
نخستین کنگره بین المللي »امام مهدي)عج( 
و آین��ده جه��ان«، در آغاز خردادماه س��ال 
ج��اری )10 تا 12 رجب( ب��ا محوریت بعثه 
مقام معظ��م رهبری  در عتب��ات عالیات برپا  
ش��د. این کنگره به مدت س��ه روز با حضور 
شخصیت هاي علمي و حوزوي از دو کشور 
ایران و عراق و با پیام آیت  اهلل العظمی صافی 
گلپایگان��ی در ش��هرهاي نجف اش��رف و 

کربالي معلي برگزار شد.
حضرت آیت  اهلل العظمي صافي گلپایگاني 
در پیام خود، مهم ترین مس��ئولیت ها در قبال 
حضرت ولي عصر اروحنا فداه را بدین شرح 

عنون نمودند:

* باید فرهنگ مهدویت را در بین مسلمانان 
نش��ر داده و آیات و روایات بش��ارت دهنده 
به ظه��ور موعود را در حوزه ه��اي علمیه و 

رسانه هاي تبلیغي و فرهنگي تبلیغ نماییم.
* از فرهنگ مهدویت در جهت وحدت امّت 
اسالمي استفاده کامل نماییم؛ چراکه اعتقاد 
به حضرت مهدي7 م��ورد اجماع و قبول 
همه مسلمانان مي باشد. در این جا به برادران 
عزیز عراقي توصی��ه مي کنم که در تقویت 
وح��دت در ع��راق، از فرهن��گ مهدویت 
نهایت اس��تفاده را ببرند؛ چراکه عراق مرکز 
دولت آن حض��رت عج��ل  اهلل تعالي فرجه 

برگزاری کنگره بین  المللی »امام مهدی)عج( و آینده جهان«
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الشریف است؛ پس اهل عراق باید وحدت 
کلمه داش��ته باشند و الفت و برادري را پیشه 

خود سازند و به ایشان متمّسک شوند.
* جهانیان را با فرهنگ مهدویّت آشنا کنیم؛ 
چراکه یکي از مسلّمات اسالم این است که 
حضرت عیس��ي بن مریم7 در زمان ظهور 
حضرت مهدي)عج( از آسمان فرود خواهند 
آمد و به همراه ایش��ان، ب��ه اصالح جهان و 

وحدت و آسایش مردم مي پردازند.
* باید ح��وزه نجف و قم در قضیه حضرت 
مهدي)عج( به پژوهش هاي عمیق بپردازند 
و مؤسس��ات ای��ن دو ش��هر مق��دس، با هم 
مراودات علمي داش��ته و در همین راس��تا با 
مؤسس��ات علم��ي جهاني تب��ادل نظر کنند 
و همکاري ه��اي خ��ود را در نش��ر فرهنگ 
مهدویت که بش��ارت دهنده آینده اي روشن 

و برتر است، بیشتر نمایند.
* حوزه هاي علمیه در تربیت طالب در اعتقاد 
و ارتباط با امام عصر ارواح العالمین له الفدا 
اهتمام بورزند؛ چرا که طالب عزیز، فرزندان 
و سربازان ایشان هستند و در سایه عنایات و 
برکات آن حض��رت زندگي مي کنند؛ پس 
بسیار شایسته است که فرهنگ مهدویت در 
برنامه هاي تربیتي حوزه ها وارد شود و ارتباط 
با حضرت مهدي)عج( از برنامه هاي تربیتي 

طالب قرار بگیرد.

آی��ت  اهلل امامي کاش��اني در ای��ن کنگره 
با اش��اره ب��ه وج��وب اطاع��ت از حضرت 

مهدي)عج( فرمودند: »اطاعت از امام عصر، 
اطاعت از پیامبر اعظم است«.

»منیر الس��عدي« رئیس دانشگاه کربال هم 
در این کنگره اظهار داشت:

متأسفانه ش��اهد قتل و کشتار و خون ریزي 
در دنیاي معاصر هستیم و بحران  هاي زیادي 
در روابط بش��ري ایجاد ش��ده است و بعضا 
قوانین��ي در برخي کش��ورها ب��ه تصویب 
مي  رس��د که تعارض صریح با اخالق دارد. 
در چنین شرایطي، انسان  هاي پاک به دنبال 

ظهور امام حجت هستند.

آیت  اهلل آصفي، رییس کنگره امام مهدي 
و آین��ده جهان در اختتامیه این همایش س��ه 
روزه ب��ا تقدی��ر از تمامي دس��ت  اندرکاران 
ایراني و عراق��ي برگزاري این کنگره علمي 

اظهار داشت:
تش��کر وی��ژه از مجم��ع اهل بی��ت نجف، 
دانش��گاه کوفه، پژوهش��کده مهدویت دفتر 
تبلیغات اس��المي حوزه علمیه قم، بعثه مقام 
معظم رهب��ري در امور حج و زیارت، جامعه 
المصطفي العالمیه، کتابخانه عالمه قرش��ي، 
دانش��گاه کربال، مرک��ز تخصصي مهدویت 
ح��وزه علمیه ق��م، انجمن علم��ي مهدویت 
حوزه علمیه ق��م داریم؛ ضم��ن این که عتبه 
حس��یني و علوي نیز همکاري صمیمانه  اي با 

دست  اندرکاران کنگره داشتند.
وي با اش��اره به اس��تقبال اس��اتید حوزه و 
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دانشگاه از این کنگره خاطرنشان کرد: 

مق��االت منتخ��ب کنگ��ره در روز دوم در 
کمس��یون  هاي چهارگان��ه م��ورد بحث و 
بررس��ي قرار گرفت و در نهایت، مقاالت 
برگزی��ده در قالب ش��ش جل��د کتاب در 
اختی��ار عموم قرار مي  گی��رد؛ ضمن این که 
دو جل��د کتاب آیت  اهلل امامي کاش��اني نیز 

تقدیم میهمانان کنگره خواهد شد.
بنابراین گزارش، کنگره »امام مهدي)عج( 
و آینده جهان« با ه��دف تعامل و همگرایي 
علما و اندیش��مندان ایران و ع��راق و توجه 
به فرهن��گ اصی��ل مهدویت، ایج��اد زمینه 

گفت وگو میان متفکران شیعه و اهل سنت و 
عرضه تفکر ناب مهدویت به جهانیان برگزار 

شد.
همچنی��ن در پایان این کنگره، بیانیه پایاني 
به همت اندیشمندان، صاحب  نظران و علماي 
حوزه و دانش��گاه ای��ران و عراق تدوین و از 
سوي حجت  االسالم والمس��لمین سید منذر 
حکی��م قرائت ش��د؛ ضم��ن این ک��ه کتاب 
»بشارة المان« و مجموعه مقاالت کنگره از 
سوي آیت  اهلل امامي کاشاني و حجت  االسالم 
والمس��لمین اس��کندري، نماین��ده بعثه مقام 

معظم رهبري در عراق رونمایي شد.

زیارت فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق از آستان علوی
»مارتین کوپلر« نماینده دبیرکل سازمان ملل 
در ع��راق، به زیارت آس��تان ق��دس علوی 
شرفیاب ش��د و پس از زیارت بارگاه مطهر 
گفت: بارگاه مطهر امام علی7 می بایس��ت 
برای تمام��ی عراقیان و حت��ی جهانیان الگو 
باشد. این مکان مطهر، تنها شامل شهر نجف 
نمی   ش��ود؛ بلکه جلوه آشکاری از انسانیت و 

صلح است. 
مارتی��ن کوپلر  ک��ه قرار اس��ت در آینده 
نزدیک، وظایف بین  المللی خود را در عراق 
به پایان برس��اند، با مرجع عالي قدر حضرت 

آیت  اهلل سیس��تانی نی��ز دیدار ک��رد. وی در 
دیدار با تولیت آستان، وظایف هیأت اعزامی 
از س��ازمان ملل را برای کمک به ملت عراق 
ش��رح داد. تولی��ت آس��تان مق��دس علوی 
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حجةاالسالم والمسلمین زین الدین نیز به نوبه 
خود، تالش  های انسان  دوس��تانه سازمان ملل 

را مورد تحسین قرار داد.
مارتی��ن کوپل��ر در مصاحب��ه ب��ا واح��د 

خبررسانی آستان علوی گفت:
هرگاه این م��کان مطهر را زیارت می  کنم، 
احس��اس عجیب��ی به من دس��ت می  دهد و 
اهمیت تاریخی و دین��ی آن را که یکی از 
ابعاد مهم ش��هر نجف اشرف است، درک 
می کنم ... در این ج��ا می  توان پیام صلح و 
دوس��تی را احساس کرد. این مکان مقدس 
می  بایس��ت الگویی برای عراقیان و جهانیان 
باشد  . به همین سبب همیشه دوست دارم به 

زی��ارت این مکان بیایم تا همان احساس��ی 
که به زائران و نمازگذاران دس��ت می  دهد 

را درک کنم. 
کوپل��ر درباره ثب��ت عمارت آس��تان در 
فهرس��ت میراث فرهنگی جهانی در سازمان 

یونسکو گفت:
البت��ه که ما از مس��ئله ثبت عمارت آس��تان 
قدس علوی در فهرس��ت می��راث فرهنگی 
جهانی یونسکو حمایت می  کنیم و در همین 
زی��ارت، قص��د بازدید از مح��ل نگه داری 
عتیقه  جات و نسخ خطی آستان را داریم که 
یونس��کو قرار است در طرحی، این آثار را 

مورد حمایت خود قرار دهد. 

بازگشایی کتابخانه آستان قدس علوی 
کتابخانه آستان قدس علوی پ�س از پ�ایان 
یافتن مراحل بازس��ازی و سامان دهی بخشی 
از اج��زای س��اختمان، کار خ��ود را از س��ر 
گرفت و درب های آن به روی پژوهشگران 

و جویندگان علم گشوده شد.
معاون رئیس بخش امور فرهنگی آس��تان 

در این باره  گفت:
طرح س��امان دهی کتابخانه، ش��امل مراحل 
مختلف��ی مانند تنظی��م روش��نایی و نصب 
چراغ های مناسب و استاندارد برای مطالعه 
و جابه  جای��ی برخ��ی از قفس��ه  ها و افزودن 

کتب جدی��د و افتت��اح تاالر اضاف��ه برای 
مطالعه می  باشد ... در آینده نزدیک نیز قصد 
داریم قفسه  های ویژه  ای برای پایان  نامه   های 
دانشگاهی و برخی از کتب قدیمی و چاپ 

سنگی بیافزاییم.
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گفتنی است کتابخانه حرم مطهر علوی، یکی از قدیمی  ترین و مهم ترین کتابخانه  های شهر 
نجف به شمار می  رود و تاریخ ساخت آن به دوره آل  بویه بازمی  گردد و بسیاری از نسخ خطی 
ارزشمند و نادر را در خود جای داده است. این کتابخانه پس از سرنگونی رژیم بعث در سال 

2006 بازگشایی شد.
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