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: مسئول دبیرخانه ائمه جمعه مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور
وحدت بین مسلمانان یکی از نعمت های اساسی خداوند تبارک تعالی است 
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تاکید نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

توهین به اعتقادات  مسلمانان موجب خوشحالی دشمنان می شود 
 

سرمایه گذاری 5.2 میلیارد 
تومانی مخابرات کردستان 

در شهرستان سقز 

همه جهان بخصوص 
مسلمانان با هم متحد و 

همدل شوند 

امام جمعه موقت سنندج:

شیعه و سنی در مسائل 
فقهی و کالمی 99 درصد 

اشتراک دارند 

امام جمعه اهل سنت قروه:

امت اسالمی یک امت
 واحده است

امام جمعه موقت اهل سنت 
: بیجار

رسانه ها  برای  عملیاتی کردن 
وحدت بیشتر تالش کنند

 صدای وحدت در برنامه های 
شبکه استانی کردستان 

طنین انداز می شود
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بیشتر بخوانید
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هفته  مناسبت  به  فرهنگ  و  اصالت  شبکه 
وحدت حدود 3000 دقیقه برنامه زنده و تولیدی 

را برای مخاطبان تدارک دیده است.
مرکز  کل  مدیر  عبدالملکی  جعفر  جام جم  گزارش  به   
استانی  شبکه  برنامه های  تشریح  جلسه  در  کردستان 
شرایط  داشت:  بیان  وحدت  هفته  مناسبت  به  کردستان 

کنونی بویژه در جامعه ما با توجه به تهدیدات روز ...

نماینده  مردم کردستان در 
مجلس خبرگان رهبری:

2

پورذهبی  عــبــدالــرضــا  حــجــت االســام 
ــرای ایــجــاد انــســجــام و  ــ ــرد: ب ــ اظــهــار ک
محور  دستگاه  یک  باید  وحــدت رویــه 
بنابراین  بــاشــد  مذهبی  بــرنــامــه هــای 
بـــا تــوجــه بـــه جــامــعــه مــخــاطــب، ایــن 
ــز بـــزرگ  ــرک بــرنــامــه هــا بـــا مــحــوریــت م
اسامی و به صورت مردم محور برگزار 

می شود.
مناسب  اطاع رسانی  ضــرورت  بر  وی 
برنامه ها  و  اقدامات  برگزاری  مورد  در 
برگزار  زیــادی  برنامه های  گاهی  گفت: 
ــوزه اطــاع رســانــی  مــی شــود ولــی در حـ
در مــورد اقــدامــات انجام شــده خوب 
با  کـــرد:  تصریح  نمی کنیم.وی  عمل 
توجه به این که وسعت کار زیاد است 
و از سوی دیگر چون به لحاظ فضای 
با  باید  هستیم  تعلل  دچــار  رسانه ای 
بیشتر  اطاع رسانی  در  روحیه  وحدت 

برنامه های این ایام اقدام شود. 
زخمی  و  شـــهـــادت  بـــه  ــاره  ــ اشـ بـــا  وی 
نـــمـــازگـــزاران در مــســجــدی در  ــدن  شـ
کردن  محکوم  با  افغانستان،  شمال 
اتفاقی  افـــزود:  وحشیانه،  اقــدام  ایــن 
که در افغانستان افتاد بسیار جانکاه 
زمانی  هیچ  در  ما  و  اســت  جانسوز  و 

در طول تاریخ نمونه های این چنینی 
دارد  سعی  دشمن  امروز  نداشته ایم، 
مسلمانان را به دست خود آنها از بین 

ببرد و این آفت بسیار بزرگی است.
کــــرد: دشــمــن یک  وی خــاطــرنــشــان 
زمانی به صورت جدی برای ضربه زدن 
آمد، برای مثال در  به مسلمانان جلو 

کودتا،  از  مختلفی  توطئه های  ایـــران 
جنگ  طبس،  در  هواپیما  بــه  حمله 
پیاده  ــادی  زیـ برنامه های  و  تحمیلی 
کرد و امــروز علیه جهان اسام جنگ 
نیابتی به راه انداخته که بسیار دردناک 
اســــــت.وی افــــــزود: اســــاس وحـــدت 
برپایه محبت است و اگر انسان ها به 
یکدیگر محبت کنند و احترام بگذارند 
دیگر داعش و طالبان ایجاد نمی شود. 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان 
گفت:  و  خــوانــد  ــت  آف را  قبیله گرایی 
داشته  دوســـت  را  همه  باید  انــســان 
ــاشــد. حــجــت االســام پــورذهــبــی در  ب
خرده گیری ها  گفت:  سخنانش  پایان 
با نگاه های محبت آمیز از بین می رود 
فرمودند  عسکری  امــام  که  همانطور 
برادرانه با هم زندگی کنید و همدیگر 

را دوست داشته باشید.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

اساس وحدت، محبت است

پــیــام هفته  گــفــت:  بــانــه  امـــام جمعه 
وحدت این است که مسلمانان همه 
را  نبوت  میراث  باید  و  بــرادرنــد  هم  با 

پاس بدارند.
ضمن  ــدای  خ عبدالرحمن  ماموستا 
تبرک هفته وحدت و میاد با سعادت 
جعفر  ــام  امــ و  )ص(  محمد  حــضــرت 
صادق )ع( افزود: هفته وحدت فرصتی 
ایــجــاد وحـــدت میان مسلمین  بـــرای 
کــردن توطئه دشمنان  بــرآب  و نقش 
است، چرا که دشمن همواره به دنبال 
تفرقه و از بین بردن وحدت در جهان 
ــام اســت و در ایــن میان وحــدت  اس
شیعه و سنی موجب وفاق عمومی و 
حفظ هویت دینی مسلمانان می شود.
امام جمعه بانه عنوان داشت: برداران 
اهــــل ســنــت مــعــتــقــدنــد کـــه حــضــرت 
دنیا  به  االول  ربیع  در 12  )ص(  محمد 
آمده و جهان هستی را روشن ساخته 
است و بــرادران اهل تشیع معتقدند 
دنیا  بــه  االول  ربیع   17 در  ایــشــان  کــه 

آنــچــه در ایـــن میان  آمـــده اســـت امـــا 
هفته  در  که  اســت  ایــن  دارد  اهمیت 
ــدت همه مــذاهــب اســامــی حول  وح
حضرت  ــام  اسـ مــکــرم  پیامبر  مــحــور 
محمد)ص( و بر صراط سراسر وحدت 

قرار می گیرند.
این که  بیان  با  سنت  اهــل  عالم  ایــن 
ارزشمندترین  از  یکی  ــدت،  وح هفته 
انقاب  دستاوردهای  تاثیرگذارترین  و 
بــا تدبیر حضرت امــام  ایـــران  اســامــی 

خمینی )ره(اســت؛ افــزود:  پیام هفته 
مسلمانان  کـــه  اســـت  ایـــن  وحــــدت 
هــمــه بــا هــم بـــرادرنـــد و بــا هــوشــیــاری 
عالمان  بخصوص  مسلمانان  همه 
مذاهب، میراث نبوت را پاس داریم و 
در سایه دستورات پیامبر خدا و عترت 
پاک آن حضرت، مجال از تفرقه افکنِی 
بیگانگان بگیریم و در راستای وحدت 
مــذاهــب  و   مــســلــمــان  بــیــن  بیشتر 

اسامی گام های استوارتر برداریم.

ماموستا خدایی در ادامه گفت: هفته 
شدن  نــزدیــک  موجب  قطعا  وحـــدت 
اتحاد  و  مــی گــردد  همدیگر  بــه  دل هـــا 
فراهم  را  مسلمان  همه  انــســجــام  و 
ــه  پـــروردگـــار  ــور ی کـ مــی کــنــد هــمــان طـ
جــهــانــیــان، اســـام را بــه عــنــوان دیــن 
وحدت، همدلی و همبستگی معرفی 

می کند.
گفت:  پـــایـــان  ــه در  ــان ب امــــام جــمــعــه   
انــشــااهلل امـــروز بتوانیم با وحــدت به 
ــدا گام  عــنــوان امــت واقــعــی رســـول خ
خدا  بندگی  حــق  بتوانیم  تــا  بــرداریــم 
بجا  را  )ص(  مــحــمــدی  نـــاب  امـــت  و 
ابزار  بزرگترین  همواره  که  چرا  بیاوریم 
و ساح دشمنان این دین مبین نیز 
پیامبر)ص(  رســالــت  ــاز  آغـ ــتــدای  اب از 
در  اســت  ــوده  ب تفرقه افکنی  تاکنون، 
حالی که مسلمانان می توانند با تکیه 
در  ــد  ــ دارن کــه  بــســیــاری  مشترکات  بــر 
را  برابر این دسیسه ها، صف واحــدی 

تشکیل دهند.

امام جمعه بانه:

پیام هفته وحدت پاسداشت میراث نبوت است 

ویــژه  ها



امام جمعه دهگالن:
سفارش های امام حسن عسکری 
ــواره  ــمـ هـ وحــــــدت  حــــــوزه  )ع(در 

روشنگر و راهگشاست 

ــان گـــفـــت: مــوعــظــه هــا  ــ ــگ ــ امــــــام جــمــعــه ده
عــســکــری  امــــــــام حـــســـن  ــای  ــ ــارش هـ ــ ــفـ ــ و سـ
علیه السام در حوزه وحدت همواره روشنگر و 

راهگشاست.
هفته  ــزود:  افـ محمدی،  عبدالسام  ماموستا 
مصادف  و  االول  ربــیــع  مــبــارک  مــاه  در  وحـــدت 
و  )ص(  ــام  اس مکرم  نبی  ســعــادت  بــا  میاد  بــا 
از  دسته  آن  و  می باشد  )ع(  صــادق  جعفر  امــام 
فضائل  بحث  و  جشن  همگرایی،  نشست ها، 
سایر  حــرمــت  حفظ  بــه  نسبت  )ع(  بیت  ــل  اه
مذاهب اسامی که خود یکی از راه های همدلی 
بیداری  برای  می تواند  و  است  وحدت  هفته  در 
بیان  و  همگرای  وحــدت،  حوزه  در  روشنگری  و 
 آفـــت هـــای تــفــرقــه و چــنــد فــرقــه گــرایــی مــوثــر و 
تصریح  دهگان  جمعه  امــام  باشد.  گــذار  تاثیر 
وحــدت  ــوزه  ح در  ــروزی  امـ خطر  بزرگترین  ــرد:  ک
 
ً
بعضا کــه  متعصب  ــراد  افـ تــوســط  تفرقه  بحث 
تــریــبــون  و رســانــه هــم مــی بــاشــد، است  دارای 
کامًا  صــورت  به  روشنفکران  و  علماء  باید  که  
وحدت  که  افــرادی  چنین  با  فرهنگی  و  ایجابی 
و انسجام مسلمانان را تهدید می کنند مواضع 
در  شیوه  بهترین  با  و  باشند  داشته  قاطعانه 

مقابل این گونه افراد بایستند.
استفاده  گفت:  ادامه  در  سنت  اهل  عالم  این 
بخصوص  )ع(  بیت  اهــل  منویات  و  ادبــیــات  از 
امام حسن عسکری  موعظه ها و سفارش های 
)ع(راهنمای انسان ها تا روز قیامت است، چون 
از  دارد؛   جهانی  و  پایدار  و  ابدی  و  مطلق  ارزش 
این روسیره و سنت ایشان بخصوص در حوزه 

وحدت همواره روشنگر و راهگشاست. 
حسن  امام  گفت:  پایان  در  محمدی  ماموستا 
عسکری )ع( در خصوص حفظ حرمت مذاهب 
فـــراوان  تاکید  مشترک  نــمــاز  اقــامــه  و  اســامــی 
، ج 7۸، ص ۳72( ؛ بنابراین  کرده اند )بحاراالنوار
مورد  )ع(  بیت  اهل  منویات  همان  امــروزه  اگر 
سایر  حرمت  حفظ  باب  در  بگیرد  قرار  استفاده 
بــرادران اهل تشیع و چه  مذاهب چه در مــورد 
بــرادران اهل سنت در مناطق قومی و مذهبی 
می تواند در حوزه وحدت بسیار موثر واقع گردد.

آغاز انقاب سعی کرد اقوام  عزیزان من! یک سیاست خباثت آلودی از 
ایرانی را از یکدیگر جدا کند و با بهانه های مختلف، پیکره  عظیم ملت 
ایرانی - فارس، ترک،  اقوام متنوع  از  با هر قومی  را تکه تکه کند.  ایران 
میان  در  را  شیطانی  تلقین  یک  جداگانه   - ر 

ُ
ل ترکمن،  بلوچ،  عرب،  ُکــرد، 

اصفهانی  و  تهرانی  بــه  کنند.  چرکین  هــم  از  را  دل هــا  تــا  می گذاشتند 

مدتی  انقاب  از  قبل  من  که   - بلوچستانی  بلوِچ  به  می گفتند،  چیزی 
کردستان سخن دیگری گذراندم - حرفی می زدند و در  آنها   را در میان 

 می گفتند.
ادای رسالت بزرگ  برای  ایران بتواند  تا ملت   خیلی هوشیاری الزم بود 
خود - که به برکت برافراشتن پرچم اسام بر دوش این ملت قرار گرفته 

این  اکناف  در  ایــران  ملت  بدهد.  انجام  را  رسالتش  و  کند  قیام   - بود 
کشور بزرگ مجاهدات زیادی کردند و شما مردم کردستان سهم خود 
را در این مجاهدت عمومی و بزرگ بخوبی انجام دادید. این از جمله ی 

چیزهایی است که به یاد تاریخ ایران عزیز خواهد ماند.
22/2/1۳۸۸ سنندج میدان آزادی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان کردستانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان کردستان

اقتصادیاقتصادی
گزیده بیانات مقام معظم  رهبری در جمع مردم کردستاناجتماعیاجتماعی

خبر

هفته  بــا  همزمان  گفت:  کشور  غــرب  اســامــی  بــزرگ  مرکز  مدیر 
وحدت ۳۸2 عنوان برنامه در سطح استان برگزار می شود.

االســام سعید عسکری در  کردستان، حجت  گــزارش جام جم  به 
اظهار  وحدت  هفته  تبریک  با  کردستان،  استان  خبرنگاران  جمع 
از امام امت است که  ارزشمندی  کرد: هفته وحدت یادگار بسیار 
باید از این ظرفیت ارزشمند برای تقویت وحدت و آسیب شناسی 

توطئه های دشمنان علیه جهان اسام بهره بگیریم.
وی با بیان این که هفته  وحدت یکی از برنامه های پیشنهادی امام 
کنار هم  آوردن تمام مسلمانان در  گرد  امت بوده و بستری برای 
است، افزود: البته تاکید امام راحل در مورد هفته وحدت منحصر 
به انقاب اسامی نیست اما با شروع انقاب اسامی این مساله 

خیلی پررنگ تر شد.
به  هم  انقاب  اگــر  افـــزود:  کشور  غــرب  اسامی  بــزرگ  مرکز  مدیر 
نظام  بقای  کننده  تضمین  و  بــوده  وحــدت  پرتو  در  رسید  پیروزی 

مقدس جمهوری اسامی هم در گرو همین وحدت است.
وی به فرامین رهبر معظم انقاب هم در این خصوص گریزی زد و 
افزود: رهبر معظم انقاب همواره بر حفظ وحدت و دوری از تفرقه 
تاکید فرموده است.  وی با تاکید بر ضرورت تقویت بیش از پیش 
ایادی  امــروز  گفت:  اســام،  جهان  در  انسجام   و  وحــدت  پایه های 
جنایت هایی  به  دســت  اسامی  کشورهای  از  برخی  در  استکبار 
درد  بــه  را  جــهــان  مسلمانان  ویـــژه  بــه  بشریت  قلب  کــه  می زنند 

می آورد.

کشتار  در  افغانستان  قــنــدهــار  اتــفــاقــات  ــردن  کـ محکوم  بــا  وی 
افکنانه  تفرقه  توطئه های  این  گفت:  جمعه  نماز  در  مسلمانان 
نشانه زبونی دشمنان در برابر امت اسام است و جبهه مقاومت 
غرب  اسامی  بــزرگ  مرکز  است.مدیر  تقویت  حال  در  روز  به  روز 
کشور خاطرنشان کرد: داعش به جای این که وقت خود را صرف 
که  شده اند  کشیده  راهی  به  بکنند  اسرائیل  و  استکبار  با  مبارزه 

مردم را که در مسجد دست دشمنان کاما پیداست و این 
ایران  افــزود:  وی  است.  دشمنان  زبونی  از  نشان  رویه 

و  می کند  حرکت  جلو  به  رو  مشکات  تمام  وجــود  با 
جبهه مقاومت با قدرت پیش می رود، وقتی دشمن 
از همه جا مایوس شود دست به جنایتی همچون 

اتفاق ناگوار قندهار می زند.
ــرب کشور  ــزرگ اســامــی غـ ــ ب ــرد: مــرکــز  ــ ک وی اضــافــه 

مسئول دبیرخانه برنامه های هفته وحدت در استان 
دستگاه های  حضور  با  و  است  کردستان 

اجرایی عضو ستاد گرامیداشت هفته 
وحــــدت جــلــســات مــخــتــلــفــی بـــرای 

ــزاری هــرچــه بــاشــکــوه ویـــژه  ــرگـ بـ
تشکیل  ایــام  ایــن  برنامه های 

شده است.
بزرگ  مرکز  مدیر  گفته  به 

 ، اســـامـــی غــــرب کــشــور

مرکز  در  امسال  از  نیز  وحــدت  هفته  برنامه های  دائمی  دبیرخانه 
راستا  و در همین  دایــر خــواهــد شــد  کشور  غــرب  اســامــی  بــزرگ 

کمیته های مختلفی نیز تعریف شده است.
راه اندازی دبیرخانه دائمی هفته وحدت در کردستان

فراخوان  این که  به  اشاره  با  کشور  غرب  اسامی  بزرگ  مرکز  مدیر 
سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسامی اتحاد اسامی همزمان 
کردستان منتشر  کشور در مردادامسال در استان  با سراسر 
فعالیت  وحــدت  هفته  بزرگداشت  ستاد  گفت:  شــد، 
خواهد  دنبال  مختلف  کمیته های  قالب   در  را  خود 
ــرد و دفــتــر دائــمــی ســتــاد وحـــدت در مــرکــز بــزرگ  ک

اسامی غرب کشور به  زودی دایر می شود.
وی با بیان این که تاش ما در هفته وحدت امسال 
به  نسبت  برنامه ها  در  خاصی  نـــوآوری  که  بــوده  ایــن 
راستا  همین  در  کرد:  اضافه   ، باشیم  داشته  گذشته 
تدوین  اســتــان  در  بــرنــامــه   ۳۸2 مجموع  در 
روستاهای  و  شهر  سطح  در  کــه  شــده 
ــا هفته وحــدت  ب اســتــان هــمــزمــان 
بــرخــی  بـــه  ــود. وی  ــی شـ ــزار مـ ــرگـ بـ
ایــن  ــامــه هــای شــاخــص  ــرن ب از 
گریزی  هم  استان  در  هفته 
همایش  کــرد:  تصریح  و  زد 
طــاب اهــل سنت و اهل 

و  سقز  شهرستان  روحانیون  همایش   ، سقز شهرستان  تشیع 
خانواده  و  ادارات  مسئوالن  روحانیون،  طاب،  مشترک  همایش 
معزز شهدای بانه سومین همایشی است که در اولین روز هفته 

وحدت برگزار می شود.
مریوان  طــاب  مشترک  همایش  افــزود:  عسکری  حجت االسام 
در  مردمی  جشن  و  مریوان  روحانیون  همایش های  و  سروآباد  و 
سروآباد با مشارکت بنیاد برکت برنامه های روز دوم هفته وحدت 

خواهد بود.
 وی از برگزاری همایش روحانیون و ائمه جمعه و جماعت به همت 
 ۴۳ از  تجلیل  گفت:  سنندج،  در  اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه 
افتای اهل سنت استان  کردستان، همایش شورای  طلبه ممتاز 
روز  برنامه های سومین  از  کامیاران  روحانیون  و  و همایش طاب 

هفته وحدت در سطح استان است.
وی افزود: برگزاری مراسم شب شعر رحمت للعالمین با مشارکت 
هنری  حوزه  اسامی،  ارشاد  فرهنگ  کل  اداره  اسامی،  بزرگ  مرکز 
ویژه  به  شهدا  معظم  خــانــواده هــای  تجلیل  همایش  کردستان، 
در  قریشی   شمس  سیدبها  ــادواره  یـ تقریبی،  شهدای  حضور  با 
میاد  جشن  و  قــرآن  با  انس  محفل  برگزاری  سنندج،  شهرستان 
در  فقیه  ولــی  نماینده  با  دیــدار   ، بــرگــزار مسجد   7 در  منطقه   7 در 
همکاری  با  فرهنگی  و  قرآنی  مختلف  مسابقات  اجرای  کردستان، 
سطح  در  هفته  این  شاخص  برنامه های  دیگر  و...از  سیما  و  صدا 

استان است.

به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت حجت االسالم عسکری اعالم کرد:

اجرای بیش از 380 ویژه برنامه در استان کردستان 

: امام جمعه موقت اهل سنت بیجار

رسانه ها  برای عملیاتی کردن وحدت بیشتر تالش کنند

بیجار  شهرستان  سنت  اهل  موقت  جمعه  امام 
گفت: بر علما، فضا، مسئولین و اصحاب رسانه 
پرهیز  تنش زا  مسائل  از  همواره  که  است  الزم 
و  دلسوزانه  ارشادات  با  را  مسلمانان  و  نموده 
نصایح پدرانه به مسیر وحدت هدایت نمایند  تا 
بحث وحدت و اعتصام به حبل اهلل از حالت شعار 
نزدیک  بیشتر  چه  هر  واقعیت  و  عمل  عرصه  به 

شود.
و  برکات  از  یکی  افزود:  مرادی  جال  ماموستا 
کائنات  سرور  و  سید  سعادت  با  والدت  نعمات 
عطا  اسامی  امت  این  به  منان  خداوند  که  است 
یوم  شافع  میاد  نسیم  رسیدن  فرا  با  و  فرموده 
دگر  بار  اتحاد  و  وحدت  الفت،  شکوفه  المعاد 
شهر  و  معابر  و  منازل  و  منابر  و  مساجد  فضای 
کرده  گین  آ نازنین عطر  از شوق رسول  را  و روستا 
تمام تر  چه  هر  زیبایی  به  برادری  و  وحدت  تبلور  و 
جلوه گر و نمایان می شود. وی تصریح کرد: منشا 
و منبع این نعمت عظیم از برکت وجود ذی جود 
پیامبر رئوف و رحیم است و بعد از سفر و هجرت 
فرخنده  و  مبارک  قدوم  با  )ص(  رسول  حضرت 
از  بیشتر  که  ج  خزر و  اوس  طایفه  دو  حضرت 
بودند  طایفه ای  اختافات  درگیر  هم  با  قرن  یک 

و  برداشته شد  همیشه  برای  کینه ها  و  کدورت ها 
به نص آیه کریمه )والف بین قلوبهم( روحیه الفت 
الشان  عظیم  پیامبر  و  شد  پویا  و  زنده  مودت  و 
بین  در  همبستگی  و  مواخاة  عقد  )ص(  اسام 

مهاجرین و انصار برقرار کرد. 
ماموستا مرادی در پایان عنوان داشت: در راستای 
مبارک،  ماه  این  برکات  از  بیشتر  چه  هر  استفاده 
بر علما و فضا و مسئوالن و اصحاب رسانه الزم 
نموده  پرهیز  تنش زا  مسائل  از  همواره  که  است 
و مسلمانان را با ارشاد دلسوزانه و نصایح پدرانه  
به مسیر وحدت هدایت نمایند  تا بحث وحدت و 
اعتصام به حبل اهلل از حالت شعار به عرصه عمل 
همین  و  شود  نزدیک  بیشتر  چه  هر  واقعیت  و 
کردن  ناامید  در  موثری  راهکار  می تواند  مساله 

دشمنان اسام و نظام جمهوری اسامی باشد.

کردستان  مردم  نماینده  رستمی  فایق  ماموستا 
 ، سنندج  جمعه  امام  و  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
ضمن تبریک هفته وحدت و میاد با سعادت پیامبر 
جعفر  امام  حضرت  نبوی  پاک  صاله  و  )ص(  اکرم 
صادق )ع(به همه مسلمانان جهان بخصوص ایران 
دنیای  که  اسام  جهان  امروز  کرد:  اظهار  اسامی؛  
مسلمانان  اموال  غارت  و  تفرقه  پی  در  همواره  کفر 
است؛ بیش از هر زمان دیگر نیازمند اخوت، وحدت، 

همدلی می باشد.
ماموستا رستمی تصریح کرد: دین مبارک اسام دین 
رحمت و الفت است که خدای تبارک تعالی نامش را 
اسام قرار داده است ) ِإّنَ الّدیَن ِعنَد اهلِل اإِلساُم – 
عمران 19( بنابراین بزرگترین  و مهمترین برنامه نزد 

پروردگار دین مبارک اسام است.
مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  عالی  شورای  عضو 
پیامبران  مسائل  همه  کریم  قرآن  گفت:   اسامی 
همین  در  و  می کند  بیان  را  آن  و  شامل  را  گذشته 
راستا رسالت پیامبر اکرم )ص( نیز محدودیت زمان و 

مکان ندارد و همه بشریت را در بر می گیرد.
وی با مقایسه زندگی اجتماعی در دوران بعثت پیامبر 
و قبل از آن عنوان کرد:  زمانی که پیامبر رسالت خود 
به  مدون  و  کامل  برنامه  با  کرد  دریافت  خدا  از  را 
مسلمانان  همه  وحدت  محور  و  آمد  بشریت  سوی 
از  یکی  نیز  اکنون  و  شد  انصار  و  مهاجران  بخصوص 

بارزترین محورهای وحدت بشریت است.
این عالم اهل سنت متذکر گردید: متاسفانه در دنیا 
شده  اختاف  دستخوش  اسام  امت های  امروزی 
است و دشمنان اسام با کید و حیله کاری کرده اند 
مسلمانان  مقابل  در  را  اختافی  مسائل  همه  که 
آنها  را در میدان  قرار داده اند و توپ تفرقه و جدایی 

انداخته اند.
ماموستا رستمی توضیح داد: متاسفانه امروز بخاطر 
مسلمان  دست  با  مسلمان  متقابل؛   درک  عدم 
به  می گردد؛  حرمت  هتک  یا  ریخته  خونش   ، کشته 
کشور  در  تروریستی  رخداد  همین  نمونه  عنوان 
وجدان  در  بلکه  اسام  مکتب  در  نتها  افغانستان 
تعداد  مسجد  در  که  نمی گنجد  دین  و  مکتب  هیچ 

زیادی نمازگزار بی گناه را به خاک و خون بکشید.
رهبری  خبرگان  مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده 
 ) قوا  َتَفّرَ َوال  اهلِل َجمیًعا  ِبَحبِل  َواعَتِصموا   ( آیه  افزود: 
سرلوحه سعادت برای همه بشریت است و از فضای 
قدر  آن  و  است  آمده  زمین  به  متعال  خدای  کرم 
خداوند اخوت و برادری را دوست دارد که  همگی را به 

چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت می کند.
وی در ادامه با بیان این که در تفرقه به غیر از ویرانی 
در  کرد:  خاطرنشان  نمی آید؛  ارمغان  به  دیگر  چیزی 
را  بشریت  همه  متعال  خداوند  عمران  آل   10۳ آیه 
از  یکی  که  طوری  همان  می کند  دعوت  وحدت  به 
بزرگترین اقدام حضرت رسول )ص( صلح بین مردم 
و  اتحاد  راستای  در  ج   خزر و  اوس  دوقبیله  مثل 

همدلی بود.
به  کنونی  اگر حاکمان  کرد:  بیان  امام جمعه سنندج 
این حدیث از پیامبر ) مساله مسلمانان برای یکدیگر 
هر  که  است  پیکر  یک  مثل  مهربانی  و  عطوفت  در 
اجزا درد می گیرد(؛  آن درد بگیرد همه  کوچک  اجزای 
و عام  با قتل  که همراه  ریاستی  باشند  توجه داشته 
به  ترک می کنند چون هرگاه   را  باشد   گناه  مردم بی 
یک مومن لطمه وارد شود مثل این است که به کل 
پیکر اسام لطمه وارد شده است پس می طلبد کمی 

با آیات قران درک و تامل بیشتری بنماییم.

را برای عطوفت و مهربانی در بین  برنامه پیامبر  وی 
مسلمان بیان کرده است  و با استناد به آیه ۴6 انفال 
کرد:  اظهار  ریُحُکم(  َوَتذَهَب  َتفَشلوا 

َ
ف َتناَزعوا  َوال   (

خداوند از مساله جدایی و تفرقه بین مسلمانان بیزار 
بر حذر می دارد و می فرماید  از تفرقه  را  است و همه 
نزاع و کشمکش نکنید، تا سست نشوید، و قدرت و 

شوکت شما از میان نرود! 
مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  عالی  شورای  عضو 
اسامی اذعان داشت: امروز برای همه واضح است 
توانایی  کریم  قرآن  برنامه  بدونه  بشریت  تمام  که 
زندگی را ندارد می بینیم هر قانونی که وضع می شود 
حتما اول با قرآن تطبیق داده می شود بنابراین قرآنی 
مسلمانان  بخصوص  بشریت  برای  روشن  برنامه 

است.
دشمنی  همواره  یهود  شد:  یادآور  رستمی  ماموستا 

آشکار  تا کنون  از صدر اسام و  با مسلمانان  را  خود 
کشورهای  از  ای  عده  باید  چرا  بنابراین  است  کرده 
دستش  که  صهیونیستی  غاصب  رژیم  با  مسلمان 
است،  آغشته  بی گناه  انسان  میلیون ها  خون  به 
قبله  اسامی،  ممالک  که  رژیمی  کنند  مصالحه 
خدا،  رسول  حضرت  عروج  مرکز  که  مسلمانان  اول 
کرده  تصرف  را  است  بوده  اولیا  و  انبیا  عبودیت، 
است. وی با بیان این که امروزه دست ناپاک و تفرقه 
جدایی  با  و  است  آمده  اسامی  ممالک  به  اندازان 
اقتصادی  زیربنای  نابودی  و  اسامی  مذاهب  بین 
آنان  نابودی  و  تضعیف  در  همواره  مسلمانان 
هستند؛ متذکر گردید: باید مسلمانان جهان به خود 
متحد  کفر  دنیا  خائنان  حیله  و  مکر  علیه  و  بیایند 
برای  ارزشی  چه  اسام  مبین  دین  بنگریم  و  شوند 
کردستان  مردم  نماینده  است.  گذاشته  انسانیت 

صلح  دین  را  اسام  دین  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
و دوستی برشمرد و اظهار داشت: اسام دین مدافع 
است  و...  محروم  مظلوم،  انسان های  همه  حقوق 
تفرقه،  تفریط،  و  افراط  خشونت،  گونه  هر  از  مبّرا  که 
که خداوند  نژادپرستی است چرا  و  تعصب، تبعیض 
انسانی  کس،  هر  می فرماید:   کریم  قرآن  در  متعال 
بکشد،  زمین  روی  در  فساد  یا  قتل  ارتکاب  بدون  را 
هر  و  کشته؛  را  انسان ها  همه  گویی  که  است  چنان 
است  چنان  بخشد،  رهایی  مرگ  از  را  انسانی  کس، 
بنابراین  است؛  کرده  زنده  را  مردم  همه  گویی  که 
آن  نباید خون  و  دارای حرمت می باشند  انسان های 

به ناحق ریخته شود.
مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  عالی  شورای  عضو   
به  که  کرد  دعوت  جهان  کشورهای  تمام  از  اسامی  
ایران به عنوان یک الگو نگاه بکنند و این که چگونه 
وحدت  هفته  نام  به  را  هفته  یک  تزویر  و  ریا  بدون 
همه  برای  دوستی  دست  و  است  کرده  نامگذاری 
جهان اسام دراز کرده است تا همه جهان بخصوص 

مسلمانان با هم متحد و همدل شوند.
غرب  دنیای  برخاف  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
می کنند  قلمداد  خشک  و  تحجر  دین  را  اسام  که 
عنوان  است؛  دوستی  و  صلح  ترحم،  سراسر  دینی 
داشت: در جنگ چیزی جز تفرقه و ویرانی چیزی عاید 
نمی شود و ثمره صلح و دوستی، زندگی و پیشرفت 
بخصوص  دنیا  که  شود  فراهم  شرایط  باید  و  است  
ممالک اسامی عاری از جنگ و جدال گردد. مامستا 
ح این سوال تمدن دنیا غرب چیست؟  رستمی با طر
آیا تمدن دنیا کفر دنیای سازش صلح است؟  افزود: 
و  تبعیض  ممالک،  سایر  به  لشکرکشی  تمدن  یا 
کشتار  ساح های  انواع  کردن  درست  نژادپرستی 

جمعی و در نهایت آوارگی مردمان بی پناه جهان سوم 
حقوق  و  سیاست  نوع  چه  این  بنابراین  می باشد؛ 

بشری است که غرب آن را ادعا می کند؟
وی تمدن بشری را  از دیدگاه قرآن بررسی کرد و اضافه 
کرد: دین اسام یعنی دین صلح، دوستی، محبت و 
دینی که از هر طرف به آن نظر بیندازید نقصی در آن 
دیده نمی شود؛ از حقوق همه دفاع و برنامه ی جامع 
برای دنیا دارد. بنابراین اسام اگر یک ُبعد آن فرایض 
و واجبات است اما ُبعد دیگر آن همه مسائل دینوی 
و اخروی بشر است و تمام بشریت با هر رنگ مذهب 
و دین در زیر و چتر اسام می تواند زندگی مسالمت 

آمیز داشته باشند و احساس امنیت کنند.
رهبری  خبرگان  مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده 
برشمرد  بشریت  همه  از  دفاع  معنای  به  را  تمدن 
دین  اندازه  به  غرب  تمدن  گاه  هیچ  کرد:  اذعان  و 
اسام غمخوار بشریت نبوده است، اسام تبعیض 

را محکوم و فخر و تکبر را مذموم می کند.
مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  عالی  شورای  عضو 
پیام  از  ربیع  ماه  در  مسلمانان  همه  افزود:  اسامی 
رسول خدا و قرآن در راستای وحدت استفاده کنند، 
همدیگر را با درک متقابل و بشناسیم چرا که مطابق 
آیه 1۳ سوره مبارک حجرات تفاوت های موجود برای 
رستمی  ماموستا  است.   یکدیگر  شناختن  بهتر 
جمعه  نمازهای  حج،  کنگره  این که  بیان  با  پایان  در 
توضیح  نیست؛  دینی  فرایض  یک  فقط  جماعات  و 
از این واجبات الهی هزاران فلسفه  داد: در هر کدام 
این  مهم ترین  از  یکی  که  است   نهفته  حکمت  و 
ان شااهلل  تا  است  همدلی  و  وحدت  برای  حکمت ها 
مقابل  متحد  و  یکپارچه  اسام  جهان  بیاید  روزی 

دنیای کفر بایستند.

همه جهان بخصوص مسلمانان با هم متحد و همدل شوند 
نماینده  مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری:

شبکه اصالت و فرهنگ به مناسبت هفته وحدت 
بــرای  را  تولیدی  و  زنـــده  برنامه  دقیقه   ۳000 حـــدود 

مخاطبان تدارک دیده است.
کل  مــدیــر  عبدالملکی  جعفر  جــام جــم  گـــزارش  بــه   
مرکز کردستان در جلسه تشریح برنامه های شبکه 
بیان  وحــدت  هفته  مناسبت  به  کردستان  استانی 
داشت: شرایط کنونی بویژه در جامعه ما با توجه به 
تهدیدات روز افــزون دشمن ضــرورت و اهمیت هر 

چه بیشتر وحدت را ایجاب می کند.
کردستان  استان  کــرد:  اظهار  همچنین  عبدالمکی 
میتواند  آن  مذهبی  و  جمعیتی  بافت  بــه  توجه  بــا 
اهل  و  اهــل سنت  در نمود وحــدت  الگوی موفقی 
کردستان  استانی  شبکه  مبنا  ایــن  بر  باشد  تشیع 
نیز در جلسات و برنامه ریزی های پیش بینی شده 
برنامه های متنوعی را برای هفته وحدت تدارک دیده 
در  و  دقیقه   1۴50 تلویزیونی  برنامه های  در  اســت 
برنامه های رادیویی نیز 1500 دقیقه برنامه به صورت 
ح  زنده و تولیدی پیش بینی شده است  که به شر
زیر است: ویژه برنامه »نوای رحمت« از سیمای مرکز 
صورت  به  دقیقه ای   70 برنامه  هفت  در  کردستان 
شب ها  رحمت  نــوای  می شود  پخش  و  تهیه  زنــده 
راس ساعت 22 به روی آنتن می رود. در برنامه نوای 
رحمت با دعوت از گروه های مولودی خوانی به مدح 
هم  دیگری  متنوع  آیتم های  و  پرداخته  اکرم  رسول 

که به طور اختصاصی به هفته وحدت مرتبط است 
همچنین  کردستان  مرکز  سیمای  می شود.  پخش 
در برنامه های روتین شبکه استانی از جمله برنامه 
 60 برنامه  شش  در  »روژمـــان«  عنوان  با  صبحگاهی 
بیان  و  مذهبی  کارشناسان  از  دعــوت  با  ای  دقیقه 
مسایل مربوط به هفته وحدت و تهیه گزارش های 
و  تهیه  صبح  ساعت ۸  زنــده  صــورت  به  موضوعی  
عنوان  بــا  نیز  خــانــواده  برنامه  در  مــی گــردد.  پخش 
از  ای  دقیقه   60 برنامه  هفت  در  ویـــن«  ئــه  و  »ژیـــن 
خانواده هایی که یکی از همسران )اهل سنت یا اهل 
تشیع( باشد و سال هاست ازدواج موفقی داشته اند 
و به نوعی منادی وحدت بوده اند دعوت می شود و 
همچنین به بیان مراسم های مرتبط با هفته وحدت 
زنــده  صــورت  بــه  نیز  برنامه  ایــن  مــی شــود  پرداخته 
پخش  کردستان  مرکز  سیمای  از  صبح   11 ساعت 

می شوند.
همچون  نیز  مــرکــز  تــولــیــدی  بــرنــامــه هــای  ســایــر  در 
با  نوجوان  زیرینه«  لکه  عنوان»په  با  کــودک  برنامه 
»ریگا«  عنوان  با  روستا  برنامه  و  الوان«  »تازه  عنوان 
با  پاتو  و  گـــزارش  قالب  در  را  برنامه  از  بخشهایی 

موضوع هفته وحدت را تدارک دیده اند.
عبدالملکی همچنین با توجه به جایگاه خوب صدای 
مرکز کردستان در میان مخاطبان و استقبال آنها از 
برنامه های رادیویی گفت: صدای مرکز کردستان نیز 
برنامه های متنوعی را برای هفته وحدت تدارک دیده 

ح زیر است: است که به شر
هفت  در  »روژبــــاش«  عــنــوان  بــا  صبحگاهی  برنامه 
با  برنامه خــانــواده  الــی ۸ صبح،   از ساعت 7  برنامه 
ساعت 9  از  برنامه  هفت  در  ژیــان«  »ئاسوی  عنوان 
الی 9 و 55 دقیقه،  برنامه جوان با عنوان »کوالن به 
کوالن الویه تی« در هفت برنامه ۴5 دقیقه ای،  برنامه 
تــی« در هفت  یــه کیه  بــا عــنــوان »ریــگــای  عصرگاهی 
از ساعت 17 به صورت زنده به  برنامه 60 دقیقه ای 

روی آنتن می رود. 
در برنامه های رادیویی به تناسب هر برنامه مداحی 
و دف نوازی، بحث کارشناسی، گزارش از مراسم های 
شهر و روستا، ارتباط با مراکز و شبکه های سراسری، 
گفت و گو با مولودی خوانان و سایر آیتم های مرتبط 

با هفته وحدت تهیه و پخش می گردد.

 صدای وحدت در برنامه های شبکه استانی کردستان طنین انداز می شود



امام جمعه موقت بانه:
تفرقه باعث شکست مسلمانان 
نظام  و  دین  دشمنان  تقویت  و 

می گردد

سلفی  تفکرات  گفت:  بانه  موقت  جمعه  امام 
حمایت  و  هدایت  استکبار  توسط  داعشی  و 
میان  اختاف  اصلی  عامل  امــروز  و  می شوند 
شکست  باعث  تفرقه  و  هستند  مسلمانان 
نظام  و  دیــن  دشمنان  تقویت  و  مسلمانان 

می گردد.
کریمی،  جمال  ماموستا  جم  جــام  گــزارش  به   
ضمن تبریک هفته وحدت و میاد با سعادت 
حضرت  پــاکــش  صــالــه  و  )ص(  اکـــرم  پــیــامــبــر 
و  افـــزود:  اصلی ترین   )ع(،  امــام جعفر صــادق 
اندیشه  در  هستی  موضوعات  بنیادی ترین 
ما؛  انــقــاب  فــرزانــه  رهــبــر  فرهنگی  و  سیاسی 

اتحاد بین مسلمین و وحدت است. 
مــامــوســتــا کــریــمــی بـــا بــیــان ایـــن کـــه اتـــحـــاد و 
جمعی  دسته  ایستادگی  و  مسلمین  وحــدت 
مــنــافــع و حقوق  از  ــاع  نــوعــی دفــ ــان  ــم ای اهـــل 
ــام بــه شــمــار مــی آیــد؛  ضــایــع شـــده جــهــان اسـ
دسته  تمسک  معنای  به  وحدت  کرد:  تصریح 
حبل  بــه  اعتصام  اســت،  اهلل  حبل  بــه  جمعی 
در   

ً
جمعیا است  وظیفه  نوع  یک  واقــع  در  اهلل 

وا  
ُ

ق َتَفَرّ  
َ

َوال َجِمیًعا   ِ
اهلَلّ ِبَحْبِل  َواْعَتِصُموا  آیــه 

وحــدت هــم  بــا  هــمــه  مسلمانان  تــمــام   یعنی 
 داشته باشند. 

ِإَنّ 
َ

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم )ص(  ف
کوا اختاف نکنید 

َ
َهل

َ
فوا ف

َ
ُکُم اْخَتل

َ
ْبل

َ
َمْن کاَن ق

آنان که قبل از شما بودند اختاف کردند هاک 
سوره  در  متعال  خدواند  کــرد:  عنوان  شدند؛ 
اهلَلَّ  ِطیُعوا 

َ
َوأ می فرماید:   ۴6 آیه  انفال  مبارکه 

ِریُحُکْم  َوَتْذَهَب  وا 
ُ
َتْفَشل

َ
ف َتَناَزُعوا   

َ
َوال ُه 

َ
َوَرُسول

پیرو  همه  و  اِبِریَن   الَصّ َمــَع  اهلَلَّ  ِإَنّ   ۚ َواْصــِبــُروا   ۖ
فرمان خدا و رسول باشید و هرگز راه اختاف 
ع نپویید که در اثر تفرقه ضعیف شده و  و تناز
قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه 
همه باید یکدل، پایدار و صبور باشید، که خدا 

همیشه با صابران است.
ــادآور شد:  ــ ی ــل سنت در ادامـــه  ــن عــالــم اه ای
بزرگان روی مساله وحدت امت اسامی بسیار 
الدین  جمال  نمونه  عــنــوان  بــه  کــردنــد  تــاش 
اسدآبادی همواره تاش کردند تا اجازه ندهند 
استعمار به آسانی این گزینه مهم - وحدت - 
را خدشه دار کند و در بین مسلمانان نفوذ و 

جنگ را به وسیله اختاف راه اندازی کنند.
نخبگان،  علماء،  است  الزم  گردید:  متذکر  وی 
مراجع هوشیار باشند و اجازه تداخل دشمن را 
در امورات مسلمانان ندهند و تفکرات سلفی 
که توسط استکبار هدایت و حمایت  داعشی 
میان  اختاف  اصلی  عامل  امــروز  و  می شوند 
را  ه 

ّ
ضال افکار  این  فریب  هستند  مسلمانان 

نخوریم.
ماموستا کریمی اضافه کرد: با توجه به جریانات 
که  می طلبد  خارجی  و  داخلی  دشمنان  فکری 
سال  هــر  عکس  بــر  دیــن  مبلغان  و  عــالــمــان 
امسال باید در هفته وحدت به شیوه ای عملی 
تبلیغ کنند تا ضمن این که دشمن را مایوس 
بیش  از  بــیــش  همبستگی  و  وحـــدت  کــنــنــد؛ 

فزونی یابد.
ایـــن عــالــم اهـــل ســنــت اضــافــه کـــرد: هــمــواره 
ــّوت  رهــبــر فــرزانــه انــقــاب، نـــدای وحـــدت و اخ
به  دعوت  کــّرات  به  رهبری  چون  می دهند  سر 
دشمن  را  انگیز  تفرقه  افراد  و  فرموده  وحدت 

می داند.
بر عالمان و مبلغان واجب  گردید:  وی متذکر 
اســـت کــه از تــفــرقــه ســخــن بــه مــیــان نــیــاورنــد 
تقویت  و  مسلمانان  شکست  باعث  تفرقه 
ُتُکْم  َمّ

ُ
ِذِه أ دشمنان دین و نظام می گردد. ِإَنّ َهٰ

ما   )92 انبیاء  اْعُبُدوِن) 
َ

ف ُکْم  َرُبّ َنــا 
َ
َوأ َواِحــَدًة   

ً
ــة َمّ

ُ
أ

 امت واحد هستیم و همه خالق یکتا را سجده
 می کنیم. 

امام  رهنمود حضرت  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
شیطان  از  تفرقه  فــرمــوده انــد  که  )ره(  خمینی 
کرد:  اضافه  رحــمــان؛  از  کلمه  وحــدت  و  اســت 
امام غزالی نیز درباره وحدت  فرموده اند: دامن 
به اختاف میان شیعه و سنی توطئه ای  زدن 
است.  دیــن  دشمنان  جانب  از  شــده  طراحی 
منفک  و  پــاره  دو  را  یکپارچه  دین  می خواهند 
مسلمانان  مــا  وحـــدت  اســت  امــیــد  کــه  کنند 

باعث ذلت دشمنان گردد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: به منظور توسعه خدمات و سرویس های تلفن 
همراه اول در شهرستان سقز مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه گذاری شده 

است.
با اشاره به  با اصحاب رسانه،  آزاد حکمت در گفت وگو  گزارش جام جم کردستان،  به   
اجرای پروژه های مختلف برای توسعه کمی و کیفی خدمات و سرویس های تلفن همراه 

از ابتدای سال جاری تا کنون اظهار کرد: این اقدامات دو حوزه ارتقاء تکنولوژی سایت های 
 موبایل و راه اندازی سایت های جدید با صرف اعتبار چشمگیر در سطح استان صورت

 گرفته است.
مدیر مخابرات منطقه کردستان به راه اندازی دو سایت جدید تلفن همراه در محله های 
، به منظور ارائه خدمات با کیفیِت باالتر به ساکنین این  بردبران و گان شهرستان سقز

 4G3 وG محدوده اشاره کرد و اظهارداشت: هر دو سایت مذکور مجهز به تکنولوژی های
هستند.

حکمت با بیان اینکه برای نصب و راه اندازی سایت جدید در این شهرستان امکانات و 
تجهیزات الزم هم به لحاظ سخت افزاری و هم نرم افزاری تامین شده است خاطر نشان 

ساخت: مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون تومان برای این دو سرمایه گذاری شده است.
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سرمایه گذاری 5.2 میلیارد تومانی مخابرات کردستان در شهرستان سقز 

مسئول دبیرخانه ائمه جمعه مرکز بزرگ اسامی غرب کشور گفت: وحدت بین مسلمانان 
یکی از نعمت های اساسی خدواند تبارک تعالی است

به گزارش جام جم ماموستا اقبال بهمنی ضمن تبریک هفته وحدت و میاد با سعادت 
پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، افزود: یکی از اصولی ترین مباحث قرآن به عنوان 
قانون اساسی ما مسلمانان بحث توحید و یگانه پرستی است که الزمه وحدت مسلمین 
در یکتاپرستی و مقابله با دشمنان است در اینجا وحدت بین جامعه مسلمانان مدنظر 

است .
وی با بیان ان مطلب که خداوند متعال دو بار نعمت وحدت را در قرآن یادآور شده است 
افزود : خداوند متعال می فرمایید: شما متفرق بودید و ما شما را جمع کردیم و این نعمتی 
بود برای شما بنابراین وحدت بین مسلمانان یکی از نعمت های اساسی خدواند تبارک و 

تعالی است که به ما داده شده است.
وحدت  این که  برای  گفت:  کشور  غرب  اسامی  بزرگ  مرکز  جمعه  ائمه  دبیرخانه  مسئول 
بین جامعه اسامی بهم نخورد بنیان گذار جمهوری اسامی ایران حضرت امام خمینی)ره( 
این هفته را یعنی  12 ربیع االول تا 17 ربیع االول را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند 
اسامی جامعه  بین  وحدت  محور  خدا  )ص(  خدا  رسول  حضرت  نازنین  وجود   یعنی 

 است.
ماموستا بهمنی ادامه داد: روزی که لشکر اسام یک رهبر داشت و یک فرمان را می گرفت 
می شود  مشاهده  می کردند  حرکت  )ص(  رسول  سنت  و  قرآن  محور  بر  و  وحدت  با  و 

امپراتوری روم، ایران، مصر و ... همه تسلیم اسام شدند و تشکیل حکومت واحده اهلل را 
داده اند، بنابراین وحدت بین مسلمان بسیار حائز اهمیت است .

وی یادآور شد: زمانی که نظام جمهوری اسامی به پیروزی رسید بر مبنای نظامی اسامی 
ربطی  و  است  شیعی  نظام  یک  نظام  این  که  بگویند  کردند  تاش  اسام  دشمنان  بود، 
به  شیعه  و  سنی  علمای  و  اسامی  جمهوری  نظام  بزرگان  بنابراین  ندارد  سنت  اهل  به 

پیشنهاد حضرت امام )ره( هفته ای را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند.
اقوام  از  ایران  داد:  کشور توضیح  بزرگ اسامی غرب  ائمه جمعه مرکز  مسئول دبیرخانه 
از نظر  و  ...تشکیل شده است  و  ، عرب، عجم  ر

ُ
ل ترکمن،  بلوچ،  ُترک، فارس،  ُکرد،  مختلف 

ایدئولوژی و مذهبی هم دارای دو مذهب تشیع و تسنن است که سال های سال در کنار 
هم زندگی می کنند.   بنابراین هفته وحدت بخصوص در ایران اسامی باعث شده است که 

مسلمانان بتوانند وحدت خود را حفظ و به عنوان الگو در جهان اسام  تاثیر گذار باشد.
ماموستا بهمنی در پایان گفت: در هفته وحدت خیلی از علماء و اندیشمندان بزرگ جهان 
اسام به ایران می آیند و حرف ها و نظریه های خود را بیان می کنند که این خود در وحدت 
بسیار موثر بوده است امروزه اگر در ایران می بینیم شیعه و سنی در کنار هم و در دفاع 
مقدس وقتی جوان، مرد و زن شیعه و سنی همه از کیان ایران و اسام دفاع کردند همه از 

برکات و نامگذاری هفته وحدت است.

: مسئول دبیرخانه ائمه جمعه مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور

وحدت بین مسلمانان یکی از نعمت های اساسی خداوند تبارک تعالی است 

قرآن،  آیین،  یک  پیروی  ما  همه  گفت:  بانه  شهرستان  موقت  جمعه  امــام 
پیامبر و قبله مشترک هستیم

با  میاد  و  ــدت  وح هفته  تبریک  ضمن  صــالــح زاده  عبدالرحمن  ماموستا 
کــرد:   اظــهــار  )ع(؛  ــادق  ص جعفر  ــام  ام حضرت  و  )ص(  ــرم  اک پیامبر  ســعــادت 
خداوند هیچ گاه موجبات تفرقه و جدایی بین مخلوقات ایجاد نکرده است 
بلکه تفاوت ظاهری در شکل، رنگ، زبان و... خلقت نشانه اعجاز و عظمت 

پروردگار است.
یکدیگر  متقابل  درک  ــدم  ع تفرقه  و  اخــتــاف  عــوامــل  از  یکی  ــزود:   ــ اف وی 
کرده  خلق  هستی  قانون  یک  مانند  را  تنوع  و  اختاف  متعال  خدای  است؛ 
چندین  در  که  همانطوری  می باشد،  تنوع  مبنای  بر  زندگی  اصــل  و  اســت 
تفاوت هایی بلکه  نیست  هم  به  شبیه  کامل  کــدام  هیچ  انسان   میلیارد 

 با هم دارند.
آیا  وی در ادامه عنوان کرد: خداوند در سوره مبارکه فاطر آیه 27 می فرماید: 
ندیدی که خدا باران را از آسمان فرود آورد و با آن انواع میوه های گوناگون و 
رنگارنگ پدید آوردیم؟ و )در زمین( از کوه ها طرق زیاد و اصناف و رنگ های 
بنابراین  فرمود(....  خلقت  خدا  )که  هست  سیاه  و  خ  سر و  سفید  مختلف 
مختلف  رنگ های  و  شکل  به  را  حیوانات  حتی  و  انسان  خلق  در  خداوند 
از قدرت بی همتا و یکتای خداوند است؛  این نشانه ای  و  کرده است  خلق 
بنابراین همه ما در انسان بودن مشترک هستیم اما در شکل و نژاد، زبان 
آن  با  متناسب  انسان  هر  زبان  و  رنگ  است،  آفریده  متفاوت  خداوند   ... و 

منطقه که زندگی می کنند می باشد.
که  شــده انــد  آفــریــده  طــوری  انسان ها  گفت:  بانه  شهربویین  جمعه  امــام 
آنها با هم متفاوت است و اگر همه مثل هم بود هیچ گاه زندگی  طرز فکر 
امکان پذیر نبود و خداوند به یکی زور بازو ، به یکی دیگر قدرت تفکر و بیان 
در  تا  بخشیده  خاصی  توانایی  هرکس  به  پس  اســت  داده  ثــروت  و  مــال  یا 

مسیری که موجب رضای خداوند باشد، قدم برداریم.
انسانیت محترم شمرده می شود  انسان بخاطر  افزود:  ماموستا صالح زاده 

و نباید به ظاهر در مورد او قضاوت شود و در اسام معیار انسانیت است 
به همه ما بخشیده است مگر  که خداوند  از فضیلت می باشد  و درجــه ای 

این که انسان با کردار ناشایست خود این مقام را از خود سلب کرد.
، مبداء ، مقصد ، برداشت و ... هیچ عیبی ندارد و  وی افزود: اختاف در فکر
قبول نکردن اختافات ظاهری و در عدم درک متقابل مشکل آفرین  است 

که خروجی آن موجب ظلم و ستم و ... می گردد.
در  کامل  و  برنامه ای مدون  با  کرد: دین  اضافه  بانه  امام جمعه شهربویین 
راستای زندگی، صلح و انتشار محبت تاش می کند تا همه در زیر یک پرچم 
ال اله اال اله باشیم و متاسفانه امروزه آن کسی که می کشد می گوید اهلل اکبر 
و آن کسی که کشته می شود می گوید اشهد ان ال اله اال اله؛  بنابراین امروز 
تمام ممالک اسامی درگیر جنگ و خونریزی هستند که این نشأت گرفته از 

اختاف مذهبی که در اثر فتنه کفار به آن بیشتر دامن می زنند است. 
آن  از  و  بروند  قــرآن  سمت  به  افــراد  اگــر  داد:  توضیح  صــالــح زاده  ماموستا   
به  اختافات  این  گاه  هیچ  کنند  پیروی  پیامبر  سنت  از  و  بجویند  تمسک 
وجود نمی آید چرا که قرآن و پیامبر همیشه مایه رحمت و وحدت بوده اند. 
وی خاطرنشان کرد: بزرگان دین همواره نسبت به همدیگر درک متقابل و 
همدیگر  عقاید  به  باید  هم  امروز  بنابراین  داشتند  اندیشی  هم  یکدیگر  با 

احترام بگذاریم و در زیر پرچم اسام همدل و منسجم گردیم.
گاه  هیچ  پرستار  یک  همانگونه  داشت:  اظهار  بانه  شهربویین  جمعه  امام 
نام  به  هم  افــرادی  نباید  نمی کند  توهین  سینا  ابن  مثل  بزرگ  دانشمند  به 
دین به بزرگان دین بی احترامی کنند و موجب تفرقه شوند زیرا دین نماد 
بزرگترین  رحمان  خــداونــد  هدیه  و  اســت  دوستی  و  صلح  ــوت،  اخ ــدت،  وح

نعمت آسمان است. 
بسیار  مشترکات  به  نسبت  اختاف  مسلمانان  بین  در  این که  بابیان  وی 
زیادی  خــدادادی  منابع  دارای  اسامی  امت های  کــرد:   اضافه  اســت؛  ناچیز 
مانند  کنند  استفاده  سوء  آن  از  کفار  بدهیم  اجــازه  نباید  بنابراین  هستند 
عربستان  و  عــراق  نفت  همانند  را  آن  نفت  آمریکا  که  سوریه  داخلی  جنگ 
کشور ها  برخی  متاسفانه  گردید:  متذکر  سنت  اهل  عالم  این  برد.  تــاراج  به 
با کفار پیمان دوستی می بندند ولی با کشورهای برادر و دوست خود قطع 
ارتباط می کنند؛ ما پیروی یک آیین قرآن، پیامبر و قبله مشترک داریم پس 
می طلبد ضمن درک متقابل با احترام نسبت به هم رفتار کنیم امروز تنگ 
نظری باعث دشمنی و ایجاد کینه می گردد و موجبات قتل و غارت را بوجود 

می آورد و باعث دور ماندن از ظرفیت استعداد های یکدیگر می گردد. 
وجــود  )ص(  اســام  پیامبر  همانند  گفت:  پــایــان  در  زاده  صالح  ماموستا 
ببینیم  را  عمل  نتیجه  بنگریم،  آن  به  امتیاز  یک  همانند  ظاهری  اختاف 
را  ما  چیزها  چه  و  کنیم  شناسایی  را  مشترک  نقاط  بگریم،  تصمیم  آنگاه  و 
رقابت صحیح و  را حذف نکنیم  کس  بیشتر به هم نزدیک تر می کند، هیچ 
و  شود  رعایت  ادب  نیست  حل  قابل  ای  مساله  اگر   ، باشیم  داشته   سالم 

توهین نکنیم.

امام جمعه موقت بانه:

همه ما پیروی یک آیین، قرآن، پیامبر و قبله مشترک هستیم 

حجت االسام عسکری ضمن تبریک هفته وحدت و میاد با سعادت پیامبر اکرم )ص( و صاله پاکش 
حضرت امام جعفر صادق )ع(، اظهار کرد: وحدت به معنای همدلی و زندگی مسالمت آمیز همه مذاهب 

مسلمانان در کنار همدیگر است لذا همه دستاوردهای امروز کشور در سایه سار وحدت است.
به گزارش جا م جم حجت االسام عسکری  تصریح کرد: انقاب اسامی ایران اگر پیروز شد بخاطر وحدت 
همه اقشار، مذاهب و اقوام بود و ادامه همین نهضت نیز خوشبختانه در بخش های علمی، هسته ای، 
اقتصادی و... نمود پیدا کرده است در همین راستا حفظ وحدت و انسجام برای رسیدن به جامعه آرمانی 

و مدینه فاضله و حفظ این دستاوردها امری ضروری است.
 ترسو می کند و عزت 

ً
وی متذکر گردید: باید مواظب بود زیرا نزاع و اختاف امت اسامی را تضعیف و نهایتا

و شکوهی که مسلمانان دارند و تمام دستاوردها بر باد می رود و خدای ناکرده دوباره شاهد حکومت 
طاغوتی و شاهان زورگو  که به هیچ چیز رحم نمی کنند، هستیم.

مدیر مرکز بزرگ اسامی غرب کشور عنوان داشت: یکی از خطرات و موانع سنگین برای ایجاد وحدت 
کنند  علم  را  آن  و  بپردازند  فرعی  مسائل  به  مردم  اگر  است  ای  حاشیه  و  جزئی  مسائل  به  پرداختن 
نمی توانیم به اهداف اصلی برسیم، مردم و پیروان مذاهب باید مواظب باشند زیرا در بین هر مذهب 

تعدادی انسان جاهل پیدا می شوند و اگر به مسائل اختافی دامن بزنند قابل جبران نیست .
وی به موانع وحدت اشاره کرد و اظهار داشت: باید موانع درونی را شناسایی و برای رفع آنها تاش کنیم 
زیرا باید این وحدت، پابرجا باشد و در کنار موانع درونی مراقب موانع و حجمه های بیرونی نیز باشیم چون 

دشمن حساب شده کار می کند.
آخرین  و  است  بریده  دستش  و  مایوس  جا  همه  از  دشمن  امروز  افزود:  عسکری   االسام  حجت 
حربه هایش همچون حمله نظامی یا بحث اقتصادی و تحریم های ظالمانه شکست خورد و موفق نشد 
یا این که در بحث تهاجم فرهنگی، اگر چه یک سری صدمات را داشته اما الحمداهلل در همین زمینه 
نیز موفق نشده است. مدیر مرکز بزرگ اسامی غرب کشور گفت: اگر موانع بیرونی و درونی وحدت را 
شناسایی بکنیم و کنترل اوضاع در دستمان باشد به راحتی می توانیم این موانع را پشت سر بگذاریم و 
چالش ها را برطرف نماییم و ان شااهلل به آرزوهای دینی و افقی که هم دین و هم انقاب برای ما مشخص 

کرده است برسیم.
وی در پایان با بیان این که در جهت تحقق وحدت نقش علماء بسیار برجسته است؛ اضافه کرد: باید 
علماء همیشه و بویژه در هفته وحدت کنار هم باند و تبادل نظر کنند و در راستای وحدت راهکار و 
روشنگری ارائه نمایند و هدف از وحدت را به مردم توضیح داده و به اصول پرداخته و به فرعیات نپردازند 

زیرا روشنگری علماء در محافل و مجالس می تواند روح بصیرت افزایی را در مردم را افزایش دهد. 

: مدیر مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور

دستاوردهای امروز کشور در سایه وحدت است 

امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه گفت: قرآن 
و  وحدت  به  آیه  چندین  در  و  موّکد  صورت  به  کریم 
یکپارچگی سفارش می کند و امت اسام را یک امت 

واحده معرفی می نماید.
آیه شریفه  ماموستا هاشم نوری افزود: با استناد به 
ُکْم  َرُبّ َنا 

َ
َوأ َواِحَدًة   

ً
ة َمّ

ُ
أ ُتُکْم  َمّ

ُ
أ ِذِه  َهٰ انبیاء)ِإَنّ  92 سوره 

اْعُبُدوِن( عنوان کرد: زمانی که خداوند اسام را یک 
َ

ف
اختاف،  ایجاد  از  باید  است،  داده  قرار  واحده  امت 
جنگ،جدال و ناآرامی در بین مسلمانان پرهیز کنیم.
و)  عمران  آل   10۳ آیه  در  خدواند  داد:   ادامه  وی 
را  وحدت  (؛  وا 

ُ
ق َتَفَرّ  

َ
َوال َجِمیًعا   ِ

اهلَلّ ِبَحْبِل  َاْعَتِصُموا 
همانند  باید  و  است  کرده  تعریف  وجوبی  امر  یک 
نماز که یک واجب الهی می باشد، اجرا گردد، بنابراین 
نیز  )ص(  پیامبر  زمان  در  حتی  اسامی  مذاهب  اگر 
در  اما  است  بوده  جزئی  اختاف  احکام  بحث  در 
زیاد  اهمیت  دارای  و  فراوان  مشترکات  دارای  اصول 

می باشد.
 

َ
هل

َ
ل یا أ

ُ
وی تصریح کرد:  در آیه 62 سوره آل عمران ق

وا ِإلٰی َکِلَمٍة َسواٍء َبیَننا َوَبیَنُکم  قرآن به 
َ
الِکتاِب َتعال

پس  می دهد؛  اشتراکات  به  توجه  دستور  صراحت 
واجب است که نقاط مشترک را شناسایی و با تاکید 
فزونی  را  خود  وحدت  و  انسجام  اشتراکات  روی  بر 

ببخشیم.
با  مسلمانان  کرد:  نشان  خاطر  نوری  ماموستا 
اهلل  ذات  دارای  قومیت  و  مذهب  زبان،  رنگ،  هر 
به  )ع(  بیت  اهل  و  پیامبر  قرآن،  بعد  که  می باشند 
بنابراین  دارند  قبول  را  آنان  مسلمانان  همه  اتفاق 

باید در امور خود به ندای قرآن توجه کنیم .
یُکم 

َ
َعل می فرماید:  )ص(  پیامبر   داد:  توضیح  وی 

دسته  از  پس،  َمْسِجِد  
ْ
ال َو  ِة  العاّمَ َو  َجماَعِة 

ْ
ِبال

بر  و  بپرهیزید  بازى(  خط  و  گرائی  )گروه  بندی ها 
شما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و 
مسجد.کنزالّعمال / ج 7 / ص 5۸1 / حدیث 20۳55 
ید واحده سفارش  و  به همراهی  پیامبر همواره  لذا 
یک  دارای  اسامی  امت  ما  می طلبد  پس  می کند، 
رویه وحدت باشیم و در برابر دنیای کفر که در برابر 

ما  رسیده اند  مشترک  نظر  یک  به  اسام  دنیای 
واحده امت  به  دشمن  تحرکات  شناسایی  با   هم 

 تبدیل گردیم.
یک  حتما  باید  ما  این که  بیان  با  نوری  ماموستا 

که  موضوعاتی  و  اهداف  و  بوده  شناس  دشمن 
همچنین  می نمایندو  ح  مطر اسام  امت  بین  آنها 
نقاط فقهی اختافی که وجود دارد را آسیب شناسی 
بنماییم؛ اظهار کرد: اهل سنت و تشیع باید باالجماع 

مقدس  و  احترام  قابل  برایمان  مقابل  طرف  عقاید 
باشد من اهل سنت باید عقاید برادران اهل تشیع 
 
ً
جدا آن  به  توهین  از  و  بشمارم  مقدس  و  محترم  را 

برانگیز  چالش  سخنان  گفتن  از  و  بنمایم  خوداری 
احساست  و  عواطف  شدن  دار  جریحه  موجب  که 
آنان می شود پرهیز کنم و هم برادران اهل تشیع نیز 
آب  ناکرده  خدای  وگرنه  نمایند؛  رعایت  را  موارد  این 
دیگر  عبارت  به  یا  است  ریختن  دشمن  آسیاب  در 
دشمن از آب گل آلود ماهی می گیرد و شکاف بوجود 

آمده را بیشتر می کند.
وی در پایان گفت: امام شافعی )رض( در محضر امام 
علماء  همچنین  و  اند  کرده  تلمذ  )ع(  صادق  جعفر 
با  تاریخ  طول  در  همواره  تشیع  و  سنت  اهل  بزرگ 
لذا  اند؛  داشته  برخواست  و  نشست  و  تعامل  هم 
شود  شناسانده  جامعه  به  مقارن  فقه  فرهنگ  اگر 
از مسائل جزئی اختافی برطرف گردد و  آن دسته  و 
برقرار  وحدت  نگردد  جامعه  عامه  وارد  مسائل  این 

می گردد.

امام جمعه اهل سنت قروه:

امت اسالمی یک امت واحده است



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان کردستان

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

امام خمینی )ره(ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کردستان سید دارا سید عباسی     
         

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان  کردستان:

09186501389

شنبه     8 آبان   1400   شماره 6065

امام جمعه موقت سنندج:
شیعه و سنی در مسائل فقهی 
و کالمی 99 درصد اشتراک دارند 

آیه  به  استناد  با  راستی،  محمدامین  ماموستا 
اهلِل  ِبَحبِل  )َواعَتِصموا  عمران  آل   10۳ مبارکه 
مسلمانان  تمام  افزود:   )... قوا  َتَفّرَ َوال  َجمیًعا 
کلمه،  وحدت  باهمدیگر  که  هستند  موظف 
چرا  باشند  داشته  صمیمت،  و  صفا  اتحاد، 
مسلمانان با هم برادر و برابر هستند و خداوند 
کرده  ایجاد  الفت  میان دلهای همه مسلمین، 
آیات و روایات معتبر  کرد: در  است وی تصریح 
بسیار در مورد وحدت، انسجام و همدلی امت 
دشمنان  که  چرا  است  شده  سفارش  اسام 
ایجاد  جهت  در  تاریخ  طول  در  همواره  اسام 

تفرقه بین مسلمان تاش کرده اند.
وی یادآور شد: اکنون وظیفه همه امت اسام 
میراث  این  که  است  دینی  عالمان  آن  راس  در 

گرانبها را حفظ نمایند. 
این که  برای  گفت:  سنت  اهل  عالم  این 
را  خود  همیشگی  وحدت  بتوانند  مسلمانان 
حفظ نمایند باید باهم تعامل و تساهل و درک 
همچون  امور  از  بسیاری  در  و  داشته  متقابل 
نظر  اتفاق  هم  با   ... و  فقهی  کامی،  مسئال 

داشته باشند .
از  اعم  مسلمانان  همه  کرد:  خاطرنشان  وی 
 و در 99 

ً
شیعه و سنی در مسائل فقهی تقریبا

راستای  باید در  و  درصد مسائل اشتراک دارند 
وحدت هر چه بیشتر این مسائل تقویت گردد 
دشمنان  که  هم  ناچیز  بسیار  اختاف  آن  و 
اسام بوجود آورده اند با درک متقابل و تعامل 

و تساهل نسبت به همدیگر رفع گردد.
گردید:  متذکر  پایان  در  راستی  ماموستا   
دینی  عالمان  و  مبلغان  همه  تکلیف  و  وظیفه 
اسام  امت  دشمنان  دسیسه های  تا  است 
این دین مبین  که دشمنان  کنند چرا  را خنثی 
و  مسلمانان  بین  رخنه  جهت  در  همواره 
که  زمانی  تا  گفته اند  و  اند  برداشته  گام  تفرقه 
ارشاد  اثر  در  باشد  مسلمانان  منازل  در  قرآن 
اسام  امت  بین  در  تفرقه  ایجاد  توانایی  قرآن 
دستورات  کنم  سعی  باید  ما  لذا   ندارد  وجود 
همه  و  منازل  در  را  )ص(   پیامبر  و  اسام،قرآن 
امور کاری خود جاری و ساری کنیم تا در مقابل 

مکر و حیله دشمنان در امان باشیم.

خبر

گریزه  شهرک  جمعه  امام   ، فرجی  مختار  ماموستا 
کننده  احیا  )ره(  خمینی  امام  حضرت  افزود:  سنندج 
اسام ناب محمدی و پرچم دار وحدت بین مسلمانان 
بود و الحمداهلل امروزه نیز مقام معظم رهبری با قدرت 
اسامی  انسجام  راه  دهنده  ادامه  بیشتر  وسعت  و 

می باشند.
وی عنوان کرد: متاسفانه امروزه افرادی جاهل، افراطی و 
گرگ صفت به نام دین ولی در عمل ضد دین ،انسانیت 
و بشریت که به وسیله دستگاه های استکباری هدایت 
امت  بین  تفرقه  ایجاد  جهت  در  می گردند،  تغذیه  و 
نشان  خاطر  فرجی  ماموستا  می کنند.  عمل  اسام 
کرد: امروز ما خط امامین انقاب را در عرصه وحدت با 
افتخار قبول و سر منشاء حرکت خود قرار می دهیم. 
همان  از  ایران  نوپای  اسامی  انقاب  کرد:  اذعان  وی 
قرار  تهاجم  مورد  استکبار  جبهه  سوی  از  اول  روزهای 
نبود  انقاب  این  روی  متعال  خدای  نظر  اگر  و  گرفت 
قطعا به سرانجام نمی رسید و خوشبختانه با سکانداری 
مقدس  نظام  نجات  کشتی  که  فقیه  والیت  نعمت  و 
از  خدا  یاری  با  توانستیم  بود  ایران  اسامی  جمهوری 

مکرهای فراوانی که دشمن در راستای تفرقه پهن کرده 
بود به سامت و با وحدت عبور کنیم. این عالم اهل 
سنت خاطرنشان کرد: اگر به انقاب های صورت گرفته 
می کنیم  ماحظه  بنگریم،  همسایه  کشورهای  توسط 
دار  پرچم  می توانست  گرفته  صورت  حرکت های  که 
حرکت مسلمانان گردد ولی چون والیت فقیه نداشتند 
آنها از  تا کشتی انقاب شان را سکانداری کند، انقاب 
مسیر خود منحرف و به اهداف واقعی نرسید بنابراین 
اسامی  وحدت  محمور  می تواند  فقیه  والیت  نعمت 
باشد. ماموستا فرجی بیان کرد: خداوند در سوره مبارک 
خدا  رسول  به  را  شما  البته  می فرماید:   21 آیه   احزاب 
)چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر اوصاف 
و افعال نیکو( اقتدایی نیکوست، برای آن کس که به 
)ثواب( خدا و روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدا بسیار 
می باشد  همتا  بی  اسوه  دنیا  در  پیامبر  بنابراین  کند، 
 
ً
اگر الگو رفتاری خود بر مبنای پیامبر قرار دهیم قطعا

هفته وحدت می تواند این اتحاد و همبستگی موجود 
از  پیامبر)ص(  همانند  باید  که  چرا  ببخشد  فزونی  را 
به  نسبت  و  باشیم  داشته  متقابل  درک  همدیگر 

یکدیگر احترام قائل باشیم.
امام جمعه شهرک گریزه سنندج توضیح داد: وحدت 
از  متقابل  درک  بلکه  نیست  مذهب  یک  معنا  به 
همدیگر است اختاف سیلقه باید در یک مسیر و برای 
رضای خدا باشد، چرا که انسان ها دارای فکر، سلیقه 
از همه  باید  بنابراین  توانایی های متفاوت هستند؛  و 
ظرفیت ها به نحواحسن و در راه درست استفاده نمود 
و اگر با هم منسجم باشند همانند مشت یک دست 
در مقابل دشمن حرفی برای گفتن داشته باشند. این 
عالم اهل سنت ادامه داد: امروزه اگر مذاهب اسامی 
اعم از شیعه و سنی با درک متقابل در کنار هم باشند 
و وحدت آنها با محوریت قرآن و رسول خدا برقرار باشد 
امت  اموال  و  ممالک  نمی تواند  دیگر  استکبار  جبهه 
خدواند  افزود:  فرجی  ماموستا  ببرد.  یغما  به  را  اسام 
متعال در قرآن کریم همواره همه بشریت را به پیروی 
این  و  می کند  سفارش  رسولش  و  خود  دستورات  از 
نشانه از وحدت با محوریت نبی مکرم اسام است و 
بر  مشترک  صورت  به  صلوات  در  که  زمانی  همچنین 
در  می فرستیم  درود  و  سام  او  خاندان  و  پیامبر)ص( 

نتیجه اهل بیت رسول خدا نیز محور وحدت است.
وی اظهار داشت: مطابق کام خدای متعال به آن دسته 
اولی  و  )ع(  بیت  اهل  پیامبر)ص(،  مطیع  که  افرادی  از 
االمر همچون والیت فقیه هستند بشارت رستگاری 
داده است بنابراین امروز اطاعت از والیت فقیه که از 
ساله پیامبر و جامع شرایط است و با دشمنان دین 
موجب  هستند  مهربان؛  دین  دوستان  با  و  دشمن 

وحدت می گردد. 
ماموستا فرجی در پایان به چند آیه از سوره مبارکه فتح 
آیه 9 از این سوره  اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به 
ُحوُه ُبْکَرًة  ُروُه َوُتَسِبّ

ّ
ُروُه َوُتَوِق ِ َوَرُسوِلِه َوُتَعِزّ

)ِلُتْؤِمُنوا ِباهلَلّ

( اگر دین اسام و مومنی در هر کجا دنیا مورد 
ً

ِصیا
َ
َوأ

هجمه قرار بگیرد هر شخص مسلمان و آزاده مکلف 
است به یاری وی بشتابد یا با استناد به آیه شریفه 2۸ 
دنیا  متعال،  خدای  یاری  به  ان شااهلل  سوره  همین  از 
این همان  که  کفر  نجات پیدا می کند  از ظلم و  روزی 
این  وقوع  ]بر  خدا  که  است  کافی  و  است  موعود  روز 
یاری  را  خدا  دین  امروز  ما  اگر  و  باشد.  گواه  حقیقت[ 
بدهیم قطعا خداوند ما را یاری می دهد و با هیچ کید و 
مکری قامت مسلمانان خم نمی شود؛ بنابراین سعی 
و تاش در راستای وحدت و رضای خدا موجب آبادانی 

زمین می گردد. 

امام جمعه شهرک گریزه سنندج:

والیت فقیه محور اساسی برای وحدت است

اعتقادات  به  توهین  گفت:  کردستان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
ــورت بــگــیــرد مــوجــب تــفــرقــه و  شیعه یــا ســنــی، از هــر طـــرف صـ

خوشحالی دشمنان می شود.
عبدالرضا  حــاج  حجت االسام  کردستان،  جم  جــام  گــزارش  به 
پورذهبی در همایش پرچمداران وحدت که با حضور روحانیون 
اقتصادی  مشکات  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  سروآباد  و  مریوان 
تحمل  را  مشکات  ایــن  وطــن  خاطر  به  ما  همه  و  دارد  وجــود 

می کنیم. 
تفرقه و جــدایــی در بین  ایــجــاد  بـــرای  تــاش دشــمــنــان  بــه  وی 
مسلمانان و اجتماع اشاره کرد و افزود: دشمنان نظام مخالفان 
و معاندین نظام را به حرکت های تفرقه افکنانه و ضدیت با نظام 

تشویق می کنند اما در برابر موافقان گارد می گیرند.
وحدت  موضوع  کــرد:  تصریح  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
در  بلکه  نیست  سنی  و  شیعه  مذهب  و  دین  با  رابطه  در  تنها 

همه موارد باید در جامعه وحدت و همدلی داشته باشد.
ــدت اجــتــمــاعــی، قــومــیــت هــا و سایق  وی بــا بــیــان ایــن کــه وحـ
حق  سیاسی  اندیشه  و  قــوم  هــر  در  مــا  گفت:  ــت،  اس مختلف 
نداریم بر طبل تفرقه بکوبیم چرا که این کار انسجام جامعه را 

به هم می زند.
تمام  اگــر  امـــروز  ــرد:  ک عــنــوان  کردستان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
کارهای ما درست باشد باز هم آنها ساز مخالفت می زنند برای 
دشمنان اسام و نظام، شیعه و سنی فرقی ندارد و توهین به 

مقدسات و اعتقادات را ابزاری برای ایجاد تفرقه کرده اند.
کرد: توهین به اعتقادات شیعه  حجت االسام پورذهبی اظهار 
از هر طرف صورت بگیرد موجب خوشحالی دشمنان  یا سنی، 

می شود.
امــروز  ــرد،  ک نصیحت  باید  را  نــادرســت  بــرخــوردهــای  گفت:  وی 
جامعه ما با مشکات اقتصادی مواجه است لذا نباید با بیان 
برخی مطالب یا دنبال کردن موضوعات کم ارزش موجب نگرانی 

بیشتر شد.
حوزه های  در  وحــدت  گفت:  کردستان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
عوامل  از  یکی  مثال،   بطور  کند،  پیدا  نمود  می تواند  مختلف 
وحدت در شرایط امروز جامعه رعایت پروتکل های بهداشتی و 

زدن واکسن کرونا برای نجات جامعه از شر این بیماری است.
وی اضافه کرد: با تفرقه و جدایی و پنجه به صورت هم کشیدن 
کسی به جایی نمی رسد چون ریشه اختافات همیشه جهل و 

نادانی نیست. 
حجت االسام پورذهبی با بیان این که هواهای نفسانی جامعه 
را به سمت تفرقه می کشاند، افزود: امروز علمای شیعه و سنی 
و مردم از شیعه و سنی در ایران اسامی از وحدت عملی و پایدار 

برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: همه در ایران اسامی از شیعه و سنی دوستدار 
اهل بیت هستند وقتی ما این همه اشتراکات دینی داریم چرا 

باید وحدت به معنای کامل نداشته باشیم.

یم * امروز بیش از هر زمانی نیاز به وحدت دار
این  در  هم  مــریــوان  جمعه  امــام  شــیــرزادی  مصطفی  ماموستا 
بسیار  مــوضــوع  کلمه  معنای  بــه  وحــدت  کــرد:  اظــهــار  همایش 

مهمی است که همه باید در مسیر آن تاش کنیم. 
وی با بیان این که وحدت جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت 
در  مهمی  نقش  وحـــدت  گــفــت:  می کند،  هــدایــت  جانبه  همه 
همدلی  و  وحــدت  بــا  و  دارد  جامعه  رشــد  و  شکوفایی  مسیر 

جامعه از آسیب و گزند دشمنان مصون می ماند. 
و  پــیــروزی  در  مهم  عــوامــل  از  یکی  عــنــوان  بــه  وحـــدت  از   وی 
ماندگاری انقاب اسامی به رهبری امام راحل نام برد و عنوان 
ایران شد  کرد: ثمره وحدت بود که موجب رشد و تعالی ملت 
که از یک سو در مقطعی از زمان معادالت سیاسی استکبار را در 
ادامه سیاست سلطه در تقسیم استعماری جهان بهم زد و از 

سوی دیگر یکی از رژیم های وابسته را ریشه کن کرد.
داریم  وحدت  به  نیاز  زمانی  هر  از  بیش  امــروز  کرد:  تصریح  وی 
از دین اسام و ارزش های این امانت الهی حراست  تا بتوانیم 

کنیم.
شهرستان  ــدی  ج مشکالت  از  خــدمــات رســان  ادارات  نبود   *

سروآباد 
همایش  ایــن  در  هم  ســروآبــاد  جمعه  امــام  حسینی  ماموستا 
و  روحــانــیــت  شهر  دیــربــاز  از  ــاد  ــروآب س شهرستان  کـــرد:  اظــهــار 

پیشکسوتان دین مبین اسام بوده و هست.

وی افزود: امروز هم رسالت دینی خود را حفظ کرده اما متاسفانه 
این شهرستان، حداقل عمده فاکتورهای یک  محرومیت های 

شهر کوچک را ندارد ولی اسم شهرستان را یدک می کشد.
خدمات رسان  ادارات  نبود  کرد:  خاطرنشان  حسینی  ماموستا 
سروآباد  اساسی  مشکات  از  ضرورت هاست  از  آنها  وجود  که 
سروآباد  شهر  در  حکومتی  تعزیرات  واحد  یک  نبود  اســت.وی 
سروآباد  شهر  گفت:  و  دانست  شهرستان  این  مشکات  از  را 
با توجه به این که شهری مرزی است بنابراین مقتضیات مکان 
اعمال قانون شود  زمان متناسب  که در  ایجاد می کند  زمان  و 
شاهد  دیگر  تا  بگیرد  خــود  به  قانون مدار  چهره  شهر  چهره  و 

قاچاق نباشیم.
منابع  به  کافی  توجه  و  نظارت  نبود  داد:  ادامــه  همچنین  وی   
معضل  با  که  شــده  موجب  متاسفانه  که  اســت  آب  و  طبیعی 
این مشکل  رفع  که  که مهاجرت ساکنین شده است  بزرگتری 

نیاز به توجه شرکت آبفا است.
شهرستان  این  در  آب  شرکت  کــرد:  اضافه  حسینی  ماموستا   
با این توجیه که اعتبار کافی ندارد تنها به اقدامات جاری خود 
بسنده کرده لذا از مسئوالن استانی انتظار داریم با تامین اعتبار 

زمینه رفع مشکات مردم را فراهم کنند.
ویژه  شعبه  یک  طبیعی  منابع  از  حراست  بــرای  کــرد:  اظهار  وی 
دادگستری  در  طبیعی  منابع  به  تعدی  متخلفان  به  رسیدگی 

سروآباد صورت بگیرد.

توهین به اعتقادات  مسلمانان موجب خوشحالی دشمنان می شود 
نماینده ولی فقیه در کردستان:

ماموستا جال مرادی ضمن تبریک هفته وحدت و میاد با سعادت پیامبر 
اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(؛ افزود: رهبر کبیر انقاب حضرت امام )ره ( 
روزهای 12 تا 17ربیع االول را به عنوان هفته وحدت نامگذاری فرمودند،  آرمانی 
بزرگ و قابل ستایش که در صورت تحقق پیامدها و نتایج مطلوبی را به دنبال 
خواهد داشت. منشأ این اقدام برپایه روایاتی است که در خصوص زادروز نبی 
ح شده و به سبب آن پیروان مذاهب اسامی با اعتقاد  مکرم اسام)ص( مطر
به یکی از این 2 روز با برپایی جشن و سرور و شادمانی، ارادت خود را به ساحت 

مقدس و متعالی پیامبر اعظم)ص( ابراز می دارند.
معمار  ازطرف  وحدت  هفته  عنوان  به  ایام  این  نامگذاری  کرد:  تصریح  وی 
کبیرانقاب امام راحل امت )ره(  متضمن حکمت ها و نکاتی ظریف است که 
توجه و التفات به آنها برکات مضاعفی را در بهره مندی از میاد دردانه هستی، 
نبی الرحمه و رحمه للعالمین، نصیب مسلمانان و جهان اسام خواهد کرد. 
پیامبر  زادروز  شناسایی  در  موشکافانه  و  عالمانه  بررسی  و  تحقیق  گرچه 
کاری  و  ضروری  اسام  تاریخ  در  پژوهشگران  و  مورخان  توسط  اسام)ص(، 
بایسته است اما آنچه ضروری به نظر می رسد این است که پیامبر اسام)ص( 
از همان آغاز خلقت چون خورشیدی تابان و به تعبیر قرآن کریم چراغ روشنگر 
تاریخ بشریت را منور به نور هدایت خود ساخته و با تولد آن مکرم خدای متعال 
اراده فرمود، مقام کرامت را به دست ایشان و با کتاب کریم خود تحقق بخشد

این عالم اهل سنت افزود: پروردگار جهانیان، اسام را به عنوان دین وحدت، 
همدلی و همبستگی معرفی می کند، بزرگترین ابزار و ساح دشمنان این دین 
مبین نیز از ابتدای آغاز رسالت پیامبر)ص( تاکنون، تفرقه افکنی بوده است در 
حالی که مسلمانان می توانند با تکیه بر مشترکات بسیاری که دارند در برابر 
کرد:  را تشکیل دهند  ماموستا مرادی عنوان  این دسیسه ها، صف واحدی 
وحدت اسامی به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( به معنای یکی 
پیروان  همبستگی  و  اتحاد  معنای  به  وحدت  بلکه  نیست،  مذاهب  شدن 
رسول  از  بسیاری  احادیث  و  قرآن  از  آیاتی  است.  اسامی  مختلف  مذاهب 
اکرم)ص( بر ضرورت حفظ همدلی میان مسلمانان تاکید دارند. فاصله زمانی 
میان 12 ربیع االول که سالروز والدت پیامبر اسام )بنابر روایات اهل سنت( 
تا 17 ربیع االول)بنابر روایات شیعه( با عنایت امام خمینی)ره(  به عنوان هفته 
وحدت نامگذاری شده است. در این اقدام، مسأله ای که شاید می توانست 
موجب  باشد،  سنی  و  شیعه  مسلمانان  میان  اختاف  تشدید  برای  عاملی 

رسمی  سازمانی  راستا  این  در  شد.  مسلمانان  میان  بیشتر  آفرینی  وحدت 
نیز با نام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی در حال فعالیت است. امام 
گرامی اسام و  با اشاره به این مطلب که پیامبر  جمعه شهرستان دیواندره 
روحیه  بر مساله حفظ وحدت و حفظ  بارها  نیز  اطهار)ع(  ائمه  و  اخیار  خلفاء 
برادری، تاکید وعنایات ویژه ای داشته اند گفت: توجه به اهمیت وحدت امت 
آیات و روایات بر حفظ وحدت و اجتناب از تفرقه از  اسامی، تاکید فراوانی در 
طرف خداوند متعال و همچنین پیامبر اسام)ص( به مسلمانان شده است 
برادر یکدیگرند.  آیه 10 فرمودند مؤمنان،  و خداوند در سوره مبارکه حجرات، 
پس میان دو برادر خود صلح و آشتی برقرار سازید و تقوای الهی پیشه کنید تا 
مشمول رحمت او شوید. ماموستا مرادی تصریح کرد: ما امت اسام به عنوان 
منادی وحدت باید راهبردهای مقام معظم رهبری از جمله فتوای ایشان مبنی 
بر حرمت اهانت به صحابه و نمادهای اهل سنت که باعث نزدیکی دل ها و 
اتحاد  بدخواهان  جواب  شیوه  بدین  تا  کنیم  تبیین  می شود  دشمنان  یأس 
امت اسام به ویژه ملت بزرگ ایران داده شود. وی اضافه کرد:  تنها راه پیروزی 
رهبر  که  آنجایی  از  و  است  مسلمین  وحدت  صهیونسیتی،  رژیم  مقابل  در 
معظم انقاب )حفظه اهلل (فرمودند: مساله فلسطین مهم ترین مساله جهان 
اسام است و این دغدغه مقام معظم رهبری را باید جدی گرفت چون به قول 
مشهور آنچه پیر درخشت خام بیند جوان در آیینه بیند و این نشأت گرفته از 

فراست معظم له می باشد.

امام جمعه شهرستان دیواندره:

باید راهبردهای مقام معظم رهبری در مورد وحدت را تبیین کنیم 
ــا جــشــن و ســـرور مــیــاد نبی  مـــاه ربــیــع هــمــواره ب
منطقه  ســنــی  و  شــیــعــه  ــان  ــ ــ اذه در  اکـــــــرم)ص( 
کــردســتــان تــداعــی مــی شــود در ایــن مــاه مـــردم نه 
همیشگی  برنامه های  و  جشن ها  قالب  در  فقط 
اظهار سرور می کنند  نوازی  مولودی خوانی و دف 
بلکه از نشاط قلبی از امت واحده بودن رسول اهلل 

)ص( مسرورند.
از هــمــان  ــان  ــت ــردس ک مــنــطــقــه  ــدت در  ــ هــفــتــه وح
ابــتــدای ابــتــکــار امـــام راحــــل)ره( مــصــادیــق واقعی 
نشان  قــومــیــت هــا  و  مــذاهــب  مــیــان  در  را  ــود   خـ

داده است.
آن زمان که جهاد سازندگی سعی در آبادانی منطقه 
با محرومیتی به جا مانده از دوران طاغوت داشت 
می شدند،  مانع  حقیر  و  معاند  گروه های  برخی  و 
درک  را  وحــدت  معنی  بخش ها  و  روستاها  مــردم 
بــروجــردی  کــه محبت شهید  آنــگــاه  بــودنــد،  کــرده 
اوج جنگ  در  کــردســتــان  اهــل سنت  بــر دل هـــای 
گــروهــک هــای  تــبــلــیــغــات  و  فــعــالــیــت  و  تحمیلی 
معاند بر دل مردم ُکرد جای گرفت و لقب مسیح 
یافت،  آن خود نمود، وحدت معنا  از  را  کردستان 
متوسلیان  احمد  اسام  بزرگ  سردار  که  وقت  آن 
در مریوان همنشین مردم محروم شد در اعتراض 
ــی کــه گــفــت گــنــاه مــن چــیــســت؟ کــه همسرم  زنـ
از  نیمی  داد  دستور  اســت،  کومله  گروهک  عضو 
این  بود  زیبا  چه  و  دهند  خانم  آن  به  را  حقوقش 
حرکت که شوهر گروهکی با همراهان تسلیم حاج 
که  بــود  روز  آن  وحــدت  نشان  وایــن  شدند  احمد 
حاج احمد را »کاک احمد« می خواندند مردم خوب 

می دانند معنی وحدت چیست.
حـــاج قاسم  ــردار دل هـــا شهید  ــ نــدیــدنــد س مــگــر 
سلیمانی، اربیل را یک شبه از محاصره داعشیان 

ج ساخت.  وحشی و خونریز خار

ح های محرومیت زدایی  مردم استان می دانند طر
 ، مــرزی  افــتــاده  دور  و  روستایی  مناطق  در  سپاه 
آن  چه  است  سنی  و  شیعه  قلبهای  پیوند  عامل 
زمان پیشمرگ مسلمان ُکرد سنی به عنوان انصار 
عنوان  به  جهادگر  بومی  غیر  سپاهی  و  بسیجی  و 
گروهک های  و  بعثی  دشــمــن  مقابل  در  مهاجر 
ضد انقاب خون پاکشان به هم آمیخت، وحدت 
صخره های  کــه  هنگام  کـــرد.آن  پــیــدا  معنا  خــونــی 
کارگران  و  مهندسان  همت  با  کردستان،  خــارای 
و  گــاز  لوله  تا  برداشت  شکاف  بومی  غیر  و  بومی 
و  روستاها  به  بــرق  قــوی  فشار  کابل های  و  دکــل 

بخش های مرزی و محروم برسد.
آنان که سعی می کنند هفته وحدت را شعار جلوه 
پنج  هــشــتــادو  از  بیش  در  کــه  خبرند  بــی  دهــنــد، 
تمکین  به  حاضر  سنت  اهل  جلیل القدر  روحانی 
نشدند  استکباری  دشمن  مزدور  گروهک های  از 
بر  فـــراوان  شکنجه های   از  پس  پاکشان  خــون  و 
شهیده  نداشتند  خبر  مگر  شــد.  ریخته  زمــیــن 

نبود  حــاضــر  آن کـــه  خــاطــر  بــه  کــرجــو  فاتحی  ناهید 
آزادی  سند  تا  بگوید  سخنی  )ره(  امام  علیه  بر  که 
و  تراشیدند  را  موهایش  کند،  دریافت  را  خویش 
زنده به گورش کردند تا سند آزادگی و حرّیت خود 
شهید  سلحشورهای  ندیدند  آنها   . کند  امضا  را 
جمیل شهسواری، شهید بارنامه ، شهید عثمان 
فرشته، شهید تعریف، شهید حاج سعید توفیقی، 
میدان های  در  را  دیگر  بسیاری  و  قصری  شهید 
معاندین  افکنی های  نفاق  و  بعثی  دشمن  با  رزم 
را  اگر بخواهیم مصادیق وحدت  آری  انقاب.  ضد 
بشماریم یقین بدانید که ده ها  و بلکه صدها جلد 

کتاب خواهد شد.
نــورانــی و مــقــدس پیامبر  بــه تجلی وجـــود  ــروز  امـ  
قلب های  بــر  آن  پــرتــوهــای  تابیدن  و  اعــظــم)ص( 
یافته  معنا  برهمگان  وحــدت  پرتو  سنی  و  شیعه 

است و قطعا هفته وحدت شعار نیست.
  دکتر سیدعلی اصغر حسینی - عضو هیات علمی 
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