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غفلت مقدمه غارت دشمن است

هفته  بسیج بر همگان مبارك باد

نگاهی به مجاهدت و ایثار دانشمندان ایرانینگاهی به مجاهدت و ایثار دانشمندان ایرانی
 در عرصه نبرد با تروریسم علمی و تحریم های دشمنان پیشرفت کشور در عرصه نبرد با تروریسم علمی و تحریم های دشمنان پیشرفت کشور

نهضت ادامه دارد...نهضت ادامه دارد...
اســـــتاکس نت! یک ویروس مهلک رایانه ای  گزارش

اســـــت که تابســـــتان ۱۳۸9 نامش به تیتر هفتــــه
رسانه ها کشیده شـــــد؛ بدافزاری که هدف 
اصلـــــی اش، خراب کاری و جاسوســـــی روی 

سیســـــتم های صنعتی بود؛ سیستم هایی که عمومًا در 
تأسیسات هسته ای ایران نصب شده بودند و کنترل این 
تأسیسات را بر عهده داشـــــتند. در همان زمان که همه 
مشـــــغول پیگیری لحظه به لحظه اخبار استاکس نت و 

خراب کاری هایش بودند، مســـــئوالن ایرانـــــی گروهی از 
محققان، دانشـــــمندان و مهندســـــان زبردست  خود را 
بسیج کرده بودند تا این ویروس سرکش را مهار کنند. در 

میـــــان آن متخصصان، یک اســـــم 



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

سخن هفته

فرهنگ بسیجی و کار جهادی
نگاهی به عرصه های نقش آفرینی و خدمت رسانی بسیج، بر اساس بیانات رهبر انقالب

»بســـیج، برکتی اســـت برای نظام جمهوری اســـالمی؛ 
ـــت 

ّ
ذخیـــره و گنـــج اســـت، گنـــج بی انتهـــا؛ چـــون مل

بی انتهاست، یک گنج است.«       ۱۳94/9/4 رهبر انقالب 
اســـالمی در طول ســـال های متمادی، تعابیر زیبایی از 
بسیج ارائه داده اند و بسیج را با عباراتی همچون »رمز 
پایـــداری، ماندگاری و عزت ملی« و »جلودار، پیشـــرو و 

خط شکن« و »گنج بی انتها« توصیف کرده اند.
شـــجره طیبه بسیج در طول ســـال های پس از انقالب 
همـــواره درخشـــیده اســـت و در صحنه هـــای مختلف 
سیاســـی، اجتماعی و ســـازندگی نمونه ای برجسته از 
اقدام جهـــادی بوده اســـت و صحنه هایـــی ماندگار از 
تجسم ایمان در میدان عمل را به تصویر کشیده است 
که به تعبیر شـــهید آوینی: »بســـیجی خود را در نسبت 
میـــان مبداء و معاد می بینـــد و انتظار موعود و با این 
انتظار، هویت تاریخی انســـان را بازیافته است و خود را 
از روزمرگی و غفلت مالزم با آن رهانده؛ او آسایش تن را 
قربانی کمال روح کرده است و خود را نه در روز و ماه و 
سال و شهر و کوچه و خیابان که در فاصله میان مبداء 
و موعـــود تاریخ باز شـــناخته اســـت«     )کتـــاب گنجینه 
آســـمانی، ص ۳۸۶(. معناشناســـی بسیج، مأموریت ها و 
رســـالت هایی که این شجره طیبه در طول سالیان پس 
از انقالب اسالمی -بسته به شرایط و اوضاع کشور- در 
آن ها نقش آفرینی و میدان داری کرده است،  از مطالبی 
است که ضرورت دارد برای همه  به ویژه نسل نوجوان 

و جوان تبیین شود.

    بسیج عزت کشور است
اینکـــه بســـیجی کیســـت، می تـــوان آن را چنیـــن بیان 
داشـــت: »آحـــاد مردمی که بـــا هـــدف واالی الهی و با 
روحیـــه خســـتگی ناپذیر، وســـط میـــدان، هرجایی که 
الزم باشـــد حضور پیدا می کنند، اســـتعداد خودشان 
را ُبـــروز می دهنـــد، آنچه دارند در صحنـــه می گذارند و 
از خطـــرات ایـــن راه هم نمی ترســـند.«      ۱۳94/9/4 با 
این نگاه، »بســـیج مایه عّزت کشور و نظام است؛ چرا؟ 
چون معنای بســـیج حضور متن مـــردم در عرصه های 

فعالیت های اساسی برای ملت و کشور است.« 
 ۱۳92/۸/29     

    بسیج، سپردن انقالب به دست جوان هاست
»بسیج یکی از آن پدیده های شگفت آور دوران انقالب 
بـــود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملَهم شـــد به اینکه 
این اقدام را بکند؛ بســـیج بیســـت میلیونی که ایشـــان 
اعالن کردند و ســـازمان بســـیج که تشکیل شد، خیلی 
کار بزرگـــی بـــود. اصاًل معنای این کار چـــه بود؟ معنای 
ایـــن کار این بود که خدای متعال بـــه امام بزرگوار این 
تعلیـــم را داد، این الهام را کرد که سرنوشـــت انقالب را 
بســـپرد دســـت جوان ها.«     ۱۳9۵/9/۳ این حقیقت، 
در روش حکمرانی انقالبی اســـالمی منحصر در اهداف 
تأســـیس بســـیج نماند و ایـــن آرمان با تغییر شـــرایط 
کشـــور در قالب های جدیدی، بروز و ظهور کرد. »وقتی 
جوان هـــا وارد میدان شـــدند، این امانتی را که دســـت 

آن ها ســـپرده شده اســـت، این اعتمادی را که به آن ها 
شـــده است، دست به دســـت در طول زمان به یکدیگر 
منتقـــل می کننـــد. همین اّتفاق هم افتاده اســـت.«     
۱۳9۵/9/۳ در منطـــق بســـیج، توقـــف معنـــا نـــدارد و 
»هر مجموعه  جوانی و هر نســـلی، وقتـــی از جوانی پا 
می گذارد به میانسالی، این امانت را تحویل می دهد به 
نسل جواِن بعد از خودش و این سلسله تمام نشدنی 
اســـت.«     ۱۳9۵/9/۳ بنابراین، »بســـیج یک موجود 
متحّرک، یـــک مجموعه زنده، پویا، مشـــغول رویش و 
ف 

ّ
مشغول پیش روندگی است. باید رصد کرد که متوق

نشود و مورد آسیب قرار نگیرد.«     ۱۳9۵/9/۳ بر این 
اساس بسیج همواره دارای رویش است و  »رویشهای 
تازه و با طراوت بســـیجی همچنان مانند نسل پیش از 
خود، فرزندان محبوِب امام راحل عظیم الشـــأنند. «     

۱4۰۰/۰9/۰۳

    عرصه ها و میدان های نقش آفرینی بسیج
»بســـیجی که در ســـال ۵۸ تشکیل شـــد، نیازهای آن 
روز را تأمین می کرد. امروز بســـیج نوع نیازهای دیگری 
را بـــرآورده می کنـــد. مســـائلی که امروز مطرح اســـت، 
آن روز مطـــرح نبود. امروز بســـیج در زمینه  علم، ابتکار 
و نـــوآوری، پیشروســـت.«     ۱۳9۰/۷/22 عرصه هـــای 
فعالیت و اقدام بســـیج گســـتره نیازهای کشور است و 
»همـــه میدان هایی که بســـیج در آن حضور پیدا کرده 
اســـت، میدان هـــای ملی اســـت. هیچ وقت کشـــور، از 
مجموعـــه عظیمی کـــه از بهترین فرزندان کشـــور و با 
این خصوصیات تشکیل شـــده است، بی نیاز نیست.«   
  ۱۳۷۶/9/۵ با این تفســـیر کالن، »بســـیج این توانایی 
را خواهـــد داشـــت کـــه در اصلی تریـــن عرصه هـــای 
جامعـــه به صورت ُپرقدرت ظاهر بشـــود و اثر بگذارد.«  
۱۳94/9/4 و ایـــن اثرگـــذاری به منصه ظهوررســـیده، 
چـــرا »که جوانان بســـیجی ما در بخش هـــای مختلف 

مشغول تالش هستند.«     ۱۳۸9/۸/2

    بسیج و تشخیص نیازهای روز 
»در میـــان آحـــاد عظیم ملِت ما، کســـانی کـــه اگر جان 
و مـــال الزم باشـــد، می دهنـــد؛ اگـــر حضـــور بـــه تن و 
جسمشـــان الزم باشـــد، آن را حاضر می کنند؛ اگر بحث 
سازندگی باشد، پا وســـط میدان می گذارند؛ اگر بحث 
دفاع باشـــد، در وســـط میدان می آیند؛ اگر الزم باشـــد 
بـــرای هدف های کشـــور، خود را از لحـــاظ علمی آماده 
کننـــد، این کار را می کنند؛ هرچه هدف های واال از آن ها 
بخواهنـــد، حاضرند آن را تقدیـــم بکنند؛ آن جمعی که 
این خصوصیت را دارند، اسمشـــان بســـیج است.«       
۱۳۷9/۷/29 عرصه هـــای فعالیت بســـیج هم محدود 
نخواهد بود و »بسیج می تواند دستگاه های مسئول 
را، هم در جهت دهی، هم در هدف گذاری و هم در عمل 
یاری بدهد.«     ۱۳94/9/4 ازاین رو، »بســـیج یک چنین 
نمونه ای است؛ مظهری است از همین حضور مردمی 
در صحنـــه و پیوند مـــردم با یکدیگر؛ به این چشـــم به 

بسیج باید نگاه کرد.«     ۱۳92/۸/29

    بسیج و جهاد خدمت رسانی 
یکی از عرصه های تبلور فرهنگ بسیج در کشور، عرصه 
خدمت رســـانی و ســـازندگی اســـت. »این کاِر اردوهای 
هجرت و حرکت عظیم بسیج سازندگی یکی از برکاتش 
خدمت رسانی است که میلیونها نفر از این خدمت شما 
به صورت مستقیم بهره مند می شوند.«     ۱۳۸9/۶/۳۱ 
خدمت رســـانی و فعالیـــت جهـــادی از عناصری اســـت 
که در مفهوم و هویت بســـیج نهادینه شـــده اســـت و 
»معنای بســـیج، توأم کردن ایمان و عمل است؛ عمل 
مجاهدانه، نه صرفًا عمل شـــخصی.«     ۱۳۸9/۸/2 با 
همین کار جهادی اســـت که بن بست ها می شکند. »ما 
جـــز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانســـت این 
کشور را به سامان برسانیم ... این اگر بود، بن بست ها 

باز و شکافته می شود.«     ۱۳9۶/2/۱۰

    بسیج و خوش درخشیدن در مقابله با کرونا
ایفای نقش جهادی بســـیج همراه با شناخت وظیفه و 
نیازهای روز، عرصه های درخشـــانی از خدمت رسانی را 
در میدان های مختلف به تصویر کشیده است که یکی 
از جلوه های زیبـــا و توصیف ناپذیر آن در عرصه مقابله 
بـــا بیماری منحـــوس کرونا بود؛ اقداماتـــی که »حقًا و 
انصافـــًا این جوان های جهادی کار کردند؛ که این ورود 
در میدان کرونا فقط یک کار و یک تحّرک جهادی نیست، 
بلکه نشان دهنده  آمادگی برای ورود در کارهای ُپرخطر 
اســـت ... اینکـــه در میدان کرونا وارد بشـــوند، این پیدا 
اســـت که آماده هســـتند برای اینکه به مسائل ُپرخطر 

و میدان های ُپرخطر هم وارد بشوند.«     ۱4۰۰/2/2۱

    کار جهادی، عامل پیروزی
»مـــا هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم 
تکیـــه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شـــدیم، پیروز 
شـــدیم؛ نـــگاه کنید شـــما از اول انقالب تـــا حاال، هر 
جـــا ما مردم را آوردیم وســـط کار، به نام خدا شـــروع 
کردیـــم و حرکتمـــان حرکت جهادی بود، مـــا در آنجا 
پیروز شـــدیم.«     ۱۳92/۱2/۱۵ با این نگاه به بســـیج 
مـــی تـــوان اقدام جهـــادی و تفکر بســـیجی را راهکار 
حل مشکالت کشـــور دانست زیرا »بسیج در همه ی 
عرصه ها مظهر مردم ســـاالری دینی و اسالمی است. 
اگرچنانچـــه بســـیج وارد اقتصـــاد بشـــود، اقتصـــاد 
میشـــود مردم ساالر... در علم، پیشرفتهای گوناگون 
اجتماعی و سیاســـت همین جور اســـت. در سیاست 
همین جور اســـت؛ مظهر مردم ساالری دینی، بسیج 

است. «     ۱۳9۵/۰9/۰۳
 بـــر اســـاس این قابلیت های بی نظیر و دســـتاوردهای 
متعدد بســـیج اســـت کـــه رهبر انقالب اســـالمی تاکید 
دارنـــد که  »قدرشـــناس جایگاه خود باشـــید و بدانید 
که با هّمت بلند و در پرتو خردمندی و درست اندیشـــی 
و بـــا اعتمـــاد و توّکل به خداوند دانـــا و توانا، میتوانید 
در همه ی مســـائل عمومی کشـــور و ملت، اثربخش و 
مشکل گشا باشید. این تجربه ی چند دهه ی ملت ایران 

است.«      ۱4۰۰/۰9/۰۳
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این ملـــت، ملتی اســـت که بـــا وحـــدت کلمه توانســـت این 
انقالب را به وجـــود آورد؛ با وحدت کلمه توانســـت مصیبت 
بزرگی مثل جنگ تحمیلی را از ســـر بگذرانـــد؛ با وحدت کلمه 
توانســـته اســـت تا امـــروز در مقابـــل دشـــمنی ابرقدرتها - 
بخصوص دشـــمنی رژیـــم امریکا که به شـــّدت بـــا این ملت 
و با ایـــن دولت و بـــا این نظام دشـــمنی کرده اســـت و هنوز 
هم میکنـــد - بایســـتد. باز هم وحـــدت کلمه را حفـــظ کنید 
و نگذارید دشـــمن بـــا طـــرح شـــعارهای انحرافـــی، با طرح 
جاذبه هـــای دروغین، بـــا طـــرح چهره هـــای کاذب، در میان 
شـــما تشـــّتت درســـت کند. ملت عزیز وحدت کلمـــه اش را 
قـــدر بدانـــد. در حالیکـــه مـــا میخواهیم بـــا دولتهـــای دیگر 
تشـــّنج زدایی کنیـــم، نگذاریم کـــه در داخل ملـــت، بین آحاد 

ملت تشّنج به وجود آید.     ۱۳۷۷/۱۰/۰4  

نگذارید دشمن در میان ملت تشّنج ایجاد کند

خطبه های انقالب  

غفلت، مقدمه غارت دشمن است 

به رسم آیه ها  

قدر نمـــاز را بدانیم؛ اگر این شـــد، نمازها کیفّیـــت پیدا خواهد 
کرد. واقع قضّیه این اســـت که نمازهای ما یا در موارد بسیاری 
بی کیفّیت اســـت، یا کیفّیت الزم را نـــدارد. به عمـــق اذکار نماز 
باید رســـید. خب، نماز ما ]باید[ از این آفات چارواداری مصون 
و محفوظ بماَند؛ یعنی آفت غفلت درحال نماز، بی توّجهی به 
مفاهیم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی است؛ این 
یکی از آفات اســـت... از اّولی که وارد نماز میشویم تا آخر نماز، 
ذهن کجاها میرود، کجاها را ِســـیر میکند، چه مســـائلی را حل 
میکند، به چه مسائلی دلبستگی و فریفتگی و دلباختگی نشان 
میدهد. این یکی از آن آفاِت به تعبیر بنده چارواداری است. اگر 
از این آفت توانســـتیم خودمان را محفوظ بداریـــم و نیز از یک 
آفت دیگر که ریا ]است [... توانستیم خودمان را نجات بدهیم، 
تازه نماز ما میشود یک نماز عادی و معمولی.    ۱۳9۵/۰۵/۳۱   

نماز خود را از آفاِت بی توجهی و ریا حفظ کنید

درس اخالق  

گزارش هفتـه

تــی حاکــم شــد، غــارت 
ّ
وقتــی کــه غفلــت از توانایــِی خــود بــر مل

ــت آســان میشــود. ببینیــد، غفلــت و غــارت مکّمــِل هــم  
ّ
آن مل

هســتند؛ غفلــت مقّدمــه ی غــارت اســت، غــارت افزایش دهنده ی 
غفلــت اســت؛ غفلــت و غــارت بــا همدیگــر همراهنــد. ایــن در مــورد 
کشــورهایی کــه مســتقیم تحــت اســتعمار بودنــد صــدق میکنــد، 
در مــورد جایــی مثــل کشــور مــا کــه اســتعماِر مســتقیم هم نشــده 
ــد؛ لذاســت کــه میخواهنــد غافــل باشــیم. در قــرآن،  صــدق میکن
ــز جالبــی اســت؛ کامــاًل صریــح مســئله ی غفلــت  بحــث غفلــت چی
 

َ
مطــرح شــده. در ایــن مســئله ی صــالة خــوف ]آمــده کــه[ »َوّد
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َ

ــم ف مِتَعِتُک
َ
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َ
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َ
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ً

ــة
َ
یُکــم َمیل

َ
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ســالحتان و از دارایی هایتــان. بحــث پهپــاد و موشــک و ماننــد اینها 
را کــه می بینیــد ایــن روزهــا چطــور در دنیــا به عنــوان یک مســئله ی 
اساســی و مهــم مطــرح میشــود؛ ]دشــمن[ میخواهــد شــما از 
اینهــا غفلــت کنیــد، از ایــن توانایی چشــم بپوشــید تــا بتوانــد راحت 

ــد    ۱4۰۰/۰۸/2۶ ــه کن بــه شــما حمل
۱_ سوره نساء، آیه ۱۰۲

مدتی بعد خیلی معروف شد: »مجید شهریاری«!
دانشـــــمند جوان و 44 ســـــاله ایرانـــــی که چند 
ماه بعد، خبر تـــــرورش به خبر اّول رســـــانه های 
دنیا تبدیل شـــــد. شـــــهریاری یکی از مهم ترین 
دانشمندان صنعت هسته ای ایران بود. حدود 
یکی دو مـــــاه از رســـــیدن او به مقام اســـــتادی 
می گذشـــــت که ماجرای استاکس نت پیش آمد. 
او و دیگر همکاران جوانش که در زمره مشاوران 
و دانشـــــمندان صنعت تازه پاگرفته هســـــته ای 
ایران محسوب می شدند، باید به جنگ ویروسی 
می رفتند که نطفه اش در البراتوارهای رایانه ای 
سرویس جاسوســـــی اســـــرائیل و آمریکا بسته 
شده بود. دو تا سه ماه بعد، تالش مجید و بقیه 
دانشمندان ایرانی به بار نشست و بخش عمده 
سیســـــتم های ایرانی از اســـــتاکس نت پاکسازی 
شد. بسیاری از رســـــانه های مطرح بعدها به این 
موضوع اشاره کردند که هدف اصلی طراحی این 
بدافزار رایانه ای، خرابکاری در صنعت هســـــته ای 
جمهوری اسالمی بوده اســـــت. غرب به رهبری 
آمریکا و اسرائیل از هیچ تالشی برای نابود کردن 

چرخ پیشرفت علمی ایران فروگذار نمی کرد. 
دکتر مجید شهریاری، استاد مطرح دانشگاه شهید 
بهشـــــتی تهران، نقش مهمی در توسعه صنعت 
هسته ای و رسیدن ایران به توانایی غنی سازی 2۰ 
درصد داشت. تمام دوره های تحصیلی خود را در 
داخل ایران سپری کرده بود و بخش های مهمی از 
پروژه های هسته ای صلح آمیز کشور را هم یک تنه 
پیش برده بود. هدف های ترور دشمن از مسئوالن 
کشوری و لشکری به چهره های علمی و دانشگاهی 
رســـــیده بود. پروژه ای که بخشـــــی از آن ترور دکتر 
مسعود علیمحمدی، مجید شهریاری، داریوش 
رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشـــــن بود. پیام 
ماشـــــین ترور آمریکایی - اسرائیلی مشخص بود؛ 
ایران حق نزدیک شدن به مرزهای علم و تکنولوژی 
را ندارد و هر آن کســـــی هم کـــــه وارد این حیطه ها 

شود هدف قرار خواهد گرفت. 
این اما تنهـــــا وجه ماجرا نبود. تعـــــداد دیگری از 
دانشـــــمندان و مختصصان جوان ایرانی هم که 
اقامت و تحصیل در ایران و تالش برای رسیدن به 
مرزهای علم را به مهاجرت ترجیح داده و با نهادها 
و دســـــتگاه های بعضًا غیرنظامی همکاری های 
علمی دارند از ایجاد محدودیت های شدید علمی 
علیه مراکز و پژوهشگاه های داخلی ِشکوه دارند. 
در یک ســـــوی موضوع، برخورد ســـــخت امنیتی 
و تروریسم خیابانی، توســـــط رژیم صهیونیستی 
پیگیری می شـــــد - هرچند این اقدامات با اطالع 
آمریکایی هـــــا و بعضا همکاری هـــــای اطالعاتی 
آنها صـــــورت می گرفت- و از ســـــوی دیگر ماجرا، 
وضع تحریم های جدید و ســـــنگین آمریکایی ها. 
تحریم هایی که هرچند با ادعای ایجاد محدودیت 
بـــــرای درآمدهای دولت ایران اعمال شـــــده بود 
ولی دامنه آن به حدی بود کـــــه لوازم، امکانات و 
تجهیزات غیرنظامی خاص و مورد اســـــتفاده در 
البراتورهای علمی و دانشـــــگاهی را هم شامل 
شده و شـــــرکت ها و افرادی که دســـــت اندرکار 
واردات و تأمیـــــن ایـــــن لوازم بودنـــــد هم تحت 

پیگردهای مالی و بین المللی قرار می گرفتند. 

دایره این محدودیت های غیرانســـــانی به اندازه ای 
وســـــیع شـــــد که به تحریم تجهیزات پزشـــــکی و در 
ســـــالهای اخیر تا حّد مـــــواد اولیه تولید واکســـــن 
کرونا  هم رســـــید. حتی ســـــفارتخانه های غربی و 
اروپایی مســـــتقر در تهـــــران بعضًا از صـــــدور ویزای 
شـــــخصیت هایی که برای حضور در مجامع علمی 
قصد خـــــروج از ایران را داشـــــتند هـــــم ممانعت 
می کردند. هدف کاماًل روشـــــن بود. روزگاری اگر به 
ضرب حکومت های وابســـــته، جلوی پاگرفتن نهال 
علم در این دیار گرفته می شد؛ امروز که خبری از آن 
حکومت ها و رژیم ها نبود »باید« به هر قیمتی همان 
اقدام انجام می گرفت. به هر قیمتی! از ترور وحشیانه 
خیابانی گرفته تا ایجـــــاد محدودیت های اقتصادی، 
بازرگانی و سیاســـــی برای هر کســـــی کـــــه مرزهای 
دانش در ایران را ذره ای گســـــترش می داد. رویکرد 
شـــــومی که در آخرین اقدام خود به حـــــذف و ترور 
فیزیکی شهید محسن فخری زاده دیگر دانشمند و 
متخصص صنایع دفاعی و هسته ای رسید. وضوح 
موضوع به حدی بود که بعضی مســـــئوالن ارشد 
اسرائیلی علنًا از این موضوع اظهار خشنودی کردند. 
یکی از خبرنـــــگاران نزدیک به مجامـــــع امنیتی رژیم 
صهیونیستی دو ســـــال قبل در مصاحبه ای با یکی 
از رســـــانه های این رژیم گفته بود موساد حلقه ای از 
متخصصان و اطرافیان محســـــن فخری زاده را ترور 
کرده و حال نوبت به نقطه اصلی این حلقه رسیده 
است. حرف هایی که تقریبًا یک ســـــال بعد در بلوار 

ورودی شهر آبسرد دماوند به حقیقت پیوست.
تجزیه طلبی، جنگ، حمایت همه جانبه از صدام، 
تحریم، جنـــــگ اقتصادی، تحریـــــم علمی و حاال 
هم ترور شـــــخصیت های علمی و فنی از مجید 
شهریاری تا محسن فخری زاده همگی حلقه های 
به هم متصل یک زنجیر برای به زانو درآوردن ملتی 
اســـــت که تصمیم گرفته بنده دیگران نباشد؛  اّما 
مسیر همان اســـــت، فقط تفاوت در حلقه هایی 
است که هر بار دشـــــمن انتخاب کرده. هرگاه یک 
حلقه پاســـــخ نداده به ســـــراغ حلقه بعد رفته و 
کیســـــت که نداند نفس این رفتن به سراغ حلقه 
بعدی، در واقع خـــــود یک قدم بـــــه عقب رفتن 
است. سیاســـــت دائمی دشـــــمن همین بوده؛ 
ایجاد دست انداز و مانع تراشی مدام برای کشور 
و جامعه ای که تصمیـــــم گرفته روی پای خودش 

بایستد. موضوعی که خوشایند استکبار نیست. 
تروریسم علمی دشمن هرچند خسارتی از جهت 
فقدان و حسرت از دست دادن این دانشمندان 
بزرگ، برای مردم و ملت ایران محسوب می شود 
اما در بطن خود حاوی یک بشـــــارت بزرگ است. 
امـــــروز هرچند کشـــــور از همراهی با شـــــهیدان 
فخری زاده، شهریاری، احمدی روشن،رضایی نژاد 
و علیمحمدی محروم شده؛ اما سوی دیگر این 
ماجرا بنیان و نظامی است که توسط این چهره ها 
ایجاد شده و در حال پیگیری و تکامل است. راهی 
که از 4۳ سال قبل و با انقالب اسالمی در بهمن 
۵۷ آغاز شده به نقاط عطف و گردنه های مهمی 
رسیده. آن سوی این گردنه ها یک »ایران قوی« 
است که دیگر نمی شـــــود به راحتی برایش ایجاد 
مشکل کرد. این را می شود از خالی شدن دست 
دشـــــمن هم فهمید وقتی که چـــــاره ای دیگری 

نمی یابد جز حذف و ترور فیزیکی!

ادامه از  صفحه ۱



نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال ششم، شماره ۳۱6  |  هفته دوم آذر   ۱۴۰۰     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

برای تحّول در قّوه ی مجرّیه جوان ســـازی خیلی 
مهـــم اســـت. یکـــی از کارهـــای مهـــم در دولت، 
جوان ســـازی دولـــت اســـت؛ شـــما در بدنـــه ی 
دولـــت و مدیرّیـــت میانـــی از جوانهـــای زبـــده 
کـــه الحمدهّلل کـــم نداریم، هـــر چـــه میخواهید 
اســـتفاده کنید؛این کار، هم احســـاس انسداد 
را در کشـــور از بیـــن میبـــرد و وقتی کـــه جوانها 
ببینند میتوانند وارد میدان کار بشوند و حرکت 
کنند و تصمیم گیری کنند، در کشـــور احســـاس 
انســـداد بـــه وجـــود نمی آیـــد، هـــم شـــما یک 
ذخیره ی ارزشـــمندی برای آینده بـــرای مدیران 
ارشـــد کارکشـــته و مجّرب دارید فراهم میکنید. 
این جوانی که امـــروز وارد میدان کار میشـــود، 
ده ســـال دیگر یـــک مدیـــر مجـــّرب و کارآزموده 
است که برای کشـــور یک ذخیره ی بسیار مهّمی 
است؛ این مدیران باکفایت حّقًا و انصافًا یکی از 
ذخیره های ارزشمند خواهند بود.     ۶ /۱4۰۰/۶ 

مجلس باید مجلســـی باشـــد که بتواند در مقابل زورگوییها و زیاده خواهیها و مرعـــوب کردنها و تطمیع 
کردنهای قدرتمنـــدان جهانی بایســـتد و مصالح کشـــور و ملت را محاســـبه کنـــد و دنبال آن بـــرود. امام 
رضوان اهّلل علیه بارها اســـم »مدّرس« را میآوردند. مگـــر خصوصیت مدّرس چه بـــود؟ از مدّرس عاِلمتر 
هم داشـــتیم. مدّرس خصوصیت عمده اش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدیـــد و تطمیع و فریبگری 
در او اثر نمیکرد. همان وقتی کـــه علی الّظاهر فضا را بر ضّد او آن چنان متشـــّنج کـــرده بودند که علیهش 
 شـــعار میدادند، او ایســـتاد و حرف خودش را زد. این خصوصیت یـــک نماینده خوب در مجلس اســـت.

   ۱۳۷۸/۱۱/2۶    |      دهم آذرماه، شهادت آیت اهلل سید حسن مدرس توسط مأموران رضاخان )۱۳۱6( و روز مجلس 

جوان سازی
 از کارهای مهم دولت است 

ارعاب و تهدید و تطمیع در شهید مدّرس اثر نمی کرد

دولت جوان حزب اللهی  

شخصیت  

سؤال: آیا هزینۀ تحصیل فرزند واجب النفقه، 
بر عهدۀ پدر است؟

جواب:   اگر فرزند توانایی مالی نـــدارد، در حّدی که 
عرفا از نیازهای الزم زندگی محســـوب می شـــود، 

مانند تحصیالت مقدماتی، بر عهدۀ پدر است.

هزینه تحصیل فرزند

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

نیروی دریائـــی امروز در بســـیاری از نقاط عالم و در کشـــور ما یک نیروی راهبردی اســـت؛ به چشـــم یک 
نیـــروی راهبردی بـــه نیـــروی دریائی بایـــد نگریســـته شـــود. دریانوردیها را کـــه امروز بحمداهّلل شـــکل 
پیشرفته ای نسبت به گذشته گرفته است، ادامه بدهید، به زیرســـطحیها اهمیت بدهید و توجه کنید.  

  ۱4 /۱۳۸۸/۰۷    |    هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش گرامی باد

رادیـــــو تلویزیـــــون از تمام 
هســـــت  که  رســـــانه هایی 
حســـــاس تر اســـــت. رادیو 
تلویزیون می تواند یک مملکـــــت را اصالح کند 
و می تواند به فســـــاد بکشـــــد. این را نه روزنامه 
می تواند، نه سینما می تواند، نه تئاتر می تواند، 
نه تبلیغات لفظی که در منابر اســـــت می تواند؛ 
برای اینکه اینها همه شعاعشان محدود است. 
تبلیغات تلویزیون می تواند مـــــردم را یا تربیت 
کند؛ یا اینکـــــه منهدم کند انســـــانیت آدم را؛ و از 
این جهت مسئولیت رادیو تلویزیون و افرادی که 
آنجا را اداره می خواهند بکنند از همۀ قشرهای 
دیگر بیشتر اســـــت و اثر تبلیغات آنها هم از همه 
بیشتر است. یعنی اگر رادیو تلویزیوِن صحیح ما 
داشته باشیم، در تمام کشور این مسائل صحیح 
منتشر می شـــــود و عامی و غیرعامی همه از آن 
استفاده می کنند. و چنانچه این رادیو تلویزیون، 
خدای نخواسته یک انحرافی داشته باشد همه 
جمعیت را منحرف می کند. تمام رسانه  ها باید 

مربی این جامعه باشند.    ۱۳۵۸/۰4/2۸   

این کـــه مـــا میتوانیـــم ظرفیت هـــای تولید را 
افزایش دهیم، کمّیت ها را باال ببریم، کیفیت ها 
را روزبـــه روز بهتر کنیـــم و زوایای ناشـــناخته را 
در بخش هـــای صنعـــت، معدن، کشـــاورزی، 
دانش، فنون و بقیه ی بخش های مجموعه ی 
زندگی انسان روزبه روز بیشتر شناسایی کنیم، 
نشانه ی رحمت و توفیق الهی است. اگر همین 
جد و جهـــد را دنبال کنیم، رحمـــت الهی ادامه 
پیـــدا خواهد کـــرد و ما عـــزم و اراده ی راســـخ 
داریم کـــه ایـــن راه را تا آخر برویم. ان شـــاءاهّلل 
غبار عقب ماندگی از چهره ی این کشـــور بکلی 
زدوده شـــود؛ و ایـــن به برکت اســـالم و ایمان 
شـــما مردم خواهد شـــد. ایمان و عزم راسخ 
این ملت میتواند مهمترین تضمین کننده ی 

ادامه ی این راه باشد.     ۱۳۸4/۰2/۱۸ 

خداپرستی، عشق به معنویت، عاطفه ی انسانی و 
محبت در انسانها باید تقویت بشود و در این جهت 
بایـــد راه برویم. آن تحول اجتماعی یـــا اقتصادی ای 
که انسانها را نســـبت به هم بی تفاوت و بی محبت 
می کند، ممدوح نیســـت؛ مذموم اســـت. اگر شما 
می شنوید که در برخی از کشورهای غربی، فرزند و 
پدر در یک شـــهر زندگی می کنند، اما فرزند از پدرش 
سال به سال احوالی نمی پرسد، خانواده ها دور هم 
جمع نمی شـــوند، کودکان از عطوفتهـــای پدرانه و 
مادرانه برخوردار نمی شوند، زن و شوهرها کنار هم 
نمی نشینند؛ اگر اینها را شما می شنوید که در جایی 
هست و اگر اینها واقعیت دارد، اینها دیگر نشانه های 
پسرفت است. آن تحولی که به این چیزها بینجامد، 
مورد تأیید ما نیست. ما تحولی می خواهیم که بین 
پدرها، مادرها، خانـــواده ها، فرزندان، دوســـتان و 
همسایگان الفت و محبت بیشتر به وجود آورد؛ این 

خوب است.     ۱۳۸۵/۰۸/۱۸  

نیروی دریائی نیروی راهبردی است

 رسانه ها 
مربی جامعه باشند 

 افزایش ظرفیت های تولید،
 نشانه رحمت و توفیق الهی است 

 تحول مطلوب، تقویت الفت
و محبت در خانواده است 

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای در مانور دریایی ذوالفقار )۱۳6۷/۳/۳(
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