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کوچه هـــای قـــم خصوصـــا در محلـــه زنبیـــل آبـــاد چنـــد  کوچـــه پـــس  کافـــی اســـت در   -۱
کـــه مثـــل شـــما نیســـتند از قیافـــه  ــا بـــا چهره هایـــی روبـــرو شـــویید  دقیقـــه ای قـــدم بزنیـــد تـ
کـــه اینهـــا غیـــر ایرانی انـــد. هـــم ســـیاه پوســـت،  و بعضـــا از پوشـــش شـــان مـــی تـــوان فهمیـــد 
ــکا  ــا و آمریـ ــمال اروپـ ــو وزوزی. از شـ ــم مـ ــی و هـ ــم رنگـ ــم چشـ ــور، هـ ــت و بـ ــفید پوسـ ــم سـ هـ
کن قـــم هســـتند.  ایـــن افـــراد نـــه بـــرای  ــا تـــا شـــرق آســـیا، همـــه این هـــا ســـا از جنـــوب آفریقـ
گردشـــگری، بلکـــه بـــرای تحصیـــل در حـــوزه علمیـــه بـــه قـــم آمـــده انـــد. ســـال ها  زیـــارت یـــا 
قبـــل جمعیـــت شـــان خیلـــی نبـــود و بیشـــتر آنهـــا عـــرب و افغـــان بودنـــد امـــا حـــاال بـــه مـــدد 
از هـــر ملتـــی  بـــاال رفتـــه و  کـــه مـــی شـــوند تعدادشـــان  گســـترده ای  حمایت هـــای مالـــی 
ـــام »جامعـــه المصطفـــی العالمیـــه« وجـــود  ـــه ن کنـــی. قبـــال چیـــزی ب می توانـــی افـــرادی را یپـــدا 
گرفـــت و  کـــه جمهـــوری اســـالمی پـــا  نداشـــت، تعـــداد طـــالب خارجـــی هـــم زیـــاد نبـــود. بعدهـــا 
ـــش از  ـــاخت آن پی کار س ـــه  ک ـــه ۱  ـــه  حجتی ـــد، مدرس ـــان ش ـــام و ن ـــب ن ـــم صاح ـــه ق ـــوزه علمی ح
ـــد،  کردن ـــل  ـــی۲ تبدی ـــالب خارج ـــه ط ـــه مدرس ـــد و ب ـــعه دادن ـــود را توس ـــده ب ـــروع ش ـــالب ش انق
کـــه  مجموعـــه ای هـــم در حـــوزه علمیـــه درســـت شـــد بـــه نـــام مرکـــز جهانـــی علـــوم اســـالمی 

تحـــت مدیریـــت شـــورای سرپرســـتی طـــالب غیرایرانـــی بـــود. 

مقدمه

https://goo.gl/Ui4JVm
https://goo.gl/LtXb4i
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گاه نجـــف. البتـــه  ۲- پیشـــتر ســـفر طـــالب محـــدود می شـــد بـــه شـــاه عبدالعظیـــم و مشـــهد و 
ــی  ــر آیـــت اهلل العظمـ ــتند و در دفتـ ــدن داشـ ــی در لنـ ــه پایـ ــز همیشـ ــوزه نیـ ــوب حـ ــای خـ ژن هـ

ــایر مراجـــع بـــه نـــام تـــردد می کردنـــد. گلپایگانـــی و سـ

ـــه  ـــوزه علمی ـــعه ح ـــا توس ـــم و ب ـــم ک  ک
ــزام  ــن اداره اعـ ــامان گرفتـ ــر و سـ و سـ
ــفرهای  ــون، سـ ــارج روحانیـ ــه خـ بـ
ـــت و  ـــی یاف ـــاب فزون ـــی ط ـــن الملل بی
ـــاب  ـــد ط ـــه مقص ـــازه ای ب ـــورهای ت کش
ــون  ــورهایی همچـ ــد کشـ ــل شـ تبدیـ
ـــوی،  ـــا و بولی ـــزی و ونزوئ ـــزی، اندون مال
آلبانـــی،  بوســـنی،  آلمـــان رفتـــه انـــد و 
ایـــن اواخـــر کانـــادا و امریـــکا نیـــز بـــه 

آنهـــا اضافـــه شـــد.

ج روحانیـــون حـــوزه علمیـــه  کـــه پـــدران شـــان بـــه مرکـــز اعـــزام بـــه خـــار  اینهـــا بچـــه هایـــی بودنـــد 
ـــته  ـــام داد( پیوس ـــر ن ـــور تغیی کش ج از  ـــار ـــه خ ـــای علمی ـــوزه ه ـــدارس و ح ـــازمان م ـــه س ـــا ب )بعده
کشـــورهای خارجـــی مـــی شـــدند تـــا  بودنـــد و بـــه جـــای تبلیـــغ در علـــی آبـــاد و حســـن آبـــاد، عـــازم 
کننـــد، هـــم رفـــاه اش بیشـــتر بـــود،  هـــم درآمـــدش. ضمـــن اینکـــه حـــوزه علمیـــه،   اســـالم را تبلیـــغ 
کـــه بایـــد بـــرای آنهـــا مـــدرس و مبلـــغ اعـــزام  کـــرده بـــود  ج از ایـــران تاســـیس  مدارســـی نیـــز خـــار

کـــرد.  مـــی 

ــا افتـــاد و مراجـــع بـــه نـــام حـــوزه  ۳- علـــی خامنـــه ای وقتـــی در جایـــگاه رهبـــری حســـابی جـ
کـــی و فاضـــل لنکرانـــی و … از دنیـــا رفتنـــد،  گلپایگانـــی، مرعشـــی، ارا علمیـــه مثـــل آیـــت اهلل 
کنـــد و تشـــکیالتی جدیـــد بـــه  کـــرد در حـــوزه علمیـــه قـــم تحوالتـــی ایجـــاد  فرصـــت پیـــدا 
کـــه در ایـــن دوره در حـــوزه ایجـــاد شـــد »جامعـــه  تشـــکیالت حـــوزه بیافزایـــد. یکـــی از تشـــکیالتی 
ـــی علـــوم اســـالمی« و  ـــز جهان ـــا ادغـــام دو نهـــاد »مرک ـــه ب ک ـــود. تشـــکیالتی  مصطفـــی العالمیـــه« ب
گرفـــت و فعالیـــت رســـمی خـــود  ج روحانیـــون« در اواخـــر ســـال ۸۷ شـــکل  ـــز اعـــزام بـــه خـــار »مرک
ــوم )در دولـــت  ــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی و وزارت علـ ــوز شـ ــا دریافـــت مجـ ــال ۸۸ بـ را از سـ

کـــرد. محمـــود احمـــدی نـــژاد( آغـــاز 
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کـــه در حـــال حاضـــر مدیریـــت حـــوزه علمیـــه قـــم را عهـــده دار اســـت،  آیـــت اهلل علیرضـــا اعرافـــی 
موســـس و اولیـــن مدیـــر جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه بـــود. او در خصـــوص نقـــش آیـــت اهلل 
کارهـــای  کـــه بـــه خوبـــی  گیـــری ایـــن نهـــاد می گویـــد:۳ »حضـــرت آقـــا هـــم  خامنـــه ای در شـــکل 
مدیریـــت طـــالب غیرایرانـــی را رصـــد می کردنـــد دســـتور بررســـی و تحقیـــق جامعـــی در ایـــن 
ـــیدند  ـــاد رس ـــق دو نه ـــرورت تلفی ـــه ض ـــد و ب ـــرا ش ـــتان اج ـــی دوس ـــط برخ ـــه توس ک ـــد  ـــه دادن زمین
کـــه در  کـــه منقطـــع بـــودن طـــالب غیرایرانـــی  و جمـــع بنـــدی و نتیجـــه آن تحقیـــق ایـــن بـــود 
ج از ایـــران هســـتند و جدایـــی دو نهـــاد آســـیب زا اســـت  کـــه خـــار ایـــران هســـتند و طالبـــی 
کـــه ایـــن دو مجموعـــه بایـــد در هـــم ادغـــام و  و معظـــم لـــه بـــر ایـــن اســـاس دســـتور دادنـــد 
ـــام پیشـــنهادی جامعـــة  ـــد را از میـــان ۱۵ ن ـــام ایـــن مجموعـــه جدی ـــا ن تلفیـــق شـــود. حضـــرت آق

کار آغـــاز شـــد.« المصطفـــی)ص( العالمیـــة برگزیدنـــد و بدین ترتیـــب 

https://www.mehrnews.com/news/4045417/
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سال تاسیس: ۱۳۸۷ - تاسیس رسمی سال ۱۳۸۸ )تاسیس به دستور رهبر وقت ایران(

هـــدف تاســـیس: جـــذب دانشـــجو از سراســـر دنیـــا، توســـعه علـــوم اســـالمی، انســـانی و 
بـــه تبییـــن،  اجتماعـــی و تربیـــت مجتهـــدان، عالمـــان و متخصصـــان پارســـا و متعهـــد، 
ـــاب محمـــدی  تولیـــد و تعمیـــق تفکـــرات و اندیشـــه هـــای اســـالمی و نشـــر و ترویـــج اســـالم ن

گمـــارد. همـــت 

رئیـــس فعلـــی: حجـــت الســـالم علی عباســـی

سطح فعالیت: بین المللی، ملی و محلی

کارکنان تعداد 
ستادی، استانی و پژوهشگران: نامعلوم

هیات علمی: ۳۵۰۰ نفر
کارکنان و نیروهای خدماتی: نامعلوم

دانشــگاه  مــدت(،  کوتــاه  آموزشــی  هــای  )دوره  الحکمــه  موسســه  وابســته:   موسســات 
کالــج زبــان فارســی، ســایت اهــل بیــت آلبانــی،  کالــج اســالمی اندونــزی،  مجــازی المصطفــی، 
کومــور،  کالــج اســالمی لنــدن، نمایندگــی هنــد و لبنــان، ســایت قرانــی چیــن، دانشــگاه اســالمی 

کنگــو و غنــا اوگانــدا، 

سطح فعالیت: بین المللی، آنالین

غ التحصیل شده اند( کنون فار کشور جهان )۴۰ هزار نفر آنها تا دانشجو: ۸۰ هزار نفر ۴ از ۱۳۲ 

کنون منتشر نشده است. گزارش مالی این موسسه تا شفافیت مالی: 

شناسنامه

https://www.khabaronline.ir/news/421738/
https://www.khabaronline.ir/news/421738/
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کل جامعـــه بشـــری را آرمـــان خـــود می دانـــد، و  ــران ســـعادت انســـان در  »جمهـــوری اســـالمی ایـ
اســـتقالل و آزادی و حکومـــت حـــق و عـــدل را حـــق همـــه مـــردم جهـــان می دانـــد،  بنابرایـــن در عیـــن 
ـــه مســـتضعفین در  ـــارزه حـــق طلبان ـــت در امـــور داخلـــی ملت هـــای دیگـــر، از مب خـــودداری از دخال

ـــون اساســـی(.۵  ـــر مســـتکبرین، در هـــر نقطـــه از جهـــان حمایـــت می کنـــد.« )اصـــل ۱۵۴ قان براب

صدور انقاب

رهبر ایران در دیدار با علیرضا اعرافی رئیس جامعه المصطفی

https://dlp.msrt.ir/file/download/regulation/1497687031-.pdf
https://dlp.msrt.ir/file/download/regulation/1497687031-.pdf
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مدونیـــن قانـــون اساســـی، ایـــده بنیانگـــذار جمهـــوری اســـالمی در خصـــوص ضـــرورت صـــدور 
گنجاندنـــد ولـــی ایـــن ایـــده بـــه نهـــادی اجرایـــی  انقـــالب را اینگونـــه در قانـــون اساســـی 
کـــه وزارت امـــور خارجـــه بـــه عنـــوان دســـتگاه دیپلماســـی بـــه  نیازمنـــد بـــود. طبیعـــی اســـت 
صـــورت رســـمی قـــادر بـــه ایفـــای ماموریـــت صـــدور انقـــالب نبـــود بنابرایـــن ایـــن ماموریـــت 
گـــذار شـــد. جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه یکـــی از  بـــه نهادهـــای غیررســـمی یـــا غیـــر دولتـــی وا
ــان اهـــداف و ماموریت هـــای  کـــه عهـــده دار صـــدور انقـــالب شـــد. در بیـ ــا بـــود  ایـــن نهادهـ
ـــام داد آمـــده اســـت:۶ »جامعـــة المصطفـــی  ـــه دانشـــگاه تغییـــر ن کـــه در ســـال ۸۸ ب ایـــن نهـــاد 
گســـترش  کـــه بـــا هـــدف  العالمیـــة نهـــادی علمـــي و بیـــن المللـــي بـــا هویـــت حـــوزه ای اســـت 
ــا رویکـــرد آموزشـــی، پژوهشـــی و تربیتـــی، اهتمـــام  علـــوم اســـالمی، انســـانی و اجتماعـــی، بـ
کـــم  گیتـــی تحـــت پوشـــش قـــرار دهـــد و فرصـــت  کـــه انبوهـــی از داوطلبـــان را از سراســـر  دارد 
ل معـــارف اســـالمی و هدایـــت قرآنـــی در سراســـر جهـــان فراهـــم  نظیـــری بـــراي تشـــنگان زال
آورد تـــا ضمـــن تربیـــت مجتهـــدان، عالمـــان و متخصصـــان پارســـا و متعهـــد، بـــه تبییـــن، 
تولیـــد و تعمیـــق تفکـــرات و اندیشـــه هـــای اســـالمی و نشـــر و ترویـــج اســـالم نـــاب محمـــدی 

گمـــارد.« همـــت 
در واقـــع ایـــن دانشـــگاه اســـالمی بـــه نهـــادی بـــرای جـــذب و تربیـــت نیروهـــای جهـــادی 
بـــرای نشـــر و ترویـــج اســـالم نـــاب محمـــدی در اقصـــی نقـــاط دنیـــا تبدیـــل شـــد. ایـــده ایـــن 
غ التحصیـــالن ایـــن مدرســـه، بـــا بازگشـــت بـــه وطـــن خـــود، هســـته های اولیـــه  کـــه فـــار بـــود 
ـــد.  کنن ـــالش  ـــالمی ت ـــالب اس ـــت انق گیـــری حکوم ـــرای شـــکل  ـــکیل و ب ـــالمی را تش انقالبی-اس
غ التحصیـــالن ایـــن مدرســـه می گویـــد:۷ »گروهـــی از  ــار ح وظیفـــه فـ آیـــت اهلل اعرافـــی در شـــر
غ التحصیـــالن ایـــن مجموعـــه، فعـــاالن در عرصه هـــای اجتماعـــی و سیاســـی براســـاس  فـــار

گردان فاطمیون یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس و متشکل از شیعیان افغانستان است

http://miu.ac.ir/
https://www.mehrnews.com/news/4045417/
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کشـــور خـــود وارد فعالیـــت  کشـــورها و مطابـــق مصالـــح آنهـــا هســـتند.« یعنـــی در  قوانیـــن 
گروههـــای جهـــادی( و اجتماعـــی )شـــکل نهادهـــای انقالبـــی و اســـالمی(  سیاســـی )تشـــکیل 
کشـــور خـــود مدرســـه  غ التحصیـــالن ایـــن مجموعـــه نیـــز در  شـــده اند. برخـــی دیگـــر از فار
ــه  کـ ــوری  ــه طـ ــغول اند بـ ــیعه مشـ ــت شـ ــه تربیـ ــرده و بـ کـ ــیس  ــه تاسـ ــوزه علمیـ ــالمی و حـ اسـ
کنـــون ۵۰ میلیـــون  گویـــد از طریـــق شـــبکه جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه تا آیـــت اهلل اعرافـــی مـــی 

در دنیـــا شـــیعه شـــده انـــد.
ــی  ــیخ عیسـ ــه،۹ شـ ــالمی نیجریـ ــی و جنبـــش اسـ کـ ــم زکزا ــیخ ابراهیـ ــن،۸ شـ ــا در یمـ ــی هـ حوثـ
غ التحصیـــالن  قاســـم و جنبـــش بیـــداری اســـالمی بحریـــن،۱۰ از جملـــه فعالیت هـــای فـــار
ــته  ــرق وابسـ ــزاری مشـ ــتند. خبرگـ ــیع هسـ ــم تشـ ــی در عالـ ــه مصطفـ ــبکه جامعـ ــای شـ و اعضـ
در  تابعـــه  واحـــد   ۱۷۰ بـــا  مرکـــز،  »ایـــن  می نویســـد:۱۱  خصـــوص  ایـــن  در  اصولگرایـــان  بـــه 
کـــز ثقـــل  کشـــورهای مختلـــف، یکـــی از مرا کشـــور و تربیـــت هـــزاران طلبـــه شـــیعه از  ده هـــا 
ــوی  ــوذ معنـ ــه نفـ کـ ــت  ــیعه اسـ ــی شـ ــور ۸۵ میلیونـ کشـ ــک  ــام و یـ ــرم« نظـ ــدرت نـ ــن »قـ تأمیـ
و فرهنگـــی جمهـــوری اســـالمی ایـــران را بـــه اقصـــی نقـــاط دنیـــا فـــرا می بـــرد، از آفریقـــا تـــا 
گهـــان از قلـــب آفریقـــا،  آمریـــکای جنوبـــی، از شـــرق آســـیا تـــا آمریـــکای شـــمالی. اینکـــه بـــه نا
ـــاد  ـــام و ی ـــرد و ن ـــکل می گی ـــی ش ک ـــم زکزا ـــیخ ابراهی ـــری ش ـــه رهب ـــیعی ب ـــش ش ـــه، جنب در نیجری
و نفـــوذ فرهنگـــی انقـــالب ایـــران را بـــه اعمـــاق قـــاره ســـیاه می بـــرد، اینکـــه در یمـــن جنبـــش 
ـــه  ک ـــه چنـــان درخـــت تنـــاوری تبدیـــل شـــده  ـــه تعبیـــر دشـــمنان محـــور مقاومـــت ب انصـــاراهلل ب
ــون«  ــتان و »فاطمیـ کسـ ــون« پا ــه »زینبیـ ــد، اینکـ ــه می خواننـ ــزب اهلل« دوم منطقـ آن را »حـ
ایـــران،  اســـالمی  انقـــالب  از  متأثـــر  ارزش هـــای  و  اعتقـــادات دینـــی  راه  افغانســـتان و…در 
نـــام »مدافعـــان  بـــه  بـــه دســـت می گیرنـــد و ســـتون های ســـپاهی دشمن شـــکن  اســـلحه 
ـــا نســـبت های مختلـــف،  ـــد و ب ـــه وجـــود نیامده ان حـــرم« را می ســـازند، یـــک شـــبه و در خـــالء ب
ـــود  ـــه وج ـــت« و…در ب ـــل بی ـــی اه ـــع جهان ـــی )ص(« و »مجم ـــون »جامعه المصطف ـــزی چ ک مرا

آوردن ایـــن قـــدرت فرهنگـــی نقـــش داشـــته اند.«
بـــا انتصـــاب آیـــت اهلل اعرافـــی بـــه ریاســـت حـــوزه علمیـــه قـــم، او ضمـــن حفـــظ جایـــگاه خـــود 
بـــه عنـــوان رئیـــس هیـــات امنـــای جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه، حجـــت الســـالم عباســـی۱۲ را بـــه 
ـــا  کـــرد. حجـــت الســـالم دکتـــر عباســـی از مدرســـان ب ریاســـت ایـــن دانشـــگاه حـــوزوی منصـــوب 
ـــال در موسســـه پژوهشـــی  ـــدت ۲۹ س ـــه م ـــوده اســـت. او همچنیـــن ب ـــابقه ایـــن دانشـــگاه ب س

ـــوده اســـت. ـــه تدریـــس مشـــغول ب امـــام خمینـــی تحـــت مدیریـــت آیـــت اهلل مصبـــاح یـــزدی ب

https://www.mashreghnews.ir/news/215709/
https://www.mizanonline.com/fa/news/109190/
https://goo.gl/mFtSWP
https://www.mashreghnews.ir/news/215709/
https://www.mashreghnews.ir/news/926945/
http://bit.ly/2MVhL1t
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کامـــل غیـــر شـــفاف اســـت. در وب ســـایت جامعـــه  منابـــع مالـــی ایـــن دانشـــگاه بـــه طـــور 
ـــچ  ـــده و هی ـــز نیام ـــن مرک ـــای ای ـــا و درآمده ـــه ه ـــز هزین ـــی از ری گزارش ـــچ  ـــه هی ـــی العالمی مصطف

اشـــاره ای بـــه منابـــع مالـــی نشـــده اســـت. 

ـــه  ـــه جامع ـــت اینک ـــن اس ـــه روش ـــزی ک ـــا چی تنه
ـــغ  ـــه مبل ـــه ای ب ـــف بودج ـــه ردی ـــی العالمی مصطف
۲۰۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )۲۰۱ میلیـــارد تومـــان( در الیحـــه 

ــاد در  ــن نهـ ــه ایـ ــال ۱۳۹۸ دارد. بودجـ ــه سـ بودجـ
ــارد  ــادل ۳۰۵.۱۲۰.۳۰۰.۰۰۰ )۳۰۵ میلیـ ــال ۱۳۹۷ معـ سـ

تومـــان( بـــود. 

کمـــک  کســـی نمـــی دانـــد ســـاالنه چـــه میـــزان  ـــی ایـــن نهـــاد شـــفاف نیســـت و  ســـایر منابـــع مال
کـــه  ــرا  ــا بـــه ایـــن مجموعـــه صـــورت می گیـــرد. چـ ــایر نهادهـ ــر ایـــران و سـ از ســـوی بیـــت رهبـ
گفتـــه رســـانه ها ۱۷۰ موسســـه زیـــر مجموعـــه در ده هـــا  کـــه بـــه  بعیـــد اســـت موسســـه ای 

کشـــور دنیـــا دارد بـــا ۲۰۰ میلیـــارد تومـــان بودجـــه دولتـــی قابـــل اداره باشـــد.

منابع مالی
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افتخارات

از  از ســـال ها فعالیـــت و صـــرف میلیاردهـــا تومـــان  پـــس  العالمیـــه  جامعـــه مصطفـــی 
بـــه دو مســـاله می بالـــد: بودجـــه عمومـــی 

۱- تربیت شیعه
آیـــت اهلل علیرضـــا اعرافـــی مدیـــر ســـابق جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه معتقـــد اســـت از طریـــق 

کنـــون ۵۰ میلیـــون نفـــر در دنیـــا شـــیعه شـــده انـــد. شـــبکه جامعـــه مصطفـــی تا

۲- افزایش جامعه فارسی زبانان
ایـــن جامعـــه معتقـــد اســـت بـــه تبـــع فعالیـــت جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه تعـــداد فارســـی 
غ  کنـــون ۸۰ هـــزار دانشـــجو و فـــار کـــه ایـــن موسســـه تا زبـــان دنیـــا افزایـــش یافتـــه اســـت چرا
کـــه جملگـــی فارســـی را  غ التحصیـــل( داشـــته  التحصیـــل )۴۰ هـــزار دانشـــجو و ۴۰ هـــزار فـــار
ــه  ــه بـ کـ ــه انـــد. آیـــت اهلل اعرافـــی در ایـــن خصـــوص می گویـــد:۱۳ »طـــالب غیرایرانـــی  گرفتـ فرا
کنـــون طلبـــه  کـــه تـــا  کســـانی  ایـــران می آینـــد زبـــان فارســـی را هـــم فـــرا می گیرنـــد و تمـــام 
گرفتـــه انـــد و بنـــا بـــر اذعـــان صاحـــب  جامعـــة المصطفـــی بـــوده انـــد زبـــان فارســـی را یـــاد 
ــت از  ــتر اسـ ــب بیشـ ــه مراتـ ــی بـ ــان و ادب فارسـ ــه زبـ ــی بـ ــه المصطفـ ــات جامعـ ــران خدمـ نظـ
ـــاب  گفتـــه جن ـــر  ـــی و بناب ـــان فارس ـــترش زب گس ـــه  ـــی و دانشـــگاهی ب ـــز علم ک ـــات همـــه مرا خدم
کـــرده اســـت  کـــه جامعـــة المصطفـــی بـــه زبـــان و ادب فارســـی  آقـــای حـــداد عـــادل خدمتـــی 
کتاب هـــا، نـــرم افزارهـــا، مجـــالت، مقـــاالت بســـیار  هیـــچ نهـــاد و دانشـــگاهی نکـــرده اســـت. 

قـــوی ای بـــرای توســـعه زبـــان فارســـی تولیـــد شـــده اســـت.«

https://www.mehrnews.com/news/4045417/
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گفتنی است:

 تمامـــی دانشـــجویان جامعـــه 
مصطفـــی العالمیـــه بـــا بـــورس 
ـــگاه  ـــن دانش ـــه ای ـــی ب ـــل تحصیل کام
پیوســـته اند،  آنهـــا نـــه تنهـــا شـــهریه 
ــز  ــهریه نیـ ــه شـ ــد بلکـ ــی دهنـ نمـ
دریافـــت می کننـــد. خدمـــات ایـــن 
دانشـــگاه محـــدود بـــه دانشـــجویان 
ـــجویان  ـــواده دانش ـــه خان ـــت بلک نیس

نیـــز از آن بهرمند انـــد. یعنـــی 
دانشـــجویان و خانـــواده هایشـــان 
ــوند  ــر می شـ ــزار نفـ ــا ۳۰۰ هـ جمعـ
کـــه خـــرج زندگی شـــان را مدیریـــت 
ــد.  ــن می کنـ ــگاه تامیـ ــن دانشـ ایـ

بیمـــه و خدمـــات پزشـــکی،  
خدمـــات اقامتـــی، خدمـــات 

ـــک  ـــی و کم ـــی و تفریح ـــی، رفاه ورزش
هزینـــه، مجموعـــه خدماتـــی ۱4 
ـــز و  ـــن مرک ـــجویان ای ـــه دانش ـــت ک اس
ــد. ــا از آن برخوردارنـ ــواده آنهـ خانـ

http://csfa.miu.ac.ir/


۱۹

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کشد جامعه المصطفی العالمیه؛ بار صدور انقالب بر دوش می 

کـــه بـــه طـــالب جامعـــه مصطفـــی   طلبـــه ای در وب ســـایت نامه هـــای حـــوزوی خدماتـــی 
گـــروه  کـــرده اســـت:۱۵ »خدمـــات ارائـــه شـــده بـــه ایـــن  ارائـــه می شـــود را اینگونـــه تشـــریح 
کـــه در قالـــب بـــورس  را می تـــوان بـــه خدمـــات اداری و خدمـــات رفاهـــی تقســـیم نمـــود 
و  روادیـــد، صـــدور  ارســـال  اداری شـــامل:  ارائـــه می شـــود. خدمـــات  آنـــان  بـــه  تحصیلـــی 
تمدیـــد اقامـــت در ایـــران، خـــروج و مراجعـــت ،خـــروج یکطرفـــه و تمدیـــد روادیـــد، صـــدور و 
کـــز مختلـــف در داخـــل  گواهـــی تحصیلـــی بـــرای مرا تمدیـــد دفترچـــه بیمـــه درمانـــی، صـــدور 
کمـــک  ج بـــه زبان هـــای مختلـــف و خدمـــات رفاهـــی همچـــون : پرداخـــت  ایـــران و در خـــار
کمـــک هزینـــه تحصیلـــی،  کمـــک هزینـــه ســـفر، پرداخـــت  هزینـــه و ودیعـــه مســـکن، پرداخـــت 
ــروری زندگـــی.  ــوازم ضـ ــه لـ ــه، پرداخـــت وام، تهیـ گذرنامـ ــه اقامـــت و  کمـــک هزینـ پرداخـــت 
کمـــك  هزینه هـــای تحصیلـــی،  پذیرفتـــه شـــدگان در جامعـــه المصطفـــی )ص( از بـــورس و 
ـــرای افـــراد مجـــرد، اســـتفاده از مجتمع هـــای مســـکونی در پردیســـان و  اســـکان در خوابـــگاه ب
ـــی و دیگـــر  ـــی و زیارت ـــای تفریح ـــی، اردوه ـــالن های ورزش ـــل، س ـــراد متأه ـــرای اف ـــاد، ب ـــل آب زنبی

می شـــوند.« برخـــوردار  فرهنگـــی  برنامه هـــای 

https://goo.gl/q19hyi
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جمع بندی

جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه بـــا نظـــر علـــی خامنـــه ای رهبـــر ایـــران، و بـــا هـــدف جـــذب دانشـــجو 
ـــان  ـــدان، عالم ـــی و تربیـــت مجته ـــانی و اجتماع ـــالمی، انس ـــوم اس ـــعه عل ـــا، توس از سراســـر دنی
اندیشـــه های  و  تفکـــرات  تعمیـــق  و  تولیـــد  تبییـــن،  بـــه  متعهـــد،  و  پارســـا  متخصصـــان  و 
کالم صـــدور انقـــالب و ترویـــج  اســـالمی و نشـــر و ترویـــج اســـالم نـــاب محمـــدی، در یـــک 
اندیشـــه هـــای آیـــت اهلل خامنـــه ای در ســـال ۱۳۸۸ تشـــکیل شـــد. در خصـــوص جامعـــه 

ــم: ــت بدانیـ ــوب اسـ ــه خـ ــی العالمیـ المصطفـ

کـــه از دولـــت دریافـــت مـــی  • تنهـــا بودجـــه شـــفاف ایـــن مجموعـــه، بودجـــه ای اســـت 
کامـــا مخفـــی اســـت. کنـــد ســـایر منابـــع مالـــی ایـــن نهـــاد 

کـــه در ســـال ۹۸  • بودجـــه ایـــن نهـــاد در ســـال ۹۷ حـــدود ۳۰۵ میلیـــارد تومـــان بـــود 
کاهـــش داده اســـت. ــارد تومـــان  دولـــت آن را بـــه ۲۰۱ میلیـ

کـــه تحـــت عنـــوان دانشـــگاه و تحـــت قوانیـــن وزارت علـــوم اداره مـــی  • ایـــن مجموعـــه 
کشـــور دنیـــا دارد. شـــود ۱۷۰ موسســـه وابســـته در ده هـــا 

ــا  کشـــورهای مختلـــف دنیـ کار اصلـــی ایـــن موسســـه تربیـــت نیروهـــای جهـــادی در   •
بـــرای توســـعه شـــیعه و نشـــر مبانـــی حکومـــت اســـامی اســـت.

کشـــورهای مســـلمان همچـــون انصـــار حـــزب  گروههـــای جهـــادی  • رهبـــران بســـیاری از 
کســـتان،  اهلل یمـــن، جنبـــش اســـامی نیجریـــه، بیـــداری اســـامی بحریـــن، زینبیـــون پا

غ التحصیـــان ایـــن مدرســـه هســـتند. فاطمیـــون افغانســـتان و … فـــار

کشـــورهای بســـیاری از جملـــه افغانســـتان، لنبـــان، هنـــد، اندونـــزی،  • ایـــن نهـــاد در 
کنگـــو و … دانشـــگاه اســـامی تاســـیس  کومـــور،  آلبانـــی، بوســـنی، انگلســـتان، غنـــا، 

کـــرده اســـت.
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منابع

قانون بودجه سال ۱۳۹۷
https://iranbudget.org/blog/wp-content/uploads/2018/10/F-97-0.pdf

الیحه بودجه سال ۱۳۹۸
https://bit.ly/2S3PYRH

وب سایت جامعه المصطفی العالمیه
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https://iranbudget.org/blog/wp-content/uploads/2018/10/F-97-0.pdf
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ــن و اعــزام مدافعــان  ــه مبــارزه در یم ــزب اهلل ب تــا پیــش از ورود جنبــش انصــار ح
نقــش  و  العالمیــه«  مصطفــی  »جامعــه  متوجــه  نگاه هــا  کمتــر  ســوریه،  بــه  حــرم 
در  اســالمی-جهادی  جنبش هــای  در  اعرافــی«  علیرضــا  اهلل  »آیــت  آن  رئیــس 
متوجــه  چنــدان  کســی  عبارتــی  بــه  بــود،  آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه  منطقــه 
ــم نبــود. امــا پــس  ــروری« حــوزه علمیــه ق ــروری« و »مجاهــد پ دســتگاه »شــیعه پ
هــای  )رزمنــده  زینبیــون  و  افغــان(  هــای  )رزمنــده  فاطمیــون  تیــپ  دو  اعــزام  از 
ــه  غ التحصیــالن دانشــگاه جامعــه المصطفــی العالمیــه ب ــار کســتانی( مرکــب از ف پا
ــای  ــه فعالیت ه ــش ب ــش از پی ــا بی ــا، نگاه ه ــای آنه ــازه ه ــدن جن ــوریه و بازگردان س

آیــت اهلل اعرافــی متمرکــز شــد. 

اعرافی؛ مجری دستگاه شیعه و مجاهدپروری نظام والیی
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علیرضا اعرافی 
کیست؟

علیرضـــا اعرافـــی،۱۶ فرزنـــد آیـــت اهلل محمـــد ابراهیـــم اعرافـــی در ســـال ۱۳۳۸ در شـــهر میبـــد 
متولـــد شـــد.  پـــدرش از دوســـتان نزدیـــک و در رکاب روح اهلل خمینـــی بـــود و مدعـــی اســـت بـــا 
ـــا نظـــام پهلـــوی  کانون هـــای مبـــارزه ب برپایـــی نمـــاز جمعـــه در میبـــد، ایـــن شـــهر را بـــه یکـــی از 

ـــا انقـــالب ۵۷ آشـــنا شـــد. ـــدری تربیـــت یافـــت و ب ـــزد چنیـــن پ ـــود. علیرضـــا ن ـــرده ب ک تبدیـــل 

دوران تحصیل
کـــرد ولـــی خیلـــی زود میبـــد را بـــه مقصـــد  اعرافـــی تحصیـــالت مقطـــع ابتدایـــی را در میبـــد آغـــاز 
کالســـیک،  کودکـــی بـــه جـــای تحصیـــالت  قـــم تـــرک و راهـــی حـــوزه علمیـــه شـــد تـــا در واقـــع از 
گذاشـــت تنهـــا ۱۱ ســـال  ـــه حـــوزه علمیـــه  ـــا ب ســـرگرم تحصیـــالت حـــوزوی شـــود. اعرافـــی وقتـــی پ
ج  داشـــت و تـــا ســـال ۱۳۵۶ دوره مقدمـــات و ســـطح را بـــه پایـــان رســـاند و وارد دروس خـــار

کـــرد. حـــوزه علمیـــه شـــد و در ۲۲ ســـالگی۱۷ تدریـــس در حـــوزه علمیـــه را آغـــاز 
گیـــری علـــوم ریاضـــی و فلســـفه غـــرب نیـــز  کنـــار تحصیـــالت حـــوزوی،  در پـــی فرا اعرافـــی در 
گفتـــه می شـــود او بـــه دو زبـــان انگلیســـی و  ــام داد.  ــا انجـ برآمـــد و مطالعاتـــی در ایـــن حوزه هـ

ــلط دارد. ــی تسـ عربـ
کاظـــم حائـــری،  اعرافـــی نـــزد علمـــای حـــوزه علمیـــه قـــم همچـــون مشـــکینی، حســـن زاده آملـــی، 
مرتضـــی حائـــری، فاضـــل لنکرانـــی، وحیـــد خراســـانی، جـــواد تبریـــزی،  مـــکارم شـــیرازی، شـــبیری 

کـــرده اســـت. گردی  زنجانـــی، مرتضـــی مطهـــری، جـــوادی آملـــی و مصبـــاح یـــزدی شـــا
کـــرده و از مدرســـین حـــوزه  او بـــرای ســـالیان متمـــادی در حـــوزه علمیـــه قـــم و میبـــد تدریـــس 

بـــه شـــمار می آیـــد.

https://goo.gl/K2UTGL
http://meftahportal.ir/?p=1829
http://meftahportal.ir/?p=1829
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پایه گذار جامعه 
المصطفی 
العالمیه

علیرضـــا اعرافـــی از اوایـــل انقـــالب 
۵۷ تـــا ســـال ۱۳۸۱ بـــه تحصیـــل 
مشـــغول  پژوهـــش  و  تدریـــس  و 
پژوهشـــگاه  مدیریـــت  و  بـــود 
دار  عهـــده  را  دانشـــگاه  و  حـــوزه 
ــاز  ــال ۱۳۸۱ وارد فـ ــا از سـ ــود امـ بـ
تـــازه ای از زندگـــی حرفـــه ای خـــود 
ـــا دســـتور  شـــد. او در ایـــن ســـال ب
یافـــت  ماموریـــت  ایـــران  رهبـــر 
تـــا ریاســـت مرکـــز جهانـــی علـــوم 

کـــه مدیریـــت طـــالب غیـــر ایرانـــی مشـــغول تحصیـــل در ایـــران را عهـــده  اســـالمی )نهـــادی 
ــه  کـ ــد  ــه شـ ــاد، متوجـ ــن نهـ ــت در ایـ ــی فعالیـ ــس از مدتـ ــی پـ ــرد. اعرافـ ــت( را بپذیـ دار اسـ
ج  ــار ــای خـ ــوزه هـ ــدارس و حـ ــازمان مـ ــوازی »سـ ــاد مـ ــتقل از نهـ ــاد، مسـ ــن نهـ ــت ایـ ریاسـ
ــی  ــان۱۹ اداره مـ ــا نورالهیـ ــد رضـ ــر حجـــت الســـالم محمـ ــر نظـ ــع زیـ ــه آن موقـ ــور«۱۸ )کـ کشـ از 
ج  کلیـــه مـــدارس علمیـــه همســـو بـــا حـــوزه علمیـــه قـــم در خـــار شـــد و مســـئولیت اداره 
ــه  ــی۲۰ بـ ــن رو طرحـ ــاند از ایـ ــی رسـ ــداف اش نمـ ــه اهـ ــده داشـــت(، او را بـ ــور را برعهـ کشـ از 
کـــرد تـــا بـــا ادغـــام ایـــن دو نهـــاد و تشـــکیل موسســـه ای تـــازه بـــه نـــام  رهبـــر ایـــران تقدیـــم 
ــن  ــه ایـ ــم بـ ــر مقیـ ــم و غیـ ــی مقیـ ــور طـــالب خارجـ کل امـ ــه«،  ــی العالمیـ ــه المصطفـ »جامعـ
نهـــاد ســـپرده شـــود. آیـــت اهلل خامنـــه ای هـــم از ایـــن ایـــده اســـتقبال و ضمـــن دســـتور 
کـــرد. نهایتـــا در ســـال ۱۳۸۸  گـــذار  تشـــکیل ایـــن نهـــاد، ریاســـت اش را نیـــز بـــه اعرافـــی وا

http://bit.ly/2GvCxDG
https://hawzah.net/fa/News/View/50750/
http://bit.ly/2GvCxDG
https://www.mehrnews.com/news/4045417/
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ـــی انقـــالب فرهنگـــی و وزارت  ـــا اخـــذ مجـــوز از شـــورای عال ـــام دانشـــگاه ب ایـــن نهـــاد تحـــت ن
علـــوم، تاســـیس شـــد. 

ــوم  ــعه علـ ــا، توسـ ــر دنیـ ــجو از سراسـ ــذب دانشـ ــیس،۲۱ جـ ــازه تاسـ ــاد تـ ــن نهـ ــی ایـ ــدف اصلـ  هـ
اســـالمی، انســـانی و اجتماعـــی و تربیـــت مجتهـــدان، عالمـــان و متخصصـــان پارســـا و متعهـــد، 
ــاب  ــالم نـ ــج اسـ ــر و ترویـ ــالمی و نشـ ــه های اسـ ــرات و اندیشـ ــق تفکـ ــد و تعمیـ ــن، تولیـ ــه تبییـ بـ
کـــه پیـــش از ایـــن بیشـــتر بـــر تحصیـــل و تدریـــس  محمـــدی بـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب علیرضـــا اعرافـــی 
کـــه البتـــه خیلـــی هـــم خوشـــایند رهبـــر ایـــران  متمرکـــز بـــود، وارد دنیـــای جدیـــدی شـــد، دنیایـــی 
ـــت، دانشـــگاه  ـــا حمایـــت هـــای رهبـــر و جـــذب بودجه هـــای میلیـــاردی از دول ـــود و توانســـت ب ب

ـــد.  ـــعه ده ـــه را توس ـــوزه علمی ـــور ح کش ج از  ـــار ـــدارس خ ـــه و م ـــی العالمی ـــه مصطف جامع
گـــذاری  رهبـــر ایـــران بـــا ارتقـــاء او از امامـــت جمعـــه میبـــد بـــه امامـــت جمعـــه قـــم، و وا
ـــه از عملکـــرد او در  ک ـــه اعرافـــی،۲۲ نشـــان داد  کشـــور ب مدیریـــت حـــوزه هـــای علمیـــه سراســـر 

کامـــال رضایـــت دارد. دانشـــگاه جامعـــه مصطفـــی 

مراسم تودیع ریاست جامعه المصطفی العالمیه

http://miu.ac.ir/#aboutus
http://www.hamshahrionline.ir/news/338954/
http://www.hamshahrionline.ir/news/338954/
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سوابق مدیریتی

ح اســـت: مهمتریـــن ســـوابق مدیریتـــی علیرضـــا اعرافی۲۳ به این شـــر

• امـــام جمعـــه میبد )۱۳۷۱(
• ریاســـت مرکـــز جهانـــی علـــوم اســـالمی و عضویـــت در هیئـــت امناى آن؛

• عضویـــت در شـــوراى فرهنگـــی - اجتماعـــی وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاورى؛
• عضویـــت در شـــوراى فرهنـــگ عمومـــی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـالمی؛

 • ریاســـت پژوهشـــگاه حوزه و دانشـــگاه قم؛
گـــروه علـــوم تربیتی مؤسســـه امـــام خمینی؛ • مدیریـــت 

• عضویـــت در هیـــات امنـــاى مؤسســـه بیـــن المللی هدى؛
• معاونـــت پژوهشـــی حـــوزه علمیه قم؛

• ریاســـت هیـــات امنـــاى دانشـــکده علوم قرآنـــی میبد؛
کشـــور؛ کنگـــره دیـــن پژوهان  • عضویـــت در 

•  مدیر مسئول فصلنامه  هاى »حوزه و دانشگاه«، »جستار اقتصادى« و  »تربیت اسالمی«؛
• عضویـــت در هیـــات امنـــاى دفتـــر تبلیغـــات حـــوزه علمیه قم؛

کشـــور؛ • عضویـــت در شـــوراى پژوهـــش هاى علمی 
کشـــور؛ ج از  • عضویـــت در هیـــات امنـــاى مرکـــز جهانـــی و ســـازمان مدارس خار

• عضویـــت در شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگی؛
• ریاســـت جامعـــه مصطفـــی العالمیـــه؛

• رئیـــس هیـــات امنـــای جامعـــه مصطفـــی العالمیه؛
• امـــام جمعه قم؛

کشـــور؛ • مدیـــر حـــوزه های علمیه سراســـر 

https://goo.gl/ijBvdq
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و  تولیدی شیعه 
نتایج حاصله

اعرافـــی در مصاحبـــه ای ۲4 در ســـال 
ـــیس  ـــس از تاس ـــال پ ـــی ۸ س ۱۳۹۶ یعن
دانشـــگاه جامعـــه مصطفـــی 

ــن  ــت ایـ ــی اسـ ــه، مدعـ العالمیـ
ــیعه و ۳۰۰  ــون شـ ــه ۵۰ میلیـ مدرسـ
هـــزار نفـــر فارســـی زبـــان در دنیـــا 
تربیـــت کـــرده اســـت آمـــاری کـــه 
ـــی  ـــت ول ـــز اس ـــراق آمی ـــر اغ ـــه نظ ب
ــن دارد و آن  ــت روشـ ــک خاصیـ یـ
اینکـــه دل مراجـــع تشـــیع و رهبـــر 

ایـــران را بدســـت مـــی آورد. 

https://www.mehrnews.com/news/4045417/
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اعرافی فارغ التحصیالن این دانشگاه را در شش گروه معرفی کرده و می گوید:

گـــروه اول در حوزه هـــای علمیـــه، مـــدارس و موسســـات تابعـــه و پیوســـته جامعـــة المصطفـــی   •
کادر  کـــه بیـــش از دویســـت موسســـه اســـت، بـــه عنـــوان مدیـــر، اســـتاد و  کشـــور،  ج از  در خـــار

ایفـــای نقـــش می کننـــد.

• گـــروه دوم در نهادهـــا و نظامـــات علمـــی مشـــغول فعالیت انـــد؛ ماننـــد عضویـــت هیـــات 
علمـــی مدیریـــت نهادهـــای علمـــی، اســـتادی دانشـــگاه، و ... 

مـــدارس  و  می شـــوند  پرورشـــی  و  آموزشـــی  فعالیت هـــای  وارد  کـــه  کســـانی اند  ســـوم  گـــروه   •
کرده انـــد. کشـــورهای مختلـــف تأســـیس  دانش آمـــوزی راه انـــدازی می کننـــد و حـــدود هـــزار مدرســـه در 

گـــروه چهـــارم فعـــاالن در شـــبکه ی رســـانه ای اند. رســـانه بـــه معنـــای عـــام؛ یعنـــی رادیـــو،   •
ــازی و … تلویزیـــون، فضـــای مجـ

کنـــون بیـــش از پنجـــاه  کـــه تا گـــروه پنجـــم، فعـــاالن در حـــوزه ترجمـــه، تألیـــف و پژوهش انـــد   •
کرده انـــد. هـــزار اثـــر بـــه چهـــل زبـــان زنـــده دنیـــا تولیـــد 

کشـــورها و  ــر اســـاس قوانیـــن  گـــروه ششـــم فعـــاالن در عرصه هـــای اجتماعـــی و سیاســـی بـ  •
ــزء  ــان جـ ــور خودشـ کشـ ــالن در  غ التحصیـ ــار ــی از فـ ــتند. االن برخـ ــا هسـ ــح آنهـ ــق مصالـ مطابـ

کشـــوری هســـتند و خدمـــات مهمـــی انجـــام می دهنـــد. مســـئولین 

دسته عزاداری طالب خارجی جامعه المصطفی العالمیه در مشهد 
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ــة  ــکیات جامعـ ــت تشـ ــی اسـ او مدعـ
المصطفـــی از منچســـتر و نیویـــورک تـــا 
مادگاســـکار و کاســـتاریکا امتـــداد یافتـــه و 
می گویـــد:۲۵ »بـــرکات خـــون شـــهیدان 
ــا اگـــر بگوییـــم  بـــی شـــمار اســـت امـ
ـــهید و  ـــداد ش ـــن تع ـــامی ای ـــوری اس جمه
ـــده کاری  ـــره اش ش ـــط ثم ـــاز داده و فق جانب
کـــه در جامعـــة المصطفـــی)ص( شـــده 
ــر در  ــاه میلیـــون نفـ ــدود پنجـ ــه حـ کـ
سراســـر جهـــان شـــیعه شـــده اند و پیـــام 
ـــت )ع(  ـــل بی ـــی و اه ـــارف اله ـــام و مع اس
ــر شـــده اســـت  ــا منتشـ ــر دنیـ در سراسـ

کفایـــت می کنـــد.«
کـــه حـــوزه انقابـــی می توانـــد در ســـطح بین الملـــل نیـــز اثرگـــذار باشـــد  او بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
گویـــد:۲۶ »حضـــور ۵۰  ـــطح جهـــان داشـــته باشـــد و مـــی  گیـــری در س گســـترده و فرا و دامنـــه 

کشـــور جهـــان در حـــوزه علمیـــه، یـــک ظرفیـــت بالنـــده اســـت.« هـــزار طلبـــه از ۱۳۰ 

جامعه المصطفی و تالش برای تبلیغ تشیع

https://www.mehrnews.com/news/4045417/
https://www.isna.ir/news/97052714266/
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تمرکز اعرافی 
روی آفریقا

ـــا جـــذب  ـــز باالیـــی روی آفریقـــا دارد و می کوشـــد ب دســـتگاه شـــیعه پـــروری آیـــت اهلل اعرافـــی، تمرک
ــن خصـــوص  ــد. او در ایـ ــته باشـ ــگاه داشـ ــا پایـ ــاره آفریقـ کل قـ ــی، در  ــه المصطفـ ــه جامعـ ــان بـ آنـ
کـــردم. االن جامعـــه المصطفـــی تقریبـــًا از  کشـــورهای متعـــدد آفریقایـــی ســـفر  می گویـــد:۲۷ »بـــه 
ج  کشـــورهای آفریقایـــی طلبـــه دارد. همیـــن االن پنـــج هـــزار طلبـــه آفریقایـــی در ایـــران و خـــار همـــه 
کشـــورهای  کـــه در  غ التحصیـــل هـــم داریـــم و ده هـــا مرکـــز  ایـــران تحصیـــل می کننـــد. پنـــج هـــزار فـــار
کشـــور آفریقایـــی بـــه نوعـــی حضـــور داریـــم. بـــه ایـــن ترتیـــب  آفریقایـــی فعـــال اســـت. در حـــدود ســـی 

ـــم.« ـــاب می دان ـــه مـــن آفریقـــا را عمـــق اســـتراتژیکی اندیشـــه اســـالمی و اســـالم ن ک اســـت 

کشورهای آفریقایی تمرکز جامعه المصطفی بر 

https://goo.gl/w1uRfd
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مواضع سیاسی 
اعرافی

ـــران  ـــه ته ـــوزه انتخابی ـــت از ح ـــرگان نتوانس ـــس خب ـــر مجل ـــات اخی ـــه در انتخاب ک ـــی  ـــا اعراف علیرض
بـــه ایـــن مجلـــس راه یابـــد، در مواضـــع سیاســـی صریـــح و بـــی پرواســـت. او در بیـــان اظهـــارات 
ـــران و اســـالم،  ـــی ای ـــکا را دشـــمن اصل ـــران دارد. آمری ـــر ای ـــه رهب سیاســـی خطـــی بســـیار نزدیـــک ب
ــالم را  ــی و اسـ ــال فروپاشـ ــم را در حـ ــرب و لیبرالیسـ ــه، و غـ ــل فتنـ ــبز را عامـ ــش سـ ــران جنبـ رهبـ
پیـــروز مطلـــق می دانـــد. اعرافـــی می گویـــد:۲۸ »تضعیـــف قـــدرت ملـــی، تضعیـــف اطمینـــان مـــردم 
ــران در  ــه ای ایـ ــوذ منطقـ کاهـــش نفـ ــرای  ــئوالن، تـــالش بـ ــام جمهـــوری اســـالمی و مسـ ــه نظـ بـ
کـــردن صنایـــع بازدارنـــده دفاعـــی  خاورمیانـــه و همچنیـــن از دســـت دادن قـــدرت دفاعـــی و رهـــا 
گویـــد:  از نقشـــه های آمریکایی هـــا بـــرای ملـــت ایـــران اســـت.« او در بیـــان تنهـــا راه نجـــات مـــی 
»وحـــدت و هـــم افزایـــی خـــود را بـــا پیـــروی از فرامیـــن رهبـــر معظـــم انقـــالب افزایـــش دهیـــم و ملـــت 
ایـــران می توانـــد حـــول محـــور رهبـــری بـــه حرکـــت رو بـــه جلـــوی خـــود ادامـــه دهـــد.« بـــه بـــاور 
گویـــد: »نوچه هـــای آمریـــکا نیـــز عـــددی نیســـتند و  اعرافـــی اســـرائیل رو بـــه نابـــودی اســـت و مـــی 

رژیـــم صهیونیســـتی هـــم بـــا عنایـــت پـــروردگار در دهه هـــای آینـــده نابـــود خواهـــد شـــد«

https://www.mehrnews.com/news/4311495/
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ــبز  ــش سـ ــران جنبـ ــی رهبـ اعرافـ
را فریـــب خـــورده می خوانـــد و 

ــمنان در  ــاش دشـ ــد:۲۹ »در تـ می گویـ
خدشـــه وارد کـــردن بـــه انتخابـــات 
ســـالم و بـــا شـــکوه ملـــت ایـــران در 
ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــانی ک ـــال ۱۳۸۸ کس س
ــوند  ــناخته می شـ ــه شـ ــران فتنـ سـ
انقـــاب اســـامی، امـــام و رهبـــری 
ــی  ــوچ و خیالـ ــای پـ ــه بهانه هـ را بـ
فروختنـــد و گنـــاه بزرگـــی را مرتکـــب 

شـــدند.«

گناه آنان را بزرگ می شمارد کروبی را سران فتنه می  نامد و  اعرافی، موسوی و 

https://www.mashreghnews.ir/news/598276/


۳۴

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کشد جامعه المصطفی العالمیه؛ بار صدور انقالب بر دوش می 

قرارداد
 اف ای تی اف 

و قطع شاهرگ های 
مقاومت

ــا ارزش هـــای جوامـــع اســـالمی مـــی دانـــد و  ــرارداد FATF را در تناقـــض بـ ــا اعرافـــی قـ علیرضـ
ـــه در ایـــن  ک ـــی  ـــی اعتقـــادی او توجـــه شـــود در حال ـــه مبان ـــه ب ک ـــد:۳۰ »حـــق بشـــر اســـت  می گوی
کـــه حـــق همجنـــس بـــازی بـــه عنـــوان عملـــی شـــنیع مـــورد  کنوانســـیون ها شـــاهد هســـتیم 

ــرد.«  ــرار می گیـ ــه قـ توجـ

او ایـــران را شـــاهرگ مقاومـــت در 
منطقـــه می دانـــد و می گویـــد: 

»FATF بـــه گونـــه ای تنظیـــم شـــده 
کـــه شـــاهرگ های مقاومـــت 

ــراق،  ــوریه، عـ ــن، سـ ــن، بحریـ یمـ
لبنـــان و حـــزب اهلل را قطـــع کـــرده و 
اســـرائیل در امنیـــت بـــوده و جبهـــه 
ــرد.« ــرار گیـ ــزوا قـ ــت در انـ مقاومـ

https://www.farsnews.com/news/13970401000373/
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خانواده

کـــه در  پـــدرش۳۱ آیـــت اهلل ابراهیـــم اعرافـــی از علمـــای انقالبـــی و امـــام جمعـــه میبـــد بـــود 
ســـال ۱۳۷۱ درگذشـــت.

کاظـــم ملـــک افضلـــی از علمـــای اردکان یزد بود. مـــادرش دختـــر آیـــت اهلل شـــیخ 
ــا  ــادی دارد. علیرضـ ــین و هـ ــد، حسـ ــدی، محمـ ــی، مهـ ــای مجتبـ ــه نام هـ ــرادر بـ ــج بـ او پنـ
مهـــدی  شـــیخ  و  طباطبایـــی  ســـامع  شـــیخ  بـــا  کـــه  دارد  خواهـــر  دو  همچنیـــن  اعرافـــی 
اعرافـــی  اهلل  آیـــت  ارشـــد  دامـــاد  روحانـــی  مهـــدی  شـــیخ  انـــد.  کـــرده  ازدواج  روحانـــی 

۹۰ درگذشـــت.۳۲ او در ســـال  بـــود.  امـــام جمعـــه میبـــد  ســـال ها 
 

کـــرده۳۳ و مـــاه عســـل اش را بـــه مـــدت یـــک مـــاه در  علیرضـــا اعرافـــی در ۲۲ ســـالگی ازدواج 
ـــرده اســـت. ک ایتالیـــا و آلمـــان ســـپری 

http://bit.ly/2WN5PTY
https://goo.gl/GPMPFd
https://goo.gl/GPMPFd
http://meftahportal.ir/?p=1829
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لینک ها

1- https://goo.gl/Ui4JVm
2- https://goo.gl/LtXb4i
3- https://www.mehrnews.com/news/4045417/
4- https://www.khabaronline.ir/news/421738/
5- https://dlp.msrt.ir/file/download/regula-
tion/1497687031-.pdf
6- http://miu.ac.ir/
7- https://www.mehrnews.com/news/4045417/
8- https://goo.gl/mFtSWP
9- https://www.mizanonline.com/fa/news/109190/
10- https://www.mashreghnews.ir/news/215709/
11- https://www.mashreghnews.ir/news/926945/
12- http://bit.ly/2MVhL1t
13- https://www.mehrnews.com/news/4045417/
14- http://csfa.miu.ac.ir/
15- https://goo.gl/q19hyi
16- https://goo.gl/K2UTGL
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17- http://meftahportal.ir/?p=1829
18- http://bit.ly/2GvCxDG
19- https://hawzah.net/fa/News/View/50750/
20- https://www.mehrnews.com/news/4045417/
21- http://miu.ac.ir/#aboutus
22- http://www.hamshahrionline.ir/news/338954/
23- https://goo.gl/ijBvdq
24- https://www.mehrnews.com/news/4045417/
25- https://www.mehrnews.com/news/4045417/
26- https://www.isna.ir/news/97052714266/
27- https://goo.gl/w1uRfd
28- https://www.mehrnews.com/news/4311495/
29- https://www.mashreghnews.ir/news/598276/
30- https://www.farsnews.com/news/13970401000373/
31- http://bit.ly/2WN5PTY
32- https://goo.gl/GPMPFd
33- http://meftahportal.ir/?p=1829
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 



۴۰

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کشد جامعه المصطفی العالمیه؛ بار صدور انقالب بر دوش می 

آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.



www.arsehsevom.org

ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخاق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطاعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خاقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــاق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


