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برنامه حمایت از محرومان و نیازمندان خارج از کشور
) :ص ( قال رسول هللا 

)163، ص2اصول کافی، ج()بأمـور المســـلمین فلیـس بمــسلمّمـن أصبح و الیھتــم(

):ع(قال الصادق 

علي المسلمین اإلجتھاد في التّواصل والتّعاون علي ّیحق

.التّعاطف والمواساة ألھل الحاجة والتّعاطف بعضھم علي بعض

:فرمودند) ع(امام صادق 
است که در رفع نیازهاي نیازمندان با هـم همکـاري نماینـد و بـا آنـان بـا       برمسلمانان الزم

مهربانی و همکاري را برنامه زندگی خود قـرار  عطوفت و برادري رفتار کنند  و محبت و 
.بدهند

)175،ص2اصول کافی ،ج(

. تـوان قائـل شـد   نمـی انهـیچ محـدوده جغرافیـایی بـراي آنـ     ،انـد  ملتهاي اسالمی چون یک امت واحده
آسـایش یکـدیگر   بایست به هنگام گرفتاري و تنگدستی به کمک و یاري هم شتافته و موجبات مسلمانان می

و احادیث آیات قرآن کریم و روایاتدینی و انسانی است که به نص صریحاین یک وظیفه . را فراهم نمایند
.سازدخارج مییتخطی از آن انسان را از جرگه مسلمانان،)ص(پیامبر عالیقدر اسالم 

و سـکوالریزه کـردن   در عصر کنونی با توجه به اهداف شوم اسـتکبار جهـانی در جهـت مقابلـه بـا دیـن      
هاي مسلمان ، بـیش از پـیش لـزوم اتحـاد     کشورهاي اسالمی و تضعیف و نابودي ارزش اسالمی و دینی ملت

کشورهاي مسلمان و حمایت آنها از یکدیگر که همواره از محورهاي اصلی بیانات امام راحل و مقـام معظـم   
.گردد بوده است ، احساس می) مدظله العالی ( رهبري 

ي مستحکم در مقابل دسـایس هدفمنـد کشـورهاي    جمهوري اسالمی ایران براي ایجاد یک جبههکشور 
هـا  ساله و سیاست20جو سعی در اتحاد کشورهاي اسالمی داشته است که این مهم در سند چشم انداز سلطه

.هاي کالن لحاظ گردیده است و برنامه
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تور امام راحل به یاري مسلمانان کشور لبنان شـتافت ،  براي اولین بار با دس) ره(ي امداد امام خمینیکمیته
حضور ایـن نهـاد در   . ها و مشکالت فراوانی بودند هاي اسراییل دچار آسیبمردمی که بر اثر تجاوز و جنگ

کشور لبنان و تأسیس دفتر نمایندگی با نام مبارك امام راحل توانسـت ، بخشـی از آالم ایـن مـردم را در راه     
یـی شـد تـا    از سـوي دیگـر حضـور امـداد در کشـور لبنـان مقدمـه       . هیونیستی اسراییل بکـاهد رژیم صمبارزه

.ها توسعه یابد مرزي این نهاد شکل گرفته و بنابر ضرورتهاي برونفعالیت
هـا و اقـدامات داخـل کشـور     ي امداد در خارج از کشـور مشـابه فعالیـت   ي خدمات کمیتهحضور و ارایه

:نماید ، عبارت است از هاي برون مرزي نهاد متبوع تعقیب میکه فعالیتمهمترین اهدافی. نیست 
دهی و رشد نیازمندان ي الگوهاي موفق حمایتی و توانمندسازي به دیگر کشورها براي سامانارایه-

.این کشورها 
ي آن کشـور و بـراي   هاي عام المنفعههاي محلی و بومی خیرین و تشکلبه فعلیت رساندن ظرفیت-

.ایت از نیازمندان حم
.المللی براي داخل کشور ها و مجامع بینهاي سازماناستفاده از ظرفیت-
.مندي در داخل کشور استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور براي بهره-

باشند که این نهـاد در  ي امداد میمردان کشورهاي زیادي همواره متقاضی حضور و فعالیت کمیتهدولت
هاي خارجی جمهوري ي کشورمان و در راستاي سیاستست و پس ازموافقت وزارت خارجهصورت درخوا

.اسالمی ایران به آنها پاسخ داده است 
.گردد ي میارایه1391ي امداد در سالمرزي کمیتههاي بروندر این فصل گزارش تفصیلی فعالیت

5ي خدمات حمایتی طی براي ارایههاي خیرین کشورهاي هدف جدول ذیل نمایانگر روند میزان کمک
.باشد سال گذشته می

هاي پرداختی توسط خیرین کشورهاي هدفکمکمبلغ 
مبالغ به میلیارد ریال

8788899091سال

2028093158120هاي پرداختیکمک
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محـرومان لبنـاناز حمـایت 

یـی کـه بـه آنهـا     خارجی چنـدین سـاله  کشور لبنان خصوصاً مردم مسلمان آن دیار بر اثر جنگ داخلی و 
تحمیل گشته بیشترین رنج و مصیبت را متحمل شده اند

کشـوراز  ایـن میلیـون نفـر اسـت ،    9/3وجمعیـت آن  مربـع کیلومتر10452شوري است با مساحت لبنان ک
لــذا در یـک مـــوقعیتاستراتژیکی   ،شـمال و شـرق بـا سوریه و از جنوب با فلسطین اشـغالی هـم مــرز اسـت    

از دژهاي آن و سنگري از سنگرهاي خط مقدم مهمی قرار گرفته بطوري که مرزي از مرزهاي اسالم و دژي 
.رودها و مسیونرها بشمار میبراي دفاع از کشورهاي اسالمی در برابر هجوم صهیونیستها، صلیبی

هاي ها و راهنماییایتو با حم) ره(کمیته امداد امام خمینی به امر رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی 
مقام معظم رهبري حضرت آیت اهللا خامنه اي به کمک و یاري محرومان و ستمدیدگان مظلوم کشـور لبنـان   

هاي امداد امام خمینی لبنان تأسیس و رسـماً  هـ ق ، کمیته1407هـ ش مطابق با 1366شتافت و از اواخر سال 
.شروع به کار کرد 

لبنـان طـی سـال    ) ره(هـاي امـداد امـام خمینـی     يهـا و خـدمات کمیتـه   تذیالً گزارش مختصري از فعالی
.آورده شده است ) میالدي 2012و سه ماهه اول سال 2011ماهه آخر سال 9( هجري شمسی 1391

):عددالفروع، المدن والقري التابعھ للجنة(تحت پوششـ تعداد واحدها، شهرها و روستاهاي 1

واحـد  1واحـد شـامل   20ش برابـر  .هــ 1391تعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی لبنان در پایان سال 
سایر واحدها شامل شاخه فرعی ، موسسه آموزشی و فرهنگی و غیره بـوده  13و شاخه اصلی6دفتر مرکزي، 

.است 
شوند و واحـد مرکـزي نیـز کـه     نفر اداره می5یا 3هاي اصلی به صورت شورایی مرکب از تمامی شاخه
.داردعهدهها را بهشود، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر کار تمامی شاخهنفره اداره می7بصورت شوراي

):العدد الكلي لتحت الحمایة(هامورد حمایتـ تعدادکل 2

خـانوار  9623تعـداد ش.هــ  1391هـاي امـداد لبنـان در پایـان سـال     کمیتـه حمایـت موردکل خانوارهـاي  
مانده، ازکارافتاده، نابینا، بیمار، محروم نفر شامل افراد یتیم، سالخورده، زندانی، مطلقه، عقب18364باجمعیت 

.اندمند شدهاست که از انواع کمکها و خدمات موجود بهرهبوده سرپرست و بی
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):الخدمات الصحیة(ـ خدمات درمانی 3

هـاي اصـلی و مهـم خـود     را جزء برنامهمورد حمایتامور بهداشت و درمان عزیزان این نهاد رسیدگی به
. قرار داده و دراین ارتباط خدمات مؤثري صورت گرفته است

درصـد  1/90، 90م سـال  ه که در مقایسـه بـا رقـ   مورد بود37043تعداد موارد خدمات درمانی ارائه شده 
.داشته استافزایش

):الخدمات الثقافیة(دمات فرهنگی ـ خ4

با توجه به اهمیتی که دین اسالم براي علم اندوزي قائل شده این نهاد نیز توجـه خاصـی بـه امـر تعلـیم و      
و با فراهم آوردن تسهیالت و امکانات الزم، زمینه ادامه تحصیل دانش نمودهمورد حمایتتربیت مددجویان 

.را فراهم آورده استحمایتمورد آموزان، دانشجویان و طالب 
هـاي امـداد امـام    کمیتـه مـورد حمایـت  ، دانشـجویان و طـالب   آمـوزان تعـداد دانـش  1391در پایان سال 

.نفر دانشجو و طلبه بوده است1040آموز و نفر دانش4035شامل نفر 5075لبنان )ره(خمینی
نفـر در مقطـع متوسـطه و    1332نفر در مقطع ابتدایی، تعـداد  2181آموز تعدادنفر دانش4035از مجموع 

.اندنفر نیز درمقطع پایانی مشغول تحصیل بوده522تعداد 
1مدرسه و مؤسسه فرهنگی وابسته به امداد شامل 6در کشور لبنان از طریق ) ره(کمیته امداد امام خمینی 

، الشھید بجیجي، مدرسة )ع(ة االمام الباقرمدرسمدرسه شامل 5، )المركز التربوي(واحد مرکز فرهنگی 

واحد یتیم خانـه  2، )ع(و مدرسھ اھل البیت )قده(و مدرسة ثانویھ االمام خمیني) ع(مدرسة االمام علي
، ، ارائه آموزشـهاي الزم در زمینـه مسـائل دینـی    نسبت به نگهداري)و میتم راشکیدا )ع(میتم االمام علي(

نفـر  3437افزایش سطح آگاهی آنان به تعدادبا هدفمددجویان و فرزندانشان ، اجتماعی و بهداشتی فرهنگی
.اقدام نموده است

):واحداث السكنمساعدة الترمیم(ـ کمک به تعمیر واحداث مسکن 5

تـرین نیـاز انسـانها    مسـکن یکـی از ضـروري   . پناه و مسکنی جهت مأوا گزیدن داردهر انسانی نیاز به سر 
براي تمامی کشورها مطرح بوده و بیش از همه گریبانگیر محـرومین و  متأسفانه مشکل مسکن . آیدبشمار می
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ه و در از نظـر دور نداشـت  رامحـرومین برهمین اساس این نهاد مسئله تأمین مسـکن . نیازمندان جوامع می باشد
.انجام داده استدر این خصوص کنار سایر خدمات اقدامات مؤثري 

واحد اقدام شده کـه در کـل   634واحد و ترمیم 144ش نسبت به احداث .هـ 1391لدر این رابطه در سا
. داشته استکاهشدرصد 4/106سال قبل واحد377نسبت به رقم 

خانوار348خانوار دیگر نیز اقدام شده است که نسبت به رقم 1307همچنین طی این سال نسبت به اسکان 
در مجموع این نهاد نسبت به اسـکان یـا تعمیـر و احـداث مسـکن      .داشته استشافزایدرصد6/275سال قبل 

.خانوار نیازمند اقدام نموده است2085
):المساعدات الزواج(ـ کمک ازدواج 6

):ص(قال رسول هللا 

)531، ص2مستدرك، ج(.من التزویجبناء احب هللا عزوجل و عزبني في اإلسالم ما 

را کمک بـه ازدواج یـا تهیـه جهیزیـه بـراي افـراد مسـتمند و        در لبنانبخش دیگري از خدمات این نهاد
.دهدنیازمند تشکیل می

):قروض الحسنة(ـ قرض الحسنه 7

)17سوره تغابن،آیه (. إن تقرضوا هللا قرضاً حسناً یضاعفھ لكم و یغفر لكم وهللا شكور حلیم

را مطرح نمـوده تـا مسـلمانان    ) الحسنهقرض(آیین اسالم با تکیه بر معنویات و ایمان مردم، وام بدون بهره 
.احتیاجات یکدیگر را بدون در نظرگرفتن سود و بهره مادي برطرف سازند

این نهاد نیز با عنایت به اهداف و وظایف مهمی که از طرف مقام معظم والیت فقیه به عهده دارد به ایـن  
هـاي مختلـف بـه رفـع نیازهـاي      در زمینـه خـانوار  11بـه  الحسنه قرضوام مهم توجه خاص نموده و با اعطاي 

.محرومین و نیازمندان همت گمارده است
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):نشاطات االكتفاء الذاتي(ـ فعالیتهاي خودکفایی 8

):ع(قال االمام الباقر 

إنّي ألبغض الّرجل ألن یكون كسالناً عن أمر دنیاه و من كسل عن 

)37، ص12وسائل الشیعه،ج(.أمر دنیاه فھو عن أمر اخرتھ أكسل

در ایـن  . باشـد مـی  هاي خودکفایی مـددجویان  از جمله فعالیتهاي اساسی و محوري این نهاد ایجاد زمینه
ایجاد روحیه خودکفایی و اعتماد به خود و روحیه عالقه به کـار و عـدم اتکـاء بـه     ارتباط قدم اولیه و اساسی 

از همین رو فعالیتهاي حرفه آموزي، اعطـاي وام، ابـزار کـار و مـواد اولیـه جهـت خودکفـایی        . دیگران است
.گیردمددجویان صورت می

هـاي دامـداري،   فقره وام یا مساعده خودکفایی در زمینـه 136ش تعداد .هـ1391در این ارتباط طی سال 
ریسی و سایر فعالیتهاي صنعتی کوچک و صنایع دستی پرداخت ، خیاطی و گلدوزي، پارچه بافی، پشمکسب

.شده است
):ایرادات محلیة، تبرعات، اموال شرعیة(درآمدهاي محلی،کمکهاي مردمی، وجوه شرعیـ 9

.المصّدقین و المصّدقات وأقرضواهللا قرضاً حسناً یضاعف لھم و لھم أجر كریمّإن

)18، سوره حدید،آیهقرآن کریم( 

هـاي  هاي کمک مردمی در قالب فروض و توصیهبمنظور یاري رساندن به اقشار محروم و هدایت انگیزه
اقـدام بـه اخـذ    ) ره(محرومیت به طریق اولـی کمیتـه امـداد امـام خمینـی     دین مبین اسالم در این جهت و رفع 

در کشـور  1391رابطه  طی سـال  دراین . کمکهاي مردمی، صدقات، نذورات و وجوهات شرعیه نموده است
61860وق متوسـط و  صـند 37661، صندوق بـزرگ 6042(ات ـــعدد صندوق صدق105563لبنان با توزیع 

دالر 3651305بعـالوه مبلـغ   . اسـت شدهدالر صدقات 6749884اقدام به جمع آوري مبلغ ) کوچکصندوق
ــغ    ــام و مبل ــه ایت ــک ب ــایر 6361835کم ــکدالر س ــغ کم ــرعیه و  375499مردمی،مبل ــوه ش ــغ دالر وج مبل

نسـبت  در کـل آوري شده است که دالر در طی سال جمع17791246دالر درآمدهاي محلی جمعاً 652723
داشته افزایشدرصد 6/3معادل 90سال دالر درآمدهاي مربوط به 17174751رقم به 
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محرومان سوریهاز حمایت 
):ع(قال الصادق 

.َ خلق من خلقه انتخبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتناّ اللَّه تعالیإن

برطرف کردنخداوند گروهی را آفریده است و آنان را براي 
)378، ص 3محجۀ البیضاء، ج (.نیازمندي شیعیان ما انتخاب نموده است

بصورت کشور مستقلی درآمده 1945کیلومتر مربع که از سال 185180سوریه کشوري است با مساحت 
سـوریه در کرانـه شـرقی    . درصـد آنـان مسـلمانند   86میلیون نفر است که تقریباً 6/20جمعیتش حدود . است

، سوریه جزئی ، رژیم اشغالگر قدس وترکیه سهیم استدریاي مدیترانه قرار گرفته که در خط ساحلی با لبنان
، از شـرق و جنـوب شـرقی بـا     شود که از شمال با ترکیـه اي است که اصطالحاً خاورمیانه خوانده میاز منطقه

.اردن هم مرز است، ازجنوب شرقی باعراق
ترین کشورهاي خاورمیانه از نظر مذهبی هستند، چون جوامع مسلمان و مسیحی این متنوع سوریه و لبنان 

نفوذ اسالم و فرهنگ اسالمی در این کشور بسـیار قـوي   . شوندتقسیم میدو کشور خود به تعداد زیادي فرقه 
.است و در زندگی روزمره توده مردم قابل رؤیت است

ر چند که وضع اقتصادي و اجتماعی مردم مسلمان سوریه از مردم بسـیاري از کشـورهاي عربـی دیگـر     ه
استکبار جهانی و بخصوص رژیم اشغالگر قدس که حتی از اشـغال  بهتر است اما بواسطه ظلم و تعدي عوامل 

کشور اسالمی در رنـج  اینو شیعیان تعداد زیادي ازمسلمانان نکرده هنوز هم بخشی ازخاك این کشور دریغ 
.برندو سختی بسر می

ه دسـتور مسـئولین نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی و بـا همـاهنگی         ـــب) ره(لذا کمیته امداد امام خمینی 
. محرومان و نیازمندان کشور سوریه بخصوص ایتام ایـن کشـور شـتافت   هاي ذیربط به کمک و یاري دستگاه

هجـري  1391سـوریه طـی سـال   )ره(مداد امام خمینـی ه اتخدمات کمیها و ذیالً گزارش مختصري از فعالیت
:آورده شده است) میالدي2012و سه ماهه اول سال 2011ماهه آخر سال 9(شمسی 
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:تحت پوششـ تعداد واحدهاي امداد، شهرها و روستاهاي 1

المنطقـه  ،ادلب،درعا،حمـص  ،دمشـق  : شـامل  اسـتان  10کمیته امداد امام خمینی سوریه بطـور کلـی در   
.روستا به کمک نیازمندان شتافته است163و الحسکۀ،دیرالزور،حلب،الرقۀ،حماه،الحدودیه

): العدد الكلي لتحت الحمایة(مورد حمایتـ تعداد کل 2

، درمانی و مري بگیر دائمیش اعم از مست.هـ 1391این نهاد در پایان سال مورد حمایتکل خانوار دتعدا
، نابینـا،  ، عقب مانده جسمی و ذهنـی ، مطلقه، زندانی، ناتوانشامل یتیمفرن6959با جمعیت خانوار2072مقطعی

.اندمند شدهکمکها و خدمات کمیته امداد بهرهاز انواعکهاستو مهاجر بوده سرپرست ، بیبیمار، مستضعف
:)الخدمات الطبیة(ـ خدمات درمانی 3

باشـند ایـن   هاي باالي درمانی نمیاز آنجایی که بسیاري از افراد نیازمند و محروم دنیا قادر به تامین هزینه
، رسیدگی به امور بهداشت و درمان نیازمنـدان را جزئـی از   نهاد با عنایت به اهمیت موضوع و نیاز مددجویان

. مؤثري انجام داده استهاي اصلی و مهم خود قرارداده و در این ارتباط خدمات برنامه
:)الخدمات الثقافیة(ـ خدمات فرهنگی 4

سوریه سعی و تالش خود را جهت پیشـبرد سـطح آموزشـی و    ) ره(کمیته امداد امام خمینی 1391در سال
مدارس و دانشگاهها انجام در مراحل مختلف مورد حمایتهاي خانوادهفرزنداننفر از 2748تعداد تحصیلی

.داده است
آموزان پسر و دختـر،  عمده کمکهایی که در ارتباط با این مهم صورت پذیرفته عبارتند از ثبت نام دانش

، تأمین هزینـه لـوازم التحریـر و    ، تأمین شهریه، ارتقاء سطح علمی و فرهنگیپرکردن اوقات فراغت محصلین
، برگزاري اخت وام اقساط مدارس، پرد، برقراري سیاستهاي تشویقی، تأمین هزینه ایاب و ذهابکتب درسی

، تهیـه سـایر لـوازم    ، برگـزاري جلسـات دینـی و کالسـهاي آموزشـی و فرهنگـی      اردوهاي تربیتی و تفریحی
....کتابهاي عقیدتی و ،کتابهاي آموزش نماز،، توزیع قرآنفرهنگی و آموزشی
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:)مساعدت زواج(ـ کمک ازدواج5

را کمک به ازدواج یا تهیـه جهیزیـه بـراي افـراد مسـتمند و      در سوریه بخش دیگري از خدمات این نهاد 
.دهدنیازمند تشکیل می

: )مساعدة الترمیم و بناء السكن(ـ کمک به تعمیر و احداث مسکن 6

حل مشکل مسکن محرومین و نیازمندان را همواره مورد توجـه قـرارداده و   ) ره(کمیته امداد امام خمینی 
خود اقدامات مؤثري انجام داده است و از آنجایی که تأمین مسـکن در  کنار سایر خدمات در این ارتباط در

دهد این نهاد نیز به لحاظ کمبود امکانـات خـود در   هاي سنگینی را به خود اختصاص میاکثر کشورها هزینه
نکـه در امـر   خرید یا احداث مسکن براي مددجویان با مشکل مواجه است ولی در حد توان خود عالوه بـر ای 

، حمـام و  نماید در تـرمیم و بازسـازي برخـی منـازل و احـداث آشـپزخانه      خرید مسکن مددجو مشارکت می
طـی سـال   .کندسرویس بهداشتی و کمک در ساخت سقف یا خرید لوازم مورد نیاز ساخت مسکن اقدام می

.است واحد اقدام نموده 122امداد سوریه نسبت به احداث ، تعمیر و بازسازي 1391
):القروض الحسنھ المدفوعھ(ـ قرض الحسنه پرداختی 7

را مطـرح نمـوده تـا    ) قـرض الحسـنه  (، وام بـدون بهـره   دین مبین اسالم با تکیه بر معنویات و ایمان مـردم 
.مسلمانان احتیاجات یکدیگر را بدون در نظرگرفتن سود و بهره مادي بر طرف سازند

الحسـنه در  به این مهم توجه خاص نمـوده و بـا اعطـاي قـرض    ) ره(ینی بر این اساس کمیته امداد امام خم
، اشـتغال و غیـره بـه رفـع نیازهـاي محـرومین و       ، درمـان مسـکن ، سـاخت  ، ازدواجهاي کشت و صنعتزمینه

.نیازمندان همت گمارده است
.وام قرض الحسنه پرداخت گردیده استنیازمنداننفراز 33به ش .هـ 1391در این راستا در سال 

:ـ ایتام مورد حمایت8

.اند نفر یتیم محروم و نیازمند مورد حمایت قرار داشته1908تعداد 1391طی سال 
):، اموال شرعیةتبرعات(مردمی و وجوه شرعی هايـ درآمد کمک9

هاي کمـک مردمـی در جهـت رفـع نیـاز      به منظور یاري رساندن به اقشار نیازمند و هدایت صحیح انگیزه
. ، صدقات و وجوهـات شـرعیه نمـوده اسـت    ، این نهاد اقدام به اخذ کمکهاي مردمیمحرومان به طریق اولی

نسبت به جمع آوري صدقات اقدام شـده اسـتکل درآمـد    صندوق 1111ازطریق 1391دراین رابطه طی سال 
.بوده است میلیارد ریال6/32یورو معادل 323343کمکهاي مردمی و وجوه شرعی 
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محرومان جمهوري آذربایجان از حمایت 
):ع(قال الصادق 

.َ نصرته إلّا خذله اللَّه فی الدنیا و االَخرةمامن مؤمن یخذل أخاه و هو یقدر علی
:فرمودند ) ع (امام صادق 

هرگاه مؤمنی از کمک به برادران مؤمن خویش خودداري کند بااینکه توانایی 
.یاري او را دارد خداوند او را در دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهد کرد

)17، ص75بحاراالنوار، ج(

قع در منطقـه کوهسـتانی قفقـاز کـه     جمهوري آذربایجان کشوري است استقالل یافته و مسلمان نشین، وا
.باشدمیلیون نفرجمعیت می8مساحت و قریب کیلومتر مربع 86600داراي 

هاي اتحاد جماهیر شوروي سابق، مردم این کشورها از آزادي نسبی برخـوردار  در پی استقالل جمهوري
وآمـدهاي  برهمین اساس رفـت . گشته و توانستند پس از سالها محرومیت با جهان خارج تماس برقرار نمایند

این . خصوصاً جمهوري آذربایجان صورت گرفتفراوانی بین مردم ایران اسالمی و کشورهاي استقالل یافته 
همـدیگر  رفت وآمدها باعث شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر و آگاهی نسـبت بـه مشـکالت و گرفتاریهـاي     

.ه استشد
لطه طوالنی حکومت کمونیستی و همچنین تحمیل جنگ مردم مسلمان جمهوري آذربایجان که بخاطر س

خانمـان و  بردند و بسیاري از مردم آنجا بیناخواسته ارمنستان به این کشور در فقر و گرفتاري فراوان بسر می
لـذا جمهـوري اسـالمی ایـران بـا احسـاس       . آواره گشته بودند نیاز فراوانی به کمـک سـایر کشـورها داشـتند    

دراین مسـیر کمیتـه   . به کمک مردم آواره جمهوري آذربایجان شتافتخود ام امکانات مسئولیت فراوان باتم
آوري و نیز به توصیه مسئولین نظام جمهوري اسـالمی در اولـین گـام، اقـدام بـه جمـع      ) ره(امداد امام خمینی 
.نمودآن کشورمردمی براي آوارگان ارسال کمکهاي 

:استبه شرح ذیل1391جمهوري آذربایجان در سال )ره(هاي امداد امام خمینیخدمات کمیته
.جایگزین شده است 1390الزم به ذکر است به دلیل عدم ارسال برخی اطالعات آمار سال 
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:تحت پوششـ واحدهاي امداد و روستاهاي 1
اداره کـل مسـتقر در   1واحد شامل 34تعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی در جمهوري آذربایجان 

5واحد فرهنگی و5شعبه توزیع، 19، )گنجهوگویچايلنکران، درشهرهاي باکو،(شاخه اصلی 4شهر باکو، 
.قرار داده استپوششتحتشهر و روستا را 464کمیته امداد در این کشور تعداد . باشدواحد درمانیمی

:مورد حمایتـ مددجویان 2
سـالمندان، معلـوالن، زنـان    : نفـر شـامل  14038خـانوار بـا جمعیتـی معـادل     4823تعـداد  91در پایان سـال  

آذربایجـان قـرار   هـاي امـداد جمهـوري   کمیتـه مـورد حمایـت  ، نابینا و بیمار سرپرست، مطلقه، عقب ماندهبی
نفـر دیگـر را   4554خـانوار بـا جمعیـت    1904بعالوه در این سال کمیته امداد توانسته اسـت تعـداد   . اندداشته

.و مساعدت خود قرار دهدمورد حمایتصورت موردي ب
:ـ خدمات درمانی3

نیازمنـد و محـروم بـویژه    رسیدگی به اموربهداشت و درمـان افـراد   هاي امداد جمهوري آذربایجانکمیته
در ایــن ارتبــاط در انــد و هــاي اصـلی و مهــم خــود قــرارداده را جــزء برنامــهخــود موردحمایــتمـددجویان  

مــورد معالجــه و  19600مــورد خــدمات درمــانی شــامل    47833جمعــاً بــراي تعــداد  ش .هـــ 1391ســال
.مورد سایر خدمات درمانی ارائه نموده اند 9مورد خدمات تشخیصیو 21329، مین داروأمورد ت6895،معاینه

مراجعـه کننـده در   21329با پذیرش 1391طی سال ) ع ( همچنین با اخذ مجوزهاي الزم درمانگاه امام علی 
.زمینه هاي دندانپزشکی ، عمومی و خدمات تشخیصی خدمات قابل توجهی را به محرومان ارائه نموده است 

:ـ خدمات فرهنگی4
آمـوز در مــقطع ابتـدایی،    دانـش 1834آموز و دانشجو شـامل  دانشنفر 5543تعداد 1391در پایان سـال

هـاي امـداد   کمیتـه طـالب علـوم دینیمـورد حمایـت     11دانشـجو و  559،آموز در مقطع متوسطه دانش3139
.و از کمکهاي فرهنگی این نهاد برخوردار شده انداند جمهوري آذربایجان قرار داشته

تأمین لـوازم التحریـر و کتـب درسـی، برگـزاري جلسـات و کالسـهاي آموزشـی و برگـزاري اردوهـاي           
نفـر  23درایـن سـال تعـداد    . تهاي فرهنگی را تشکیل میدهدفعالیآموزشی و تربیتی از جمله محورهاي عمده 

دراردوهایی کـه توسـط کمیتـه امـداد در     این کشور شخصیتهاي علمی و دانشگاهی و دانشجو و دانش آموز
. کشور ایران برگزار گردید شرکت نمودند
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:مورد حمایتـ ایتام 5
.اند موردحمایت قرار داشتهنفر6392خانوار داراي یتیم با جمعیت 2271تعداد 1391طی سال 

:هاي خودکفاییـ فعالیت6
هاي مختلف نظیر کسب، کشـاورزي  این نهاد پس از بررسیهاي الزم با پرداخت  وام خودکفایی در زمینه

در ایـن رابطـه در سـال    . اقـدام مـی نمایـد   مورد حمایتو دامداري نسبت به اشتغال و خودکفایی مددجویان 
.طرحهاي خودکفایی امداد این کشور قرار داشته اندمورد حمایتخانوار، 1093تعداد 1391

خانوار 387در این سال به منظور ایجاد اشتغال و خودکفایی مددجویان ، وام خودکفایی در اختیار تعداد 
. قرار داده است

1391هاي خودکفایی در سال اطالعات فعالیت

جمع کلگنجهگویچايلنکرانباکونام شاخه

3382741613201093طرحهاي خودکفاییمورد حمایتتعداد خانوار 

947270151387تعداد وام خودکفایی پرداختی

)احداث ، تعمیر و تکمیل مسکن مددجو (ـ خدمات عمرانی 7

از دیگر فعالیتهاي کمیته امداد امام خمینی این کشور در کنار سایر اقـدامات و خـدمات خـود کـه بـراي      
در ایـن رابطـه در سـال    . نیازمندان و محرومان انجام می دهد کمک به حـل مشـکل مسـکن آنـان مـی باشـد      

.واحد منزل مسکونی اقدام شده است1و بازسازيتعمیر و تکمیلش نسبت به .هـ1391
:درآمدهاي اختصاصی -8

معـادل  ( منات 963ه است مبلغ توانست1391کمیته امداد امام خمینی کشورجمهوري آذربایجان طی سال
آوري و در اختیـار  رآمد ، صدقات و کمکهاي مردمی جمعدرآمد شامل د) دالر 1235میلیون ریال یا 4/14

.نیازمندان قرار دهد
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تاجیکستانحمایت از محرومان 

:) ص (رسول اهللا قال
من اصبح و ال یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم

.آنکسی که شب را صج کند در حالیکه به کارهاي مسلمانان همت نگمارد مسلمان نیست 
)163، ص 2اصول کافی ، ج (

چـین ،  تاجیکستان کشوري است استقالل یافته ، واقع در آسیاي مرکـزي کـه بـا کشـورهاي افغانسـتان ،      
.باشد قرقیزستان و ازبکستان همسایه می

باشـد کـه اکثـر    میلیون نفر جمعیت مـی 2/7هزار کیلومتر مربع مساحت و افزون بر 143این کشور داراي 
.هزار نفر در آن زندگی می کنند 500باشد که حدود مرکز این کشور شهر دوشنبه می. آنها مسلمان هستند 

ي و وجـود خانوارهـاي پرجمعیـت و فقیـر در ایـن کشـور و اینکـه مـردم         با عنایت به مشـکالت اقتصـاد  
تاجیکستان از نظـر فرهنـگ و سـنن ، قرابـت بسـیاري بـا ایرانیـان دارنـد بنـا بـه درخواسـت مسـئولین کشـور              
تاجیکستان و صالحدید مسئولین نظام جمهوري اسالمی ایران ، این نهاد پروتکل مبنی بر تأسیس کمیته امداد 

22/11/73امضاء نمود و متعاقب آن در مورخه 15/9/73در کشور تاجیکستان را در مورخه ) ره(امام خمینی
همزمان با سالروز پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی ایران ، شاخه کمیته امداد امام خمینـی در شـهر دوشـنبه    

.رفت افتتاح گردید و با پذیرش نیروهاي واجدشرایط عمالً در خدمت نیازمندان قرار می گ
:باشد بطور خالصه بشرح زیر می1391تاجیکستان در سال ) ره(عملکرد کمیته امداد امام خمینی 

:ـ واحدهاي امداد1

واحـد  1واحـد شـامل   58ش برابر .هـ 1391در سال تاجیکستانتعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی 
قرقـان تپـه ، کـوالب ، وحـدت ، نورآبـاد ،      (شاخه اصلی در شـهرهاي  6اداره کل مستقل در شهر دوشنبه ، 

واحـد فرهنگـی   1کارگـاه آموزشـی و   29واحـد درمانگـاه ،   1واحد شعبه توزیـع ،  20، ) بدخشان و خجند 
.میباشد

عالوه بر نیازمندان شهرهاي دوشنبه و نواحی اطراف آن شامل ناحیــــــه لنـین  کمیته امداد در این کشور 
، دربنـد ،  ) تورسـن زاده  ( ، آب گرم یاوان و غـرم ، حصـار شـامل    آبادفیض، ، وحدت) شهرك سامانیان ( 
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روستا نیز به مـدد مستضـعفین   358در ) شهر قرقان تپه ، قبادیان شهر طوس ، کوالب ، دنغره ( والیت ختالن 
.شتافته و آنها را نیز مورد حمایت خود قرار داده است 

:مورد حمایتـ مددجویان 2

ــان ســال  ــا جمعیــت 3034تعــداد 1391در پای ــی11286خــانوار ب ــام، ب ــوالننفــر از ایت ، سرپرســتان، معل
که اکثریت انداین کشور قرار داشته) ره(خمینیامام هاي امداد کمیتهمورد حمایتازکارافتادگان و سالمندان 

دادي از خـانواده هـاي روس تبـار    ضمن اینکه تع. می باشندومهاجرین مسلمانسرپرست خانوادهاي بیاز آنها 
.هم از حمایتهاي این نهاد برخوردارند 

ــده  ــه ش ــامل مســتمري،هزینهخــدمات ارائ ــه  ش ــه،کمک ب ــام وافطاری ــاي درمانی،فرهنگی،عمرانی،اطع ه
.باشدمی... مزدوجین،خودکفایی و

:ـ خدمات درمانی3
این نهاد با دایرنمودن مطب در داخل ساختمان کمیته امداد شهر دوشـنبه و بکـارگیري دو نفـر پزشـک زن ، عقـد      

قرارداد با بزرگترین بیمارستان دوشنبه ، یک پزشک عمومی و یک پزشک متخصص ، اقدام به تأمین لـوازم پزشـکی ،   

همچنـین ارائـه خـدمات درمـانی بـه خـانواده هـاي کارکنـان         . نفـر مـددجو نمـوده اسـت     3606دارو ، معاینه و معالجه 

.جمهوري اسالمی ایران در این کشور از دیگر فعالیتهاي خدمات درمانی کمیته امداد بوده است 

:فرهنگی ـ خدمات4

امـداد امـام   نفر طلبه و دانشـجو ، مـورد حمایـت کمیتـه     491آموز و نفر دانش4168تعداد 1391در سال
در این . این کشور قرار داشته و از خدمات و کمکهاي متنوع فرهنگی این نهاد بهره مند شده اند ) ره(خمینی 

اهداء قرآن و کتب اسالمی ، توزیـع  . هزار قلم نوشت افزار به این افراد تحویل شده است 145رابطه بیش از 
همسو با ارزشهاي اسالمی از دیگر اقدامات این نوارهاي صوتی و تصویري و کمک به حرکتهاي فرهنگی و 

.نهاد بوده است 
آمـوز ، دانشـجو ، معلـم و اسـاتید     عالوه بر خدمات فـوق ، ایـن نهـاد بـه تعـداد زیـادي مدرسـه و دانـش        

. هایی شامل مواد خوراکی ، پوشاك و لوازم التحریر ارائه نموده است دانشگاهها ، مساعدت
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:)تعمیر مسکن مددجو(ـ خدمات عمرانی 5

یکی دیگر از فعالیتهایی که این نهاد در کنار سایر اقدامات و خدمات خود بـراي نیازمنـدان و محرومـان    
تـرمیم و تعمیـر  و   ش نسبت به .هـ 1391در این رابطه در سال . باشدمیدهد رفع مشکل مسکن آنان انجام می
.اقدام شده است منزل مسکونی واحد 3بازسازي 

:ـ فعالیتهاي خودکفایی6
این نهاد پس از بررسیهاي الزم با پرداخت وام خودکفایی در زمینه هاي مختلف نظیر کسب ، کشاورزي 

در ایـن رابطـه در سـال    . و دامداري نسبت به اشتغال و خودکفایی مددجویان موردحمایت اقـدام مـی نمایـد    
خـانوار ، مـورد حمایـت    344درکـل تعـداد   .اسـت وام پرداخت شدهحمایت موردخانوار 41به تعداد1391

.طرحهاي خودکفایی امداد این کشور قرار دارند 
نفـر در رشـته کـامپیوتر ،    400نفر در رشـته دوزنـدگی ،   2905نفر شامل 3570بعالوه در این سال تعداد 

.حرفه اي الزم را فرا گرفته اندنفر در رشته بافندگی آموزشهاي فنی و150نفر در رشته تراش سنگ و 115
:درآمدهاي اختصاصی -7

4/185دالر معـادل  15125توانسـته مبلـغ   1391کشور تاجیکستان طی سال ) ره(کمیته امداد امام خمینی 
هاي مردمی و صدقات و وجوهات شرعی جمـع آوري و در  میلیون ریال درآمد شامل درآمد محلی ، کمک

.اختیار نیازمندان قرار دهد



91گزارش آماري 346

افغانستاناز محرومان حمایت 
):ص(قال رسول اهللا 

المسلم حتی یخرجه من هم و کربۀ ورطۀ کتب اهللا له ه من اغاث اخا
.عشر حسنات و رفع عنه عشر نقمات و اعدله یوم القیامۀ عشر شفاعات

:فرمودند) ص(رسول خدا 
اندوه و سـقوط در زنـدگی   کسی که برادر مسلمان خود را کمک کند و او را از غم 

نجات بخشد خداوند براي او ده حسنه مینویسـد و ده گرفتـاري را از وي برطـرف    
)178ثواب االعمال، ص (.کندمینماید و در روز قیامت شفاعت ده نفر را از او قبول می

میلیون نفر جمعیت 5/28نزدیک به کههزار کیلومتر مربع مساحت 652افغانستان کشوري است با 
در پی اشغال این کشور توسط ارتش سرخ شوروي سابق و استقرار حکومت دست نشانده . دارد

مردم آن کشور از خانه و کاشانه خود آواره شده و ضمن پناه جستن در کشورهاي ،کمونیستی در آنجا
3/2ران پذیراي بیش از در این بین جمهوري اسالمی ای. مند شدندهمسایه از کمکها و خدمات آنهابهره

پس از سالها، مبارزه و جهاد مردم 1371میلیون نفر از آوارگان افغانی بود تا اینکه بحمداهللا در سال 
مسلمان افغانستان ببار نشست و به دنبال فروپاشی شوروي سابق و اتمام اشغال نظامی افغانستان، حکومت 

.ست مجاهدان افغانی افتاددست نشانده کمونیستی نیز سقوط کرد و حکومت به د

پس از استقرار حکومت جدیـد در افغانسـتان بنـا بـه ضـرورتهایی کـه وجـود داشـت کمیتـه امـداد امـام            
حسب دستور مقام عظمی والیت و مسئولین عالی رتبه نظام جمهوري اسالمی ایـران از نیمـه دوم   ) ره(خمینی

یک شاخه در مزار شـریف، در  72ل، در سال شاخه اصلی و فرعی در شهرکاب2نسبت به استقرار 1371سال 
متأسفانه بـا اسـتمرار   . ولنگ اقدام نمودنیز یک شاخه دیگر در یکا74سال یک شاخه در بامیان و در73سال 

تعطیـل  75امداد کابل این واحد در نیمه دوم سال جنگ داخلی در این کشور، بدلیل عدم دسترسی به کمیته
دو شـاخه  1375ر شدید اقتصادي و باال بودن تعـداد نیازمنـدان در پایـان سـال     شد ولی به دلیل مشکالت بسیا

به فعالیـت  77دیگر بنامهاي پل خمري و پنجاب در این کشور فعالیت خود را آغاز کردند و تا مردادماه سال 
اد رسـانی  خود ادامه دادندو با ادامه اشغالگري مناطق شمالی افغانستان توسط گروه طالبان کل فعالیتهـاي امـد  

متوقف گردید و با آغاز دوران بعد از طالبـان باتوجـه بـه نیازمنـدي     77این نهاد در آن کشور از تابستان سال 
در شهرهاي هـرات و  81در شهر کابل و در سال 80شدید مردم مجدداً فعالیت کمیته امداد در دي ماه سال 

.آغاز گردید) زرنج(نیمروز 
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:باشدبطور خالصه بشرح زیر می1391در سال افغانستان)ره(خمینیعملکرد کمیته امداد امام 
:ـ واحدهاي امداد1

شاخه 4واحد شامل 130ش برابر .هـ 1391در سالافغانستان)ره(تعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی
واحد کتابخانه 1، واحد درمانگاه4واحد فرهنگی ، 4و زرنج،، مزار شریفکابل، هراتاصلی در شهرهاي 

نفر از امدادگران مخلص توانسته است به مـدد مستضـعفین شـتافته و    40که با بکار بردن واحد کارگاه 117و
.دهدآنها را مورد حمایت خود قرار 

:مورد حمایتـ مددجویان 2
، ازکارافتادگـان  سرپرستان، معلوالننفر از ایتام، بی21084خانوار با جمعیت5086تعداد 91پایان سال در

.انداین کشور قرار داشته) ره(خمینیامام هاي امداد کمیتهموردحمایتو سالمندان 
نفر دیگر نیـز بصـورت مـوردي طـی یـک یـا دو مرحلـه از        5965خانوار شامل 1578بعالوه در این سال 

.خدمات کمیته امداد بهره مند شده اند
:ـ خدمات درمانی3

معاینـه و معالجـه نمـوده    ، داروواقدام به تأمین لـوازم پزشـکی  کابلاین نهاد با دایر نمودن مطب درشهر 
در و زرنـج ، مزارشـریف شاخه هـاي هـرات  مورد حمایتهایهمچنین ارائه خدمات درمانی به خانواده. است

امداد افغانستان نسبت بـه  1390طی سال .این کشور از دیگر فعالتیهاي خدمات درمانی کمیته امدادبوده است
.نفر اقدام نموده است 1863خدمات درمانی به 

)احداث مسکن مددجو(ـ خدمات عمرانی 4
واحـد  1کمیته امداد کابل و هرات در کنار سایر اقدامات خود نسبت به تعمیـر و بازسـازي   1391در سال

.مسکن مددجویی اقدام نموده است
:ـ خدمات فرهنگی5

کمیتــه امــداداماممــورد حمایــتنفــر دانشــجو و طلبه189و آمــوزنفــر دانــش9643تعــداد1391الـدرســ
تعـداد انـد درایـن رابطـه    مند شـده نهاد بهرهقرار داشته و از خدمات وکمکهاي متنوع فرهنگی این) ره(خمینی
. شده استافراد تحویلبه ایندست پوشاك265و افزارنوشتهزارقلم8/255عدد کیف ، 7495

آموز، دانشجو، معلم و اساتید دانشـگاهها  ، این نهاد به تعداد زیادي مدرسه و دانشعالوه بر خدمات فوق
.نموده استارائه ، پوشاك و لوازم التحریر هایی شامل مواد خوراکیمساعدت
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:و پرداخت وام قرض الحسنههاي خودکفایی ـ فعالیت6
خانوار مستعد خودکفایی، مورد حمایت طرحهاي خودکفایی امداد قـرار  124تعداد 1391در پایان سال 

، هاي دامداريبمنظور ایجاد اشتغال و خودکفایی مددجویان، وام خودکفایی در زمینهدر این سال . داشته اند
ضـمناً در ایـن   . گرفتـه اسـت  مورد حمایـت قرار خانوار 71، در اختیار...و) خرید و فروش(، کسبکشاورزي

ی، در زمینـه هـاي خیـاط   مسـتعد خودکفـایی   نفـر 3303کارگاه آموزشی نسبت به آمـوزش  117ال از طریقس
.است اقدام گردیدهمکانیک و برق رایانه، خامک دوزي، آرایشگري ،

. الحسنه پرداخت شده استخانوار وام قرض22به 1391طی سال بعالوه 
:ـ اطعام و افطاریه محرومین7

اطعـام و  محـرومین بـویژه  این نهاد با عنایت به سفارشات و روایات فـراوان اسـالمی در خصـوص اطعـام     
، مزارشـریف و کابـل، هـرات  شـهرهاي  در91در سـال  ،داران  در ماه مبارك رمضـان افطاریه دادن به روزه

. نموده استروزه داراناقدام به افطاریه دادن به زرنج
:مورد حمایتـ ایتام 8

.اند نفر محروم و نیازمند مورد حمایت قرار داشته15879خانوار داراي یتیم با جمعیت 3590تعداد 1391طی سال
تعداد ایتام مورد حمایت 

جمعزرنجمزارشریفهراتکابلنام شاخه
2238566762243590تعداد خانوار

10266216432896015879تعداد نفر

:ـ در آمدهاي اختصاصی9
یـا  دالر50561معادل( افغانی 2528050مبلغ1391طی سال دراین کشور)ره(یامداد امام خمینهايکمیته

آوري نمـوده و  جمـع و وجوه شـرعیه، کمکهاي مردمی درآمدهاي محلی، : درآمد شامل)ریال619877860
.در اختیار نیازمندان قرار داده است

تعملکرد طرح صدقادرآمدهاي اختصاصی و 
)مبالغ به دالر (

نام شاخه
درآمدهاي اختصاصیطرح صدقات

تعداد 
کمکهايدرآمد صدقاتصندوق فعال

مردمی و صدقات
درآمد 

جمعوجوهات شرعیه

12460169702072137691کابل

491048676206762هرات

29799448013185798مزارشریف

0031000زرنج

902307285222203950561جمع
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حمایت از محرومان عراق
):ع(قال الصادق 

سـاه الهـل   ایحق علی المسلمین االجتهاد فی التواصل و التعاون علـی التعـاطف و المو  
.الحاجه و التعاطف بعضهم علی بعض

:فرمودند) ع(اما صادق 
همکاري نمایند و با آنان بر مسلمانان الزم است که در رفع نیازهاي مسلمانان باهم 

با عطوفت و برادري رفتـار کننـد و محبـت و مهربـانی و همکـاري را هـم برنامـه        
.زندگی خود قرار بدهند

کیلـومتر مربـع کـه از شـمال بـا کشـور ترکیـه، از مشـرق بـا کشـور           438317عراق کشوري بـا مسـاحت   
جمهوري اسالمی ایران، از غرب با کشـورهاي سـوریه، اردن و از جنـوب بـا کشـورهاي کویـت و عربسـتان        

ت نـژاد اکثریـ  . میلیون نفر و زبان رسمی آن عربـی مـی باشـد   30جمعیت عراق حدود . سعودي هم مرز است
،درصـد  60شـیعه  (دین مردم این کشور اسـالم  . عرب و بقیه کرد، ترکمن و آسوري است) درصد77(مردم
.می باشد) درصد مسیحی و سایر ادیان 2و درصد38سنی 

سال حکومت رژیم بعثی صدام بر کشور عراق، عالوه بر ظلم و ستم فراوان بر مردم این کشور، با 30طی 
. خسارت سنگینی نیز به کشورهاي همسایه از جمله کشور عزیزمان ایران وارد شدتحمیل جنگهاي ناخواسته 

ه تشخیص دادند دیگر رژیم صدام براي آنها مفیـد نمـی باشـد بـه     ــــــکشورهاي غربی و آمریکا هنگامی ک
می بر این اساس به بهانه اینکه رژیم عـراق حـا  . بهانه هاي گوناگون سعی بر حذف و از بین بردن وي نمودند

تروریست می باشد و به سالح کشتار جمعی مجهز می باشد به این کشور حمله کردند و ضمن قتل عام مردم 
مظلوم و بی پناه عراق، خانه و کاشانه آنها را نیز ویران نمودند و بدون احترام به اعتقـادات مسـلمانان جهـان،    

یکا و انگلیس به عراق در پوشش مقابلـه  گرچه حمله آمر. انت قرار دادندهاماکن مقدس این کشور را مورد ا
با رژیم بعثی عراق و صدام بوده است ولی بیشتر یک طرح بزرگ براي حمله به جهان اسالم که ابتدا با حمله 
به کشور مسلمان و مظلوم افغانستان و بعد از آن یورش به کشور اسالمی عراق و تغییـر رژیـم حکـومتی ایـن     

.و منابع طبیعی انجام شده استکشور بمنظور غارت و چپاول نفت 
در پی اشغال کشور عراق توسط استکبار جهانی خصوصاً آمریکا و انگلیس زنان و کودکان بیشتر از همه 

به دسـتور  ) ره(لذا کمیته امداد امام خمینی . مورد ظلم و ستم قرار گرفته و با رنج و سختی زندگی می نمایند
ن و با هماهنگی دستگاههاي ذیربط به کمک و یاري محرومان و مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمی ایرا

بـه  1391است کـه مختصـري از فعالیتهـا و خـدمات آن در سـال      شتافتهنیازمندان، بخصوص ایتام این کشور 
.شرح صفحات بعد ارائه می گردد
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:ـ واحدهاي امداد1
واحد دفتر مرکـزي،  1واحد شامل 10برابر در کشور عراق )ره(تعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی

واحد کارگاه 2واحد شعبه توزیع و 1، بصرهشاخه اصلی در شهرهاي کربال، نجف، کاظمین، کوت6شامل 
.شهر و روستا را مورد حمایت خود قرار داده است15کمیته امداد در این کشور تعداد .می باشدآموزشی

:مورد حمایتـ مددجویان 2
نفر بصورت مسـتمر مـورد حمایـت    10729خانوار داراي یتیم با جمعیت 2369تعداد1390در پایان سال 

.بهره مند شده اندخدمات این نهاداز انواع کمکها و کمیته هاي امداد این کشور قرار داشته اند و 
در جدول زیر تعداد مددجویان درج گردیده است که خدمات ارائه شده شامل مستمري ماهانه، البسـه و  

ك، مواد خوراکی، هزینه هاي درمانی، فرهنگی، عمرانی، اطعـام و افطاریـه، کمـک بـه مـزدوجین، وام      پوشا
.مشخص بوده است... قرض الحسنه پرداختی و

تعداد خانوار و نفرات مورد حمایت 
نفراتخانوارنام شاخه

5652015کربال

5003005نجف

6542849کاظمین

4501950بصره

200910ناصریه

236910729جمع

:خدمات فرهنگی -3
نفر دانشجو موردحمایت کمیته امـداد ایـن کشـور قـرار     355آموز و نفر دانش3769تعداد 1391در سال

.اند مند شدههاي متنوع فرهنگی بهرهکمکداشته و از خدمات و 
:هاي خودکفایی فعالیت-4

هـاي خودکفـایی امـداد قـرار     خانوار مستعد خودکفایی ، موردحمایت طـرح 12تعداد1391در پایان سال
هـاي  اند ، در این سـال بـه منظـور ایجـاد اشـتغال و خودکفـایی مـددجویان ، وام خودکفـایی در زمینـه         داشته

کارگـاه  2ضـمناً در ایـن سـال از طریـق     . خانوار قرار گرفته است 2دامداري ، کشاورزي و کسب در اختیار 
هـاي خیـاطی ، کـامپیوتر ، قـرآن کـریم و      نفر مستعد خودکفایی در زمینه1331، آموزشی نسبت به آموزش

.غیره اقدام گردیده است 
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:خدمات درمانی -5
این نهاد بـا دایرنمـودن مراکـز درمـانی در واحـدهاي امـداد نسـبت بـه خـدمات درمـانی بـه خانوارهـاي             

خـانوار  356ي امـداد عـراق بـه تعـداد     کمیتـه 1391ر این رابطه طـی سـال   د. موردحمایت اقدام نموده است 
.خدمات درمانی شامل معالجه ، بستري ، تأمین دارو و غیره اقدام نموده است 

:ـ درآمدهاي اختصاصی5

دالر  312313دینـار معـادل   384145250مبلـغ 1391داد امام خمینی کشور عـراق طـی سـال   هاي امکمیته
.آوري و در اختیار نیازمندان قرار داده استوجوهات امانی،کمک مردمی وصدقات جمع

مبلغ درآمدهاي اختصاصی                           

)مبالغ به دینار(

جمع کلبصرهکاظمیننجفکربالاداره کل

9273100094597500327400009913500064941750384145250
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حمایت از محرومان کومور
و مقام معظم رهبـري پـس   ) ره(با تأسی به اندیشه هاي حضرت امام خمینی ) ره(کمیته امداد امام خمینی 

از سه دهه فعالیت در مبارزه با فقر و محرومیت در عرصه هاي  داخلـی و خـارجی بـه ظرفیتهـا، توانمنـدیها و      
خیریه و دولتهاي اسالمی در اقصی نقاط جهان به منظـور  ویژگیهایی دست یافته است که بر اثر آن مؤسسات 

بهره مندي از تجربیات و دستاوردها و فراگیري الگوي خدمات حمایتی و امدادي این نهاد بویژه فعال سازي 
ظرفیتهاي مشارکتهاي مردمی، خوداتکایی معیشتی و صـیانت از عـزت نفـس و تقویـت کیـان خـانواده هـاي        

.را مطرح و پیگیري می نمایند) ره(طات مستمر با کمیته امداد امام خمینی نیازمند، تقاضاهاي ارتبا
در همین راستا بنا به دعوت رسمی مقامات عالیرتبه کشورهاي آفریقایی و با همـاهنگی نماینـدگی هـاي    

کومـور، سـیرالئون و ماداگاسـکار ارتباطـات و     ، اتحادیـه نگی کشورمان در کشورهاي تانزانیـا  سیاسی و فره
:مراودات و اقدامات اجرایی به شرح ذیل ساماندهی گردیده و هم اکنون در دست پیگیري قرار دارد

مرکب از نماینده مقام معظم رهبري و )ره(کمیته امداد امام خمینی مسافرت هیأت عالیرتبه اعزامی ) الف
ت دولتهاي تانزانیا، جزیره زگبار و اتحادیه کومور و دیدار با مقامات دولتی مقام سرپرستی این نهاد بنا به دعو

. در این کشورها) ره(و محلی و تبادل نظر پیرامون نحوه شکل گیري و زمینه سازي آغاز فعالیتهاي امداد امام 
:در این رابطه برنامه هایی به شرح زیر اجرا شده است

در جزیره آنژروان کشور کومور)ره(د امام خمینی کمیته امداـ افتتاح دفتر نمایندگی 1
ـ برگزاري میزگرد تخصصی هم اندیشی در مورد آفریقا با همکاري وزارت امور خارجه2
ـ برگزاري جلسه با وزیر امور خارجه اتحادیه کومور3
ـ اقدام به آغاز فعالیت احداث مسکن براي دختران یتیم در آستانه ازدواج در کشور کومور4

:ـ واحدهاي امداد1
شاخه اصـلی  3واحد شامل 20ش برابر .هـ 1391در سال کومورتعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی 

.باشدمیکارگاه آموزشی 17و ) مورونی ، آنژوان و موهینی (در شهرهاي 
مدد مستضعفین شتافته و آنها را نیـز مـورد حمایـت خـود     روستا نیز به 320کمیته امداد در این کشور در 

.قرارداده است
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:مورد حمایتـ مددجویان 2
، ازکارافتادگـان و  سرپرستان، معلوالننفر از ایتام، بی867خانوار با جمعیت 260تعداد1391درپایان سال

از کـه اکثریـت آنهـا    انـد ایـن کشـور قـرار داشـته    ) ره(خمینـی امـام  هاي امـداد  کمیتهمورد حمایتسالمندان 
. می باشندایتامسرپرست و خانوادهاي بی

هـاي  شـامل مسـتمري،هزینه  درج گردیده است کـه خـدمات ارائـه شـده    جدول ذیل تعداد مددجویان رد
.استبوده... درمانی،فرهنگی،عمرانی،اطعام وافطاریه،کمک به مزدوجین،خودکفایی و

حمایت خانوارهاي مورد حمایت علت 
سایربیمارسالمندمعلولیتیمجمع

2604353411149خانوار
867185179645452نفرات

:ـ خدمات درمانی3
معاینـه و معالجـه   ، دارو،اقدام به تأمین لـوازم پزشـکی  1391کومور درسال ) ره(کمیته امداد امام خمینی 

. نموده استیانمددجو
:ـ فعالیتهاي خودکفایی4

گرفتـه  مورد حمایت قرارخانوار 8اشتغال و خودکفایی مددجویان، وام خودکفایی در اختیار بمنظورایجاد
. است

افزار ، نفر در رشته سخت27،)افزارنرم(در رشته کامپیوترنفر244شامل نفر839بعالوه در این سال تعداد 
15نفر در رشـته خیـاطی و   65نفر در رشته نجاري ، 30نفر در رشته برق ، 18نفر در رشته حسابداري ،  28

.فنی و حرفه اي الزم را فرا گرفته اندنفر در رشته تزیینات خیاطی آموزشهاي412و نفر در رشته بنایی
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فلسطین از محرومانحمایت 
) ص(قال رسول اهللا 

ّ و کربۀ و ورطۀ کتب اهللا لههممن أغاث أخاه المسلم حتّی یخرجه من 
عشر حسنات و رفع عنه عشر نقمات و أعدله یوم القیامۀ عشر شفاعات 

:فرمودند) ص(رسول خدا 
کسی که برادر مسلمان خود را کمک کند و او را از غم و اندوه و سقوط در زندگی 

طـرف  گرفتـاري را از او بر نویسـد و ده نجات بخشد خداوند براي او ده حسنه مـی 
)178، ص االعمالثواب(.کندمیمینماید و در روز قیامت شفاعت ده نفر را از او قبول

در پی هجوم ددمنشانه رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس به مسلمانان بی دفاع و مظلوم فلسـطین و سـکوت   
اهللا تعـالی در  ي حفظـه افرمان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت اهللا خامنـه ، بنا به مرگبار مجامع بین المللی

روز جهانی قدس و دعوت از آحاد مردم مسلمان کشور ایران در امرکمک رسانی به این عزیزان کمیته امداد 
آوري کمکهـاي مردمـی جهـت اهدابـه     با استقرار پایگاه در مکانهاي مناسب نسبت به جمـع ) ره(امام خمینی 

آوري شده بـراي مسـلمانان مظلـوم فلسـطین     ارزش ریالی کمکهاي جمع. مسلمانان مظلوم فلسطین اقدام نمود
.بوده استمیلیارد ریال4/5مبلغ 


