش تاز و پیش گام بوده و آماده اشــتراک و انتقال تجربیات
خود به جهان عرب در این زمینه است.
حجت االسالم والمســلمین دکتر یحیی جهانگیری مدیر کل
همکاریهای علمی و بین المللی دانشــگاه مذاهب اســامی در
ســومین مجمع علمی دانشــگاهی ایران و جهان عرب در تونس
حضور دارد ضمن ارائه مقاله خود درخصوص «رابطه علمی ایران و
تونس» به معرفی ظرفیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی و تجربیات
موفق این دانشگاه به ویژه در زمینه مطالعات مقارن پرداخت.
وی با تاکید بر آمادگی کامل این دانشگاه برای تبادالت علمی
با دانشــگاههای جهان اسالم درزمینه های آموزشی ،پژوهشی و
دانشجویی افزود :قدرت علمی دانشگاههای جهان اسالم در هم

افزایی و به هم پیوستن است.
دکتر جهانگیری گفت :امروز جهان اســام بیش از هر زمان
دیگــری بــه مباحث علمی و دانشــگاهی در حــوزه مذاهب و
مطالعات تطبیقی و مقارن نیاز دارد.
وی ادامــه داد :امروزه همه باید از ظرفیت های همدیگر برای
رشد اسالم و مبارزه با اسالم هراسی در دنیا استفاده کنیم.
مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی دانشــگاه مذاهب
اســامی با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت های دانشگاهی برای
معرفی اســام به نســل جوان گفت :پژوهش های مشترک می
تواند به همگرایی و نیز به شناخت دقیق اسالم کمک کند.
گفتنی است سومین مجمع علمی دانشگاهی ایران و جهان
عرب با حضور  20عضو عربی و ایرانی تا  21آبان ماه در کشــور
تونس ادامه دارد.

یادداشت دانشجویی

رفتار داعشیان تبری جستند و حتی جان خود را برای برچیده شدن
سیطره این تکفیریهای خونخوار فدا کردند.
تنها راه برونرفت از این مهلکه اتحاد و همبستگی بین مسلمین
که ارزشهای مشــترک فراوان دارند میباشد و تا زمانی که این اصل
فراموششدهی قرآن وسنت و ســیرهی اصحاب و اهلبیت در میان
مسلمین بازنگردد و همچنان کشورهای اسالمی به جنگافروزی در
منطقــه بپردازند و خون کودکان و زنان را با ســاحهای غربیها به
زمین بریزند ،این وضع تأســفبار ادامه پیدا خواهد کرد و سود آن را
کمپانیهای تولید سالح که در کشورهای غربی هستند میبرند ،این
کشتارها جز منفعت برای تجار سالح ندارد.
دل آدمی به درد میآید وقتیکه صحنههای خونآلود مسلمانان را
میبیند و این درد زمانی بیشــتر میشود که قاتل آنها بازهم مدعی
اسالم اســت .ظفر و پیروزی زمانی از آن مسلمانان است که خود را
مسلمان بدانند و فرقهگرایی و مذهب گرایی در درجات پایینتر قرار
بگیرند.
اگر مسلمانان به ندای اصلی اسالم که قتل یک انسان را مساوی با قتل
تمامی بشریت میداند گوش فرا میدادند هرگز اینگونه رفتارها از آنان
سر نمیزد .به امید روزی که وحدت مسلمین دغدغه اندیشمندان اسالم
قرار گیرد و منفعت شخصی خود را فدای مصلحت مسلمین کنند....

نظیر احمد حسین بُر ؛ دانش آموخته اهل سنت دانشگاه/
کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی

قرائت فراموش شده از دین به نام اتحاد

از شکلگیری نخستین پایگاه مسلمین بیش از چهارده سده در حال
گذر است ،در گســترهی فراخ این تاریخ نهال اسالم از شکل نحیف
اولین به درختی فربه مبدل شــده است که درون خود انواع اندیشه
و ایده را جایداده اســت که همگی دعوی اســام و درد خود را درد
دین میدانند و هرکدام از آنها سعی بر تعریف اسالم ناب کردهاند؛ از
مذاهب فقهی تا کالمی ،عرفان و فلسفه و...
و از متأخرین این خوانش ها از اسالم قرائت داعشیان از آن است که
اسالم را دچار بحران هویت میدیدند و راهحلی که برای برونرفت از
این مشکل ارائه کردند تغییر نوع حکومت به خلیفهگری بود و تنها راه
رسیدن به شکوه گذشته را برپایی حکومت خلیفه میدانستند و برای
رسیدن به آن ،چه ظلمهایی که بر مردم روا داشتند و هر آنکس که
از فرمان بیعت خلیفه سرپیچی میکرد او را به بردگی میبردند یا جان
او را میستاندند ،اما شاهد آن هستیم که این پروژه هم اقبال عمومی
نداشت و مردم مسلمان دل در گروی آن نگذاشتند ،بلکه از اعمال و

بررسی تدوین طرح
«متدلوژی مطالعات
مقارن» و معرفی نشریه
«مناره االسالم در شورای
پژوهشی دانشگاه

در جلســه  16آبان شورای پژوهشی
و فناوری دانشــگاه ،عالوه بر آشنایی
اعضای شورای پژوهشی با نشریه «مناره
االســام» که مجله تخصصی مطالعات
اســامی متعلق به شــورای مسلمانان
روسیه است و به سه زبان روسی ،عربی

تازه های نشر در حوزه تقریب

مجله فقه مقارن؛ نخستین مجله
تخصصی در حوزه فقه مقارن
مذاهب اسالمی
دانشــگاه مذاهب
اســامی با هدف
گسترش و ارتقای
کمــی و کیفــی
مطالعات حوزه فقه
مقــارن و حقــوق
اسالمی ،دوفصلنامه
«فقه مقــارن» را
بــا رتبــه علمی ـ
پژوهشی و رویکرد
تقریــب مذاهــب
منتشر کرده است.
محورهای مقاالت این مجله فقه مقارن به شرح ذیل
اعالم شده است:
– بیان اندیشــههای ائمه و فقهای مذاهب اسالمی به
صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مســائل حقوقی و
خانواده
– بیان اندیشــههای ائمه و فقهای مذاهب اسالمی به
صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مسائل کیفری
– بیان اندیشــههای ائمه و فقهای مذاهب اسالمی به
صورت تطبیقی و مقارن در حوزه امور عبادی
گفتنی است مجله فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسالم
به عنوان اولین مجله با رویکرد مقارنه و تطبیقی آراء
و نظرات مذاهب مختلف اسالمی براساس نامه شماره
۳/۱۸/۱۲۷۸۴۱مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰کمیسیون بررسی
نشریات علمی کشور ،از شماره اول حائز رتبه علمی ـ
پژوهشی گردیده است.
این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،پایگاه
نشریات ادواری ایران ،بانک اطالعات نشریات کشور و
پایگاه مجالت تخصصی نور نمایه می شود .
اعضای تحریریه این مجله علمی – پژوهشی از اساتید
برجسته تشیع و اهل سنت در حوزه فقه و حقوق می
باشند.
همچنین این مجله به صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب
اسالمی ،مدیر مسئولی دکترمحمدحسین مختاری و
سردبیری دکترعابدین مؤمنی منتشر می شود.
این مجله از اســتادان ،پژوهشــگران و دانشــجویان
تحصیالت تکمیلی (با همکاری استاد راهنما) دعوت
کرده تا مقاالت علمی ـ پژوهشی خود را به این مجله از
طریق سامانه fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
ارسال کنند.

و انگلیسی منتشر می شود مقرر گردید
اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت
درج مقاله در این مجله اقدام نمایند.
همچنین تدوین طرح اولیه «متدلوژی
مطالعات مقــارن» توســط گروهی از
استادان صاحب نظر و ارائه ان به شورای

پژوهشی دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلســه دو طرح تحقیقاتی با
عنوان «درســنامه مقاصد شــریعت» و
طرح«تحقیــق و ترجمــه کتاب االمام
الصادق و اراءه الفقهیه» نیز مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

