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گوارا باد بر شـــهدا، این نعمت بزرگ الهی! آنها با شـــهادت، اجرشـــان را گرفتند. شـــهادت، یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی، و میهمان 
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رزمایِش امت اسالم
نگاهی به ظرفیت ها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی حج از منظر رهبر انقالب

ازدواج دختر مسلمان 
مثل ازدواج فاطمه ی زهرا� باشد

گـــزارش   یک کشف خون آلود 
وقتــی حــدود پنــج قــرن پیــش، اســتعمارگران هفتـــــه

اروپایی کــه به مــدد انقــاب صنعتی و بــه قول 
خودشــان عصر رنسانس بســاط جهان گشایی 
به پا کرده بودنــد و پا به قــاره آمریکای امروزی گذاشــتند و با 
کشتار بومیان آنجا پاک سازی نژادی را کلید زدند، شاید کسی 
در دنیا تصور نمی کرد روزگاری بیاید که رژیمی با عنوان ایاالت 
متحده آمریکا در جهان یکه تــازی کند و داعیــه دار و پرچم دار 
حقوق بشر و حفظ کرامت انسان شــود؛ اما واقعیت همانی 
بود که همه دیدند! اشــغالگرانی که یک سرزمین مستقل را 
تصاحب کرده و نام آن را کشف ســرزمین گذاشتند، طی دو تا 
سه قرن با کشتار بومیان محلی و بعدها با راه انداختن نظام 
بــرده داری از میان ســیاهان، تاش کردند تــا پایه های تمدن 
جدیدی را بر مبنــای ارزش های آمریکایی پایه گــذاری کنند که 
حــاال در جهــان، ادعــای ســلطه گری و برتری جویــی می کند و 
شــعار حقوق بشــر ســر می دهد: »قاره آمریکا هم صاحبانی 
داشت، تمدنی داشت، ملت هایی داشت؛ این ها با حیله های 
گوناگون ــ که همه این ها در تاریخ های دقیق مشخص است؛ 
کتاب بخوانید ان شــاءاهلل، این حقایق را بیشتر از نزدیک درک 
کنید ــ فاجعه آفریدند؛ قتل، غارت، کشــتار جمعی، شکنجه، 
فشــار، برده گیری، برده داری؛ این کارها را غربی هــا کردند. در 
این ســه قرن، در همــان حالی کــه غربی ها در عمــل این جور 
مشــغول جنایت بودنــد، روشن فکرانشــان و متفکرانشــان 
برای دنیا قانون حقوق بشــر کشــف و وضع می کردند! یعنی 
این تناقــض در عمل و قــول، این ریاکاری غربی ها ]مشــهود 

است[. در عمل آن جور، در زبان این جور.« ۱4۰۱/۰۳/۱4

   میوه های تلخ حقوق بشر آمریکایی
حاال پنــج قــرن از آن روزگار می گــذرد و میوه های تلخ شــجره 
خبیثــه حقــوق بشــر آمریکایــی در جای جــای دنیــا خــودش 
را نشــان داده و کام مــردم جهــان را تلخ کــرده اســت. در این 
میان، مــردم مظلوم و در عیــن حــال آزاده ایران، بیــش از هر 
ملت دیگری معنــا و مفهوم این مــدل عجیب غریب از حقوق 
بشــر را فهمیده اند. نخســتین شــراره های آتش حقوق بشر 
آمریکایــی در یــک قــرن اخیــر، وقتی بــه خرمن ســرمایه های 
مــردم این ســرزمین افتــاد که رژیــم ایــاالت متحــده آمریکا با 
طراحــی کودتای ننگیــن 28 مــرداد ۱۳۳2، شــاه فــراری را به 
مسند قدرت بازگرداند و دولت ملی گرای آن روز را که به دنبال 
ملی کردن صنعت نفت ایران بود، به زیر کشــید و تا 25 ســال 
بعد از آن، یعنی تا صبــح 22 بهمن ۱۳5۷، بر مقــدرات مادی 
و معنــوی ایــن ملــت خیمــه زد. در ادامــه، وقتی کاســه صبر 
مــردم این ســرزمین لبریز شــد و بســاط ظلــم 25۰۰ســاله را 

ادامه در صفحه 3برچیدنــد و تاش کردند تا خودشــان 

مروری بر کارنامه ننگینمروری بر کارنامه ننگین
 دولت آمریکا در زمینه حقوق بشر دولت آمریکا در زمینه حقوق بشر
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نگاهی به ظرفیت ها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی حج از منظر رهبر انقالب

یادداشت هفته

زمایِش امت اسالم ر
حــج، فریضــه ای جامع و چند وجهی اســت: »گویی 
همــه ی جوانــب مهّم فــردی و اجتماعی، و زمینی و 
آســمانی، و تاریخی و جهانِی دین، قرار اســت در حج 
مــرور شــود.«      ۱۳۹۹/۰5/۰۷ و در ابعــاد مختلــف 
سیاســی، معنوی، عبادی، اخاقی و... کارکردهای 
بی شماری دارد. یکی از این ابعاد، جنبه ی اجتماعی 
حــج اســت. در حقیقــت »حــج دو رویــه ی متفــاوت 
و مکّمــل یکدیگــر دارد: یــک رویــه ی فــردی، یــک 
رویــه ی اجتماعــی؛ هر دو را بایــد رعایت کرد و توّجه 
داشــت.«      ۱۳۹4/۰5/۳۱ اما مهم ترین ظرفیت ها 
و کارکردهای سیاســی و اجتماعی حج کدام است؟

   رزمایش قدرت در مقابِل کانون های فساد و ظلم
از منظر سیاســی و اجتماعی، »حج، رزمایش قدرت 
در برابر مســتکبرانی اســت که کانون فســاد و ظلم و 

ضعیف ُکشــی و غارتگری اند.«      ۱۳۹۹/۰5/۰۷
در ُبعــد اجتماعــی، عظمت حج در چند موضوع ُبروز 
و ظهــور دارد. اولیــن جنبــه ی عظمــت حــج در ُبعــد 
اجتماعــی، وحــدت مســلمین اســت. در حــج »یــک 
عامــل اجتماعــی وجــود دارد و آن وحــدت اســت، 
برادری اســت، یکرنگی اســت... این تجّمعات عجیب 
مردمــی در کنــار هم، یکــی از مظاهر حیات اجتماعی 

اســام است.«      ۱۳۹8/۰4/۱2
دومین ظرفیت اجتماعی این است که »حج، نمایش 
توانایی های سخت و نرم اّمت است.«  ۱۳۹۹/۰5/۰۷ 
تــا جایــی کــه »بــه جرئــت می تــوان گفــت: همین یک 
تکلیف اســامی اگر درســت و چنان که شریعت اسام 
خواســته اســت مــورد بهره بــردارى قرار گیــرد، بعد از 
زمانی نه چندان بلند، امت اسامی را به عزت و قدرتی 
که در خور آن اســت خواهد رســاند.«  ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ 
ایــن ظرفیــت عظیــم، همــان قدرتــی اســت کــه برای 

تمدن ســازی اسامی به آن احتیاج داریم.
روشــنگری و بصیــرت، ســومین ظرفیــت اجتماعــی 
حج اســت، لذا »فرصت حج را برای روشــنگری در این 
زمینه هــا و اعــام برائــت از اســتکبار و آمریــکا نباید از 

دست داد.«  ۱۳8۳/۰۹/۳۰ 
چهارمیــن قابلیت اجتماعی حــج، آرامش اجتماعی 
اســت؛ در حقیقــت »حــج از این جهــت هم که نگاه به 
مجموعه ی مســلمانها اســت، ســیاه و سفید و زرد و 
یتها و اقــوام و جغرافیای مختلف 

ّ
انــواع و اقســام مل

آنجا جمع میشــوند ُدور خانه ی خدا طواف میکنند، 
همه یک عمل را انجام میدهند، این یک آرامشــی به 

انســان میبخشد.«   ۱۳۹۷/۱۱/۱4
پنجمیــن جنبــه ی اجتماعی حــج ابراهیمی، »تبادل 
تجربّیــات بــا یکدیگــر اســت. خیلــی از کشــورهای 
ــت 

ّ
اســامی تجربّیاتــی دارنــد؛ فــرض بفرماییــد مل

ایــران، تجربــه ای دارد در مواجهــه ی بــا دشــمن، در 
شناســایی دشــمن، در اعتماد نکردن به دشمن، در 
اشــتباه نکردن ]در شــناختن[ دوست از دشمن؛ ما 

تجربه داریم... حج یک فرصتی است که اینها منتقل 
بشــود.«      ۱۳۹4/۰5/۳۱

و ششــمین بعــد اجتماعــی حــج هــم این اســت که 
نس 

ُ
تهای مسلمان در حج باهم آشنا میشوند، ا

ّ
»مل

پیــدا میکننــد، زبــان هم را میفهمنــد... به هم نزدیک 
میشــوند، شــبهه ها برطــرف میشــود، دشــمنی ها 
کم رنــگ میشــود و بتدریــج برطرف میشــود، دلها به 
هــم نزدیــک میشــود، دســتها به کمک هــم می آیند، 
تها میتوانند 

ّ
کشورها میتوانند به هم کمک کنند، مل

بــه هم کمک کنند.«    ۱۳۹۶/۰5/۰8

   موســم حج، عید بزرگ مسلمین
اگــر بخواهیــم حج بــا تمامی ظرفیــت هایی که دارد، 
کارکرد و اثرات خودش را داشته باشد، باید مواردی 
را رعایت کنیم؛ نخســت اینکه »نگاه به حج باید نگاه 
بــه یــک نعمــت و فرصت بــزرگ الهــی باشــد... اگر به 
چشم فرصت نگاه کردیم، آن وقت دید ما باز خواهد 
شد، وظائف خودمان را بیشتر توجه خواهیم کرد.«    
  ۱۳88/۰8/۰4 به عبارت بهتر »فرا رســیدن موســم 
حــج را بایــد عیــد بزرگ اّمت اســامی به شــمار آورد. 
فرصــت مغتنمــی کــه این روزهــای گرانبها در همه ی 
سالها برای مسلمانان جهان پدید می آورد، کیمیای 

معجزه گری اســت.«      ۱۳۹2/۰۷/22
دومین نکته این اســت که »بایســتی مفاهیم حج را 
دانســت، فهمید، برطبق آنها رفتار کرد و عمل کرد.«    
   ۱۳۹۷/۰4/25اهمیت بحث آنگاه روشــن می شــود 
کــه »از مفاهیــم حــج و نکته هایــی کــه در حج وجود 
دارد، هیچ کس نباید جلوگیری کند و ممانعت ایجاد 
کنــد... جلوگیــری، منع، فقط این نیســت که نگذارند 
شما بروید مّکه، ممکن است بگذارند بروید مّکه اّما 
نگذارنــد کــه از مفاهیــم حج اســتفاده کنید؛ این هم 
صّد عن  ســبیل  اهلل اســت، این هم صّد عن المسجد 

الحرام اســت.«      ۱۳۹۷/۰4/25
ــج و  ــه ی ح ــاج در عرص ــه »حّج ــوم اینک ــئله ی س مس
در میــدان ایــن فریضــه ی بــزرگ اســامی، بــه معنــای 
واقعــی کلمــه برادرانــه بــا هــم رفتــار کننــد؛ بــه 
ــم  ــه چش ــه ب ــد، ن ــگاه کنن ــر ن ــه یکدیگ ــرادر ب ــم ب چش
بیگانــه، نــه بــه چشــم دشــمن... بایــد ســعی بکنیــم 
کــه نــه فقــط جــدال زبانــی نداشــته باشــیم، تنافــر 
قلبــی هــم نداشــته باشــیم.«  ۱۳۹2/۰۶/2۰ امــروزه 
»میلیاردهــا خــرج میکننــد بــرای اینکــه بیــن مذاهــب 
اســامی اختــاف بیندازنــد و دشــمنی ایجــاد کننــد... 
هیچ کــس نبایــد کمــک کنــد بــه ایــن اختاف افکنــی؛ 
هرکــس کمــک کنــد، در توطئــه ی آنهــا و در تبعــات 
معنــوی و الهــی ایــن گنــاه بــزرگ شــرکت خواهــد 

داشــت.«   ۱۳۹۶/۰5/۰8
مسـئله ی بعـدِی مـورد توجـه ایـن اسـت کـه حـج 
گفتگـو  مظهـر  بایـد  باشـد،  تفاهـم  مظهـر  »بایـد 
باشـد.«      ۱۳8۹/۰۷/۱۷ لذا توصیه ی اکید این اسـت 

کـه »حقایـق را منتقـل کنیـد؛ نـه فقـط بـا زبـان، بلکـه 
بـا زبـان و عمـل؛ حقایـق اسـام را بگوییـد، حقایـق 
شـیعه را بگوییـد، حقایـق انقـاب اسـامی را بگویید، 
بگوییـد.«     دارد  وجـود  امـروز  کـه  را  ماجراهایـی 
 ۱۳۹2/۰۶/2۰بـه عبـارِت سـاده تر »ارتبـاط برقـرار کنید، 
حـرف بزنیـد، خبـر بدهید، خبـر بگیرید، روحیه بدهید، 
روحیـه بگیریـد؛ حقایقـی را کـه دربـاره ی اسـتکبار، 
میدانیـد...  مخالفیـن  معاندیـن،  مسـتکبرین، 
تشـریح کنیـد.«   ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ بـرای عمـل بـه ایـن 
وظیفـه، دو ماحظـه را بایـد رعایـت کـرد: اول اینکـه 
»یـک زائـر ایرانـی بایـد مظهـر انسـانی متدیـن مؤدب، 
مرفـه، بـا انضبـاط، مهربـان بـا دیگـران و معتقـد بـه 
از هـر  ایـن تبلیـغ عملـی  بـرادری اسـامی باشـد و 
سـخن و بیانی مؤثرتر اسـت.«  ۱۳۹۰/۰۹/28 و دوم 
بـرادران مسـلمان در دنیـای  بـا  اینکـه »ارتباطـات 
اسـام بایـد در ایـن مرکـز مهـم ]حـج[ احیـاء شـود.«    

۱۳۹۱/۰۷/۰۳  
اعام برائت از کفار و دشمنان، از دیگر اقدامات مهم 
در حــج اســت کــه ضیوف الّرحمان »همه احســاس 
کننــد کــه در مقابل یک خطر قرار دارند، در مقابل یک 
دشــمن قــرار دارنــد؛ همه از عمق وجود، نســبت به 

این دشــمن برائت بجویند.«      ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
مســئله  ی دیگــر حمایــت از مظلومان اســت. یکی از 
موضوعــات اصلــی در این زمینه توجه به مســئله ی 
فلســطین اســت: »یکــی از مســائلی کــه در حج باید 
مورد توّجه قرار بگیرد، مســئله ى فلســطین است.« 
ــت فلســطین یا 

ّ
     ۱۳۹۳/۰۶/۱۶»مــا اگــر در حــج از مل

مظلومیــن دنیــای اســام مثــل مظلومیــن یمــن و 
دیگران دفاع و حمایت میکنیم... یک فریضه است.«   
 ۱۳۹8/۰4/۱2 لذا افشای صهیونیسم در فرصت حج 
یکی از وظایف مهم اســت: »امروز بای صهیونیســم 
بــرای دنیــای اســام، بای نقــد و فوری و دِم دســتی 

اســت... این را باید افشــا کرد.«    ۱4۰۱/۰۳/۱8

ــکر حج یعنی استفاده حداکثری از فرصت حج
ُ

   ش
فرصــت حــج، نعمــت بزرگــی اســت کــه بایــد ُشــکر 
آن را بجــا آورد و »شــکر کامــل نعمــت بــزرگ الهــی 
از  اســتفاده ی حداکثــری  و  حــج در قدرشناســی 
ایــن فرصــت بی نظیــر اســت.«  ۱۳۹۰/۰۹/28 بــه 
گونــه ای کــه »اگــر قــدر آن شــناخته و چنانکــه 
شایســته اســت بــه کار گرفتــه شــود، بســیاری از 
ــاج  ــام، ع ــای اس ــیب پذیری های دنی ــیبها و آس آس
خواهــد شــد.«   ۱۳۹2/۰۷/22 بنابرایــن بــاور داشــته 
باشــیم کــه »اگــر حــج، به گونــه ای کــه طبیعــِت ایــن 
ــیاری  ــد، بس ــدا کن ــق پی ــد، تحّق ــا می کن ــب اقتض واج
از مشــکات مســلمانها حــل خواهــد شــد. حــج، 
حامــل معنویــت و وحــدت و آگاهــی و معرفــت 
اســت. اینهــا بــرای ملتهــای اســامی چیــز کمــی 

۱۳8۰/۱۱/۰۳ نیســت.«  
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این ملِت زنده در هر زمانی بر طبق آنچه که نیاز کشـــور بوده اســـت 
و آنها احساس کرده اند، دانسته اند که نیاز کشور است، با شوق و 
رغبت حرکت کردند. از حق و انصاف نباید گذشـــت که اینجور است 
و همیشه همینجور بوده است؛ امیدواریم در آینده هم همینجور 
باشـــد. و همین موجب شـــده است که دشمنان ما از فشار آوردن 
بر ملت ایران و بر مســـئولین کشور نتوانند طرفی ببندند و سودی 
ببرند. تهدید میکنند، حرف میزنند، اما نتوانستند از این تهدیدها، 
از ایـــن تبلیغات علیه این ملت ســـودی ببرنـــد. ملت بحمداهلل راه 
خودش را ادامه داده است. این راه، راه تکامل و راه پیشرفت است. 
ما ادعا نمیکنیم که توانسته ایم به هدفهای واالی این انقاب - که 
معارف حقیقی اسام است - برسیم؛ نه، اما در این راه داریم حرکت 

میکنیم؛ داریم پیش میرویم.      ۱۳8۷/۰۶/2۹  

حرکت ملت ایران همواره 
در مسیر پیشرفت و تکامل است 

خطبه های انقالب  

یاد خدا را مغتنم بشمارید

به رسم آیه ها  

وقتـــی شـــما از خدا میخواهیـــد حادثه ای اتفـــاق بیفتد که به آن 
نیـــاز داریـــد، در کنار دعا، باید نیرویتان را هم به کار ببندید. مثًال اگر 
احســـاس تنبلی به شـــما دســـت میدهد و دعا میکنید که خدای 
متعـــال این احســـاس را از شـــما بگیرد، در کنار دعـــا، باید اراده و 
هّمـــت نیز به خرج دهید. یعنی در این جا هم، باز وســـیله ماّدی و 
وســـیله طبیعِی دیگری هســـت که همان هّمت کردن است. باید 
هّمت و اراده کنید. هیچ کس خیال نکند که اگر در خانه بنشینیم 
و بـــه تـــاش و اقدام نپردازیم، حتی اراده هم نکنیم و فقط به دعا 
مشـــغول باشـــیم، خدا حاجاتمـــان را برآورده میکنـــد؛ نه. چنین 
چیزی امکان ندارد. پس، دعا در کنار تاش و با تاش است. بعضًا 
خیلی از تاشـــها به نتیجه نمیرســـد؛ اما همین که دعا کردید، به 

نتیجه خواهد رسید.      ۱۳۷۳/۱۱/28  

همیشـــه دشمنان اسام خواسته اند دل مسلمانان را مشوش 
و مضطرب کنند. در طول تاریخ اســـام موارد زیادی پیش آمده 
است، قبل از اسام هم در مورد حرکتهای عظیم جهادی پیامبران 
قبـــل از نبـــی مکرم، مؤمنینی که توانســـتند ایمان خودشـــان را 
اســـتوار نگه دارند، آرامش روحی پیـــدا کردند. این آرامش روحی 
حرکات آنها را در اختیار جهت ایمانی قرار داد؛ مشـــوش نشـــدند، 
مضطـــرب نشـــدند، راه را گـــم نکردند؛ چون در حال تشـــویش و 
اضطراب، پیدا کردن راه درســـت دشـــوار میشـــود. انسانی که از 
آرامش روحی برخوردار است، درست فکر میکند، درست تصمیم 
میگیرد، درست حرکت میکند. اینها نشانه های رحمت الهی است. 
امـــروز جامعـــه ی انقابی ما، مردم مؤمن ما، نیاز به این دارند که 
این آرامش را، این ســـکینه را، این طمأنینه و وقار را در خودشـــان 
هرچه بیشـــتر به وجود بیاورند. »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب«.)۱( 
یاد خداســـت که دلها را در ماجراهای طوفانی دنیا و زندگی حفظ 

میکند. یاد خدا را مغتنم بشمارید.      ۱۳88/۰۳/2۹  
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خداوند حاجاتمان را با دعا 
در کنار تالش برآورده می کند 

درس اخالق  

بر سرنوشتشان مسلط شوند، این خیزش عمومی 
و بنیــادی بــه مــذاق حاکمــان ســلطه گر ســرزمین 
آمریــکا خــوش نیامــد و ایــن بــار تــاش کردند تــا با 
قطع یک طرفه روابط سیاســی و اعمال تحریم های 
اقتصادی، رگ حیات مردم تازه انقــاب کرده را قطع 
کنند. این تروریســم اقتصادی، هم زمان با آغاز جنگ 
تحمیلــی رژیــم بعثــی صــدام علیه ایــران اســامی، 
بــا شــدت بیشــتری ادامه یافــت تــا جایی که ســران 
دولت هــای مختلف آمریکا در ســال های حماســه و 
خون، از یک طــرف تمام قد پشــت صدام ایســتادند 
و انــواع و اقســام کمک هــای نظامی، تســلیحاتی و 
اطاعاتــی را خــرج او کردند تــا به گمــان خویش، کار 
ملت ایران را یک ســره کنــد و از طرف دیگر، با شــدت 
بخشــیدن به تحریم های اقتصــادی، ســعی کردند 
معیشت و زندگی مردم را با محدودیت مواجه کنند؛ 
بماند که هــدف قــراردادن کشــتی های حامل نفت 
ایران و ســکوهای نفتی که شــاهرگ اقتصادی ایران 
آن روز بــود نیز، بــرگ دیگــری از پرونده ســیاه حقوق 
بشــر آمریکایی را ورق زد. در تمام آن سال ها تا امروز، 
ده ها قانــون و فرمان اقتصــادی از داماتــو گرفته تا 
آیسا و کاتســا و ...، با ظاهری متمدنانه و اتوکشیده 
از کنگــره و دولت هــای آمریکا بیــرون آمده تــا مردم 
ایــران را از حقوق طبیعــی و خدادادی شــان محروم 
کند و ایــن بازی همچنــان بــا فریادهــای »وا حقوق 
بشــرا« ادامه دارد! اما این همه بازی حقوق بشــری 
آمریکایی نبوده و نیســت؛ حمایت مالی و سیاســی 
از گروهــک تروریســتی منافقین کــه بیــش از هفده 
هزار نفر از مــردم و مســئوالن ایرانــی را در دهه ۶۰ و 
بعد از آن، ترورکرده و به خاک و خون کشــیدند، برگ 
سیاه دیگری از این پرونده اســت. این نمایش علنی 
وقاحــت همچنــان ادامــه دارد و یکــی از تازه تریــن 
موارد آن، حضور اخیــر مایک پنس، معــاون دونالد 
ترامــپ در گردهمایــی اعضــای گروهک تروریســتی 
منافقین در آلبانی و دیدار وی با سرکرده این گروهک 
بوده اســت. هدف قراردادن هواپیمای مسافربری 
ایرانی بر فراز آب هــای خلیج فــارس در تیرماه ۱۳۶۷ 
و شــهادت مظلومانه 2۹۰ مســافر بیگناه و اعطای 
مدال شــجاعت به فرمانــده ناو وینســنس، تحریم 
داروهــای بیمــاران خــاص و نقش آفرینــی در تــرور 
دانشــمندان هســته ای ایــن ســرزمین، میوه هــای 
تلخ دیگری از درخت حقوق بشــر آمریکایــی و غربی 
اســت؛ اما نماد بارز حقوق بشــر آمریکایــی کمک به 
صدام و حمایــت از تروریســم علیه ملت ایــران بوده 
است: »پشت سر صدام چه کسی بود؟ آمریکایی ها 
بودنــد، غربی هــا بودند، همــان کســانی بودند که 
بمب هــای شــیمیایی را بــه او دادنــد ... از هفتــم تیر 
تا دوازدهم تیر شــما ببینیــد چقدر تــرور، قتل عام و 
کشــتار ]انجام شــد[؟ ... اگر طــراح این حــوادث هم 
سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودند، حداقل 
کمک کننده بودند؛ حداقل تشــویق کننده بودند.«   

۱۳۹4/۰4/۰۶     
تــرور وقیحانــه و ناجوانمردانه ســردار ملــت ایران و 
امت اســامی، حاج قاســم ســلیمانی، کــه قهرمان 
مبــارزه بــا تروریســم بــود و نیــز اعمــال تحریم هــای 
ظالمانه در عرصــه داروها و واکســن کرونــا، در زمره 
تازه ترین مــوارد پرونــده ســیاه و نمایــش دروغین 

حقوق بشر آمریکایی محسوب می شود.

   جهان اســالم؛ صحنه نمایش دروغ حقوق 
بشری یانکی ها

سیاهه جنایات ضدبشری رژیم ایاالت متحده آمریکا 
به ایران اسامی محدود نبوده و نیست. نگاهی به 
کشــورهای مختلف جهان اســام به ویــژه از دوران 
بعد از جنــگ جهانــی دوم تاکنــون، ایــن حقیقت را 
یادآوری می کند که دولت آمریکا بــرای حفظ منافع 
نامشروع خود و متحدانش، از هیچ جنایتی فروگذار 
نکــرده و نمی کند. حمایت سیاســی علنی و آشــکار 
از ۷۰ ســال اشــغالگری و جنایت رژیم صهیونیســتی 
در ســرزمین فلســطین و فشــار بر گروه های مبارز و 
آزادی خواه فلسطینی برای تن دادن به پیمان های 
به اصطاح صلح، به موازات حمایت مالی از این رژیم 
اشغالگر و نامشروع، بارزترین صحنه نقض حقوق 

بشر توسط آمریکا در جهان اسام است.
در یک دهــه اخیــر نیز رژیــم آمریــکا با هزینــه هفت 
تریلیــون دالری بــرای ایجــاد و تقویــت گروه هــای 
تروریســتی و تکفیری نظیر داعش که به راحتی سر 
می ُبریدنــد و آتش می زدنــد و می کشــتند، تاش 
کرد تــا افکار عمومی منطقــه و جهــان را از جنایات 
صهیونیســت ها و خطــر ناشــی از آن هــا، منحــرف 
کند؛ حــاال و بــا ناکام مانــدن توطئــه تکفیری ها در 
عراق و ســوریه، تــاش می کنند تا با انتقال ســران 
باقی مانــده داعش بــه پاکســتان و افغانســتان، 
آن هم بــا هواپیماهــای مجهــز آمریکایی، آســیای 
میانه را هم به صحنه نمایش حقوق بشر آمریکایی 
تبدیل کنند! بماند که اشــغال افغانستان و عراق 
در 2۰ ســال اخیــر و جنایــت و کشــتار مــردم در این 
کشــورها بــا بهانه هــای نخ نمــا نیــز قصــه پرغصه 
دیگــری از این ســیاهه جنایت اســت: »من تعجب 
می کنــم، آمریکایی هــا خجالــت نمی کشــند اســم 
حقوق بشــر را می آورنــد؟! هرکس دیگــری در دنیا 
ادعا بکند طرف داری از حقوق بشــر را، دولتمردان 
آمریــکا دیگر نبایــد این ادعــا را بکنند، بــا این همه 
فضاحتی که در کارنامه آن ها نسبت به حقوق بشر 
هست ... زندان گوانتانامو را همه می دانند، زندان 
ک 

َ
ابوُغریــب عــراق را همــه می دیدنــد، شــرکت ِبل

واتر را همه دیدند، حمله به کاروان های عروســی 
افغان ها را دیدند، کمک به تروریســت های نامدار 
که افتخار می کنند به تروریست بودن خودشان را 
همه دیدند ... باز می گویند حقوق بشر و خجالت 

هم نمی کشند!«        ۱۳۹2/۱۱/28

   مکری که باید افشا شود
در چنین شــرایطی باید »ادعاهای دروغ شیطان 
اکبر را افشا کنیم. شیطان اکبر آمریکاست؛ این ها 
ادعاهــای دروغی دارنــد، ایــن ادعاها باید افشــا 
بشــود. یکــی از ایــن ادعاها مســئله حقوق بشــر 
اســت. ضدحقــوق بشــرند و از حقــوق بشــر َدم 
می زنند و مدام نام حقــوق بشــر را می آورند و آن 
را مطرح می کننــد، درحالی که کارهایــی که این ها 
می کنند ضدحقوق بشر است ... علیه آفریقا، علیه 
نژادهــا، علیــه آمریکای التیــن، علیه همــه مردم، 
علیه مســلمان ها، علیه همه چیز حــرف می زنند؛ 
یعنی علیه حقوق بشــر اقدام می کنند، اما پرچم 
دفاع از حقوق بشر را دســت می گیرند. این را باید 
افشــا کــرد؛ ایــن دروغ بزرگی اســت که باید افشــا 

بشود.«        ۱۳۹۶/۱۰/2۶

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفته



نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال هفتم، شماره 347  |  هفته دوم  تیر   1401     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

دولت جوان حزب اللهی  

ســـؤال:   من یک انگشـــتر پیدا کرده ام؛ آیا جایز 
اســـت مبلغ آن را به فقیر صدقه بدهم و خودم 

از آن استفاده کنم؟
جواب: اگر قیمت آن، به مقدار دو و نیم گرم نقره 
یا بیشتر باشد و نشانه ای دارد که با آن صاحبش 
پیدا شود، باید یک سال )به صورتی که در رساله 
هـــای عملیه بیان شـــده( اعان گـــردد؛ چنانچه 
صاحب مال پیدا نشود می توانید آن را برای خود 
برداریـــد به قصد این کـــه هر وقت صاحبش پیدا 
شـــد عوض آن را به او بدهید یا برای او نگهداری 
کنیـــد تـــا زمانی که پیدا شـــد، بـــه او بدهید ولی 
احتیاط مســـتحب آن است که از طرف صاحبش 
صدقه بدهید. البته اگر در بین ســـالی که اعان 
می کنید از پیدا شدن صاحب مال ناامید شوید، 

احتیاط واجب آن است که صدقه بدهید.

حکم استفاده از مال پیدا شده

احکام  

کالم امام  

حزب اهلل این است    

یکی از فلسفه های بزرگ حج قضیۀ ُبعد سیاسی 
اوست... حج از آن روزی که تولد پیدا کرده     است، 
اهمیـــت ُبعد سیاســـی اش کمتـــر از بعد عبادی 
اش نیســـت، ُبعد سیاســـی عاوه بر     سیاستش، 
خـــودش عبادت اســـت. ... آن حجـــی که خدای 
تبارک و تعالی می خواهد و آن حجی که اســـام 
از ما خواســـته     است، آن است که وقتی می روید 
حـــج، این مســـلمین بـــاد را بیدار کنیـــد، متحد 
کنیـــد با هم،     بفهمانید به آنهـــا که چرا باید بیش 
از یک میلیارد مســـلمین تحت فشـــار دوتا قدرت   

  چندصدمیلیونی باشند.        ۱۳۶2/۰5/25 

در زمینه ی مسائل اقتصادی بایستی همه فّعال 
باشـــند، بخصـــوص جوانها؛ در جبهه ی مســـائل 
فرهنگـــی همـــه باید فّعـــال باشـــند، بخصوص 
جوانها؛ در جبهه ی حرکتهای سیاســـی و آگاهانه 
همه باید فّعال باشند، بخصوص جوانها. جوانها 
آماده انـــد و میتواننـــد فّعال باشـــند و فّعال هم 
خواهند بود به توفیق الهی. و فردای این کشـــور 
ق اســـت به جوانهای مؤمن و ُپرانگیزه ای که 

ّ
متعل

میتواننـــد با اراده ی قاطع، با نیروی جوانی، با فکر 
روشـــن، با ابتکار پی در پی، این کشور را ان شاء اهلل 

به اوج اعتاء برسانند.       ۱۳۹8/۰۱/۱4

اهمیت ُبعد
 سیاسی حج کمتر از 

بعد عبادی آن نیست

جوانان مؤمن و ُپرانگیزه 
کشور را به اوج اعتالء می رسانند 

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰28 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah       :ایتا   
ble.im/khattehezbollah            :بله   

ازدواج دختر مسلمان مثل ازدواج فاطمه ی زهرا� باشد

مناسبت  

خانواده  ایرانی  

انســـان باید بـــا خانواده ی خود خوش اخاق باشـــد؛ 
که این بایی اســـت که خیلی از آدمهای مؤمن و خوب 
مـــا هـــم به آن دچارنـــد؛ آدمهای خوبی اند اّمـــا با زن و 
بّچه ی خودشان بداخاقند، کج ُخلق و بداخاق و تند 
ت 

ّ
و ســـخت گیر که خیلی چیز بدی اســـت. اگر فکر و دق

کنید، خواهید دید رازهای عمیقی پشت این یک کلمه 
که انســـان با همسر خود و فرزندان خود خوش ُخلق 
باشـــد، هســـت. البّته این در مورد مردها بیشتر صدق 
میکنـــد اّمـــا زنها هم همیـــن جور... لکـــن عمده ، این 
مبتابِه مردها است که گاهی مثل ِشمر در خانه با زن 
و بّچـــه رفتـــار میکنند؛ حاال از یک جایی اوقاتشـــان تلخ 
است، یکی به آنها اهانت کرده، بدگویی کرده، عوضش 

را سر زن و بّچه درمی آورند.        ۱۳82/۱۱/2۶

ـــت را بـــه حقوق 
ّ
آن مســـیری کـــه کشـــور را، مل

اساســـِی خودش میرساند، کشور را در جایگاه 
اساســـِی خود قرار میدهد، همین تمّســـک به 
ارزشـــهای اساســـی انقاب اســـت. این ارزشها 
هم چیزهای ندانســـته و موهومی نیســـت؛ در 
بیانـــات امام کـــه ماحظه کنیـــد، کامًال واضح 
و روشـــن و جزو بّینات فرمایشـــات امام � 
اســـت؛ اینهـــا را باید ماک قـــرار بدهند و دنبال 
بکننـــد. و نْفس پیگیری این اهداف موجب این 
میشود که مردم هم هّمت کنند و وارد میدان 
بشـــوند و مســـائل را دنبال کنند و کلید اصلی، 
اینجا اســـت؛ حضور مردم در همه ی مســـائل، 

حل کننده ی مشـــکات است.       ۱4۰۰/۰5/۱2  

با همسر و فرزندان خود 
لق باشید

ُ
خوش خ

ارزشهای اساسی انقالب را
 مالک قرار دهید 

انسان فعال پرکاری بود. تمام عمر آقای صدوقی به فعالیت و تاش گذشــت. اگر شما بدانید که ایشان چقدر 
تاش آبــادی و عمران و رســیدگی به زلزله و رســیدگی به ســیل و رســیدگی به جنــگ زده و اینها داشــته، واقعا 
حیرت آور است. در ایرانشهر که ما بودیم - باز برگشتیم به خاطرات آن دوران - ایرانشهر سیل آمد، و ما که آن جا 
تبعید بودیم، یک گروه امداد درست کردیم. بیشترین و اولین و سریع ترین کمک از سوی آقای صدوقی بود که 
تا آخر هم ادامه داد... در یزد آقای صدوقی یک امام جمعه فقط نبود. به معنای واقعی کلمه ایشان نماینده ی 

امام بود یعنی برای مردم یزد رهبر و امام بود . دقیقا رهبری میکرد مردم را.     ۱۳۶۱/۰4/۱۳ 
به مناسبت یازدهم تیرماه، سالروز  شهادت آیت اهلل صدوقی به دست منافقین.

قای صدوقی به فعالیت و تالش گذشت  تمام عمر آ

عکس نوشت  

حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای بر مزار شهید آیت اهلل صدوقی  -  138۶/10/12

پدرها و مادرها نسبت به مقّدمات غیرالزِم ازدواج سخت گیری نکنند؛ جوانها که سخت گیری ای ندارند. بگذارند 
ازدواج، اسامی انجام بگیرد؛ بگذارند ازدواج برای دختر مسلمان و زن جوانی که در محیط اسامی است، مثل 
ازدواج فاطمه ی زهرا باشد: ازدواجی با پیوند عشقی معنوی و الهی، و جوششی بی نظیر میان زن و مرد مؤمن 
و مسلمان، و همکاری و همسری به معنای واقعی بین دو عنصر الهی و شریف، اّما بیگانه ی از همه ی تشریفات 
و زر و زیورهای پوچ بی محتوای ظاهری؛ و تربیت فرزند؛ و اداره ی محیط خانه؛ و البّته اندیشـــیدن و پرداختن به 
همه چیز جامعه و دین و دانش و فّعالّیت اجتماعی و سیاسی؛ این است ازدواج درست زن مسلمان؛ اسام این 
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