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بیدارى سرکوب شدنى نیست
گزارشی به بهانه ی فاجعه کشتار شیعیان مظلوم » زاریا«  در نیجریه؛

 

می خواهند نور خــدا را با دهن های خود خاموش 
کنند، حال آنكه خدا تمام کننده نور خویش است 

هر چند کافران را خوش نیاید. / صف، آیه 8

 1. می خواهند نور خدا را با دهان های خود 
خاموش کنند...

"امام یک جلد قرآن به مــن هدیه داد و گفت: 
برو و با قــرآن مردم کشــورت را هدایت کن." 
این روایت شــیخ زکزاکی از آغــاز جنبش او 
برای نیجریه و غرب آفریقا است. رشد سریع و 
شگفت انگیز اســام ناب در نیجریه در منتهی 
الیه غرب آفریقا آن هم به واسطه یک مسلمان 
تازه شــیعه شــده که خود را هدایت شده امام 
خمینــی می داند، مهمترین دلیلی اســت که 
رسانه های نظام ســلطه را متوجه این رویداد 
مهم کند. پرداختن رســانه هایی چون بی.بی.

ســی و گاردین و ... در سالهای اخیر به جنبش 
اسامی مسلمانان نیجریه و رهبر مردمی آن و 
تاش برای تکرار پروژه اسام هراســی و شیعه 
هراســی گواهی بر این اتفاق اســت. از سوی 
دیگر لبــه دیگر ایــن »قیچی« یعنی اســام 
تکفیری یعنی »دشــمنانی که به نام اسام با 

اسام دشــمنی می کنند« نیز اینجا در لباس 
گروهک تروریســتی افراطی "بوکوحرام" خود 
را نمایان می کند. به این امید که این مســیر و 
این راه نورانی را خامــوش کند. اما » این آیه ی 
کریمه، راه خدا و دین خدا را به نور، آن هم نور 
خدا تشبیه فرموده اســت... دشمنِی دشمنان 
را هم به پُــف کردن بــا دهان تشــبیه کرده 
است. همان گونه که کســی پُف می کند و نور 
شــمع یا چراغی را خاموش می کند، دشمنان 
می خواهند پُــف کنند و نور خــدا را خاموش 

کنند! 76/1/1«

2. خدا تمام کننده نور خویش است...
ابراهیم زکزاکی فرزند معنوی حضرت  سید 
روح ا... است. یکی از پرورش یافتگان »مکتب 
نقاط  اقصی  در  فرزندان  این  از  امام  امام«. 
منطقه و بلکه جهان کم نداشته است. از سید 
عباس موسوی در لبنان تا احمد شاه مسعود 
و برهان الدین ربانی در افغانستان و از شهید 
تا  عراق  در  و شهید حکیم  محمدباقر صدر 
از سید عارف  و  فتحی شقاقی در فلسطین 
حسین حسینی در پاکستان تا ادواردو آنیلی 

در قلب اروپا همگی فرزندان مکتب امام بودند 
که به فیض شهادت نائل شدند و از سید حسن 
نصرا... و شیخ باقر النمر تا عبدالملک الحوثی 
و سیدهاشم الحیدری و رمضان عبدا... شلح 
آرمان  و  جهادند  حال  در  همچنان  که  هم 
جهانی حضرت امام خمینی)ره( را پیش می 
برند. هر دو دسته احدی الحسنین هستند. 
»وقتی شما ]با نگاه توحیدی[ میدانید وجود 
شما، پیدایش شما، حیات شما، تنفس شما با 
یک هدفی تحقق پیدا کرده است، دنبال آن 
هدف میگردید و برای رسیدن به آن هدف، 
تکاپو و تاش میکنید. از نظر خدای متعال که 
آفریننده ی هستی است، خود این تکاپو هم 
اجر و پاداش دارد. به هر نقطه ای که رسیدید، 
در واقع به هدف رسیدید. این است که در 
دیدگاه توحیدی، خسارت و ضرر برای مؤمن 

اصًا متصور نیست.90/9/21«

3. هر چند کافران را خوش نیاید
»اسام عزیز« آن هم با »قرائت معتبر امام« راه 
خود را باز کرده است و نظام اسامی نیز فارغ 
از همه سایق و گرایشهای داخلی پشت و 
پناه همه مستضعفان عالم خواهد بود. »ولقد 
کتبنا فی الزبور من بعدالذکر ان االرض یرثها 
ان  دیگر:  آیه ی  یک  در  الصالحون.  عبادی 
االرض هلل یورثها من یشاء من عباده. در یک 
ولوکره  کله  علی الدین  لیظهره  دیگر:  آیه ی 
المشرکون. یعنی این پرچم توحید و اسام 
و ایمان، این پرچم ایستادگی در مقابل ظلم 
و جور از هر کس و هر جای عالم، این پرچم 
استقال ملت ها در مقابل قدرتهای زورگوی 
عالم، باید در سرتاسر جهان و به عنوان مرکز 

در  اهتزاز  به  عالم،  امید همه ی مستضعفان 
بیایید.69/6/26«

عصبانیت  رغم  به  بازگشت  بدون  مسیر  این 
دشمنان و نظام سلطه راه خود را خواهد پیمود. 
»به نظر ما بیداری اسامی به وجود آمده است؛ 
این  که  اسام  دشمنان  سوی  از  شد  سعی 
بیداری را سرکوب کنند - و یک جاهایی هم 
سرکوب کردند - اما بیداری اسامی سرکوب 
شدنی نیست. پرچم اعتزاز به اسام بلند شده 
هویت  احساس  است؛  شده  برافراشته  است، 
نقطه ی  هر  در  مسلمانان،  در  امروز  اسامی 
خواهد  نیرومند  و  است  نیرومند شده  عالم، 
چنین  این  کافران  اگر  حتی  شد.93/3/6« 
آنچه  همه ی  از  طبعاً  خدا  »نور  نخواهند، 
که در ذهن بشر می گنجد، قویتر است. اگر 
بگویند کسی نور خورشید را با هوای ضعیفی 
که از دهان خارج می کند، می خواهد خاموش 
کند، عقا بر این تصمیم احمقانه و کودکانه، 
نور  به  رسد  چه  می زنند؛  تمسخر  خنده ی 
پیمان  خدا  با  »ما  و  متعال.76/1/1«  خدای 
بسته ایم راه امام خمینی)اعلی ا...  قدره( را که راه 
اسام و قرآن و راه عزت مسلمین است، دنبال 
کنیم. سیاست نه شرقی و نه غربی، حمایت 
وحدت  از  دفاع  مظلومان،  و  مستضعفان  از 
و حرکت امت بزرگ اسامی و فایق آمدن بر 
عوامل اختاف و دوگانگی مسلمین در سطح 
جهان، و مجاهدت برای ایجاد مدینه ی فاضله ی 
اسامی، و تکیه بر جانبداری از قشرهای محروم 
زنده  این همه،  از  اصلی  و کوخ نشین... هدف 
کردن دوباره ی اسام و بازگشت به ارزشهای 
قرآن است و ما یک سر مو از این هدف عقب 

نخواهیم نشست.68/4/14« 

خبر بسیار تكان دهنده و غیرمترقبه بود. حمله ارتش تا بن دندان مسلح نیجریه 
به شیعیان بی دفاع زاریا. کشتار وحشیانه صدها انسان که به فاصله چند روز پس 
از راهپیمایی میلیونی اربعین در نیجریه، برای تدارک عزاداری شهادت امام رضا )(  در 
حسینیه بقیه ا... این شهر گرد هم آمده بودند. برای دفاع از شیخ ابراهیم زکزاکی. روحانی 
شیعه ای که با دستهای خالی -  از تقریبا هیچ - یک جامعه مومن و انقالبی چند میلیونی 
تربیت کرد. آن هم به عشــق حضرت امــام)ره(. تصاویر دریافتی از طریق رســانه ها و 
شبكه های اطالع رسانی حكایت از تخریب کامل حسینیه و آتش زدن منزل جناب زکزاکی 
می دهد. تصاویر خونین اجساد دل هر انسانی را فارغ از هم کیشی و هم مذهبی با آنها به 

درد می آورد. اما...

14 سال بیشتر نداشــت که در حمله ارتش با لباس مبدل بوکوحرام به راهپیمایان روز قدس زخمی شد. سه 
برادرش هم در همان حادثه شهید شدند. سید محمود تیر خورده بود و سید احمد و سید حمید آنقدر شکنجه 
شده بودند تا به شهادت رسیدند. "ســید علی" اما برای مداوا به ایران آمد. گفته بود قبل از بازگشت به نیجریه 
می خواهم "سیدناالقائد" را از نزدیک ببینم. ممکن است شهید شوم و نتوانتم او را ببینم... سید علی زکزاکی، 

هشتمین فرزند شیخ ابراهیم چند روز پس از راهپیمایی اربعین زاریا توسط  ارتش به شهادت رسید. 

قبل از شهادتم می خواهم سیدناالقائد را ببینم
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شیعیان مظلوم 
نیجریه

تاریخ شهادت:    22 آذر 94 و 3 مرداد 93

شهر زاریا

توسط ارتش نیجریه

امام حزب ا...کالم تریبون

فرجام اهل تغلب
شامگاه 22 خرداد 1388 و در حالی که هنوز رأی گیری در برخی از حوزه های انتخاباتی ادامه 
داشت؛ بخشی از یک جریان سیاســی تحرکات خود را برای ایجاد تردید در سامت انتخابات 
که از روزهای قبل از آن آغاز کرده بود وارد فاز جدید و جدی تری کرد. فضاســازی رسانه ای و 
سیاسی در کشور حول این موضوع، از همان ساعات نخســتین با استقبال رسانه های بیگانه و 
ضدانقاب روبرو شد و با موج آفرینی های اجتماعِی خشونت بار در روزهای بعد ادامه یافت: »در 
فتنه ی 88، چند روز بعد از انتخابات به آن عظمت، یک عــده ای آمدند اظهار مخالفت کردند، 
یک عده هم از این فرصت استفاده کردند؛ ســاح گرفتند، کار را به آشوب و تشنج کشاندند.« 
91/07/19 تنها چند روز بعد از این اتفاقات خسارت بار در روز 29 خرداد ماه، رهبر معظم انقاب 
اسامی با حضور در نماز جمعه  به تبیین و روشــنگری پیرامون ابعاد موضوع پرداختند. ایشان 
با اعام اینکه »راه محبت و صفا باز است« سیاسیون و »دوستان قدیمی« را به تبعیت از قانون 
توصیه کردند: »من به همه ی این آقایان، این دوســتان قدیمی، این بــرادران توصیه میکنم 
بر خودتان مسلط باشید؛ سعه ی صدر داشته باشید؛ دستهای دشــمن را ببینید... زورآزمائی 
خیابانی بعد از انتخابات کار درســتی نیســت، بلکه به چالش کشــیدن اصل انتخابات و اصل 
مردم ساالری است. من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند... بنا را بر برادری بگذارید، 
بنا را بر تفاهم بگذارید، قانون را رعایت کنید. راه قانون باز است. راه محبت و صفا باز است، از این 
راه بروید.« 88/03/29 این بیانات رهبری هرچند موجب شفاف شدن فضا برای عموم مردم شد 
اما متأسفانه از سوی برخی جریانات و چهره های سرشناس سیاسی مورد توجه واقع نشد. ادامه  
یافتن معارضات و دمیدن در شعله های فتنه، نه تنها موجب بَغی و ظلم به مردم و نظام شد بلکه 

دشمن را هم نسبت به ضربه زدن به ملت و نظام اسامی امیدوار کرد.

ما هیچ کس را از نظام بیرون نمی کنیم اما...
با ادامه یافتن این تحرکات معاندانه و دشمن شــادُکن، رهبر انقاب به تبیین »روش نظام« 
در برخورد با مخالفین پرداخته و ضمن تأکید بر مبنــای »جذب حداکثری و دفع حداقلی«، 
»معارضه  با نظام« و »از بین بردن امنیت مردم« را موجب برخورد نظام دانســتند: »آنجائی 
که افراد در چهارچوب اصول رفتار کنند، دنبال خشــونت نروند، درصــدد بر هم زدن امنیت 
جامعه نباشــند، آســایش جامعه را نخواهند بــه هم بزننــد... نظام هیچگونه مســئله     ای 
 ندارد... بنای نظام در اینجا، جذب حداکثری و دفع حداقلی اســت. این، روش نظام اســت...

 اگر کســی با مبانی نظام معارضه کند، با امنیت مردم مخالفت کند، نظام مجبور است در 
مقابل او بایستد.« 88/06/20 

حضرت آیت ا... خامنه ای »رد َحَکمیت قانون« را موجب خارج شدن  برخی افراد از دایره ی نظام 
»به دست خودشان« دانستند: »کسانی که این نقشه ی کلی را که متبلور است در قانون اساسی و 
حکمیت قانون و داوری قانون، قبول دارند، جزو مجموعه ی نظام اسامی هستند. آن کسانی که 
اینها را رد میکنند، کسانی اند که خودشان به دست خودشان صاحیت حضور در نظام اسامی 
را دارند از دســت میدهند و صاحیت ندارند. کسانی که حاضر نیســتند قانون را تحمل کنند، 
کسانی که حاضر نیســتند اکثریت را قبول کنند، کسانی که آن انتخابات عظیم چهل میلیونِی 
مایه ی افتخار را زیر سؤال میبرند، یک نقطه ی قّوت را برای نظام میخواهند تبدیل کنند به یک 
نقطه ی ضعف، اینها در واقع دارند خودشان، خودشان را از این کشتی نجات - که نظام اسامی 
است - بیرون می اندازند... ما هیچ کس را از نظام بیرون نمیکنیم؛ اما کسانی هستند که خودشان، 
خودشان را از نظام بیرون میکنند.« 88/12/06 رهبر انقاب با مبنا قرار دادن جذب حداکثری و 
دفع حداقلی سعی کردند در چارچوِب اصول از خارج شدن افراد از »کشتی نجات نظام اسامی« 
جلوگیری کنند اما غلبه ی هوای نفس، لجاجت و قبیله گرایِی بعضی ها مانع برگشت شان به دامان 
نظام اسامی شد: »اعتقاد من به جذب حداکثری و دفع حداقلی است؛ اما بعضی کأنه خودشان 

اصرار دارند بر اینکه از نظام فاصله بگیرند.« 88/09/22 

چرا عذرخواهی نمی کنند؟
علی رغم همه ی تبیین ها و دعوت ها، »برادران ســابق« پاســخی درخور نــداده و حاضر 
نمی شوند از موضوعی که خود به دروغ بودن آن اذعان دارند دست برداشته و »عذرخواهی« 
کنند، در حالی که برخی از آنها در جمع های خصوصی خود، به صراحت اذعان می کردند که 
در انتخابات تقلبی نشده است: »چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در جلسات خصوصی میگویند 
ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را 

دچار این ضایعات کردید؟« 92/05/06
طبیعـی اسـت کـه نظـام اسـامی در مقابـل »اهـل تغلـب« و »بَغـی« ایسـتادگی کـرده و 
عکس العمل نشـان می دهد. این همـان درس الهام گرفته از »سـیره ی امیرالمومنیـن)(« و 
»مکتب امام« اسـت: »هیچ قـدرت و غلبه ای در مکتـب امام که از تغلـب و از اِعمـال زور حاصل 
شـده باشـد، مورد قبول نیسـت. در نظـام اسـامی قهـر و غلبه معنا نـدارد؛ قـدرت معنـا دارد، 
اقتدار معنـا دارد، اما اقتدارِ برخاسـته ی از اختیـار مردم و انتخاب مـردم؛ آن اقتداری که ناشـی 
از زور و غلبه و سـاح باشـد، در اسـام و در شـریعِت اسـامی و در مکتب امـام معنا نـدارد؛ آن 
قدرتی کـه از انتخاب مـردم به وجود آمد، محترم اسـت؛ در مقابل آن، کسـی نبایسـتی سـینه 
سـپر بکند، در مقابل او کسـی نباید قهـر و غلبه ای بـه کار ببرد که اگـر یک چنیـن کاری کرد، 

اسـم کار او فتنه اسـت.« 93/03/14

 سانسور غیر حرفه ای رسانه های غربی علیه نامه رهبر معظم انقالب
سایتهای خبری »نیویورک تایمز« و »واشنگتن پست« در حالی که هر دو در روز انتشار نامه 
رهبر معظم انقاب به جوانان غربی، آن را منتشر کردند، بعد از گذشت چند هفته آن را از روی 

صفحه های خبری خود حذف کردند.   |       مهر|

   سیاست خارجی اوباماعامل برتری  ایران و روسیه
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مطلبی با انتقاد از رئیس جمهور این کشور گفت: سیاست 
خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به قدری ساده انگارانه بود که موجب شد 

در موضوع بحران داخلی سوریه، ایران و روسیه دست باالتر را داشته باشند.   |       باشگاه خبرنگاران|

  تمجید یک اندیشكده انگلیسی از نامه حضرت آیت ا... خامنه ای به 
جوانان غربی

اندیشکده انگلیسی لگاتوم در تحلیل نامه رهبر انقاب به جوانان غربی نوشت: رهبر ایران با 
هوشــیاری تمام دو پایگاه فیس بوک و توئیتر که بلندگوی صوت شکن رسانه ای محسوب 
میشوند را انتخاب کرد و با زیرکی بیشتر، قلب هدف را نشانه گرفت و مخاطب خود را"جوانان 
غربی"انتخاب کرد. نامه رهبر ایران نشان داد که اســتفاده هوشمندانه از ظرفیتهای موجود 

غربیها برعلیه خودشان تا چه حد میتواند ظریف و هوشمندانه صورت بگیرد. |       مشرق|

  تالش آمریكا برای فشار دوباره بر ایران
آدام زوبین معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت: در بحبوحه دســت یابی به برنامه جامع اقدام 
مشترک، ما باید همچنان در راستای مقابله با روند حمایت ایران از تروریسم و رفتارش در نقض 
حقوق بشر و منزوی کردن بازیگران بد از نظام مالی بین المللی متحد باشیم. وی تأکید کرد: می 
توانیم این کار را با ادامه روند قرار دادن افراد و شرکت های مرتبط با ایران -که حقوق بشر را نقض 
می کنند یا فعالیت های تروریستی انجام می دهند- در فهرست تحریم ها انجام دهیم. دست یابی 

به برنامه جامع اقدام مشترک ما را در انجام چنین کاری محدود نمی کند |       خبرگزاری صداوسیما |

  نگرانی صهیونیستها    از پیشرفتهای علمی و فناوری ایران
شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعام کرد: اطاعات بدست آمده توسط مؤسسه تحقیقات 
ملی ساموئل نئمان در تل آویو حکایت از آن دارد که ایران در حال کم کردن شکاف موجود در 
زمینه های علمی و فناوری است و از نظر ذخایر سرمایه انسانی برتری اسراییل را در معرض تهدید 
قرار داده است. ایران در زمینه ســایبری نیز در حال رشد و توسعه است بطوری که این موضوع 

بسیاری از دست اندرکاران بخش اطاعات در ارتش اسراییل و موساد را نگران کرده است.   |       ایرنا |

  چامسكی: آمریكا، مسئول رشد تروریسم در جهان
نوآم چامسـکی نظریه پرداز مشـهور آمریکایی بـا انتقاد از سیاسـتهای دولتمردان کشـورش 
گفت: »آمریکا و متحدانش مسـئول رشـد تروریسـم در سراسـر جهان هستند.«چامسکی با 
انتقـاد از حمات آمریـکا علیـه گـروه )تکفیری-صهیونیسـتی( داعش گفـت: »این حمات 
فقط سـبب افزایش احتمـال وقوع حمله تروریسـتی گسـترده شـبیه حمله تروریسـتی ماه 

پرس تی وی| نوامبـر در پاریس مـی شـود.«   |      

ـ اسالمی ـ امت  # سرنوشت 
برنامه ریزی و تالِش مشترک برای عظمت اّمت اسالمی

 امروز تقریباً یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در دنیا هست. این 
همه کشورهای اسامی، این همه ســرمایه های عظیم؛ این ها 
نباید در خدمت سرنوشت اّمت اسامی واقع شود؟ این نیازِ امروز 
است. تهدیدها و ظلمهایی را که به هر بهانه ای به دنیای اسام 
می شــود، می بینید. عاج همــه ی دردهــا و ناکامیهای ملل 
مسلمان، بازگشــت به اســام و زندگی در نظام اسامی و زیر 
سایه ی احکام اسامی است. این، آن چیزی است که عزت و قدرت و برخورداری از نعم بزرگ 
امنیت و رفاه را به مسلمانان برمی گرداند و سرنوشت تلخ و ذلت آمیزی را که طراحان استکبار 

برای امت مسلمان تدارک دیده اند، دگرگون می سازد.    1372/08/12 و 1394/07/15

در خانواده مرد »نمای بیرونی« و زن »نمای داخلی« است
در داخل خانواده، مرد نمای بیرونی اســت، زن نمای داخلی اســت. بخواهید یک 
خرده ذوقیتر بگوئید، مرد پوســت بادام اســت، زن مغز بادام اســت. از این قبیل 
تعبیرات میشود کرد. مرد ظاهرتر است، ساختمان او اینجوری است؛ خدای متعال او را برای 
این کار ســاخته و پرداخته، زن را برای یک کار دیگری؛ بنابراین بــروز و ظهور و نمایش و 
نمودداشتن در مرد بیشــتر اســت؛ به خاطر همین خصوصیات، نه به خاطر ترجیح. اما در 
زمینه ی مسائل اصلی انسان - که مربوط به انسان است - زن و مرد هیچ فرقی ندارند. خب، 
شــما ببینید در تقرب الی ا... ، یک زنی مثل حضرت زهرا، مثل حضرت زینب، مثل حضرت 

مریم هستند؛ رتبه شان، رتبه های فوق تصور امثال ماهاست. 90/10/14

بپاخیزید و سایه ی هراس  را 
از سر مظلومان بزدائید

 امروز كه نســيم بيدارى در سراســر جهان 
وزيدن گرفته و توطئه هاى فريباگر ستمكاران 
تا حدودى فاش شــده است، وقت آن است كه 
دلسوختگان واقعى مظلومان از هر قوم و قبيله 
و در هر مرز و بوم با قلم و بيان و انديشه و فكر از 

جنايات ستمگران در طول تاريخ سياه آنان پرده بردارند و پرونده هاى تجاوز آنان را به ساكنين 
اين سياره ارائه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بويژه علما و متفكران اسالم بزرگ يكدل 
و يك جهت در راه نجات بشريت از تحت ســلطه ظالمانه اين اقليت حيله باز و توطئه گر كه با 
دسيسه ها و جنجالها سلطه ظالمانه خود را بر جهانيان گسترده اند، بپاخيزند و با بيان و قلم و 

عمل خود خوف و هراس كاذبى را كه بر مظلومان سايه افكنده است بزدايند.    22 بهمن ۶۳

]امام عسگری )([ میتواند الگوی همه ی مؤمنان، بخصوص جوانان باشد. این  سان250 ساله
ان

  
امامی که موافقان، شــیعیان، مخالفان، غیر معتقدان، همه، شــهادت دادند و 
اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، بــه طهارت او، به عصمت او، به 
شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختیها، این انسان 
بزرگ، این شخصیت باشکوه، وقتی به شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال 

داشت. در تاریخ پرافتخار شیعه، این نمونه ها را کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با آن همه 
فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، 
فقط بیست و هشت سال داشت؛ این میشود الگو؛ جوان احساس میکند یک نمونه ی عالی 
در مقابل چشــم دارد... این امام عســگری )( است که در بیســت و هشت سالگی به 
شهادت رسیده است؛ و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت، که نه فقط ما 
به آنها قائلیم و مترنّمیم، بلکه دشمنانشــان، مخالفانشان، کسانی که اعتقاد به امامت آنها 

نداشتند، همه اعتراف کردند. 90/12/10

)(هشتم ربیع االول، روز شهادت حضرت امام حسن عسگری

امام جوان،  الگوی جوانان

پرسش: معنای »وحدت حوزه و دانشگاه« در نظام اسالمی چیست؟ ش و پاسخ
پرس

در نظام اسـامی، علـم و دیـن پابه پا بایـد حرکت کنـد. وحدت حـوزه و دانشـگاه، 
یعنـی ایـن. وحـدت حـوزه و دانشـگاه، معنایـش ایـن نیسـت کـه حتماً بایسـتی 
تخصصهای حوزه یـی در دانشـگاه و تخصصهای دانشـگاهی در حوزه دنبال بشـود. 
نـه، لزومـی نـدارد. اگر حـوزه و دانشـگاه به هـم وصـل و خوشـبین باشـند و به هم 
کمک بکنند و بـا یکدیگر همـکاری نمایند، دو شـعبه از یک مؤسسـه ی علم و دین هسـتند. 
مؤسسـه ی علـم و دین، یـک مؤسسـه اسـت و علم و دیـن باهمنـد. این مؤسسـه، دو شـعبه 
دارد: یـک شـعبه، حوزه هـای علمیـه و شـعبه ی دیگـر، دانشـگاهها هسـتند؛ اما بایـد با هم 
مرتبط و خوشـبین باشـند، با هـم کار کننـد، از هم جـدا نشـوند و از یکدیگر اسـتفاده کنند. 
علومـی را کـه امـروز حوزه های علمیـه میخواهنـد فـرا بگیرنـد، دانشـگاهیها به آنهـا تعلیم 
بدهنـد. دیـن و معرفت دینـی را هم کـه دانشـگاهیها احتیـاج دارنـد، علمـای حوزه بـه آنها 
تعلیـم بدهند. سـّر حضور نماینـدگان روحانـی در دانشـگاهها، همین اسـت. چه قـدر خوب 
اسـت که این ارتباطها، برنامه ریزی و سـازماندهی بشـود. این، یکی از بهتریـن و طبیعیترین 

وحدتهاسـت.   68/09/29  

حوزه و دانشگاه، دو شعبه از مؤسسه  علم و دین

هر کاری می کنید »بااخالص« باشد
عزیزان مـن! اخـاص چیز خیلـی مهمـی اسـت؛ اخـاص را فراموش نکنیـد. هر 

ت
حزب ا... این اس

کاری می کنیـد، بااخـاص باشـد. اخـاص، یعنـی هیـچ انگیـزه ی دیگـری را جز 
انگیزه ی الهی و رضـای پـروردگار و انجام مأموریت و مسـئولیت خدایـی، وارد کار 
نکنید. این اخاص، برکـت عجیبـی دارد؛ اثر طبیعـی دارد. یکـی از آثارش همین 
اسـت که ناگهان یـک سـیر طـّی األرض و سـمایی بـرای ارواح مسـتعد بـه وجود 
مـی آورد... در طول هشـت سـال یا بیشـتر، در ایـن جبهه های نبـرد، چشـمه های معرفت و 
بصیرت و نورانّیـت در دلهای این جوانان باز شـد؛ چیزهـا دیدند، چیزها فهمیدنـد، مقاماتی 
را طـی کردند، عـروج کردنـد و بـه چیزهایی رسـیدند که اگـر به هر سـالکی که اهـل علم و 
معرفت هم باشـد، بگویند شـما چنانچه بیسـت سـال، سـی سـال عبادت کنید و مخلصانه 

کار کنید و زحمت بکشید، به اینجا می رسید، با شوق و ذوق خواهد رفت.    76/6/26  

محمدرضا: من مطمئن هستم با شناخت اسام، جوانان غربی عاشق این دین خواهند شد و 
دشمنان تنها ساحشان تحریف اسام و روح با عظمت آن است که باید تمام مسئوالن و مسلمانان 
در مقابل این تحریفات موضع قاطع بگیرند و ان شاا...  اسام بر مستکبران جهان پیروز خواهد شد و 

این وعده خداوند است.
 9735***910: لطفا نسخه اعانات نشریه را با ابعاد بزرگتر قرار دهید تا راحت تر خوانده شود. 
نسخه های فعلی کوچک هستند. همچنین نوشته های خاکستری را تیره تر کنید تا بهتر دیده 

شوند. یاحق.
 5141***911: سام،واقعا خدا قوت،من امروز دومین نشریه شما رو خوندم، خیلی عالیه 
خصوصا امروز که آموزش احکام نیز داشتید،امیدوارم نشریه دایمی بشه. بخشوده هستم از آستانه 

اشرفیه.
 7847***913: ســام لطفا از تحــوالت میدانی منطقه بخصوص عراق و ســوریه و بحث 

مهدویت مطلب بگذارید. باتشکر
 5204***918: باسام خوشبختانه نشریه خط حزب ا... امروز در نوار مرز مرخیل نقطه صفر 

مرزی طرفدار داره. محمدباقر
احمد رضایی: سام ، خدا قوت . پیشنهاد میشود از شــماره ی بعد بخشی را به موضوعات 

موبوط به انتخابات و طرح شاخص هایی برای انتخاب اصلح اختصاص دهید .
 6765***918: سام باتشکر از نشریه خوبتون در شماره 11 درمورد مطلب"آسایش زن در 
خانواده باید تامین شود" واقعا حرفهای درســت و دقیقی حضرت آقا فرمودند،خاهای شدیدی 
وجود دارد، واقعا زن در خانواده و در اجتماع تنهاست! حتی در مذهبی ترین خانواده ها!!!  جایگاه 
زن، شــأن زن و احترام واقعی زن در خانواده ها رعایت نمیشــود تا زن آرامش روانی و عاطفی و... 

داشته باشد. 
 4685***917: سام برای استفاده متن ها در نشریات مذهبی نیاز به فایل رایانه ای هست؛ 

چطور می شود فایل   رو به ما هم برسانید؟ 
پاسخ: سالم علیكم. شما میتوانید با مراجعه به http://khl.ink/khat متن هرکدام از 

مطالب را  جداگانه مشاهده و دریافت کنید.
 8688***912: سیدمهدی حسینی از قم؛ سام بر همت و بصیرت و نیت پاکتان. آیا می توان 
نشریه شما را مشترک شد؟ضمنا حاضرم داوطلبانه، نشریه را در قم توزیع کنم. سوال دیگراینکه 

آیا مطالب یا عکسی که مرتبط با موضوع نشریه باشد را می پذیرید؟ سام خدا بر رهبرم سیدعلی.
پاسخ: سالم علیكم. شما میتوانید شماره همراه خود را به 10001028 پیامک کنید و یا با مراجعه به 
قسمت عضویت در پیوند khl.ink/khat، مشخصات خود را  ارسال نمائید. همچنین راه ارتباطی 

Khat@khamenei.ir برای مخاطبان فراهم است.   

واژه کلید

آرزوی همه بشر...
سلسله ی اهل بیت نبیّ اکرم در طول تاریخ خورشیدهای فروزانی بوده اند که در معنا 
توانسته اند بشــریت روی زمین را با عالم غیب و با عرش الهی، مّتصل کنند: »السبب 
المتصل بین االرض و السماء«.)1(... یکی از آن خورشیدهای فروزان، به فضل و کمک پروردگار 
و به اراده الهی، امروز در زمــان ما به عنوان بقیةا... فی ارضه، به عنــوان حجةا... علی عباده)2(، 
به عنوان صاحب زمان و ولّی مطلق الهی در روی زمین وجود دارد. برکات وجود او و انوار ساطعه 
از وجــود او، امروز هم به بشــر می رســد. امروز هم انســانیت بــا همه ضعفهــا، گمراهیها و 
گرفتاریهایش از انوار تابناک این خورشــید معنوی و الهی که بازمانده اهل بیت است، استفاده 
می کند. امروز وجود مقّدس حضرت حّجت ارواحنافداه در میان انســانهای روی زمین، منبع 
برکت، منبع علم، منبع درخشــندگی، زیبایی و همه خیرات اســت... برای انسانی که دارای 
معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیست که احساس کند ولّی خدا، امام برحق، عبد صالح، بنده 
برگزیده در میان همه بندگان عالم و مخاطب به خطاب خافــت الهی در زمین، با  او و در کنار 

اوست؛ او را می بیند و با او مرتبط است.    78/9/3
1( مفاتیح الجنان، ص 535 )دعای ندبه(.  |   2( کمال الدین، ص 331 ح 16.

حدیث شـرح

حكم مراسم لعن
 س: نظر حضرت آیت ا... خامنه ای درباره ی برگزاری مراسم لعن چیست؟

ج: حضرت آقا بارها فرموده اند که به مقدسات سایر مذاهب توهین نکنید. بنابراین باید از این کار 
پرهیز کرد و نکته ی جالب توجه اینجا است که برخی می گویند در مجالس خصوصی اشکالی 
ندارد که لعن بگوییم؛ در حالی که حضرت آقا قید نزدند که مجلس عمومی باشد یا خصوصی، 
بلکه به طور کلی فرموده اند که به مقدسات سایر مسلمانان یعنی سایر فَِرق اسامی توهین نکنید. 
حضرت آقا در جایی فرموده اند: »آن شــیعه ای هم که از روی نادانی و غفلــت، یا گاهی از روی 
غرض - این را هم ســراغ داریم و افرادی را هم از بین شیعیان می شناسیم که فقط مسئله شان 
مسئله ی نادانی نیست، بلکه مأموریت دارند برای اینکه ایجاد اختاف کنند - به مقدسات اهل 
سنت اهانت می کند، عرض می کنم: رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خاف قانونی است.« 

بنابراین توهین به مقدسات سایر مذاهب اسامی به نظر حضرت آقا حرام شرعی است.  
http://khl.ink/vahdat

از مجموعه پاسخ های موضوعی احكام شرعی  مطابق با فتاوای حضرت آیت ا... خامنه ای 

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

سفر به مینودر
از آخرین باری که به این شهر رفته بودند، 18 سالی می گذشت.این بار هم برایشان از 

داشته ها و افتخاراتشان گفتند تا به آن ها ببالند.قزوینی ها هم اما خوب مهمان نوازی کردند.در جوار بقعه چهار 
انبیاء علیه السالم، دیدار  آب وآفتاب تازه شد: دیدار و »صحبت های پرشور و خالصانه ای که نظیر آن را در میان 

ملتهای دیگر هیچ کس سراغ نداده است«.  82/9/25

کتاب »مطلع عشــق«  گزیده ای از رهنمودهای رهبــر معظم انقاب بــه زوج های جوان و 
خانواده هاست که به همت حجت االسام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری گردآوری 
و تدوین شده و در ابتدای کتاب نیز دســتخط رهبر انقاب به عروس ها و دامادها آمده است. و 
در مجموع تا کنون بیش از چهل بار تجدید چاپ شده 
است. این کتاب  از یازده فصل تشکیل شده است. چهار 
فصل اول این کتاب عبارتند از: کام اول؛ ازدواج؛ ناموس 
طبیعت، دستور شریعت، کام دوم؛ کانون گرم خانواده، 
کام سوم؛ غروب عشق و قحطی عاطفه در غرب و کام 
چهارم؛ حقوق متقابل زن و شــوهر. ایــن چهار فصل 
بیشتر به مباحث معرفتی می پردازند و فلسفه ازدواج و 
رفتارهای زوجین را تبیین می کند. هفت فصل بعدی 
کتاب هم توصیه ها و رهنمودهای رهبر انقاب اســت 
به زوج های جوان و خانواده های آن ها در باب چگونگی 
مراسم ازدواج، تقسیم کار در خانواده، حذف تشریفات 

زائد و همین طور آغاز زندگی مشترک و تداوم آن.  

خواندنی پیشنهاد

 انتشارات انقالب اسالمی

 آن قدرىت که از انتخاب مردم به وجود آمد، محرتم است؛ در 

مقابل آن، کىس نبایستى سینه سپر بکند، در مقابل او کىس 

نباید قهر و غلبه اى به کار بربد که اگر یک چنین کارى کرد، 

اسم کار او فتنه است.

هفته اخبار

ــه  ــیعیان نیجری ــر ش ــی رهب ــم زکزاک ــید ابراهی ــور س حض
  )(در دیدار شرکت کنندگان اجالس مجمع جهانی اهل بیت

86/5/28   )(با  رهبر انقالب در حسینیه امام خمینی

روحانی روشنفكربا  قدرت ارتباط گیری با نسل جوان
مرحوم شهید مفتح عاوه بر این که یک روحانی برجسته و فداکار و روشنفکر و آشنای  ت تاریخی

روایـ

به نیاز زمان بود، خصوصیتی داشــت که در تعداد معدودی از فضای آن زمان این 
خصوصیت دیده می شد. آن، قدرت ارتباطگیری با نسل جوان و دانشجویان و کسانی 
بود که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک عالم به دین بشنوند. لذا 
هم در دوران قبل از انقاب و هم بعد از پیروزی انقاب، میدان کار این مرد روحانی 
بزرگوار، غالبا منطقه ی جوانان - بخصوص دانشجویان - بود؛ هم در مساجدی که ایشان حضور 
پیدا می کرد و هم در سخنرانیهایی که در محیط کار و شغل معمولی خود داشت. تصادفی هم 
نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی، یا حوزه و دانشگاه، روز شهادت ایشان قرار داده شد؛ چون 

انصافا حلقه ی وصلی بود که متناسب با چنین خصوصیتی می نمود.    76/6/26  

به مناسبت سالروز شهادت شهید مفتح

)( تصویری از حرم امامین عسگریین

توصیه های رهبر انقالب به زوج های جوان

هفته سخن


