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نباید توطئه های آمریکا علیه ملت ایران نادیده گرفته شود
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دولـت از مجموعـه هـای جوان، حمایت هوشـمند کند

دولت جوان حزب اللهی   |     4  

روزبه روز باید یاد شهدا و تکرار نام شـــــهدا و نکته یابی و نکته سنجی زندگی شـــــهدا در جامعه ی ما رواج پیدا کند و اگر این شد، آنوقت 
مسئله ی شهادت که به معنای مجاهدت تمام عیار در راه خدا اســـــت، در جامعه ماندگار خواهد شد. و اگر این شد، برای این جامعه 

دیگر شکست وجود نخواهد داشت و شکست معنا نخواهد داشت؛ پیش خواهد رفت.        ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

مزار: گلزار شهدای اهواز

با یاد شهدا، شکست معنا ندارد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم سردار حمید تقوی

شهید هفته  

محل شهادت: بلد-سامرا تاریخ شهادت: ۶ دی ۱۳۹۳
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مروری بر اهمیت بصیرت در مواجهه با فتنه هاو راه های تقویت آن، به مناسبت یوم اهلل 9 دی

بصیــــرتبصیــــرت عالِج فتنــــه عالِج فتنــــه

ادامه در صفحه ۳

320320

والدت حضرت زینب کبری ؟اهس؟ اسوه ایثار و استقامت مبارک باد

»مــن از ۲4 ســالگی تابه حــال همیشــه در  گزارش
مقابل انگلیســی ها چه در بین النهرین و چه هفتـــه

در ایــران فــداکاری کــرده ام ...« ایــن جملــه، 
بخشی از گفت وگوی آیت اهلل کاشانی با یکی 
از خبرنگاران وقت است. مرحوم کاشــانی سال  ها پیش از 
آنکه در مبــارزات ملی شــدن صنعت نفت دکتــر مصدق را 

و  انگلیــس  علیــه  و  عــراق  ســرزمین  در  کنــد،  کمــک 
مبــارزات  در  طوالیــی  یــد  انگلیســی  سیاســت های 
ضداستعماری داشت. این مبارزات به حدی پررنگ بود که 
در زمــان جنــگ جهانــی اول و اشــغال عــراق، وی در زمره 
علمایــی بود کــه بعد از به بن بســت  رســیدن مســیرهای 
مسالمت  آمیز علیه اشغالگران انگلیسی به جهاد پرداخت. 

در نهایت هم، پس از اشــغال عراق و مستقرشدن حاکم 
انگلیسی بر این کشور برای دســتگیری وی جایزه تعیین 
کردند. همین هم باعث شــد که این مبارز ضدانگلیســی 
نهضــت  تقویــت  در  او  همراهــی  شــود.  ایــران  راهــی 
ضدانگلیســی و ضداستعماری ملی شــدن صنعت نفت 

هم روشــن تر از آن اســت که نیازی 

عکس نوشت   |    4     

سفیر مجاهد و کارآمد

  نبـــرد با  استکبـار 
  در جنگ روایت ها 

دشـــــمن بعد از جنگ نظامـــــی و اقتصادی یک 
جنگ روایی علیه حقایق انقالب را آغاز کرده است

پیام تسلیت رهبر انقالب درپی درگذشت شهادت گونه 
آقای حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن



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

یادداشت هفته

 بصیــــــــرت 
عــاِج فتنــه

ـــــا ـــــا فتنه ه ـــــه ب ـــــرت در مواجه ـــــت بصی ـــــر اهمی ـــــروری ب  م
و راه هـــــای تقویـــــت آن، بـــــه مناســـــبت یـــــوم اهلل 9 دی

»در جنــگ صفیــن یکی از کارهای مهم جناب عمار یاســر 
تبیین حقیقت بود.«    88/5/5 »ایشان دید یک عده    ای 
دچار شــبهه شــده    اند؛ خودش را رساند آنجا، سخنرانی 
کرد.« یکی از اســتدالل هایش این بود: »این پرچمی که 
شــما در جبهــه    ی مقابل می    بینیــد... زیر همین پرچم در 
مقابل پیغمبر ایســتاده بودند... اینها بصیرت اســت.«   
 88/۱0/۱۹ بصیرت داشــتن و بصیرت افزایی مهم ترین 
مســئله  در مواجهه ی صحیح بــا پدیده ها و رویدادهای 

مختلف سیاسی و رسانه ای و... است.
فتنه 88 یکی از حوادث انقالب است که اهمیت بصیرت 
و شــناخت صحنه را نشــان داد. عده ای به جای پذیرش 
نتایج آرا ،علیه مردم ســاالری و انتخابات شورش کردند: 
»انتخاباتــی انجــام میگیــرد، یــک حرکت قانونــی اتفاق 
می افتــد، یــک نتیجــه ای هم بــا خود به دنبــال می آورد؛ 
این نتیجه را  به زور خشــونت بخواهند عوض کنند.«    
8۹/۱/۱ در این فتنه »اولین کاری که شد، تردیدافکنی در 
کار مســئولین رسمی کشور بود؛ در کار شورای نگهبان، 
در کار وزارت کشــور.«    88/۹/4 ســپس »مــردم را بــه 
خیابانهــا دعــوت کردنــد... مأمنی درســت میکنند برای 
آن کســی که میخواهد ایجاد آشــوب و اغتشاش کند.«  
  88/۱۱/۱۳ »آتش ســوزی هــم راه بیندازنــد، بانــک هــم 
آتــش بزننــد، اتوبوس هم آتش بزننــد، برای اینکه نتائج 
قانونــی را برگرداننــد.«    8۹/۱/۱ جــرم فتنه گــران بــازی 
در نقشــه ی دشــمن بود: »این کســانی که شما بهشان 
میگوئید ســران فتنه، کســانی بودند که دشــمن اینها را 
هل داد وسط صحنه. البته گناه کردند. نبایستی انسان 
بازیچــه ی دشــمن شــود.«    8۹/۱0/۱۹ و »خیلی هــا در 
این حوادثی که در همین فتنه ی ســال 88 اّتفاق افتاد 
لغزیدنــد؛ آدمهــای بدی نبودند ]اّمــا[ لغزیدند به خاطر 

کم بودن بصیرت.«    ۹4/8/۲0 

لود     بصیرت و گذر از فضای غبارآ
»فتنه« ویژگی هایی دارد که تنها راه مقابله با آن »روشنگری 
و تبییــن« اســت. اول خصوصیــِت حــوادث فتنه گون این 
اســت که »فضا را فضای غبارآلود میکند. شــعار طرفداری 
از قانــون میدهنــد، عمــل صریحًا بــر خالف قانــون انجام 
میدهنــد.«    88/۹/۲۲ »یــک کلمــه ی حق را با یک کلمه ی 
باطل مخلوط میکنند، حق بر اولیاء حق مشتبه میشود.«   
 88/۹/۲۲ علت آن اســت که »دشــمنان ملت از شــفاف 
بودن فضا ناراحتند؛ فضای شــفاف را برنمی تابند؛ فضای 
غبارآلــود را میخواهنــد... فضــای غبارآلــود، همــان فتنه 
اســت.«    88/۱0/۲۹  و در پــی آن »شــناخت مهاجــم و 
مدافع دشوار است، شناخت ظالم و مظلوم دشوار است، 
شــناخت دشــمن و دوست دشوار اســت.«    88/6/۱4 در 
این فضا هدف این است که »دشمِن صریح بتواند چهره ی 
خــودش را پنهــان کنــد، وارد میدان شــود و ضربه بزند.«    
88/۱0/۲۹ و عالِج فتنه »عبارت اســت از صراحت در تبیین 
حق... وقتی شما می بینید یک حرکتی به بهانه ی انتخابات 
شروع میشود، بعد یک عامل »دشمن«ی در این فضای 
غبارآلوده وارد میدان شد... اینجا باید مرز را روشن کنید.«  
  88/۱0/۲۹ اما در فتنه 88، فتنه گران حاضر نشــدند مرز 

خود را با دشمن مشخص کنند.
 و ســرانجام بعد از آن که ماهیت فتنه گران آشــکار شــد، 
حماســه نهــم دی پدیــد آمــد، »بعد از اهانتی کــه در روز 
عاشــورای ســال 88 به وســیله ی یک عده تحریک شده 
نســبت به امام حســین انجام گرفت، دو روز فاصله نشد 
که مردم در روز ۹ دی توی خیابانها آمدند و موضع صریح 

خودشان را علنی ابراز کردند.«    8۹/۷/۲۷

    بصیرت، نورافکن است
بنابرایــن بــا بصیرت افزایــی بایــد به جنــگ فتنه هارفت: 
و  قبله نمــا  بصیــرت،  اســت؛  نورافکــن  »بصیــرت، 
قطب نماســت.«    8۹/8/4 »بصیــرت یعنــی گم نکردن 
راه، اشــتباه نکــردن راه، دچــار بیراهه هــا و کجراهه هــا 
نشــدن، تأثیر نپذیرفتن از وسوسه ی خّناسان و اشتباه 
نکــردن کار و هــدف.«    ۹0/۱0/۱۹ »بصیــرت ایــن اســت 
کــه انســان بداند، حقایــق را درک کنــد، جایگاه خودش 
تش را، جایگاه منطق 

ّ
را، جایگاه کشــورش را، جایگاه مل

انقالب را، جایگاه آن خّط مســتقیم و صراط مســتقیمی 
کــه امــام در کشــور ترســیم کــرد؛ جایــگاه اینهــا را بداند؛ 
ایــن، بصیــرت اســت.«    ۹4/۹/4 لــذا بصیــرت در زندگی 
فردی واجتماعی ضرورت دارد: »نداشــتن بصیرت مثل 
نداشتن چشم است؛ راه را انسان نمیبیند. بله، عزم هم 
داریــد، اراده هــم داریــد، اّما نمیدانید کجــا باید بروید.«   
 ۹۲/۱0/۱۹ »بی بصیرتهــا فریــب می خورنــد. بی بصیرتها 
در جبهــه ی باطــل قــرار می گیرنــد؛ بــدون این کــه خــود 
بداننــد.«    ۷۱/4/۲۲ فقــدان بصیــرت خطراتــی جــدی 
بــه دنبــال دارد: »اگر بصیرت نداشــته باشــید، دوســت 
را نشناســید، دشــمن را نشناســید، یک وقــت می بینید 
آتــش توپخانــه ی تبلیغــات شــما و گفت و شــنود شــما 
و عمل شــما به طرف قســمتی اســت که آنجا دوســتان 
مجتمعند، نه دشــمنان.«      88/5/5 در نتیجه رویکرد 
و اقدام صحیح در فتنه، تالش در جهت »کسِب بصیرت و 
بصیرت  افزایی« و »تبییِن حقایق« اســت: »در فتنه همه 
بایســتی روشــنگری کنند؛ همه بایســتی بصیرت داشــته 
باشــند.«    88/۷/۲ »بایســتی گره    گشــائی کرد؛ بایستی 
حقیقت را باز کرد، بایستی گره       های ذهنی را باز کرد. و این 

تبیین الزم دارد.«    88/6/۱4

    باید حق را شناخت ...
اما برای اینکه بتوانیم در زمینه ی کســب بصیرت، موفق 
باشــیم باید عوامل ایجاد بصیــرت را در خودمان تقویت 
کنیــم. اولیــن مســئله در ایــن زمینه این اســت که بدانیم 
پایه و مبنای بصیرت، »داشــتن نگاه توحیدی به جهان« 
اســت چراکه نگاه مادی ناقص و محدود اســت: »انسان 
بــا نــگاه توحیــدی بــه جهــان طبیعــت، یک بصیرتــی پیدا 
میکند. فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی در این است: 
بــا نــگاه توحیدی، ایــن جهان یک مجموعــه ی نظام مند 
اســت، یک مجموعــه ی قانون مدار اســت... این، پایه ی 
اساســی معرفــت و بصیــرت اســت.«    8۹/8/4 دومیــن 
عامل، »ایمان و تقوا« اســت: »آنچه که بصیرت و بینش 
انســان را در قضایــای مختلــف و در حــوادث گوناگــون و 
زیر غبار تبلیغات جنجال آمیز دشــمنان، تضمین و حفظ 
می کند، دل مؤمن و پاک و نورانی است... دلی که از ایمان 

برخوردار اســت و منشــأ تقوا در اندیشــه و عمل است، با 
تبلیغات دشمنان گمراه نمی شود.«    8۲/6/۲۹

»اخالص در عمل« از دیگر عواملی اســت که نور بصیرت 
به انسان می دهد: »هرچه مخلصانه تر عمل کنید، خدای 
ِذیَن آَمُنوا 

َّ
هلُل َوِلّیُ ال

َ
متعال بصیرت شما را بیشتر میکند. »ا

ور«؛ خدا ولّی شماســت. 
ُ
ی الّن

َ
مــاِت ِال

ُ
ل

ُ
ُیخِرُجُهــم ِمــَن الّظ

هرچه به خدا نزدیکتر شوید، بصیرت شما بیشتر خواهد 
شــد و حقایــق را بیشــتر می بینیــد. نــور کــه بود، انســان 
میتوانــد واقعّیــات و حقایق را مشــاهده کنــد. وقتی نور 
نباشد، انسان واقعّیات را هم نمیتواند ببیند.«    8۹/۹/4 
نکته ی مهم اینکه »امیرالمؤمنین ؟ع؟فرمود: »ال یعرف 
الحّق بالّرجال«؛ با چهره ها نمیشود حق را تشخیص داد. 
یك چهره ی موجه محترم است، مورد قبول است، مورد 
تکریم اســت؛ اما او نمیتواند شــاخص حق باشــد. گاهی 
چهــره ی موجهــی مثل بعضــی از صحابه ی پیغمبــر راه را 
عوضی میروند، اشتباه میکنند. باید حق را شناخت، باید 
راه را تشــخیص داد تا بفهمیم این شــخص حق اســت یا 
باطــل. هــر کــه از این راه رفت، حق اســت؛ هــر که از راه حق 

نرفت، مردود است.«    8۹/8/۲

    تدبر و کالن نگری راه تقویت بصیرت
امــا عــالوه بــر تقویــت عوامــل عقیدتــی و ایمانــی، باید به 
الزامــات فهــم و تحلیــل صحیــح هــم در ایــن زمینــه توجه 
داشــت. مهم تریــن عنصــر، داشــتن »نــگاه کالن« اســت: 
»باید نگاه کالن و جامع داشته باشیم؛ این نگاه کالن، به ما 
معرفت و بصیرتی را عطا میکند که اّواًل موقعیت خودمان 
را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی 
بازیابــی کنیــم و بفهمیم در چه وضعــی قرار داریم؛ بعد هم 
بــه مــا تعلیــم میدهــد که بــراى آینده چــه باید بکنیــم.«   
۹۳/6/۱۳ مــورد بعــدی »تدبر در حوادث« و ســطحی نگاه 
نکردن است: »انسان در حوادثی که پیرامون او میگذرد و 
در حوادثی که پیش روی اوســت و به او ارتباط پیدا میکند، 
تدّبر کند؛ سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی 
عبــور نکند؛ به تعبیــر امیرالمؤمنین، اعتبار کند: »رحم اهلل 
امــرء تفّکــر فاعتبــر«؛ فکر کند و بر اســاس این فکــر، اعتبار 
کند. یعنی با تدّبر، مسائل را بسنجد -»و اعتبر فأبصر«- با 
این ســنجش، بصیرت پیدا کند.«    8۹/8/4 مورد دیگر که 
بصیرت آور است، پرهیز از پیش داوری هاست: »بصیرت پیدا 
کردن، کار ســختی نیســت. بصیرت پیدا کردن همین اندازه 
الزم دارد که انســان اســیر دامهای گوناگون، از دوســتیها، 
دشــمنیها، هــوای نفس هــا و پیشــداوریهای گوناگــون 
نشــود.«    8۹/8/4 و اینکــه ارتبــاط بــا عالمان و مطالعه ی 
کتاب های خوب در زمینه ی دستیبابی به بصیرت سودمند 
است: »بی بصیرتی را بخصوص شما جوانها با خواندن آثار 
خوب، با تأمل، با گفتگو با انســانهای مورد اعتماد و پخته، 
نه گفتگوی تقلیدی -که هر چه گفت، شما قبول کنید. نه، 

این را من نمیخواهم- از بین ببرید.«    88/5/5

ند می شود ...
ُ
    این گونه همه تیغهای دشمن ک

نکتــه ي پایانــی اینکه باید فتنه را شــناخت، اســیر اوضاع 
تشــبه حق و باطل نشــد و ســعی کرد با استفاده از عنصر 
بصیرت به سراغ رفع فتنه رفت. راهکار خنثی سازی فتنه، 
تی 

ّ
بصیرت و تبیین و روشنگری است و باید دانست »یک مل

کــه بصیــرت دارد، مجموعــه ی جوانان یک کشــور وقتی 
بصیــرت دارنــد، آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند، 
همــه ی تیغهــای دشــمن در مقابــل آنهــا کند میشــود. 
بصیــرت این اســت. بصیرت وقتی بــود، غبارآلودگی فتنه 

نمیتواند آنها را گمراه کند.«    88/۷/۱5
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بعد از پیروزی انقالب، رابطه ما با امریکا، از طرف ما قطع نشـــد. 
یعنی ملت ایران در حال اقتدار، مظلومیتهای گذشـــته خودش 
را ندیده گرفت و دولت امریکا را عفو کرد. امـــا دولت امریکا این 
بزرگواریهای ملـــت ایران و انقـــالب را ندیده گرفـــت. امریکاییها 
از همـــان روزهای اّول، شـــروع به توطئـــه و بدی کردنـــد؛ امروز 
امریکاییها وقتی میخواهند تاریخ دشمنیهای بین دولت امریکا 
و دولت ایران را بیان کنند، از قضیه ســـفارت شـــروع میکنند. در 
حالی کـــه تاریخ از آن جا شـــروع نمیشـــود؛ ضربـــات امریکایی و 
خنجرزدنها و خیانتها و کودتا درســـت کردن ها و قضیه کودتای 
پایگاه شـــهید »نـــوژه« و قضایای دیگر، پشـــت ســـِر هـــم علیه 
جمهوری اســـالمی انجام گرفت تا جنگ تحمیلـــی. اینها را نباید 
ندیده گرفت. ملت ایران در مقابل این حرکتها و این ظلمهاست 

که این طور در مقابل امریکا ایستاده است.           ۱۳۷6/۱0/۲6   

 نباید توطئه های آمریکا 
علیه ملت ایران نادیده گرفته شود 

خطبه های انقالب  

 حیات طّیبه، تکامل معنوی 
و عروج روحی انسان است

به رسم آیه ها  

ببینیـــد در قرآن چقدر این تعبیر »ایمـــان« و »عمل صالح« تکرار 
شـــده اســـت! یکی از این عملهای صالح، همین اســـت که شما در 
کالس، درس بگویید، یا در کارگاه و مزرعه، کار کنید. پراکندن علم 
و فراهـــم کـــردن کار هم مثِل نماز و خواندن قرآن، عبادت اســـت. 
این، بدین خاطر اســـت که آن کمالـــی که خدای متعال میخواهد 
بشر در دوران زندگی به آن نائل شود، از جمله به علم و کار بستگی 
دارد. جامعـــه و مـــردم بیکار، یـــا کم کار، بد کار، بیعلم و بیســـواد، 
نمیتواننـــد آنچنان که باید، خودشـــان را به مراحل کمال بشـــری 
برســـانند. زندگی دنیایشـــان هدر خواهد رفت. هر چه کار مفیدتر 
و بهتر باشـــد، ثواب آن بیشتر است. علمی که یاد میدهید، هر چه 
مفیدتر باشـــد، ثواب آن بیشتر است. این طور نیست که اگر قرآن 
و علوم دینی را یاد دادید، ثواب داشـــته باشـــد، اّما یاد دادن جبر، 

مثلثات، فیزیک و هندسه، ثواب نداشته باشد.   ۱۳۷4/۲/۱۳  

 کار و علم آموزی
 مثل نماز و قرآن خواندن عبادت است

درس اخالق  

گزارش هفتـه

در بعثِت همه ی پیامبران اهدافی وجود داشته است... که رأس 
همـــه ی ایـــن هدفها عبارت اســـت از توحیـــد... هدفهای دیگری 
هـــم وجـــود دارد: تزکیه ی بشـــر، یعنی پاالیش روحی انســـانها از 
آلودگی هـــا و از پیرایه هـــای پســـت کننده و انحطـــاط آور؛ تعلیم 
انســـانها و مقام علمی انســـانها را باال بردن. اســـتقرار عدالت، که 
جامعه  ی بشـــری با عدالت اداره بشود: ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسط؛)۱( 
؛)۲( این حیات طّیبه یعنی 

ً
َبة ه َحٰیوًة َطّیِ

َ
ُنحِیَیّن

َ
ل

َ
ایجاد حیات طّیبه: ف

چه؟ حیات طّیبه به معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر 
از سویی و آرامش روحی بشر، آسایش ماّدی بشر، امنّیت محیط 
زندگی بشـــر و رفاه بشـــر و شادکامی بشـــر و باالتر از همه ی اینها 
تکامل معنوی و عروج روحی انســـان اســـت؛ حیـــات طّیبه یعنی 

اینها. اینها اهداف بعثت پیامبران است.    ۱۳۹۹/۱۲/۲۱    
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به ادلــه و برهان داشــته باشــد. قــراردادن این 
واقعیت مســلم تاریــخ معاصر -که هنــوز زمان 
زیادی از آن نگذشته اســت- در کنار تصویری که 
این سال ها دستگاه رســانه ای انگلیس در حال 
ترســیم از آیــت اهلل کاشــانی اســت، هر فــردی را 

وادار به تأمل می کند. 
کودتــای ۲8 مــرداد ۱۳۳۲ به حــدی در حافظــه 
تاریخی مــردم ایران بدنام اســت که حتی رســانه 
انگلیســی هم فعــاًل توانایی تغییــر ایــن تصویر را 
نــگ ایــن بدنامی به 

َ
نــدارد. تنهــا راه باقــی، زدن ا

بعضی چهره هــای خوش نامی اســت که نه فقط 
دامنشــان از ارتبــاط بــا بیگانــه پــاک اســت، بلکه 
سراســر عمر و حیاتشــان هم مبارزه با اســتعمار 
بــوده و مرحوم آیــت اهلل کاشــانی یکــی از همین 
چهره هاســت. تغییر تاریــخ و واقعیــات تاریخی با 
خلق یــک روایــت نادرســت و دخیل دانســتن یک 
مبــارز مذهبــی و ضداســتعماری در یــک کودتای 
ضدملی و ضدوطنی که باعث اســتمرار سلطنت 
پهلــوی شــد. تغییــر روایــت باعــث تغییــر تصویر 

واقعیت در افکار عمومی می شود. 
هــدف ایــن جنــگ روایــی، ادراکــی و شــناختی 
برهــم زدن دســتگاه تحلیلــی افــکار عمومــی و 
تصمیم گیــری او در جهــت معــادالت و منافــع 
استعمار و استکبارگران اســت. تاریخ و مسائل 
تاریخــی هــم بهترین دســت  مایه بــرای ایــن کار 
اســت. هم موضــوع، موضــوع تخصصی اســت 
و شــبهه زدایی از آن نیــاز به اطالعات و شــناخت 
تخصصــی دارد و هــم اینکــه عمــده کنشــگران 
آن واقعیــات هم اکنــون در قید حیات نیســتند 
کــه بخواهند در مقــام دفــاع از حقیقــت برآیند. 
کــه  بــود  از ذهــن هــم نخواهــد  الجــرم، دور 
مجراهای رســانه ای دشــمن در ســال های اخیر 
به تولید انواع و اقسام برنامه ها و مستندات به 
قصد نمایش معــوج از پیش از انقــالب و تطهیر 
پهلــوی به طــور خــاص روی آورد. تصویــر دروغ 
»یک ایران نوین و پیشــرفته« در پیش از انقالب 
در تلویزیون هــای معانــد فارســی  زبان به حدی 
از واقعیات مســلم تاریخی فاصلــه دارد که حتی 
مایه مضحکه و تمســخر خود مخاطبانشــان را 

هم فراهم آورده است.
چهره هــای  بــه  حتــی  روایــی،  جنــگ  ایــن  در 
ضداســتعماری تاریــخ هم رحم نشــده اســت؛ از 
شــخص امــام خمینــی )ره( و تحریف شــخصیت 
ایشان تا انگلیســی معرفی کردن نهضت انقالبی 
و اســالمی مردم ایران و نیز دیگر شخصیت هایی 
مانند آیت اهلل کاشــانی و دخیل دانســتن ایشان 
در کودتــای ۲8 مرداد و میــرزا کوچک خان جنگلی 
و تحت الحمایــه بــودن وی از جانــب روس هــا و 
متهم کردن امیرکبیر به ارتبــاط و حمایت انگلیس 
از  وی؛ کســانی که عمــر و جان و مال و حیاتشــان 
در راه مبارزه با استعمار صرف شــده بود، اما حاال 
بوق های تبلیغاتــی در حال ارائــه تصویر جدیدی 

هستند که مطلوب استکبار و استعمار باشد.  
مصادیــق تحریــف واقعیــت و قدم گذاشــتن در 
جنگ روایت ها تنها مختص به حوادث سال های 
دور نیســت. اشــاره اخیــر رهبــر انقــالب دربــاره 
تسخیر النه جاسوســی آمریکا در تهران به وسیله 

دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام از حوادثی 
است که هرچند سال های زیادی از آن نمی گذرد، 
اما همین موضــوع هم دســتاویز تحریف و جنگ 
روایت هــا قرارگرفته و سعی شــده تصویــری از آن 
ارائه شود که مطلوب آمریکایی ها و نظام سلطه 
است؛ تصویری که می تواند دستگاه محاسباتی 
افکاری عمومی را به شــکل مطلــوب تغییر دهد. 
تولید یک فیلــم ســینمایی در هالیــوود و اهدای 
جایزه بهترین فیلم اســکار ۲0۱۲ بــه آن به وضوح 
ماهیــت روشــن و سیاســی آن را آشــکار کــرد. 
وضعیــت به حدی واضــح و روشــن بود کــه حتی 
مراســم اعالم جایــزه هم توســط میشــل اوباما، 
همســر رئیس جمهــور وقــت آمریــکا و به صورت 
پخــش زنــده تلویزیونــی و از داخــل کاخ ســفید 

صورت گرفت. 
تالش بــرای ارائــه روایت هــای تقلبــی از واقعیات 
در تاریــخ اســالم نیــز نمونه هــای فراوانــی دارد. 
روی آوردن دشــمن بــه ایــن ابــزار و تــالش برای 
مطلــوب  کــه  آن گونــه  واقعیــات  جاانداختــن 
اوست، دارای دو معنای تلویحی است؛ نخست 
آنکــه ایــن اقــدام و روی آوردن بــه روایت ســازی 
و روایــت معکــوس از تاریــخ بعــد از تالش های 
ناکام جنگ نظامــی و اقتصادی علیــه جمهوری 
اســالمی صورت می گیرد. به عبــارت بهتر، نفس 
روی آوردن دشــمن به این عرصه نشــان دهنده 
آن اســت که دشــمن حداقل از فشــار نظامی و 
اقتصــادی علیه جمهــوری ناامیدشــده و الجرم 
به یک جنگ شناختی و ادراکی روی آورده است. 

اما ســمت دیگــر این واقعیــت، احســاس خطر و 
زنگ هشــدار اســت. تغییر نگرش های شــناختی 
و ادراکــی یک جامعــه و روایت ســازی های دروغ از 
واقعیت، دستگاه محاسباتی جامعه را تغییرداده 
و در درازمدت آن ها را به سمت وسوهایی خواهد 
کشــاند کــه مطلــوب همــان کســانی اســت کــه 
روزگاری برای مهار انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی 
را به ایرانیان تحمیل کردند و بعد هم به فشارهای 
اقتصــادی روی آوردنــد. تأســف بار آنکــه بعضــی 
چهره های داخلی هم در این میان کمک حال این 
جنگ روایی و شــناختی شــده اند و آب به آســیاب 

دشمن می ریزند. 
در چنیــن موقعیتــی اســت کــه روایــت صحیح و 
درست از تاریخ و انقالب و مبارزات ضداستعماری 
ملت ایران اهمیتــی دوچندان می یابد و هشــدار 
اخیر رهبر انقالب هــم معنادارتر می شــود: »این 
همــان حرفی اســت که بنــده همیشــه میگویم؛ 
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتان و کشور 
خودتــان و انقالبتــان را. شــما اگــر روایــت نکنید، 
دشــمن روایت میکند؛ شــما اگر انقــالب را روایت 
نکنیــد، دشــمن روایت می کند؛ شــما اگــر حادثه 
دفــاع مقــدس را روایــت نکنیــد، دشــمن روایــت 
می کند، هر جور دلش میخواهد؛ توجیه می کند، 
دروغ می گویــد ]آن هــم[۱80 درجه خــالف واقع؛ 
جای ظالــم و مظلــوم را عــوض میکند. شــما اگر 
حادثه تسخیر النه جاسوسی را روایت نکنید -که 
متأسفانه نکردیم- دشمن روایت میکند و کرده؛ 
دشــمن روایت کرده، با روایتهــای دروغ. این کاری 
است که ما باید انجام بدهیم؛ وظیفه جوان های 

ماست.«   ۱400/۹/۲۱

ادامه از  صفحه ۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

به گمان بنده، ســـاختار فرهنگی کشـــور نیاز به یک 
بازسازی انقالبی دارد. ما مشـــکل داریم در ساختار 
فرهنگی کشـــور؛ و یک حرکـــت انقالبی الزم اســـت. 
البّته »حرکت انقالبی« یعنی خردمندانه و عاقالنه. 
انقالبی باید باشـــد، بنیانـــی باید حرکت بشـــود، در 
عین حال برخاســـته ی از اندیشـــه و حکمت باشـــد. 
اگـــر دولتهـــا و بخشـــهای فرهنگـــی دولـــت بـــه این 
مجموعه هـــای جـــوان و عالقه منـــد کمـــک بکنند، 
قطعًا کارهای بزرگی انجام خواهد گرفت و قدمهای 
قانـــه ای برمیدارند؛ صدها طرح ابتـــکاری در این 

ّ
خال

زمینه وجـــود دارد در اختیار این جوانهـــا، که گاهی 
اوقات انســـان میبیند کارهای بزرگی اینها میتوانند 
انجام بدهند و به ذهنشـــان می آیـــد؛ خب امکانات 
میخواهند و امکانات در اختیار دولت است؛ بایستی 
حمایت هوشمند انجام بگیرد. استعدادها را کشف 
کنید، از آنها حمایت کنید، آزادی شان را تأمین کنید؛ 

البّته آزادی در چارچوب اصول قانون.         6 /۱400/6   

مرحوم حاج آقا نوراهلل انصافًا از یک نظر، قله ی این خاندان اســـت. ایشـــان از لحاظ علمی، شـــاگرد میرزا و اصحاب 
ســـامره اســـت که چند ســـالی در آن جا زندگی کرده و برگشـــته و شـــاگرد پدرش - یعنی همان مکتِب مرحوم شیخ 
محمدتقی، صاحب حاشـــیه - اســـت که در اصفهان رواج پیدا کرد و مکتب علمی شـــد و علمای بزرگی را هم تربیت 
کرد. از لحاظ فهم سیاسی هم بسیار مرد فهیم و جلوتر از زمان خودش بود؛ هم در قضیه ی مشروطه، انسان این 
مسأله را مشاهده میکند، هم در قضیه ی رضاشاه. این حرکتی که ایشان در ۱۳45 و ۱۳46 شروع کرد که قم را پایگاه 
خودشـــان قرار داد و انتظاراتی را از رضاشـــاه مطرح کرد، کارهای خیلی بزرگی اســـت؛ منتها آن اســـتبداد رضاخانی و 
 اگر یک مقدار آن فشار دیکتاتوری رضاخانی نبود، 

ّ
سرنیزه و قلدرِى رضاخانی نگذاشت این قضیه موج پیدا کند؛ واال

این قضیه در همه ی ایران موج پیدا میکرد و شاید نتایج بسیار مهمی را انسان میتوانست حدس بزند که بر آن مترتب 
میشد؛ لیکن نگذاشتند، بعد هم که به شهادت و مسموم کردن ایشان منتهی شد. بنابراین، از لحاظ فهم سیاسی 
هم ایشان خیلی مهم بوده است.         ۱۳84/05/۱5       |      به مناسبت چهارم دیماه؛ سالروز شهادت حاج آقا نوراهلل نجفی ) ۱۳04 ش(

دولت از مجموعه های جوان، حمایت 
هوشمند کند 

قا نوراهلل نجفی از زمان خود در فهم سیاسی جلوتر بود  حاج آ

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال: آیا شرکت و دریافت جایزه، در مسابقاتی 
که به برنده مسابقه جایزه می دهند، جایز است؟
جواب:   در صورتی که مفسده ای نداشته باشد و 
به گونه ای نباشد که از بازنده مالی گرفته شده و 

به برنده داده شود، فی نفسه اشکال ندارد.

حکم شرکت در مسابقه با جایزه 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

درگذشـــت شـــهادت گونه ی ســـفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اســـالمی در یمن جناب آقای حسن ایرلو 
رحمة اهلل علیه را به خاندان گرامی و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون مجاهدت دراز مدت 
وی تســـلیت و تبریک عرض میکنم. پرونده ی افتخار آمیز او مجموعه ئی از مجاهدات سیاسی و تالشهای 
دیپلوماســـی و تحرک اجتماعی است. دو برادر وی پیش از او به فیض شـــهادت رسیده اند. رحمت خدا بر 

این برادر جهادگر و خاندان صبور و بصیر و فداکارش باد.     ۱400/۱0/۱    
پیام تسلیت درپی درگذشت شهادت گونه آقای حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن

عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود. معجزه 
بود     که از یک مادر باکره متولد شـــد. معجزه بود 
که در مهد سخن گفت. معجزه بود که برای     بشر 
صلح و صفا و روحانیت آورد. همه معجزه، همۀ 
انبیا معجزه هســـتند، و همه برای     ساختن بشر 
آمدند. همه می خواهند که بشر به راه مستقیم 
الهی سیر کند، و همه     می خواهند که تمام افراد 
بشـــر در صلـــح و صفا و برادری زیســـت کنند. این 
وظیفۀ مأمورین     الهی است که در دنیا آمده اند 
برای اینکه بشر را از این عالم به عالم باال ببرند. و 
یک     وظیفه هم روحانیین ملتها دارند؛ روحانیین 
مسیح، روحانیون مسلم، روحانیون یهود،     همۀ 
روحانیون. و آن وظیفه تبعیت تام از پیغمبرها، و 
از آنهایی که آمدند برای تربیت بشر     و برای صلح و 

صفا بین تمام افراد بشر.   4 /۱۳58/۱0   

در نظام اســـالمی، اقتصاد نقش بســـیار مهّمی 
دارد. اینکه بعضی تصّور کنند که در نظام اسالمی 
به مقوله ی تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی 
و تولیـــد بنگاه هـــای مهّم ثروت ســـاز بی اعتنائی 
شده، خطای بزرگی اســـت؛ چنین چیزی نیست. 
یکی از ارکان مهّم نظام اســـالمی ثروتمند کردن 
ی. البّته نوع نگاه 

ّ
جامعه و کشـــور است؛ ثروت مل

نظام اســـالمی به ثروت با نـــوع نگاه حکومتهای 
ماّدی و سیستم های ماّدی -چه با آنچه در دنیا، 
سرمایه داری و تحت عنوان لیبرالیستی شناخته 
میشـــود؛ چه با آنچه تحت عنوان مارکسیستی 
و نظـــام سوسیالیســـتی و مانند اینها شـــناخته 
میشـــود- تفاوت دارد. در نظام اسالمی، تولید 
ی به 

ّ
ی یک ارزش اســـت، توزیع ثروت مل

ّ
ثروت مل

نحو عادالنه هم یک ارزش اســـت؛ اسالم معتقد 
ی و باال رفتن سطح رفاه 

ّ
اســـت به تولید ثروت مل

عمومی جامعه.       ۱۳۹8/8/۲8   

از نظر اســـالم، زن و شـــوهر دو شـــریک زندگی 
هستند و باید نسبت به یکدیگر با محبت رفتار 
کنند. مرد حق نـــدارد بـــه زن زور بگوید؛ زن هم 
حق ندارد به مرد زور بگوید. احـــکام و مقّررات 
اســـالمی، در مورد ارتباطات زن و مرد در داخل 
عائله و خانواده، بســـیار دقیق و ظریف است. 
خدای متعال، با توّجه بـــه طبیعت زن و مرد، با 
توّجه به مصالح جامعه ی اسالمی، این احکام 
را معّین کرده است. اینها همه به خاطر طبیعت 
زن و مرد اســـت. هر کـــدام ویژگـــی ای دارد. در 
داخـــل خانـــواده، کار و روحّیات مـــرد را نباید از 
ـــع کرد؛ روحیات زن را هم نباید کســـی 

ّ
زنان توق

ـــع کند. هـــر کدام یـــک خصوصیات 
ّ

از مرد توق
طبیعـــی و روحـــی دارنـــد کـــه مصلحت بشـــر، 
مصلحت جامعـــه، مصلحت نظـــام اجتماعی 
زن و مرد این اســـت که اگر رعایت شد، هم این 

خوشبخت است و هم آن.         ۱۳۷۹/۹/۲5    

سفیر مجاهد و کارآمد

 هدف انبیاء
 هدایت بشر به راه 

مستقیم الهی است 

ی در نظام اسالمی
ّ
 تولید ثروت مل

 یک ارزش است

 زوجین حق زورگویی 
به یکدیگر را ندارند 

عکس نوشت  

تصویری از مرحوم حسن ایرلو، در دیدار ســخنگوی جنبش انصاراهلل یمن با رهبر انقالب،۱۳۹8/۵/۲۲
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