
1فهرست



گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم 2

دفتر رصد و ترجمه جبهه فکری انقالب اسالمی )ترجمان(         
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز راهبردی جبهه فکری انقالب اسالمی می باشد

گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم )پیش شماره 6(

تحقیق و تدوین: دفتر رصد و ترجمه جبهه فکری انقالب اسالمی)ترجمان(

به اهتمام: محمد ابراهیم نژاد، محمدعلی موحدی  پور، احمد ربیعی فر

صفحه آرایی وطراحی جلد: مهدی گلشاهی

نوبت چاپ: اول/ شهریور1392

قیمت: 40000 ریال

مرکز پخش: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه هشتم، پالک 3، موسسه ترجمان

شماره تماس: 88838803 ، نمابر: 88946704



3فهرست

پیشگفتار......................................................................................................................................................................

۱. کتاب شناسی...................................................................................................................................................... 

تاریخ  از  انسانی   اخیر جهان عرب در موضوعات علوم اسالمی و  معرفی کتاب های برگزیدة 

2013/06/01تا 2013/07/31.................................................................................................................................................................................................................................................................

بررسی و گزارش  از کتاب های برگزیده.................................................................................................................................................................................................................................

بحران در سوریه؛ انفجار داخلی و بازگشت جنگ جهانی 2011- 2013.............................................................................................

اخوان المسلمین و ایران خمیني - خامنه اي.............................................................................................................................................................................................................. 

اسرار اطالعاتی اخوان المسلمین؛ اسرار ارتباط اخوان المسلمین با CIA آمریکا و M6 بریطانیا و 

گشتاپوی آلمان............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جنگ عربی - اسرائیلی در نظرسنجی های امریکا.................................................................................................................................................................................... 

فلسفه در زمان تروریسم: گفت وگوهایي با یورگن هابرماس و ژاک دریدا .....................................................................................

چالش ها و آیندة اتحاد کشورهای عربی خلیج فارس.......................................................................................................................................................................... 

موساد بزرگ ترین سازمان ابزار اطالعاتی اسرائیل..................................................................................................................................................................................... 

7

9

۱۱

45

45

46

48

49

50

5۱

52



4

جنگ عربی - اسرائیلی در پرتو تغییرات عربی و منطقه ای................................................................................................................................................. 

مصر و بحران آب رودخانه نیل - چشم انداز جنگ و همکاری....................................................................................................................................

محلة یهودیان در قدس میان حقایق و گمراهی............................................................................................................................................................................................

2. همایش ها و نشست های علمی، سیاسی و فرهنگی جهان عرب.............................

همایش های پیش رو

همایش بین المللی در زمینة »شیوه های جهانی برای آموزش قانونی: تجاربی به خاطر فلسطین«

همایش صکوک اسالمی و ابزارهای تأمین مالی اسالمی ...................................................................................................................................................

رسانه های معاصر در چشم انداز تمدنی ................................................................................................................................................................................................................................

همایش »تقلب و فساد مالی و مفاهیم جدید برای دو شغل حسابداری و حسابرسی: واقعیت 

چالش ها و راه حل ها« .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

همایش تربیت خاص و مشکالت آموزش در سرزمین عربی .......................................................................................................................................

ششمین همایش بین المللی دربارة نقش ترجمه در گفت وگوی تمدن ها .............................................................................................

همایش »مشارکت سیاسی برای زنان در جهان عربی« ..........................................................................................................................................................

همایش »آموزش عالی باز در جهان عرب: چالش ها و فرصت ها«..........................................................................................................................................

دوازدهمین همایش قدس )قدس در رسانه ها( ................................................................................................................................................................................................

همایش جلوه های فساد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و راه های درمان آن در عراق................

ادبیات و انقالب الجزایر چشم انداز و تشکیالت ........................................................................................................................................................................................

همایش تکنیک های جست وجو و روش های آن در مطالعات اسالمی ....................................................................................................

همایش جهانی» قانون و جهان اسالمی« ..................................................................................................................................................................................................................

همایش های  برگزار شده

نهمین همایش بین المللی برای اقتصاد و تأمین مالی اسالمی: رشد و عدالت و ثبات از دیدگاه اسالمی 

53

54

56

57

59

6۱

63

67

69

7۱

72

74

76

77

79

80

8۱

82

فهرست



5فهرست

اولین همایش بین المللی با عنوان بهار عربی در ادبیات و زبان و هنر ......................................................................................................

3. مهمترین اخبار..................................................................................................................................................

1. مصر...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. سوریه.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. لبنان.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. سایر کشورها ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

85

87

89

۱00

۱05

۱08





7گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم

پیشگفتار
غایت القصوای حرکت عظیم و تاریخی انقالب اسالمی، به سمت تحقق نوعی تمدن آماده گر اسالمی است. 
این تمدن که با رهبری مدبرانة خمینی کبیر)ره( و والیت حکیمانة امام خامنه ای پیش می رود، آستانة حضور 
ولی عصر و بقیةاهلل االعظم را برای ما فراهم می کند. تمدنی که مبتنی بر تحقق امت اسالمی، همراه با 

تنوع مذاهب آن، آماده گر ظهور حقیقت اسم اهلل االعظم در انتهای تاریخ غلبة کفر و نفاق و مدرنیته است.
بعد از انقالب کبیر اسالمی ایران، تاریخی نوین آغاز شد که در میانة عصر مدرنیته، تکبیر اهلل اکبر گفت و 
آستانة گشایشی عظیم در تفکر و زندگی مردمان شد. نفی شعارهای اصلی مدرنیته در بطن این تاریخ جدید 
قرار داشت؛ نفی سوبژکتیویسم وجودی و معرفتی، اومانیسم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، سکوالریسم و 
دیگر اصول عقالنی و اجتماعی آن. اثبات والیت اهلل در مقابل والیت طاغوت اکبر و نفس اماره آفاقی چه 
در حوزة نظر و چه در حوزة عمل و سیاست، از اصول اصلی آن بود. نفی استکبار نظری و عملی و دفاع از 

مستضعفان عالم، به این جنبش انقالبی حیات دائمی می داد.
بیداری  نام  به  ویژه  گفتمانی  و جهان عربی،  اسالم  منطقة جهان  در  اخیر  اسالم خواه  انقالب های  از  بعد 
این حرکت عظیم ماهیتی استکبارستیز داد که  به  امام خامنه ای،  انقالب اسالمی،  از جانب رهبر  اسالمی 
این مسئله موجب شد که در مقابل این گفتمان، ضد روایتی شکل بگیرد با عناوینی مانند: بیداری انسانی، 

بیداری عربی، بهار عربی و... .
مردمان این کشورها خواهان اسالم و تحقق اسالم سیاسی بودند و در این مسیر باتوجه به حقیقت انقالب 
به حرکت  را  دادند که حرکت آن ها  قرار  الگویی در پیش روی خود  اسالمی و روند حرکت مردمی آن، 



8

پرجوش وخروش انقالب اسالمی ایران پیوند داد. مردم و نخبگان فکری انقالب اسالمی نیز در این مسیر 
با یارانی جدید در جهان اسالمی مواجه شدند که مسئله  ها و دغدغه های آنان را چند برابر کرد و مسئولیت 

آن ها را در مقابل این بسط تاریخی جدید بیشتر کرد.
این مسئله مستلزم تغییر در تفکر و زندگی مردم و نخبگان ایران، به رهبری امام خامنه ای است. در عرصة 
نخبگانی، تحول در علوم انسانی و متناسب سازی آن با این پیچ عظیم تاریخی، از وظایف و دغدغه های 
جبهة فکری انقالب است و در عرصة نخبگانی و مردمی، تغییر در گفتمان سبک زندگی موجود و تبدیل 
آن گفتمان به گفتمانی جهادی و شهادت طلبانه از دیگر دغدغه های جبهة فکری و جبهة فرهنگی و مردم 

ایران است.
تحقق چنین هدفی به همتی عالی و جهادی و تفکری عمیق و مجاهدانه و عملکردها و راهبردهایی حکمی 
نیاز دارد. بنابراین، مطالعات راهبردی و آینده پژوهی و همچنین رصد دقیق تحوالت، از وظایف و دغدغه های 
مرکز راهبردی جبهة فکری انقالب اسالمی شد. رصد دقیق خبری، تحلیلی و روندپژوهانة این تحوالت، 

بنای هر گونه مطالعات راهبردی و آینده   پژوهی در مسئلة بیداری اسالمی است.
بر همین اساس، طرح رصد پویای فکری و فرهنگی جهان اسالم، درصدد گردآوری اطالعات، به روزرسانی 
برنامه ریزان  استفادة  برای  پایه  اطالعات  به منزلة  داده ها،  این  فشردة  تحلیل  و  اهمیتی  طبقه بندی  آن ها، 

عرصة بیداری اسالمی است.
در مدل پویای این نوع رصد، با درنظرگفتن آمایش سرزمینِی عربی، محورهای پنج گانه ای همچون تازه های 
نشر در حوزة کتاب در شاخه های علوم انسانی، همایش ها، نشست ها، سمینارها، نمایشگاه ها، کارگاه های 
محورهای  مهم ترین  و  مذهبی  و  پژوهشی  و  علمی  مؤسسات  و  مراکز  دوره ای  فعالیت های  و  آموزشی 
خطبه های نماز جمعه در شهرهای اصلی جهان عرب و نیز برجسته ترین مناسبت های کشورهای این حوزه 

گزارش شده است.
امید است که این کوشش در شناخت بهتر و تعامل بایسته تر با جهان اسالم و اعضای خانوادة بزرگ اسالمی 

و تحقق تمدن اسالمی، مؤثر باشد.
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11کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: الغلو و التطرف إلی أین؟!

ترجمه: غلو و افراط گرایی تا کجا؟

مؤلف: مختار األسدي

ناشر: مؤسسة االنتشار العربي

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/06/21

تعداد صفحات: 176صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

نام کتاب: علم الكالم و التأريخ: 
إشكالية العقيدة في الكتابة التأريخية

ترجمه: علم کالم و تاریخ؛ نحوة 
مباحث  عقایدی در نوشته های 

تاریخی

مؤلف: حسن سلهب 

ناشر: مرکز الحضارة لتنمية الفکر 
االسالمی

مکان نشر: دوحه - قطر

 تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 358 صفحه     

چاپ: اول   مجلدات: 1
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 نام کتاب: التواصل و الحوار؛
 أخالقيات النقاش في الفكر الفلسفي

المعاصر

 ترجمه: روابط و گفت وگو ؛ اخالق
بحث کردن در اندیشة فلسفی معاصر

  مؤلف: الناصر عبدالالوي

ناشر: دارالفارابی

مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر: 14/06/2013

تعداد صفحات: 190صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

 نام کتاب: العقل و الحرية في فلسفة
هوبز السياسية

 ترجمه: عقل و آزادی در فلسفه
سیاسی توماس هابز

مؤلف: البکاي ولد عبدالمالک
مقدمه: صالح مصباح

 ناشر: جداول للطباعة و النشر و
التوزیع

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 14/06/2013

تعداد صفحات: 378 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1



13کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

 نام کتاب: الفلسفة الغربية المعاصرة؛
 صناعة العقل الغربي من مركزية

 الحداثة إلى التشفير المزدوج
 ترجمه: فلسفة معاصر غربي؛ کارخانة

 عقل غربی از مرکزیت مدرنیته تا
رمزگذاری دوگانه

مؤلف: جمعی از دانشگاهیان عرب
تقدیم: علي حرب

ترجمة، تحقیق: علي عبود المحمداوي
 ناشر: منشورات ضفاف، منشورات

االختالف
مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/06/14

تعداد صفحات: 1644 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 2

نام کتاب: جواهر الفلسفة في فكر السيد 
محمد باقر الصدر؛ دراسة موضوعية 

في معترك الصراع الفكري بين 
مختلف التيارات الفلسفية اإلسالمية و 

الماركسية
ترجمه: گوهرهاي فلسفه در اندیشة 

سیدمحمد باقر صدر؛ بررسی موضوعی در 
موضع درگیری فکری  میان جریان های 

مختلف فلسفة اسالمی و مارکسیستی
مؤلف: عباس أمین حرب العاملي

ناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة و 
النشر و التوزيع

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 12/06/2013

تعداد صفحات: 524 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: التعلیل األخالقي بین 
البنیویین و النسبویین

ترجمه: دالئل اخالقي میان 
ساختارگرایان و نسبی گرایان 

مؤلف: دالیا عبداهلل تونسي

ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و 
النشر

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 142 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: الفلسفة اليونانية ما قبل 
السقراطية؛ الفلسفة الملطية أو لحظة 

التأسيس

ترجمه: فلسفة یونان قبل از سقراط؛ 
فلسفة ملطیه یا زمان تاسیس

مؤلف: الطيب بوعزة

ناشر: مرکز نماء للبحوث و الدراسات

مکان نشر: ریاض - عربستان

 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 575 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 



15کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: فلسفة األخالق و القيم

ترجمه: فلسفة اخالق و ارزش ها

مؤلف: عبدالوهاب جعفر

ناشر: دارالوفاء لدنیا الطباعة و النشر

مکان نشر: اسکندریه - مصر

 تاریخ نشر: 11/06/2013

تعداد صفحات: 267 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: فلسفة االغتراب )قراءة 
نقدية منهجية في فلسفة االغتراب(

ترجمه: فلسفة بیگانگی از خود 
)مطالعة با شیوة نقد دربارة فلسفة 

بیگانگی از خود(
مؤلف: علي  محمد الیوسف

ناشر: الدار العربية للموسوعات
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر:  2013
تعداد صفحات: 244 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: ملقی السبیل في مذهب 
النشوء و االرتقاء

ترجمه: محل برخورد راه ها در مکتب 
رشد و تکامل 

مؤلف: اسماعیل مظهر

ناشر: عین للدراسات و البحوث 
اإلنسانية و االجتماعية

مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 10/06/2013

تعداد صفحات: 354 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: منهجية القرآن المعرفية

ترجمه: شیوة شناخت قرآن

مؤلف: محمد أبوالقاسم حاج حمد

ناشر: دار الساقي للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 27/06/2013

تعداد صفحات: 272 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1



17کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

 نام کتاب: نقد الهرمينوطيقا و نسبية
الحقيقة و المعرفة و اللغة

 ترجمه: نقد هرمونوتیک و نسبیت
حقیقت و شناخت و زبان

 مؤلف: مرتضی الحسیني الشیرازي

 ناشر: دار العلوم للتحقیق و الطباعة و
النشر و التوزیع

مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر: 2013/03/31

تعداد صفحات:400 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: دور الثقافة في بناء الحوار 
بين األمم

ترجمه: نقش فرهنگ در ایجاد 
گفت وگو میان ملت ها
مولف: محمد سعدي

ناشر: مرکز االمارات للدراسات و 
البحوث االستراتیجیه

مکان نشر: امارات
 تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 83 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: مفترق طرق الثقافات

ترجمه: چهار راه فرهنگ ها

مؤلف: توماس هیالند إریکسن

ترجمة: محیی الدین عبدالغنی

ناشر: المرکز القومی للترجمه

مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 12/05/2013

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: والدات متعسرة: العبور 
إلى الحداثة فى أوروبا و المشرق

ترجمه: والدت های دشوار: گذر به سوی 
مدرنیته در اروپا و مشرق زمین

تالیف و ترجمه: عصام الخفاجي 

ناشر: المرکز القومی للترجمه

مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 2013

چاپ: اول   مجلدات: 1



19کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: اإلعالم الدولي و الجديد 
و تصدع السلطة الرابعة

ترجمه: رسانه هاي بین المللي و جدید 
و نابودی حاکمیت چهارم 

مؤلف:  د. کاظم المقدادي

ناشر: دار اسامه للنشر و التوزیع

مکان نشر: اردن

 تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 240 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: االتصال الجماهیري و 
اإلعالم األمني 

ترجمه: ارتباط میان اکثر مردم و 
امنیت رسانه ای

مؤلف: د. عمر خالد المسفري

ناشر: دار اسامه للنشر و التوزیع

مکان نشر: اردن

 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 232 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: الشائعات و دور وسائل 
االعالم في عصر المعلومات

ترجمه: شایعه ها و نقش رسانه ها در 
عصر اطالعات

مؤلف: د. هباس رجاء الحربي
ناشر: دار اسامه للنشر و التوزیع

مکان نشر: اردن
 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 192 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

نام کتاب: النظام القانوني للبترول 
في البالد العربية )القانون البترولي 

العربي(
ترجمه: سیستم قانوني براي نفت خام 
در کشورهای عربی )قانون عربی نفت 

خام(
مؤلف: عاطف سلیمان

ناشر:  المؤسسة العربية للدراسات و 
النشر

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 05/06/2013

تعداد صفحات: 359
چاپ: اول   مجلدات: 1



21کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: حقوق اإلنسان بين 
الشرعية الدولية و القانون الدولي 

اإلنساني

ترجمه: حقوق انسان میان حقوق 
بین المللي و قانون بین المللي انساني

مؤلف: فاروق محمد معالیقي

ناشر: المؤسسة الحديثة للکتاب

مکان نشر: طرابلس - لبنان

 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 206 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: حقوق اإلنسان في دساتير 
العالم العربي- دراسة تحليلية مقارنة

ترجمه: حقوق انسان در قانون های 
اساسی جهان عرب بررسی تحلیلی 

مقارن
مؤلف: رفعت البیاتي

ناشر: دار الفارابي
مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر:  2013
تعداد صفحات: 220 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: القانون الدبلوماسي و 
القنصلي؛ دور األمم المتحدة في 

تدوينه و تطويره
ترجمه: قانون دیپلماسی و 

کنسولگری؛ نقش سازمان ملل متحد 
در تدوین و تکامل آن

مؤلف: عبد الکریم کاظم عجیل
ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  10/06/2013

تعداد صفحات: 232
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: النزاعات الدولية للمياه 
المشتركة في بالد ما بين النهرين
ترجمه: درگیری های بین المللی 

برای آب های مشترک در کشورهای 
بین النهرین

مؤلف: حقي النداوي
ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  10/06/2013

تعداد صفحات: 239
چاپ: اول   مجلدات: 1



23کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: الوسائل القانونية لمجلس 
األمن في تدويل النزاعات الداخلية 
و تسويتها - دراسة تحليلية تطبيقية

ترجمه: ابزارهای قانونی برای 
شورای امنیت در بین المللی کردن 
درگیری های داخلی و تسویة آنها- 

بررسی تحلیلی تطبیقی
مؤلف: فرست سوفي

ناشر: منشورات زین الحقوقية
مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  10/06/2013

تعداد صفحات: 360
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: اإللتزام باإلنقاذ »دراسة 
تحليلية مقارنة«

ترجمه: تعهد به نجات – بررسی 
تحلیلی مقارن

مؤلف: صهیب عامر سالم  
ناشر: دار الکتب القانونية
مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر:  29/06/2013
تعداد صفحات: 268 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: اإلنقضاء الموضوعى 
للخصومة المدنية »دراسة مقارنة 

بين الفقه اإلسالمي و القانون 
الوضعي(

ترجمه: انقضاي اساسی برای 
درگیری های مدنی

بررسی مقارن میان فقه اسالمی و 
قوانین وضع شده

مؤلف: عادل محمد جبر شریف  
ناشر: دارالکتب القانونية

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر:  25/06/2013
تعداد صفحات: 448 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: البعد القانونى لالجانب 
داخل الدولة

ترجمه: جنبه قانوني براي بیگانگان در 
داخل حکومت

مؤلف: ایناس محمد البهجي

ناشر: المرکز القومی لإلصدارات 
القانونية

مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر:  2013

چاپ: اول   مجلدات: 1



25کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: الجريمة اإلرهابية - 
دراسة في ضوء قانون مكافحة 

اإلرهاب

ترجمه: جریمة تروریستي – بررسي 
در پرتو قانون مبارزه با تروریسم

مؤلف: حیدر علي نوري

ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر:  10/06/2013

تعداد صفحات: 591 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: الجريمة في القانون الدولي 
و الشريعة االسالمية

ترجمه: جریمه در قانون بین المللی و 
شریعت اسالمی

مؤلف: یوسف المصري، ایناس محمد 
البهجي

ناشر: المرکز القومی لإلصدارات 
القانونية

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر:  2013

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين في دول مجلس 

التعاون الخليجي
ترجمه: نظارت قضائی بر قانون 

اساسی در کشورهای مجلس تعاون 
خلیجی

مؤلف: صالح بن هاشل بن راشد 
المسکري

ناشر: ریاض الریس للکتب و النشر
مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر:  14/06/2013
تعداد صفحات: 571 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: السلطة القضائية في النظام 
الفدرالي )دراسة مقارنة(

ترجمه: حاکمیت قضائی در نظام 
فدرالی )بررسی مقارن(

مؤلف: عبدالرحمن سلیمان زیباري
ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  10/06/2013
تعداد صفحات: 629 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1



27کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: القانون الدولي العام و 
عالقته بالشريعة االسالمية

ترجمه: قوانین عمومي بین المللي و 
رابطة آن با شریعت اسالمی

مؤلف: یوسف المصري، ایناس محمد 
البهجي

ناشر: المرکز القومی لإلصدارات 
القانونية

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 368 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: القرار 1373 و الحرب علی 
اإلرهاب

ترجمه: پیمان نامة 1373 و جنگ علیه 
تروریسم

مؤلف: توفیق الحاج
ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  10/06/2013
تعداد صفحات: 520 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: المطول في شرح القانون 
المدني )دراسة معمقة و مقارنة بالفقه 

الغربي و اإلسالمي(
ترجمه: شرح مبسوط قانون مدنی 

)بررسی عمیق و مقارن با فقه غربی 
و اسالمی(

مؤلف: طارق عجیل
ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  10/06/2013

تعداد صفحات: 1191 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 3

نام کتاب: المنظمات و المنازعات في 
القانون الدولي

ترجمه: سازمان ها و درگیری ها در 
قانون بین المللی

مؤلف: یوسف حسن یوسف  
ناشر: المرکز القومی لإلصدارات 

القانونية 
مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر:  2013
تعداد صفحات: 505 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1



29کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: جريمة إغتيال الرئيس 
رفيق الحريري؛ المرحلة السابقة 

للمحاكمة و القرار االتهامي - دراسة 
قانونية

ترجمه: مجازات ترور رئیس جمهور 
رفیق الحریري؛ مرحلة قبل از 

محاکمه و حکم کیفری، بررسی 
حقوقی

مؤلف: سامر عبداهلل  
ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  10/06/2013
تعداد صفحات: 228 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: دور األمین العام تجاه 
الصراعات الداخلية

ترجمه: نقش دبیرکل در مقابل 
درگیری های داخلی

مؤلف: عالء عبدالحمید عبدالکریم

ناشر: منشورات الحلبی الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 367 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: دور البرلمان في األنظمة 
البرلمانية المعاصرة؛ ضعف األداء 

التشريعي و الرقابي للبرلمان و 
هيمنة السلطة التنفيذية - دراسة 

تحليلية مقارنة
ترجمه: نقش مجلس در نظام های 

پارلمانی معاصر، ضعف انجام قانونی 
و نظارتی برای مجلس در تسلط قوة 

مجریه – بررسی تحلیلی مقارن 
مؤلف: دانا عبدالکریم سعید

ناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر:  2013
تعداد صفحات: 352

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: جرائم التعذیب في القانون 
المصري و المقارن

ترجمه: مجازات شکنجه در قانون 
مصری و مقارن

مؤلف: د. عالء الدین زکي مرسي

ناشر: دار الجامعة الجديدة

مکان نشر: اسکندریه، مصر

 تاریخ نشر:  2013

چاپ: اول   مجلدات: 1



31کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: النظام القانوني لحماية 
االجور في القانون الجزائرى

ترجمه: سیستم قانوني براي حمایت از 
دستمزدها در قانون الجزایر

مؤلف: د. امال بطاهر
ناشر: دار الجامعة الجديدة
مکان نشر: اسکندریه، مصر

 تاریخ نشر:  2013
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: التاريخ المعاصر 
للموحدين الدروز - أصالة و انفتاح 

و ذاكرة للمستقبل

ترجمه: تاریخ معاصر یکتاپرستان 
دروزی- اصالت و گشوده شدن و 

حافظه ای برای آینده

مؤلف:  عباس أبوصالح

ناشر:  خاص-عباس أبوصالح

تاریخ نشر: 10/06/2013

تعداد صفحات: 320 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1



گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم 32

نام کتاب: جبل العلویین و جبل عامل 
- وثائق و تعلیق

ترجمه: کوه علویان و جبل عامل – 
اسناد و تفسیرها

مؤلف:  خضر محمد نبها

ناشر:  منشورات ضفاف

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 06/06/2013

تعداد صفحات: 392

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: جمال عبد الناصر و عصره

ترجمه: جمال عبدالناصر و زمان او

مؤلف:  جمعی از مورخان مصری 

مقدمه: عادل غنیم

ناشر:  دارالمعارف

مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 09/06/2013

تعداد صفحات: 619 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1



33کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: مصر تحت حکم بونابرت 
»غزو الشرق األوسط«

ترجمه: مصر تحت فرمانبری ناپلئون 
بناپارت " جنگ شرق االوسط

مؤلف: خوان کول
مقدمه: احمد زکریا الشلق

ترجمة و تحقیق:  مصطفی ریاض
ناشر:  المرکز القومی للترجمة

 مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر: 18/06/2013

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: مكة المكرمة في عیون 
الشعراء العرب

ترجمه: مکة مکرمه از منظر شعرای 
عرب

مولف: عبد الرزاق حسین
ناشر: مؤسسة االنتشار العربي

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 21/06/2013

تعداد صفحات: 282صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: أرشيف مملكة الحجاز و 
سلطنة نجد و ملحقاتها من 1343 

هـ الى 1346 هـ
ترجمه: آرشیو کشور حجاز و حاکمیت 

نجد و پیوست های آن از سال 
1343ق الی 1346ق

مؤلف: عبدالعزیزبن محمد الفهد العیسی
ناشر: جداول للنشر و الترجمة و 

التوزیع
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013
تعداد صفحات: 512 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: تاریخ العالم العربي الحدیث 
و المعاصر من الفتح العثماني للعالم 

الي الوقت الحاضر
ترجمه: تاریخ جهان عربي جدید و 

معاصر از پیروزی عثمانی در جهان تا 
زمان حاضر

مولف: شوقي عطا اهلل، عبداهلل 
عبدالرازق  

ناشر: دارالمعرفة الجامعية
مکان نشر: اسکندریه - مصر

 تاریخ نشر: 16/06/2013
تعداد صفحات: 189صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1



35کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

نام کتاب: جولدا مائیر “أم إسرائیل 
الحديثة”

ترجمه: گلدا مایر "یا اسرائیل جدید"

مؤلف: منصور عرابي  

ناشر: دار الفاروق لالستثمارات الثقافية

مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 04/06/2013

تعداد صفحات: 186 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1   

نام کتاب: دیفیدبن جوریون “مؤسس 
الجیش اإلسرائیلي”

ترجمه: دیویدبن گوریون تأسیس کنندة 
ارتش اسرائیل

مؤلف: منصور عرابي  

ناشر: دارالفاروق لالستثمارات الثقافية

مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 04/06/2013

تعداد صفحات: 133 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1   
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نام کتاب: رواد نسیناهم في األدب 
السعودي

ترجمه: پیشگامان فراموش شده در 
ادبیات سعودی

مؤلف: فاروق صالح باسالمة

ناشر: دارالمنهل اللبناني للطباعة و 
النشر

مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر: 21/06/2013

تعداد صفحات: 130 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1   

نام کتاب: شخصیات و أفکار 

ترجمه: شخصیت ها و اندیشه ها

مؤلف: فاروق صالح باسالمة  

ناشر: دارالمنهل اللبناني للطباعة و 
النشر

مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر: 21/06/2013

تعداد صفحات: 170 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1   
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نام کتاب: فتح اهلل کولن: قصة حياة 
و مسيرة فكر

ترجمه: فتح اهلل کولن: داستان زندگی 
و مسیر اندیشه

مؤلف: أرطغرول حكمة
ترجمه و تحقیق: عبد المولی علي، 

خالد جمال عبد الناصر
ناشر: دار النیل للنشر

مکان نشر: مصر
 تاریخ نشر: 22/06/2013

تعداد صفحات: 160 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1   

نام کتاب: التمویل اإلسالمي و 
االقتصادیات المعاصرة

ترجمه: تأمین مالی اسالمی و 
اقتصادهای معاصر

مؤلف: جمعی از مؤلفان
ترجمه: رائد القاقون

ناشر: مرکز اإلمارات للدراسات و 
البحوث االستراتيجية

مکان نشر: امارات
 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 246 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1   
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نام کتاب: وسائل االستثمار و 
توزیع األرباح و الخسائر في البنوک 

اإلسالمية - دراسة فقهية مقارنة
ترجمه: ابزارهای سرمایه گذاری و 

تقسیم سودها و زیان ها در بانک های 
اسالمی

مؤلف: أسامة رشید کردي
ناشر: منشورات زین الحقوقية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 10/06/2013

تعداد صفحات: 360 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1   

نام کتاب: التجارة بالتعليم في الوطن 
العربي؛ اإلشكاليات و المخاطر و 

الرؤية المستقبلية
ترجمه: تجارت به همراه آموزش در 

کشورهای عربی؛ حالت های مختلف، 
خطرها و چشم انداز آینده

مؤلف: محیا زیتون
ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربية

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 335 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: المال و األسواق و السيادة

ترجمه: ثروت و بازار و حاکمیت

مؤلف:  بن ستیل  -  مانویل هیندز

ناشر:  مرکز االمارات للدراسات و 
البحوث االستراتیجیه

مکان نشر: امارات

 تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 357 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: اإلسالمیون العراقیون بین 
القصور و التقصیر

ترجمه: اسالم گرایان عراقی میان 
تقصیرها و کوتاهی ها

مؤلف: مختار األسدي

ناشر: مؤسسة االنتشار العربي

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر:  21/06/2013

تعداد صفحات: 310 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1  
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نام کتاب: ثورات العرب في القرن 
الحادي والعشرين؛ قراءة في 

األسباب و النتائج و خيارات رحيل 
األنظمة السلطوية

ترجمه: انقالب هاي عربي در قرن 
بیست ویکم و اختیارات ترک کردن 

سازمان های سلطه گر
مؤلف: عمار عزون

ناشر: دارالفارابي
مکان نشر: لبنان

تاریخ نشر: 14/06/ 2013
تعداد صفحات: 221 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: دور المبعوث األممي في 
تسوية النزاعات ذات الطابع الدولي
ترجمه: نقش نمایندة سازمان ملل در 
حل اختالفاتی که وابسته به مسائل 

بین المللی است
مؤلف: بشارت رضا زنكنة

ناشر: منشورات زین الحقوقية
مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 10/06/ 2013

تعداد صفحات: 464 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: أعيان الشام وإعاقة 
العلمانية في سورية

ترجمه: بزرگان شام و جلوگیری از 
سکوالریسم در سوریه

مؤلف: صقر ابوفخر
ناشر: المؤسسة العربية للدراسات و 

النشر
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013
تعداد صفحات: 175صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: الواليات المتحدة 
األمريكية في األلفية الثالثة: قوة 

عظمى في مفترق الطرق
ترجمه: والیات متحدة امریکا در دو 
هزارة سوم: قدرت بزرگ در چهارراه

مؤلف: جون سي. کورنبلم و دایتر 
کرونزوکر

ترجمه: هبة سري و رانیا محمد خلیف
ناشر: مجموعة النیل العربية للنشر

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 288صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: التمرد السوري

ترجمه: شورش سوري

مولف: فؤاد عجمي

ترجمه: أحمد الشنبري

ناشر: جداول للنشر و الترجمة و 
التوزیع

مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 16/06/2013

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: الجواسیس و التجسس؛ 
أسرار و مغامرات غیرت العالم

ترجمه: جاسوس ها و جاسوسي؛ اسرار 
و حوادث پرخطری که عالم را تغییر 

داد
مؤلف: دائرة النشر و الترجمة في مكتبة 

لبنان

ناشر: مكتبة لبنان ناشرون
مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  19/06/2013

تعداد صفحات: 128 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: مالمح العالقة بين الدولة 
و الشعب

ترجمه: ویژگی های رابطة میان 
حکومت و مردم

مؤلف: السید مرتضی الحسیني الشیرازي

ناشر: دارالعلوم للتحقیق و الطباعة و 
النشر و  التوزیع

مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 424 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1
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به تازگی در لبنان از انتشارات دارالنهار کتابی 
انفجار  سوریه؛  در  »بحران  عنوان  با 
جهانی  جنگ  بازگشت  و  داخلی 
با موضوع  از کمال دیب   »20۱3 -20۱۱

سیاست چاپ و منتشر گردید.
تاریخ نگاران  از  یکی  نویسنده 
معتقد  و  است  سوری  معاصر 
درنظرگرفتن  بدون  که  است 
کشور،  هر  تاریخ  و  گذشته 
ناممکن  آن  آیندة  ترسیم 
در  نویسنده  ازاین رو،  است. 
توجه  با  خویش  کتاب  مقدمة 
عنوان  با  دیگرش  کتاب  به 
»تاریخ سوریة معاصر« تحلیلی 

از بحران های موجود در سوریه ارائه می دهد و 
معتقد است که سوریه در یکی از سخت ترین 

زمان های حیات خویش قرار دارد.
کتاب فوق از فصول متعددی تشکیل شده که 
دمشق؛  هفت گانة  درب های  از:  است  عبارت 
مبارزه برای سوریه، امروز شبیه دیروز، بحران 
سوریه و بازگشتن نزاعات دولی، بحران سوریه 

از  بخشی  بحران  دیپلماسی،  و  رسانه  جنگ 
بعث  حزب  بین  قدیمی  درگیری  عرب،  بهار 
مذهبی  کثرت گرایی  آمار  اخوان المسلمین،  و 
هجمة  و  داخلی  اجتماعی  انفجار  قومی،  و 

جهانی شدن اقتصاد، جنگ با اسرائیل و ... .
مفصل  بحث  از  پس  دیب  کمال 
در محورهای فوق در خاتمة کتاب 
دربردارندة  که  نموده  نتیجه گیری 
تلفات   .1 می باشد.  چند  نکاتی 
دو  جنگ  در  اقتصادی  و  انسانی 
بحران  گستردگی   .2 سوریه،  سالة 
ابتدای سال 2013 میالدی، 3.  در 
برنامة سازمان بین الملل برای صلح 
در سوریه - پیمان ژنو، 4. مواضع 
رئیس جمهور  اسد،  بشار  و  سوریه  مخالفان 

سوریه.
این کتاب در قطع وزیری، در 332 صفحه در 

تاریخ  2013/06/13 به چاپ رسیده است.

http://alhayat.com:   منبع

انفجار داخلی و بازگشت جنگ جهانی 2011- 2013
أزمة فی سورية؛ إنفجار الداخل و عودة الصراع الدولي 
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در  مهم  شده  چاپ  کتاب های  از  دیگر  یکی 
سال  در  جداول  انتشارات  از  سیاست  موضوع 
2013 کتاب »اخوان المسلمین و ایران خمیني 
رصاص  سید  محمد  توسط  خامنه اي«   –

می باشد. 
نویسنده در این کتاب سعی کرده است از سه 
اسالمی  بزرگ  گروه  دو  این  رصد  به  منظر 
بپردازد. 1. ریشه های تاریخی و عوامل ظهور، 

2.بنیان گذاران، 3. طریقة سیاسی و عملی.
بین  گرچه  است  معتقد  رصاص  محمد  سید 
مذهبی  لحاظ  از  خمینی  امام  و  اخوانی ها 
مغایرت وجود دارد و لکن از لحاظ ساختارهای 
و  دارد  وجود  بسیار  اتفاق  موارد  ایدئولوژیک 
اختالف  موارد  از  حزب  دو  این  اتفاق  موارد 

آن ها بسیار بیشتر است.
این  بین  مقایسه  و  بحت  به  ورود  از  قبل  او 
اسالمی  حرکت های  بنیان گذار  به  حرکت  دو 

و  کرده  اشاره  مودودی  ابواالعلی  هند  در 
بعدی  جنبش های  در  تأثیر  صاحب  را  او 
دانسته  خدا  حاکمیت  بحث  در  علی الخصوص 
است که به سادگی در اندیشة سید قطب و امام 

خمینی قابل مشاهده است.
که  سؤال  این  طرح  با  ادامه  در  رصاص 
مشترکات بین حسن البنا، مودودی، سید قطب 
و خمینی چیست؟ به نه مورد اساسی از موارد 
اشتراک اشاره می نماید. او بیان می دارد با توجه 
جهان  کشورهای  به  غرب  نظامی  هجوم  به 
اسالم و روند رو به رشد گرایش مردم به غرب، 
این گرایش  با  البنا و خمینی  سبب شد حسن 
اسالم  به  را  مردم  و  کرده  مخالفت  شدت  به 
اصیل و مبارزه با آمریکا و اسرائیل سوق دهند. 
اصلی  و  ابتدایی  نقطة  واقع  در  است  معتقد  او 
اشتراکات تمامی این افراد مبارزه با گرایش به 

غرب و رجوع به مفاهیم اصیل اسالم است.

اخوان المسلمين و ایران خميني - خامنه اي 
اإلخوان المسلمون و إيران الخميني - الخامنئي



47کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/06/01 تا 2013/07/31(

آن ها  برای  اختالف  نقطة  سه  ادامه  در  او 
اخوان  که  اسالم  محتوای  در   .1 می شمرد: 
مذهب،  شیعی  خمینی  و  است  مذهب  سنی 
به  رسیدن  جهت  در  انقالب  با  البنا  حسن   .2
به  می باست  بود  معتقد  و  نبود  موافق  هدفش 
خمینی  ولی  شود  حاصل  امر  مقدمات  تدریج 
سید  با  امر  این  در  که  بود  انقالب  به  معتقد 
قطب نیز مشترک است، 3. تفاوت سوم در نوع 
شیطان  را  آن  ایران  می باشد.  آمریکا  به  نگاه 
بزرگ می داند ولی اخوان این گونه نمی پندارد. 

نویسنده در ادامه از منظر سیاسی به اشتراکات 
می دارد  بیان  و  می پردازد  آن ها  اختالفات  و 
ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  که 
اخوان المسلمین مصر به خالف اخوان المسلمین 
مؤیدان  و  حامیان  از  یکی  اوایل  در  سوریه، 
که  داشتند  گمان  زیرا  بوده اند؛  ایران  انقالب 
انقالب ایران سبب تقریب بین مذاهب خواهد 

شد.
رصاص در نهایت بیان می دارد که ایدة وحدت 
برای  و سنیان  بین شیعیان  اسالم  در  سیاسی 
اولین بار در جهان اسالم توسط سیدجمال الدین 
تونس  و  مصر  در  اینکه  و  شد  مطرح  افغانی 
سر  بر  انقالب هایشان  سبب  به  اسالمگرایان 
قدرت آمده اند، حاکی از تمایل تحکیم ارتباط با 

دولت ایران می باشد.
این کتاب در قطع وزیری، در 160 صفحه در 

تاریخ  2013 به چاپ رسیده است.
منبع:

moc.rabhka-la.www//:ptth   منبع
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و  للنشر  کنوز  انتشارات  از  قاهره  در  به تازگی 
اطالعاتی  »اسرار  عنوان  با  کتابی  التوزیع 
اخوان المسلمین  ارتباط  اسرار  اخوان المسلمین؛ 
گشتاپوی  و  بریطانیا   M6 و  آمریکا   CIA با 
منتشر  و  چاپ  إمام  حمادة  نوشتة  آلمان« 

گردید.
و  می باشد  فصل  هفت  دارای  مذکور  کتاب 
پنهان  جنبه های  به  کتاب  این  در  نویسنده 
سرویس های  با  اخوان المسلمین  ارتباط  از 

اطالعاتی دنیا اشاره کرده است.
جاسوس ها  »نماز  عنوان  با  کتاب  اول  فصل 
در داخل کاخ سفید« به رصد آخرین توافقات 
پرداخته  اخوان و سازمان سیا  بین  انجام شده 
که با به حکومت رسیدن مرسی این توافقات 

پایان می پذیرد.
به  ام خالد«  »عملیات  عنوان  با  دوم  فصل 
چگونگی تالش اخوان و آمریکاییان برای ترور 

عبدالناصر در سوریه پرداخته است.
فصل سوم کتاب با عنوان »پیمان نامة کعبه« 
دهة  در  مصر  به  اخوان  بازگشت  داستان  به 
هفتاد پس از مرگ عبدالناصر اشاره کرده است.

»گفت وگوهای  عنوان  با  کتاب  چهارم  فصل 
رهبران  خاطرات  به  هوش«  کنترل  تحت 
پرداخته  اخوان المسلمین  با  آمریکا  اطالعاتی 

است.
به  »انقالب«  عنوان  با  کتاب  پنجم  فصل 

مقدمات واقعة ینابر اشاره شده است.
و در نهایت در دو فصل آخر کتاب با عناوین 
در  »مرسی  و  اسرائیل«  امنیت  از  »حمایت 

حکومت« به این دو امر مهم پرداخته است.
این کتاب در  در نهایت، شایان ذکر است که 
بردارندة اطالعات جدیدی مانند داستان اولین 
مالقات نمایندة اطالعات بریطانیا با حسن البنا 
در  البنا  حسن  داماد  رمضان  سعید  مالقات  یا 
کاخ سفید با مدیران اطالعاتی آمریکا در سال 
1953 میالدی و... می باشد که مطالعة آن را به 

خوانندگان گرامی پیشنهاد می نماییم.
این کتاب در قطع وزیری، در 248 صفحه در 
تاریخ  2013/06/25 در قاهره به چاپ رسیده 

است.
منبع: 

http://www.elwatannews.com

اسرار اطالعاتی اخوان المسلمين؛ اسرار ارتباط 

اخوان المسلمين با CIA آمریکا و M6 بریطانيا و گشتاپوی آلمان 

مخابرات الجماعة.. أسرار اتصاالت اإلخوان المسلمين 

بالـCIA األمريكية والـM6 البريطانية والجستابو األلماني
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البحوث  و  للدراسات  اإلمارات  مرکز 
که  همان گونه  االستراتيجية 
گردید،  معرفی  قبل  شمارة  در 
رابطه  در  مهم  مراکز  از  یکی 
و  اجتماعی  علوم  در  مطالعه  با 
اجتماعی  علوم  کاربردی،  علوم 
مسائل  و  منطقه ای  تاریخ  و 
علی الخصوص  ژئواستراتژیک 
که  می باشد  تطبیقی  بخش  در 
تاکنون کتاب های ارزنده ای ارائه 

نموده است. 
في  اإلسرائیلي   - العربي  )الصراع  کتاب 
الرأي األميركية؛ جنگ عربی –  استطالعات 
اسرائیلی در نظرسنجی های امریکا( نوشتة دکتر 
سامر رضوان أبو رمان می باشد که به تازگی این 

مرکز به چاپ رسانده است.
این کتاب درصدد بیان روند افکار جامعة آمریکا 
تا 2008 میالدی در  بین سال های 1991  در 
و  اعراب  میان  رخ داده  درگیری های  با  رابطه 
مذکور  کتاب  در  نویسنده  می باشد.  اسرائیل 
نظرسنجی های  اتفاق  و  اختالف  موارد  به 
آمریکایی در رابطه با جنگ اعراب با اسرائیل 
ازجمله علت  می پردازد و به سؤاالت متعددی 
اختالف آمریکایی ها در مسائل مختلف مربوط 

به نزاع های عربی - اسرائیلی، علت تغییر آرای 
آنان در مسئلة واحد در دو زمان 
بر  تأثیرگذارنده  عوامل  متفاوت، 

متغیرات و... پاسخ گفته است.
دکتر سامر رضوان أبورمان یکی 
از چهره های مطرح در زمینة آمار 
عرب  جهان  در  نظرسنجی  و 
و  تحقیقات  دارای  و  می باشد 
عناوینی  با  مختلفی  تألیفات  
در  فلسطینیان  چهرة  همچون 
نظرسنجی ای در آمریکا، چهرة اسرائیل درمیان 

آرای مردم و... می باشد.
در  نظرسنجی  جهانی  مرکز  رئیس  سابقًا  او 
اردن و رئیس بخش نظرسنجی ها و تحقیقات 
در  مطالعات  و  تحقیقات  بین المللی  مرکز  در 
جده بوده و از اواسط سال 2012 م به کویت 
سفر کرده و به سمت مدیر اجرایی مرکز اآلراء 
واإلحصاء  الرأي  الستطالعات  الخليجية 

منسوب گردیده است. 
این کتاب در قطع وزیری، در 574 صفحه در 

سال 2013 به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.dohainstitute.org

جنگ عربی - اسرائيلی در نظرسنجی های امریکا 
الصراع العربي - اإلسرائيلي في استطالعات الرأي األميركية
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یکی دیگر از کتاب های چاپ شدة مرکز العربی 
لالبحاث و دراسة السياسة در بخش ترجمه در 
سال 2013 کتاب »فلسفه در زمان تروریسم: 
ژاک  و  هابرماس  یورگن  با  گفت وگوهایي 
فلسفه  استاد  بورادوري  جیوفانا  نوشتة  دریدا« 
در دانشگاه »فاسار« آمریکا با اصلیت ایتالیایی 
و ترجمه شده توسط خلدون النبواني می باشد. 

شخصیت  دو  با  گفت وگو  حاصل  کتاب  این 
تروریسم،  مفهوم  با  رابطه  در  فالسفه  از  مهم 
از  بزرگ  قدرت های  بهره برداری  چگونگی 
مفهوم تروریسم و اینکه چگونه ایاالت متحده 
نموده  تروریست  مفهوم  از  گسترده  تفسیری 
است که با سیاست ها و منافع آن تطبیق نماید.

غرب  مهم  افکار  شامل  کتاب  این  همچنین 

در ایجاد انگیزه در گروه های تروریستی برای 
شروع مستقیم آن است مانند ایجاد انگیزه در 
با اتحاد جماهیر شوروی در  القاعده در مبارزه 

افغانستان. 
در نهایت، شایان ذکر است که نویسنده نقاط 
اختالف این دو متفکر بزرگ در بحث تروریسم 

را نیز توضیح داده است.

این کتاب در قطع وزیری، در 304 صفحه در 
رسیده  چاپ  به  قطر  کشور  در   2013 تاریخ  

است.

منبع: 

http://www.alquds.co.uk

الفلسفة في زمن اإلرهاب: حوارات مع يورغن هابرماس و جاك دريدا«

فلسفه در زمان تروریسم:

 گفت وگوهایي با یورگن هابرماس و ژاک دریدا 
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یکی دیگر از کتاب های چاپ شدة مهم مرکز 
در  االستراتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلمارات 

» چالش ها  کتاب   2013 سال 
عربی  کشورهای  اتحاد  آیندة  و 
عبداهلل  توسط  فارس«  خلیج 

خلیفة الشایجي می باشد.
یعنی   شش کشور حاشیة خلیج 
عربستان،  بحرین،  إمارات، 
حدود  در  کویت  و  قطر  عمان، 
سه دهه پیش با هدف دستیابی 
و  یکپارچگی  هماهنگی،  به 

در  خود  کشورهای  بین  متقابل  وابستگی 
اقدام  به وحدت  برای رسیدن  و  زمینه ها  تمام 
به تشکیل شورای همکاری کشورهای عربی 

خلیج فارس نمودند. 
 2011 دسامبر  در  عبداهلل بن عبدالعزیز  ملک 
همکاری  شورای  عمل  ابتکار  با  میالدی 
کشورهای  اتحادیة  به  را  عربی  کشورهای 

عربی تبدیل نمود تا بدین
 سبب قدرت آنان در حوزة خلیج افزایش یابد.

درصدد  کتاب  این  نویسندة 
تغییر  این  علل  بیان  به  تا  است 
و  پرداخته  اتحاد  به  از همکاری 
چالش های موجود در این زمینه 
را بررسی نماید که برخی از این 
رو  نفوذ   .1 از:  عبارت اند  علل 
کشورهای  در  ایران  افزایش  به 
 .2 بحرین،   مانند  عربی 
کوچک  کشورهای  نگرانی های 
و  استقالل  ازدست دادن  یا  حذف  از  عربی 

حاکمیت، و... .
این کتاب در قطع وزیری، در 610 صفحه در 
تاریخ  2013 میالدی در امارات به چاپ رسیده 

است.
منبع: 

http://www.ecssr.com

 تحديات و مستقبل االتحاد الخليجي
چالش ها و آیندة اتحاد کشورهای عربی خليج فارس   
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دارالعربية  انتشارات  از  بیروت  در  به تازگی 
للدراسات  الجزيرة  مرکز  ناشرون،  للعلوم 
سازمان  بزرگ ترین  »موساد  عنوان  با  کتابی 
بار  میخائیل  نوشتة  اسرائیل«  اطالعاتی  ابزار 

ترجمه  میشعال،  نسیم  و  زوهار 
شده توسط زينة إدریس چاپ و 

منتشر گردید.
در  نویسنده  دو  این  بی تردید 
دولت  موجودیت  مذکور  کتاب 
شمرده  رسمیت  به  را  اسرائیل 
جنایات  برابر  در  آن  از  و 
بشریت  علیه  شده  مرتکب 
از  هدف  لکن  نموده اند.  تمجید 

اعراب  آگاهی  آن،  انتشار  و  کتاب  این  ترجمة 
خصوص  طور  به  آن ها  با  اسرائیل  دشمنی  از 
از  برخی  ارائة  جهانیان،  با  عام  صورت  به  و 
در  آنان  جهنمی  روش های  و  افکار  و  ایده ها 
برای  موساد  مستمر  تالش های  تاریخ،  طول 
هسته ای  برنامه های  پیشرفت  از  جلوگیری 

ترور مجید  مانند  به شگردهای مختلف  ایران 
شهریاری رئیس علمی پروژة هسته ای ایران در 
سال 2010  و داریوش رضایی نژاد فرد کلیدی 
 2011 سال  در  ایران  هسته ای  برنامه های  در 

و... می باشد.
نویسندگان در این کتاب جزئیات 
موساد  ناپسند  اعمال  از  بسیاری 
در کشورهای مختلف مانند ترور 
فتحی  مانند  فلسطینی  بزرگان 
جهاد  جنبش  بنیان گذار  شقاقی 
مبوح  فلسطین،  در  اسالمی 
القیادی در دبی، ترور عماد مغنیه 
و  لبنان  حزب اهلل  بزرگ  سردار 

بسیاری از عملیات های دیگر اشاره نموده اند.
این کتاب در قطع وزیری، در 367 صفحه در 
تاریخ  2013/06/05 در بیروت به چاپ رسیده 

است.
منبع: 

http://www.aspbooks.com

الموساد؛ أكبر مهام جهاز المخابرات اإلسرائيلي
[[موساد بزرگ ترین سازمان ابزار اطالعاتی اسرائيل 
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تاریخ  در  الفلسطینیه  الدراسات  مؤسسة 
1963/12/12 در بیروت تأسیس شد. مؤسسة 
جهان  در  مؤسسه  تنها  فلسطین  مطالعات 
تحقیق،  به  انحصاری  طور  به  که  می باشد 
و  فلسطین  به  مربوط  امور  اشاعة  و  تحلیل، 
اسرائیل  بررسی  و  فلسطین  با  اعراب  جنگ 

داده  اختصاص  صهیونیسم  و 
که  طوری  به  است  شده 
از  بسیاری  اطالعاتی  منبع 
خبرگزاری ها و... در اخبار مربوط 
اسرائیل  و  اعراب  فلسطین،  به 

می باشد.
مرکز  این  اقدامات  از  یکی 
و  نشست ها  برگزاری 
همایش های علمی در زمینه های 

فوق می باشد که غالبًا با استقبال بزرگان، علما 
و متفکران جهان عرب مواجه می باشد. یکی از 
مرکز،  این  برگزارشدة  سمینارهای  موضوعات 
تغییرات  پرتو  در  اسرائیلی   – عربی  »جنگ 
آوریل  در  که  می باشد  منطقه ای«  و  عربی 
سال 2012 میالدی در الرنکا - قبرس برگزار 
فکری  نخبگان  و  از محققان  و جمعی  گردید 
از طیف های  با دیدگاه های متفاوت  و سیاسی 
این  و  داشتند  حضور  سمینار  این  در  مختلف 

از  پس  مرکز  که  کردند  بررسی  را  متغیرها 
با عنوان »جنگ  کتابی  این سمینار،  برگزاری 
و  عربی  تغییرات  پرتو  در  اسرائیلی   – عربی 

منطقه ای« منتشر نمود.
برخی  شرایط  به  تحلیلگران  سمینار  این  در 
تأثیر  بر  خاص  تأکید  با  منطقه  کشورهای  از 
انقالب  بر  مردم  شورش های 
فلسطین پرداختند و از واردشدن 
مانند  آن  جنبه های  دیگر  به 
اقتصادی، سیاسی و... خودداری 

نمودند.
جمیل هالل نویسنده این کتاب، 
مقیم  فلسطینی  علمای  از  یکی 
این  در  که  است  رام اهلل  در 
مقاالت  و  کتب  صاحب  زمینه 
متعدد از جمله استراتژی اقتصادی اسرائیل در 
جامعة  و  فلسطین  سیاسی  سیستم  خاورمیانه، 

مدنی در فلسطین بعد از اسلو و... می باشد.
این کتاب در قطع وزیری، در 206 صفحه در 
تاریخ 2013/06/01 در بیروت به چاپ رسیده 

است.

منبع: 

www.palestine-studies.org

الصراع العربي- اإلسرائيلي في ضوء المتغيرات العربية و اإلقليمية
جنگ عربی - اسرائيلی در پرتو تغييرات عربی و منطقه ای 
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در عصر کنونی موضوع آب یکی از موضوعات 
و کشورهای  است  عالم  مهم همة کشورهای 
مستثنی  امر  این  از  نیز  نیل  رود  حاشیة  در 
اخیر  سال های  در  نیل  رود  حاشیة  نمی باشند. 
شاهد تحوالت متعددی از جمله ایجاد سد در 
اتیوپی،  کشور  توسط  نیل  رود  سرشاخه های 
توجه نداشتن کشورهای باالدستی رود نیل در 
مقایسه با کشورهای پایین دستی مثل مصر و 
سودان بوده که سبب شده است زنگ خطر در 
کشورهای پایین دستی به صدا درآید. هم اکنون 
سرانة هر مصری از آب رود نیل 800 متر مکعب 
می باشد که طبق معیارهای بین المللی زیر خط 
فقر می باشد و پیش بینی شده در صورت ادامة 
همین روند در سال 2025 میالدی سرانة هر 
مصری به کمتر از 500 متر مکعب کاهش یابد.

 ازاین رو، با توجه به اهمیت آب در کشورهای 
حوضة رود نیل، یکی از استادان علوم سیاسی 
در دانشگاه قاهره و عضو شورای امور خارجه 
همکاری  با  طایع  سالمان  محمد  نام  با  مصر 

و  »مصر  عنوان  با  را  کتابی  دارالشروق، 
بحران آب رودخانة نیل – چشم انداز جنگ و 

همکاری« به چاپ رسانده است. 
نویسنده معتقد است که آب رود نیل به همراه 
به  نیل  حاشیة  کشورهای  در  آبی  منابع  دیگر 
صورت  به  تقسیم  صورت  در  که  است  حدی 
کمبود  دچار  کشوری  هیچ  عادالنه  و  مساوی 
مالی  فقر  خاطر  به  لکن  و  نمی گرددد  آب 
و  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  در  کشورها 
انتقال آن به صورت صحیح به مناطق مختلف، 
آب  از  استفاده  نحوة  سر  بر  مختلف  نزاع های 

ایجاد می شود.
 او در ادامه به سه محور اصلی درگیری ها در 
عبارت اند  که  می نماید  اشاره  نیل  رود  حوضة 
بر  پایبندی  پایبندی و عدم  بر سر  نزاع  از: 1. 
موافقت نامه های گذشته، 2. نزاع بر سر تقسیم 
انجام  هنگام  در  اطالع رسانی   .3 آب،  عادالنة 

پروژه های آبی در کشور.
محورهای  مطرح کردن  از  پس  طایع  سالمان 

مصر و بحران آب رودخانه نيل - چشم انداز جنگ و همکاری

مصر و أزمة مياه النيل »آفاق الصراع و التعاون«
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را  نیل  حوضة  کشورهای  درگیری،  اصلی 
که  دسته ای  می نماید؛  تقسیم  دسته  دو  به 
تانزانیا،  اتیوپی،  مانند  می باشند  تغییر  خواهان 
کنیا و اوگاندا و دسته ای که به اوضاع کنونی 

و  اریتره  مانند  هستند  راضی 
کنگو،  دموکراتیک  جمهوری 
علت  او  بوروندی.  و  رواندا 
رضایت مندی کشورهای دستة 
با  مواجهه  در  ناتوانی  را  دو 
اجرای  برای  سودان  و  مصر 
مشتاق  موفق،  مذاکرة  یک 
و  منطقه ای  حمایت  جلب  به 
بی ثباتی  و  مصر  بین المللی 
کشورها  این  سیاسی  وضعیت 

برمی شمرد.
و  آب  تقسیم  چگونگی  نحوة  به  ادامه  در  او 
نظریات مطرح در میان کشورهای حوضة نیل 
می پردازد و به ضرورت مشاوره و مطرح کردن 

انجام پروژه های عمیق در رود نیل می پردازد.

خارجی  قوای  به  کتاب  دیگر  بخش  در  او 
حوضة  کشورهای  نزاع های  بر  تأثیرگذار 
منطقه ای  مهم  نیروهای  و  کرده  اشاره  نیل 
در  آب  تعامالت  ماهیت  بر  مؤثر  بین المللی  و 
مرحلة  در  نیل  رودخانه  حوضة 
متحده،  ایاالت  اسرائیل،  را  کنونی 
چین و کمک کنندگان بین المللی و 
بانک جهانی و سازمان ملل متحد 
نهابت  در  نویسنده  است.  دانسته 
و  راهکارها  از  برخی  برشمردن  با 
کتاب  بحران  برای حل  مکانیزم ها 

خویش را به پایان می برد.
این کتاب در قطع وزیری، در سال 
به  اردن  کشور  در  میالدی   2013

چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.aljazeera.net
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الرمال  منشورات  دار  از  قبرس  در  به تازگی   
قدس  در  یهودیان  »محلة  عنوان  با  کتابی 
عدنان  نوشتة  گمراهی«  و  حقایق  میان 

عبدالرزاق چاپ و منتشر گردید.
قسمت  در  قدس  شهر  در  یهودی ها  محلة 

جنوبی شهر نزدیک بیت المقدس 
واقع شده است. نویسنده که خود 
عالوه بر تدریس در دانشگاه های 
کشورهای عربی و آمریکا سالیان 
در  فلسطین  بخش  در  متمادی 
فعالیت  به  مشغول  ملل  سازمان 
بوده، در کتاب مذکور سعی نموده 
دو  به  کتاب  تقسیم  با  که  است 

بخش تاریخی و میدانی به واقعیت قضیه پی 
ببرد.

نویسنده بخش اول کتاب خویش را که در واقع 
قدس  شهر  مستندات  و  مصادر  در  جست وجو 
به هفت فصل تقسیم  و محلة یهود می باشد، 
نامگذاری  افسانة  اول:  فصل  است.  نموده 
محلة یهودی؛ فصل دوم: محلة یهودی نشین؛ 
در  یهودیان  حضور  تاریخچة  سوم:  فصل 
بیت المقدس؛ فصل چهارم: تغییرات سیاسی از 
میانة قرن نوزدهم؛ فصل پنجم: محلة یهود در 
طول تاریخ هرگز به دیوار براق نرسیده است؛ 

معبد  غربی  دیوار  براق،  دیوار  ششم:  فصل 
هیکل نمی باشد؛ فصل هفتم: ساخت و ساز و 
اشغالگر  رژیم  توسط  یهودیان  محلة  گسترش 

قدس.  
او در این هفت فصل عالوه بر منابع تاریخی، 
از حکم دادگاه های اسالمی مانند 
أفضل بن  دمشق  حاکم  حکم 
در سال 1193  فاتح صالح الدین 
نیز  تاریخ  طول  در  و...  میالدی 
بهره برده و در ادامه آماری نیز از 
ارائه  یهودیان  سازهای  و  ساخت 

می دهد.
به  کتاب  دوم  بخش  در  او 
فلسطینیان  اراضی  از غصب  میدانی  تحقیقات 
با اعداد و  و درنتیجه گسترش محلة یهودیان 

ارقام اشاره می نماید.
در نهایت، شایان ذکر است که این کتاب از آن 
جهت که به تفصیالت و حقایق فراوان تاریخی 
دربارة شهر قدس اشاره کرده که به هیچ وجه 
خدشه ناپذیر می باشد، بسیار حائز اهمیت است.

این کتاب در قطع وزیری، در 136 صفحه در 
سال 2013 میالدی به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.aljazeera.net

 محلة یهودیان در قدس ميان حقایق و گمراهی 
حارة اليهود في القدس بين الحقائق و التضليل
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زمان: 1- 2 – 3 اکتبر 2013، مطابق 9- 10- 
11 مهر 1392

مکان: الخلیل - فلسطین اشغالی
برگزارکننده: کلینیک حقوقی دانشگاه الخلیل1 
– اتحادیة دانشگاه های عربی – دانشگاه ان-
اکس-پروفانس فرانسه- حقوق دانان مدیترانه

در  حقوقی  کلینیک  همایش:  ایدة   .۱.۱
اتحاد  سازمان  همکاری  با  الخلیل،  دانشگاه 
دانشگاه  و  مدیترانه  حقوق دانان  و  دانشگاه ها 
علمی  کنفرانس  ان اکس پروفانس فرانسه، 
شیوه های  و  سازمان ها  زمینة  در  بین المللی 
به  مقارن  دیدگاه  از  قانون  آموزش  جهانی 
منظور کمک به توسعة کیفیت آموزش قانونی 

1. http://www.hebron.edu

در فلسطین برگزار خواهد کرد.
درنتیجة تعدد رژیم های سیاسی که در فلسطین 
از  فلسطین  جدایی  زمان  از  کرده اند،  حکومت 
فلسطین   ،1917 سال  در  عثمانی  امپراتوری 
پذیرفته  تأثیر  قانونی مختلطی  از سازمان های 
فلسطین  در  حاضر  حال  در  که  قانونی  است. 
عثمانی،  قانون  از  آمیزه ای  است،  جریان  در 
انگلیسی، اردنی، مصری، اسرائیلی و فلسطینی 

می باشد. 
به دلیل فارغ التحصیل شدن بسیاری از استادان 
و  اروپایی  دانشگاه های  از  فلسطین  در  حقوق 
از  متأثر  زیادی  حد  تا  حقوق  تدریس  عربی 
بر  متکی  که  فرانسوی  و  التینی  شیوه های 
سبب  به  لکن  می باشد.  است  نظری  آموزش 
جهت گیری های  از  فلسطین  تأثیرپذیری 

همایش بين المللی در زمينة »شيوه های جهانی برای 
آموزش قانونی: تجاربی به خاطر فلسطين«

مؤتمر دولي حول »المناهج العالمية للتعليم القانوني: خبرات من أجل فلسطين«
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کار  بازار  با  ارتباط  به  نیاز  و  آموزش  در  جدید 
بر  تکیه  با  دانشگاه ها  حقوقی  شغل های  و 
آموزش  به  شروع  عملی  تدریس  شیوه های 
محاکم  و  حقوقی  کلینیک های  خالل  در 
دانشجو  ارتباط  و  مهارت  بر  تمرکز  و  صوری 
عمومی  دادستان  و  قضاوت  و  وکالت  با شغل 
سازمان های  و  غیردولتی  رسمی  مؤسسات  و 

دولتی کرده اند.
فلسطین،  در  اسرائیل  اشغال  تسلط  سبب  به 
طوالنی  مدت  برای  فلسطینی  دانشگاه های 
در  شدند.  محروم  حقوق  رشتة  تدریس  از 
در  حقوق  تدریس  کرسی  اولین   1986 سال 
دانشگاه الخلیل طلوع کرد. بعد از گذشت یک 
سال رژیم اشغالگر دانشگاه را در صورت ادامة 
چراکه  کرد؛  تهدید  بستن  به  حقوق،  تدریس 
از  اینکه فلسطینی ها  از  رژیم اشغالگر اسرائیل 
برابر  برای مقاومت در  ابزاری  به عنوان  حقوق 
جرایم ضد انسانی اسرائیل استفاده کنند، ترس 

داشت.
با روی کارآمدن تشکیالت خودگردان فلسطین، 
سرانجام در سال 1995 اولین دانشکدة حقوق 
در فلسطین افتتاح شد و در حال حاضر بیش از 

11 دانشگاه دانشکدة حقوق دارند.
در  استان  بزرگ ترین  الخلیل  حاضر،  حال  در 
جمعیت  و  مساحت  لحاظ  از  فلسطین  دولت 
است. و هنوز هم همان محلة قدیمی در شهر 
الخلیل می باشد که بیش از 40000 فلسطینی 
به  اشغالگر  نیروهای  مستقیم  کنترل  تحت 
در  اسرائیلی  مهاجر   500 از  محافظت  منظور 

شهر  مدرن  بخش  اما  دارند.  قرار  شهر  مرکز 
شده  واقع  فلسطین  خودمختار  حکومت  تحت 

است.
دانشگاه فقه و بخش قانون در سپتامبر 2008 
و کلینیک حقوقی در سال 2011 تأسیس شده 

است.
2.۱. محورهای همایش

1. سیستم آموزش حقوقی انگلیسی، امریکایی 
و سیستم آموزش التینی؛

2. نقش کلینیک های حقوقی در تدریس حقوق 
و خدمت به جامعه؛

3. روش های آموزش عملی و آموزش نظری 
برای حقوق؛

در  اسالمی  قانون  دوره های  تدریس   .4
برنامه های حقوقی؛

5. برنامه های درسی موضوعات تخصصی مثل 
قانون عام بین المللی، قانون خاص بین المللی، 
اداری،  قانون  اساسی،  قانون  مدنی،  قانون 
قانون،  نوشتن  تجاری،  قانون  مجازات،  قانون 

اخالقیات شغلی؛
6. آموزش حقوق بشر؛

7. تهیة پیش نویس قانونی؛
8. سازمان آموزش حقوقی و تکامل شیوه های 
سازمان های  آموزش،  وزارت  )نقش  آن 

دانشگاهی، اتحادیة وکال(؛
9. رابطة میان دانشکده های حقوق و مؤسسات 
بخش عدالت: وکال، قضات، دادستان عمومی، 
جامعة  و  حکومتی  دستگاه های  و  پارلمان ها 

مدنی و مؤسسات دولتی.
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 زمان: 12- 13 نوامبر 2013، مطابق 21 – 22 
آبان 1392

مکان: اربد – اردن – دانشگاه یرموک
بانک های  و  اقتصاد  بخش  برگزارکننده: 
اسالمی دانشکدة شریعت و مطالعات اسالمی 

دانشگاه یرموک1
اخیر  سال های  در  همایش:  ایدة   .۱.2
جهان شاهد اموری بوده است که می توان آن 
را رقابت برای به دست آوردن قله های سرمایه و 
تأمین مالی اسالمی از طریق مکانیسم عملیاتی 
باشد،  داشته  سازگاری  اسالمی  احکام  با  که 
بانک ها  بانکی و مالی در  تولیدات  ارائة  نامید. 
و در بازار مال شعار -حالل- را به دنبال خود 
می کشند تا نزد مسلمانانی که صاحب قله های 
رقابت  این  لکن  باشد.  مقبول  سرمایه هستند، 
در کشورهای اسالمی پیشرو در این زمینه مثل 
منحصر  بحرین  و  اندونزی  عربستان،  مالزی، 
مانند  اسالمی  غیر  کشورهای  بلکه  نیست، 
که  نیز  سنگاپور  و  انگلیس  و  روسیه  و  هند 
اقتصادهای بزرگی دارند، داخل در این رقابت 

1. http://www.yu.edu.jo

که  دارد  اشاره  تخصصی  مطالعات  هستند. 
صکوک اسالمی در حال رشد بزرگ و سریع در 
خالل سال های کوتاه اخیر است. مخصوصًا بعد 
از حمایت و کمک جنبه های حکومت ها امری 
ابزار  این  برای گسترش  را  بزرگی  درهای  که 
مالی  بکر گشود. مؤسسات  تازه و  مالی دست 
و بانکی غربی اهتمام چشمگیری را در رابطه 
با این نوع از ابزار سرمایه گذاری آغاز کرده اند. 
به رغم مشکالتی که بازارهای جهالی به خاطر 
بحران مالی با آن مواجه هستند، بازار صکوک 
به صورتی  است،  بوده  مواجه  با رشد  اسالمی 
که در سال 2009 ارزش آن به ) 23.3( میلیارد 
دالر رسید؛ در حالی که در سال 2008 ارزش 
آن )14.9( میلیارد دالر بود. انتظار می رود که 
بازار صکوک اسالمی در سال های کوتاه آینده 
جهان  کشورهای  تمامی  در  گسترده ای  رواج 
داشته باشد. مخصوصًا بعد از توجه کشورها به 
مؤسسات  به  فعالیت  اجازة  که  قوانینی  صدور 
صکوک  به  امروز  می دهد.  را  اسالمی  مالی 
و  سپرده ها  جذب  برای  ابزار  بهترین  به عنوان 
پروژه ها  مالی  تأمین  برای  ثروت  جمع آوری 
زیربنایی  پروژه های  مخصوصًا  می شود  نگاه 

 همایش سکوک اسالمی و ابزارهای تأمين مالی اسالمی
مؤتمر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي
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برگزاری  ایدة  لذا  دارد.  اقتصادی  منافع  که 
بازارها  که  متولد شد  در ظروفی  همایش  این 
شاهد رونق حقیقی تولیدات صکوک است چه 
اروپایی.  و چه  آسیایی  عربی چه  بازارهای  در 
تا  کند  کمک  همایش  این  که  امیدواریم 
چشم انداز جدیدی برای بررسی و ارزش گذاری 

این تولید مالی باز کند.

2.2. اهداف همایش
1. بیان ماهیت سکوک و اهمیت آن؛

مالی  نظام  در  جدید  مالی  منابع  شناخت   .2
اسالمی؛

3. پیش بینی چشم انداز آینده برای منابع مالی 
و سکوک اسالمی؛

4. ارزش تجربه های سکوک لیست شده؛
3.2. محورهای همایش

نظام  در  سکوک  اول:  محور   .۱.3.2
اسالمی

1. ماهیت سکوک، ویژگی ها و نقش آن؛
2. انواع سکوک اسالمی؛

صکوک  صدور  برای  نیاز  مورد  الزامات   .3
)قانونی، شرعی، فنی، اجرایی(؛

2.3.2. محور دوم: تجربه های سکوک 
اسالمی و ارزش آن

اسالمی  در کشورهای  تجربه های سکوک   .1
و ارزش آن؛

غیر  کشورهای  در  سکوک  تجربه های   .2
اسالمی و ارزش آن؛

3. دیرکردهای عملیات سکوک؛

4. ارزش شرعی برای عملیات صدور سکوک 
و رواج آن؛

5. ارزش قانونی سکوک اردنی؛
6. آثار اقتصادی سکوک

مالی  تأمین  در  اسالمی  کافی بودن سکوک   •
بدهی های عمومی

•آثار آن در بازار اسالمی
• آثار آن در سپرده های بانک های اسالمی

•آثار آن در قدرت بر قرض گرفتن
• صکوک اسالمی و تأمین مالی برای توسعه

• صکوک اسالمی و بحران مالی جهانی
جدید  تحوالت  سوم:  محور   .3.3.2

شکل های تأمین مالی اسالمی
1. تحوالت جدید در تأمین مالی بیع ها؛

2. تحوالت جدید در تأمین مالی مشارکت ها؛
3. تحوالت جدید در تأمین مالی اجاره ها؛

4. تحوالت جدید در خدمات و منافع؛
5. تحوالت جدید در تأمین مالی زیرساخت ها.

4.3.2. محور چهارم: چشم انداز آینده 
برای سکوک اسالمی

سکوک  تحول  در  مالی  مهندسی  نقش   .1
اسالمی

2. تحوالت جدید در زمینه سکوک
• سکوک بشر دوستانه

• سکوک زیرساختی
• سکوک قرض الحسنه

• سکوک خدمات و منافع
سکوک  توسعة  و  گسترش  دیدگاه های   •

اسالمی 
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زمان: 13 – 14 نوامبر 2013 مطابق 22- 23 
آبان 1392

مکان: اربد - عمان- اردن
اندیشة  برای  جهانی  مؤسسة  برگزار کننده: 

اسالمی با همکاری دانشگاه یرموک1
در  رسانه  و  ارتباطات  همایش:  ایدة   .۱.3
در  را  مهمی  بسیار  نقش  حاضر  واقعیت عصر 
می کنند.  ایفا  افراد  اجتماعی  و  فردی  زندگی 
مفاهیم رسانه و ابزارها و اسلوب ها و مضامین 
آن آن چنان متعدد شده است که تصور نمی شود 
که انسان جدای از رسانه و تأثیرات آن بتواند 
زندگی کند. اطالعات صحیح و غلط با سرعت 
بسیار زیادی در میان ساکنان کرة زمین منتشر 
به عنوان  رسانه  از  تعبیر  که  جایی  تا  می شود 
آن  مرتبة چهارم  از  تعبیر  چهارمین حاکمیت  
نیست بلکه تعبیر از این است که رسانه بر سه 

حاکمیت دیگر سلطه دارد.
و  عربی  در کشورهای  ما  که  می رسد  نظر  به 
اسالمی خود در مواجهه با واقعیت رسانه های 
آن  دریافت  جایگاه  در  مواقع  اغلب  در  معاصر 

1. http://arabic.iiit.org.

روش ها  و  رسانه ها  از  ما  استفادة  و  هستیم 
علوم  و  دارد  مصرفی  جنبة  مواقع  اکثر  در  آن 
که  همان گونه  را  رسانه ها  در  رایج  معارف  و 
آن ها را از مصادر اصلی آن می گیریم، آموزش 
به  توجه  بدون  می دهیم  آموزش  و  می گیریم 
هویت تمدنی متمایز ملت عربی اسالمی خود. 
و بدون توانایی بر سرمایه گذاری در سیستمی 
که ارزش ذاتی اعتقادات و چشم انداز ما دربارة 
جهان و مرکزیت جایگاه تمدنی استراتژیک ما 
باشد. پس چه چیزی مانع از تحقق چشم انداز 
تمدنی ما از درک همة این امور و حضور فعال 
و  تولیدات  جهت  از  جهانی  رسانة  عرصة  در 

اصطالحات و ارشادات می شود؟
متأسفانه مشاهده می کنیم که رسانه ها و وسایل 
زندگی  محدود  جنبه های  در  معاصر  ارتباطی 
با  قرار می گیرند،  استفاده  مورد  مصرفی پست 
تنوع  با  رسانه ها  اینکه مضمون  به  علم  وجود 
تأثیر  دارای  و  زمینه های گوناگون  بسیاری در 
فراوان هستند به خصوص در برنامه های خبری 
و تحلیلی و آموزشی و پرورشی. آیا حقیقتًا جای 
تاسف ندارد که رسانه های جدید که  زمینه های 

همایش رسانه های معاصر در چشم انداز تمدنی 

موتمراإلعالم المعاصر في الرؤية الحضارية
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جدید آموزشی و پرورشی و فرهنگی و معرفتی 
را گشاده اند، به ندرت برای این منظور به کار 

گرفته می شوند؟
امروز  رسانه ای  فضای 
گوناگون  طیف های  از  پر 
سیاسی  عقایدی،  فکری، 
چه  پس  است.  اجتماعی  و 
چیزی نشان دهندة این تنوع 
همان  که  است؟  تکثر  و 
است  خطراتی  و  منافع 
شخصیت  بر  می تواند  که 
تأثیر  جامعه  شهروندان 

بگذارد. اگر رسانه ها برای تمام گروه های سنی 
در جامعه در دسترس هستند پس چه اثری از 
این کثرت گرایی و تنوع بر راهی که جوامع ما 
در حال آماده سازی نسل جدید است از طریق 
و  راهنمایی  پرورشی،  آموزشی،  برنامه های 
اجتماعی  رشد  مراحل  در  به خصوص  قانونی، 
کدام  می گذارد؟  آموزشی  مختلف  سطوح  و 
رسانه ای  مؤسسات  که  دارد  وجود  اخالقیات 
که  نیست  مفید  آیا  کنند؟  هدایت  آن  به سوی 
مجالی را برای پیشنهادهای سازنده گشوده و 
طرح های نوآورانه در این زمینه را با استفاده از 
عقالنی  اصول  با  انطباق  و  معاصر  رسانه های 

برخورد کنیم؟
به  نیاز  مشابه  سؤاالت  و  سؤاالت   این  همانا 
پرداختن به مسائل مربوط به رسانه های معاصر 
و چگونگی تعامل با رسانه های فکری به طور 
معاصر  زندگی  در  رسانه ها  نقش  و  مستقیم 

جوامع عربی و اسالمی را ضروری می کند.

2.3. اهداف همایش:
و  مفاهیم  روشن شدن   .1
مسائل  و  وظایف  عناصر، 
و  ارتباطات  در  اساسی 
در  معاصر  رسانه های 
برای  تمدنی  چشم انداز 

مردم.
اهمیت  از  آگاهی   .2
زمینة  در  رسانه ها  نقش 
تحوالت  و  جهانی شدن 

اجتماعی در زمینه های مختلف.
3. بررسی نقش مهم رسانه های جمعی در بیان 

هویت ملت.
درک  در  فکری  تمدن  چشم انداز  تحقق   .4
و  معاصر  رسانه های  و  ارتباطی  مکانیسم های 

چگونه تعامل با آن.
و  تخصص  توسعة  برای  نهادن  بنا   .5
جهان  در  رسانه ای  برنامه های  و  شایستگی ها 

عربی و اسالمی.
محور  همایش۱.3.3.  محورهای   .3.3
تمدنی:  چشم انداز  در  رسانه ها  اول: 

مفهوم و نظریه، عملکرد و ادبیات
ارتباط  و  و  معاصر  جامعة  در  رسانه  مفهوم   .1
آن با مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند: ارتباط، 
رسانه های  محافظه کار،  رسانه های  دعوت، 

ملتزم و...
2. تکامل مفهوم رسانه و وظایف و ابزار آن در 
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تمدن عربی اسالمی: مطالعة نقدی و تاریخی 
تحقیقات،  دربارة  نقدی  و  تحلیلی  بررسی   .3
مفهوم  دربارة  که  کتاب هایی  و  مطالعات 

متعهد  و  هدفمند  رسانه های 
بحث  اسالمی  رسانه های  و 

کرده اند.
نقدی  و  تحلیلی  مطالعة   .4
گفتمان  مختلف  گونه های 
شبکه های  در  اسالمی 

ماهواره ای اسالمی گرا
و  نظری  مؤسسات   .5
عملی   کاربردی  برنامه های 

شیوه های  طریق  از  هدفمند  رسانه های  برای 
قرآنی و احادیث نبوی و میراث فرهنگی 

نظر  مد  نقش  دوم:  محور   .2.3.3
اجتماعی1.  رسانه ها در عصر تحوالت 
نقش رسانه های معاصر در شکل دادن به هویت 
جوامع عربی و اسالمی و وابستگی به جامعه و 

ملت و توسعة اجتماعی.
اجتماعی  ارتباط  وسائل  در  رسانه ها  نقش   .2

مدرن در زمان تحوالت اجتماعی.
پرورش:  و  آموزش  در  رسانه ها  نقش   .3

مطالعات توصیفی و تحلیلی به صورت نقدی.
4. رفتار رسانه ای در مورد تطوراتی که بر عرصة 
زمینه های  در  است  داده  رخ  اسالمی  و  عربی 

مختلف: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
5. برنامه های فتوا در شبکه های ماهواره ای و 

نقش آن ها در ایجاد یک فرهنگ فقهی.
3.3.3. محور سوم: رسانه ها از دیدگاه 

تمدنی برای ملت ها
1. تنوع از رسانه های تصویری و چاپی، رادیویی 

و راه های استخدام آن ها در پیشرفت تمدنی
راه های  عقالنی  اصول   .2

مواجهه با رسانه ها
با  مقابله  برای  راه هایی   .3
محتوای رسانه ها که بر خالف 
مدنظر  متمدن  جهت گیری 

می باشد
در  خالقیت  و  نوآوری   .4
تولیدات رسانه ای متمدن برای 

ملت ها
5. نقش رسانه ها در وسایل ارتباطات اجتماعی 
مدرن در شکل دادن به هویت جوامع عربی و 

اسالمی
6 . اخالقیات عملکرد رسانه ها و چند رسانه ای 

مدرن در عصر تحوالت اجتماعی 
و  برنامه ها  چهارم:  محور   .4.3.3
پیشنهادی  برنامه های  و  پروژه ها 
کارآیی  و  برنامه ها  ایجاد  برای  عملی 
تمدنی  چشم انداز  با  مطابق  اطالعاتی 
تمدن  تجارب  جلوه های  ملت ها1.  برای 
معاصر؛  رسانه های  زمینة  در  اسالمی  عربی 

سمعی و بصری؛ بررسی تحلیلی و نقدی
2. نقشه تاکسونومیک )طبقه بندی شده( برای 
بر  بنا  اسالمی  عربی  ماهواره ای  شبکه های 
ورزشی،  موسیقی،  )آموزشی،  آن  شیوه های 
دولتی،  خارجی،  محلی،  اخبار،  تفریحی، 
نقد  و  تحلیل  دربرگیرندة  و  الخ(  و  خصوصی 
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عربی  شخصیت  بر  آن  تأثیر  مقدار  و  باشد 
اسالمی.

3. نقشة استراتژیکی برای رسانه های مدنظر در 
نگاه تمدنی در فضای کیهانی

4. راه های آماده سازی شایستگی های رسانه ای 
بر اساس دیدگاه تمدنی برای ملت ها

و  رسانه  پنجم:  محور   .5.3.3
جهانی شدن

سایة  در  معاصر  جامعة  در  رسانه  جایگاه   .1
بر  آن  تأثیر  مقدار  و  رسانه  جهانی شدن 

ویژگی های ملی
و  انسانی  ارزش های  حفظ  در  رسانه  نقش   .2

آداب و رسوم و سنت های پسندیده
آن،  اهداف  رسانه،  در  مخفی  نامه های   .3
تصویرهای ضمانت آن برای رسانه و راه های 

کشف و تعامل با آن
بر  شده  دوبله  و  خارجی  سریال های  تأثیر   .4
خانواده های عربی و نقش رسانه های هدفمند 

در تغییر ارزش های سلبی کنار گذاشته شده در 
این سریال ها بر خانواده.

دیرکرد  موانع  ششم:  محور   .6.3.3
ایجاد رسانة هدفمند

1. تکامل و تناقض در مضمون رسانه ای برای 
مؤسسه های رسانه

2. گفتمان رسانه های عربی اسالمی میان کار 
حرفه ای و رسالت محور

3. گفتمان مذهبی...
در  رسانه  آیندة  هفتم:  محور   .7.3.3

عصر تحوالت اجتماعی
برای  رسانه  زمینة  در  آینده نگری  مطالعات   .1

حفظ هویت ملت ها در سایة جریان خبری.
ارتباطات  فناوری  و  آیندة رسانه های جدید   .2

در گسترش فرهنگ اجتماعی و حفظ هویت.
رسانه های  بر  مبتنی  )رسانه ای(  ارتباطات   .3
جدید و مولتی مدیای جدید ... چشم انداز آینده.
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همایش 

»تقلب و فساد مالی و مفاهيم جدید 
برای دو شغل حسابداری و حسابرسی: 

واقعيت چالش ها و راه حل ها«

زمان: 10 – 11 دسامبر 2013 مطابق 19 آذر 
1392

مکان: الجزایر
العربی  دانشگاه  اقتصاد  دانشکدة  برگزارکننده: 

بن مهدی – ام البواقی1
شغل  که  است  همایشمشهور  ایدة   .۱.4
بر  عام  صورت  به  فراوانی  تأثیر  حسابداری 
زندگی مردم می گذارد؛ چراکه به عنوان ستون 
جهت  این  از  می باشد  کاری  هر  برای  فقرات 
امور و ثبت  واقعیت  ارائة  اساسی در  که نقش 
دارد.  قالب  در  ارقام  و  اعداد  صورت  به  آن ها 
سیستمی که نتایج آن را اصحاب مصالح امور 
می کنند.  استفاده  مهم  تصمیمات  اتخاذ  برای 
و  قوانین  حسابداری  شغل  پیدایش  ابتدای  از 
مقررات بسیاری در این رابطه وضع شده است 

1. http://www.univ-oeb.dz/index.php

آن ها  صاحبان  برای  را  مالی  امور  مصالح  تا 
برقرار کند.

در سال های اخیر، تحوالت اساسی و ریشه ای 
به عنوان  که  افتاده  اتفاق  جهان  سراسر  در 
محسوب  مالی  مؤسسات  تمام  برای  تهدیدی 
انرون  انرژی  شرکت  نابودی  مانند  می شود 
 Arthur( و شرکت انثر اندرسون )Enron(
بزرگ  های  اختالس  وقوع  و   )Anderson
و   )Worldcom( ارتباطی  شرکت  در 
 .)Parmalate( اروپایی  غذایی  شرکت 
برخی پژوهشگران دلیل این حوادث را ضعف 
موجب  که  می دانند  مالی  سیاست های  در 
ورشکستگی  موجب  که  گردانندگانی  می شود 
که  شوند  عواقبی  موجب  می شوند،  مؤسسات 
در  معکوس  نتیجة  و  نباشد  آن  اصالح  امکان 
جهان  در  زمان  این  از  باشد.  داشته  اقتصاد 
حرکتی آغاز شده است برای اعتماد بیشتر به 

مؤتمر »الغش و الفساد المالي، والمفاهيم الحديثة 
لمهنتي المحاسبة والتدقيق: واقع تحديات 

وحلول«
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شغل حسابداری در میان بسیاری از تحوالتی 
 که در بازگشت به مبادی حاکمیت حسابداری و 
تمرکز بر تطبیق قوانین بین المللی که بر شغل 
حسابداری و حسابرسی حکم می کند و اخالق 

مربوط به آن ها را تنظیم می کند.
برگزاری  ایدة  گذشت  آنچه  از 
همایش در زمینه های ذیل برای 
پژوهشگران  و  محققان  توجیه 
آن ها  پژوهش های  از  استفاده  و 
اقتصادی  سطح  ارتقای  برای 
به خصوص  و  عربی  سرزمین 

کشور الجزایر به وجود آمد.
2.4. اهداف همایش1. بیان تمام مسائلی 
اصلی  اصطالحات  تعریف  و  مفاهیم  به  که 

متعلق می باشد.
شغل  حسابداری،  شغل  مالی،  فساد  )تقلب، 
شغلی،  اخالق  مستقل،  دولت  حسابرسی، 
اصطالحات  سایر  و  بین المللی  استانداردهای 

شغلی دیگر(
2. بیان رابطة محکم میان فساد مالی و تقلب 
از یک سو و دو شغل حسابداری و حسابرسی 

از سوی دیگر
تقلب  اسباب  برای  موجود  واقعیت  شناخت   .3

و فساد مالی و ارائة پیشنهاد و راه حل مناسب 
برای جلوگیری از موانع آن.

4. بیان کیفیت تطبیق حسابداری و حسابرسی 
جهت  آن  مخصوص  جدید  مفاهیم  ضمن  در 
قرار دادن وسایل فعال برای جلوگیری از تقلب 

و فساد مالی.
بنای  در  کوتاهی  وجوه  بیان   .5
تمام  با  زیرمجموعه  مؤسسات 
نظام  به  متعلق  که  اموری 
خارجی  حسابرسی  و  محاسباتی 
مناسب  حل  راه  پیشنهاد  و  است 

برای درمان این کوتاهی. 
3.4. محورهای اصلی همایشمحور اول: 
مؤسسات مختلف الجزایر و قدرت بر جلوگیری 

از تقلب و فساد مالی
محور دوم: سیستم معلومات محاسباتی و شغل 
دو  از  جلوگیری  در  دو  آن  نقش  و  حسابداری 

مشکل تقلب و فساد مالی
در  آن  نقش  و  حسابرسی  شغل  سوم:  محور 

جلوگیری از تقلب و فساد مالی
محور چهارم: جهت های قوانین مالی در الجزایر 

و نقش آن در جلوگیری از تقلب و فساد مالی
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زمان: 22 - 23 اکتبر 2013م  مطابق 30 مهر 
1392

مکان: اربد – اردن – دانشگاه یرموک
یرموک  دانشگاه  تربیت  دانشکدة  برگزارکننده: 
با  یرموک  دانشگاه  شنوایی  و  گفتار  مرکز  و 

همکاری مرکز اتحادیة دانشگاه های عربی 1
                            

خاصی  اهمیت  پرتو  همایشدر  ایدة   .۱.5
در  غیردولتی  و  دولتی  آموزشی  مؤسسات  که 
سرزمین عربی بر عهده دارند و در رأس آن ها 
دانشگاه ها با موضوع تربیت خاص و مشکالت 
آموزش. در مسیر همکاری اتحادیة دانشگاه ها 
با  و  عربی  سرزمین  مختلف  دانشگاه های  و 
توجه به اهتمام دانشکدة تربیت و مرکز گفتار 

1. http://www.yu.edu.jo/seld.

متخصص  که  یرموک  دانشگاه  در  شنیدار  و 
در  آن  نقش  و  می باشد  خاص  تربیت  در 
دربرگرفتن فعالیت های متعلق به افراد استثنائی 
و  درخشان  استعدادهای  و  نخبگان  شامل  که 
دانشگاه  می شود،  ذهنی  عقب مانده های 
یرموک با همکاری اتحادیة دانشگاه های عربی 

همایشی را در این موضوع برگزار می کند.
2.5. اهداف همایش1. جلب توجه محققان 
و  روان شناختی  علوم  زمینة  در  کارشناسان  و 
و  نخبگان  که  فعالی  نقش  به  آموزشی 
پیشرفت  در  می توانند  درخشان  استعدادهای 
داشته  عربی  کشورهای  در سطح  خود  جوامع 

باشند.
2. جلب توجه محققان و کارشناسان در زمینة 
اهتمام  برای  آموزشی  و  روان شناختی  علوم 

همایش تربيت خاص و مشکالت آموزش در 
سرزمين عربی

مؤتمر»التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي«
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در  که  استثنائی  کودکان  گروه  به  توجه  و 
زمینه های مختلف آموزشی با مشکالت مواجه 

هستند.
و  برنامه ها  دربارة  جدید  مسائل  پیگیری   .3
شیوه هایی درسی که به کودکان معلول تعلق 
دارند و نقش تکنولوژی در غلبه بر مشکالت 

توانمندی  رشد  و  آموزش 
غنی کردن  و  استثنائی  کودکان 
نخبگان  توانمندی  و  دانش 
و  درخشان  استعدادهای  و 
جوامع  توسعة  برای  مخترعان 

خودشان.
زمینة  در  علمی  پژوهش های  از  حمایت   .4
در  آن ها  سرمایه گذاری  و  خاص  تربیت 

زمینه های آموزش و تربیت و خالقیت.
و  کارشناسان  میان  دانش  و  تجربه  تبادل   .5
متخصصان در زمینه های آموزشی و روانی به 
صورت عام و در زمینة تربیت خاص به صورت 

خاص.
محور  همایش۱.3.5.  محورهای   .3.5
برای  شیوه هایی  و  برنامه ها  اول: 

معلوالن
1. مبادی آموزشی ویژه

2. اصول  فلسفی و فرهنگی برای شیوه های 
درسی معلوالن

3. استاندارهای شیوه های تربیتی معلوالن
4. راه های تدریس معلوالن

تربیتی  شیوه های  و  برنامه ها  ارزش گذاری   .5
معلوالن

سایکولوژی  دوم:  محور   .2.3.5
)روان شناسی(  آموزش برای معلوالن

به  مبتال  افراد  تشخیص   .1
عقب ماندگی ذهنی

نظریه های  به کارگیری   .2
یادگیری در آموزش ویژه

3. مهارت های تفکر و رشد آن 
برای کودکان استثنائی

4. ایجاد استانداردهایی برای کودکان استثنائی.
5. مسائل و مشکالت کودکان استثنائی.

و  مدرسه  ادارة  سوم:  محور   .3.3.5
تربیت معلوالن

ادارة  دربارة  معاصر  جهت گیری های   .1
برنامه های تربیتی ویژه

2. تجربه های اداری در زمینة تربیت های ویژه
4.3.5. محور چهارم: معلم معلول

برای  معلم  آماده سازی  استانداردهای   .1
تربیت های ویژه

2. رشد مهارتی برای معلم تربیت ویژه
مؤسسات  پنجم:  محور   .5.3.5

اجتماعی و تربیتی معلوالن
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زمان: 3 اکتبر 2013 مطابق 11 مهر 1392
مکان: نابلس – فلسطین اشغالی

برگزارکننده: دانشکده ادبیات دانشگاه النجاح
اهمیت  بیان  همایش1.  اهداف   .۱۱.6
نزدیکی متقابل میان  برای  سفرهای فرهنگی 

ملت ها و ارزش علمی سفرنامه ها.
جهان  در  ترجمه  مراکز  نقش  روشن شدن   .2
اسالمی  مرز  در  مراکز  این  آنکه  چه  اسالم، 
اسالم  جهان  کشورهای  مرکز  در  یا  باشند 

باشند.
3. بررسی تالش های مستشرقان در ترجمه در 
شده  کار  این  انگیزه  که  اهدافی  قرن ها  طول 

است
آغاز  زمان  از  مأموریت های علمی  پیگیری   .4
گفت وگوی  نقش  در  آن  جایگاه  و  آن  کار  به 

تمدن ها میان ملت ها
تقویت  در  سفارتخانه ها  عملکرد  بررسی   .5

1. http://www.najah.edu

روابط بین ملت ها و امور دیگری که بیان باشد 
از نقش های دیگری که برخی از آن ها در خفا 
بازی کردند، برای تصویب طرح های خصمانه 

علیه ملت ها
سازمان های  و  کنسول ها  نقش  نشان دادن   .6
از  کرده  عبور  که  عثمانی  زمان  از  تجاری 
آغاز  در  عرب  جهان  در  اروپایی  کنسول های 

قرن هجده و نوزده میالدی
ترجمة  همایش1.  محورهای   .2.6
کتاب های سفرنامه ها و نقش آن در گفت وگوی 

میان تمدن ها
2. مراکز جدید و قدیم ترجمه در جهان اسالم

3. مستشرقین و ترجمه
و  اعراب  میان  علمی  و  فرهنگی  تبادل   .4
زمان های  در  علمی(  )مأموریت های  اروپاییان 

مختلف
در  تجاری  سازمان های  و  سفارت ها  نقش   .5

گفت وگوی میان تمدن ها

 ششمين همایش بين المللی
                                 دربارة نقش ترجمه در گفت وگوی تمدن ها

المؤتمر الدولي السادس حول دور الترجمة في حوار الحضارات
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مطابق   2013 اکتبر   30  –  29  –  28 زمان: 
6- 7- 8 آبان 1392

مکان: الجزائر
ام   – مهیدی  بن  العربی  جامعه  برگزارکننده: 

البواقی1
ایدة  و  موضوع   .۱.7
سیاسی  همایشفعالیت 
اصول  از  یکی  زنان  برای 
می باشد  دموکراسی  اساسی 
شروط  از  شرطی  و 
مؤثر  زنانة  شهروندی 

می باشد. امروزه فعالیت زنان در عرصة سیاسی 
یکی از مطالبات اساسی جنبش های انسانی و 
زنانه درعالم می باشد که هم زمان با درخواست 
حضور زنان در مراکز تصمیم گیری و نمایندگی 
و  مؤسسات  در  مؤنث  و  مذکر  دو جنس  برابر 

1. http://www.univ-oeb.dz/

مراکز داخلی و بین المللی می باشد.
به  اطمینان  و  زنان  صحیح  آگاهی  همانا 
بسیاری  اصرار  ایشان  در  نهفته   توانایی های 
برای نشان دادن نقش کافی خود در اقتضائات 
اعطا  آن ها  به  سیاسی 
گسترش  سبب  و  می کند 
مراکز  در  زنان  نمایندگی  
سطح  در  تصمیم گیری 

محلی و مرکزی می گردد.
2.7. اهداف همایش

1. واقعیت مشارکت سیاسی 
برای زنان در جهان عربی چه چیزی است؟

2. مکانیسم فعالیت مؤثر زنان در سایة تغییرات 
پیش رو چه چیزی است؟

3.7. محورهای همایش
1. مفهوم مشارکت سیاسی برای زنان در جهان 

عربی و اهمیت آن؟

 همایش 
»مشارکت سياسی برای زنان در جهان عربی«  
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مشارکت  برای  نظری  جهت گیری های   •
سیاسی زنان در جهان عربی

• مراحل مشارکت سیاسی برای زنان در جهان 
عربی

در  زنان  برای  سیاسی  مشارکت  واقعیت   .2
جهان عربی

• تاریخ مشارکت سیاسی برای زنان در جهان 
عربی و نمونه هایی از آن

• نزدیکی قانونی برای مشارکت سیاسی برای 
زنان در جهان عربی

3. موانع مشارکت سیاسی برای زنان در جهان 
عربی

• موانع فرهنگی برای مشارکت سیاسی برای 
زنان در جهان عربی

مشارکت  برای  سیاسی  و  قانونی  موانع   •
سیاسی برای زنان در جهان عربی

سیاسی  فعالیت  انجام  برای  مؤثر  مکانیسم   .4

زنان در جهان عربی
زنان  فعالیت  انجام  برای  قانونی  مکانیسم   •

عربی در زندگی سیاسی
زنان  فعالیت  انجام  برای  سیاسی  مکانیسم   •

عربی در زندگی سیاسی

مؤتمر»المشاركة السياسية للمرأة في العالم العربي
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 17  -16 مطابق   2013 اکتبر   9  –  8 زمان: 
مهر 1392

 - رام اهلل  مکان: 
فلسطین اشغالی

برگزارکننده: دانشگاه 
قدس المفتوحه1

۱.8. ایدة همایش 
آموزش عالی نقش محوری در توسعة مستمر 
و  اجتماعی  و  بشری  جنبه های  تمام  در 
اقتصادی در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته 
قرن  دوم  نیمة  در  حقیقت  این  به  توجه  دارد. 
هشتاد  دهة  در  به خصوص  شد  بیشتر  بیستم 
ادامة  و    21 قرن  به  بشر  واردشدن  با  نود.  و 

1. http://www.qou.edu/

تمامی  در  معلومات  حجم  در  فزاینده  افزایش 
تکنولوژی  در  جذاب  پیشرفت های  و  مجال ها 
که تأثیر بسیاری بر تمام جوانب زندگی بشری 
از نظر  گذاشته است، اهتمام به آموزش عالی 
این  یافته است. در  افزایش  نیز  کمی و کیفی 
خاصی  اهمیت  همچنان  عالی  آموزش  میان  
موتورهای  طبیعی  استقرار  با  است.  کرده  پیدا 
آموزش  گفت  می توان  هوشمند  زندگی  موفق 
این  در  عالی  آموزش  قلب   21 قرن  در  عالی 

قرن است.
در  آن  پیدایش  ابتدای  از  عالی  آموزش  نظام 
چالش های  و  مشکالت  با   20 قرن   60 دهة 
ارزش  و  فلسفه  نشر  در  بود.  مواجه  متعددی 
ابزار  توسعة  و  آموزشی  شیوه های  بهبود  آن، 
در  که  سریعی  تغییرات  با  همگام شدن  آن، 
زمینه های دانش و فناوری رخ داده، خنثی کردن 

همایش »آموزش عالی باز در جهان عرب:
[[                                     چالش ها و فرصت ها«

مؤتمر»التعليم العالي المفتوح في الوطن العربي: تحديات وفرص«
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ولی  اصلی  اجزای  روی  بر  تغییرات  این  تأثیر 
عالی  آموزش  برابر  در  چالش  مهم ترین  شاید 
و  دولتی  نهادهای  و  مردم  متقاعدکردن  باز 
ایجاد  در  اثربخشی  و  سودمندی  و  خصوصی 

باال  کیفیت  با  عالی  آموزش 
دائمًا  دیگر  بیان  به  پیچیده.  و 
آموزشی  سیستم  این  عهدة  بر 
کند  تبیین  همه  برای  تا  است 
نظام  این  فارغ التحصیالن  که 
آموزشی نسبت به نظام آموزشی 
با  سال  صدها  مردم  که  سنتی 

تبیین  برتری دارد  و حداقل  آن آشنا هستند، 
کند که همان اهدافی را که نظام آموزش عالی 
می تواند  می باشد،  آن  تحقق  صدد  در  سنتی 

محقق کند.
در پرتو آنچه گذشت و با توجه 
آموزش عالی در  نظام  اینکه  به 
فلسطین و بسیاری از کشورهای 
شده  تربیتی  واقعیتی  جهان 
قدس  دانشگاه  همانا  است، 
نظام  پیشرو  که  المفتوحه 

همایشی  است،  فلسطین  در  باز  عالی  آموزش 
را با حضور پژوهشگران و محققان و مسئوالن 

در این موضوع برگزار می کند.
درک  تعمیق  همایش1.  اهداف   .2.8
شرکت کنندگان از روند جهت گیری های مدرن 

در آموزش باز.
2. آگاهی دادن به عالقه مند به آموزش عالی باز 
نسبت به چالش هایی که این نظام با آن مواجه 

است و راه های مقابله با آن.  
3. تبادل تجربه ها و تحقیقات متعلق به آموزش 

باز، آموزش تلفیقی و آموزش الکترونیکی.
و  طراحی  بهبود  برای  راه هایی  پیداکردن   .4
در  آموزشی  شیوه های  و  مواد 

این سیستم
تالش  بسیج کردن   .5
عالی  آموزش  به  عالقه مندان 
باز در جهان عرب برای دفاع از 
این نظام آموزشی و نشان دادن 
می تواند  که  نقش هایی  و  مزایا 

در توسعة پایدار داشته باشد.
القدس  دانشگاه  از  دستاوردهای  بر  تأکید   .6
آموزش  و  باز  آموزش  زمینة  در  المفتوحه 
دربارة  بحث  و   الکترونیکی 
راه هایی قراردادن آن در خدمت 

آموزش عالی عرب.
3.8. محورهای همایش1. 
و  تلفیقی  و  باز  آموزش  واقعیت 
الکترونیکی در سرزمین عربی و 

استراتژی پیشرفت آن
2. دیدگاه های مدرن دربارة آموزش باز
3. زمینه های تحقیق دربارة آموزش باز

و  )استانداردها  باز  آموزش  در  کیفیت   .4
مالک های اصلی(

به  خدمت  در  الکترونیکی  آموزش  نقش   .5
آموزش باز

6. تجارب تدریس و یادگیری برتر در آموزش 
باز
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زمان: 26 سپتامبر 2013 مطابق 4 مهر 1392
مکان: نابلس – فلسطین اشغالی

ملی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  برگزارکننده: 
النجاح1

۱.9. ایدة همایشبرگزاری همایش زمانی 
شهر  این  که  می شود  برگزار  شهر  این  در 
بردن  بین  از  و  است  شدن  یهودی  حال  در 
نشانه های عربی و اسالمی و مسیحیت است 
را  شهر  این  که  قدس  رسانه های  در  تبلیغ  و 
پایتخت یهود می نامند.2 و نادیده گرفتن میراث 
تمدنی و انسانی هزاران ساله و ارتباط اعراب و 
این میراثی  مسلمانان و مسیحیان در تشکیل 
شهر  این  شدید  ارتباط  منعکس کنندة  که 

مقدس با ساکنین اصلی آن است.
و  حقیقت  کشف  در  رسانه ها  اهمیت  دلیل  به 
اعالم نام قدس برای این شهر و بیان ارتباط 
و  آن  اصلی  ساکنان  و  شهر  این  این  میان 

1. http://www.najah.edu
مجامع  از  بسیاری  در  هم اکنون  که  است  ذکر  شایان   .  2
بین المللی قدس با نام اورشلیم ذکر می شود همچنین شهرهایی 
که در منطقة کرانة باختری و منطقة غربی فلسطین واقع شده اند 
با نام یهودی آن ها شناخته می شوند. برای مثال، به شهر باستانی 

الخلیل، هبرون گفته می شود.

حکومت  اقامة  در  آن ها  سیاسی  آرمان های 
شریف  قدس  مرکزیت  با  مستقل  فلسطینی 
رسانه ها  نقش  به  ایمان  با  ادبیات  دانشکدة 
با  را  قدس  همایش  دوازدمین  هدف  این  در 

موضوع قدس در رسانه ها برگزار می کند.
برگزاری  استمرار  همایش1.  اهداف   .2.9
کنفرانس قدس به صورت سالیانه در دانشکدة 

ادبیات دانشگاه ملی النجاح
2. رصد موضوع قدس در رسانه ها

عمومی  افکار  به  پرداختن  روی  بر  تمرکز   .3
دربارة  بین المللی  و  داخلی و کشورهای عربی 

موضوع قدس
مختلف  رسانه های  پرداختن  نحوة  ارزیابی   .4

به موضوع قدس
قبال  در  رسانه ها  است  سزاوار  که  اهمیتی   .5

موضوع قدس داشته باشند
در  قدس  همایش1.  محورهای   .3.9

رسانه های فلسطین
2. قدس در رسانه های عربی
3. قدس در رسانه های عبری

4. قدس در رسانه های جهانی 

دوازدهمين همایش قدس )قدس در رسانه ها( 
مؤتمر القدس الثاني عشر)القدس في وسائل اإلعالم(
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 7  -6 مطابق   2013 اکتبر   29  –  28  : زمان 
آبان 1392

مکان: بصره - عراق
برگزارکننده: دانشکده اقتصاد دانشگاه بصره1

روشن کردن  همایش1.  اهداف   .۱.۱0
مفهوم فساد و جلوه ها و علل آن و تأثیر آن بر 

واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور.
برنامه های  ایجاد سیاست ها و  بر روی  2. کار 
بازدارندة گسترش فساد و درمان آن در عراق.

همایش۱.2.۱0.  محورهای   .2.۱0
محور اول: مفهوم فساد و جلوه های آن

عملی  و  اصطالحی  و  لغوی  تفسیر  نخست: 
برای فساد

1. http://diae.net/12550

دوم: فساد اداری
• عدم احترام وقت

• امتناع از انجام دادن کار
• افشای اسرار شغلی

• مخالفت با سیستم قوانین و ضوابط و شرایط
• قرار ندادن شخص مناسب در جایگاه مناسب

 
در  حیا  اعمال خالف  اخالقیانجام  فساد  سوم: 

محل کار
• جمع میان وظیفه و کار دیگر بدون موافقت 

اداری
• جانبداری شخصی

با رفتار اخالقی صحیح و شایسته  • مخالفت 
در محل کار

دوازدهمين همایش قدس )قدس در رسانه ها( 
مؤتمر القدس الثاني عشر)القدس في وسائل اإلعالم(

همایش جلوه های فساد و پيامدهای اقتصادی و اجتماعی 
آن و راه های درمان آن در عراق

مؤتمر مظاهر الفساد وانعكاساته االقتصادية 
                                          واالجتماعية وسبل معالجتها في العراق
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چهارم: فساد مالی
دستورالعمل های  و  قواعد  و  مقررات  نقض   •

مالی با نفوذ
• اسراف و تبذیر در استفاده از بیت المال

• رشوه و اختالس
اختصاصات  و  مالیات  پرداخت  از  فرار   •

غیرقانونی

پنجم: فساد سیاسی
• نبود دموکراسی
• فقدان مشارکت

• حاکمیت حکومت استبدادی
• فقدان حاکمیت

• عدم استقالل قضایی
مناصب  گرفتن  در  آقازادگی  و  قوم گرایی   •

سیاسی پیامدهای آن.
فساد  جلوه های  دوم:  محور   .2.2.۱0

اقتصادی و اجتماعی
و  اقتصادی  توسعه  درروند  مانع  •بزرگ ترین 

اجتماعی
• موانع و مشکالت انجام مسئولیت ها تحقق 

وظایف و خدمات
• ازدست دادن اموال عمومی، انرژی و زمان

• نقش کاهش سرمایه گذاری عمومی
• افزایش سرمایه گذاری خارجی

• توزیع ضعیف درآمد و ثروت
• سطح پایین پاکی قوة قضائیه

ارزش های  و  اخالقی  اصول  از  چشم پوشی   •
واال

• فروپاشی وضعیت اجتماعی و فرهنگی
جداکردن  و  مسئولیت  حس  ازدست دادن   •

انسجام اخالقی

درمان  راه های  سوم:  محور   .3.2.۱0
فساد

در  همه  پاسخ گویی  و  تبعیت  و  حسابرسی   •
برابر قوانین اداری

و  قوانین  با  کارها  تطبیق  و  پاسخ گویی   •
مقررات 

• ساده سازی وسایل کار
• پشتیبانی و فعالیت نهادهای نظارتی عمومی

• ارتقای نقش مردم در مبارزه با فساد
• تعمیق ابعاد اخالقی و مذهبی نزد افراد جامعه

• فعال کردن مطبوعات و پیگیری نقش آن در 
دسترسی به اطالعات و انتشار آن برای مردم 

جامعه
• نقش حسابدار و آمار و نقش آن در تشخیص 

و درمان فساد
• روش های مدل سازی آماری برای تشخیص 

فساد و شیوه هایی برای پیش بینی آیندة آن.
و  اندازه گیری  در  اطالعات  فناوری  نقش   •

کنترل فساد
تجارب  چهارم:  محور   .4.2.۱0
بین المللی در مبارزه با فساد و راه های 

استفادة از آن ها
• نمایش تجربه های بین المللی

• راه های استفاده از تجربه های بین المللی
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زمان: 27- 28 نوامبر 2013 مطابق 6- 7 آذر 
1392

مکان: الجزایر
برگزارکننده: دانشکدة ادبیات و تمدن اسالمی 

دانشگاه امیر عبدالقادر برای علوم اسالمی1
الجزایر  همایشانقالب  ایدة   .۱.۱۱
رسیدن  و  حرکت  نماد  و  نماینده  به عنوان 
در  برجسته ای  مقام  و  می باشد  زندگی  به 
به  عرب  جهان  و  الجزایر  ادبی  دستاوردهای 
نوشته  اینکه کتبی  از حیث  است  آورده  دست 
شده است دربارة مسائل و نمادهای الجزائر و 
هنوز هم یک کاتالیزور برای خواندن و مطالعه 
شده  تولید  مختلف  مسائل  دربارة  تمرکز  با 
اینجا الزم است  انقالب است. پس در  دربارة 
انقالب  ابعاد  و  مفاهیم  دربارة  اساسی  سؤال 

پرسیده شود و آن اینکه 
آیا آگاهی متفاوتی در زمانی مبدع اثر و منتقد 

1. http://www.univ-emir.dz/index-adab-
moltaka.php.

گرفته  شکل  گردهمایی  برگزاری  زمان  و  اثر 
است؟

ویژگی های تصویر انقالب در تحقق خالقیت 
در زمان انقالب و بعد از آن چه چیزی است؟

آیا نوشته هایی دربارة انقالب الجزایر اهداف آن 
را در چشم اندازها و تشکیالت تحقق بخشیده 
برای  است  گشاده ای  نامه های  اینکه  یا  است 

خواندن و دوباره خواندن؟
2.۱۱. محورهای همایش1. تحول فکری 

و هنری از مفهوم انقالب در ادبیات
2. ادبیات و انقالب چشم انداز و دیدگاه ها

3. ادبیات و انقالب – تغییرات و آینده نگری
4. تاریخی بودن متن ادبی انقالبی

مسائل  دربارة  انقالبی  ادبی  متن  بودن  باز   .5
دیگر: عربی/ اسالمی/ انسانی

6. زیبایی شناسی متن ادبی انقالبی
7. متن ادبی و سیاق اسطوره ای انقالب الجزایر

8. انقالب الجزایر در متون پس از استقالل
9. انقالب الجزایر در خالقیت عربی

األدب والثورة الجزائرية الرؤية والتشكيل«

ادبيات و انقالب الجزایر چشم انداز و تشکيالت
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زمان: 11- 12- 13نوامبر 2013 مطابق 
20- 21- 22 آبان 1392

 - جدید  الدکالی  شعیب  دانشگاه  مکان: 
مغرب

علوم  و  ادبیات  دانشکدة  برگزارکننده: 
الدکالی  شعیب  دانشگاه  جدید  انسانی 

جدید1

۱.۱2. محورهای همایش1. حقیقت 
علم

2. فرق میان شناخت معمولی و شناخت 
علمی

3. جست وجوی علمی و ارتباط آن زندگی
با  مرتبط  اصطالحات  و  مفاهیم   .4

جست وجوی علمی

1. http://vb.tafsir.net/tafsir36822/

جست وجوی  برای  عمومی  قواعد   .5
علمی

6. انواع جست وجوی علمی و مراحل آن
7. تکنیک های جست وجوی علمی

8. روش های جست وجوی علمی
با  سازگار  جست وجوی  روش های   .9

دروس شرعی
10. قواعد مخصوص جست وجوی علمی 

در مطالعات اسالمی
مترقی  جست وجوی  توصیه های   .11

علمی
ارزش گذاری  استاندارد  توصیه های   .12

جست وجوی مترقی علمی
13. اخالقیات جست وجوی علمی

همایش 
تکنيک های جست وجو و روش های آن در مطالعات اسالمی

تقنيات البحث ومناهجه في الدراسات اإلسالمية



81همایش ها و نشست ها )رصد همایش ها و نشست های علمی، سیاسی و فرهنگی جهان عرب(

زمان: 30 اکتبر 2013 مطابق 8 آبان 1392
مکان: دانشگاه آکسفورد - انگلیس

قانونی  تحقیقات  موسسه  برگزارکننده: 
آکسفورد1

توجه  جلب  همایش1.  اهداف   .۱.۱3
محققان و کارشناسان در زمینة قانون و فقه به 

تنظیم  در  قانون  مهم  نقش 
روابط  میان ملت و دولت.

جمعیتی  توجه  جلب   .2
کارشناسان  و  محققان  از 
به  فقه  و  قانون  زمینة  در 
زمینه های  در  مشکالت 

مختلف قانونی در سطوح ملی و بین المللی در 
کشورهای جهان اسالم.

3. بحث دربارة مسائل و تحوالت جدید مربوط 
به تعامالت و برخوردها و همچنین  اختالفات  
از  خارج  و  داخل  در  حقوقی  نظام های  میان 

جهان اسالم.

1. http://www.islamfeqh.com

4. تبادل تجربه و تخصص میان کارشناسان و 
متخصصان در زمینه هایی که امکان  باالبردن 
روابط  توسعة  و  قانون  اهمیت  دربارة  آگاهی 
میان قوانین مد نظر و فقها در داخل و خارج 

از جهان اسالم.
2.۱3. محورهای همایش1. قانون مداران 
راه های  کیفییت  فقها،  و 

تعامل میان ایشان
نقش  و  اسالمی  شریعت   .2
آن در تکوین قوانین تاریخی 
و نقش آن در تکوین قوانین 

امروزی
از  دولت ها  برای  ایدئال  قانونی  ساختار   .3

دیدگاه کارشناسان شریعت اسالمی
جهان  در  قانون  برای  منطقه ای  مطالعات   .4

اسالم
5. قانون بین المللی و نقش کشورهای اسالمی 

در تکوین و تعامل با آن
6. وضع قوانین در کشورهای اسالمی

 المؤتمر العالمي »القانون والعالم اإلسالمي«

همایش جهانی» قانون و جهان اسالمی«
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زمان : 9 الی 11 سپتامبر 2013 مطابق 18 الی 
20 شهریور 1392

مکان: استانبول - ترکیه1
و  تحقیقات  اسالمی  دانشکدة  برگزارکننده: 
پرورش بانک توسعة اسالمی- مرکز تحقیقات 
پرورشی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  و  آماری 
مطالعات  دانشکدة  اسالمی-  کشورهای  برای 
اسالمی قطر، دانشگاه حمد بن خلیقه- جمعیت 

بین المللی اقتصاد اسالمی
۱.۱4. پیشینة همایشاین همایش در ادامه 
همایش  اولین  که  است  همایش هایی  سلسله 
1976م  سال  در  سعودی  عربی  کشور  در  آن 
زیر نظر دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده برگزار 
و  اقتصاد  تکامل  برای  حرکت  آغاز  این  شد. 
تأمین بودجة اسالمی بر طبق شیوه های جدید 
بود. دومین همایش در پاکستان در سال 1983 

1. http://arabic.iiit.org/

زیر نظر دانشگاه بین المللی اسالمی اسالم آباد 
برگزار شد و همایش سوم در سال 1992 در 
مالزی  سنگاپور  در  اسالمی  جهانی  دانشگاه 
برگزار شد و چهارمین همایش در سال 2000م 
متحده  امارات  لوبورو  در  لوبورو  دانشگاه  در 
عربی برگزار شد. پنجمین دوره در بحرین در 
دانشگاه اسالمی بحرین در سال 2003 برگزار 
شد. ششمین دوره در سال 2005 در جاکارتای 
اندونزی زیر نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
اندوزی. هفتمین دوره در سال 2008 در جده 
هشتمین  و  عبدالعزیز  ملک  دانشگاه  نظر  زیر 
دوره در سال 2011 در دوحه قطر برگزار شده 

است.
همایش۱.2.۱4.  محورهای   .2.۱4
فراگیر،  و  دائمی  توسعة  اول:  محور 

رشد، عدالت از نگاه اسالمی
1. اقتصاد اسالمی و توسعة همه جانبة بشری، 

نهمين همایش بين المللی برای اقتصاد و تأمين مالی اسالمی: 
رشد و عدالت و ثبات از دیدگاه اسالمی

المؤتمر العالمی التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي: النمو والعدالة 

واالستقرار من منظور إسالمي
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مفاهیم، آرمان ها، استراتژی ها، سیاست ها
در  اقتصادی  و  اجتماعی  مؤسسات  نقش   .2

توسعة اقتصادی
و  اسالمی  مالی  تأمین  و  اقتصاد  دیدگاه   .3

نقدهای آن
کوچک  مؤسسات  در  اسالمی  اولیة  قواعد   .4

اقتصادی و نظم بازار
کالن  ادارة  بر  اسالمی  اولیة  قواعد  آثار   .5
و  مالی  سیاست های  مالی،  تأثیرات  اقتصاد، 

نقدینگی
6. اشتراک جوامع در عملیات توسعه

بر  و  قانون  بر  اسالمی  اولیة  قواعد  آثار   .7
حقوق ملکیت و بر دولت ها در بخش عمومی و 

خصوصی و خیریه ها
8. فقر و توسعة بشری و سیر عملکرد در تحقق 
اهداف توسعه برای دوهزاره، بررسی حالت  های 
در  ناظر  کشورهای  و  عضو  کشورهای  از 

سازمان همکاری های اسالمی
دربارة  بین المللی  و  منطقه ای  بررسی   .9
شاخصه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای 
عضور سازمان همکاری های اسالمی و تطبیق 
بیکاری  با جهان بزرگ تر حول موارد زیر:  آن 
و  اساسی  زیرساخت های  اصول  جوانان،  و 
خدمات، چالش ها از بین رفتن امنیت غذایی و 
بحران انرژی، دستیابی به آب سالم برای شرب 
آموزش  آموزش،  و  بهداشتی  سرویس های  و 
و  اصالح  و  رشد  سیاست های  می شود  شامل 
سازمان های  )مثل  انتفاعی  غیر  بخش  نقش 
زیست  و محیط  اقتصادی  رشد  و  دولتی(  غیر 

و اشکال جایگزین برای موارد خارجی.
سازمان  برا ی  مکرمه  مکه  بیانیة   .11
2005م  دسامبر  در  اسالمی  همکاری های 
و  تجارت  آیندة  و  پیشرفت  ارزش گذاری 
سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی در منطقة 
کارایی  و  اسالمی  همکاری های  سازمان 
مؤسسات بین المللی و محلی در منطقة سازمان 
همکاری های اسالمی و پاسخ های داده شده به 

نظام جدید اقتصاد جهانی
و  اخالق  دوم:  محور   .2.2.۱4

ارزش های اسالمی در کارها
1. ارزش ها و اخالق در تأمین مالی و اقتصاد 

اسالمی
2. ایمان و ارزش ها و توسعة اقتصادی

3. مکاتب اقتصادی و ارزش های اسالم
4. تأثیر ایمان بر منش اقتصادی برای مسلمان

5. اقتصاد اخالقی اسالمی
6. فساد اقتصادی در جهان اسالم

تکامل  سیر  سوم:  محور   .3.2.۱4
اخیر:  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

بازگشت اندیشه در سیاست ها
اسالمی  مالی  تأمین  و  اقتصادی  دیدگاه   .1
برای بحران مالی جهانی و بحران بدهی های 

حاکمیت اروپایی
2. انتقادهای اسالمی به نظریات و کاربردهای 

اقتصاد وضعی
و  نتایج  اقتصادی،  دالیل  عربی،  بهار   .3

درس های قابل استفاده
اقتصادی  و  سیاسی  تغییرات  تأثیر  ارزش   .4
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جدیدی که در کشورهای بهار عربی رخ داده 

است
در  اسالمی  مالی  تأمین  و  اقتصاد  آیندة   .5

کشورهای بهار عربی
6. دولت و تأمین بودجه در جهان بعد از بحران: 
اقتصادی  مؤسسات  در  شفافیت  و  دموکراسی 
اسالمی، نقد نمونه های غربی و اسالمی برای 

شرکت های دولتی و تأمین بودجه

بر  دستیابی  چهارم:  محور   .4.2.۱4
در  فراگیر  توسعة  و  مالی  خدمات 

بخش مالی
تأثیر بحران مالی جهانی و درس هایی که   .1
و  اسالمی  اقتصاد  برای  آن  از  رهایی  امکان 

خدمات مالی و بانک های اسالمی وجود دارد.
واقعیت  بودجه،  تأمین  بر  دستیابی  اهمیت   .2
بودجة  تأمین  و  وام  به کارگیری  و  حاضر 
اسالمی برای ازدیاد به دست آوری خدمات مالی 

برای جوامع اسالمی و غیر اسالمی
سیاست های  برای  فراگیر  ارزش گذاری   .3

تکمیلی بخش اقتصادی
4. تجربه ها و چالش های همراه تأمین بودجة 

جزئی و نقش مؤسسه های وقف و زکات
بودجة جزئی  تأمین  برای  نمونه های جدید   .5

اسالمی و تحلیل های مقارن با آن ها
جوامع  در  اوقات  و  زکات  کارایی  میزان   .6
و  وقف  و  زکات  بر  محافظت  اسالمی، 
به کارگیری آن دو در تحریک رشد اقتصادی، 
در  نظر  مد  رصد  و  شفافیت  و  حقایق  بیان 

فعالیت های زکات و وقف

بر  آن  تأثیر  و  اجتماعی  شبکه های  اقتصاد   .7
تأمین جزئی بودجة اسالمی

سیاست  پنجم:  محور   .5.2.۱4
و  مؤسسات  تکامل  سیر  برای  اصالح 

حکومت ها
1. مخلوط کردن توسعة بشری فراگیر و کاهش 

میزان فقر در اصالح اقتصادی و مالی
2. سیر تکامل مؤسسات و تمرین مطلوب برای 
عادالنه  توزیع  همراه  به  دائمی  توسعة  تحقق 
و  زکات  در  که  اموری  با  فقر  خط  کاهش  و 

وقف است
و  وقف  و  زکات  و  مشترک  بودجة  تأمین   .3
قوی کردن  برای  عملی  ابزارهای  تکامل  سیر 
دستیابی مؤسسات کوچک و بزرگ به خدمات 

مالی
4. اصالحات ادارة اقتصادی کلی و حکومتی

موارد  آماده سازی  و  عمومی  بخش  اصالح   .5
و اختصاص آن بر اساس قواعد اولیة اقتصاد و 

تأمین بودجة اسالمی
سیستمی،  قانونی،  چهارچوب  اصالح   .6

زیرساختی برای بازارهای مالی و مؤسسات
بر  فراگیر  اجتماعی  و  سیاسی  اصالحات   .7

اساس اهداف شریعت
8. چالش های حکومت خوب و آثار آن بر رشد 

اقتصادی دائمی
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مکان: نابلس – فلسطین اشغالی
ملی  دانشگاه  ادبیات  دانشکدة  برگزارکننده: 

النجاح1
۱.۱5. اهداف همایش

1. ارتباط  دانشمندان و محققان و دانشگاه ها، 
مؤسسات علمی و مدنی

2. وقوف بر تجلیات بهار عربی در زبان، ادبیات 
و هنر

چهارچوب ها  و  علمی  پژوهش های  ارتقای   .3
و شیوه های آن

4. وقوف بر پژواک بهار عربی در اندیشه دیگر 
و آداب و هنر آن

1. 1. http://diae.net/12191

5. خارج شدن با چشم انداز و توصیه های روشن 
محورهای  و  داده ها  با  مواجهه  نحوة  برای 

همایش

2.۱5. محورهای همایش
نخست: محور ادبیات:

• دربارة شعر
• دربارة ادبیات قصه نویسی و رمان

• دربارة تئاتر
• دربارة ادبیات قومی

• دربارة فن مقاله نویسی و خاطره نویسی
• دربارة فن خطابه

• دربارة ادبیات جهانی و ترجمه
• دربارة تکنیک های بیان ادبی

اولین همایش بین المللی با عنوان 
                                بهار عربی در ادبیات و زبان و هنر 

 المؤتمر الدولي األول بعنوان: "الربيع العربي في األدب واللغة والفن



دوم: محور زبانی
• زبان گفتمان سیاسی

• زبان گفتمان اجتماعی
• زبان گفتمان دینی

• زبان رسانه
• زبان شعارها 

• زبان فریادها و هلهله کردن ها
• زبان پایگاه های شبکه های اجتماعی اینترنتی 

• زبان و اشاره

• بهار عربی در زبان دیگر

سوم: محور دیگر هنرها
• دربارة هنر کاریکاتور
• دربارة غنا و موسیقی

• دربارة نقاشی
• دربارة نمایش درام و غم انگیز

• دربارة مجسمه سازی و عکاسی
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برکناری اخوان المسلمین از حکومت و به انزوا 
کشاندن اسالم گرایان در مصر ضربة سنگینی 
را بر پیک رة این جماعت و شاخه های آن حتی 

در سایر کشورها وارد آورد.
ضعف اخوان المسلین در پیشبرد اهداف انقالب 
را  دشمن  از  صحیح  شناخت  عدم  و  مصر 
این  شکست  دالیل  مهم ترین  از  می توان 
احیای  شعار  با  که  جماعتی  برشمرد.  جماعت 
شعائر اسالمی و مبارزه با رژیم صهیونیستی پا 
به عرصة سیاست گذارده بود، پس از گذشت 
دوست  را  اسرائیل  به قدرت رسیدن،  از  مدتی 

شفیق خود خطاب کرد. 
وقایع  آبستن  جهان  که  کنونی  اوضاع  در 
و  اشتباه  کوچک ترین  است،  بین المللی  بزرگ 
را  شکست ها  بزرگ ترین  آرمان ها،  از  انحراف 
در پی خواهد داشت و جماعت اخوان مصر در 
واقع آینة عبرتی است که در برابر چشم تمام 
تا به حساسیت  اسالم گرایان قرار گرفته است 

اوضاع در این عصر پی ببرند و بصیرت را چراغ 
راه خویش سازند.

1. در پی خشونت ارتش مصر در بیرون راندن 
حامیان مرسی از میدان رابعه العدویه و کشتار 
آنان، احمد الطیب، رئیس االزهر اعالم کرد من 
بودم.  بی اطالع  ارتش  این تصمیم  از  امروز  تا 
وی تأکید کرد که ما همچنان قائل به اولویت 
گفت وگو و حل سیاسی هستیم و مخالفت خود 

را با هرگونه خشونت اعالم می کنیم.1 

االعتصام«،  فض  بإجراءات  علم  علی  نکن  لم  »األزهر:   .1
چهارشنبه 23مرداد 1392ش/ 14آگوست 2013م، سایت النوافذ:

مصر



مرسی  عزل  ابتدای  از  االزهر  دانشگاه 
همواره سعی داشته تا جایگاه خود را به عنوان 
نهادی حق طلب و حامی صلح در مصر حفظ 
کند و بر همین اساس بارها اعالم کرده است 
که اطراف نزاع سیاسی را به مذاکره با میزبانی 
در  قدرت  واقع  در  اما  می کند.  دعوت  االزهر 
و  است  افتاده  ارتش  دست  به  دوباره  مصر 
االزهر نیز چاره ای جز تمکین به خواسته های 

ارتش مصر ندارد.
االزهر  شیخ  پیام،  این  از  پس  روز  سه 
به  خطاب  آن  در  که  کرد  صادر  را  بیانیه ای 
استفاده  با  است:  آمده  اخوان المسلین  جماعت 
هیچ  مردم،  خون  جاری شدن  و  خشونت  از 
با  نیز  حقانیت  و  نمی رسد  خود  حق  به  کس 
به راه انداختن هرج و مرج به دست نمی آید. وی 
با این بیانیه، اخوان المسلمین را عامل خشونت 

در مصر قلمداد کرد. 

مردمی  حزب  مؤسس  صباحی،  حمدین 
عربی  نیوز  اسکای  با  گفت وگو  در  نیز  مصر 
بر  مصر  در  که  خون هایی  مسئولیت  گفت: 
اخوان  جماعت  برعهدة  می شود،  جاری  زمین 
است؛ زیرا این جماعت حاضر نیست به خواست 

http://www.islamtoday.com

مردم احترام بگذارد.
انتخابات  سابق  نامزد  موسی،  عمرو 
جماعت  کرد  اعالم  مصر  جمهوری  ریاست 
دولت  و  بردارند  خشونت  از  دست  باید  اخوان 
مصر نمی تواند از ادامة این تحرکات در کشور 

چشم پوشی کند.1

اخوان  جماعت   سخنگوی  عارف،  احمد   .2
در  مرسی  حامیان  کشتار  روز  در   المسلمین، 
میدان رابعه در گفت وگو با شبکة الجزیره گفت: 
مسئولیت این حمام های خون که در مصر به 
است.  ژنرال سیسی  بر عهدة  است،  افتاده  راه 
 200 را   روز  آن  در  کشته شدگان  تعداد  وی 
نفر و مجروحان را 7 هزار نفر اعالم کرد که 
اکثر آنان در اثر اصابت گلوله جنگی بر زمین 
در  که  کرد  تأکید  اخوان  سخنگوی  افتاده اند. 
دروغ پردازی های  متوجه  همگان  حاضر  حال 
اتحاد  جبهة  و  شده اند  مصر  در  کودتا  رژیم 
ملی همچنان به روش مسالمت آمیز خود ملتزم 
است و در راه ساقط شدن حکومت کودتاچیان، 

1. »شيخ األزهر لإلخوان: الشرعية لن تعود بالدم«، یکشنبه 
27مرداد 1392ش/ 18آگوست 2013م، سایت اسکای نیوز:

http://www.skynewsarabia.com



قدم برمی دارد.1

3. رجب طیب اردوغان، رئیس حکومت ترکیه، 
اقدام  محکوم کردن  بر  عالوه  سخنانی  طی 
ارتش مصر در حمله به متحصنان میدان رابعه، 
فرماندة کل ارتش مصر را فرعون جدید نامید 
و گفت منتظر ظهور موسی هستیم تا فرعون را 

به سزای اعمالش برساند.2
وی با انتقاد از شیخ االزهر، احمد الطیب، 
مصر  در  ارتش  کودتای  از  حمایتش  دلیل  به 
خطاب به احمدالطیب گفت: چگونه توانستی از 

کودتای ارتش حمایت کنی؟
آیندة  در  تاریخ  کرد:  تصریح  اردوغان 
کرد  خواهد  لعن  را  االزهر  شیخ  امثال  علمای 
به  عالمانی شبیه  نیز  ترکیه  تاریخ  در  چنان که 

احمد الطیب مورد لعن قرار گرفتند.3

المعتصمين«،  قتل  مسئولية  السيسي  يحملون  »اإلخوان   .1
سایت  2013م،  14آگوست  1392ش/  23مرداد  چهارشنبه 

االسالم الیوم:
http://www.islamtoday.net

مصر!«،  »إخوان«  مع  مصيره  وحدة  يؤكد  »أردوغان   .2
دوشنبه 4شهریور 1392ش/ 26آگوست 2013م، سایت الحیات:
http://alhayat.com

ضد  لوقوفه  األزهر  شيخ  سيلعن  التاريخ  »أردوغان:   .3
2013م،  25آگوست  1392ش/  3شهریور  یکشنبه  مرسي«، 

سایت الحیات:
http://alhayat.com/Details/545051

به  خطاب  اردوغان  سخنان  به  واکنش  در   .4
شیخ االزهر، مفتی مصر، دکتر شوقی عالم از 
دولت و وزارت خارجه مصر خواست که در برابر 
توهین ها به االزهر و رئیس آن بایستد. وی این 
توهین ها به االزهر را به منزلة تهدیدی برای 

امنیت ملی مصر قلمداد کرد.4
با  مصر  خارجه  وزارت  راستا  همین  در 
اعالم کرد که  اردوغان  محکوم کردن سخنان 
دینی  به شخصیتی  توهین  اردوغان  گفته های 
بوده است. از این رو وی نه تنها به مصر بلکه 
به تمام مسلمانان جهان توهین کرده است و 
با این توهین به االزهر شریف و شیخ االزهر، 
از تمام خطوط قرمز تجاوز کرده است که این 

امری مردود و مستهجن است.
وی همچنین از تمام علمای بالد اسالمی 
و  بایستند  توهین ها  این  مقابل  در  تا  خواست 
محافظ االزهر باشند؛ زیرا این نهاد، منار اسالم 

معتدل محسوب می شود.5 

4. »مفتي الديار المصرية يطالب الدولة بالتصدي ...«، دوشنبه، 
4شهریور 1392ش/ 26آگوست 2013م، سایت الحیات: 

http://beta.daralhayat.com/Details/545374
دوشنبه،  األزهر«،  لشيخ  أردوغان  انتقاد  ترفض  »مصر   .5

4شهریور 1392ش/ 26آگوست 2013م، سایت مکتوب:
http://maktoob.news.yahoo.com 



5. سلمان العوده، از علمای وهابی عربستان و 
از فعاالن حرکت بیداری در این کشور بوده که 
دارد. وی  اخوان المسلمین  به  نزدیک  تفکراتی 
در مقاله ای که در روزنامة االهرام مصر به چاپ 
رسید تنها دو راه را برای حل و فصل بحران در 
مصر عملی دانست و تأکید کرد که راه سوم، 
منتهی به دشمنی و جنگی داخلی مانند سوریه 

خواهد بود.
خودش  برای  تنها  "مصر  مقالة  در  وی 
در  اجتماعی  توافق  را  اول  حل  راه  نیست"1 
جدی،  گفت وگوی  بر  مبتنی  که  دانست  مصر 
ازبین بردن تمام عوامل  اعتمادسازی متقابل و 
عقیدة  به  دوم  راه حل  باشد.  و سوءظن  شک 
انتخابات  مانند  دموکراسی  ابزار  به  توسل  او، 
است؛ چراکه هیچ کدام از تصمیمات مسئوالن 
عالی رتبه از ارادة ملت نیست و هیچ کس جز 

خود مردم نمی تواند سخنگوی آنان باشد. 
کل  دبیر  معاونت  هم اکنون  که  العوده 
در  دارد،  عهده  بر  را  مسلمان  علمای  اتحادیة 
این مقاله، نگرانی خود را از تبدیل شدن مصر به 
سوریه ای دیگر بیان کرده و تأکید کرده است 
که آنچه در مصر اتفاق می افتد تنها مربوط به 

1. »مصر ليست لنفسها«. 

ملت مصر نیست بلکه تحوالت موجود در مصر 
تحت الشعاع  را  اسالمی  ملل  و  کشورها  تمام 
شود،  واقع  مصر  در  آنچه  هر  و  می دهد  قرار 
اجرا  کشورها  سایر  در  آن  دیگر  نسخه های 

خواهد شد.2

سلمان  که  بود  مقاله ای  آخرین  این  اما 
زیرا پس  نوشت؛  االهرام  روزنامة  برای  العوده 
از آنکه ارتش مصر حامیان مرسی را در میدان 
داد،  قرار  خود  خشونت بار  هجوم  مورد  رابعه 
سلمان العوده در اعتراض به سکوت رسانه ای 
با  مصری  رسانه های  همراهی  و  مصر  در 
برای  دیگر  که  کرد  اعالم  کشور،  این  ارتش 
طی  او  نوشت.  نخواهد  مقاله  االهرام  روزنامة 
نوشت  توییتر  در  خود  صفحة  در  یادداشتی 
را  مصر  در  جاری  تحوالت  همواره  رسانه ها 
نمی دانند دوربین ها و  سانسور می کنند. ظاهراً 
شبکه های اجتماعی اینترنت تمام واقعیت ها را 
منعکس می سازند و دیگر جایی برای سانسور 

نمی ماند.

2. »العودة: مساران لحل األزمة المصرية أو اندالع 
الفوضى«، سه شنبه 22مرداد 1392ش/ 13آگوست 2013م، 

سایت االسالم الیوم:
http://www.islamtoday.net



حالتی  با  یادداشت  این  در  العوده  سلمان 
کنایه آمیز نوشت: االن فهمیدم که اگر بخواهی 
رسمًا مورد قبول باشی، باید بگویی که تحصن 
خونریزی  و  مصداق خشونت  رابعه،  میدان  در 
بوده و برهم زدن آن، اقدامی مسالمت آمیز بوده 
میدان  در  کشته شدگان  همچنین  وی  است. 
رابعه را با قربانیان در حادثة 11سپتامبر مقایسه 
کرد و پرسید رسانه هایی که واقعة 11سپتامبر 
را منعکس کردند، چرا اکنون در مقابل جنایات 

ارتش مصر ساکتند؟1

6 . دکتر رفیق حبیب، متفکر مسیحی مصری 
و نایب رئیس حزب آزادی و عدالت مصر که 
شاخه ای از اخوان المسلمین محسوب می شود، 
"اعترافات رهبر کودتا...  با عنوان  مقاله ای  در 
کرد  تأکید  است"  مطرود  اسالمی  هویت 
اعترافاتی  شامل  سیسی  ژنرال  سخنان  که 
و  بردارند  در  را  واضحی  پیام های  که  است 
در  اسالم گرایی  با  مبارزه  آن ها  مهم ترین 
وی  زیرا  است؛  آن  سکوالریزه کردن  و  مصر 
بر این باور است که سکوالرشدن حکومت در 

یکشنبه  »األهرام««،  لصحيفة  الكتابة  عن  يعتذر  »العودة   .1
27مرداد 1392ش/ 18آگوست 2013م، سایت االسالم الیوم:

http://www.islamtoday.netm

کشورهایی مانند مصر که دستخوش تحوالت 
مصالح  تأمین کنندة  گرفته اند،  قرار  عربی  بهار 

آن کشورهاست. 
ژنرال  که  می کند  نقل  حبیب  رفیق 
روزنامة  با  خود  گفت وگوی  اولین  در  سیسی 
جماعت  مشکل  است،  گفته  پست  واشنگتن 
به  جماعت  این  عالقة  که  است  این  اخوان 
از  بیش  حزبی شان  تفکرات  و  اسالمی  عقاید 
بنابراین،  است.  مصر  وطنشان  به  آنان  عالقة 
نبوده؛  مصریان  همة  رئیس جمهور  مرسی 
زیرا هویت اسالمی او مانع از آن بود که وی 

رئیس جمهوری برای تمام مصریان باشد.2

النهضه  حزب  رئیس  الغنوشی،  راشد   .7
االسالمیه تونس که هم اکنون رهبری ائتالف 
حاکم بر این کشور را بر عهده دارد، در سخنانی 
کرد،  پخش  المتوسط  تلویزیونی  شبکة  که 
حوادث مصر و کشتار حامیان مرسی در میدان 
رابعه را حاکی از قدرت اسالم سیاسی و ضعف 
گفت:  وی  دانست.  تجددگرایان  و  لیبرال ها 
امروز اسالم سیاسی در مصر قدرت عظیم خود 

مرفوضة««،  اإلسالمية  »الهوية  السيسي..  »اعترافات   .2
سایت  2013م،  14آگوست  11392ش/  23مرداد  چهارشنبه 

المغرب االن:
http://www.maghrebalaan.com



را در مقابل جبهة لیبرال و تجددگرا به نمایش 
گذاشت. خشونت تجددگرایان در مصر، ما را بر 
آن داشت تا انقالب خود را در تونس با قدرت 

حفظ کنیم.1
کشور  در  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
حکومت  با  معارضه  در  جبهه ای  نیز  تونس 
خواهان  که  است  شده  تشکیل  اسالم گرایان 

منحل شدن دولت کنونی است.
الغنوشی در کنفرانسی مطبوعاتی در پاسخ 
حکومت  تشکیل  که  تونس  معارض  جبهة  به 
نجات ملی را خواستار شده است، اعالم کرد: 
قبول  را  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  ما 
می کنیم و از تمام احزاب برای شرکت در این 
که  نمی کنیم  انکار  ما  می کنیم.  دعوت  دولت 
دولت فعلی تونس در طول زمامداری خویش، 
اشتباهات  این  اما  است  داشته  نیز  اشتباهاتی 
کودتا  دولت  این  علیه  که  نیست  آن  بر  دلیل 

شود.
را  تونس  دفاع  وزیر  که  کسانی  از  وی 
تشویق به کودتایی مانند کودتای مصر می کنند 
اقدامات بردارند  از این گونه  خواست که دست 
و تأکید کرد که در تونس سیسی وجود ندارد تا 

کودتایی واقع شود.2 
روزنامه نگار  و  نویسنده  بکری،  مصطفی   .8
خبری  شبکة  در  برنامه ای  طی  مصری، 

الحداثيين  إفالس  أثبت  مصر  في  يجري  ما  »الغنوشي:   .1
1392ش/  24مرداد  پنجشنبه  السياسي«،  اإلسالم  وبطولة 

15آگوست 2013م، سایت الحیاة:
http://alhayat.com

2. »الغنوشي: ال سيسي بتونس لالنقالب«، جمعه 25مرداد 
1392ش/ 16آگوست 2013م، سایت الجمهور:

http://www.aljomhoor.net

مرسی،  محمد  که  کرد  اعالم  مصر  النیل 
رئیس جمهور معزول مصر در دوران حکومتش 
از ژنرال سیسی خواست تا در مصر به آموزش 
و  بپردازد  سوریه  آزاد  ارتش  نیروهای  نظامی 
آنان را برای مقابله با دولت سوریه تجهیز کند. 
مرسی  کرد.  رد  را  درخواست  این  سیسی  اما 
همچنین از سیسی خواسته بود تا کارشناسان 
و فرماندهان نظامی مصری را به سوریه و بنا 
تا  کند  ارسال  میدان جهاد  به  مرسی  گفتة  به 
این  سیسی  اما  بشتابند.  آزاد  ارتش  یاری  به 
خطاب  و  بود  کرده  رد  را  مرسی  خواسته های 
این جنگ  وارد  ارتش مصر  بود:  گفته  به وی 
نخواهد شد و فراموش نکن که کشور سوریه 

کشوری عربی و دوست است.3

9. دکتر محمد عماره، متفکر مسلمان مصری 
پی  در  اسالمی،  تحقیقات  آکادمی  عضو  و 
در  میان حامیان مرسی متحصن  درگیری که 
اظهار  در  داد،  رخ  مصر  ارتش  با  فتح  مسجد 
نظری در این باره گفت: ما هم اکنون در مصر با 
وقایع تلخی روبه رو هستیم که کلمات از وصف 
پس  گفت:  همچنین  وی  عاجزند.  جرائم  این 

3. »مرسى طلب من السيسى تدريب الجيش السورى الحر 
و السيسى رفض«، دوشنبه 21مرداد 1392ش/ 12آگوست 

2013م، سایت اخبار العالم:
http://akhbaralalam.com



دیانت  و  انسانیت  به گونه ای  در مصر  از کودتا 
مصر  تاریخ  در  تاکنون  که  گذاشته شد  پا  زیر 
کشتن  مساجد،  آتش زدن  است.  نداشته  سابقه 
نمازگزاران، اهانت به مقدسات و ریختن خون 
انسان ها. تمام این جرائم در مصر واقع می شود 
وجود  در  شرمی  احساس  هیچ  اینکه  بدون 

کودتاچیان پدید آید.1

اتحاد  هیئت  رئیس  القرضاوی،  یوسف   .9
خود  حمایت های  ادامة  در  اسالمی،  علمای 
فتوا  شامل  که  اخوان المسلمین  جماعت  از 
حرمت  و  مرسی  محمد  از  حمایت  وجوب  به 
نیروهای  هجوم  از  پس  می شد،  او  بر  خروج 
میدان  در  مرسی  حامیان  تحصن  به  ارتش 
رابعه، طی سخنانی که از شبکة الجزیره پخش 
شد، اقدام ارتش را در حمله به حامیان مرسی 
برای  تا  ملت مصر خواست  از  و  کرد  محکوم 
مورد خشونت  که  برادرانشان  به  یاری رساندن 
از  و  بیایند  خیابان ها  به  گرفته اند،  قرار  ارتش 
کشورهای  تمام  از  کنند. وی  حمایت  آنان 
تا در مقابل جرائم  عربی و منطقه ای خواست 
ادامه یافتن  از  و  شوند  عمل  وارد  مصر  ارتش 
این وضعیت در مصر جلوگیری کنند. در همین 

شنبه  مصر«،  في  جريمة  االنقالبين  يفعله  ما  »عمارة:   .1
26مرداد 1392ش/17آگوست 2013م، سایت الحریه و العداله:

http://fj-p.com

راستا یوسف القرضاوی روز جمعه همان هفته 
را روز خشم فراگیر علیه جرائم ارتش نام نهاد.2

وی همچنین ارتش مصر را به انتقام الهی 
وعده داد و جرائم ارتش را مافوق جرائم رژیم 

صهیونیستی توصیف کرد.3
10. محمد توفیق، عضو دبیرخانة جبهة مردمی 
را  اعالم کرد که مستنداتی  اخوان مصر  علیه 
ضمیمة اقامة دعوا علیه یوسف قرضاوی برای 
ارائه به دادگاه مصر آماده کرده است که اثبات 
و  ارتش  علیه  تحریک  در  قرضاوی  می کند 
پلیس مصر دست داشته و به جهاد در مقابل 
کشته شدن  و  است  داشته  اصرار  مصر  ارتش 
تعداد زیادی از نیروهای نظامی و پلیس مصر 
از جمله 25 نیروی نظامی ارتش مصر در رفح، 

نتیجة فتاوا و مواضع قرضاوی بوده است.
قرضاوی شخصًا  دادخواست  این  متن  در 
نیروی  فتنه ها و کشته شدن 103  این  مسئول 
مادة  بر  بنا  و  است  شده  قلمداد  مصر  نظامی 
شناخته  گناهکار  مصر  در  مجازات  قانون   40

می شود.4 

ونصرة  للخروج  جميعا  المصريين  أدعو  »القرضاوي:   .2
2013م،  1392ش/18آگوست  27مرداد  یکشنبه  إخوانهم«، 

سایت قرضاوی:
http://www.qaradawi.net

اإللهي«،  باالنتقام  المجرم  االنقالب  يتوعد  »القرضاوي   .3
سایت  2013م،  19آگوست  1392ش/  28مرداد  دوشنبه 

قرضاوی:
http://www.qaradawi.net

جنود  قتل  على  التحريض  بتهمة  سيحاكم  »القرضاوي   .4
رفح«، پنجشنبه 31مرداد 1392ش/22آگوست 2013م، سایت 

العالم:
http://www.alalam.ir/news/1508329



قرضاوی  سخنان  به  دیگر  واکنشی  در   .11
علیه ارتش مصر، دکتر علی جمعه، مفتی سابق 
"ممکن" در شبکة  تلویزیونی  برنامة  مصر در 
سی بی سی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه 
کنند  باور  را  شما  سخنان  باید  مردم  چرا  که 
ندهند، گفت:  اهمیت  قرضاوی  به سخنان  اما 
هرچند که قرضاوی پیش از این، یکی از علما 
به حساب می آمد، وی اکنون به حالتی از جنون 
تا  او را متوقف ساخت  باید  دچار شده است و 
پیش از بهبودی و یافتن قدرت تفکر، سخنی 

نگوید.
از  که  ساخت  متهم  را  قرضاوی  وی 
جهادی های موجود در مصر خواسته است که 
اسالم  به  راه  این  از  تا  بکشند  را  مصر  ملت 

خدمت کنند.
به  انتقادات مفتی سابق مصر  روی دیگر 
بود  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما،  باراک  سمت 
که وی را به همراهی با تروریست های موجود 
با  تنها  اوباما  گفت:  و  ساخت  متهم  مصر  در 
تروریسمی که با مصالح و منافع او در تعارض 

باشد، مبارزه می کند.1

1. » فيديو/علي جمعة: القرضاوي مصاب بالخرف والبد أن 
سایت  2013م،  24آگوست  1392ش/  2شهریور  شنبه  نوقفه«، 

العالم:
http://www.alalam.ir

ارشاد  مکتب  عضو  البر،  عبدالرحمن   .12
در  اخوان،  مفتی  به  ملقب  و  اخوان المسلمین 
سابق  مفتی  جمعه،  علی  گفته های  به  پاسخ 
مصر، با تأکید بر اینکه خوارج اصلی در مصر 
کودتاچیان هستند نه کسانی که برای بازگشت 
به  خطاب  می کنند،  تالش  امر  ولی  و  قانون 
علی جمعه گفت: دوست دارم به شیخ یادآوری 
کنم که وی سابقًا قیام در برابر حسنی مبارک 
مصر،  انقالب  اثنای  در  و  دانسته  حرام  را 
به  بود  خواسته  مصری  تظاهرکنندگان  از 

خانه هایشان بازگردند.
مرسی  محمد  از  دفاع  در  همچنین  وی 
گفت: بیعت ملت مصر با محمد مرسی منعقد 
گشته و اطاعت از او واجب است و این بیعت 
جز با انتخاباتی دیگر که حاکی از تصمیم مردم 
مصر باشد، شکسته نمی شود در حالی که وزیر 
او  بر  سالح  با  و  کرده  خیانت  او  به  دفاعش 

خروج کرده است.2

هم  االنقالبيون  جمعة:  على  رداً  اإلخوان«  »»مفتي   .2
2013م،  25آگوست  1392ش/  3شهریور  یکشنبه  الخوارج«، 

سایت المشهد:
http://al-mashhad.com



الظواهری، برادر  13. در پی دستگیری محمد 
ایمن الظواهری،1 که از سلفیان تندرو و همفکر 
برادرش به حساب می آید، بخشی از اعترافات 
بر  شد.  منعکس  مصر  رسانه های  در  وی 
یک  از  نقل  به  الدستور  روزنامة  اساس  همین 
مؤسس  الظواهری  محمد  نوشت:  مطلع  منبع 
که  است  کرده  اعتراف  مصر  در  تندرو  سلفیة 
الشاطر جهت  از خیرت  میلیون دالر  مبلغ 25 
دریافت  سینا  در  مسلحانه  عملیات های  انجام 
کرده است. گفتنی است خیرت الشاطر معاون 
که  است  اخوان المسلمین  جماعت  رئیس  اول 

هم اکنون در حبس به سر می برد.2 

رهبران  از  البلتاجی،  محمد  دکتر   .14
اخوان المسلمین که طی ماه های اخیر به فعالیت 
در راستای افشاگری و مبارزه با کودتای ارتش 
امنیتی  نیروهای  دست  به  بود،  مشغول  مصر 

1. رهبر فعلی سازمان القاعده. 
2. »الظواهري للنيابة: الشاطر دفع25 مليون دوالر لقتل جنود 
رفح«، سه شنبه 29مرداد 1392ش/20آگوست 2013م، سایت 

الدستور:
http://dostor.org

دادستانی  مقابل  در  وی  شد.  دستگیر  مصر 
مصر، انقالب 30 ژانویه )انقالبی را که منتهی 
به عزل مرسی شد( انقالبی جعلی دانست که 
که  کرد  تأکید  و  طی 48 ساعت محقق شده 
از جهان  جدا است و کسی  نظام فعلی مصر 

آن را قبول ندارد.

مختلفی  اتهامات  واسطة  به  البلتاجی 
ارعاب  قتل،  و  خشونت  به  تحریک  قبیل  از 
ملی  امنیت  تهدید  و  شهروندان، ذخیرة سالح 
را  اتهامات  این  تمام  که  است  شده  بازداشت 
در مقابل دادستانی مصر رد کرده و خود را از 
این اتهامات مبّرا دانسته است. وی در پاسخ به 
این اتهامات گفته است: فلسفه و مبنای حزب 

آزادی و عدالت مصر بر رد خشونت است.3  

مبارک،  حسنی  آزادی  و  تبرئه  پی  در   .15
میدان  در  جمعه  نماز  خطیب  مصر،  دیکتاتور 
تحریر قاهره، جمعه محمد علی "عضو جبهة 

و30  العالم  عن  معزول  الحالي  النظام  للنيابة:  »البلتاجي   .3
30آگوست  1392ش/  8شهریور  جمعه  فوتوشوب«،  يونيه 

2013م، سایت المشهد:
http://al-mashhad.com



ازهریون با دولت مدنی"، محاکمة مجدد وی 
را خواستار شد و هشدار داد که اگر در آینده ای 
انقالبی  دادگاهی  در  مبارک  حسنی  نزدیک، 
در  انقالب  از  جدیدی  امواج  نشود،  محاکمه 

مصر به وجود خواهد آمد.
اینکه  به  اشاره  با  تحریر  میدان  خطیب 
تبرئة دیکتاتور مصر ضربه ای سنگین بر پیکرة 
انقالب مصر به حساب می آید، عنوان کرد که 
محمد  تبرئة  که  است  اشتباهی  مبارک  تبرئة 
مرسی و سایر رهبران اخوان را در پی خواهد 

داشت.
این عضو جبهة ازهریون، با انتقاد از قانون 
فعلی در مصر، خواستار محاکمة انقالبی تمام 
مجرمان سیاسی اعم از مبارک و رهبران اخوان 

شد.1

با  میان درگیری اسالم گرایان مصری  16. در 
ارتش این کشور، مهم ترین حزب اسالمی که 
است.  حزب النور  است،  ایستاده  ارتش  درکنار 
این حزب با تفکر و مبنایی سلفی و وابستگی 
به عربستان سعودی، در حال فعالیت در مصر 

1. »خطيب »التحرير« يطالب بمحاكم ثورية لمبارك 
و«اإلخوان««، جمعه 1شهریور 1392ش/ 23 آگوست 2013م، 

سایت الیوم السابع:
http://www.youm7.com

است.
از  النور،  بکار، معاون رسانه ای حزب  نادر 
تالش ارتش مصر در برقراری امنیت در کشور 
تقدیر کرد و مقایسة ارتش این کشور با ارتش 
سوریه را رد کرد. او در این باره گفت: نیروهای 
از  که  هستند  ملی  تشکیالتی  مصر  در  مسلح 
می کنند،  حمایت  مصر  اسالمی  و  ملی  امنیت 
در حالی که نظام بشار اسد در سوریه شرعیت 
خود را از دست داده، نمی توان نیروهای مسلح 

مصری را با نظامیان سوری مقایسه کرد.2
مقابل  در  تنها  نه  سلفی  حزب  این 
موضع  رابعه  میدان  در  متحصن  مردم  کشتار 
میان،  این  در  بلکه  نکرده،  اتخاذ  منتقدانه ای 
که  است  داشته  نگاه  را  مصر  ارتش  جانب 
نشان دهندة  وضوح  به  گیری ها  موضع  این 
اشراف  تحت  سلفی  حزب  این  که  است  این 
سلفیت  از  و  دارد  قرار  سیاست مداران سعودی 
و اسالم تنها به عنوان پوششی عوام فریب بهره 

می برد.   

اثر عزل محمد  17 . در پی مشاجراتی که بر 
الطیب  القرضاوی و احمد  مرسی میان یوسف 
طی  القرضاوی  یوسف  درگرفت،  االزهر  شیخ 

األمن  عن  تدافع  وطنية«  »مؤسسة  الجيش  »»بكار«:   .2
2013م،  آگوست   26 1392ش/  4شهریور  دوشنبه  القومي«، 

سایت المشهد:
http://al-mashhad.com



جمعیت  صفحة  در  که  شدیداللحن  مقاله ای 
منتشر  فیس بوک  در  اسالمی  علمای  اتحاد 
و  داد  قرار  هجوم  مورد  را  االزهر  رئیس  شد، 
که  است  واجب  تو  بر  نوشت:  وی  به  خطاب 
بیش از این عمامة االزهر و جایگاه ریاست این 
نهاد را آلوده نسازی و با حمایت از کودتاچیان، 
مخدوش  این  از  بیش  را  االزهر  چهرة 

نسازی.
است:  نوشته  ادامه  در  القرضاوی  یوسف 
مقابل  در  االزهر  شیخ  که  بودم  امیدوارم  من 
کودتا در مصر بایستد و باقی علما نیز درکنار او 

باشند اما هنگامی که مواضع او را در حمایت 
یأس  به  مبدل  امیدم  کردم،  مشاهده  کودتا  از 
با  که  همان گونه  االزهر  رئیس  کاش  شد... 
حسنی مبارک همکاری می نمود، محمد مرسی 
بهره مند  و حمایت هایش  از همکاری ها  نیز  را 

می ساخت.1

1. »القرضاوي يُهاجم الطيب: كان ينبغي أال تلوث عمامة 
األزهر«، چهارشنبه 13شهریور 1392ش/ 4سپتامبر 2013م، 

سایت العالم:
http://www.alalam.ir



کمیسیون  رئیس  خان،  امین  شهید  محمد   .1
شبکة  با  گفت وگو  در  بشر،  حقوق  بین المللی 
المیادین اظهار داشت: ارتش سوریه در مواجهه 
شیمیایی  سالح  هیچ گونه  از  تروریست ها،  با 
مدعیان  این  بلکه  است.  نکرده  استفاده 
که  هستند  بشر  حقوق  و  آزادی  دموکراسی، 
در استفاده از این مواد در سوریه دست دارند. 
سالح  از  سوریه  در  تروریستی  گروهک های 
دولت  همزمان،  و  می کنند  استفاده  شیمیایی 
متهم  شیمیایی  حملة  به  را  سوریه  ارتش  و 
می سازند. این در حالی است که دولت سوریه 
به بهترین نحو با کارشناسان سازمان ملل در 

این زمینه همکاری می کند.1 

سوریه،  در  ُکرد  جماعت  بزرگ ترین  رهبر   .2
شیمیایی  حملة  اتهام  از  را  اسد  بشار  دولت 
اتحاد  حزب  رئیس  مسلم،  صالح  دانست.  مبّرا 
خبرگزاری  با  مصاحبه  در  ُکردی  دموکراسی 
احمق  اسد  بشار  گفت:  باره  این  در  رویترز، 
نیست که اسلحة شیمیایی را در نزدیکی دمشق 
را  باال  که دست  زمانی  اسد  بشار  برد.  کار  به 
در مبارزه دارد، دیگر دلیلی ندارد که دست به 

بل  الكيماوي  التستخدم  خان:دمشق  »فيديو/أمين   .1
اإلرهابيون«، شنبه  24آگوست 2013م، سایت العالم: 

http://www.alalam.ir

سوریه



چنین اقدامی بزند.1

جهاد  جنبش  نمایندة  الرفاعی،  ابوعماد   .3
اسالمی فلسطین، اعالم کرد که هرگونه حملة 
نظامی آمریکا به سوریه یا هرکشور عربی دیگر 
را محکوم می کنیم و اعتقاد داریم که این اقدام 
کشورهای  یکپارچة  مقابلة  با  باید  خصمانه 
جانب  هیچ گاه  آمریکا  زیرا  شود؛  مواجه  عربی 
و  ندارد  نظر  در  را  منطقه  کشورهای  منفعت 
صهیونیستی  رژیم  مصالح  تأمین  هدفش  تنها 

در منطقه است.2

المختار"  "جیش  رئیس  البطاط،  واثق   .4
کرد  تهدید  را  آمریکا  متحدة  والیات  عراق، 
سوریه،  به  حمله  گونه  هر  صورت  در  که 
هجوم  مورد  را  عراق  کشور  در  آمریکا  منافع 
قرار خواهد داد. وی در گفت وگو با خبرگزاری 

1. » معارض سوري يستبعد استخدام دمشق للكيمياوي«، 
سه شنبه 5شهریور 1392ش/ 27آگوست 2013م، سایت العالم:
http://www.alalam.ir

2. »الجهاد اإلسالمي: ندين أي عدوان على سوريا«، 
پنجشنبه 7شهریور 1392ش/ 29آگوست 2013م، سایت العالم:
http://www.alalam.ir

فارس اظهار داشت: حملة آمریکا به سوریه با 
کمک هم پیمانانش اقدامی غیرقانونی و ناموجه 
است. این توطئة غرب بر اساس ادعایی صورت 
می گیرد که همه به دروغ بودن آن علم دارند. 
وی افزود: در صورت حملة آمریکا به سوریه، 
به اماکن حضور آمریکایی ها در عراق و منافع 
ایاالت متحده در این کشور حمله خواهیم کرد 
و جیش المختار در سطح باالیی از تخصص و 

دقت در مبارزه قرار دارد.3 

5. در پی تهدیدهای آمریکا مبنی بر حمله به 
تمام  از  فلسطین،  آزادی بخش  جبهة  سوریه، 
نیروهای جنبش آزادی بخش عربی و نیروهای 
برابر تهدیدات  تا در  ملی و قومی دعوت کرد 
کمپین  وسیع ترین  به  آمریکا،  توطئه های  و 

همبستگی ملی و سیاسی با سوریه بپیوندند.
عباس الجمعه، عضو دفتر سیاسی جنبش 
آزادی بخش فلسطین، در مصاحبه ای رسانه ای 
اعالم کرد این جنبش هرگونه دخالت خارجی 
آمریکا  تهدید  و  می داند  مردود  را  سوریه  در 
می کند.  محکوم  را  سوریه  به  حمله  بر  مبنی 
وی همچنین گفت: آمریکا و متحدانش دست 
ایجاد  به  است  محال  که  می زنند  اقداماتی  به 

3. »»جيش المختار« يتوعد اميركا بحرب مفتوحة اذا 
اعتدت على سوريا«، پنجشنبه 7شهریور 1392ش/ 29 

آگوست 2013م، سایت العالم:
http://www.alalam.ir



سوریه  مردم  حقوق  استیفای  و  دموکراسی 
منتهی شود.

وی افزود: اکنون نقاب از چهرة توطئه گران 
که  روش هایی  تمام  و  برداشته شد  سوریه  در 
در  اخیر  سال های  طی  متحدانش  و  آمریکا 
جنگ غیر علنی علیه سوریه به کار برده بودند، 
مشخص گردید. چنان که در عراق نیز به بهانة 
وجود سالح کشتار جمعی، همین سناریو را اجرا 

کردند.
که  جنگی  کرد:  تأکید  الجمعه  عباس 
والیات متحدة آمریکا برای آن مهیا می شود، 
هدف  را  عربی  امت  تمام  بلکه  سوریه  نه تنها 
را  فاجعه باری  عواقب  و  است  داده  قرار 
در  منطقه  دولت های  و  فلسطین  برای  به ویژه 
که  است  الزم  رو،  این  از  داشت.  خواهد  پی 
علیه  آنان  فعال  نیروهای  و  منطقه  ملت های 

آمریکا و متحدانش وارد میدان شوند.1

6. تمام جناح های فلسطینی به استثنای جنبش 
نظامی  حمله  هرگونه  رد  بر  اجماع  با  حماس، 
مواضع  از  را  خود  خشم  سوریه،  به  آمریکا 
خصمانة آمریکا در قبال سوریه به عرصة ظهور 

1. »جبهة التحرير الفلسطينية تدين بشدة التهديدات 
االمريكية...«، چهارشنبه 6شهریور 1392ش/ 28آگوست 

2013م، سایت أمد:
http://www.amad.ps

رساندند.
عباس زکی، عضو کمیتة مرکزی جنبش 
فتح، حمله به سوریه را هجوم علیه تمام عرب 
راستای  در  را  آمریکا  اقدامات  و  کرد  قلمداد 
تقویت رژیم صهیونیستی در منطقه دانست. او 
برقراری  در  سوریه  نقش  اهمیت  بر  همچنین 
ثبات در خاورمیانه تأکید کرد و گفت: جرائمی 
محصول  است،  وقوع  حال  در  سوریه  در  که 
امور  وزیر  رایس،  کاندولیزا  که  است  پروژه ای 
خارجه سابق آمریکا برای تقسیم مجدد جهان 

عرب کلید زد.
فلسطینی  جناح های  تمام  که  حالی  در 
را  سوریه  قبال  در  آمریکا  خصمانه  اقدامات 
محکوم کردند، به گزارش سایت عرب تایمز، 
هیچ گونه  که  بود  جناحی  تنها  حماس  جنبش 
واکنش رسمی در این باره از خود نشان نداد.2   

7. دانشگاه االزهر مصر با انتشار بیانیه ای، هر 
گونه حملة نظامی به سوریه را شدیداً محکوم 
اسالمی  و  عربی  امت  به  تجاوز  را  آن  و  کرد 
دانست. در این بیانیه که روز اول سپتامبر 2013 
ایاالت  نظامی  تهدیدات  شد،  صادر  میالدی 
رد  سوریه  دولت  با  مواجهه  در  آمریکا  متحدة 
شده و چنین اقدامی، معارض با امنیت منطقه 
حق  بر  طرفی  از  است.  شده  قلمداد  جهان  و 
مردم سوریه در انتخاب حکومتشان با آزادی و 

2. »جميع الفصائل الفلسطينية - باستثناء حماس– 
ترفض...«، شنبه 9شهریور 1392ش/ 31آگوست 2013م، 

سایت عرب تایمر:
http://www.arabtimes.com



شفافیت تأکید شده است.1 

مسیحیان  رهبر  راعی،  پطرس  بشارت   .8
مارونی لبنان است که دو سال پیش به عنوان 
پاتریارک مسیحیان مارونی انطاکیه و مشرق، 
در گفت وگو  پطرس صفیر شد،2 وی  جانشین 
با رادیو واتیکان اظهار داشت: وضع در مصر و 
سوریه حاکی از توطئه ای است که قدرت های 
در  عرب  جهان  ویران ساختن  برای  خارجی 
حال اجرای آن هستند تا از این طریق مصالح 
و  کنند  تأمین  را  خویش  اقتصادی  و  سیاسی 
شیعه  و  سنی  میان  را  مذهبی  جنگ  آتش 

برافروخته سازند.
ازدست رفتن  شاهد  اکنون  ما  افزود:  وی 
در  که  هستیم  دستاورهایی  تمام  نابودی  و 
با  مسالمت آمیز  همزیستی  سال   1400 طول 

مسلمانان کسب کرده بودیم.3 
یوحنای  ارتدوکس سوریه،  مسیحیان  رهبر   .9
دهم یازجی، از سازمان های بین المللی خواست 

1. »األزهر يرفض أي عدوان عسكري على سوريا«، یکشنبه 
10شهریور 1392ش/ 1سپتامبر 2013م، سایت کل سوریه:

http://www.all-syria.com
2. ر.ک: ویکی پدیا:

http://ar.wikipedia.org 
العربي  العالم  لتدمير  خطة  هناك  الراعي:  »البطريرك   .3
وتأجيج الفتنة الطائفية«، شنبه 2شهریور 1392ش/ 24آگوست 

2013م، سایت المنار:
http://www.almanar.com

تا برای حمایت از ساکنان سوریه اقدام کنند و 
از کشورهای مرتبط در قضیة سوریه خواست تا 
برای  را  زمینه  منافع خود،  برخی  از  با گذشت 
آماده  سوریه  در  مسالمت آمیز  حلی  راه  ایجاد 

سازند.

وی در نشستی مطبوعاتی تأکید کرد که 
جنگ، سرزمین های ما را تهدید می کند و صلح 
به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. وی 
به  مسیحی  ربوده شدن شهروندان  به  اشاره  با 
دست تروریست ها اظهار داشت: ما نمی توانیم 
ما  و  بمانیم  بسته  اقدامات دست  این  برابر  در 
هرگز سرزمین تاریخی خویش را رها نخواهیم 

ساخت.
مسئولیت  ارتدوکس،  مسیحیان  رهبر 
عهدة  بر  را  سوریه  فتنة  به  پایان دادن 
افزود:  و  دانست  بین المللی  سازمان های 
اوضاع  از  سازمان ها  این  که  می شنویم 
مسیحیان شرق اعالم نارضایتی کرده و اظهار 
اندوه می کنند، اما به آنان می گوییم که اظهار 
منتظر  ما  و  نمی برد  پیش  از  کاری  اندوه شما 
اطمینان  و  هستیم  رابطه  این  در  عملی  اقدام 
داریم که سازمان های بین المللی اگر بخواهند 

می توانند قضیة سوریه را حل و فصل کنند.4

4. »البطريرك اليازجي: سنبقى متجذرين في هذه االرض 



آمریکا  متحدة  والیات  که  شرایطی  در   .10
کاربران  می کوبد،  سوریه  علیه  جنگ  طبل  بر 
سایت های شبکة اجتماعی فیس بوک و توییتر 
پخش  گسترده  صورت  به  را  ویدئویی  فایلی 
رئیس  القرضاوی،  یوسف  آن  در  که  کرده اند 
ایراد  حال  در  اسالمی،  علمای  اتحاد  جمعیت 
در  عمربن خطاب  در مسجد  نماز جمعه  خطبة 

دوحه )پایتخت قطر( است.
اعالم  جمعه  نماز  خطبة  خالل  در  وی 
می دارد که: از والیات متحدة آمریکا به دلیل 
تشکر  آزاد1  ارتش  مبارزان  به  سالح  ارسال 
می کنیم و از این کشور درخواست می کنیم که 

این حمایت ها را افزایش دهد.
وی دربارة علت افزایش نیافتن کمک های 
است  اسرائیل  نگران  آمریکا  می گوید:  آمریکا 
که مبادا ارتش آزاد پس از پیروزی بر بشار اسد، 
حمله به اسرائیل را در دستور کار خویش قرار 

دهد. از کجا این تصور را آورده اید؟

و...«، شنبه 9شهریور 1392ش/ 31آگوست 2013م، سایت 
http://www.almanar.com                        :المنار

1. ارتش آزاد سوریه: تشکیالتی نظامی متشکل از تروریست هایی 
که از نقاط مختلف جهان به سوریه اعزام شده اند. 

آمریکا  به  سخنان  این  در  قرضاوی 
ارتش  جانب  از  خطری  که  می دهد  اطمینان 

آزاد سوریه متوجه اسرائیل نخواهد بود.2 

11. برهان غلیون، یکی از معارضان نام آشنای 
ملی  مجلس  اسبق  رئیس  وی  است.  سوری 
سوریه است که به دست معارضان سوری در 
ترکیه  پایتخت  آنکارا  در  2011میالدی  سال 

تأسیس شد.
این معارض سوری، در پی تهدید آمریکا 
مبنی بر حمله به سوریه، اظهار داشت: واشنگتن 
و پاریس در سوریه به دنبال منافع خود هستند 

نه در پی استیفای حقوق ملت سوریه.
وی در این باره افزود: باراک اوباما تصمیم 
خود را برای حمله به سوریه گرفته است اما او 
قصد دارد موافقت کنگرة آمریکا را پوششی بر 
این اقدام خود قرار دهد؛ زیرا ممکن است این 
اقدام به رویارویی با ایران و روسیه منجر شود.3

2. »فيديو/القرضاوي: شكرا أميركا وال تخافي على إسرائيل 
سایت  2013م،  29آگوست  1392ش/  7شهریور  پنجشنبه   ،»!

العالم:
http://www.alalam.ir 

في  مصالحهما  عن  تدافعان  وباريس  واشنطن  »غليون:   .3
2013م،  1سپتامبر  1392ش/  10شهریور  یکشنبه  سوريا«، 
 http://www.alarabiya.net               :سایت العربیه



1. سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، 
به مناسبت سالروز پیروزی در جنگ 33روزه در 
مراسم جشن پیروزی بر دشمن صهیونیستی به 
به دو  را  پرداخت. وی سخنان خود  سخنرانی 
بخش تقسیم کرد که بخش ابتدایی آن راجع 
به جنگ 33روزه و دومین فصل از سخنانش 
انفجارهای  به ویژه  لبنان  داخلی  مسائل  به  را 
را هدف قرار داده  لبنان  تروریستی که جنوب 
انفجار  آخرین  که  آنجا  از  داد.  اختصاص  بود، 
تروریستی در لبنان، یک روز پیش از سخنرانی 
سیدحسن نصراهلل به وقوع پیوست، طبیعی بود 

که بخش اعظم و مهمی از سخنان وی حول 
محور این حوادث قرار گیرد.

کسانی  داشت:  اظهار  لبنان  حزب اهلل  دبیرکل 
لبنان  در  اخیر  بمب گذاری های  مرتکب  که 
اعضای  از  و  شده اند  شناخته  اسم،  به  شده اند 

گروهک های تکفیری هستند.
بمب گذاری ها سه  این  اصلی  منبع  دربارة  اما   
فرضیه موجود است. فرضیة اول ما این است 
که اسرائیل پشت پردة این تحرکات قرار دارد. 
در  فرضیه  این  بر  شاهدی  و  دلیل  چون  اما 
بر  اثبات نشده و  این فرضیه  دست ما نیست، 
این است  جای خود استوار است. فرضیة دوم 
این  مسئولیت  که  مسلحی  گروهک های  که 
این  به  دست  گرفته اند،  عهده  بر  را  انفجارها 
اتهام  انگشت  سوم  فرضیة  اما  و  زده اند  اقدام 
را به سمت گروه سومی گرفته است که برای 
ایجاد درگیری با اسرائیل یا تشدید فتنة داخلی 

در لبنان مرتکب چنین جنایتی شده است.

لبنان



هرکس  کرد:  تأکید  نصراهلل  حسن  سید 
تنها  تکفیری  گروهک های  که  می کند  تصور 
اشتباه  کرد،  خواهند  بمب گذاری  ضاحیه1  در 
لبنان و ملت  به تمام مسئوالن  می کند و من 
ادامه  بمب گذاری ها  این  اگر  که  می گویم  آن 

یابد، لبنان در لبة پرتگاه خواهد بود.

تروریستی  اعمال  این  به  واکنش  در  وی 
و کشتار مردم در لبنان، به عامالن این جرایم 
برابر هرگونه  ما در  وعده داد که عکس العمل 
آتش افروزی و انفجار این است که اگر تاکنون 
نفر  دوهزار  به  داشتیم،  سوریه  در  مبارز  هزار 
افزایش می یابند و اگر پنج هزار نفر بوده اند، به 
10هزار نفر افزایش خواهند یافت و اگر روزی 
سوریه  به  حزب اهلل  تمام  و  من  که  رسد  فرا 

برویم، خواهیم رفت.2

1. جنوب بیروت که اکثر ساکنان آن از شیعیان هستند.
2. »السيد نصراهلل: الذين يضعون العبوات معروفون 

باالسماء«، جمعه 25مرداد 1392ش/ 16آگوست 2013م، 
سایت مقاومت:

http://moqawama.org

2. در پی وقوع انفجارهای اخیر در لبنان به ویژه 
در ضاحیة بیروت، احمد االسیر، رهبر سلفیان 
تکفیری و تندرو در لبنان که مورد تعقیب بوده 
در  که  انفجاری  کرد:  اعالم  است،  متواری  و 
ضاحیه واقع شد، نتیجة طبیعی دخالت نظامی 
حزب اهلل در سوریه است. وی در سخنانی که 
در قالب فایل صوتی در اینترنت انتشار یافت، 
بمب گذاری و انفجار در ضاحیه را که بیش از 
به حضور  واکنشی  برجای گذاشت،  27 کشته 

نظامی حزب اهلل در نبرد القصیر دانست.3 

که  لبنان  در  مسلمین  علمای  جمعیت   .3
را  کشور  این  سنت  اهل  علمای  از  عده ای 
شامل می شود، از دولت لبنان خواست تا هرچه 
بمب گذاری های  در  که  را  کسانی  سریع تر 
طرابلس و ضاحیه دخیل بوده اند، دستگیر کند 

و آنان را به دست قانون بسپارد.
این جمعیت در قالب بیانیه ای که یکی از 
علمای اهل سنت لبنان در نشستی مطبوعاتی 
باید  دولت  کرده اند:  اعالم  کرد،  قرائت  را  آن 
کند.  متوقف  را  خودسرانه  بازداشت های 
همچنین از حزب اهلل لبنان خواسته اند دست از 

دخالت نظامی در سوریه بردارد.

3. »احمد االسير: تفجير ضاحية بيروت نتيجة طبيعية ...«، 
دوشنبه 28مرداد 1392ش/ 19آگوست 2013م، سایت الحیات: 
http://alhayat.com/Details/543191



لبنان،  مسلمین  علمای  جمعیت  رئیس 
را  سوریه  نظام  نشست،  این  در  الرافعی  سالم 

عامل این انفجارها دانست.
دولت  امنیتی  تدابیر  از  همچنین  وی 
از  دولت  گفت:  و  کرد  نارضایتی  اظهار  لبنان 

اما در مقابل،  شهر طرابلس حفاظت نمی کند؛ 
به ضاحیة جنوبی )محل حضور شیعیان( اجازه 

می دهد که از خود حفاظت کند.1

1. »»علماء لبنان« تطلب سرعة كشف تفجير طرابلس«، 
شنبه 2شهریور 1392ش/ 24آگوست 2013م، سایت الجزیره:

http://www.aljazeera.net



تمرد  جبهة  دومینوی  حرکت  فلسطین:   .۱
سایر  به  اکنون  مصر  در  مرسی  عزل  از  پس 
کشورهای اسالمی که با حاکمیت اسالم گرایان 
اداره می شوند، رسیده است و همچنان که در 
تونس حزب النهضه را درگیر خود کرده است، 
مسئوالن دولت حماس در غزه را نیز به تکاپو 
واداشته است تا از دچار شدن به عاقبت مرسی 

و اخوان مصر در امان بمانند.
در  حماس  دولت  رئیس  هنیه،  اسماعیل 
غزه، احزاب مخالف را به تشکیل دولت وحدت 
تمرد  به  برخی  و گفت: دعوت  داد  ملی وعده 
در برابر دولت حماس در غزه باید به تمرد در 
کسانی  سخن  ما  شود.  تبدیل  اسرائیل  مقابل 

را که دعوت به تمرد می کنند، می شنویم و ما 
برابر دشمن  در  اما  موافق هستیم  تمرد  با  نیز 
راه  این  به  یکدیگر.  برابر  در  نه  صهیونیستی، 

اشتباه نروید.1
گفتنی است جنبش حماس طی سال اخیر 
مبارزه  وارد  سوریه  حکومت  مقابل  در  رسمًا 
شده است در حالی که سوریه از دشمنان اصلی 
اسرائیل و حامی بزرگ مقاومت در منطقه است. 
حماس  مسئوالن  که  چاهی  همان  اکنون  اما 
برای دولت سوریه کنده اند، در مسیر خودشان 
قرار گرفته است و از ترس سقوط دولتشان در 
تا مخالفان خویش  به کار شده اند  غزه، دست 
را به هر نحوی به گفت وگو و مصالحه دعوت 
در  سلطه  نظام  برنامة  آنکه  از  غافل  کنند. 

1. »هنية يدعو لمشاركة أوسع لتحقيق المصالحة و يحذر 
من تمرد...«، پنجشنبه 31مرداد 1392ش/ 22آگوست 2013م، 

سایت الوطن العربی:
http://www.alwatanalarabi.com

سایر کشورها



حمایت از رژیم صهیونیستی این است که بعد 
از سوریه و مصر تمام اسالم گرایان و دشمنان 
اسرائیل در منطقه را مجبور به تسلیم در برابر 
جبهة غرب و رژیم صهیونیستی کند، چنان که 
را  کشورها  از  دیگر  برخی  و  قطر  عربستان، 
و  است  ساخته  رژیم  این  سیادت  به  معترف 
دارد،  سوریه  نظام  تضعیف  در  سعی  هرکس 
طبیعی است که در زمین دشمن صهیونیستی 
مشغول تالش است و در جهت خدمت به این 

رژیم قدم برمی دارد.    

سخنگوی  شهوان،  اسالم  فلسطین:   .2
وزارت کشور دولت حماس در غزه اعالم کرد 
تونل های  از  98درصد  مصر  کنونی  دولت  که 
انتقال مواد، بین مصر و غزه را تخریب کرده 
مصر  دولت  بار  این  گفت:  همچنین  او  است. 
هماهنگی  ایجاد  ما  با  تونل ها  تخریب  برای 
نکرد. این در حالی است که پیش از این دولت 
بستن  یا  تخریب  بر  تصمیم  در صورت  مصر، 

درب تونل ها با دولت غزه هماهنگی می کرد.
را در  تونل ها، غزه  بسته شدن  تأکید کرد:  وی 
وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد داد و افزود: 
هیچ گاه از این تونل ها برای انتقال آنچه برای 
استفاده  باشد،  تهدیدآفرین  مصر  ملی  امنیت 

نشده است.1
دربارة  پیش  از  گزارش ها  برخی  است  گفتنی 
تصمیم ارتش مصر مبنی بر ایجاد یک منطقه 
انتقال  متوقف کردن  برای  مصر،  و  غزه  بین 

1. »حماس: الجیش المصري دمر 98% من...«، سه شنبه 
12شهریور 1392ش/ 3سپتامبر 2013م، سایت المشهد:

http://al-mashhad.com

داده  خبر  سینا  به  غزه  از  تروریست  و  سالح 
بودند.

3. بحرین: شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت 
الوفاق بحرین از اقبال عمومی ملت بحرین در 
حرکت  دعوت  به  که  اعتراضاتی  و  تظاهرات 
و  کرد  خرسندی  اظهار  پذیرفت  صورت  تمرد 

نتایج آن را مثبت ارزیابی کرد.
انتظار  آنچه  از  بیش  تظاهرات  این  وی گفت: 
قرار گرفت و مردم  اقبال مردم  می رفت مورد 
با تعطیل کردن مراکز کسب و کار در مناطق 
مختلف بحرین همراهی خود را با این حرکت 

اعالم کردند. 
هیچ  که  کرد  تأکید  الوفاق  جمعیت  دبیرکل 
بحرین  انقالب  مالک  جمعیت سیاسی خاصی 
ملت  تمام  ملک  انقالب  این  بلکه  نیست، 
این  در  دموکراسی  تحقق  تا  و  است  بحرین 

کشور ادامه خواهد داشت.2
در  مردم  تظاهرات  و  اعتراضات  است  گفتنی 
و  دارد  ادامه  همچنان  بحرین  مختلف  نقاط 
روش های  از  گذشته  همچون  آل خلیفه  رژیم 
مردم  مطالبات  به  پاسخ  برای  خشونت آمیز 

2. »الشیخ سلمان: تظاهرات تمرد نجحت اکثر من المتوقع«، 
پنجشنبه 24مرداد 1392ش/ 15آگوست 2013م، سایت 

http://www.moqawama.org                :مقاومت



استفاده می کند.

حکومت  رئیس  العریض،  علی  تونس:   .4
تونس، حزب انصارالشریعه در این کشور را در 

لیست گروه های تروریستی قرار داد.
اصلی  نمایندة  تونس  در  انصارالشریعه  حزب 
تفکر سلفی در این کشور محسوب می شود و 
حکومت تونس با این اقدام، عماًل طبل جنگ 

با سلفیان را به صدا در آورد.
مطبوعاتی  نشستی  در  تونس  حکومت  رئیس 
با  متعدد  برگزاری جلسات  از  اعالم کرد: پس 
نهادهای  و  کشور  وزیر  رئیس جمهور،  حضور 
ذیربط، در نتیجه، حزب انصارالشریعه در لیست 

گروه های تروریستی قرار گرفت.

شده  اثبات  متعدد  قرائن  و  ادله  با  افزود:  وی 
است که این تشکیالت در عملیات تروریستی 

و  دارد  فعالیت  کشور  در  خشونت طلبانه  و 
مرتبط  آن  با  یا  تشکیالت  این  عضو  هرکس 

باشد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.1 
لغو  درپی  و  اخیر  ماه های  طی  است  گفتنی 
سلفیة  رهبر  انصارالشریعه،  حزب  تجمعات 
ملقب  سیف اهلل بن حسین  تونس،  در  جهادی 
به ابوعیاض، حکومت تونس را تهدید کرد که 
افغانستان،  سر  بر  که  بالیی  به  نیز  را  تونس 

عراق و سوریه آمده است، دچار خواهد کرد.2

5. یمن: رئیس جمهور یمن، عبد ربه منصور از 
دلیل تعطیلی موقت سفارت خانه های آمریکا در 
منطقه و تشدید تدابیر امنیتی در مراکز عمومی 

کشورهای اروپایی پرده برداشت.
وی علت اتخاذ این تدابیر را گفت وگویی تلفنی 
رصد  متحده  والیات  توسط  که  کرد  عنوان 
ناصر  تلفنی،  گفت وگوی  این  در  است.  شده 
القاعده در  الوحیشی، رهبر سازمان  عبدالکریم 
عربستان، معروف به ابوبصیر، هجومی را وعده 
تغییر  را  تاریخ  آن چهرة  توسط  است که  داده 

خواهد داد.3

   

1. »تونس: إعالن الحرب علی التیار السلفي«، چهارشنبه 
6شهریور 1392ش/ 28آگوست 2013م، سایت کالم اخبار:

http://www.kalamakhbar.com
2. »زعيم »السلفية الجهادية« يهدد حكومة تونس بما...«، 

سه شنبه 24اردیبهشت 1392ش/ 14می 2013م، سایت 
الحیات:

http://alhayat.com/Details/513386 
3. »»القاعدة« تهدد بـ«تغيير وجه التاريخ««، شنبه 2شهریور 

1392ش/24آگوست 2013م، سایت المیادین:
http://www.almayadeen.net 
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درباره ما
ترجمان، موسسه ای است که هدف خود را ایجاد ارتباطات فکری بین زبان فارسی و دیگر زبان های 
زندة دنیا قرار داده است. اما چنین کاری در زمان حاضر که دوران وفور ترجمه و مترجم مابین فارسی 
زبانان است، چه اهمیتی دارد؟ ترجمان نقطة تمایز خود را در این مسئله می داند که هر متنی ارزش 
ترجمه را ندارد، اما هستند متون کمتر شناخته شده و جریان های به حاشیه رانده شده ای که ترجمة 
آن ها موجب باز شدن افق تازه ای در جهان اندیشة امروز ایران می شود. از سوی دیگر، ترجمان تالش 
می کند تا صدای اندیشمندان امروز ایران را نیز به گوش جهانیان برساند. انتخاب برخی از کتاب های 

فارسی و ترجمة آن ها به دیگر زبان ها، از دیگر اهداف مؤسسة ترجمان است.
متونی که ترجمان به فارسی برمی گرداند، در دو قالب عمومی »کتاب« و »مقاالت« جای می گیرند. 
کتاب های ترجمه شده چاپ می شوند و ترجمة مقاالت در سایت ترجمان در دسترس عمومی قرار 
می گیرند. در انتخاب مقاالت، حداکثر تالش ما بر این است تا تنها متون دست اول، از اندیشمندان 
اصلی جریان های مهم فکری و نظری ترجمه شوند و بر خالف بسیاری از دیگر نشریات و وبگاه ها، 

ترجیح داده ایم تا تعداد مقاالت کمتری را با کیفیتی باالتر و محتوایی غنی تر ترجمه کنیم.
تا سال های پیش از این، چاپ ترجمة مقاالت بلند در نشریات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، 
امری رایج بود، اما امروزه به دالیلی ناشناخته، ترجمة این مقاالت به کناری سپرده شده است. اما مهم 
آن است که از اهمیت این مقاالت در علم و اندیشه، چیزی کاسته نشده است و خوانندة فارسی زبان 
محتاج دسترسی به این منابع است. از این رو، ترجمان مقاالت بلندی را در دستور کار خود قرار داده 

WWW.TARJOMAAN.COM



است که نوشته های کلیدی و مؤثر نویسندگان اصلی در رشته های گوناگون علوم انسانی بوده است.
در کنار ترجمة مقاالت، معرفی کتاب های جدیداالنتشار فارسی و التین، خبرهای جهان اندیشه در 
را به خود اختصاص  از سایت  انسانی، یادداشت و گفتگو، بخش های دیگر  رشته های مختلف علوم 

داده اند.
عالوه بر این، ترجمان در صدد است تا با برنامه ای از پیش تعیین شده، به برگزاری نشست های داخلی 
و خارجی علمی بپردازد. نشست ها ابتدائًا در همین سایت خبررسانی می شوند و بعد از برگزاری، شرحی 

از آن ها منتشر خواهد شد.
ترجمان، آمادة هر گونه همکاری در زمینه های ذکر شده، با افراد و گروه های محتلف فعال در حوزة 

علوم انسانی است.
قابل توجه است که سایت ترجمان در سامانه کتابخانه ملی ایران ثبت شده است و تمامی محتوای آن 

تحت حمایت قانون کپی بوده و از طریق شماره شاپا)ISSN( قابلیت ارجاع علمی دارد.
282-2345 :ISSN شماره ثبت در کتابخانه ملی ایران- مرکز ملی شاپا

info@tarjomaan.com :پست الکترونیک


