
نگاهی گذرا به تاریخ اســـام، مخصوصًا برهه صدر  ســخـن
اسام، حقیقتی مهم و در عین حال هشداردهنده هفتـــــه

را پیش چشمان همه انسان های آزاده قرار می دهد 
و آن هـــم چیزی نیســـت جـــز نقـــش تعیین کننده 
»خواص« در حوادث و نقاط خطیر جامعه. خواص، آدم های 
پنهان و پیچیده ای نیستند؛ »کسانی هستند که بر مبنای فکر 
خود، از روی فهم کار می کنند. راهی را میشناســـند و در آن راه 
- کـــه بـــه خوب و بـــدش کار نداریـــم - گام برمیدارنـــد. ... که 

اسمشان را خواص میگذاریم.«      1375/3/20 
      مسئولیت خواص جامعه در بزنگاه ها 

نقـــش اثرگذار و تعیین کننده خواص زمانی بیشـــتر به چشـــم 
می آید که جامعه با یک چالش یا مســـئله حســـاس سیاســـی، 
فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی مواجه می شود. در این حالت، 
خواص و نخبگان در معرض آزمونی حساس قرار می گیرند که 
آیا با گفتار و رفتار خود، جامعه را به ســـمت فهم درست مسئله 
و حـــل منطقـــی آن و در نهایت رســـیدن به آرامش و پیشـــرفت 
ســـوق می دهند و یا اینکه با رفتار و گفتار عجوالنه و هیجانی و 
بعضًا دشمن شـــادکن و یا حتی ســـکوت خود، در آتش التهاب 

پیش آمده در اجتماع،  می دمند.
»دشـــمن انواع و اقســـام کار را میکند؛ انواع و اقسام فعالیت را 
میکند؛ عمده هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه های 
دشمن، خواص است؛ آماج دشمن، خواص است. می نشینند 
طراحـــی می کننـــد تا ذهن خـــواص را عوض کننـــد؛ برای اینکه 
بتواننـــد مردم را بکشـــانند؛ چون خواص تأثیـــر می گذارند و در 

عموم مردم نفوذ کلمه  دارند...«      1388/7/2
بنابراین، وقتی دشـــمن موفق شـــد که مدیریت خـــواص را در 
اختیار بگیرد، طبیعی است که بدنه جامعه هم به سمت وسویی 
می رود که دشـــمن طراحی کرده است؛ حاال فرقی نمی کند که 
»خواص« مورد اشاره، فعاالن حزبی و سیاسی باشند یا فان 
هنرمند یا ورزشکار سرشناس یا استاد معروف دانشگاه. مهم 
این است که حرف نسنجیده و رفتار ناصواب »خواص«، عامه 

مردم را هم به بیراهه می برد.
»هدف این اســـت که توده های مردم مورد اغوا قرار بگیرند اّما 
وسیله اغوای توده های مردم، اغوای خواص است. امروز یکی 
از کارهای مهم، اغوای خواّص جامعه است، ]یعنی[ کسانی که 

ادامه در صفحه 3عنوانـــی دارند و امکانـــی دارند و احیانًا 
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نگذارید وحدت و برادری 
خدشه دار شود

ــان   1401     |      ــه دوم آب ــماره 364     |     هفت ــم، ش ــال هفت ــی     |     س ــای مذهب ــاجد  و هیئت ه ــه، مس ــای جمع ــی نمازه ــه خبری-تبیین ــی | هفته نام ــن و انقالب ــه مؤم ــریه جامع نش

ــا را  ــد، دله ــاه انجامی ــودک بی گن ــرد و زن و ک ــا م ــدن دهه ــروح ش ــهادت و مج ــه ش ــه ب ــام ک ــی علیهماالس ــن موس ــد ب ــرت احم ــر حض ــرم مطّه ــقاوت آمیز در ح ــت ش جنای
اندوهگیــن و داغــدار کــرد. عامــل یــا عامــان ایــن جنایــت اندوهبــار یقینــًا مجــازات خواهنــد شــد ولــی داغ عزیــزان و نیــز هتــک حرمــت حــرم اهــل بیــت علیهم الســام جــز بــا 
جســتجو از سررشــته ی ایــن فاجعه آفرینی هــا و اقــدام قاطــع و خردمندانــه دربــاره ی آن، جبــران نخواهــد شــد. همــه در مقابلــه بــا دســت دشــمن آتش افــروز و عوامــل 
ــا آحــاد مــردم عزیــز بایــد یــد  ــا فعــاالن عرصــه ی فکــر و تبلیــغ و ت ــه ت ــا جاهــل و غافــل او وظائفــی برعهــده داریــم؛ از دســتگاههای حافــظ امنیــت و قــوه ی قضائی خائــن ی
ــت عزیــز و دســتگاههای مســئول یقینــًا 

ّ
واحده ئــی باشــند در مقابــل جریانــی کــه بــه جــان مــردم و امنیــت آنــان و مقدســات آنــان بی اعتنائــی و بی احترامــی روا میــدارد. مل

ــر توطئــه ی خباثت آمیــز دشــمنان فائــق خواهنــد آمــد، انشــاءاهلل. اینجانــب بــه خانواده هــای عــزادار ایــن حادثــه و بــه مــردم شــیراز و بــه همــه ی ملــت ایــران تســلیت  ب
میگویــم و شــفای مجروحــان را از خداونــد متعــال مســألت میکنــم.      5 /1401/8 

ید واحده دربرابر دشمن آتش افروز
این شماره تقدیم می شود به شهدای حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ�

پیام  رهبر انقالب در پی حادثه ی تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی �  

ملت، مقابل ملت، مقابل 
شقاوت و خباثتشقاوت و خباثت

 نگاهی به مواضع و اقدامات متناقض و نگاهی به مواضع و اقدامات متناقض و

 آتش افروزانه آمریکا و غرب در برابرمردم ایران آتش افروزانه آمریکا و غرب در برابرمردم ایران

مسئولیت خواص جامعه در شرایط خطیر و مسئولیت خواص جامعه در شرایط خطیر و 
بزنگاه های کشور چیست؟بزنگاه های کشور چیست؟

بفهمید و اعالم موضع کنید
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزارش هفته

زینـب عصـام دختـر عراقـی اسـت کـه هـم زمـان بـا فـوت 
ابوغریـب  منطقـه  در  ایـران،  در  امینـی  مهسـا  خانـم 
در غـرب بغـداد بـه ضـرب گلولـه نظامیـان آمریکایـی 
بـه شـهادت رسـید. زینـب دختـری 15 سـاله بـود کـه در 
مزرعـه پـدرش توسـط گلولـه ای سـرگردان کـه نظامیـان 
آمریکایی شـلیک کرده بودند جان خود را از دسـت داد. 
اما زینب عصام نامی ناآشـنا حتی در داخل عراق اسـت.
شـبکه المیادیـن در تحلیـل خـود دربـاره جـان باختـن 
دو دختـر ایرانـی و عراقـی مـی گویـد: بـا وجـود اینکـه 
شـماری از مسـئوالن و فعـاالن حقـوق بشـری در عـراق 
رسـاندن  قتـل  بـه  در  آمریـکا  نظامیـان  جنایـت  ایـن 
زینـب عصـام را محکـوم کردنـد و هشـتگی بـا مضمـون 
»#آمریکا_زینـب را_کشـت« در شـبکه های اجتماعـی 
در عـراق ترنـد شـد امـا در رسـانه های عربـی و غربـی 
و محافـل حقـوق بشـری وابسـته بـه سـازمان ملـل 
اشـاره ای بـه نحـوه جـان باختـن ایـن دختـر عراقی نشـد 
آمریـکا  نظـر  تحـت  جهانـی  رسـانه های  امپراتـوری  و 
بـا همـان سیاسـت های همیشـگی نظـام سـلطه بـه 
گزینـش اخبـار پرداختنـد تـا دوبـاره اثبـات شـود کـه 
حقـوق بشـر بـرای آنهـا جایی معنـا دارد که تامین کننده 

منافـع اربـاب آمریکاییشـان باشـد.
ــای  ــی از اهرم ه ــش، یک ــر و موازین ــوق بش ــواره حق هم
فشــار غــرب علیــه ایــران و دیگــر کشــورهای مســتقل 
ــئولیت  ــران و مس ــر در ای ــات اخی ــت. اغتشاش ــوده اس ب
نهادهــای انتظامــی بــا جریان هایــی کــه به قصــد آشــوب 
و تخریــب در خیابــان و بــا هدایــت ســرویس های امنیتــی 
بیگانــه حضــور پیــدا کــرده بودنــد هــم، بــه جدیدتریــن 
بهانــه بــرای مجامــع مدعــی حقــوق بشــر در دنیــا تبدیــل 
شــده اســت. بازنمایــی برخــورد بــا آشــوبگران به حــدی 
وارونــه و ناقــص صــورت می گیــرد کــه گویــی نهادهــای  
انتظامــی در خیابان هــای ایــران، بــا ســاح ســنگین و 
ــواه  ــتقال خواه و آزادی خ ــده ای اس ــگ ع ــه جن ــی ب زره

رفته انــد!
و  سیاسـی کاری  کـه  میدهـد  نشـان  تاریـخ  بررسـی 
اقدامـات گزینشـی از سـوی آمریـکا و برخـی دولت هـای 
اروپایـی، همـواره بیشـترین ضربـه را بـه اصـل حقـوق 
کـه  حالـی  در  مدعیـان  ایـن  اسـت؛  کـرده  وارد  بشـر 
قتل عـام  سیاه پوسـتان،  قتـل  معترضـان،  سـرکوب 
آزار و اذیـت و شـکنجه  اقلیت هـا بویـژه مسـلمانان، 
زندانیـان و تحـت فشـار قـرار دادن مهاجریـن در داخـل 
مرزهـای اروپـا را قانونـی تلقـی مـی  کننـد، اجـرای قانـون 
و اقدامـات قضایـی در ایـران را کـه تحـت تحریـم هـای 
اقتصـادی همیـن کشـورها قـرار دارد، نقـض حقـوق 
بشـر مـی نامنـد و بـا تبلیغـات گسـترده رسـانه ای سـعی 

در وارونـه نشـان دادن واقعیـات دارنـد.

      دسـتگاه تبلیغاتی دشـمن و اسـتانداردهای دوگانه
نظام رسـانه ای غرب، برخورد با آشـوبگران ضدامنیتی 
در ایـران را کـه بـه انـواع اغتشاشـات دسـت می زننـد، 
مایـه نقـض حقـوق بشـر معرفـی می کنـد؛ آشـوبگرانی 

کـه هیـچ مضایقـه ای از تیرانـدازی بـا سـاح گـرم، بریـدن 
گلـوی مأمـور قانـون بـا سـاح سـرد، حملـه بـه کانتری، 
اماکـن دولتـی،  بانـک و  آتـش زدن مسـجد، تخریـب 
سـایر  حقـوق  بـه  تجـاوز  و  عمومـی  امـوال  تخریـب 
شـهروندان همچـون تعـرض بـه بانـوان بـا پوشـش 
چـادر و حتـی اهانـت بـه مقدسـات را ندارنـد؛ در حالـی 
کـه شـهردار لنـدن دربـاره درگیـری مقابل سـفارت ایران 
در ایـن شـهر، واکنـش شـدیدی نشـان داد و نسـبت 
بـه اعمـال خشـونت علیـه مامـوران پلیـس بـه تنـدی 
اعتـراض کـرد و از شـهروندان خواسـت عوامـل درگیـر 
را بـه طـور ناشـناس معرفـی کننـد؛ ایـن واکنش هـای 
سـخت و قاطـع، در حالـی صـورت می گیـرد کـه هیچ یـک 
از مأمـوران پلیـس در شـهر لنـدن، نـه جـان خـود را از 
دسـت داده اند و نه محلی توسـط آشـوبگران به آتش 

کشـیده شـده  اسـت.
مقایسـه واکنـش و برخـورد نظـام رسـانه ای غـرب بـا 
ناآرامی هـای لنـدن و اعتراضـات جلیقـه زرد های پاریس 
بـا آشـوب های داخـل ایـران، حاکـی از اختـاف فاحـش 
داوری و نظـام اسـتانداردهای دوگانـه اسـت. گویـی 
اگـر در کوچـه و خیابان هـای ایـران نیروهـای امنیتـی 
هـدف سـوءقصد بـا سـاح گـرم و سـرد قـرار گیرنـد یـا 
توسـط اغتشاشـگران به آشـوب کشـیده شوند، هزینه 
سـرکوب آزادی را داده انـد، امـا در خیابان هـای پاریـس 
و لنـدن بـه وظایـف و پروتکل هـای قانونـی خـود عمـل 
کاریکاتـوری  و  معـوج  به قـدری  وضعیـت  کرده انـد. 
شـده اسـت کـه از ابـراز علنـی و صریـح ایـن موضـوع 
رسـانه های  مسـئوالن  از  یکـی  ندارنـد.  ابایـی  هـم 
بیگانـه فارسـی زبان فعلـی کـه مدیریـت چنـد رسـانه 
معانـد فارسـی زبان دیگـر را هـم در کارنامـه خـود دارد، 
در پیامـی در یکـی از شـبکه هـای اجتماعـی، قیـاس 
رفتـار پلیـس ایـران بـا پلیـس سـایر کشـورها را نابجـا 
دانسـته بـود؛ چراکـه به زعـم او، پلیـس ایـران مشـغول 
سـرکوب آزادی خواهـان اسـت و پلیـس سـایر کشـورها 
در ناآرامی هـا، پروتکل هـای خـاص خـود را دارنـد کـه 

همـه ملـزم بـه رعایـت آنهـا هسـتند!
برخوردها و اسـتانداردهای دوگانه مقامات آمریکایی 
و غربی در تعامل و برخورد با ایران و سـایر کشـورهای 
مسـتقل نشـان مـی دهـد از نظـر آنهـا، مهـم نیسـت 
کـه کبـاده جریـان آزاد اطاعـات را بِکشـی و هم زمـان 
عرصـه را بـر رسـانه هایی ماننـد المنـار و پرس تـی وی 
رسـانه هایی  بـه  هم زمـان  و  ببنـدی  و  کنـی  محـدود 
سـاخت  آمـوزش  ایرانی هـا  بـه  کـه  بدهـی  خدمـات 

می دهنـد! مدنـی  نافرمانـی  و  کوکتل مولوتـف 

      ترویسـت خوب، ترویسـت بد 
علـی  سـرایداران،  آرشـام  کشـاورز،  محمدرضـا  آیـا 
در  شـهید  آمـوزان  دانـش  از  گویینـی  لـری  اصغـر 
حادثـه تروریسـتی شـاهچراغ �، در کنـار دیگـر افـراد 
بی گنـاه از زنـان و کـودکان و مردانـی کـه بـه رگبـار بسـته 
شـده اند و تعـداد دیگـری کـه در بیمارسـتان بسـتری 

و دچـار جراحـت شـده اند،جایـی در رسـانه هایـی کـه 
ژسـت طرفـداری از مـردم گرفتـه و شـعار حقـوق وآزادی 
می دهنـد، دارنـد؟ آیـا بـرای آنهـا هشـتگ مـی زننـد؟ آیـا 

گفـت؟! خواهنـد  مظلومیتشـان،  از 
شـاهچراغ،  حـرم  در  تروریسـتی  جنایـت  برابـر  در 
کشـورهای اروپایـی کـه همـواره خـود را مدافـع حقـوق 
بشـر معرفی و در کنار آن از تروریسـت ها و به خصوص 
گروهـک منافقیـن حمایـت می کننـد، تاکنـون سـکوت 
اختیـار کرده انـد. برخـی هـم مثـل دولـت آلمـان حتـی 
ظاهـر را رعایـت هـم نکرده انـد و خبـر از تحریم هـای 
جدیـد علیـه ایـران می دهنـد. رسـانه های غربـی نیـز در 
ارتبـاط بـا ایـن اقـدام تروریسـتی فقـط بـه انتشـار اخبـار 
رسـمی پرداختنـد و در ایـن خبرهـا نیـز ماننـد دولت های 
اروپایـی هیـچ واکنشـی نسـبت بـه شـهادت و مجـروح 
چنـد  جملـه  از  ایرانـی  هموطنـان  از  جمعـی  شـدن 

کـودک و یـک زن نشـان ندادنـد.
اسـتانداردهای دوگانـه غـرب و تقسـیم تروریسـم بـه 
خـوب و بـد، سـبب شـده تـا نه تنهـا غربـی هـا، اقدامـات 
شـهادت  بـه  همچـون  ایـران  ملـت  علیـه  تروریسـتی 
رسـیدن بیـش از 17 هـزار نفـر در ایـران توسـط گروهـک 
منافقیـن را نادیـده بگیرنـد، بلکـه بـا حمایـت هـای خود 
بـه ادامـه ایـن جریـان منفورخطرنـاک و جنایتـکار کمـک 

کـرده انـد.

      ایـران، یـده واحـده در مقابـل جریـان نفاق و تباهی
و  آمریکایـی  سیاسـتمدارن  موضع گیـری  چگونگـی 
غربـی و پوشـش رسـانه هـای وابسـته بـه آنـان در حادثـه 
تروریسـتی حـرم حضـرت احمـد بـن موسـی �، بـه 
خوبـی سیاسـت یـک بـام و دوهـوا و اسـتاندارد دوگانـه 
غرب را در عرصه تروریسـم و حقوق بشـر نشـان می دهد.
امــروز دشــمن در جنــگ ترکیبــی، بــه دســت عــده ای 
راه  بــه  خــون  جــوی  و  می دهــد  ســاح  جنایتــکار، 
می انــدازد و در دیگــر ســو بــا شــگردهای رســانه ای و 
دســتگاه تبلیغاتــی، خــود را تطهیــر کــرده و حتــی اشــک 
تمســاح می ریــزد. در ایــن تناقض هــای عجیــب و غریــب 
و جنــگ پیچیــده، بایــد دشــمن را دقیــق بشناســیم و 
ــر انقــاب درپــی حادثــه تروریســتی در  آن گونــه کــه رهب
حــرم مطّهــر حضــرت احمــد بــن موســی�، تاکیــد 
کردند:»همــه در مقابلــه بــا دســت دشــمن آتش افــروز 
و عوامــل خائــن یــا جاهــل و غافــل او وظائفــی برعهــده 
داریــم؛ از دســتگاههای حافــظ امنیــت و قــوه ی قضائیــه 
تــا فعــاالن عرصــه ی فکــر و تبلیــغ و تــا آحــاد مــردم عزیــز 
ــه  ــه ب ــی ک ــل جریان ــند در مقاب ــی باش ــد واحده ئ ــد ی بای
جــان مــردم و امنیــت آنــان و مقدســات آنــان بی اعتنائــی 

و بی احترامــی روا میــدارد.«     1401/8/5 
جسـتجو از سررشـته ی ایـن فاجعه آفرینی هـا، نشـان 
میدهـد رسـانه ها و افـرادی کـه مدتهاسـت بـا سـیل 
اتهامـات شـبانه روزی علیـه ملـت ایـران بـه توطئه هـای 
خباثت آمیـز و جنایت هـای شـقاوت آمیز پرداخته انـد، 

جایـی در میـان ایـران و ایرانـی نخواهنـد داشـت.

نگاهی به مواضع و اقدامات متناقض و آتش افروزانه آمریکا و غرب در برابرمردم ایران

ملت، مقابل شقاوت و خباثت
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دشـــمن می خواهـــد میـــان فرقه هـــای اســـامی نـــزاع باشـــد؛ 
بخصوص بعد از پیروزی انقاب اســـامی دشمن خواسته است 
بیـــن ایران انقابی و اســـامی و بقیه ی ملتها جدایـــی بیندازد. از 
خدا می خواهند که در دنیای اســـام گفته شـــود: »این ها شیعه 
هســـتند و انقابشـــان انقاب شیعی است و به ما سنی ها ربطی 
نـــدارد«! ملـــت ایـــران از اول انقاب گفته اســـت بله، ما شـــیعه و 
موالیان اهل بیت پیامبریم؛ اما این انقاب، یک انقاب اســـامی 
بر اساس قرآن، بر اساس توحید، بر اساس اسام خالص و ناب، 
بر اســـاس وحدت و برادری بین همه ی مســـلمین است. این را از 
اول ملـــت مـــا گفتند و امـــام ما نیز این را فریاد کشـــید و بیان کرد. 
نگذارید این وحدت خدشـــه دار بشود. سایر ملتهای مسلمان در 
کشورهای دیگر نگذارند که نویسندگان و قلم به دستهای مزدور، 
علیـــه ملت ایران و انقاب اســـامی و جمهوری اســـامی مطلب 

بنویسند و تهمت و افتراء پخش کنند.       1370/7/5

نگذارید وحدت و برادری خدشه دار شود 

خطبه های انقالب  

یاد خدا، پشتوانه ی همه ی برکات
 در زندگی انسان است

به رسم آیه ها  

وقتی شـــما نماز شـــب میخوانید، گناهانـــی را که در روز انجام 
داده ایـــد، آنهـــا را از بیـــن میبرد؛ چـــه چیزی از ایـــن بهتر؟ اینکه 
اهل معنا و اهل معرفت و اهل ســـلوک، نماز شـــب را گنجینه 
و ذخیره ی تمام نشـــدنی ای میدانند، به خاطر این اســـت. این 
حاال جنبه ی اخروِی نماز شب است که گناهان را از بین میبرد؛ 
البّتـــه، گناهـــان آ ثـــار دنیوی هم دارند، آثار اخـــروی هم دارند؛ 
وقتـــی گناهان را از بین میبرد، یعنی آثار ســـوِء دنیوِی گناهان 
را هـــم از بیـــن میبـــرد. ولی خب، ناظـــر به جنبه ی گناه اســـت؛ 
یعنـــی جنبه ی امر اخـــروی، امر مربوط به آخرت. لکن در مورد 
مســـائل دنیا هم همین  جور است؛  در روایاتی دارد که موجب 
گشـــایش رزق میشـــود -که ایـــن امر دنیوی اســـت- و فواید 

فـــراوان دیگری.     1397/11/2  

ع،  »و اذکـــر رّبک فی نفســـک تضّرعا و خیفـــة«)1( یاد خدا با تضر
پشـــتوانه ی همه ی خیرات و همه ی برکاتی اســـت که انســـان 
میتوانـــد در ایـــن مهلت زندگی به دســـت بیـــاورد. این یاد خدا 
نباید اختصاص داشـــته باشـــد به دورانهای شـــدت و محنت 
و زحمـــت و فشـــار؛ نه، در دوران راحت، در دورانی که انســـان 
دغدغـــه و نگرانـــی مادی هم نـــدارد، این یاد خدا را باید در دل 
نگـــه دارد. وقتی ســـختی هائی به ما افراد بشـــر روی می آورد، 
بـــه یاد خدا می افتیم. فرمود: »فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اهلل 
مخلصین له الّدین فلّما نّجاهم الی البّر اذا هم یشرکون«)2( در 
حین با، انســـان به خدا متوجه میشود؛ وقتی با برطرف شد، 
انســـان یادش میرود. در جاهـــای مختلف قرآن، مکرر در مکرر 
- شـــاید ده بار یا بیشـــتر، که من نشمردم - این گایه را خدای 
متعال از انسانها میکند که وقتی دچار شدت میشوید، توجه 
پیدا میکنید؛ وقتی شـــدت برطرف شـــد، غفلت پیـــدا میکنید. 
خب، این راِه شـــما را مســـدود میکند، حرکت شـــما را متوقف 

میکنـــد.      4/30 /1392
1- ســـوره اعراف،آیه 2۰۵         |         2- ســـوره عنکبوت، آیه ۶۵

نماز شب، گناهان را از بین می برد 

درس اخالق  

ســـوادی دارند و مانند اینها. چون وقتی خواص اغوا 
شدند، اگر به این خواّص اغواشده فرصت داده بشود 
و امکان داده بشود، راحت توده مردم را اغوا خواهند 
کرد. یکی از سنگین ترین جنگهای نرم تاریخ کشور ما 
امروز در همین زمینه در جریان است«      1400/12/19  

      از اشتباه تا جبران؛ آزمون خواص
تاریخ چهاردهه گذشـــته انقاب اســـامی، ُپر اســـت 
از نمونه هـــای تلـــخ و شـــیرین نقش آفرینی خواص، 
در بزنگاه هـــای حســـاس: یک روز انتخابـــات، روز دیگر 
تحریم های غیرانســـانی دشمنان، زمانی دیگر اجرای 
یـــک طـــرح اقتصادی یـــا بروز یـــک اتفـــاق فرهنگی یا 
اجتماعی و روز دیگر، بهانه ای دیگر... . مهم این اســـت 
که در تمام این بزنگاه  ها، عده ای از خواص به آرامش 
و رشد مردم کمک کرده اند و عده ای دیگر ولو اندک، به 

آشفتگی و سردرگمی جامعه دامن زده اند.
نمونه تلخ و تأمل برانگیز این بزنگاه ها، حوادث تلخ یک 
ماه اخیر بود که با صحنه آرایی دشمنان این آب و خاک و 
میدان داری عوامل آنها به وقوع پیوست و بهانه آن هم، 
حادثه تلخ درگذشت یک دختر جوان بود. در شرایطی 
که مســـئوالن کشـــور، از لحظـــه وقوع ایـــن حادثه، با 
خانـــواده داغدار ابـــراز هم دردی کردند و هم دســـتور 
پیگیری و برخورد با مقصرین احتمالی را دادند، عده ای 
از »خواص« سیاســـی، دانشـــگاهی، هنری و ورزشی، 
هم زمـــان بـــا موج آفرینی ضد انقاب خارج نشـــین، با 
اظهـــارات هیجانی و از ســـر بی اطاعـــی، نه تنها کمکی 
به حل مســـئله نکردند که حتـــی زمینه و فرصت را برای 

التهاب بیشتر در بدنه اجتماع فراهم کردند.
»در این حوادِث چند روز اخیر، بیش از همه به سازمان 
ت 

ّ
انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به مل

ت در این حادثه 
ّ
ایران ظلم شـــد؛ ظلم کردند. البّته مل

هـــم مثل حـــوادث دیگر کامًا قوی ظاهر شـــد؛ مثل 
همیشـــه، مثل گذشـــته ...«      1401/7/11 اما نقطه 
تأمل برانگیزتـــر ایـــن نقش آفرینـــی هیجانی خواص، 
آنجایی اســـت که وقتی حقیقت، روشن هم می شود، 
نه تنها متنبه نمی شوند، بلکه از روش غلط کنشگری 

خود هم کوتاه نمی آیند.
»در همـــان اول کار، بعضـــی از خواص، حاال ناشـــی از 
دلســـوزیـ ـ دلشان ســـوختـ ـ بدون تحقیق اّطاعّیه 
دادنـــد، بیانّیـــه دادند، حـــرف زدنـــد، اظهاراتی کردند  
-البّتـــه تحقیق نکرده-  بعضی هایشـــان ســـازمان 
انتظامی کشـــور را مّتهم کردند، پلیس را مّتهم کردند، 
بعضی شان مجموعه نظام را مّتهم کردند؛ هر کسی 
یک جوری یک حرکتی کرد. خب حاال حســـاب این جدا 
است، لکن بعد از آنکه دیدند قضّیه چیست، بعد از آنکه 
فهمیدند در نتیجه  حرفهای آنها همراه با برنامه ریزی 
دشمن چه اّتفاقی در خیابان و در مسیر عمومی مردم 
می افتد، بایستی آن کار خودشان را جبران میکردند؛ 
باید موضع بگیرند، باید صریحًا اعام کنند که با  آنچه 
اّتفاق افتاده مخالفند، بایستی تفهیم کنند که با برنامه 
دشمنان خارجی مخالفند. باطن قضّیه معلوم شد. 
وقتی شما می بینید که عنصِر سیاسِی آمریکایی این 
قضایا را به دیوار برلین تشبیه میکند، خب باید بفهمید 
که غرض چیســـت؛ باید بفهمید که مســـئله، مسئله 
دلســـوزی بـــرای یک دختر جوان نیســـت؛ ایـــن را باید 
میفهمیدید؛ اگـــر نفهمیدید، بفهمید؛ اگر فهمیدید، 

باید موضع اعام بکنید«      1401/7/11 

همـــان طور که اگـــر در نظام اســـامی خطایی مترکب 
شـــود، مکلف به جبران و اصاح است ، خواصی هم که 
به برکت انقاب و نظام، به جایگاه و شهرتی رسیده اند 
و مرجعیتـــی در میان مـــردم پیدا کرده انـــد، در صورت 
خطای تحلیلی و محاســـباتی و بعد از پی بردن به خطا، 
اگر  اشتباهشان را جبران کنند،  به وظیفه الهی و انسانی  
خـــود عمل کـــده وخودشـــان در میان مـــردم عزیزتر 

می شوند.
      بصیرت راهگشا

وقتـــی نقش »خواص« در جامعه تـــا این حد اثرگذار 
و تعیین کننـــده می شـــود، مراقبت آنـــان از خود نیز، 
حیاتی تر از مراقبت ها و احتیاط هایی می شود که مردم 

عادی باید سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
»چرا امروز جنگ نرم علیه ما این  قدر ســـخت اســـت؟ 
... امروز چالش دشـــمن با جبهه حق آســـان نیســـت، 
کار دشـــواری است؛ لذاســـت که به جنگ نرم متوّسل 
میشـــوند و همـــه تـــاش خودشـــان را می کننـــد که 
ذهنیـــات را خراب کنند؛ ایـــن به خاطر قدرت و قّوت ما 

است. البّته گفتیم خواص آماجند«      1400/12/19 
در چنین جنگ نفس گیر و ســـختی، هرچقدر بصیرت 
و دشمن شناســـی خواص و عوام بیشتر باشد و درک 
عمیق تری از پیدا و پنهان قضایا داشـــته باشـــند و به 
تحلیل دقیق تری دســـت پیدا کنند، به همان نســـبت 
خطر موج ســـواری دشمنان در بزنگاه های حساس و 
سرنوشت ساز کمتر و کمتر خواهد شد و تیر آنان برای 

نابودی این سرزمین، به سنگ خواهد خورد.
»دو عنصر مهم برای مواجهه با دشمنی ها الزم است 
-کـــه بنده همیشـــه توصیه  کرده ام، بـــاز هم توصیه 
میکنم- دو خصوصیت در آحاد مردم الزم است: یکی 
عبارت اســـت از بصیرت، و دومی عبارت اســـت از صبر و 
استقامت، که اگر چنانچه این دو عنصر وجود داشت 
دشـــمن هیـــچ کاری نمیتواند بکند، هیـــچ لطمه ای 
نمیتوانـــد بزند، هیچ توفیقـــی در مواجهه  و مقابله با 
نظام اســـامی به دست نمی آورد؛ بصیرت و صبر. این 
 هَذا 

ُ
همان است که امیرالمؤمنین فرمود: َو ال َیحِمل

بِر َو الِعلِم ِبَمواِضِع الَحّق ...«     الَبَصِر َو الّصَ
ُ

هل
َ
 ا

ّ
َم ِاال

َ
الَعل

 1399/12/21      
بـــاز هم بـــرای باال نگه داشـــتن پرچم صبـــر و بصیرت، 
نگاه مردم به خواص اســـت که با پرهیز از دنیاطلبی و 
آلوده نشـــدن به وسوسه های روزگار و با رفتار و گفتار 
مســـئوالنه و دلسوزانه و در نتیجه با برهم زدن نقشه 
خطرناک دشمن، راه را برای »حل مسئله« در جامعه 
اســـامی همـــوار کنند. این حالـــت، نهادینه و محقق 
نمی شـــود، مگر با احســـاس مســـئولیت عمومی و 

مطالبه دائمی از نخبگان و خواص.
»یکـــی از راه هایـــی که این دو خصوصیـــت را بتوان در 
جامعه حفظ کرد، عبارت اســـت از »تواصی«، همان 
که در سوره والعصر هست: َو َتواَصوا ِبالَحّقِ  َو َتواَصوا 
بـــر؛ مردم یکدیگـــر را تواصی کننـــد؛ این زنجیره  ِبالّصَ
تواصـــی و توصیه کردن بـــه یکدیگر ]برقرار باشـــد[؛ 
هـــم توصیه بـــه حق کنند، راه حـــق را تأکید کنند، هم 
توصیـــه به صبـــر بکنند؛ این، همه را نگـــه میدارد. اگر 
چنانچـــه تواصی به صبر و تواصی به حق و بصیرت در 
جامعه وجود داشـــته باشـــد، این جامعه به آسانی 
دســـتخوش تحّرکات دشـــمن نخواهد شـــد؛ اّما اگر 
چنانچـــه این جریـــان تواصی که زنجیـــره محافظت 
مؤمنان اســـت،  قطع بشـــود قطعًا خسارت خواهد 

رسید«      1399/12/21 

ادامه از  صفحه 1

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     اگـــر در مجلســـی ماننـــد مســـجد یـــا 
حســـینیه وارد شـــویم که همه مشغول قرائت 
قرآن یا نماز و مانند آن هســـتند، آیا سالم کردن 

به آنان، مستحب است؟
جواب:  در هر حال ســـام کردن به خودی خود 
مســـتحب است )و در مورد سؤال پاسخ یک نفر 
کفایت می کند(؛ ولی سام کردن بر کسی که در 

حال نماز است، مکروه می باشد.

سالم کردن به همه در مجالس

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

این جوانها نفوسشـــان     مســـتعد اســـت از برای 
گرفتن هر چیزی که وارد بشود در نفوس. نفوس 
جوانها یک آینۀ     صیقلی اســـت که باز از آن فطرت 
خودش جدا نشـــده اســـت. و این آینه همه چیز 
م، یک 

ّ
در آن     نقش می شـــود ببندد. چنانچه معل

می باشـــد که دعوت به نور بکند، دعوت به   
ّ
معل

  صـــاح بکند، دعوت به اســـام بکنـــد، دعوت به 
اخاق صالحه بکند، دعوت به ارزشـــهای     انسانی 
بکند، آن ارزشـــهایی که عنداهلل ارزش اســـت، اگر 
م این کار را بکند، همان     طوری که انبیا مردم 

ّ
معل

م هم این 
ّ
را از ظلمات به نور می کشانند، این معل

بچه ها را از ظلمات به     نور وارد می کند. و همین 
شـــغلی است که شـــغل انبیاســـت...  جمهوری 
اســـامی محتاج به تربیت و تزکیه اســـت. تمام 
قشـــرهای ملت ما و همۀ ملتها     احتیاج به تربیت 
و تزکیـــه دارند، احتیاج بـــه تعلیماتی که از ناحیۀ 

انبیا آمده است دارند.      1359/9/18  

اگـــر چنانچه این تفّکـــر و روحیـــه ی خوداّتکائی و 
ـــی -که امروز خوشـــبختانه 

ّ
اعتمادبه نْفـــس مل

عمومّیت پیدا کرده و بخصوص در بین قشر جوان 
تحصیل کـــرده ی با عزم و اراده رشـــد پیدا کرده- و 
ایـــن اعتماد به نیروی داخلی در اقتصاد به همین 
شـــکل پیش برود و امیدهـــای واهی ای که گاهی 
انسان مشـــاهده میکند به بیرون از مرزها وجود 
دارد و اقتصاد کشـــور را شـــرطی میکند نسبت به 
تصمیم گیری بیگانگان، اگر چنانچه وجود نداشته 
ی افزایش پیدا 

ّ
باشد یا ضعیف بشود و اعتماد مل

کند، به نظر بنده همه ی این مشکاتی که امروز در 
اقتصاد وجود دارد قابل رفع و برطرف کردن است. 

بایستی از این بنیه ی قوی کشور استفاده کرد.
 1399/4/22      

همه مردم 
نیازمند تربیت و 

تزکیه هستند

اقتصاد کشور نباید به تصمیم 
بیگانگان شرطی شود
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تبادل فرهنگی، زبده گزینی است

دغدغه های فرهنگی  

خانواده ایرانی  

مســـئله ی دیگـــری که در مـــورد خانـــواده اولویت دارد، 
مســـئله ی فرزنـــدآوری اســـت و خیلی مســـئله ی مهمی 
است. چند سال ما این مسئله را مطرح کردیم و گفتیم؛ 
خـــب یک عـــده از دخترخانم های خوب، خانمهای جوان 
قبـــول کردنـــد و عمـــل کردنـــد لکن در محیـــط عمومی 
جامعـــه اثری از این قضیه نیســـت. االن آمار فرزندآوری 
ما به قدر جانشـــینی هم نیست، یعنی کمتر از جانشینی 
اســـت، االن این جوری است. این معنایش این است که 
ما تا ســـی ســـال دیگر یک جامعه ی پیر داشـــته باشـــیم. 
خطر بزرگی است، این از همه ی خطرات بزرگتر است. این 
مًا 

ّ
خیلی مهم است. این احتیاج به تاش و کار دارد. مسل

راه هایی هم وجود دارد برای اینکه بشـــود این را درست 
کرد؛ باید بنشینید این راه ها را پیدا کنید.      1398/5/24

من واقعًا به شما برادران و خواهران عزیز 
توصیـــه میکنـــم که با تاریخ آشـــنا شـــوید. 
تاریخ درس اســـت؛ از تاریخ بســـیار درسها 
میشـــود آموخت و بسیار تجربه ها میشود 
بـــه دســـت آورد. عـــّده ای ســـعی می کنند 
حوادث روزگار ما را یک حوادث اســـتثنایی 
- کـــه به هیچ وجه از تاریخ قابل اســـتفاده 
نیســـت - وانمـــود کننـــد. این غلط اســـت 
رنگهای زندگی عوض میشـــود، روشـــهای 
زندگی عوض میشـــود؛ اما پایه های اصلی 
زندگـــی بشـــر و جبهه بندیهای اصلی بشـــر، 

تغییـــری پیدا نمیکند.      1379/2/1 

تهاجم فرهنگی غیر از تبادل فرهنگی اســـت؛ غیر از گرفتن برجســـتگیها و زبده گزینی از فرهنگهای دیگر اســـت؛ 
این، چیزی اســـت مباح، بلکه واجب. اســـام به ما دســـتور می دهد، عقل هم به طور مستقل از ما می خواهد 
که هر چیز خوب، زیبا و باارزشـــی را که در هر کجا می بینیم، آن را فرا بگیریم و از آن اســـتفاده کنیم. این جمات 
معـــروِف متـــداول در زبانهـــای مـــردم ما که »اطلبـــوا العلم ولو بالصین« یا »انظر الی ما قـــال و ال تنظر الی من 
قال«؛ نگاه نکن حرف خوب، سخن حکمت آمیز، دانش و معرفت را چه کسی دارد می گوید، اگر سخن خوب 
اســـت، آن را فرابگیر، این گرفتن، گرفتِن فرهنگی اســـت و اخذ فرهنگی، تبادل فرهنگی و زبده گزینِی فرهنگی، 

یک چیز الزم اســـت و این، غیر از تهاجم فرهنگی اســـت.     2/28 /1383

پایین بودن فرزندآوری، خطر بزرگی است   با آشنایی با تاریخ 
از آن درس بیاموزیم   

در فضیلت ایشـــان ]حضرت عبدالعظیم حســـنی �[ روایات معروفی وارد شده است. حضرت هادی به 
یکـــی از اهالـــی ری که از زیارت امام حســـین می آمد فرمودند: اگر می رفتـــی عبدالعظیم را زیارت می کردی 
ثوابی که از زیارت امام حســـین �به تو داده اند همین را به تو می دادند. ما در جوار جناب عبدالعظیم 
زندگـــی می کنیم، شـــوق کربا هم داریـــم، اما کمتر توفیق پیدا می کنیم به زیـــارت این بزرگوار برویم. آنچه 
درباره ی ایشـــان نوشـــته و منتشـــر می شـــود باید در جهت ترسیم شـــخصیت واالی این مرد بزرگ متمرکز 
شـــود. ایشـــان هم امامزاده ی عالی مقام اســـت و هم محّدث و راوی است، ایشان با چهار واسطه به امام 

حســـن مجتبی� می رســـند و نسبشان هم نسب خوبی است.      1382/3/5 

عکس نوشت  

حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در مرقد مطهر حضرت عبد العظیم حسنی�، 13۷3/۸/۵ 

حضرت عبدالعظیم حسنی�؛ امامزاده ی عالی مقام 

حزب اهلل این است  


