شماره 68

جمعـه  19فروردین 1401

سنگینیمصیبتهتکحرمتحریممطهرائمه(ع)
ببینید در صدسال اخیر چقدر به قبر امام
رضا (ع) جسارت شد .روسهای ملعون ،این
قبر مطهر را به توپ بستند؛ کشتار شیعیان در
مسجد گوهرشاد؛ کشتاری که فرزند ملعون
رضاخان در حرم مطهر در جریان انقالب
مقدس اسالمی انجام داد و کشتار بیرحمانهای
که انفجار روز عاشورا در حرم ایجاد کرد.

آخرین جسارت به حریم مطهر امام
هشتم (ع) جسارتی بود که سه روز قبل
عزیزان
انجام گرفت و سه نفر از عزیزترین
ِ
روحانیت در کنار مرقد مطهر امام هشتم (ع)
به وسیلهی دشمنان اهلبیت (ع) در حریم
حرم مطهر و مضجع شریف به خاک و خون
کشیدهشدند.

مصیبت هتک حرمت قبر مطهر و حریم
مطهر برای ما از سنگینترین مصیبتها است؛
این عزیزان به مدارج عالیه شهادت نائل شدند
و غرق در نعمتهای ابدی خدا قرار گرفتند؛
عزیزانشان نیز با همه داغدیدگی و رنج از
مشاهده احساسات پرشور و عواطف ارزشمند
و هیجان شما مردم آرامش یافتند.
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وقتی روزه گرفتی خیلی کارهای دیگر
هم باید انجام دهی« .فليصم سمعك»؛
گوش هم روزه بگیرد و صدای ناهنجار
نشنود و غیبت را گوش ندهد.
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تقوا؛ نتیجهی روزه داری

حقیقت روزهداری

افسران فعال در جریان خدمت

خطبه اول :الحمدهلل المتفرد بالکبریا و
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و
اشهد ان محمدا ً رحمة للورا و اکمل الکمال
و افضل السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان
امیرالمومنین علی ابن ابیطالب و اوالده

المعصومین هم المحجة البیضا و منقذ البشر من
الضاللة و العمی.
اللهم ب ّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات
اهلل علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی
مشارق االرض و مغاربها سهلها و جبلها و ّبرها
و بحرها حیّهم و میّتهم و عنّا و عن والدینا
من الصلوات و التحیات زنة عرش اهلل و مداد
کلماته و منتهی رضاه و عدد ما احصاه کتابه و
احاط به علمه.
نجدد له فی هذا الیوم و فی کل
اللهم انا ّ
یوم عهدا ً و عقدا ً و بیعة له فی رقابنا .اللهم کما

فضلتنا بهذه الفضیلة و
شرفتنا بهذا التشریف و ّ
ّ
خصصتنا بهذه النعمة فصل علی موالنا و سیدنا
ّ
صاحبالزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و
الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه طائعین
غیر مکرهین فِی صف الّذی نعت أهله فی
کتابک کانهم بنیان مرصوص علی طاعتک و
طاعة رسولک و آله علیهم السالم .اللهم هذه
بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامه.
عباداهلل! اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
همهی شما برادران و خواهران و خودم را
به تقوای الهی سفارش میکنم.

تقـوا؛ نتیجـهی روزه داری

کالم ما در خطبهی اول در موضوع تقوای
عملی بود و بزرگترین را ه اجرا و تمرین تقوای
عملی ،روزه است و پروردگار متعال در قرآن
کریم در مقام بیان وجوب روزه ،مسئلهی تقوا
ِين
را مطرح میکند و میفرماید «يَا أَيُّ َها ال َّذ َ
آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ْي ُك ُم ّ ِ
ِين
الص َيا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى ال َّذ َ
1
ُون» ؛ روزه بر شما واجب
م ِْن َق ْبل ِ ُك ْم ل َ َع ّلَ ُك ْم تَ َّتق َ
شد آن طور که بر امتهای قبل از شما واجب

گشت ،شاید شما باتقوا شوید .بنا بر این آیهی
شریفه ،شاید روزه عاملی باشد که موجب تقوای
شما گردد؛ علت هم این است که عمدهی
تقوای عملی در ترک است و بخش کمی از
تقوای عملی؛ ایجابی و اثباتی و در فعل است؛
عمده این است که انسان با تقوا گناه و نافرمانی
را ترک کند و روزه تمرین ترک کردن است؛
غذا نخور ،آب نیاشام ،مفطرات را انجام نده؛ روزه
تبحر یافتن انسان در ترک
تمرینی است برای ّ
کردن؛ برای اینکه انسان در عین گرسنگی غذا
نخورد و در عین تشنگی آب نیاشامد و آنجا
هم که جریان و گرایش نفسانی او میخواهد
او را به کار خالف وادار کند ،گناه را ترک کند؛
روزه جهت ورزیدگی در ترک کردن بر ما واجب
شدهاست؛ منتهی نکتهای که در این آیه است
ُون»؛ به قول بزرگان اهل
میفرماید «ل َ َع ّلَ ُك ْم تَ َّتق َ

حـقـیقـت روزهداری
وجود مقدس امام صادق (ع) فرمودند
الصيام من ّ
الطعام و الشّ راب أن ال
«ليس ّ
يأكل اإلنسان و ال يشرب فقط»؛ روزه گرفتن
به ترک خوردن و آشامیدن نیست که فقط
انسان غذا نخورد و آب ننوشد« ،و لكن إذا
صمت فليصم سمعك و بصرك و لسانك و
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بطنك و فرجك و احفظ يدك و فرجك و
السكوت ّال من خير و ارفق بخادمك»1؛
أكثر ّ
وقتی روزه گرفتی خیلی کارهای دیگر هم
باید انجام دهی« .فليصم سمعك»؛ گوش هم
روزه بگیرد و صدای ناهنجار نشنود و غیبت
را گوش ندهد« .و بصرك»؛ چشمت هم باید

ترجی ،عنصر تردید وجود دارد؛ چرا
ادبیات ،در ّ
خداوند با تردید بیان میکند و میفرماید شاید
شما با تقوا شوید؟ یعنی آیا در اثرگذاری روزه
تردید است که روزه منجر به تقوا شود؟ خیر؛
این تردید ناشی از خود روزه نیست بلکه تردید
نسبت به افراد است؛ انسانها روزه میگیرند،
منتهی ممکن است در عین روزه گرفتن ،تقوا
را رعایت نکنند؛ بهعنوان اجرای فرمان خدا روزه
میگیرند و غذا نمیخورند و آب نمیآشامند،
اما در همان روزی که روزه گرفتهاند و خیلی
از چیزها را به خاطر روزه ترک کردهاند ،گناه را
ُون» و با
ترک نمیکنند؛ لذا میگوید «ل َ َع ّلَ ُك ْم تَ َّتق َ
تردید میگوید وجوب روزه موجب تقوا میشود؛
اشکال در خود روزهگیر است نه در روزه.
................................................................................
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روزه بگیرد؛ این چشم همهجا نچرخد و در
همهجا فعالیت نکند و به هر صورتی دوخته
نشود؛ با این چشم معصیت نکن؛ با این چشم
خالف انجام نده« .و بطنك»؛ شکمت هم روزه
بگیرد؛ چیزی نمیخوری اما غذای حرام وارد
ان إِلَى َط َعا ِمهِ»2؛
شکم نشودَ « .فلْ َي ْن ُظ ِر ْالِن َْس ُ
به این غذایی که میخواهید بخورید بنگرید
که چه غذایی است؛ آیا پاک است یا نجس؟
حالل است یا حرام؟ شکم هم باید روزه بگیرد.
«و فرجك»؛ انسان در مسائل جنسی نیز باید
صائم باشد؛ یعنی در وقتی که روزه میگیرد،
آمیزش جنسی بر او حرام است و نباید به
دنبال کارهای حرام در جهت اطفاء غریزهی
جنسی و اطفاء گرایش جنسی خود اقدام کند.
«و احفظ يدك»؛ تو که روزه گرفتی دستت
را نیز حفظ کن؛ با یک امضا بیتالمال را باال

دیدند که قنداقهی حضرت عیسی روی دست
ان أَب ُ ِ
وك
ون َما َك َ
مریم است گفتند «يَا أُ ْخ َت َه ُار َ
ا ْم َرأَ َس ْو ٍء َو َما َكان َْت أُ ُّم ِ
ك بَغ ًِّيا»3؛ تو که آدم بدکاره
نبودی! به مریم خطاب رسید که به اینها بگو
«إِن ِّين ََذ ْر ُتل َِّلر ْح َم ِن َص ْو ًما َفلَ ْنأُ َك ّل ِ َمال ْ َي ْو َمإِن ْسِ ًّيا»4؛
بگو من روزه گرفتم که با هیچکس حرف نزنم؛
بهیکباره نوزاد به صدا درآمد و گفت « َق َ
ال إِن ِّي
َع ْب ُد َّ
اب َو َج َعلَنِي نَب ًِّيا»5؛ شهادت بر
الل آتَان َِي ال ْ ِك َت َ
عصمت مادر داد .گفت «إِن ِّي ن ََذ ْر ُت ل َِّلر ْح َم ِن َص ْو ًما
َفلَ ْن أُ َك ّل ِ َم ال ْ َي ْو َم إِن ْسِ ًّيا»؛ یعنی درواقع میخواهد
بگوید که دنبالهی روزه ،ایجاد رابطه با خدا و قطع
رابطه از غیر خدا است؛ تمام توجه شخص روزهدار
باید به خدا باشد.
برادران و خواهران! به تعبیر امام صادق
(ع) شما وقتی روزهدارید باید کمتر حرف
بزنید که در حرفها گناه نکنید و با این زبان
معصیت خدا نکنید« .و ارفق بخادمك»؛ آقا و
خانم روزهدار! به آن کارمند زیردست خود یا به
آن خدمتگزار در ماه رمضان ،مهربانی بیشتری
داشتهباش؛ بار کار را از روی دوش او بردار؛ این
جزو دستورالعمل امام صادق (ع) است.
................................................................................

نکش؛ دست تو باید حفظ بشود؛ با این دست
به سر مظلوم نزن؛ با این دست آدم بیچاره
را زمینگیر نکن؛ دستت هم باید روزه بگیرد.
«و أكثر السكوت»؛ شما وقتی روزه میگیرید،
خیلی حرف نزنید و بیشتر سکوت کنید.
برادران و خواهران! یکی از مرزگاههایی
که تقوا میلغزد و سقوط میکند ،زبان انسان
است؛ هیچ شهوت و گرایشی هم نیست ،فقط
حرف میزند؛ در همین حرف زدنهای عادی،
دهها حرام انجام میگیرد؛ غیبت میکند و
دروغ میگوید برای اینکه یک عده خوششان
بیاید یا یک جوک دروغ میگوید و به افرادی
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ترک لذت مادی؛ لذت وصال خـدا
عنصری که در تقوا وجود دارد ترک
لذت است .نیچه یک فیلسوف غربی است و
میگوید آنکه در زندگی انسان اصالت دارد،
ِ
اصالت لذت است؛ یعنی
لذت است؛ او قائل به
انسان همهی کارها را برای لذت بردن انجام
میدهد؛ البته این منطق درستی نیست و
منطق انحرافی و کفرآمیز است که بگوییم
اصل در زندگانی انسان لذت است؛ البته
گرایش به لذت و مطالبهی لذت در همهی
انسانها هست اما انسانها خیلی لذتها را
قربانی لذت باالتری میکنند و از خیلی از

لذتها میگذرند برای اینکه به یک لذت باالتر
برسند .انسانهای مادی و کافر خیلی جاها
ترک لذت میکنند برای اینکه لذت باالتری
موحد و یکتاپرست
به دست بیاورند و بندهی ّ
ترک لذت میکند برای اینکه به لذت باالتر
که لذت وصل حق است -نائل شود.تقوا ترک لذت است .انسان م ّتقی باید
از خیلی از لذایذ نفسانی صرفنظر کند؛ به
خاطر اینکه یک لذت باالتر وجود دارد و آن
لذتِ وصل به حق و اتصال به خدا است و این
روزه تمرین ترک لذت است؛ لذت خوردن و

آشامیدن ترک شود که انسان به یک لذت
باالتر برسد؛ لذا خداوند متعال در ماه رمضان
به ما دستور داده که خیلی از لذایذ را به خاطر
رسیدن به لذت وصل به حق در ماه رمضان
ترک کنیم.

3

چون این بوی دهان روزهدار درواقع بوی عشق
چرا پای کوبم چرا دست یازم
1
و دلدادگی ب ه حق است؛ خدا میخواهد من
مرا خواجه بیدست و پا میپسندد
در روایت داریم که روزهدار قبل از افطار را تشنه ببیند؛ خدا میخواهد من را گرسنه
مسواک نکند چرا که فرشتگان از بوی دهان ببیند؛ چون او میخواهد من گرسنه باشم ،من
روزهداری که در حال صیام است لذت میبرند؛ گرسنهام؛ چون او میخواهد من تشنه باشم،

من تشنهام؛ خدا اینجوری من را دوست دارد
که من لذایذ را به خاطر او ترک کنم و به لذت
وصل بهحق برسم.
...............................................................................
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دو خوشحالی شخص روزهدار
پیامبر اکرم (ص) فرمودند «للصائم فرحتان
فرحة عند إفطاره وفرحة يوم يلقى ربه»1؛
روزهدار دو خوشحالی و شادی دارد؛ یک
ی هنگام افطار است؛ هجده ساعت،
خوشحال 
چهارده ساعت ،دوازده ساعت چیزی نخورد
و چیزی نیاشامید؛ چون موالی او اینجور
او را میخواهد؛ اآلن که میخواهد افطار کند
میبیند به خاطر فرمان خدا چیزی نخورده لذا

خوشحال است که توانستهاست به خاطر عشق
و دلدادگی به او مقاومت و ترک لذت کند؛ آن
روزی که مالقات خدا میرود این دهانهای
بسته در مقابل فرشتگان خدا شهادت می
دهندکه این بنده ،بندهی خداست؛ این عاشق ترک لذت در مقابل لذت وصل به ذات مقدس
خداست که درون قبرش گذاشتهاند؛ این پروردگار است.
................................................................................
دلدادهی پروردگار است که دارند خاک رویش
 .1معاني األخبار؛ شيخ صدوق؛ ص 409
میریزند؛ اینیک انسان عادی نیست و این

آفـت دورهمـیهای شبـانـه

برادران و خواهران! قدر ماه رمضان را
بدانید؛ ساعتهای ماه رمضان را ساده از
دست ندهید؛ به شما -مخصوصاً به جوانان-
عرض میکنم این دورهمیهای شبهای ماه
رمضان -به تعبیر ما طلبهها گعدههای ماه
رمضان -آفتی است که شیطان ایجاد کرده
که فیوضات ماه رمضان از تو گرفتهشود.
عزیز من! برادر من! خواهر من! شب ماه
رمضان است و سفرهی میهمانی خدا پهن
است؛ وقت حرف زدن با خدا است؛ شما سر
سفرهی خدا نشستهاید؛ خدا هر چه بخواهی
برای تو تأمین میکند؛ اما تو بهجای اینکه
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بیایی با خدا مناجات کنی ،وقتت را به یک
دورهمی میگذرانی؟ بگوییم و بخندیم و
مزاح کنیم؟!
در دعای شریفهی ابوحمزهی ثمالی
جملهای را حضرت سجاد (ع) دارند .ایشان
میفرمایند «لعلک رأیتنی آلف مجالس
البطالین فبینی و بینهم خلیتنی»1؛ خدایا!
ی من با افراد باعث شده گناه
اینکه دوست 
کنم و از مسیر تو جدا شوم ،شاید به خاطر
ت که تو من
همین شبهای ماه رمضان اس 
را دیدی که دوست دارم با ّ
بطالین بنشینم؛
دورهمیها و برنامههایی که وقتگذرانی
شبهای ماه رمضان باشد؛ در شبهای ماه
رمضان بیدارباشید اما بیدار باشید چهکار
کنید؟! برادر عزیز! خواهر محترم! شما امام
رضا (ع) دارید؛ حرم امام رضا (ع) دارید؛
بیایید در کنار وجود مقدس امام معصوم
(ع) باخدا حرف بزنید و با خدا مناجات کنید
و عشقبازی با خدا در کنار مضجع شریف
معصوم (ع) داشتهباشید؛ نعمت امام رضا (ع)

نعمت بزرگی است.
خدایا! به عزت اولیائت ،توفیق بهرهبرداری
از روزه و عبادت این ماه را به همهی ما
کرامت بفرما.
خدایا! به روزه و نماز و مناجات ارزشمند
وجود مقدس بقیهاهلل ،این نماز و روزهی ما را
مقبول درگاهت قرار بده و فرج موالی ما را
تعجیل بفرما.
خدایا! ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام
بزرگوار و این شهدای عزیز جان دادهای که
فدایی حریم مقدس رضوی شدهاند از تمام
فیوضات و برکات و خیرات و دعاهای ما در
این شب و روزها بهرهمند بفرما.
خدایا! سایهی پربرکت مقام معظم
رهبری بر سر ما مستدام بدار.
پروردگارا! از همهی خیرات و برکاتی که
در این ماه نازل میکنی یکایک ما را بهرهمند
بفرما.
..........................................................................
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خطبه دوم :عباداهلل! اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
همهی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم.

سنگینیمصیبتهتکحرمتحریممطهرائمه(ع)
وقتی دعبل خزاعی در مرو خدمت امام
هشتم (ع) رسید و آن قصیدهی معروف را
خواند «افاطم لو خلت الحسین مجدال ،وقدمات
عطشاناً بشط فرات»؛ مظلومیت یکایک ائمه
(ع) را با اشاره به قبرهایشان بیان کرد.
در آخر گفت «و قبر ببغداد لنفس زكية»؛
قبری در بغداد است برای آن آقایی که بعد
از  14سال زندان ،جسد بیجان و مسمومش
را از داخل زندان بیرون آوردند؛ این شعر را
که گفت ،حضرت نیز فرمودند «یک شعر هم
من دارم» ،فرمودند «و قبر بطوس یا لها من
مصیبه ،الحت علی االحشاء بالزفرات ،الی
الحشر حتی یبعثاهلل قائماً ،یفرج عنا الغم و
الكربات»؛ یک قبر هم در طوس است که این
قبر مصیبتهای زیادی میبیند.
دعبل عرض کرد «من در طوس قبری
من
سراغ ندارم»؛ حضرت فرمود آن قبر ِ
غریب است و این قبر مصیبتهای زیادی
میبیند و مصائب بر قبر وارد میشود و

مورد هتک حرمت قرار میگیرد .1ببینید
در صدسال اخیر چقدر به قبر امام رضا
(ع) جسارت شد .روسهای ملعون ،این قبر
مطهر را به توپ بستند2؛ کشتار شیعیان
در مسجد گوهرشاد3؛ کشتاری که فرزند
ملعون رضاخان در حرم مطهر در جریان
انقالب مقدس اسالمی انجام داد 4و کشتار
بیرحمانهای که انفجار روز عاشورا در حرم
5
ایجاد کرد.
آخرین جسارت به حریم مطهر امام هشتم
(ع) جسارتی بود که سه روز قبل انجام گرفت
عزیزان روحانیت 6در
و سه نفر از عزیزترین
ِ
کنار مرقد مطهر امام هشتم (ع) به وسیلهی
دشمنان اهلبیت (ع) در حریم حرم مطهر و
مضجع شریف به خاک و خون کشیدهشدند.
مصیبت هتک حرمت قبر مطهر و حریم
مطهر برای ما از سنگینترین مصیبتها
است؛ این عزیزان به مدارج عالیه شهادت
نائل شدند و غرق در نعمتهای ابدی خدا

قرار گرفتند؛ عزیزانشان نیز با همه داغدیدگی
و رنج از مشاهده احساسات پرشور و عواطف
ارزشمند و هیجان شما مردم آرامش یافتند.
از همه برادران و خواهران که دیروز و
امروز -در دو روز پشت سرهم -در تشییع
این دو شهید ،با این احساسات پر شور و پر
هیجان و با دهان روز ه شرکت کردند تشکر
میکنم؛ آفرین و احسنت بر شما مردم؛ آفرین
بر این حماسهآفرینی در حمایت از انقالب و
دفاع از شهادت و روحانیت.
آن عناصر ناپاک که در رسانههای جعلی
و شیطانی خود میخواهند ترویج کنند که
ِ
مرجعیت روحانیت از
روحانیت سقوط کرده و
چشم مردم افتاده ،احساسات و هیجان شما
مردم و این عواطف ارزشمند که در تشییع
دو روحانی شهید و دو پاسدار درگاه امام
زمان (عج) از خودتان نشان دادید ،تمام این
اباطیل را نقش بر آب میکند .انشاءاهلل این
زحمتها ،فریادها و قدمهایی که برای تشییع
این دو شهید برداشتید باعث خشنودی
اربابشان آقا امام زمان (عج) قرار بگیرد.
این حادثه ،حادثهی دلخراشی بود و
همهی عواطف را جریحهدار کرد .در هرجای
دنیا ،هر والیتمداری که از این حادثه با خبر
شد ،قلبش جریحهدار شد و متأثر شد و حق
هم دارند .بهناحق و ناروا ،به سه روحانی
فداکار ،اینطور بیرحمانه تهاجم شده و
ت و قساوت قرار گرفتهاند.
موجب این شقاو 
گاهی این عواطف سرشار باعث بعضی
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قضاوتها هم میشود؛ مطالبهی امنیت حرم
ی دارند مطالبهی به حقی
و اعتراضی که بعض 
است اما باید توجه داشت در این مسئله،
خدام و عزیزان محافظ
حریم آستان قدس و ّ
کوتاهی انجام ندادند .قاتل با کمترین اتالف
فرصت ،بهوسیلهی نیروهای حفاظتی و مردم،
دستگیرشد و همدستان او نیز دستگیر شدند.
این را بدانید اآلن چندین سال است که حریم
مطهر امام هشتم (ع) مورد تهدید دشمنان
مخصوصاً دشمنان تکفیری -است و اینجریان ،امنیت حرم را تأمین کردند .باید نسبت
به آنچه درگذشته نسبت به حفظ امنیت حرم
صورت گرفته زبان تشکر داشتهباشیم.

است حتی کوچکترین حرکت ناامنی -با
وجود تهدیدهای سنگینی که از گذشته نسبت
به حریم مطهر از طرف دشمنان داشتیم-
صورت نگرفتهاست و این اولین ناامنی است
که البته این هم نباید صورت میگرفت و
قابلتحمل نیست .انشاءاهلل امیدواریم عزیزان
ما ،بعد از این مراقبت بیشتر داشتهباشند.
نسبت به مراقبتها و خدمات ارزشمند
نهاد مقدس آستان قدس و نسبت به عنایت
خاص و دغدغهمندی که تولیت آستان قدس
نسبت به این قضیه داشتند متشکریم و از همه
باالتر از شما مردم متشکریم که اینقدر عاطفه،
عشق و هیجان نسبت به وجود امام زمان (عج)
و برای این دو عزیز که از عرصهی خدمت به
عرصهی شهادت نائل شدند ،انجام دادید.
..............................................................................

مطالبهی امنیت حرم ،مطالبهی به حقی
است؛ احساس دینی و انقالبی شما است که
باید حرم امام رضا (ع) امنیت داشتهباشد و
گالیهی شما بر اساس احساس پاک نسبت
به ساحت امام هشتم (ع) است؛ اما نباید
بهصورت یک شکوه دربیاید.
آستان قدس کوتاهی در این زمینه
 .1رياض األبرار في مناقب األئمه األطهار؛ سيد
نداشت و در این جریان ،تولیت آستان قدس نعمه اهلل جزائری؛ ج ،2ص396
 .2سال  1291شمسی
رضوی از همه دغدغهمندتر مسائل را پیگیری
 .3سال 1314شمسی
کردند و نسبت به تجلیل شهدا و خانوادهی
 .4سال  ۱۳۵۷شمسی
آنان ،نهایت دغدغه را نشان دادند.
 .5سال  ۱۳۷۳شمسی
ج اسالم محمد اصالنی و
 .6شهیدان حج 
عزیزان ما در عرصهی حفاظت ،بهطور
محمدصادق دارائی بزدی؛ حجتاالسالموالمسلمین
کامل بیدار و هوشیار هستند .چندین سال محسن پاکدامن

افسـران فعال در جریان خدمـت
ستاد ساماندهی فرهنگی حاشیهی شهر
از سال  1394تمام حرکات در این مناطق را
کام ً
ال تحت مدیریت قرار دادهاست؛  8پهنه
تشکیلشده و هر پهنهای با مدیریت یک
روحانی خدوم و انقالبی اداره میشود؛ شهید
دارائی مسئول یک پهنه بود و مسئولیت
امورات همهی این پهنهها با شهید اصالنی بود.
این افراد در خدمت به خلق ،روز و
شب نداشتند و بچههای یتیم و خانوادههای
بیسرپرست را سرپرستی میکردند و به فقرا
رسیدگی میکردند و در عرصهی مواسات -که
رهبری دستور فرمودند در حاشیه شهر انجام
شود -افسران فعالی بودند که هنوز جریان
مواسات را در حاشیهی شهر ادامه میدهند.
دو نفر از این سه عزیز شربت شهادت نوشیدند

6

و به درجهی رفیع شهادت رسیدند.
خیر ،خدوم ،جهادگر
قدردانی از روحانیت ّ
و انقالبی ،چنین احساسات و چنین تشییعی
میطلبد که از شما مردم خیلی متشکر
هستیم .یک نکته که باید توجه کنیم این
است که دشمن جدی است؛ یعنی حرکت
جسورانهای که از یک ناپاک صورت گرفت؛
ناپاکی که افتخار کرد تکفیری هستم و از کارم
پشیمان نیستم؛ این ثابت میکند دشمن در
دشمنیاش جدی است و در دشمنی پای
همهچیز ایستاده است.
جریان تکفیری پیادهنظام آمریکا است؛
برحسب اعتراف وزیر اسبق آمریکا ،جریانهای
تکفیری و داعش را تأسیس کردند تا در
منطقه فساد و جنایت کنند .پیادهنظام او در

این عرصه به کشتن قانع نیست و در کنار
کشتن ،میخواهد حرمت حریم مقدس امام
هشتم (ع) را هم از بین ببرد.
چالش سر راه کدخدایی جهانی دشمن،
مسئلهی والیت مردم و والیتمداری است .در
عرصههای امنیتی ،نیروهای بصیر ،بینا و مقتدر
ما با قدرت ایستادهاند و جلوی دشمنی دشمن
را خواهندگرفت.

جواناندرعرصهجهادتبیین،فعالباشند

در عرصههای دیگر ،در و دروازههای
مملکت باز است و حسابکتاب ندارد؛ دشمن
آدمکش حرم امام رضا (ع) همان دشمن
ولنگار ،ناپاک ،بیرحم و ستمگر فضای
مجازی و جریان رسانهای است.
ما امروز به تعداد تمام گوشیهای
هوشمند ،رسانهی آزاد و باز در مملکت داریم
که تولید و بازنشر پیام میکنند؛ از هیچ جا
هم مجوز نمیخواهند و هیچکس جلودارشان
نیست؛ بنده دو عرض دارم ،یک عرضم با
شما جوانان و افراد گوشی به دست است
که قدرت تولید پیامدارید .شما که گوشی
هوشمند در دست داری و میتوانی تولید و
نشر پیام بدهی ،مسئول هستی؛ باید فعاالنه
و مجاهدانه در این عرصه در مقابل تهاجمات
نابکارانه فضای ولنگار مجازی وارد شوی .این
وظیفه است که اگر نکنید ،حکم اهلل را زیر پا
گذاشتهاید؛ اگر انجام ندهید برخالف فرمان
جهاد واجب عمل کردهاید.
جهاد تبیینی که بهفرمان رهبری
من طلبهی
بیانشده ،1تنها مربوط به ِ
تریبوندار و منبردار نیست ،این فرمان جهاد
همگانی مال شما است.
پیام دوم به مسئولین این کشور است.
در این مجلس و دولت چقدر میخواهید
اینطرف و آنطرف کنید تا فضای مجازی
را کنترل کنید؟ چند سال است که شورای
عالی فضای مجازی به فرمان مقام معظم
ل شده اما «آفتابهلگن هفت
رهبری تشکی 
دست ،شام و ناهار هیچی!»؛ چه میکند این
شورای عالی فضای مجازی؟! این ارتباطات
پهناور در کشور با این دروازهی عظیمی که

را بهعنوان جهاد انجام دهید و عزیزان مسئول
هم با همهی حس و حماسهای که نسبت به
این نظامدارند ،فضای مجازی و ولنگاری در
فضای مجازی را مدیریت کنند.
خدایا! به عزت عزیزانت و به خون به
ناحق ریختهی این شهیدان که جلوی چشم
امام رضا (ع) پرپر زدند ،فرج موالیمان بقیهاهلل
را تعجیل بفرما.
خدایا! ارواح مطهرهی شهدا و روح
مطهر امام بزرگوار ما را از پایمردی مردم ،از
حماسهآفرینی مردم در پای ستون این نظام
خشنود و راضی بگردان و سایهی پر برکت
مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار.
خدایا! دشمنان ما در جبهههای کفر و
نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشهکن بفرما.
...........................................................................

به روی دشمن باز شده تا دشمن با همهی
قدرت در این فضا فعالیت کند ،چه میکنند؟
مجلس هم که هرروز یک افسانه
ساز میکند؛ یک روز میگویند «طرح
صیانت»؛ بعد میگویند طرح صیانت قبول
نیست« ،طرح تنظیمگری» .چرا اینقدر
معطل هستید؟ منتظر چه هستید؟ تا کجا
میخواهید دشمن برسد؟ میخواهید دشمن
دیگر چه کند که به فکر بیفتید تا فضای
مجازی را اصالح کنید و جلوی جریان ولنگار
رسانهای را بگیرید؟
این مجلس و دولت باید با همهی قدرت
بیایند و بایستند .دشمن تا بیخ گوش ما آمده
و همهچیز ما را دارد میگیرد اما شما امروز و
فردا میکنید .طرح صیانت رأی بیاورد یا رأی
نیاورد ،تنظیمگری بیاید و نیاید ،چرا اینقدر
 .1جهاد تبیین یک فریضه است .جهاد تبیین
معطل هستید؟ جوابی برای خدا دارید؟ با این
یک فریضهی قطعی و یک فریضهی فوری است و
سهل انگاری میتوانید امام زمان (ع) را صدا هرکسی که میتواند [باید اقدام کند]( .رهبر معظم
بزنید؟ شما مردم با همهی قدرت ،این تبیین انقالب )1400/11/19 -
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