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درخطبههاینمازجمعهمشهدمطرحشد:

دختران شهدای جهان اسالم با حضور
در همایش «دختران حاج قاسم» با آن
سردار دل ها پیمان بستند

زینب وار ایستاده ایم ،پدر ...

«گرچه مالک اشتر علی زمان ،حاج قاسم
سلیمانی ،از میان ما رفت و دل هامان در فراق
پدر سوخت ،اما ما دختران سردار دل ها ،زینب
وار ایستادهایم  .»...این جمالت قسمتی از بیانیه
حدود  900نفر از دخترانی است که در همایش
«دختران حاج قاسم» قرائت کردند ،بیانیه ای
که در ادامه آن ،عهد و پیمانی است که آن ها با آن
شهید و یارانش بستند  :زینب وار ایستادهایم و
عهد میبندیم که تا جان در بدن داریم ،آمریکا و
همدستانش همچون اسرائیل را دشمنان خود
بدانیم و قول میدهیم همچون سردارمان مسیر
تعالیاسالم،اهدافوآرمانهایانقالباسالمی
را پیش گیریم و پشت رهبر عزیزمان بمانیم .ما
دختران سردار رشادت و شهامت با تأسی از
پدرانمان محکم تر و مقاوم تر از قبل با شعار «مرگ
برآمریکا»یادآورمیشویمکههمیشهآمریکادشمن
ماست و ما با دولتمردان آن ها خصومتی پایان
ناپذیرداریم،مازینبهایمقاوممقاومتهستیم».
•حضور دختران شهدای جهان اسالم

در این محفل باشکوه دختران و همسران شهدا
حضوریپررنگداشتند،دخترانشهدایمدافع
حرم،شهدایترور،شهدایدفاعمقدسودختران
شهدای جبهه مقاومت از کشورهای افغانستان،
عراق ،لبنان ،سوریه ،پاکستان ،بحرین ،یمن و
نیجریه در کنار دیگر دختران حاج قاسم ،فریاد
«مرگ بر آمریکا» سر دادند و دیگر بار با شهدای راه
مقاومت تجدید پیمان کردند.اما این تمام برنامه
نبود ،در بخشی دیگر از برنامه های این اجتماع
بزرگ ،دختران حاج قاسم دلنوشته هایشان را
مکتوب کردند .دلنوشته هایی که بیشتر آن ها
حاویاینپیامبودکهراهتادامهدارد....
•خوشا به حالت حاج قاسم

حاج قاسم ،خوشا به حال تو .باورت می شود
سردار؟اینهاهمگیدخترانتواند،دخترانیکه
همچونفرزندخودتزینب،ادامهدهندهراهتواند.
همان زینبی که پس از شهادتت استوار ایستاد تا
الگویی باشد برای تمام فرزندانت ،فرزندانی که
ادامه دهنده راه تو و یارانت هستند .به راستی که
مقاوممقاومتاند.
تکتکشانزینبهای
ِ

انتقاد آیت ا ...علم الهدی از کمکاریها در راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی
نماز جمعه
زنده روحیان

امامجمعهمشهدبااشارهبهاقداماتبرخیشبکه
هایاجتماعیخارجیدرحذفعکسهاوتمثال
های شهید حاج قاسم ســلیمانی ،از کم کاری ها
درراهاندازیشبکهاجتماعیداخلیانتقادکرد.
•نماز جمعه تهران به امامت رهبر انقالب
چشم دشمنان را کور کرد

به گزارش خراســان رضوی ،آیــت ا ...علم الهدی
روز گذشــته در ابتــدای خطبههــای نمازجمعه با
اشارهبهخطبهتاریخسازرهبرانقالباظهارکرد:
نمازجمعهایکهدرهفتهگذشتهبهامامتولیامر
مسلمین،رهبرمعظمانقالباسالمیبرگزارشد
اصل این نمــاز جمعه در نگاه مــردم به یک معجزه
بیشترشباهتداشتوچشمدشمنانراکورکرد.
بعد از مسائلی که ما در سانحه هواپیمایی داشتیم
و بعضــی از حرکت های مذبوحانه دشــمنان خدا
در اطراف این مملکت ،برگــزاری این نماز جمعه
باعث کوری چشــم اســتکبار و دشــمنان اســام
در سراســر کره زمین شــد .وی افزود :مقام معظم
رهبری در خطبــه های نماز جمعه هفته گذشــته
سهنکتهکلیدیرابیانکردندکهبایدموردتحلیل
قرار بگیرد و مولفه های آن بیان شــود .امام جمعه
مشهد ادامه داد :نکته اول این که فرمودند کشور
باید قوی شــود ،توصیه فرمودند به قــوت و قدرت
نظامومردم،نکتهدوماعالماینکهفرمودندسپاه
قدس ،رزمندگانبدونمرزهستندونکتهسوماین
کهشهیدحاجقاسمسلیمانیتنهایکشهیدنبود،
فرمودندحاجقاسمیکمکتباست.
•بایددرهمهچیزبهخودمانتکیهکنیم

وی با اشــاره به ســخنان رهبری دربــاره ضرورت
قوی شدن تاکید کرد :این صحبت ،تکیه کردن بر
تمامیامکاناتواستعدادهایملتومردماست.
اســتعدادهای فرهیخته در مردم ما در حوزه های
اقتصادی،اجتماعیوسیاسی،فرهنگیوفناوری
علم کم نیست و توان باالست .چرا کشور قوی می
شود؟برایاینکهمادرهمهچیزبهبیرونخودمان
محتاج نباشــیم که این هــا بر مبنای نیــاز ما نقطه

ضعف پیدا کنند ،دشمنان به این ها فشار بیاورند
و ما را در عرصه پایمردی و دفــاع از دین بلرزانند.
پسبایدقویباشیم،یعنیدرهمهچیزبهخودمان
تکیهکنیم.دربرابراینراهبردمقاممعظمرهبری
این که بعضی از عزیزان مسئول اظهار کنند که ما
بدوننگاهبهدنیاوبانگاهبهداخلنمیتوانیمکشور
راادارهکنیممتاسفانهدرستنیست.نگاهبهکدام
دنیا؟دنیاییکهشمادرهرچیزیبهآنوابستهاید،
ازهماننقطهمیآیدبدترینضربههاوسختترین
فشارهای هالک کننده را به شــما وارد می آورد.
نگاهبهایندنیا؟
•محدودکردندریکشبکهاجتماعیخالف
آزادیبیاننیست؟

وی درخصوص شــبکه هــای اجتماعی نیــز اظهار
کرد  :شــبکه های اجتماعی که به عنــوان خدمات
ارتباطــی در اختیــار مــردم دنیــا قــرار مــی گیــرد
معنــی آزادی بشــری این اســت کــه هم ه مــردم در
بهــره بــرداری از این شــبکه اجتماعــی در خدمات
ارتباطی مساوی باشــند .اگر بنا شد در یک موردی
آمدند جلوی کســی را گرفتند و او را محروم کردند،
برخالف عدل و آزادی است .فضای مجازی در یک
شبکهاجتماعی،فضایحقیقیدرعرصههایحرف
زدنها،اظهارنظرکردنهاوسخنگفتنهایهمه
مردم دنیاست .چطور اگر در فضای اجتماعی یک
کشور و جامعه انســان ها محدود شدند ،می گویید
این جا خالف آزادی بیان اســت ،اما در یک شــبکه
اجتماعیانسانهامحدودبشونداینخالفآزادی
بیان نیست؟ امام جمعه مشــهد با اشاره به اتفاقات
اخیر در حذف صفحات اجتماعــی کاربران ایرانی
گفت:درشبکهاجتماعیخارجی،صفحاتراپاک
کردنــد ،هرکجا عکس و تمثال شــهید حاج قاســم
سلیمانی بود حذف کردند ،در هر صفحه ای حتی
صفحاتبعضیاشخاصیکهانقالبیهمنیستندو
گاهیمواضعانقالبیوضدانقالبیهممیگیرند،
اما بــه خاطر عالقه به حاج قاســم ســلیمانی عکس
این شهید را گذاشتند ،رفتند آن را حذف کردند،
اما آن جایی که عکس حاج قاسم سلیمانی را پاره
می کنند آن را می گذارند .این آزادی بیان است؟
عدل بشــری اســت؟ به صرف این که یک شــبکه
اجتماعی که تحت نفوذ قدرت اســتکباری است

فاطمیه افـزود :مـردم مـا باید قـوی شـوند ،مردم
مـا خوشـبختانه در ایـن کشـور سـرمایه ای دارند
کـه مـردم هیـچ کشـوری در دنیـا ایـن سـرمایه را
ندارنـد .وی افـزود  :ایـام فاطمیـه و یـاد مصائـب
صدیقـه اطهـر (س) هسـت کـه ایامـی مقاومـت
بخـش برای مـردم مـا در عرصـه مقابله با دشـمن
اسـت.

هر کجا هر شــخصی برخــاف اهداف اســتکباری
اســت باید صفحه آن حذف شــود ،کالمش تعطیل
شــود ،بعد هم می گویند آزادی بیــان ؟آیت ا ...علم
الهدی تصریح کرد  :شــما که می خواهید با نگاه به
دنیاکشورراادارهکنید،بانگاهبههمیندنیا؟بهاین
دنیای این چنینــی؟ به دنیای ظلم ،تجــاوز ،دنیای
جنایت و آدم کشی؟ دنیای دزدی و چپاول و سرقت
والابالیگری؟بانگاهبهایندنیامیخواهیدکشور
را اداره کنید و می گویید ما بــدون نگاه به دنیا نمی
توانیمکشورراادارهکنیم؟ویتاکیدکرد:البدچون
نگاه به دنیا دارید و نگاه به داخل ندارید به داشــتن
یک شبکه اجتماعی قوی و سریع داخل کشور فکر
نمی کنیــد و اگر بعضی بخواهند شــبکه اجتماعی
را راه بیندازنــد کمک نمی کنید ،بــه آن ها وام نمی
دهیــد ،آن ها را یــاری نمــی کنید ،چــون نگاهتان
به دنیاســت ،نگاهتــان به داخل نیســت .آیــت ا...
علــم الهدی اظهــار کرد :این درســت اســت واقعا؟
ایــن عملکــرد با فرمایــش مقــام معظم رهبــری که
می فرمایند کشور باید قوی باشد ،ســازگار است؟
کشور باید قوی باشــد یعنی روی پای خود بایستد،
در ایــن مملکتــی کــه اســتعداد در عرصههــای
مختلــف فنــاوری داریــم که موشــک نقطــه زن به
وجــود آورده و در فاصلــه ده هــا هــزار کیلومتر می
توانــد نقطــه ای را با موشــک بزنــد ،در این کشــور
نمیتوانیمیکشبکهاجتماعیداخلیداشتهباشیم
تامردممابهشبکههایاجتماعیبیرونکشورکهدر

نفوذآمریکاواسرائیلاستمحتاجنباشند؟
•کسیرامتهمنمیکنیمامابرخیچیزها
شکآور است

امام جمعه مشهد ادامه داد :گاهی اوقات آدم شک
می کند ،مــا کســی را متهم نمــی کنیم امــا این ها
شــک آور اســت برای ما ،نکنــد در عرصــه مدیریت
ارتباطــات کشــور و جامعه مــا عوامل دشــمن نفوذ
کردند و جریــان مدیریــت ارتباطی ما را با دشــمن
همدســت کردنــد .شــک بــه وجود مــی آیــد .چند
ســال اســت که مــا دم از شــبکه اجتماعــی داخلی
مــی زنیــم؟ ایــن همــه امکانــات داخــل کشــور در
فنــاوری و فعالیــت های فضــای مجازی کــه به کار
افتــاده اســت در عرصــه وارد شــدند اما کمکشــان
نمــی کننــد ،راهشــان نمــی اندازنــد ،یــک وام به
آن هــا نمی دهنــد ،نکند دســتی از دشــمن در این
جا اختالل ایجاد می کنــد؟ وی تصریح کرد :وقتی
یک کشــور باید قوی بشــود به این معناست که باید
از همه ظرفیت ها در قدرت بخشــی به نظام ،هم در
عرصه اقتصاد ،هم در عرصه فناوری و هم در عرصه
موسسات و شرکت های دارای بنیان علمی از همه
این ها باید اســتفاده کنیم که مردم و کشــورمان را
قویکنیم.
•ایام فاطمیه ،ایام مقاومت بخش است

آیـت ا ...علـم الهـدی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـام

•هیچ کس نمیتواند خللی در ارادت ملت به
نیروهای مسلح ایجاد کند

پیـش از خطبه هـای نماز جمعـه نیز ،دبیر شـورای
تبییـن مواضـع بسـیج دانشـجویی خراسـان
رضوی بـا اشـاره بـه اتفاقـات اخیـر در کشـور و
منطقه اظهار کرد  :نیروهای مسـلح ،خط قرمز ما
هسـتند؛ این ها هسـتند که سـایه جنـگ را از روی
کشـور برداشـتهاند؛ کسـانی کـه بـه عکس سـردار
رشـید مـا هتـک حرمـت مـی کننـد در راه دفـاع از
کشـور خـود هیـچ کاری نکردنـد و نمیکننـد و
بدون شـک هیچ کس نمیتواند خللـی در اعتماد
و ارادت ملـت ایـران بـه قـوای مسـلح ایجـاد کنـد.
بـه گـزارش تسـنیم ،امیررضـا حضرتـی همچنیـن
بـا اشـاره بـه ماجـرای سـفیر انگلیـس و حضـور او
در تجمعـات تهـران گفـت  :مطالبـه مـا از دولـت و
وزارت امـور خارجـه پاسـخ قاطـع و محکـم بـه ایـن
یاوه گوییهای انگلیس خبیث اسـت و جلوگیری
از تکرارنشـدن ایـن گسـتاخی و دخالـت در امـور
سیاسـی کشـور عزیزمـان ایـران اسـت؛ بـدون
شـک ایـن پاسـخ قاطـع فقـط یـک چیـز اسـت و آن
هم اخـراج سـفیر انگلیـس ،تا بـه دنیا نشـان دهیم
نخواهیم گذاشـت کشـورهای دیگر حتـی ذرهای
در اسـتقالل سیاسـی مـا خدشـه وارد کننـد .وی
همچنین دربـاره اهمیت قوی شـدن کشـور گفت
 :بایـد فرهنـگ حمایـت از کاالی ایرانـی را در
مسـاجد ،خانههـا ،کالسهـای درس ،مدرسـه و
دانشـگاه و محلهـای کارمان بین همه قشـرهای
مـردم بـه یـک گفتمـان عمومـی تبدیـل کنیـم.

