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این شهدای ما، همین جوانهای شما، اگر نمیرفتند و دفاع نمیکردند، امروز دشمنان اهل بیت، حرم حضرت زینب را با خاک یکسان کرده 
بودند، سامرا را با خاک یکسان کرده بودند، اگر دستشان میرسید کاظمین و نجف و کربال را هم با خاک یکسان کرده بودند. اینها رفتند 

از مرز والیت دفاع کردند، از مرز دین و حریم اهل بیت دفاع کردند و به شهادت رسیدند.     1397/12/22  

مزار: گلزار شهدای »شنب غازان« تبریز

شهدای مدافع حرم از مرز والیت دفاع کردند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم اکبر زوار جنتی

شهید هفته  

محل شهادت: فرودگاه تی4 - سوریه تاریخ شهادت: 1397/1/20

ادامه در صفحه 3

مســجد، خانه مؤمنان، محل عبادت و نیایش،  سخـــن
مکانی برای انتقال معارف اسالمی، محل تبیین هفتـــــه

احــکام و مفاهیــم اســالمی و جایــی بــرای حــل 
مشــکالت و معضالت جامعه اســت. نهادی که 
نقشــی محوری در تحوالت اســالمی از صدر اســالم تاکنون 
داشــته اســت؛ مســجد چه در زمان نبی مکرم�، چه در 
زمان امیرالمؤمنین �و در دوره های بعد تا امروز همواره 
محــل تربیــت و رویــش نیروهــای مومن و موحد بــوده و در 
دوره ها و فرهنگ های مختلف بومی با اثرگذاری های متنوع 
و شــگرف نقــش آفرینــی کــرده اســت.  مســجد مرکــز همــه 
تصمیم گیری های مهم و کارهای بزرگ بوده است و همواره 
مساجد در طول تاریخ فرهنگ ساز و جریان ساز و مکانی برای 
گسترش معنویت در جامعه بوده اند، »خانه ی خدا و خانه ی 
نس با خدا و جلوت حشر با مردم، کانون ذکر و 

ُ
مردم؛ خلوت ا

معراج معنوی و عرصه ی علم و جهاد و تدبیر دنیوی؛ جایگاه 
عبــادت و پایــگاه سیاســت، دوگانه هــای به هم پیوســته ئی 
است که تصویر مسجد اسالمی و فاصله ی آن با عبادتگاه های 

رائج ادیان دیگر را نمایان میسازد.«      13۸9/۰7/1۸
حضــور جوانــان و نوجوانــان، روحانیون و معلمــان آگاه و 
دلسوز و همه اقشــار جامعه می تواند مساجد را به کانون 
ذکر و عبــادت و اندیشــه و معرفت مبدل ســاخته و نســل 
جوان را از گزند تهاجم های فکری و فرهنگی مصون ســازد. 
اما برای اینکــه یک مســجد به جایــگاه طراز اســالمی خود 
برسد، حتمًا باید به جایگاه واقعی مســجد واقف باشیم و 

از سوی دیگر برای نقش آفرینی مساجد، برنامه  یزی کنیم.
   از محراب عبادت تا میان داری در جهاد 

مسجد محل ذکر و یاد خدا و از سوی دیگر محلی برای تدبیر 
مسائل اجتماعی از خاســتگاه دینی است، مسجد بعنوان 
ابتکار ناب اســالم، هیــچ گاه در جوامــع اســالمی، اصالت و 
ارزش خود را از دســت نــداده و نمی دهد. اینگونه نیســت 
که تاریــخ مصرفی داشــته باشــد و روزگارش به ســر آید. در 
هر جامعه ای از مســجد و اهمیت راهبردی مســجد غفلت 
شــود، آن جامعه ضرر خواهد کرد و عقب خواهــد رفت. در 

تاریخ معاصر ایران، همین مساجد 

با افتخار ایرانی       |     4  
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استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 
حق همه کشورها است         

هنر انقالبی؛ میدان دار »جنگ روایت ها«
بررسی ابعاد رسالت تاریخی هنرمندان در هنگامه جنگ ترکیبی دشمن، به مناسبت سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی

اقتصاد مســئله اول کشــور است

دیــن، اداره کننده زندگی انســان  در همه صحنه ها اســت

نگاهی به نقش مساجد در فرهنگ سازی و تربیت  جوانان و نوجوانان قرآنینگاهی به نقش مساجد در فرهنگ سازی و تربیت  جوانان و نوجوانان قرآنی

مسجـــد قـــرآنی مسجـــد قـــرآنی 
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بررسی ابعاد رسالت تاریخی هنرمندان در هنگامه جنگ ترکیبی دشمن، به مناسبت سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی

یادداشت  هفته

جنگ امروز دنیــا، بیش و پیــش از آنکه جنــگ توپ ها و 
تانک ها باشــد، جنــگ پیام ها و روایت هاســت و کســی 
پیــروز ایــن میــدان اســت کــه ســریع تر و هنرمندانه تر 
روایت کند. به تعبیر ساده و خودمانی، کسی می تواند 
پیروز ایــن میدان نفس گیر باشــد که مخاطــب را خوب 
بشناســد و پیــام را بــه خوبــی و درســتی،  بــه او منتقل 
کند. حاال اگر پیــام از طرف جبهه حق باشــد، این دقت و 

ظرافت برای روایت آن، اهمیت دوچندان می یابد.
اگر غیر از این باشد و جبهه حق، از تبیین مبانی معرفتی 
خود یا روایت و بازخوانی داشته ها و افتخاراتش غفلت 
کند، یا اینکه روایتش ناقص و آشــفته و غیرهنرمندانه 
باشــد، اصحاب باطل در اندک زمــان، کاری می کنند که 
ورق برگردد و جای جالد و شهید، قاتل و مقتول و ظالم 
و مظلوم عوض شــود و این همان واقعیتی اســت که 
در صحنه امروز جهان بارها و بارها توســط جبهه باطل 
تکرار شــده و می شــود، آن هم فقط به لطــف برتری در 
میدان رســانه و هنر و در نهایت، با ارائه روایت مزورانه و 

گمراه کننده.
»شــما روایت کنید حقایق جامعه  خودتان و کشــور 
خودتــان و انقالبتــان را. شــما اگــر روایــت نکنیــد، 
دشــمن روایــت می کند؛ شــما اگــر انقــالب را روایت 
نکنید، دشمن روایت می کند؛ شــما اگر حادثه  دفاع 
مقــدس را روایــت نکنیــد، دشــمن روایــت می کند، 
هر جــور دلــش می خواهــد؛ توجیــه می کنــد، دروغ 
می گویــد، آن هــم 1۸۰ درجــه خــالف واقــع! جــای 
ظالــم و مظلــوم را عــوض می کنــد.«     21 /9/ 14۰۰ 
حال بایــد به ایــن نکته مهــم و اساســی پرداخت که 
رســالت اهالی هنر در میدان جنگ روایت ها چیست 
و چگونه بایــد عمل کنند تــا فرصت التبــاس حق به 

باطل، از دشمن گرفته شود؟

    هنر انقالبی کدام است؟
وقتی انقالب مردم ایــران در 22 بهمن به ثمر نشســت 
و بســاط یک ظلم 25۰۰ ســاله برچیده شــد، به موازات 
تحــول در همــه عرصه هــا، در میــدان هنــر هــم نســل 
و  شــاعران  و  جدیدی از سینماگران و اهالی نمایش  
هنرمندان عرصــه تجســمی و ... ظهــور کردنــد که هم 
پیام حق را خــوب درک کرده بودنــد و هم ابــزار هنر را در 
اوج مهــارت و ذوق با خود همراه داشــتند. با این تعهد 
و تخصــص هنرمندانــه، در ســال های دهــه 6۰ و نیمه 
دهه 7۰ آثار مانــدگار هنری در رشــته های مختلف - به 
ویژه سینما، تلویزیون و مســتند - خلق شد که تالش 
می کرد تا حقیقت اسالم و انقالب اســالمی مردم ایران 
و جنگ نابرابــری را که قدرت هــای زورگو بــر آنها تحمیل 

کرده بودند، به خوبی روایت و تبیین کنند.
با گــذر از نیمه های دهــه 7۰ به بعــد تا امــروز، هرچند 
استعدادهای پرشــور و متعهد جدیدی برای خلق آثار 
قوی در این حــوزه شــکل گرفتند،  امــا - بنا بــه دالیل 
مختلف - آن موج پرشور، کمرنگ شد و امروز هم بیم 
آن می رود که این چــراغ فروزان دچار روزمرگی شــود. 

در شرایطی که نظام ســلطه به اتکای هیمنه شیطانی 
هالیوود و امثال آن، تالش می کند تا چهره ای شــیک و 
اتو کشــیده و حق به جانب از خود بــه نمایش بگذارد، 
»هنــر انقالبــی« و »هنرمنــد متعهــد« بایــد در تبیین 
حقایق از پوسته انفعال و ترس خارج شود، فرصت ها 
و تهدیدهای پیش روی کشــور را همانطور که هســت، 
تبیین کند، به موقع بشــارت و هشــدار دهد و مراقب 
هضم شــدن در نظریه ها و ســبک های رفتــاری جریان 
ضددین در هنر باشــد و قبل از همه اینها،  حق و باطل 
را خوب بشناســد و ابزار هنری اش را تقویت و از گرداب 

کلیشه ها خارج کند.
 »مهمتریــن وظیفــه ]انســاِن هنــری و فرهنگــی[ هــم 
غــون رســاالت اهَّلل و 

ّ
ذیــن یبل

ّ
تبلیــغ و تبییــن اســت؛ ال

 اهَّلل؛ ایــن یــک معیــار 
ّ

یخشــونه و ال یخشــون احــدا اال
اســت؛ حقیقتــی را کــه درک می کنیــد، آن را تبییــن کنیــد. 
کســی انتظــار نــدارد برخــالف آنچــه کــه می فهمیــد 
حــرف بزنیــد. نــه، آنچــه را کــه می فهمیــد، بگوئیــد. 
البتــه بــرای اینکــه آنچــه می فهمیــد درســت و صــواب 
باشــد، بایــد تــالش و مجاهــدت کنید؛ چــون در حــوادِث 
فتنه       گــون، شــناخت عرصــه دشــوار اســت، شــناخت 
اطــراف قصــه دشــوار اســت، شــناخت مهاجــم و مدافــع 
دشــوار اســت، شــناخت ظالــم و مظلــوم دشــوار اســت، 
شــناخت دشــمن و دوســت دشــوار اســت. اگــر بنــا 
باشــد یــک شــاعر هــم مثــل دیگــران گــول بخــورد، فریب 
بخــورد و بی       بصیرتــی بــه ســراغش بیایــد، ایــن خیلــی 
دون شــأن یــک انســان هنــری و یــک انســان فرهنگــی 
اســت. پــس بایــد حقیقــت را فهمیــد؛ بعــد هــم بایــد 
همــان حقیقــت را تبلیــغ کــرد. نمی شــود بــا شــیوه       های 
ــتمداران  ــتگران و سیاس ــیوه       های سیاس ــی - ش سیاس
- در عالــم فرهنــگ حرکــت کــرد، ایــن خــالف شــأن 
فرهنــگ اســت. در عالــم فرهنــگ بایســتی گره       گشــائی 
کــرد؛ بایســتی حقیقــت را بــاز کــرد، بایســتی گره       هــای 
ــان  ــی هم ــن الزم دارد، یعن ــن تبیی ــرد و ای ــاز ک ــی را ب ذهن

کار انبیــاء.«     14 /6/ 13۸۸
در این میدان خطیــر »هنرمند، هم در بــاب فرم و قالب 
هنِر خودش و هم در قبال مضمون تعهد دارد. کســی 
که قریحه هنری دارد، نباید به ســطح پاییــن اکتفا کند. 
این یک تعهد است. هنرمند تنبل و بی تالش، هنرمندی 
که برای تعالی کار هنرِى خودش و ایجاد خالقیت تالش 
نمی کنــد، در حقیقت به مســئولیت هنری خــودش در 
قبال قالب عمل نکرده اســت. هنرمند باید دائم تالش 

کند.«     1 /5/ 13۸۰
هنرمند متعهد و انقالبــی، باید همــان کاری را بکند که 
آوینی کرد و ماندگار شــد؛ هرچقدر هم که بر او تاختند، 
کوتاه نیامد و از پا ننشست و شد، »سید شهیدان  اهل 

قلم« و نماد »هنر انقالب اسالمی«.

    آوینی چه کرد؟
شــاید کمتر کســی مثل ســیدمرتضی آوینی عمــق نیاز 
فکری و هنری این انقالب را فهمید و احساس کرد، باید 

برای آینــده این کشــور آثاری خلــق کرد تا کســی فرصت 
پوشــاندن چهره حق با نقاب هــای دروغ و تزویــر را پیدا 

نکند.
آوینی »خان گزیده ها« را ســاخت تا ظلم سیستماتیک 
خان هــا و خانزاده هایــی را روایت کند کــه در حصار امن 
رژیم ستمشــاهی نشســته بودند و هرچه از دستشان 
بر می آمد، بر جان و مال و ناموس روســتاییان مظلوم 
روا می داشتند؛ همان روســتاییانی که دودمان پهلوی 
تالش کرده بود تا با نمایش های شکســت خورده مثل 

اصالحات ارضی، خود را مدافع حقوقشان جلوه دهد.
را  فراموشــی«  دیــار  »گم گشــتگان  مرتضــی،  ســید 
نویسندگی و کارگردانی کرد تا نشــان دهد، توسعه ای 
که به بهای فراموشی و نابودی بشاگرد و امثال بشاگرد 
تمام شود، به َپر کاهی هم نمی ارزد و نباید مقهور زرق و 

برق های ظاهری آن شد.
او در میدان قلــم هم از »جهــاد تبیین« کم نگذاشــت؛ 
»توســعه و مبانی تمــدن غرب« را نوشــت تــا حقیقت 
توســعه غربــی را بــرای عــده ای در داخل، کــه آن روزها 
سودایش را داشتند، بازنمایی و روایت کند؛ توسعه ای 
که معتقد اســت،  اگر فرهنــگ جامعه هم نابود شــد و 
ضعیفان و محرومــان زیر چرخ دنده هایش له شــدند، 
اشــکالی ندارد؛ در عــوض بعــد از چند صباحی نــو نوار 

می شویم!
و باالخره »روایت فتح« را ســاخت تا دفــاع مقدس را به 
خوبی روایــت کنــد؛ دفاعی که بــا حضور همه اقشــار و 
همــه پابرهنــگان و دلــدادگان مکتب اســالم، مقدس 
شــد و با دفاعی ۸ ســاله، بینــی دیکتاتور عــراق و همه 
قدرت های شــرق و غرب عالم که پشت سرش ایستاده 

بودند، به خاک مالیده شد.
این هنر انقالبی اســت و این هنرمند متعهــد و انقالبی 
اســت. به قول خــود ســید مرتضــی: "هنرمنــد موحد 
گذشته از آنکه باید جهان را به مثابه نشانه ای برای حق 
ببیند و به حقایق متعالی اشاره داشته باشد،  باید زبان 
سمبلیک اشیاء را با توجه به این حقیقت پیدا کند که هر 
شــیء در واقع آیت و نشانه حق اســت و از وجه خاصی 
به حق اشــاره دارد و این اشــارات نیز با یکدیگر متفاوت 
اســت... هنرمند باید اهل درد باشــد و ایــن درد نه تنها 
سرچشمه زیبایی و صفای هنری، بلکه معیار انسانیت 
است. آدم بی درد هنرمند که نیســت هیچ، اصاًل انسان 

نیست." 
امــروز و در طلیعــه قــرن 15 هجــری شمســی، جهــان 
دستخوش آشوب های فکری و معنوی است و دوباره 
نوبت اهالی هنر اســت که با فهم دقیق حقایق و روایت 
هنرمندانــه و متعهدانه، نقش خــود را در میدان جنگ 
روایت هــا ایفــا کنند. روایتــی دقیق از مســیر رو به رشــد 
و تعالــی جامعه اســالمی ایرانــی در انبــوه هجمه های 
اقتصــادی، رســانه ای و اقتصــادی دشــمن. تبیینــی 
درســت از جنس جهــاد در مقابــل جنگ ترکیبــی جبهه 
دشــمن، رســالت هنر انقالبی و هنرمند انقالبــی امروز 

است. 

انقالبی؛میداندار»جنگروایتها« هنر
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جمهوری اسالمی عماًل اثبات کرد و نشان داد که دین در صحنه 
زندگی انســـانها دخالت دارد و دین مقّدس اسالم نیامده است 
تا انســـانها در کنج معبدها، فقط به عبادت مشـــغول شـــوند. 
بلکـــه صحنه زندگـــی مردم، صحنه سیاســـت و عرصه مســـائل 
عظیـــم اجتماعـــی و سیاســـی و اقتصـــادی، در قلمـــرو احکام 
مقّدس اســـالمی اســـت. دین اســـالم - بلکه همه ادیان الهی 
- سیاســـت و علم و زندگی و مســـائل اجتماعی را در متن خود 
دارند. نمیشود کسی به بخشـــی از دین معتقد و عامل باشد و 
به بخشی دیگر نباشد. دین، اداره کننده زندگی انسان در همه 

صحنه ها، از جمله صحنه سیاست است.  1372/3/14 

دین، اداره کننده زندگی انسان
 در همه صحنه ها است 

خطبه های انقالب  

قرآن ذکر
 و وسیله ارتباط با خداست 

به رسم آیه ها  

در یکی از دعاهـــای مربوط به نافله ی شـــب ]چنیـــن آمده[: 
عوُذ ِبَک ِمَن الَکَســـِل َو الَهَرِم َو الُجبـــِن َو الُبخِل َو 

َ
 ِاّنی ا

َ
ُهّم

َ
لل

َ
ا

ِة َو الَقســـَوة؛ به خدا پنـــاه میبریم از غفلـــت. خب پس 
َ
الَغفل

»غفلت« نقطه ی مقابل »ذکر« اســـت؛ قرآن هم ذکر اســـت. 
نس پیدا کنید، ذکر بیشتر خواهد 

ُ
هر چه شما با قرآن بیشتر ا

شـــد. و البّته »ذکـــر« و »مراقبه« تقریبًا همســـان یـــا به یک 
معنـــا مّتحدند؛ ]همـــان[ مراقبه کـــه این همه اهـــل معنا و 
کان عروج 

ّ
اهل ســـلوک روی آن تأکیـــد میکنند و میگوینـــد پل

انســـان مراقبه اســـت؛ مراقب خود بودن. گمـــان میکنم در 
حســـینقلی همدانـــی یا یکی 

ّ
فرمایشـــات مرحـــوم آخوند مال

از شاگردهای ایشـــان یک وقتی دیدم که ایشـــان میفرمایند 
بدون مراقبه هم گاهی حال برای انسان پیدا میشود اّما این 
حال باقی نمیماند؛ اگر مراقبه بود، آن حال معنوی هم برای 
نس با قرآن این 

ُ
انســـان باقی میماند. بنابراین تالوت قرآن، ا

خصوصّیات را دارد.   14۰1/1/14  

حال خوش معنوی 
بدون مراقبه پایدار نخواهد بود

درس اخالق  

یکی از نامهـــای مبارک قرآن »ذکر« اســـت. در خـــود قرآن چند 
جا تعبیر »ذکـــر« به کار برده شـــده و مـــراد، قرآن اســـت؛ مثاًل 
نزلناه«)1( در ســـوره ی انبیاء کـــه قرآن به 

َ
»َو هذا ِذکـــٌر ُمبـــاَرٌک ا

ُه 
َ
کـــَر َو ِاّنا ل لَنا الّذِ

َ
عنوان »ذکر« معّرفی شـــده، یـــا »ِاّنا َنحـــُن َنّز

حاِفظون«)2( در ســـوره ی حجر که اینجا هم همین  جور است 
َ
ل

و چند جای دیگر قرآن؛چـــرا »ذکر«؟ ذکر یعنـــی »یاد«؛ »قرآن، 
ذکر اســـت« یعنی چه؟ یعنی »مّذِکر« اســـت، یادآورنده است؛ 
قرآن، ما را به یاد مـــی آورد. ... قرآن ذکر اســـت؛ یعنی در نهایت 
رّیت است. این قرآن است. خب »ذکر«  یادآوری و در نهایت مذّکِ
وســـیله ی ارتباط اســـت؛ ذکر یعنی یاد؛ اگر میخواهیـــم با خدا 
ارتباط داشته باشیم، با بهشت ارتباط داشـــته باشیم، با باطن 
عالی رتبـــه ی خودمان کـــه خدای متعـــال برای ما قـــرار داده و 
میتوانیم به آن برســـیم و به آن فعلّیت بدهیم، ارتباط ]برقرار[ 

کنیم، باید به یادش باشیم.   14۰1/1/14   
1(ســـوره انبیاء، بخشـــی از آیه5۰           |          2( ســـوره حجر، آیه 9

بودند که پایــگاه روشــنگری و ترویج افــکار صحیح 
اســالمی و ضــد طاغوتی بودنــد؛ همین مســاجد 
بودند که مــردم را همدل و هم صدا علیه اســتکبار 
و اســتبداد شاهنشــاهی کردنــد. مــردم مؤمــن 
انقالبــی  کــه براســاس آموزه هــای ضداســتکباری 
و ظلم ســتیزانه قرآنــی، بــا هــدف تحقــق حکومت 
دینی کنــار یکدیگر قــرار داشــتند و نبض مبــارزه در 
هر محله را در دســت می گرفتند و مبارزه گسترده و 
فراگیر با رژیم پهلوی را تا رســیدن بــه پیروزی انقالب 
اســالمی ادامه دادند، مســاجد را به پایــگاه مبارزه 
تبدیــل کردنــد. در دوران جنــگ تحمیلــی نیــز  نهاد 
مســجد با نقش آفرینی فعال، محلی بــرای اعزام و 
پشــتیبانی از رزمندگان دفاع مقدس شد. فرهنگ 
جاری توحیدی مســجد، هیچ گاه متوقف نشــده و 
مساجد در طول سال های گذشــته در عرصه های 
کمک های مؤمنانه و دســتگیری از اقشــار ضعیف، 
خدمات اجتماعی، تربیت و آموزش نیروی انسانی 
و فرهنگ ســازی، خدمات متنوعی انجام داده اند.   
همین تجربه ســال های گذشــته در دوران شــیوع 
بیماری کرونا، نشان می دهد که چگونه مسجد در 
میان معرکه ها ایســتاده و هرگاه هجــوم یا خطر یا 
تنگنایی در جامعه حس شده اســت، به سرعت به 

میان دار حرکت جهادی مبدل گشته است. 
   نسخه  هدایت زندگی فردی و اجتماعی 

اسالم دینی است که خود را در گوشه عبادت گاه یا 
در بعد زندگی فردی انســان محدود نکرده است، 
از منظر قرآن، تمامی صحنه هــای مختلف زندگی 
انســان، آوردگاه حق و باطل اســت و انســان باید 
با تمســک به قــرآن و دســتورات دینی، بــا بصیرت 
وظیفه خود را تشخیص دهد.  در زیست مؤمنانه 
همانگونــه کــه مســجد دارای ابعــاد دنیــوی و 
اخروی اســت، قرآن کریم نیز دارای وجوه متفاوت 
امــا مرتبط بــا زندگی انســان اســت؛ »قــرآن صرفا 
معطــوف به انــس فــردی افــراد و مناجاتشــان با 
پروردگار نیســت. بلکه جامعه مأنوس بــا قرآن در 
همه جهات فــردی، خانوادگــی، اجتماعی و حتی 
سیاسی رشــد خواهد کرد.«     1399/۰2/۰6 از این 
منظر قــرآن به یــک بخش محــدود از زندگی بشــر 
اختصاص ندارد، بلکه »هدایــت قرآنی، مربوط به 
همه ی گســتره ی عظیم زندگی بشــر است؛ یعنی 
این جور نیســت که قرآن در یک بخشــی انســان را 
هدایت کنــد و در یک بخش دیگری از مــوارِد مورد 
نیاز بشر و زندگی بشــر، انســان را مهمل بگذارد و 
بی اعتنــا عبور بکنــد؛ نه، قرآن مشــِرف بــه همه ی 
گوشه و کنارهای صحنه ی زندگی و میدان حضور 

بشر است«     14۰۰/۰1/25
   مسجد محل رونق معنوی محله  

بدون شــک برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، 
انجام کارهای تشــکیالتی و استفاده از شبکه وسیع 
مســاجد کــه بــه شــکل بومــی و محلی و بــه صورت 
خودجــوش فعالیــت می کننــد از مهمتریــن کارهــا 
است. دست اندرکاران مساجد و نیروی های مؤمن 
با برنامه ریزی ، نوآوری و تالش مضاعف، میتوانند در 
مسیر قرآنی شدن جامعه، قدم های مهمی بردارند. 
»در زمینــه ی فّعالّیتهــای قرآنی، خــب کارهای خیلی 
خوبی شــده؛ لکن اینها کافی نیســت؛ ما به تالشهای 
بیشــتری احتیــاج داریــم. یکــی از پیشــنهادهایی که 

به ما شــد و کار درســتی اســت و من مطرح میکنم و 
شماها هر کدام که میتوانید انجام بدهید، این است 
که مســاجد یک محلـ ـ حاال مثاًل در تهران، مســاجد 
فالن بخش از تهران که سه تا، چهار تا، پنج تا مسجد 
استـ ـ هر کدام از اینها یک پایگاه قرآنی باشند و با هم 
ارتباط داشته باشند؛ اینها بروند به مهمانی آنها، آنها 
بیایند به جلســه ی اینها؛ با هم مســابقه بدهند.«     
14۰1/۰1/14 حضــور مجتمــع مؤمنیــن در مســاجد و 
برنامه ریــزی تربیتــی و تشــکیالتی بــا محوریت قرآن 
کریــم در شــکل های گوناگــون جلســات قرائــت و 
تالوت، تفسیر، حفظ و برگزاری برنامه هایی همچون 
مســابقات قرآنــی کــه منجــر به تشــویق نوجــوان و 
جوانــان و ایجــاد انگیــزه و شــور می شــود می تواند 
رونقی معنوی به محالت هر شــهر و روســتا بدهد و 
عطــر قــرآن هر کوی و برزن و فضای معنوی کشــور را 

معطر سازد.
   هر مسجد یک پایگاه قرآنی

مســجد بــه عنــوان پایگاهی بــرای تواصــی به حق 
و رشــد و تعالــی معنــوی، همــواره محــل تربیــت 
نســل های مؤمــن بوده اســت، ظرفیتی کــه اگر به 
درســتی به کار گرفته شــود می تواند بهترین محل 
بــرای تربیت و رشــد نوجوان و جوان باشــد. جوان 
را با فرهنگ قرآنی تربیت کرده و دســتورات قرآنی را 
در وجودش نهادینه کند. همکاری ائمه جماعات، 
هیئت امنای مســاجد، پایگاه های بســیج، هیئت و 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد و مراکز دخیل 
در هــر مســجدی، در فعال ســازی ایــن ظرفیت ها، 
نقــش مهــم و اثرگــذاری خواهد داشــت. عــالوه بر 
فعــال بودن هر مســجد، یکــی ازکارهای مهم دیگر 
شــکل گرفتن شــبکه مســاجد محالت و همکاری و 
تعامل آن ها با یکدیگر اســت؛ ارتباطی که به ترویج 
فرهنگ قرآنی کمک می کند. این موضوع از آن جایی 
دارای اهمیت مضاعف می شــود کــه رهبر انقالب، 
راهکار تحقق هدف تربیت ده میلیون حافظ قرآن را 
از مسیر نقش آفرینی مساجد می بینند. »جوانهای 
مــا باید وارد عرصه ی قرآن خوانی، بخصوص حفظ 
قرآن بشوند که ما خب حافظ ]قرآن[ زیاد الزم داریم؛ 
من چند سال پیش هم عرض کردم؛ تالشهایی هم 
شــده منتهــا هنــوز تا آنجا خیلــی فاصلــه داریم. اگر 
بخواهید آن ده میلیون را تأمین بکنید، راهش این 
اســت که نوجوان های ما وارد وادی قرآن بشــوند؛ 
نوجوان که وارد شــد حفظ آســان میشود؛ راهش 
هم این اســت که در مســاجد این کار اّتفاق بیفتد؛ 
هر مســجدی یک پایگاه قرآنی بشــود؛ مساجد این 
محــل بــا همدیگر ارتباط داشــته باشــند، همکاری 
داشــته باشــند؛ اساتیدشــان اینهــا را بــه هم آشــنا 

کنند.«     14۰1/۰1/14
پایان اینکه مســجد ســنگر اســت و امروز مساجد با 
توجه به نرم افزار فکری و فرهنگی اصیل اسالمی که 
برگرفته از قرآن است می توانند در میانه هجمه جنگ 
ترکیبی دشــمن، نوجــوان و جــوان را بــا زالل معارف 
اســالمی آشــنا و بــا تالشــی از جنــس جهــاد تبیین، 
شــبهات و هجمه هــای دشــمنان را خنثــی و نســل 
جــوان را بــرای نقش آفرینی در مســیر انقــالب آماده 
کننــد. راهی که جز با تمســک بــه قرآن، فهــم جایگاه 
تمدنی مســجد، فعالیت جهــادی و خســتگی ناپذیر 
نیروهای مؤمن، حرکت برنامه ریزی شده و همکاری 

و مشارکت مؤمنین امکان پذیر نخواهد بود. 

ادامه از  صفحه 1

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

در اقتصاد هم مســـئله ی  عمده عبارت است 
ـــی، مـــن در این ســـه چهار ســـال 

ّ
از تولیـــد مل

اخیر در شـــعار ســـال مســـئله ی تولید را تکرار 
کردم و البّته دولتها و مســـئولین به قدر توان 
خودشـــان، به قدر هّمت خودشان، با توّجه 
به شرایط بین المللی کارهایی انجام دادند؛ آن 
مقداری که توانستند کارهایی انجام داده اند،  
تالشـــهایی کرده اند ولیکن بـــه نظر من امروز 
مسئله ی اصلی ما، مسئله ی اصلی مسئولین 
اجرائی کشـــور و کســـانی که به نحوی در این 
مسائل، در اداره ی کشور دخالت دارند، عبارت 
است از اقتصاد. خب، رویکردهای جدیدی هم 
انســـان مشاهده میکند که انســـان را دلگرم 
میکند؛ یعنی اگر ان شـــاءاهَّلل این رویکردهای 
مردمـــی و حضـــور مردمی به نحو مناســـبی 
ادامـــه پیدا بکنـــد، این دلگرم کننده اســـت و 
نشـــانه هایی برای امید بیشـــتری در انسان به 

وجود می آورد.   14۰1/1/1

جمهوری اســـالمی ایران اســـتفاده از ســـالح هســـته ای و شـــیمیائی و نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی میداند. ما 
شـــعار »خاورمیانه ی عاری از ســـالح هســـته ای« را مطرح کرده ایم و به آن پایبندیم. این به معنی چشم پوشـــی از حق 
بهره برداری صلح آمیز از انرژی هســـته ای و تولید ســـوخت هســـته ای نیست. استفاده ی صلح آمیز از این انرژی، بر اساس 
قوانین بین المللی، حق همه ی کشـــورها اســـت. همه باید بتوانند از این انرژی ســـالم در مصارف گوناگوِن حیاتی کشور 
و ملتشـــان اســـتفاده کنند و در ِاعمال این حق، وابســـته به دیگران نباشـــند. چند کشـــور غربی که خود دارنده ی سالح 
هسته ای و مرتکب این کار غیرقانونی اند، مایلند توان تولید سوخت هسته ای را نیز در انحصار خود نگه دارند. حرکتی 
مرموز در حال شـــکل گیری اســـت تا انحصار تولید و فروش ســـوخت هسته ای را در مراکزی با نام بین المللی ولی در واقع 

در پنجه ی چند کشور معدود غربی، تثبیت و دائمی کنند.  1391/6/9

اقتصاد مسئله اول کشور است

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، حق همه کشورها است          

با افتخار ایرانی  

مناسبت  

سؤال: شغل من طراحی و فروش لباس بانوان 
اســـت، آیا این شـــغل که مربوط به ســـبک و مد 

میشه از نظر شرعی اشکال دارد؟

جواب: فی نفســـه اشـــکال نـــدارد، ولی نباید 
طـــرح هایـــی را کـــه برگرفتـــه از فرهنگ منحط 
غرب اســـت و با حیاء و عفت عمومی منافات 

دارد، ترویج کنید.

حکم طراحی و فروش لباس بانوان

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

جهاد تبیین  

شـــماها در مـــاه مبـــارک مهمـــان خدا هســـتید؛ 
مهماندار خداســـت و مخلوق مهمان او است. در 
عین حالی که همۀ عالم تحت رحمت الهی اســـت 
و هر چه هســـت رحمت اوســـت و رحمت او به هر 
چیز واســـع اســـت، لکن باب ضیافت، یک باب دیگر 
است، دعوت به ضیافت یک مسئلۀ دیگری است. 
این ضیافت، همه اش ترک اســـت؛ ترک شـــهوات از 
قبیل خوردنیها، نوشـــیدنی ها و جهات دیگری که 
شـــهوات انســـان اقتضا می کنـــد. جوانها متوجه 
باشـــند که در جوانی می شـــود اصالح کند انسان 
خـــودش را. هـــر مقـــداری انســـان ســـنش زیادتر 
می شود، اقبالش به دنیا بیشتر می شود. جوانها 
نزدیکترنـــد به ملکوت. پیرهـــا هر چه می گذرد، هر 
چـــه بر عمرشـــان می گذرد، هی اضافه می شـــود 
یک چیزهایی که آنها را از خدا دور می کند. شـــماها 
در فکر باشـــید که اگر از این ضیافت درســـت بیرون 

آمدید آن وقت عید دارید.  1367/2/27

چـــرا امـــروز جنگ نرم علیـــه ما این  قدر ســـخت 
ت، این اســـت که ما قوی شـــده ایم؛ 

ّ
اســـت؟ عل

مـــا قوی شـــده ایم. امروز جبهه ی حـــق از لحاظ 
زیرساخت  ها، از لحاظ امکانات قوی شده. امروز 
چالش دشـــمن با جبهه ی حق آسان نیست، کار 
دشواری است؛ لذاست که به جنگ نرم متوّسل 
میشوند و همه ی تالش خودشان را میکنند که 
ذهنّیات را خراب کنند؛ این به خاطر قدرت و قّوت 
ما اســـت. دشمن بشـــّدت در حال تالش است، 
بشّدت در حال اثرگذاری و نفوذ است. خب حاال 
چه کار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد 

تبیین.     14۰۰/12/19

خانـــواده، پایـــه ی اصلی در جامعه اســـت، ســـلول 
اســـالمی،  جامعـــه ی  اســـت.  جامعـــه  در  اصلـــی 
بـــدون بهره مندی کشـــور از نهاد خانواده ی ســـالم، 
ســـرزنده و بانشـــاط، اصـــاًل امـــکان ندارد پیشـــرفت 
کنـــد. بالخصـــوص در زمینه هـــای فرهنگـــی و البته 
در زمینه هـــای غیـــر فرهنگـــی، بـــدون خانواده های 
خوب، امکان پیشـــرفت نیســـت. پـــس خانواده الزم 
اســـت. حاال نقض نشـــود که شـــما میگوئید در غرب 
خانواده نیســـت، پیشـــرفت هست. آنچه که امروز در 
ویرانـــی بنیاد خانواده در غرب روزبه روز بیشـــتر دارد 
نمودارهایـــش ظاهر میشـــود، اینها اثرش را خواهد 
بخشـــید؛ هیچ عجله ای نباید داشت. حوادث جهانی 
و حوادث تاریخی اینجور نیست که زودبازده و زوداثر 
باشـــد؛ اینها بتدریج اثر خواهد گذاشـــت؛ کمااینکه 
تـــا حـــاال هم اثـــر گذاشـــته. آن روزی که غـــرب به این 
پیشـــرفتها دست پیدا کرد، در آنجا هنوز خانواده سر 

جـــای خودش بود.    139۰/1۰/14

بندگان در رمضان 
میهمان خدا 

هستند 

جهاد تبیین وظیفه ما 
در مقابل جنگ نرم دشمن است 

پیشرفت کشور
 وابسته به وجود نهاد خانواده  است
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من تقریبًا از اّولین روزهای پیروزی انقالب این شهید را شناختم. از اصفهان پیش ما می آمد، گزارش میداد و 
کمک میخواست؛ از آن وقت ما با ایشان آشنا شدیم. او سپس به کردستان رفت و بعد هم در دوران جنگ 
تحمیلی فّعالیت کرد؛ بعد از جنگ هم که معلوم اســـت. این که شـــما میبینید یک ملت، بزرگش، کوچکش، 
زن و مردش، جوانش، پیرش، امروزیش، دیروزیش، برای ابراز احترام به پیکر این شهید، یک اجتماع عظیم 
را به وجود می آورند - که جزو تشییع های کم نظیر در دوران انقالب بود - به خاطر همین اخالص و همین 

صفاست.   137۸/1/25

ابراز احترام مردم به شهید صیاد شیرازی بخاطر اخالص و صفای اوست

عکس نوشت  

شهید صیاد شیرازی در کنار رهبر انقالب
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