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ایام شادی بخش عید سعید غدیر خم و آغاز والیت امیرالمومنین؟ع؟، میالد امام کاظم؟ع؟ و امام هادی؟ع؟تبریک و تهنیت باد
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ایـــن دغدغه در ذهن من هســـت که فرهنگ جنـــگ و فرهنگ انقالب و درحقیقت 
روحیه ی انقالب - آن روحیه یی که در جنگ، میدانی برای رشد و بالندگی پیدا کرده 
بود - از بین برود. البته باید به خدای متعال توکل کرد و به آینده خوشبین بود؛ 
که من حقیقتًا به آینده خوشـــبینم و خیلی از افقها را خوب و روشـــن میبینم. به 
هر جهت، این دغدغه وجود دارد و راه زایل کردن آن هم این اســـت که ما تالش 
بکنیـــم؛ یعنی وقتی به قدر وســـعمان تالش کردیم، دیگـــر دغدغه یی نخواهیم 
داشـــت... آن هشـــت ســـال جنگ بایســـتی تاریخ ما را تغذیه کند. ما باید از آنچه 
که در این هشـــت ســـال جنـــگ اتفاق افتاده، آن روحیـــه ی مقاومت، آن روحیه ی 
فـــداکاری همـــراه بـــا اخالص - همانی کـــه حقیقتًا در عرصه هـــای جنگ ما وجود 

داشـــت - استفاده کنیم.      1370/04/25 

از نظر اسالم، خانواده خیلی مهم است. رابطه زن و مرد در محیط خانواده به گونه ای 
است، و در محیط جامعه، به گونه ای دیگر است. اگر آن ضوابطی که اسالم در محیط 
جامعه به عنوان حایل بین زن و مرد قرار داده است، بشکند، خانواده خراب میشود. 
در خانواده، غالبًا به زن و گاهی هم به مرد، ممکن است ظلم شود. فرهنگ اسالمی، 
فرهنگ عدم اختالط زن و مرد است. چنین زندگی ای با خوشبختی ادامه می یابد و 
میتواند به درســـتی و با رعایت موازین عقلی بچرخد و حرکت کند و به پیش برود... 
قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشان، زنشان و زیردستهایشان و کسانی که 
با آنها و برای آنها زندگی میکرده اند، همیشه عکس این عمل میکرده اند. آنها مایل 
بوده انـــد کـــه ایـــن حجاب بین زن و مرد، از بین برود، که این، البته برای زندگِی جامعه 
مضّر و برای اخالق جامعه بد است. برای حفظ عّفت جامعه زیانبار و بخصوص برای 

خانواده از همه چیز بدتر است. این، بنیان خانواده را متزلزل میکند.     1373/07/20   

آنچه ما به عنوان دولت اســـالمی و حکومت اســـالمی بایســـتی به طور دائم در نظر 
داشـــته باشـــیم این اســـت که باید حکومت علوی را معیار خودمان قرار بدهیم، 
خودمان را با حکومت علوی بسنجیم؛ هر مقداری که بین ما و آن حکومت فاصله 
اســـت، آن را عقب ماندگـــی به حســـاب بیاوریـــم. اگر چنانچه کارهـــای خوب انجام 
میدهیم، از لحاظ معنوی پیشـــرفت میکنیم یا کارهایی که مایه ی افتخاِر به حســـب 
ارزشـــهای اســـالمی اســـت انجام میدهیم، مبالغه نکنیم در اهّمّیت آن؛ مقایســـه 
کنیم با حکومت علوی و ببینیم چقدر فاصله اســـت بین ما و او. شـــاخص عمده در 
حکومت علوی، یکی عدالت اســـت، یکی پارســـایی و پاک دامنی است، یکی مردمی 
بودن و با مردم بودن است؛ حکومت علوی اینها است دیگر؛ زندگی امیرالمؤمنین 
مظهر عدل اســـت، مظهر زهد اســـت، مظهر مردمی بودن و پاک زیستن است. باید 

اینهـــا را معیـــار قـــرار بدهیم، واقعًا باید در این جهت حرکت کنیم.     13۹7/0۶/07  

در منطق اسالم، مسئله این است که همه موظفند 
بـــه نیازهای اجتماعـــی کمک کنند... بـــرای اینکه در 
جامعـــه تعـــادل ثروت بـــه وجود بیایـــد، جامعه دو 
قطبی از لحاظ ثروت نشـــود، اســـراف و فســـاد مالی 
بـــه وجـــود نیاید، فقر بـــه وجود نیایـــد، بهترین راه و 
موفقترین شـــیوه ها همین شـــیوه ی انفاق اســـت. 
شـــما لذا میبینید که در قـــرآن آیات متعددی، ده ها 
آیـــه درباره ی انفاق هســـت و بـــرای راه های مختلف، 
از جملـــه برای جهاد فی ســـبیل اهلل که گمان میکنم 
هفت تا، هشـــت تا آیه در قرآن، جهاد با مال را در کنار 
جهـــاد بـــا جان قرار داده. همچنانی که جهاد با نفس 
واجب اســـت، پس جهاد با مال هم واجب اســـت. »و 
تجاهدون فی ســـبیل اهلل باموالکم و انفســـکم«؛)1( 
هـــم مـــال و هم جان، در یک ردیف، در یک طراز، با یک 

لحـــن مورد توجه قرار گرفته.     13۶۶/0۸/2۹ 
1- سوره صف، آیه 11

ســـؤال: شـــخصی که نمی تواند بر زمین ســـجده 
کند آیا می تواند بر صندلی بنشیند و قیام، رکوع و 

سجود را انجام دهد؟

جواب:  چنین فردی، نماز را ایســـتاده شـــروع کند و 
در صورت توان، رکوع را طبـــق معمول انجام دهد 
اما برای ســـجده، بر صندلی بنشـــیند و با کمک میز 
)یا ماننـــد آن( کـــه در مقابلش قـــرار می دهد، آن را 
بجا آورد؛ البته هنگام ســـجده اگـــر بتواند، عالوه بر 
دســـتها که بر روی میز قرار می دهد، ســـر انگشـــت 

بزرگ پا را نیز بر زمین بگذارد.

دفاع مقدس باید تاریخ کشور را تغذیه کند

حکومت علوی معیار حکمرانی اسالمی است بی حجابی بنیان خانواده را متزلزل می کند

بهترین راه تعادل ثروت در جامعه 
انفاق است

روش نماز خواندن فرد معذور

سرود، ظرفیت گرانبها 
برای گسترش ارزش های معرفتی 

و عملی است

دغدغه های فرهنگی  

خانواده  ایرانی   دولت جوان حزب اللهی  

به رسم آیه ها  

به رسم آیه ها  

آن چیـــزی کـــه حضـــرت امیر �و اوالد او می توانســـتند در 
صورتـــی کـــه فرصت بهشـــان بدهنـــد، اقامه عـــدل را به     آن 
طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدهند، اینها 
هســـتند، لکن فرصت     نیافتند. زنده نگه داشـــتن این عید نه برای این اســـت که 
چراغانی بشـــود و قصیده خوانی بشـــود     و مداحی بشود، اینها خوب است، اما 
مســـئله این نیســـت. مسئله این اســـت که به ما یاد بدهند     که چطور باید تبعیت 
کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیســـت، غدیر در     همه اعصار 
باید باشد و روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید     روش 
ملتها و دســـت اندرکاران باشـــد. قضیه غدیر، قضیه جعل حکومت اســـت، این 
است که     قابل نصب است و ااّل مقامات معنوی قابل نصب نیست.       13۶5/0۶/02

کالم امام   
تولید ملی  خطبه های انقالب  

جمهوری اسالمی، یعنی یک نظام حکومتِی نوبنیاد و نوآورده شده که با هیچیک از نظامهای متعارف دنیایی شباهت نداشت؛ 
اما همه ی خصوصّیات مثبتی را که میشـــود در یک نظام پیش بینی کرد، در جمهوری اســـالمی هســـت: اسالم هست، آراِء مردم 
هست، ایمان مردم هست، احساس عّزت هست، تعّبد هست، احکام و مقّررات اسالمی - که احیا کننده زندگی انسان است 
- هست. بله؛ اگر ما اسالم را به معنای شناخته شده به وسیله امام - یعنی به همان معنای صحیح و ناب و مّتکی به مبانی و 
اصول - به مرحله عمل بیاوریم، همه جا جواب خواهد داد؛ همچنان که هرجا به میدان آمدیم و دفاع کردیم و اصرار ورزیدیم، 
جواب داد. این اســـالم، در نظام حکومتی جواب داد... در زمینه پایبندی به مســـائل فرهنگی و مقابله با دشـــمن، جواب داد. 
آن روز، همیشـــه کشـــور و ملت ما گیرنده فرهنگ غرب بود؛ اما به برکت اقدام امام، جریان فرهنگی دو ســـویه شـــد؛ یک جریان 

فرهنگی هم از سوی مرکز ما - یعنی از سوی جامعه اسالمی - به سمت بیرون این جامعه به حرکت درآمد.    137۸/07/0۹   

تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقینًا باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم 
از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصوالت، بازار به وجود 
بیایـــد، هـــم واردات محصوالت مشـــابه به یک نحوی کنترل بشـــود - کلمه ی ممنوع 
را بـــه کار نمیبـــرم - و با محاســـبه مورد مراقبت دقیق قـــرار بگیرد، هم در قراردادهای 
خارجـــی ای کـــه این مجموعه و امثال این مجموعه دارنـــد، دولت کمک بکند. گفتیم 
اقتصاد ما درون زا و برون گرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا 
ق به ما است، 

ّ
کنیم، اّما بایســـتی نگاه به بیرون داشـــته باشـــیم؛ بازارهای جهانی متعل

باید بتوانیم با هّمت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم.     13۹3/02/10   

باید بتوانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیماگر اسالم ناب را عملی کنیم، همه جا جواب می دهد غدیر متعلق به همه اعصار است

ت 
ّ
شهید یعنی آن انسانی که در راه آرمانهاى معنوى کشته میشود. و خداى متعال هم در پاسخ به این ایثار و این گذشت بزرگ، حضور او را در مل

او تداوم میبخشد و یاد او، فکر او، آرمان او زنده میماند. این خاصّیت کشته شدن در راه خدا است. آن کسانی که در راه خدا کشته میشوند، زنده 
هستند. جسم آنها زنده نیست، اّما وجود حقیقی آنها زنده است.      13۶۸/05/25  

مزار: قطعه ۲۶ بهشت زهرای تهران

تداوم آرمان و یاد شهید، پاداش کشته شدن در راه خدا است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر سردار شهید سید محمدرضا دستواره

شهید هفته  

محل شهادت: عملیات کربالی یک تاریخ شهادت: 13۶5/04/13

نگاهی به ابعاِد عیداهلل االکبر غدیر بر اسـاس بیانات رهبر انقالب اسالمی

عکس نوشت  

اجرای دستجمعی سرود در حضور رهبر انقالب  -  13۹۸/11/1۶

«؛ عیِد امامت و والیت »غدیر

سخن هفتــــه  یادداشت هفته  

گرانبهــا  هنــری  ظرفیتهــای  از  یکــی  ســرود 
برای گســترش ارزشــهای معرفتــی و عملی 
اســت. ترکیب بدیِع شــعر و صدا و آهنگ در 
اجرای دســتجمعی، راز اثرگذاری استثنائی 
ــی در همــه جــای 

ّ
ســرودهای مذهبــی و مل

جهــان اســت، و بحمــداهلل ذوق و ســلیقه 
و هنــر ایرانــی، در این بخــش هم توانســته 
است کشــور عزیز ما را در شــماِر سرآمدان 

قرار دهد.     1401/04/21 

   باالتر از همه اعیاد 
»غدیر حادثه ی مهمی است؛ یک حادثه ی اصولی است.«     13۹1/0۸/10 
»در بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید غدیر عیداهلل االکبر و از 
همه ی اعیاد باالتر است.«     13۹5/0۶/30  »این تعبیرات نشان دهنده 
تأکید و اهتمامی خاص به این روز شریف است«.     137۸/01/1۶ بنابراین 

عید غدیر »عید بسیار مهّمی است.«     1400/05/0۶
»واقعه ی غدیر نشـــانه ی عظمت اســـالم و جامعیت اســـالم است.«     
13۸5/10/1۸ تـــا جائـــی که »اعتقاد به غدیر، والیـــت و امامت... رکن اصلی 

مذهب شیعه است.«     1374/02/2۸ و »ما، بخصوص کسانی که پایبند 
به غدیریم، مسأله غدیر را اساس اعتقادات خود می دانیم. اصاًل شیعه، 
مسأله غدیر را پایه و ریشه عقایِد شیعی خود می داند.«     1373/03/0۸ 
اّواًل »اصل این حادثه ى عجیب و مهم و این بیان شـــریف که »َمن ُکنُت 
هذا َعلّیٌ َمواله«، چیزى نیســـت که فقط شـــیعه آن را نقل کرده 

َ
َمواله ف

مات اســـت.«     13۹5/0۶/30 و »حادثه ی غدیر جزو 
ّ
باشـــد؛ این جزو مسل

حوادث و وقایع تردید ناپذیر است.«     1400/05/0۶ ثانیًا »روح و مضمون 
حقیقی اســـالم در واقعه ى غدیر وجود دارد.«    13۸1/12/01 و »حادثه ى 
غدیر برخاســـته از روح و مضمون حقیقی اســـالم است.«     1374/02/2۸ 
بنابـــر ایـــن »عید مبارك غدیر عید بزرگ خداوند و یکی از مقاطع بســـیار 
مهم و تعیین کننده در تاریخ اسالم است.«     13۸3/11/10 لذا »مسئله  ی 
غدیر جزو مسائلی است که در پیرامون آن فکر کردن، امروز به جامعه ی 
اسالمی و بخصوص به مردم و کشور ما خیلی کمک می کند برای اینکه 
راه درســـِت حرکت را گم نکنند.«     13۸7/0۹/27 زیرا »مســـئله ی غدیر یک 
مســـئله ی تاریخِی صرف نیســـت؛ نشانه ای از جامعّیت اسالم است.«      
13۸5/10/1۸و »اگر آن چنان که تدبیر شده بود؛ عمل می شد، بدون تردید 

مســـیر تاریخ بشـــر عوض می شد و امروز ما در جایگاه بسیار جلوتری از 
تاریخ طوالنی بشریت قرار داشتیم.«    13۸4/10/2۹    

   غدیر و تعیین ضابطه حکومت در جامعه اسالمی
باید دانســـت که »علت اهمیت عید غدیر، مســـأله ى والیت اســـت.«  
   13۶۹/04/20 و در حقیقـــت غدیـــر »ناظـــر به توجه اســـالم به مهمترین 
رکن تشکیل نظام اسالمی و جامعه ی اسالمی است. یعنی مسئله ی 
امامت و مســـئله ی والیت.«     13۹1/0۸/10 به تعبیری دیگر »مســـأله ی 
غدیـــر و تعیین امیرالمؤمنیـــن )علیه الّصالةوالّســـالم(... در حقیقت 
دخالت نبی مکرم در امر مدیریت جامعه اســـت. معنای این حرکت که 
در روز هجدهم ذی الحجه ســـال دهم هجرت اتفاق افتاد، این اســـت 
که اسالم به مسأله ی مدیریت جامعه به چشم اهمیت نگاه می کند. 
این طور نیست که امر مدیریت در نظام اسالمی و جامعه ی اسالمی، 
رها و بی اعتنا باشـــد. علت هم این اســـت که مدیریت یک جامعه، جزو 
اثرگذارترین مســـائل جامعه اســـت.«     13۸3/11/10 طبق آیه قرآن کریم، 
غدیر »روزی اســـت که دشمنان از دین شما مأیوس شدند. چه چیزی 
مگر بر دین اضافه شـــد که دشـــمن را مأیوس کرد؟... قضّیه ی رهبری 

جامعـــه ی اســـالمی؛ قضّیه ی نظـــام حکومت و امامـــت در جامعه ی 
13۹5/0۶/30 به عبارتی دیگر »ماجرای تعیین غدیر، ماجرای  اسالمی.« 
تعییـــن ضابطه اســـت، تعیین قاعده اســـت. یک قاعده ای در اســـالم 
درســـت شد... آن قاعده چیست؟ قاعده ی امامت؛ قاعده ی والیت... 
قاعده ی حکومت و اقتدار و قدرت مداری در جامعه ی اسالمی، با غدیر 
معّین شد و پایه گذاری شد.« 13۹5/0۶/30 و »ماجراى غدیر فقط نصب 
یك جانشین براى پیغمبر نبود. غدیر دو جنبه دارد: یکی جنبه ى نصب 
جانشـــین اســـت. جنبه ى دیگر قضیه، توجه دادن به مسئله ى امامت 
اســـت.« 13۸۹/0۹/04 لذا نکته ی کلیدی این اســـت که در غدیر »معلوم 
شد که در جامعه ی اسالمی، حکومت سلطنتی معنا ندارد، حکومت 
شـــخصی معنا ندارد، حکومت َزر و زور معنا ندارد، حکومت اشـــرافی 
معنا ندارد، حکومت تکّبر بر مردم معنا ندارد، حکومت امتیازخواهی 
و زیاده خواهی و برای خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت 
شهوت رانی معنا ندارد؛ معلوم شد که در اسالم این جوری است. این 
قاعده در غدیر وضع شد.« 13۹5/0۶/30 و »با مطرح کردن امیرالمؤمنین 
علیـــه الّصالة و الّســـالم و با نصب آن بزرگوار بـــراى حکومت، معیارها و 
ارزشـــهاى حاکمیت، معلوم شد.« 1371/03/30  »مسأله ى غدیر، یعنی 
ع و فداکارى در راه خدا و سبقت در ایمان  گزینش علم و تقوا و جهاد و ور
و اســـالم و تکیه روى این ها در تشخیص و تعیین مدیریت جامعه. این 
قضیه، یك قضیه ى ارزشـــی اســـت.« 20/ 04/ 13۶۹ به تعبیری دیگر »دو 
حقیقـــت، یعنی حقیقِت نصـــب امیرالمؤمنین به عنوان امامِت بعد از 
پیغمبر، و مسئله ى پرداختن به حکومت و سیاست و امامت و اداره ى 
اّمت بعد از پیغمبر، این دو موضوع بسیار مهّم و حّساس، در مسئله ى 
غدیـــر وجـــود دارد.«     13۹5/0۶/30 لـــذا به جد می توان باور داشـــت که 
»تکلیف امت اسالمی در زمینه ی هدایت، در زمینه ی حکومت، در این 
حادثه ی غدیر معّین شـــد.«  15 /13۸۸/0۹ و »اسالم عالی ترین مسئله 
در باب تشـــکیل جامعه ی اســـالمی و نظام اسالمی و دنیای اسالمی را 
در مسئله ی غدیر متجلی کرد.« 13۹1/0۸/10 بنابر این »پیام غدیر به دنیا، 
پیام الگوى حکومت اســـالمی است.« 13۸7/0۹/27 و »در جوامعی که 
میخواهند مســـلمان باشند، اســـالم باید حاکم باشد. غدیر، این پیام 
را داشـــت.« 1374/02/2۸ لذا »آن کســـانی که ســـعی کردند اســـالم را از 
مسائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برکنار بدارند و آن را منحصر کنند 
به مســـائل شـــخصی و مســـائل خصوصی زندگی افراد و در واقع نگاه 
سکوالر به اسالم داشته جوابشان مسئله ى غدیر است.« 13۹3/07/21 

   غدیر متعلق به همه مسلمانهاست
اما ســـر فصل مهم دیگر آن اســـت که »غدیر در حقیقِت معناى خود، 
مخصوص شـــیعه نیســـت.« 13۸0/12/12 و »غدیر نه براى شـــیعیان، 
 بلکـــه بـــراى همـــه ى مســـلمانان، آموزنـــده و حاوى درس اســـت.«
 20/ 13۶۹/04 در حقیقت »غدیر یك مسأله ى اسالمی است؛ یك مسأله ى 

فقط شـــیعی نیســـت.« 137۹/01/0۶ بنابر این »عید غدیر... متعلق به 

همه ى کســـانی اســـت که براى بهروزى انســـان دل می ســـوزانند.« 
13۸۹/0۹/04 و لـــذا می توان گفت »مســـاله ی غدیر... متعلق به همه ی 

مسلمانهاســـت، چون به معنای حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت و 
13۸1/12/01 حاکمیت والیت اهلل است.«

نکته ی مهم در این میان اینکه »دشـــمن میخواهد مســـئله ی غدیر 
را یـــک مایـــه ی برادرکشـــی و جنگ و خونریزی قـــرار بدهد؛ در حالی که 
غدیر می تواند وســـیله ی ائتالف و برادری مســـلمانها با هم باشـــد.« 
13۸5/10/1۸ بنابرایـــن »بـــه حادثه ی تاریخی و عظیـــم غدیر که ما امروز 

آن را عیـــد گرفته ایم، نباید فقط به چشـــم یـــک خاطره ی فرقه ای نگاه 
کرد.«   13۸0/12/12 و مهم اســـت که »مـــا از حادثه و واقعه ی غدیر... به 
عنوان وســـیله ای برای تضعیف اسالم استفاده نکنیم.« 13۸5/10/1۸ 
زیـــرا »امیـــر المؤمنین نقطه ى وحدت اســـت، نه نقطـــه ى افتراق.« 
13۸3/0۸/15 و در حقیقـــت »مســـأله ى غدیر... می تواند مایه ى وحدت 

باشـــد.« 0۶/ 137۹/01 »ممکن اســـت به نظر عجیب بیاید، اما واقعیت 
مطلـــب همین اســـت. خوِد مســـأله غدیـــر، غیر از جنبه ای که شـــیعه 
آن را بـــه عنوان اعتقاد قبول کرده اســـت - یعنـــی حکومت منصوب 
امیرالمؤمنین علیه الصالةوالســـالم از طرف پیامبر که در حدیث غدیر 
آشـــکار اســـت - اصل مسأله والیت هم مطرح شـــده است. این دیگر 
شـــیعه و سنی ندارد. اگر امروز مسلمانان جهان و ملتهای کشورهای 
اســـالمی، شعار والیت اسالمی ســـر دهند، بسیاری از راههای نرفته و 
گره های ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد و مشکالت کشورهای 
137۹/01/0۶ پس »اعتقاد به  اســـالمی به حل نزدیک خواهد گشـــت.« 
غدیر، والیت و امامت، که رکن اصلی مذهب شـــیعه اســـت، باید مثل 
بقیه مباحث مهم کالمی، مایه ی اختالف بین مســـلمانان نشـــود«. 
 1374/02/2۸»حادثـــه ی غدیر به نـــگاه مرحوم عالمه ی امینی )رضوان 

اهلل تعالـــی علیـــه( صاحـــب کتاب الغدیر و بعد در نگاه مرحوم شـــهید 
مطهری )رضوان اهلل علیه( وســـیله ی وحدت امت اســـالمی است.« 
15/ 13۸۸/0۹ و لذا »اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین 

حقیقت غدیر را درســـت تبیین کنیـــم، هم خودمان درک کنیم، هم به 
دیگـــران معرفی کنیم، خود مســـئله ی غدیر میتوانـــد وحدت آفرین 
13۹1/0۸/10 البتـــه بایـــد به این نکته توجه داشـــت که »اگر ما  باشـــد.«  
میگوییم »اّتحاد اســـالمی« و پایش هم می ایستیم نباید تصّور شود 
ی، اصلـــی و نجاتبخش اســـالمی، یعنی 

ّ
کـــه ایـــن مفهوِم مهـــم، مترق

مفهوم والیت و غدیر را فراموش خواهیم کرد.« 1374/02/2۸  

   زنده نگهداشتن غدیر، زنده نگهداشتن اسالم
ســـخن پایانـــی اینکـــه »موضوع غدیـــر نباید فراموش شـــود.« 2۸/ 
1374/02 چون »زنده نگهداشـــتن غدیر، به یك معنا زنده نگهداشـــتن 

اسالم است.« 13۹1/0۸/10 و در حقیقت غدیر »براى همه ى مسلمانان، 
آموزنـــده و حـــاوى درس اســـت و می تواند مورد تجلیـــل و تکریم قرار 

بگیرد.« 20/ 04/ 13۶۹ 

سخـــن   خطِر وادادگی فرهنگی
هفتـــــه

وقتی حدود یک قرن پیــــش و در کوران انقالب 
و  دست نشــــانده  سیاســــتمدار  مشــــروطه،  
غــــرب زده ای مانند تقــــی زاده ایده از فرق ســــر تا نوک پا 
فرنگی شــــدن را به جامعه آن روز ایــــران تزریق می کرد تا 
به خیال خام خودش،  راه تجــــدد و ترقی را به مردم ارائه 
کرده باشــــد،  عده ای تصور می کردند کــــه این یک حرف 
گذراســــت که از ذهن و زبان یک سیاســــتمدار فرنگ رفته 
تراوش کــــرده و بعد از مدتــــی هم فراموش می شــــود،  
غافل از آنکه ایــــن حرف، نمــــاد و نمونــــه ای از یک تفکر 
خاص بود که به تدریج در جامعه آن روز ایران از ســــوی 
روشن فکران واداده و غرب گرا تقویت می شد؛ رویکرد و 
برنامه ای که امروز هم پیچیده تر و وســــیع تر از گذشــــته،  
تالش می شــــود در تاروپود جامعه ایرانی رســــوخ داده 

شود و متن جامعه را از معنویت ُتهی سازد.
ترفند ایــــن جریــــان فرنگی مآب هــــم جالب اســــت!  این 
جریان تــــالش می کند تا بــــه بهانه »تبــــادل فرهنگی« و 
آشــــنایی با مظاهــــر مختلف تمــــدن بشــــری،  جلوه های 
نامبــــارک و مخــــرِب فرهنــــگ و تمــــدن غربــــی را در این 
ســــرزمین نهادینه و اجرا کنــــد؛  دوری از معنویت و فردی 
کردن دین،  الابالی گری و ولنگاری اجتماعی، به حاشــــیه 
راندن »خانواده«،  ابزاری شدن زن و ... تنها نمونه هایی 
از ایــــن مظاهر و جلوه های مخرب اســــت کــــه همگی به 
بهانه »تبادل فرهنگی« در صد ســــال اخیر ترویج شــــده 
اســــت. »تبادل فرهنگی و زبده گزینــــی فرهنگی، یک چیز 
الزم اســــت و این، غیر از تهاجم فرهنگی است. من بارها 
گفته ام که یک وقت هســــت که یک انســــان با میل خود 
و بــــر طبق نیاز و اشــــتها و ضــــرورت زندگــــی اش یک نوع 
غذا، یک نوع دارو یا ماده الزمــــی را انتخاب می کند و آن 
را داخل جســــم خودش می کند؛ این، گزینش اســــت که 
چیز خیلی خوبی اســــت؛ اما یک وقت هســــت که یک نفر 
را می خوابانند و ماده ای را که نه برای او الزم اســــت و نه 
او به آن میل و اشــــتهایی دارد و نه برایش مفید اســــت، 
به زور در حلقش می ریزند، یا بــــه او تزریق می کنند؛ این، 
نامطمئن است؛ این، تهاجم فرهنگی است؛ همان کاری 
که با ملت ایران در طول ســــال های متمادی کردند.«      

13۸3/02/2۸

حقیقــــت این اســــت کــــه اگــــر اکســــیر »معنویــــت« در 
جامعه ای ترویج و نهادینه شــــود،  ُبنیــــان فکری و حرکت 
عمومی مردمان آن در عرصه هــــای گوناگون اجتماعی،  
سیاســــی،  اقتصادی و ... بــــه صالح نزدیک می شــــود و 
همه از ثمرات حرکت چنیــــن جامعه ای بهره مند خواهند 
شــــد؛ اما اســــتعمار نوین و پیاده نظام داخلــــی آن،  یک 
لحظه هم از تالش بــــرای ُتهی کردن جوامع اســــالمی از 
عنصر معنویت،  باز نمی ایســــتند. »دشــــمنان ملت های 
مســــلمان در تاریــــخ اخیــــر، کوشــــش انبوهــــی را برای 
سست کردن این دو اکســــیر زندگی بخش، یعنی وحدت 
و معنویــــت، در میــــان ملت های مــــا بــــه کار گرفته اند. 
معنویت را با ترویج ســــبک زندگی غربی کــــه تهی از روح 
معنــــوی و برآمــــده از کوته بینی مادی اســــت، کم رنگ و 

بی رمق می کنند.«     1401/04/17 
دشمنانی که ســــه دهه پیش در جنگ نظامی علیه ملت 
ایران،  شکست ســــختی را متحمل شــــدند و نتوانستند 
حتی یک وجب از خاک این کشــــور را تصاحب کنند،  بعد از 
مدتی با ســــازوبرگی جدید به میدان جنگ نرم و فرهنگی 
وارد شدند؛  تهاجم فرهنگی،  شــــبیخون فرهنگی، ناتوی 
فرهنگی و جنــــگ ترکیبــــی و ... همه و همــــه جلوه هایی 
از ایــــن صحنه آرایی دشــــمن بــــرای ُزدودن ریشــــه ها و 
جلوه هــــای اعتقــــاد و ایمــــان و معنویت مــــردم ایران 

اسالمی است.

   وقتی دشــــمن هیچ میدانی را خالی نمی گذارد!
ورود دشــــمنان قســــم خورده این مردم به میدان جنگ 
نرم هم دقیقًا مانند میدان جنگ ســــخت و نظامی بوده 
است؛  با تمام سازوبرگ و در جبهه ای واحد! جبهه متحِد 
مســــتکبران در این عرصه از قالب هــــا و ابزارهای متنوع 
بهره بــــرداری می کنند. از ســــینما و رســــانه های مجازی 

و غیرمجــــازی و شــــبکه های اجتماعی گرفته تــــا کتاب و 
معماری و پوشــــش و نوع روابــــط اجتماعــــی را میدان 
تاخت وتــــاز و عملیات خود قرار می دهنــــد،  اما نه با توپ 
و تانک و صداهای گوش خراش آن هــــا،  بلکه با ظواهری 

دل فریب!
ترویج ســــبک زندگــــی مــــادی و مصرف گرایی و اســــراف 
و تجمل گرایــــی، ابتــــذال رفتــــاری و فســــاد و هرزگــــی 
جنســــی و بی  معناشــــدن خانواده گوشــــه هایی از این 
معنویت ُزدایــــی دشــــمنان علیــــه تفکر و ســــبک زندگی 
دینی اســــت. در این میان، دشــــمناِن معنویت حتی به 
معصومیــــت کــــودکان و نوجوانان هم رحــــم نمی کنند 
و روزانه در انــــواع محصــــوالت پویانمایــــی و بازی های 
رایانــــه ای و ... فســــاد و خشــــونت را روانــــه روح و روان 
آن هــــا می کنند؛ همه این هــــا هم با ظاهری آراســــته و با 
بهره گیــــری هنرمندانه از فــــن و تکنیــــک و جذابیت های 
بصری و هنــــری صورت می گیــــرد تا به تســــخیر قلب ها و 
افکار جامعه هدف منجر شــــود. »در فرهنگ، ما مواجه 
هســــتیم با یک حمله همه جانبه؛ یک جبهــــه عظیمی از 
لحاظ فرهنگی دارند بــــه ما تهاجم می کننــــد؛ این هم در 
خالل حرف هایشــــان هســــت. البته ما می دانستیم این 
حرف را، اما حاال دیگر خودشان هم صریحًا می گویند که 
»غلبه بر جمهوری اســــالمی و غلبه بر حاکمیت اسالم، با 
جنگ نظامی و با تحریم اقتصادی موفقیت آمیز نیســــت، 
]بلکه[ بــــا کار فرهنگی و نفــــوذ فرهنگــــی موفقیت آمیز 
اســــت؛ ذهن ها را باید تغییــــر داد، روی مغزهــــا باید کار 
کــــرد، هوس ها را بایــــد تحریک کرد.« ایــــن را اآلن صریح 

می گویند.«  13۹۸/05/30     

   وظیفه ای که بر دوش جوانان است
رهبر انقــــالب در آغــــاز چلــــه  دوم از حیــــات ُپربرکِت این 
انقــــالب بی نظیر، بیانیــــه »گام دوم« را خطــــاب به ملت 
ایران به ویــــژه جوانــــان صادر کردنــــد که یکــــی از نکات 
مهــــِم موردتأکید در ســــرفصل های توصیه شــــده برای 
اقدام و عمل جوانــــان، موضوِع »ســــبک زندگی« بود. 
ایشان دراین باره یادآور شــــدند: »تالش غرب در ترویج 
ســــبک زندگــــی غربــــی در ایــــران، زیان هــــای بی جبران 
اخالقــــی و اقتصــــادی و دینــــی و سیاســــی به کشــــور و 
ملت ما زده اســــت؛ مقابله با آن، جهــــادی همه جانبه و 
هوشــــمندانه می طلبد که باز چشــــم امید در آن به شما 

جوان هاست.«     13۹7/11/22 
این »جهــــاد همه جانبه و هوشــــمندانه« بــــرای مقابله 
با ترویج ســــبک زندگی غربــــی و زیان  هــــای جبران ناپذیر 
آن، تنها با درک دقیــــق و عمیق »فرصت هــــا« که همان 
ظرفیت های معرفتــــی و فرهنگی جبهه خودی اســــت و 
به موازات آن، شــــناخِت دقیق »تهدیدها« که راهبردها 
و تکنیک هــــای عملیــــات فرهنگی جبهه دشــــمن اســــت 
به ســــرانجام خواهد رســــید. در امتداد این شناخت، به 
طراحی عملیات فرهنگی متناســــب بــــا نیازها، ظرفیت ها 
و اولویت هــــا نیــــاز داریــــم. ایــــن وظیفه مهم عــــالوه بر 
دســــتگاه ها و نهادهــــای حکومتی، بــــر دوش جوانان و 

فعاالِن فرهنگی و اجتماعی نیز قرار دارد.
این درک عمیــــق و هم زمــــان از آرایِش جبهــــه فرهنگی 
خودی و غیرخودی، باید بــــا »تبیین« جهادگونه، ظریف، 
هنرمندانــــه، به موقع و بــــه دور از لکنت زبــــان در مقابل 
امپراتــــوری تهاجم فرهنگــــی و تبلیغاتی دشــــمن همراه 
باشــــد. »ابزارهای رســــانه ای پیشــــرفته و فراگیر، امکان 
بســــیار خطرناکی در اختیــــار کانون هــــای ضدمعنویت و 
ضداخالق نهــــاده اســــت و هم اکنون تهاجــــم روزافزون 
دشــــمنان به دل های پاک جوانــــان و نوجوانان و حتی 
نونهاالن بــــا بهره گیری از ایــــن ابزارها را به چشــــم خود 
می بینیم. دســــتگاه های مســــئول حکومتی دراین باره 
وظایفی ســــنگین بر عهــــده دارند که باید هوشــــمندانه 
و کاماًل مســــئوالنه صــــورت گیرد. ایــــن البتــــه به معنی 
رفع مســــئولیت از اشــــخاص و نهادهــــای غیرحکومتی 
نیســــت. در دوره پیشِ رو باید دراین باره هــــا برنامه های 
کوتاه مدت و میان مــــدت جامعی تنظیم و اجرا شــــود؛ 

ان شاء اهلل.«     13۹7/11/22

عزم جزم جوانان در مقابل عزم جزم جوانان در مقابل 
»توطئه معنویت ُزدایی«»توطئه معنویت ُزدایی«

»خط حزب اهلل«، هشدار اخیر رهبر انقالب را درباره تالش های دشمنان 
برای ترویج سبک زندگی غربی بررسی می کند
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