
 ایــن از بــرکات اســام اســت کــه مــا را جمــع 
کــرده اســت و مــن امیــدوارم کــه مــا قــدر 
ایــن     نعمــت را، نعمــت اســام را بدانیــم 
و خدمــت کنیــم بــه نــوع بشــر و خصوصــا، مســتضعفین بشــر و   
  باالخــص مســلمین. مــن از خــدای تبــارک و تعالــی مــی خواهــم 
کــه ایــن هفتــۀ وحدتــی کــه در     ایــران تحقــق پیــدا کــرد، ایــن، بــه 
ســالهای وحــدت، قرنهــای وحــدت برســد و در ســایۀ وحــدت   

  کــه ســرلوحۀ دعــوت انبیاســت مــا برســیم و گرفتــاری مــا 
همــه رفــع بشــود.  همــۀ آقایــان مــی دانیــد کــه همــۀ گرفتــاری 
مســلمین از ایــن اختافاتــی اســت کــه بینشــان     هســت و 
ایــن اختافــات موجــب ایــن شــده اســت کــه هــر طایفــه ای بــا 
ــب  ــن مطل ــل ای ــام در مقاب ــد و     اس ــل باش ــر مقاب ــۀ دیگ طایف
ایســتاده اســت و دعــوت بــه وحــدت کلمــه مــی کنــد و دعــوت 

بــه     اســام، کــه ســلم اســت در مقابــل حــق.       22 /1361/10  

361361

کالم امام   

وحدت    سرلوحۀ دعوت انبیاست

سرکوب انقاب و شکست انقاب - که یک پروژه ی استکباری بود - در 
این منطقه شکست خورده است و بعکس، مهاجمین به انقاب، حّتی 
در حجـــم دولت حجیم و قدرتمندی مثل امریکا، روزبه روز به شکســـت 
و انهزام نزدیکتر میشـــوند. امروز ما نشـــانه ها و عائم واضح شکســـت 
را در سیاســـتهای امریکائـــی در منطقه مشـــاهده میکنیـــم. اینها برای 
ملـــت مـــا و برای جوانان مـــا و برای تحلیلگران ما ســـرفصل های مهمی 
اســـت که بایـــد روی آن واقعا تدبر کنند. یعنی بحـــث عظیم مواجهه ی 
نیروهـــای مردمـــِی متکی به معنویـــت با نیروهای مـــادِى متکی به زور 
و تهدیـــد، یـــک بحـــث بســـیار مهم و جدیدی اســـت که بایـــد در مباحث 
علوم اجتماعی و روان شناســـی ملتها و روان شناســـی اجتماعی مورد 
توجه قرار بگیرد... این کشـــور و این ملت توانســـته اســـت توطئه های 
مجموعه ی کشورهای قدرتمنِد برخوردار از ساح و تکنولوژی و ثروت 
مادی و رســـانه ای را در مهمترین میدانها به عقب نشـــینی وادار کند و 

شکســـت بدهد.     23 /1386/6   

خطبه های انقالب  

سرکوب انقالب یک پروژه استکباری شکست خورده است

گزارش هفته  

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 361     |     هفتـه سـوم مهـر   1401     |     

»دختر جوانی درگذشـــت؛ خب حادثه تلخی بود،  سخـــن
هفتـــــه

دل ما هم ســـوخت، ولی واکنـــش به این حادثه 
بدون اینکه تحقیقی شـــده باشـــد، بدون اینکه 
می وجود داشته باشد، این نبود که 

ّ
هیچ گونه امر مســـل

یـــک عـــّده ای بیایند خیابان را ناامـــن کنند، ناامنی را برای 
مـــردم به وجـــود بیاورند، امنّیت را به هـــم بزنند، قرآن را 
آتش بزنند، حجاب از روی سر زن محّجبه بکشند، مسجد 
و حســـینّیه را به آتش بکشـــند، بانک را به آتش بکشـــند، 
ماشین های مردم را آتش بزنند. واکنش به یک قضّیه ای 
که حاال تأّســـف آور هم هســـت، موجب نمیشـــود که یک 
چنیـــن حرکاتـــی انجام بگیـــرد؛ این حرکات عـــاّدی نبود، 
طبیعـــی نبود. ایـــن اغتشـــاش برنامه ریزی داشـــت.«   
1401/7/11   ایـــن بخشـــی از بیاناتی اســـت کـــه رهبر انقاب 

دانش آموختگـــی  مشـــترک  مراســـم  در  اســـامی، 
دانشـــجویان دانشـــگاه های افســـری نیروهای مســـلح 
مطـــرح کردنـــد؛ امـــا ماجرای اغتشاشـــات اخیـــر چگونه 

شروع شد و چه بود؟

   دست به کارشــدن آتش بیارهــای دشــمن در فضای 
مجازی 

خانم مهســـا امینی، دختری که در یکی از مراکز آموزشـــی 
زیر نظر سازمان انتظامی حضور دارد، دچار عارضه شده 
و به یکی از بیمارســـتان های تهران منتقل می شـــود؛ اما 
تاش 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 فضـــای مجازی و از ســـوی دیگر خبرهـــا و تحلیل ها در 
شـــبکه های ماهواره ای مخابره می شـــود. خط مشترک 
همـــه ایـــن 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. 

صحنــه  پشــت  صهیونیســتی؛  رژیــم  و  آمریــکا     
اغتشاشات خیابانی 

»چـــه کســـی ایـــن را برنامه ریـــزی کرده؟ بنـــده بصراحت 
میگویـــم ایـــن برنامه ریـــزی کار آمریـــکا، کار رژیم غاصب 
و جعلـــی صهیونیســـتی و دنباله روهـــای آنهـــا اســـت؛ 
نشســـته اند برنامه ریـــزی کرده انـــد. َعَملـــه و مزدوران و 
حقوق بگیـــران آنها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در 
بیرون از کشـــور هســـتند، به اینها کمک کردند.«1401/7/11   
جمات ابتدایی گزارشـــی که کیـــت کارنبرگ روزنامه نگار 
بریتانیایی برای مطلب خود انتخاب کرده، این اســـت: »از 
یـــک کلیک در آمریـــکا تا خشـــونت در خیابان های تهران؛ 
آخریـــن اعتراضات در ایران از بیرون مهندســـی و تحریک 
می شـــود.« تیتر گزارش او معنادارتر است: »رمزگشایی 

از جنگ آناین پنتاگون علیه ایران«. نویسنده در گزارش 
تحلیلی، قائل اســـت که جنگ روانـــی و تبلیغاتی پنتاگون 
اســـت که هدایت ماجرا را در دســـت گرفتـــه و جنگ به هر 
طریـــق ممکـــن بایـــد از بازنمودی که در رســـانه و فضای 
مجازی داشـــت، به ســـطح خیابان کشـــیده می شد. اما 
بـــا این حال برخـــی افراد حتی خواص جامعـــه، در اینکه 
صحنه گردان این گونه ماجراها، دســـت استکبار جهانی 
اســـت، تردید می کنند و با انواع سفســـطه ها و مغالطه 
هـــا تاش می کنند حمایـــت و مداخله آمریکا و  اقدامات 
سرویس های جاسوسی را انکار کنند، این در حالی است 
که دست دشمن در راه اندازی و حمایت از اغتشاشگران 
داخلی، به صورت واضح، آشـــکار اســـت و این گونه افراد 
هســـتند که باید به این ســـؤاالت پاسخ دهند »آیا سابقه 
دارد رئیس جمهـــور آمریکا و مجلـــس نمایندگان آمریکا 
از اغتشاشـــگران حمایت بکنند؟ آیا ســـابقه دارد که پیام 
بفرســـتند که ما در کنار شـــما هستیم؟ آیا سابقه دارد که 
رسانه های جمعِی وابسته به سرمایه دارِی آمریکا و دولت 
آمریکا و مزدوران آنها مثل متأّســـفانه بعضی از دولتهای 
منطقه، از جمله دولت سعودی، به راه بیفتند برای اینکه 
از اغتشاشـــگر حمایت بکنند؟ چنین چیزی سابقه دارد؟ 
ســـابقه دارد که اعان کنند ما فان ســـخت افزار و فان 
نرم افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشـــگران قرار میدهیم 
تـــا بتواننـــد با هم راحت ارتبـــاط برقرار کنند و کارشـــان را 
دنبـــال کننـــد؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا، در هیچ یک 
از کشـــورها سابقه دارد؟ اّما اینجا اّتفاق افتاد؛ نه یک بار، 
نه دو بار، بارها و بارها. خب، چطور شـــما دســـت خارجی  
را نمی بینید؟ چطور انســـان 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 
است برنامه ریزی کرده تا با استفاده همزمان از کاشتن 
بذر یاس و ناامیدی در میان نسل جوان از طریق فضای 
مجازی و ســـیاه نمایی از طریق شبکه های ماهواره ای و 
از ســـوی دیگر به راه انداختن انواع تحریم ها و حمایت و 
تقویـــت گروهک های برانداز و جدایی طلب، اســـتقال و 
آزادی و تمامیـــت ارضی ایران را مورد خدشـــه قرار دهد. 
دشـــمنی کـــه بـــا حربه های تـــک بعدی همچـــون به راه 
انداختـــن جنگ نظامی، تهاجـــم فرهنگی، تحریم و جنگ 
اقتصادی و... در طول سالهای پس از انقاب ناکام مانده 
اســـت، دست به طراحی یک جنگ ترکیبی زده و همزمان 
بـــا حمایت از اغتشـــاش و دامن زدن بـــه تحرکات جدای 
طلبانـــه و تـــاش برای از بین بردن اتحاد ملی، در رســـانه 
های وابسته خود به تصویر سازی دروغین و ایجاد جنگ 

شناختی روی آورده است.
تاریخ جمهوری اســـامی ایران  به خوبی نشـــان می دهد 
که دشـــمن دنبال بهانه اســـت و هر از گاهی با ایجاد یک 
مســـاله یا با ســـوار شدن بر برخی مسائل، درصدد ماهی 
گیری از آب گل آلود اســـت ، همانطور که در ماجرای اخیر  

هم »دعوا بر ســـر مســـئله باحجاب و بدحجاب نیســـت؛ 
دعـــوا بر ســـر از دنیـــا رفتن یک دختر جوان نیســـت؛ دعوا 
اینها نیســـت. خیلی از این کســـانی که حجاب کاملی هم 
ندارنـــد، جزو هـــواداران جّدی نظام جمهوری اســـامی 
هســـتند؛ شـــما می بینید در مراســـم مذهبی، در مراسم 
انقابی، اینها شرکت میکنند؛ بحث سر اینها نیست. بحث 
ســـر اصل اســـتقال و ایســـتادگی و تقویت و اقتدار ایران 
اســـامی اســـت.«        1401/7/11 نتیجه این وضعیت هم در 
نهایت به نفع کسانی است که برخاف آنچه ادعا می کنند 
مساله شـــان نه با جمهوری اســـامی بلکه با هر آن چیزی 
اســـت که که رنگی از ایران و ایرانی داشـــته و نام ایران بر 
آن باشـــد، از پرچمـــی کـــه در خیابان های تهـــران به آتش 
کشـــیده می شود تا پیراهنی که قرار است در جام جهانی 
بر تن ملی پوشـــان باشـــد و برای تحریم این حضور تاش 
می کننـــد تـــا تحریک سیاســـتمداران غربـــی و راه اندازی 
کمپیـــن و پویش برای تشـــدید فشـــار بر ایـــران و ایرانی. 
ملغمه هزار رنگ و هزار فتنه ای که هدف اصلی اش ایران 
است. آنها با حرکت شتابان ایران اسامی مشکل دارند و 
هرچه در توان دارند، برای مهار این قدرت به پای کار آورده 
اند،»آنها فقط با جمهوری اســـامی مخالف نیســـتند، با 
ایران مخالفند؛ آمریکا با ایران قوی مخالف است، با ایران 

مســـتقل مخالف است.«    1401/7/11  

   مــردم؛ میــدان داران همیشــگی در دفــاع از انقــالب 
اسالمی

واقعیت این اســـت که در »حـــوادِث چند روز اخیر، بیش از 
همه به ســـازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم 
ت ایران ظلم شد«    1401/7/11 حضور افرادی که 

ّ
شـــد، به مل

»بعضـــی از اینها بازمانده های عناصِر ضربت خورده چهل 
ســـاِل گذشته هســـتند: منافقین، تجزیه طلب ها، بقایای 
رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود 
و منفـــور«     1401/7/11 در میـــان خیابان ها و دســـت زدن به 
تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به اموال مردم و ایجاد 
رعب و وحشـــت و ازبین بردن امنیت و آرامش خانواده ها 
و کسبه و اهل بازار و آلوده شدن دست این افراد مطرود، 
به خون مردم ، بسیجیان و حافظان امنیت، چیزی نیست 

که بتوان به راحتی از آن چشم پوشید.
اما ملت و جوانان غیور ایران اســـامی در برابر اقدامات 
اغتشاشـــگران، مثـــل دیگر حوادث انقاب بـــا بصیرت و 
شـــناخت دقیق نقشه دشمن به میدان آمدند و حضور 
بـــه موقع مـــردم، برنامه ریزان اغتشاشـــات را ناکام و بر 
اهـــداف آن ها خط بطان کشـــید. تجمع هـــای مردمی، 
اصناف، بازاریان و ســـایر اقشـــار در شـــهرهای مختلف، از 
جمله تجمع بزرگ »امت رسول اهلل�«، با محکومیت 
تعرض به امنیت جامعه و بی حرمتی به قرآن و مساجد، 
فضای جوالن را بر اندک اغتشاشگران بسته و دلبستگی 
ملت ایران به اســـام و آرمان های انقاب را نشـــان داده 
اســـت و ایـــن حضور مـــردم یکبار دیگر پیام اســـتقامت و 
مقاومت و صبر برای رســـیدن به ایران سربلند و مقتدر و 

مستقل را به جهان مخابره می کند. 

نس با قرآن را و تدّبر در قرآن را روزبه روز 
ُ
شما جوانهای عزیز، ا

بیشـــتر کنید؛ تاوت قرآن را فراموش نکنید، تدّبر در قرآن را 
فراموش نکنید... وقتی پای قرآن نشســـتیم و از کنار قرآن 
بعد از بهره گیری از آن برخاســـتیم، باید هدایت ما افزایش 
پیـــدا کـــرده باشـــد و کوردلی مـــا کاهش پیدا کرده باشـــد؛ 
نس ما با معارف حّقه بیشتر 

ُ
معرفت ما باید بیشتر بشود، ا

رب ما به خدای متعال بیشـــتر بشود، شوق ما به 
ُ

بشـــود، ق
عبادت افزون تر بشود...  حرکت خودمان را به سمت قرآن 
ادامه بدهیم. عزیزان من، جوانان ایرانی، جوانان مؤمن، 
نســـتان با قرآن، 

ُ
جوانـــان انقابی! آشـــنایی تان با قـــرآن، ا

اســـتفاده تان از قرآن را روزبه روز بیشـــتر کنیـــد؛ این مایه ی 
قّوت شـــما است، این مایه ی اقتدار شما است، این مایه ی 

عّزت شما است.    27 /1397/2    

درس اخالق  

افزایش معرفت و قرب به خداوند 
ثمره انس با قرآن است یکـــی از عرصه هـــای اختـــاف و درگیـــری بین جمهوری اســـامی و 

اســـتکبار مســـئله ی جوانها اســـت؛ مســـئله ی جوانها. امروز ســـِر 
قضّیـــه ی جوانهـــا، یک جنگ نرِم زیرپوســـتِی بســـیار فراگیری بین 
جمهوری اســـامی و آمریکا و همدســـتان آمریکا و صهیونیست ها 
برقرار است. من چند سال پیش خطاب به جوانهای دانشجو گفتم: 
»شـــماها افسران جنگ نرم هستید«؛ شـــما هم هستید، شماها 
هم همه تان افســـران جنگ نرم هستید. وقتی جوان، انگیزه دارد 
و اعتماد به نفس دارد و قدرت اندیشـــیدن دارد و شـــجاعت دارد، 
افسر است -افسر در درگیری های رزِم نرم، جنگ نرم- خصوصّیت 
جوان این است. خب، حاال شما فرض کنید افسری را با یک هوّیتی 
کـــه مطلوب جمهوری اســـامی اســـت و افســـری را بـــا هوّیتی که 
مطلوب دشـــمِن جمهوری اســـامی اســـت؛ اینها را با هم مقایسه 
 بحث ما جنگ نرم است 

ّ
کنید، ببینید چه جوری درمی آید؛ حاال محل

که خطرناک تر از جنگ ســـخت اســـت.       1 /1395/2 

حزب اهلل این است    

جوانان افسران جنگ نرم هستند

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

پنج دهه جهاد برای »وحدت«

    وحدت در میانه تبعید
ایـن راهبـرد حیات بخـش در  از جلوه هـای برجسـته پیگیـری  یکـی 
مسـتمر  فعالیت هـای  ستم شـاهی،  رژیـم  علیـه  مبـارزه  سـال های 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر حکیـم انقـاب اسـامی بـوده اسـت 
کـه در میانـه غربـِت تبعیـد، تهدیدهـای تبعیـد را بـه فرصتی برای اتحاد 
و همدلی اقوام و مذاهب تبدیل کرده و ظرفیت ها و زیرساخت های 
تاریخـی سیسـتان و  را در منطقـه  باطـل  رژیـم  بـر  فرهنگـی غلبـه 

بلوچسـتان فراهـم کردنـد.
در آن سـال ها، آن طلبـه سـیِد جـوان، دور از خانـه و خانـواده و 
دوسـتان، در میانـه تبعیـد بـه بدآب وهواتریـن مناطـق ایرانشـهر، بـا 
حضور در جمع علمای اهل سنت آن منطقه و حشرونشر صمیمانه 
بـا مـردم نجیـب و خون گـرم آن دیـار، ضمـن رسـیدگی به احـوال آنان، 
توطئه شوم و پیچیده دشمن برای اختاف و دشمنی میان پیروان 
مذاهـب اسـامی را تبییـن می کـرد و بـا یـادآوری مشـترکات ارزشـمند 
مذاهـب اسـامی همچـون خـدای واحـد، پیامبـر واحد، کتاب واحد و 
قبلـه واحـد، تـاش می کـرد تـا زمینه هـای انسـجام و تقویـت مردمان 
آن منطقـه را فراهـم کـرده و آن را الگویـی متعالـی بـرای دیگـر نقـاط 
کشـور و حتـی جهـان اسـام قـرار دهـد. جلـوه عملـی »جهـاد تبییـِن« 
آن سـید جـوان، حضـور فعاالنـه و مسـئوالنه بـرای امدادرسـانی بـه 
سـیل زدگان ایرانشـهر و مناطـق اطـراف آن بـود کـه بـدون توجـه بـه 
پیرایه هـای قومیتـی، باعـث تخفیـف آالم مصیبـت زدگان و دل گرمـی 
آنـان بـرای عبـور از سـختی ها و مصایـب می شـد. »فکـر وحـدت 
اسـامی یـک فکـر زودگـذِر تازه پـا نیسـت، بلکـه از اعمـاق دل مـا 
می جوشـد. سـّنی بـرای خـود سـّنی اسـت، شـیعه هـم بـرای خـود 
شـیعه اسـت، هرکـدام عقایـد و مناسـکی دارنـد و هیـچ کـدام دیگـری 
را مجبـور نمی کنـد کـه مثـل مـن وضـو بگیـر یـا اعمـال دیگـر را مثـل 
مـن انجـام بـده. حقیقـت ایـن اسـت کـه هـر دو بـه خـدای واحـد، قبلـه 
واحـد، پیامبـر واحـد، اهـداف و ارزش هـای واحـد و بـه اسـام واحـد 
معتقدنـد. چـرا اینهـا را فرامـوش کنیـم؟! مـن در همـان روزهایـی کـه 
تبعیـد بـودم - آقـای مولـوی قمرالّدینـی این جاسـت - پیغـام دادم، 
خـودم بـه مسـجد ایشـان رفتـم و گفتـم بیاییـد ایـن یـک هفتـه میـان 
هفـده ربیـع - کـه مـا شـیعه ها هفـده ربیـع را روز والدت پیغمبـر 
می دانیـم و جشـن می گیریـم - و دوازده ربیـع را - کـه شـما سـّنی ها 
روز والدت پیامبـر می دانیـد - جشـن بگیریـم. مـا بگیریـم، شـما هـم 
بگیرید. ایشان هم قبول کرد. اتفاقا در همان روزهای اّول و دوم در 
ایرانشـهر سـیل آمـد و بسـاط همـه چیـز را بـه هـم زد و مـا در کار امـداد 

مـردم افتادیـم...«    1381/12/2 

    چتر والیت بر سر همه مذاهب اسالمی
مـروری بـر راهبردهـا و اقدامـات رهبـر معّظـم انقـاب در سـال های 
و  تاکنـون هـم، نشـان دهنده دغدغـه  انقـاب اسـامی  از  پـس 
اهتمـام ویـژه ایشـان بـه موضـوع »وحدت« اسـت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای از سـال 1369 و در اوایل زعامت امت اسـامی، با فرمان 
تشـکیل مجمـع جهانـی تقریـب مذاهـب اسـامی – کـه پـس از چنـد 
سـال برگـزاری کنگـره سـالیانه وحـدت اسـامی صـورت گرفـت – 
اقدامی ماندگار برای تألیف قلوب مسـلمانان از طریق هم نشـینی 
و هم فکـری علمـای بـاد انجـام دادنـد و ایـن شـجره طیبـه کـه حـاال 
32 سـاله شـده، بسـتری کم نظیر برای وحدت شـیعه و سـنی علیه 
دشـمن مشـترک شـده اسـت. ایشـان در تمـام ایـن سـال  ها، عـاوه 
بـر تعامـل مسـتمر بـا علمـای اهل سـنت از کشـورهای مختلـف، 
بـا چنـد اقـدام تاریخـی تـاش کردنـد تـا بیـش از پیـش زمینه هـای 
خصومـت و بددلـی پیـروان مذاهـب اسـامی را – کـه بـا فعال کـردن 
گسـل های اختـاف و دشـمنی توسـط سـرویس های جاسوسـی 
دشـمن و افـراد جاهـل دنبـال می شـود – کمتـر و کمتـر کننـد. فتوای 
حرمـت اهانـت بـه مقدسـات اهل سـنت، نمونـه ماندگار ایـن تدابیر 
دلسـوزانه و تمدن سـاز بـوده اسـت؛ »اهانـت بـه نمادهـای برادران 
اهل سـنت، از جملـه اتهام زنـی بـه همسـر پیامبـر اسـام، عایشـه 
حـرام اسـت. ایـن موضـوع شـامل زنـان همـه پیامبـران و به ویـژه 
می شـود«     )ص(  محمـد  حضـرت  اعظـم  پیامبـر  سـیداالنبیاء 
  1389/7/8عـاوه بـر ایـن فتـوای تاریخـی، سـفرهای تاریخـی ایشـان 

بـه مناطـق سنی نشـین همچـون سیسـتان و بلوچسـتان در سـال 
1381 و کردسـتان در سـال 1388 و دیدارهـای صمیمانـه بـا مـردم 
همگـی  اهل تسـنن،  علمـای  و  اقـوام  سـران  و  مختلـف  مناطـق 
بـرای  ایشـان،  راهبـردی  دغدغـه  و  ویـژه  اهتمـام  نشـان دهنده 
وحـدت مسـلمانان در ایـران و جهـان اسـام بـوده اسـت. »یکـی 
از ابزارهـای همیشـه مـورد اسـتفاده دشـمنان ملتهـای مسـلمان 
بـرای اختـاف، مسـئله اختافـات مذهبـی، شـیعه و سـنی و از ایـن 
قبیـل بـوده. دعـوا درسـت کننـد، اختـاف ایجـاد کننـد، بـرادران را به 
جـان هـم بیندازنـد، اختافـات را بـزرگ کننـد، برجسـته کننـد، مـوارد 
اشـتراک و اتحـاد را ضعیـف کننـد ... مـن خـودم در بلوچسـتان 
تبعیـد بـودم. از آن زمـان تـا حـاال بـا علمـای سـنی حنفـی شـهرهای 
بلوچسـتان - ایرانشـهر و چابهار و سـراوان و زاهدان - با آنهائی که 
بحمـداهلل زنـده هسـتند، رفیقیـم، نزدیکیـم، صمیمی هسـتیم. من 
آنجـا تبعیـدی بـودم، دسـتگاه ها نمی خواسـتند بگذارنـد تاشـی از 

سـوی مـا انجـام بگیـرد...« 1390/7/25

    شیعه و سنی؛ ید واحده علیه دشمن مشترک
و  ایـن ملـت  انقـاب اسـامی کـه دشـمنان  امـروز و در گام دوم 
مسـلمانان جهـان بیـش از هـر زمـان دیگـری، بـر طبـل تفرقـه و تشـتت 
میـان پیـروان پیامبـر خاتـم)ص( می کوبنـد و تـاش می کننـد تـا هـر 
رویـداد یـا مسـئله کوچکـی را بـه یـک حادثـه بزرگ بـرای تضعیف قدرت 
مسـلمانان و نابـودی جهـان اسـام تبدیـل کننـد، توجـه بـه ابعـاد 
پیچیـده و چندالیـه ایـن توطئـه شـوم و خنثی سـازی آن، بیـش از هـر 
زمـان دیگـری بـرای جوامـع اسـامی واجـب و حیاتـی اسـت. »وحـدت 
و اّتحـاد مسـلمان ها یـک امـر تاکتیکـی نیسـت کـه حـاال بعضـی خیـال 
کننـد بـه خاطـر شـرایط خاّصـی مـا بایسـتی بـا همدیگـر متحـد باشـیم؛ 
نـه، یـک امـر اصولـی اسـت؛ هم افزایـی مسـلمانها الزم اسـت؛ اگـر 
مسـلمانها مّتحـد باشـند، هم افزایـی میکننـد و همـه قـوی میشـوند؛ 
وقتـی کـه ایـن هم افزایـی وجود داشـته باشـد، حّتـی آنهایی که مایلند 
ـ که تعامل با غیر مسـلمانها داشـته باشـند، با  ــ و مانعی هم نیسـتـ 

دسـت ُپـر وارد ایـن تعامـل میشـوند«   1400/8/2 
و این پیوند مبارک، زمینه سـاز رشـد و تعالی مسـلمانان و دسـتیابی 
بـه تمـدن نویـن اسـامی اسـت کـه در آن، آحـاد مسـلمین در عیـن 
اعتقـاد بـه مقدسـات خـود، بـر مشـترکات حیات بخـش اسـام در 

مقابـل دشـمن مشـترک پافشـاری کننـد.
»یکی از اهداف نظام جمهوری اسـامی و اهداف انقاب اسـامی، 
ایجـاد تمـدن نویـن اسـامی اسـت: تمـّدن اسـامی بـا نـگاه بـه 
ظرفیت هـای امـروز و حقایـق و واقعّیـات امـروز. ایـن کار جـز بـا اّتحـاد 
شـیعه و سـّنی امکان پذیـر نیسـت؛ ایـن را تنهـا یـک کشـور و یـک فرقـه 
نمیتوانـد انجـام بدهـد؛ بـرای ایـن بایسـتی همـه بـا هـم همـکاری 

کننـد«    1400/8/2
سـیاهه جنایـات دشـمنان جهـان اسـام، وقتـی سـیاه تر می شـود 
کـه خـون فلسـطینی سـنی مذهب بـا ایرانـی شـیعه را هم زمـان بـر 
زمیـن می ریزنـد و ایـن، یعنـی بـرای دشـمنان اسـام، سـنی و شـیعه 
اساسـا موضوعیـت نـدارد و آنچـه مهـم اسـت، هـدم و نابـودی تفکـر 
توحیـدی و نجات بخـش اسـام، بـا کمـک شـیعه انگلیسـی و سـنی 
آمریکایی اسـت.  »امروز مانند همیشـه و بیش از همیشـه، مصلحِت 
الزامی اّمت اسـامی، در وحدت اسـت؛ وحدتی که ید واحده در برابر 
تهدیدها و  دشـمنی ها پدید  آَوَرد و بر سـر شـیطان مجّسـم، آمریکای 
متجاوز و غدار و سـگ زنجیری اش رژیم صهیونیسـتی، رعدآسـا فریاد 
کشـد و  در برابـر زورگویی هـا، شـجاعانه سـینه سـپر کنـد. ایـن معنـی 
فرمـان الهـی اسـت کـه فرمـود: َواعَتِصمـوا ِبَحبـِل اهلِل َجمیًعـا َوال 

قـوا«    1399/5/7 َتَفّرَ

مزار: گلزار شهدای کرمان محل شهادت: سیستان و بلوچستان در مقابله با تروریست ها

من عقیده ی راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگه داشتن نام شهدا است؛ 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 عاقه مندیم - هرجور که فکر بکنید، بزرگداشت شهدا برای آینده ی این کشور، حیاتی و ضروری است.      1393/11/27 

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

شهید هفته  

تاریخ شهادت: 1401/7/8

رفـــع مشـــکات احتیاج بـــه همراهی مـــردم دارد؛ همدلی 
مردم. هر کاری که مردم وارد شدند قطعا گشایش در آن به 
وجود می آید، تا حاال هم این جور بوده؛ در همه ی اموری که 
مردم توانســـتند وارد بشـــوند، در آن کار گشایش به وجود 
آمده. در مســـئله ی ســـرمایه گذاری و ســـرمایه گذاری برای 
تولیـــد، خود مـــردم میتوانند نقش ایفا کنند؛ چه آنهایی که 
ســـرمایه دارند و این ســـرمایه را در راه مثًا بعضی از داد و 
ستدها و سوداگری های بی مورد مصرف میکنند میتوانند 

اینها را در راه تولید مصرف کنند، چه کســـانی که میخواهند 
کمـــک کنند بـــه دیگران... البّتـــه این ]کار[، ســـازمان دهِی 
مردمی الزم دارد؛ خیلی ها هســـتند میخواهند کمک کنند، 
نمیداننـــد چـــه جور بایـــد کمک کننـــد. خیرّیه های مردمی، 
نهادهای انقابی، امنای مساجدی 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 کشـــور کمک کرد.      1 /1400/1  

احتـــرام زن و تکریـــم زن، یک مســـئله اســـت - که این حتما بایـــد مورد توجه و عنایت خاص باشـــد - رفتارهای زنان در محیط 
خانوادگی، در محیط کسب و کار، در محیط سیاست، در محیط اجتماعی، یک مسئله است؛ رفتار با زنان هم یک مسئله است. 
رفتار با زنان، ناظر به مردان اســـت؛ چه مردان خانواده - مثل پدران، برادران و همســـران - چه مردانی که در محیطهای کار 
برخورد میکنند. رفتار با زن باید احترام آمیز، محبت آمیز، همراه با نجابت و همراه با عفت باشـــد. بنابراین، هم تکریم زن، هم 

وظیفه ی زن، هم وظیفه ی نسبت به زن، جداگانه باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار بگیرد.     2/11 /1392   

در دو جای از قرآن این عبارت هست که: »ثّم اذا خّولناه نعمة مّنا قال اّنما اوتیته علی علم« )1( - هم در سوره ی زمر هست و هم 
احتمااًل در سوره ی لقمان - خدا نعمتی به انسان می دهد، اما انسان از دهنده ی نعمت غافل می شود و تصور می کند که این 
خود اوســـت که توانســـته این نعمت، این موقعیت و این فرصت را به دســـت آورد. عین همین عبارت درباره ی قارون هست که 
وقتی به او اعتراض کردند که این نعمت ها را از خدا بدان، ســـهم خودت را هم ببر؛ اما آن را در راه خدا مصرف کن، او در جواب 
گفت: »اّنما اوتیته علی علم عندی«؛ خودم به دســـتش آوردم، هنر خودم بود؛ این   همان خطای بزرگی اســـت که ممکن اســـت 
همه ی ما دچارش بشـــویم؛ غّره شـــدن به خود. عین همین قضیه، غّره شـــدن به خداســـت. آیه ی شریفه: »فا تغّرّنکم الحیاة 

 الغرور« )2( درباره ی غّره شـــدن به خداســـت؛ به خدا هم غّره نشـــوید.       1385/3/29  
ّ
الّدنیا و ال یغّرّنکم باهلَل

1- زمـــر: 4۹          |          2-لقمـــان: ۳0 و فاطـــر: ۵

با افتخار ایرانی  

خانواده  ایرانی  

به رسم آیه ها  

سرمایه گذاری مردم برای تولید ملی نیاز به سازمان دهی دارد

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

نعمت ها از خداست، از او غافل نشویم

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  

جناب خدیجه؟اهس؟ حقیقتا مظلوم اســـت؛ به خاطر اینکه َشـــرف همســـرى پیغمبر در مورد ایشان داراى یک ارزش مضاعف است؛ 
دیگران مشـــّرف به َشـــرف همســـرى پیغمبر شـــدند لکن این رنجهایی را که پیغمبر در عمده ى دوران رســـالت به آنها مبتا بودند 
ندیدند. ده ســـال در مدینه بود، خب عّزت بود، احترام بود، و زندگِی راحت بود نســـبت به آن دوره؛ جناب خدیجه ؟اهس؟ دوران رنج 
پیغمبر را، دوران سختی 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 است، یک ارزش بسیار باالیی است.       20 /1395/2
دهم ربیع االول، سالروز ازدواج رسول اکرم�وحضرت خدیجه کبری�

امتیاز بزرگ حضرت خدیجه؟اهس؟سبقت در ایمان به رسول خداست
مناسبت  

ایران قوی، نشانه است ایران قوی، نشانه است 
بررسی  دسیسه چینیبررسی  دسیسه چینی

 آمریکا و رژیم صهیونیستی در  برنامه ریزی اغتشاشات اخیر  آمریکا و رژیم صهیونیستی در  برنامه ریزی اغتشاشات اخیر 

تصویری از تجمع امت رسول اهلل�در تهران در محکومیت اغتشاشات اخیر

نهضت اسالمی ملت ایران به رهبری عبد صالح خدا، امام امت، خمینی کبیر � تازه به میانه خود رسید بود که همگام با پیشبرد این نهضت رهایی بخش، یک ضرورت حیاتی و انکارناپذیر پیش روی رهبران 
و پیشگامان نهضت قرار گرفت؛ ضرورتی که برگرفته از حقایق ناب قرآنی و رسالت تاریخی انبیای الهی برای غلبه بر باطل بوده و در ادامه این مسیر تاریخی و تمدن ساز هم، همواره راهگشای پیروان جبهه حق 
خواهد بود.  »وحدت« و اعتصام به حبل اهلل، همان اکسیر حیات بخش و ضرورت اعجازبخشی است که از سال های اوج گیری نهضت اسالمی به صورت زنده و بالنده در لسان و عمل رهبر کبیر انقالب و یاران 

ناب ایشان جای گرفت و تا امروز همچنان فصل مشترک همه دلدادگان مسیر جهاد و شهادت است.

دو خصوصیــــت وجود دارد که بــــه ما حکم میکند که 
از حافــــظ تجلیل کنیــــم و یاد او را زنده کنیم. اول: زبان 
فاخر اوست که همچنان در قله ی زبان فارسی و شعر 
فارســــی اســــت و ما این زبان را باید ارج بنهیم و از آن 
معراجی بســــازیم به سوی زبان پاِک پیراسته ی کامل 
واال؛ چیزی کــــه امروز از آن محرومیــــم.دوم: معارف 
حافظی است که خود او تکرار میکند که از نکات قرآنی 
اســــتفاده کرده اســــت. قرآن درس همیشگی زندگی 
انسان اســــت و دیوان حافظ مستفاد از قرآن است و 
خود او اعتراف میکند که نکات قرآنی را آموخته و زبان 
خودش را به آنها گشــــوده است. پس محتوای شعر 
حافظ آن جا که از جنبه ی شعری محض خارج میشود 
و قدم در وادی بیان معارف و اخاقیات میگذارد، یک 
گنجینه و ذخیره اســــت برای ملت ما امروز و نســــلهای 

آینــــده و همچنین برای ملتهای دیگر.      1367/8/28    
   بیستم مهرماه، روز بزرگداشت حافظ

عکس نوشت  

حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در حافظیه شیراز ، 1۳87/2/17
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