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امتیاز بزرگ حضرت خدیجه؟اهس؟سبقت در ایمان به رسول خداستسرکوب انقالب یک پروژه استکباری شکست خورده است جوانان افسران جنگ نرم هستند

»دختر جوانی درگذشت؛ خب حادثه تلخی بود،  سخـــن
دل ما هم ســـوخت، ولی واکنش به این حادثه هفتـــــه

بدون اینکه تحقیقی شـــده باشد، بدون اینکه 
می وجود داشته باشد، این 

ّ
هیچ گونه امر مسل

نبود که یک عّده ای بیایند خیابان را ناامن کنند، ناامنی را 
بـــرای مـــردم به وجود بیاورند، امنّیت را به هم بزنند، قرآن 
را آتـــش بزننـــد، حجـــاب از روی ســـر زن محّجبه بکشـــند، 
مســـجد و حســـینّیه را به آتش بکشـــند، بانک را به آتش 
بکشـــند، ماشـــین های مردم را آتش بزنند. واکنش به یک 
قضّیه ای که حاال تأّســـف آور هم هست، موجب نمیشود 
که یک چنین حرکاتی انجام بگیرد؛ این حرکات عاّدی نبود، 
طبیعـــی نبود. ایـــن اغتشـــاش برنامه ریزی داشـــت.«   
1401/7/11   این بخشـــی از بیاناتی اســـت که رهبر انقالب 
دانش آموختگـــی  مشـــترک  مراســـم  در  اســـالمی، 
دانشـــجویان دانشـــگاه های افســـری نیروهای مســـلح 
مطرح کردند؛ اما ماجرای اغتشاشات اخیر چگونه شروع 

شد و چه بود؟

   دست به کارشدن آتش بیارهای دشمن در فضای مجازی 
خانم مهســـا امینی، دختری که در یکی از مراکز آموزشی 
زیر نظر سازمان انتظامی حضور دارد، دچار عارضه شده 
و به یکی از بیمارســـتان های تهران منتقل می شود؛ اما 
تالش کادر درمان بی نتیجه اســـت و متأســـفانه او جان 
خویش را از دســـت می دهد. علت فوت معلوم نیســـت 
و هنـــوز تحقیقات ادامه دارد و گزارش پزشـــکی قانونی 
هنوز صادر نشده است که موجی از توئیت ها و پست ها 
در فضای مجازی و از ســـوی دیگـــر خبرها و تحلیل ها در 
شـــبکه های ماهواره ای مخابره می شـــود. خط مشترک 
همـــه این مطالـــب، محکومیـــت پلیس و متهم ســـازی 
ســـازمان انتظامـــی و در ادامه آن، حملـــه به ارزش های 
دینی و حجاب اســـت. هجمه رســـانه  ای بـــاال می گیرد و 
با ورود برخی چهره های ورزشـــی و هنری و به کمک فیک 
نیوزها و فعال شـــدن ربات ها، هشـــتگ داغ می شـــود و 
حجم مطالب با گرایش احساســـی و عاطفی، به ســـمت 
ایجاد نفرت و کینه و تولید خشونت سوق داده می شود. 

   آمریکا و رژیم صهیونیســتی؛ پشــت صحنه اغتشاشــات 
خیابانی 

»چـــه کســـی ایـــن را برنامه ریزی کـــرده؟ بنـــده بصراحت 
میگویـــم ایـــن برنامه ریـــزی کار آمریکا، کار رژیـــم غاصب و 
جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آنها است؛ نشسته اند 
برنامه ریزی کرده اند. َعَمله و مزدوران و حقوق بگیران آنها، 
بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستند، 
به اینها کمک کردند.« 1401/7/11  جمالت ابتدایی گزارشـــی 
کـــه کیت کالرنبرگ روزنامه نگار بریتانیایی برای مطلب خود 
انتخاب کرده، این است: »از یک کلیک در آمریکا تا خشونت 
در خیابان هـــای تهران؛ آخرین اعتراضات در ایران از بیرون 
مهندســـی و تحریک می شـــود.« تیتر گزارش او معنادارتر 
اســـت: »رمزگشـــایی از جنگ آنالین پنتاگون علیه ایران«. 
نویســـنده در گزارش تحلیلی، قائل است که جنگ روانی و 
تبلیغاتی پنتاگون است که هدایت ماجرا را در دست گرفته 
و جنگ به هر طریق ممکن باید از بازنمودی که در رسانه و 

ادامه در صفحه 3فضای مجازی داشت، 
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پنج دهه جهاد برای وحدت
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من عقیده ی راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشــور، زنده نگه داشتن نام شهدا اســت؛ این یک نیازی است که ما - چه آدمهای 
مقّدس مآب و متدینی باشیم؛ چه آدمهایی باشیم که خیلی هم مقّدس مآب نیستیم، اّما به سرنوشت این کشور و به سرنوشت این مردم 

عالقه مندیم - هرجور که فکر بکنید، بزرگداشت شهدا برای آینده ی این کشور، حیاتی و ضروری است.      1۳۹۳/11/۲7 

مزار: گلزار شهدای کرمان

بزرگداشت شهدا برای آینده ی کشور، حیاتی است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهید سردار سید حمیدرضا هاشمی

شهید هفته  

محل شهادت: سیستان و بلوچستان در مقابله با تروریست ها تاریخ شهادت: 1401/7/8

ایران قوی، نشانه است ایران قوی، نشانه است 
بررسیدسیسهچینیبررسیدسیسهچینی
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تصویری از تجمع امت رسول اهلل�در تهران در محکومیت اغتشاشات اخیر
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال:     آیا قسم خوردن در معامله، جایز است؟
جواب:  اگر قسِم راست باشد، مکروه و اگر قسِم 

دروغ باشد، حرام است.

حکم قسم خوردن در معامله

احکام  

کالم امام  

حزب اهلل این است  

 این از برکات اســـالم اســـت که مـــا را جمع کرده 
اســـت و من امیدوارم که ما قـــدر این     نعمت را، 
نعمت اســـالم را بدانیم و خدمـــت کنیم به نوع 
بشـــر و خصوصًا، مســـتضعفین بشر و     باالخص 
مسلمین. من از خدای تبارک و تعالی می خواهم 
که این هفتۀ وحدتی که در     ایران تحقق پیدا کرد، 
این، به ســـالهای وحدت، قرنهای وحدت برسد 
و در ســـایۀ وحدت     که سرلوحۀ دعوت انبیاست 
ما برســـیم و گرفتاری ما همه رفع بشـــود.  همۀ 
آقایـــان می دانید که همۀ گرفتاری مســـلمین از 
این اختالفاتی اســـت که بینشـــان     هست و این 
اختالفات موجب این شـــده است که هر طایفه 
ای با طایفۀ دیگر مقابل باشد و     اسالم در مقابل 
این مطلب ایســـتاده اســـت و دعوت به وحدت 
کلمه می کند و دعوت به     اســـالم، که سلم است 

در مقابـــل حق.       ۲۲ /1۳61/10  

یکـــی از عرصه هـــای اختـــالف و درگیـــری بیـــن 
جمهوری اســـالمی و استکبار مسئله ی جوانها 
اســـت؛ مســـئله ی جوانها. امروز ســـِر قضّیه ی 
جوانها، یک جنگ نرِم زیرپوستِی بسیار فراگیری 
بین جمهوری اســـالمی و آمریکا و همدســـتان 
آمریکا و صهیونیســـت ها برقرار است. من چند 
ســـال پیش خطاب به جوانهای دانشجو گفتم: 
»شـــماها افســـران جنگ نرم هســـتید«؛ شما 
هـــم هســـتید، شـــماها هم همه تان افســـران 
جنـــگ نرم هســـتید. وقتی جـــوان، انگیزه دارد 
و اعتمـــاد به نفـــس دارد و قدرت اندیشـــیدن 
دارد و شـــجاعت دارد، افســـر اســـت -افسر در 
درگیری هـــای رزِم نرم، جنگ نـــرم- خصوصّیت 
جـــوان این اســـت. خب، حاال شـــما فرض کنید 
افســـری را با یک هوّیتی کـــه مطلوب جمهوری 
اسالمی است و افسری را با هوّیتی که مطلوب 
دشـــمِن جمهوری اسالمی است؛ اینها را با هم 
مقایسه کنید، ببینید چه جوری درمی آید؛ حاال 
 بحث ما جنگ نرم اســـت که خطرناک تر از 

ّ
محـــل

جنگ ســـخت است.       1 /1۳۹5/۲ 

وحدت    سرلوحۀ 
دعوت انبیاست

جوانان افسران جنگ نرم هستند
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خانواده ایرانی  

احترام زن و تکریم زن، یک مســـئله اســـت 
- کـــه این حتمًا باید مـــورد توجه و عنایت 
خاص باشـــد - رفتارهای زنـــان در محیط 
خانوادگـــی، در محیـــط کســـب و کار، در 
محیط سیاست، در محیط اجتماعی، یک 
مســـئله است؛ رفتار با زنان هم یک مسئله 
اســـت. رفتار با زنان، ناظر به مردان است؛ 
چه مردان خانواده - مثل پدران، برادران 
و همسران - چه مردانی که در محیطهای 
کار برخـــورد میکننـــد. رفتـــار بـــا زن بایـــد 
احترام آمیـــز، محبت آمیز، همراه با نجابت 
و همـــراه بـــا عفـــت باشـــد. بنابراین، هم 
تکریـــم زن، هم وظیفه ی زن، هم وظیفه ی 
نســـبت به زن، جداگانه باید مورد توجه و 

برنامه ریزی قرار بگیرد.     ۲/11 /1۳۹۲   

رفع مشـــکالت احتیاج به همراهی مردم دارد؛ همدلی مردم. 
هر کاری که مردم وارد شـــدند قطعًا گشـــایش در آن به وجود 
می آیـــد، تا حاال هم ایـــن جور بوده؛ در همه ی اموری که مردم 
توانســـتند وارد بشوند، در آن کار گشایش به وجود آمده. در 
مسئله ی ســـرمایه گذاری و ســـرمایه گذاری برای تولید، خود 
مردم میتوانند نقش ایفا کنند؛ چه آنهایی که سرمایه دارند و 
این سرمایه را در راه مثاًل بعضی از داد و ستدها و سوداگری های 
بی¬مورد مصرف میکنند میتوانند اینها را در راه تولید مصرف 
کنند، چه کسانی که میخواهند کمک کنند به دیگران... البّته 
این ]کار[، ســـازمان دهِی مردمی الزم دارد؛ خیلی ها هســـتند 
میخواهنـــد کمـــک کنند، نمیدانند چه جـــور باید کمک کنند. 
خیرّیه هـــای مردمی، نهادهای انقالبی، امنای مســـاجدی که 
در این زمینه فّعالند مثل بعضی جاهای دیگر، بایســـتی اینها 
را برنامه ریزی کنند تا هر کســـی بداند که با یک ســـرمایه ی کم 

چطور میشود به تولید کشور کمک کرد.      1 /1400/1  

رفتار با زن باید احترام آمیز و 
همراه با نجابت و عفت باشد

سرمایه گذاری مردم برای تولید ملی
 نیاز به سازمان دهی دارد

دو خصوصیــــت وجود دارد کــــه به ما حکم 
میکند که از حافظ تجلیل کنیم و یاد او را زنده 
کنیم. اول: زبان فاخر اوست که همچنان در 
قله ی زبان فارســــی و شعر فارسی است و ما 
ایــــن زبان را بایــــد ارج بنهیم و از آن معراجی 
بســــازیم به سوی زبان پاِک پیراسته ی کامل 
واال؛ چیزی که امــــروز از آن محرومیم.دوم: 
معــــارف حافظــــی اســــت که خــــود او تکرار 
میکنــــد که از نــــکات قرآنی اســــتفاده کرده 
اســــت. قرآن درس همیشگی زندگی انسان 
اســــت و دیوان حافظ مستفاد از قرآن است 
و خــــود او اعتراف میکند کــــه نکات قرآنی را 
آموختــــه و زبان خودش را به آنها گشــــوده 
اســــت. پس محتوای شعر حافظ آن جا که از 
جنبه ی شعری محض خارج میشود و قدم 
در وادی بیــــان معارف و اخالقیات میگذارد، 
یک گنجینه و ذخیره است برای ملت ما امروز 
و نســــلهای آینده و همچنیــــن برای ملتهای 

دیگر.      1۳67/۸/۲۸    
   بیستم مهرماه، روز بزرگداشت حافظ

عکس نوشت  

حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در حافظیه شیراز ، 1387/2/17

جناب خدیجه؟اهس؟ حقیقتًا مظلوم اســـت؛ به خاطر اینکه َشـــرف همســـرى پیغمبر در مورد ایشان داراى یک 
ارزش مضاعف اســـت؛ دیگران مشـــّرف به َشـــرف همسرى پیغمبر شـــدند لکن این رنجهایی را که پیغمبر در 
عمـــده ى دوران رســـالت بـــه آنها مبتال بودند ندیدند. ده ســـال در مدینه بود، خـــب عّزت بود، احترام بود، و 
زندگِی راحت بود نســـبت به آن دوره؛ جناب خدیجه ؟اهس؟ دوران رنج پیغمبر را، دوران ســـختی هاى پیغمبر را 
تحّمل کردند و دیدند. خوِد این نْفس ایمان آوردن به پیغمبر -که اّولین کسی که ایمان آورد امیرالمؤمنین 

و حضرت خدیجه بودند- یک امتیاز بزرگ اســـت، یک ارزش بســـیار باالیی اســـت.       ۲0 /1۳۹5/۲
دهم ربیع االول، ســـالروز ازدواج رسول اکرم�وحضرت خدیجه کبری�

محتوݥاݥیݥ شعرݥ حاݥفظݥ
ݥ گنجینهݥ اݥیݥ برݥاݥیݥ همهݥ نسلݥ هاݥستݥ

با افتخار ایرانی  
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ســـرکوب انقالب و شکســـت انقالب - که یک پروژه ی استکباری 
بود - در این منطقه شکست خورده است و بعکس، مهاجمین 
به انقالب، حّتی در حجم دولت حجیم و قدرتمندی مثل امریکا، 
روزبه روز به شکست و انهزام نزدیکتر میشوند. امروز ما نشانه ها 
و عالئم واضح شکســـت را در سیاســـتهای امریکائی در منطقه 
مشـــاهده میکنیـــم. اینها برای ملت ما و بـــرای جوانان ما و برای 
تحلیلگران ما ســـرفصل های مهمی اســـت که باید روی آن واقعًا 
تدبر کنند. یعنی بحث عظیم مواجهه ی نیروهای مردمِی متکی 
بـــه معنویـــت با نیروهای مادِى متکی بـــه زور و تهدید، یک بحث 
بســـیار مهم و جدیدی اســـت که باید در مباحث علوم اجتماعی 
و روان شناســـی ملتهـــا و روان شناســـی اجتماعی مـــورد توجه 
قرار بگیرد... این کشـــور و این ملت توانســـته اســـت توطئه های 
مجموعه ی کشـــورهای قدرتمنِد برخوردار از سالح و تکنولوژی 
و ثروت مادی و رسانه ای را در مهمترین میدانها به عقب نشینی 

وادار کند و شکســـت بدهد.     ۲۳ /1۳۸6/6   

سرکوب انقالب
یک پروژه استکباری شکست خورده است

خطبه های انقالب  

نعمت ها از خداست، از او غافل نشویم 

به رسم آیه ها  

نس با قرآن را و تدّبـــر در قرآن را روزبه روز 
ُ
شـــما جوانهـــای عزیز، ا

بیشـــتر کنیـــد؛ تـــالوت قرآن را فرامـــوش نکنید، تدّبـــر در قرآن را 
فراموش نکنید... وقتی پای قرآن نشســـتیم و از کنار قرآن بعد 
از بهره گیری از آن برخاســـتیم، باید هدایت ما افزایش پیدا کرده 
باشـــد و کوردلـــی ما کاهش پیدا کرده باشـــد؛ معرفـــت ما باید 
رب ما به 

ُ
نس ما با معارف حّقه بیشـــتر بشود، ق

ُ
بیشـــتر بشـــود، ا

خدای متعال بیشتر بشود، شوق ما به عبادت افزون تر بشود...  
حرکـــت خودمان را به ســـمت قرآن ادامـــه بدهیم. عزیزان من، 
جوانان ایرانی، جوانان مؤمن، جوانان انقالبی! آشـــنایی تان با 
نســـتان با قرآن، اســـتفاده تان از قرآن را روزبه روز بیشـــتر 

ُ
قرآن، ا

کنید؛ این مایه ی قّوت شما است، این مایه ی اقتدار شما است، 
این مایه ی عّزت شـــما است.    ۲7 /1۳۹7/۲    

در دو جای از قرآن این عبارت هســـت که: »ثّم اذا خّولناه نعمة 
مّنا قال اّنما اوتیته علی علم« )1( - هم در ســـوره ی زمر هســـت و 
هم احتمااًل در سوره ی لقمان - خدا نعمتی به انسان می دهد، 
امـــا انســـان از دهنده ی نعمت غافل می شـــود و تصور می کند 
کـــه این خود اوســـت که توانســـته این نعمت، ایـــن موقعیت و 
این فرصت را به دســـت آورد. عین همین عبارت درباره ی قارون 
هســـت که وقتی به او اعتـــراض کردند که این نعمت ها را از خدا 
بـــدان، ســـهم خودت را هم ببر؛ امـــا آن را در راه خدا مصرف کن، 
او در جـــواب گفـــت: »اّنمـــا اوتیته علی علم عنـــدی«؛ خودم به 
دســـتش آوردم، هنر خودم بود؛ این   همان خطای بزرگی اســـت 
که ممکن اســـت همه ی ما دچارش بشویم؛ غّره شدن به خود. 
عین همین قضیه، غّره شـــدن به خداســـت. آیه ی شریفه: »فال 
 الغرور« )۲( درباره ی غّره 

ّ
تغّرّنکـــم الحیاة الّدنیا و ال یغّرّنکـــم باهلَل

شـــدن به خداســـت؛ به خدا هم غّره نشوید.       1۳۸5/۳/۲۹  
1- زمـــر: 4۹          |          2-لقمـــان: 30 و فاطـــر: ۵

افزایش معرفت و قرب به خداوند 
ثمره انس با قرآن است 

درس اخالق  

بـــه ســـطح خیابان کشـــیده می شـــد. امـــا با این 
حـــال برخی افراد حتی خـــواص جامعه، در اینکه 
صحنه گردان این گونه ماجراها، دســـت استکبار 
جهانی اســـت، تردید می کنند و با انواع سفسطه 
ها و مغالطه ها تالش می کنند حمایت و مداخله 
آمریـــکا و  اقدامات ســـرویس های جاسوســـی را 
انکار کنند، این در حالی اســـت که دســـت دشمن 
در راه انـــدازی و حمایت از اغتشاشـــگران داخلی، 
به صورت واضح، آشـــکار اســـت و این گونه افراد 
هســـتند کـــه باید به این ســـؤاالت پاســـخ دهند 
»آیا ســـابقه دارد رئیس جمهور آمریکا و مجلس 
نماینـــدگان آمریـــکا از اغتشاشـــگران حمایـــت 
بکنند؟ آیا ســـابقه دارد که پیام بفرستند که ما در 
کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد که رسانه های 
جمعِی وابســـته به ســـرمایه دارِی آمریکا و دولت 
آمریـــکا و مزدوران آنها مثل متأّســـفانه بعضی از 
دولتهای منطقه، از جمله دولت سعودی، به راه 
بیفتند برای اینکه از اغتشاشـــگر حمایت بکنند؟ 
چنین چیزی ســـابقه دارد؟ سابقه دارد که اعالن 
کنند ما فالن سخت افزار و فالن نرم افزار اینترنتی 
را در اختیار اغتشاشـــگران قرار میدهیم تا بتوانند 
با هم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشـــان را دنبال 
کنند؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا، در هیچ یک 
از کشـــورها ســـابقه دارد؟ اّما اینجا اّتفاق افتاد؛ 
نـــه یـــک بار، نه دو بـــار، بارها و بارهـــا. خب، چطور 
شما دســـت خارجی  را نمی بینید؟ چطور انسان 
هوشـــمند احســـاس نکند که پشـــت صحنه این 
حوادث دســـتهای دیگری در کارند، سیاســـتهای 

دیگری در کارند؟«    1401/7/11  

   جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران 
دشـــمن برای برهم زدن  نظم و امنیت کشـــور، 
مدت ها اســـت برنامه ریزی کرده تا با اســـتفاده 
همزمان از کاشتن بذر یاس و ناامیدی در میان 
نســـل جـــوان از طریـــق فضای مجازی و ســـیاه 
نمایی از طریق شبکه های ماهواره ای و از سوی 
دیگـــر به راه انداختن انـــواع تحریم ها و حمایت 
و تقویـــت گروهک های برانـــداز و جدایی طلب، 
اســـتقالل و آزادی و تمامیت ارضی ایران را مورد 
خدشـــه قرار دهد. دشمنی که با حربه های تک 
بعـــدی همچون بـــه راه انداختن جنگ نظامی، 
تهاجـــم فرهنگی، تحریم و جنـــگ اقتصادی و... 
در طول ســـالهای پـــس از انقالب نـــاکام مانده 
اســـت، دســـت به طراحی یک جنـــگ ترکیبی زده 
و همزمـــان با حمایت از اغتشـــاش و دامن زدن 
بـــه تحـــرکات جدای طلبانه و تـــالش برای از بین 
بردن اتحاد ملی، در رســـانه های وابســـته خود 
به تصویر سازی دروغین و ایجاد جنگ شناختی 

روی آورده است.
تاریخ جمهوری اســـالمی ایران  به خوبی نشـــان 
مـــی دهـــد که دشـــمن دنبـــال بهانه اســـت و هر 
از گاهی با ایجاد یک مســـاله یا با ســـوار شـــدن بر 
برخی مسائل، درصدد ماهی گیری از آب گل آلود 
اســـت ، همانطور که در ماجرای اخیر  هم »دعوا 
بر سر مســـئله باحجاب و بدحجاب نیست؛ دعوا 
بر ســـر از دنیا رفتن یک دختر جوان نیســـت؛ دعوا 
اینها نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی 

هم ندارنـــد، جزو هواداران جّدی نظام جمهوری 
اســـالمی هســـتند؛ شـــما می بینید در مراســـم 
مذهبی، در مراسم انقالبی، اینها شرکت میکنند؛ 
بحث ســـر اینها نیست. بحث ســـر اصل استقالل 
و ایســـتادگی و تقویـــت و اقتـــدار ایران اســـالمی 
اســـت.«        1401/7/11 نتیجـــه ایـــن وضعیت هم 
در نهایـــت بـــه نفـــع کســـانی اســـت کـــه برخالف 
آنچـــه ادعا می کنند مساله شـــان نه با جمهوری 
اســـالمی بلکـــه با هر آن چیزی اســـت که که رنگی 
از ایران و ایرانی داشـــته و نام ایران بر آن باشـــد، از 
پرچمی که در خیابان های تهران به آتش کشیده 
می شـــود تا پیراهنی که قرار است در جام جهانی 
بر تن ملی پوشـــان باشد و برای تحریم این حضور 
تالش می کنند تا تحریک سیاســـتمداران غربی و 
راه اندازی کمپین و پویش برای تشـــدید فشـــار بر 
ایـــران و ایرانـــی. ملغمه هزار رنـــگ و هزار فتنه ای 
کـــه هدف اصلی اش ایران اســـت. آنهـــا با حرکت 
شـــتابان ایران اسالمی مشـــکل دارند و هرچه در 
توان دارند، برای مهار این قدرت به پای کار آورده 
اند،»آنهـــا فقـــط با جمهـــوری اســـالمی مخالف 
نیســـتند، با ایران مخالفند؛ آمریـــکا با ایران قوی 
مخالف اســـت، با ایران مســـتقل مخالف است.«  

  1401/7/11  

   مردم؛ میدان داران همیشــگی در دفاع از انقالب 
اسالمی

واقعیـــت ایـــن اســـت که در »حـــوادِث چنـــد روز 
اخیر، بیش از همه به ســـازمان انتظامی کشـــور 
ت ایران ظلم 

ّ
ظلم شـــد، به بســـیج ظلم شد، به مل

شـــد«    1401/7/11 حضـــور افـــرادی که »بعضی 
از اینهـــا بازمانده های عناصِر ضربت خورده چهل 
ســـاِل گذشته هستند: منافقین، تجزیه طلب ها، 
بقایـــای رژیـــم منحـــوس پهلـــوی، خانواده های 
ســـاواکی های مطرود و منفور«     1401/7/11 در 
میـــان خیابان ها و دســـت زدن بـــه تخریب اموال 
عمومـــی و ضربـــه زدن بـــه اموال مـــردم و ایجاد 
رعـــب و وحشـــت و ازبین بردن امنیـــت و آرامش 
خانواده هـــا و کســـبه و اهل بازار و آلوده شـــدن 
دســـت ایـــن افـــراد مطـــرود، بـــه خـــون مـــردم ، 
بســـیجیان و حافظـــان امنیت، چیزی نیســـت که 

بتوان به راحتی از آن چشم پوشید.
امـــا ملت و جوانان غیور ایران اســـالمی در برابر 
اقدامـــات اغتشاشـــگران، مثـــل دیگـــر حوادث 
انقـــالب بـــا بصیـــرت و شـــناخت دقیق نقشـــه 
دشـــمن بـــه میـــدان آمدند و حضـــور به موقع 
مـــردم، برنامه ریـــزان اغتشاشـــات را نـــاکام و بر 
اهـــداف آن ها خـــط بطالن کشـــید. تجمع های 
مردمـــی، اصنـــاف، بازاریـــان و ســـایر اقشـــار در 
شـــهرهای مختلف، از جملـــه تجمع بزرگ »امت 
رســـول اهلل�«، بـــا محکومیـــت تعـــرض به 
امنیت جامعه و بی حرمتی به قرآن و مســـاجد، 
فضـــای جوالن را بر اندک اغتشاشـــگران بســـته 
و دلبســـتگی ملت ایران به اســـالم و آرمان های 
انقالب را نشـــان داده اســـت و این حضور مردم 
یکبار دیگر پیام استقامت و مقاومت و صبر برای 
رسیدن به ایران سربلند و مقتدر و مستقل را به 

جهان مخابره می کند. 

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزارش هفته

    وحدت در میانه تبعید
یکـــی از جلوه هـــای برجســـته پیگیـــری ایـــن راهبـــرد 
رژیـــم  علیـــه  مبـــارزه  ســـال های  در  حیات بخـــش 
ستم شـــاهی، فعالیت های مســـتمر حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر حکیم انقالب اســـالمی بوده اســـت که 
در میانـــه غربِت تبعید، تهدیدهای تبعید را به فرصتی 
بـــرای اتحاد و همدلی اقـــوام و مذاهب تبدیل کرده و 
ظرفیت هـــا و زیرســـاخت های فرهنگـــی غلبـــه بر رژیم 
باطـــل را در منطقه تاریخی سیســـتان و بلوچســـتان 

فراهم کردند.
از  دور  جـــوان،  ســـیِد  طلبـــه  آن  ســـال ها،  آن  در 
خانـــه و خانـــواده و دوســـتان، در میانـــه تبعیـــد بـــه 
بدآب وهواترین مناطق ایرانشـــهر، با حضور در جمع 
علمای اهل ســـنت آن منطقه و حشرونشر صمیمانه 
بـــا مـــردم نجیب و خون گرم آن دیار، ضمن رســـیدگی 
به احوال آنان، توطئه شـــوم و پیچیده دشـــمن برای 
اختالف و دشـــمنی میـــان پیروان مذاهب اســـالمی 
را تبییـــن می کـــرد و با یادآوری مشـــترکات ارزشـــمند 
مذاهب اسالمی همچون خدای واحد، پیامبر واحد، 
کتاب واحـــد و قبله واحد، تالش می کرد تا زمینه های 
انســـجام و تقویـــت مردمـــان آن منطقـــه را فراهـــم 
کـــرده و آن را الگویـــی متعالی برای دیگر نقاط کشـــور 
و حتـــی جهان اســـالم قرار دهد. جلـــوه عملی »جهاد 
تبییِن« آن ســـید جوان، حضور فعاالنه و مســـئوالنه 
برای امدادرســـانی به سیل زدگان ایرانشهر و مناطق 
اطراف آن بود که بدون توجه به پیرایه های قومیتی، 
باعـــث تخفیف آالم مصیبـــت زدگان و دل گرمی آنان 
بـــرای عبـــور از ســـختی ها و مصایـــب می شـــد. »فکر 
وحدت اســـالمی یک فکر زودگذِر تازه پا نیســـت، بلکه 
از اعماق دل ما می جوشـــد. ســـّنی برای خود ســـّنی 
اســـت، شـــیعه هم برای خود شیعه اســـت، هرکدام 
عقاید و مناســـکی دارند و هیچ کدام دیگری را مجبور 
نمی کنـــد که مثل من وضو بگیر یا اعمال دیگر را مثل 
من انجام بده. حقیقت این اســـت که هر دو به خدای 
واحد، قبله واحـــد، پیامبر واحد، اهداف و ارزش های 
واحد و به اسالم واحد معتقدند. چرا اینها را فراموش 
کنیـــم؟! من در همان روزهایی که تبعید بودم - آقای 
مولوی قمرالّدینی این جاســـت - پیغام دادم، خودم 
به مســـجد ایشـــان رفتم و گفتم بیایید این یک هفته 
میان هفده ربیع - که ما شـــیعه ها هفده ربیع را روز 
والدت پیغمبر می دانیم و جشن می گیریم - و دوازده 
ربیع را - که شـــما سّنی ها روز والدت پیامبر می دانید 
- جشـــن بگیریم. ما بگیریم، شـــما هم بگیرید. ایشان 
هـــم قبول کرد. اتفاقًا در همان روزهای اّول و دوم در 
ایرانشـــهر ســـیل آمد و بساط همه چیز را به هم زد و ما 

در کار امداد مردم افتادیم...«    1۳۸1/1۲/۲ 

    چتر والیت بر سر همه مذاهب اسالمی
مـــروری بـــر راهبردهـــا و اقدامات رهبـــر معّظم انقالب 
در ســـال های پـــس از انقـــالب اســـالمی تاکنـــون هم، 
نشـــان دهنده دغدغـــه و اهتمـــام ویـــژه ایشـــان بـــه 
موضوع »وحدت« اســـت. حضرت آیـــت اهلل خامنه ای 
از ســـال 1۳6۹ و در اوایـــل زعامـــت امـــت اســـالمی، بـــا 
فرمان تشـــکیل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
– کـــه پس از چند ســـال برگزاری کنگره ســـالیانه وحدت 
اســـالمی صـــورت گرفت – اقدامی مانـــدگار برای تألیف 
قلـــوب مســـلمانان از طریـــق هم نشـــینی و هم فکری 
علمای بالد انجام دادند و این شـــجره طیبه که حاال ۳۲ 
ســـاله شده، بستری کم نظیر برای وحدت شیعه و سنی 
علیه دشـــمن مشترک شده اســـت. ایشان در تمام این 
ســـال  ها، عالوه بر تعامل مستمر با علمای اهل سنت از 
کشـــورهای مختلف، با چند اقدام تاریخی تالش کردند 
تـــا بیش از پیش زمینه های خصومـــت و بددلی پیروان 
مذاهب اسالمی را – که با فعال کردن گسل های اختالف 
و دشـــمنی توسط ســـرویس های جاسوسی دشمن و 
افراد جاهل دنبال می شـــود – کمتر و کمتر کنند. فتوای 
حرمت اهانت به مقدســـات اهل سنت، نمونه ماندگار 
این تدابیر دلســـوزانه و تمدن ساز بوده است؛ »اهانت 
بـــه نمادهای برادران اهل ســـنت، از جمله اتهام زنی به 
همســـر پیامبر اســـالم، عایشه حرام است. این موضوع 
شـــامل زنان همه پیامبران و به ویژه سیداالنبیاء پیامبر 
اعظـــم حضـــرت محمد )ص( می شـــود«    1۳۸۹/7/۸  
عالوه بر این فتوای تاریخی، ســـفرهای تاریخی ایشـــان 
به مناطق سنی نشین همچون سیستان و بلوچستان 
در ســـال 1۳۸1 و کردســـتان در سال 1۳۸۸ و دیدارهای 
صمیمانـــه بـــا مردم مناطـــق مختلف و ســـران اقوام و 
علمای اهل تســـنن، همگی نشان دهنده اهتمام ویژه 
و دغدغـــه راهبردی ایشـــان، برای وحدت مســـلمانان 
در ایران و جهان اســـالم بوده اســـت. »یکی از ابزارهای 
همیشـــه مورد اســـتفاده دشـــمنان ملتهای مسلمان 
برای اختالف، مسئله اختالفات مذهبی، شیعه و سنی و 
از این قبیل بوده. دعوا درست کنند، اختالف ایجاد کنند، 
بـــرادران را به جان هم بیندازند، اختالفات را بزرگ کنند، 
برجســـته کنند، موارد اشتراک و اتحاد را ضعیف کنند ... 
من خودم در بلوچستان تبعید بودم. از آن زمان تا حاال 
با علمای ســـنی حنفی شهرهای بلوچستان - ایرانشهر 
و چابهـــار و ســـراوان و زاهدان - بـــا آنهائی که بحمداهلل 
زنده هســـتند، رفیقیم، نزدیکیم، صمیمی هستیم. من 
آنجا تبعیدی بودم، دستگاه ها نمی خواستند بگذارند 

تالشی از سوی ما انجام بگیرد...« 1۳۹0/7/۲5

    شیعه و سنی؛ ید واحده علیه دشمن مشترک
امروز و در گام دوم انقالب اســـالمی که دشـــمنان 

ایـــن ملـــت و مســـلمانان جهان بیـــش از هر زمان 
دیگـــری، بر طبـــل تفرقه و تشـــتت میـــان پیروان 
پیامبـــر خاتـــم)ص( می کوبند و تـــالش می کنند 
تـــا هر رویداد یا مســـئله کوچکی را بـــه یک حادثه 
بـــزرگ برای تضعیف قدرت مســـلمانان و نابودی 
جهان اسالم تبدیل کنند، توجه به ابعاد پیچیده و 
چندالیه این توطئه شوم و خنثی سازی آن، بیش 
از هر زمان دیگری برای جوامع اســـالمی واجب و 
حیاتی اســـت. »وحدت و اّتحاد مســـلمان ها یک 
امر تاکتیکی نیســـت که حاال بعضی خیال کنند به 
خاطر شـــرایط خاّصی ما بایستی با همدیگر متحد 
باشـــیم؛ نـــه، یـــک امر اصولـــی اســـت؛ هم افزایی 
مسلمانها الزم است؛ اگر مسلمانها مّتحد باشند، 
هم افزایی میکنند و همه قوی میشوند؛ وقتی که 
این هم افزایی وجود داشـــته باشـــد، حّتی آنهایی 
کـــه مایلنـــدـ ـ و مانعی هم نیســـتـ ـ کـــه تعامل با 
غیر مسلمانها داشته باشند، با دست ُپر وارد این 

تعامل میشوند«   1400/۸/۲ 
و این پیوند مبارک، زمینه ساز رشد و تعالی مسلمانان 
و دســـتیابی به تمدن نوین اســـالمی است که در آن، 
آحـــاد مســـلمین در عین اعتقاد به مقدســـات خود، 
بر مشـــترکات حیات بخش اســـالم در مقابل دشمن 

مشترک پافشاری کنند.
»یکـــی از اهـــداف نظام جمهوری اســـالمی و اهداف 
انقالب اســـالمی، ایجاد تمدن نوین اســـالمی است: 
تمّدن اسالمی با نگاه به ظرفیت های امروز و حقایق 
و واقعّیات امروز. این کار جز با اّتحاد شـــیعه و ســـّنی 
امکان پذیر نیســـت؛ این را تنها یک کشـــور و یک فرقه 
نمیتواند انجام بدهد؛ برای این بایســـتی همه با هم 

همکاری کنند«    1400/۸/۲
ســـیاهه جنایـــات دشـــمنان جهـــان اســـالم، وقتـــی 
ـــنی مذهب  ـــطینی س ـــون فلس ـــه خ ـــود ک ـــیاه تر می ش س
بـــا ایرانـــی شـــیعه را هم زمـــان بـــر زمیـــن می ریزنـــد و 
ــیعه  ــنی و شـ ــالم، سـ ــمنان اسـ ــرای دشـ ــی بـ ــن، یعنـ ایـ
ـــدم  ـــت، ه ـــم اس ـــه مه ـــدارد و آنچ ـــت ن ـــًا موضوعی اساس
و نابـــودی تفکـــر توحیـــدی و نجات بخـــش اســـالم، 
بـــا کمـــک شـــیعه انگلیســـی و ســـنی آمریکایـــی اســـت.  
»امـــروز ماننـــد همیشـــه و بیـــش از همیشـــه، مصلحـــِت 
ـــه  ـــی ک ـــت؛ وحدت ـــدت اس ـــالمی، در وح ـــت اس ـــی اّم الزام
ـــد  آَوَرد  ـــمنی ها پدی ـــا و  دش ـــر تهدیده ـــده در براب ـــد واح ی
و بـــر ســـر شـــیطان مجّســـم، آمریـــکای متجـــاوز و غـــدار و 
ـــاد  ـــری اش رژیـــم صهیونیســـتی، رعدآســـا فری ســـگ زنجی
ــپر  ــینه سـ ــا، شـــجاعانه سـ ــر زورگویی هـ ــد و  در برابـ کشـ
کنـــد. ایـــن معنـــی فرمـــان الهـــی اســـت کـــه فرمـــود: 
قـــوا«    1۳۹۹/5/7 َواعَتِصمـــوا ِبَحبـــِل اهلِل َجمیًعـــا َوال َتَفّرَ

مروری بر راهبرد و جهاد پنجاه ساله حضرت آیت اهلل خامنه ای برای تقریب مذاهب اسالمی

پنج دهه جهاد برای »وحدت«
نهضتاسالمیملتایرانبهرهبریعبدصالحخدا،امامامت،خمینیکبیر�تازهبهمیانهخودرسیدبودکههمگامباپیشبردایننهضترهاییبخش،یکضرورتحیاتیوانکارناپذیر
پیشرویرهبرانوپیشــگاماننهضتقرارگرفت؛ضرورتیکهبرگرفتهازحقایقنابقرآنیورســالتتاریخیانبیایالهیبرایغلبهبرباطلبودهودرادامهاینمســیرتاریخیوتمدنســاز
هم،هموارهراهگشــایپیروانجبههحقخواهدبود.»وحدت«واعتصامبهحبلاهلل،هماناکســیرحیاتبخشوضرورتاعجازبخشــیاستکهازسالهایاوجگیرینهضتاسالمی
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