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امنیــت ایــران اســامی 
عاریــه ای نیســت / مســئوالن 
بــه امــور فرهنگــی اهتمــام 

ــند ــته باش داش
آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمازجمعــه یــزد 
بــا ســفارش همــه مومنــان بــه تقــوا و پرهیــز از گنــاه اظهــار داشــت: همه 
مــا در محضــر خــدا هســتیم و خداونــد متعــال ناظــر و حاضــر بــر اعمــال 
و کــردار ماســت و بــر باطــن مــا آگاهــی دارد و نســبت بــه نیــات و رفتــار 
ــم حــرم الهــی و  ــد مراقــب باشــیم در حری ــا آگاه اســت و بای و کــردار م
محضــر خــدا گنــاه نکنیــم، تقــوا پیشــه کنیــم تــا زمینــه جایــگاه خــوب در 

آخــرت را بــرای خودمــان آمــاده کنیــم.
        نشانه های مومن از منظر امام سجاد )ع(

وی بــا اشــاره بــه روایتــی از امام ســجاد)ع( افــزود: مومــن عالماتــی دارد و 
ایمــان پایــه هایــی دارد کــه در روایــات مــا مختلــف بیــان شــده، امــا امــام 
ســجاد )ع( بــه پنــج نکتــه اشــاره داشــته انــد کــه از آن جملــه، الـْـَوَرُع ِفــی 

ــت. الَْخلَْوه اس
ناصــری ادامــه داد: خــدای متعــال بــر خلــوت و جلــوت و اعمــال و کــردار 
مــا آگاه اســت و بــرای او هیــچ چیــز پوشــیده نیســت زیــرا خــدا بــر همــه 
چیــز مســلط اســت هماننــد کســی کــه در یــک بلنــدی قــرار گرفته باشــد 
و دو ســمت بلنــدی را مــی بینــد و بــر اوضــاع مســلط اســت در حالــی کــه 
ــی اطــالع  ــل و ب ــوار، از طــرف دیگــر غاف ــدی و دی ــراد دو ســمت بلن اف

. هستند
وی یــادآور شــد: مــا نیــز همیــن حکــم را داریــم، گاهــی ممکــن اســت 
خــود را در برابــر بنــده خــدا مخفــی کنیــم امــا نمــی توانیــم خــود را از نگاه 

خداونــد متعــال مخفــی نگــه داریــم.
       عالم محضر خداست

ــام ســجاد)ع(،  ــوده ام ــن فرم ــه ای ــا ب ــوان کــرد: بن ــزد عن ــه ی ــام جمع ام
مومــن کســی اســت کــه هــم در ظاهــر از گنــاه و مخالفــت خــدا بپرهیــزد 
و هــم در خلــوت، و یکــی از ویژگــی هــای مومــن ایــن اســت کــه چــه در 
خلــوت و چــه در حضــور از گنــاه خــودداری مــی کنــد کــه ایــن مهمتریــن 

عالمــت ایمــان مومــن اســت.
آیــت اهلل ناصــری بیــان کــرد: مومــن همیشــه مراقــب اســت و در پنهــان 
بــه بیــت المــال دســتبرد نمــی زنــد و کــم و زیــاد نمــی کنــد و بــا وجــود 
ــد و  ــر اعمــال خــود مــی بین ــد، خــدا را ناظــر ب اینکــه کســی نمــی بین

دســت خــود را آلــوده نمــی کنــد.
وی تصریــح کــرد: حفــظ ایمــان و توجــه بــه ایــن نکتــه کــه همــه مــا در 
محضــر خــدا هســتیم بایــد در درون همــه مــا نهادینــه شــود کــه چــه در 
خلــوت و چــه در جلوت هــا حرمــت گنــاه و فســاد را داشــته باشــیم و اگــر 
غیــر از ایــن باشــد، ایمــان مــا ناقــص اســت و بــه تدریــج سســتی ایمــان 
مــی آورد و ارتبــاط مــا را بــا خــدا قطــع مــی کنــد و در آخــرت جایگاهــی 

نــزد اولیــای الهــی نداریــم و خســر الدنیــا و آخــرت مــی شــویم.
آیــت اهلل ناصــری بــا بیــان اینکــه امــام ســجاد)ع(، صــدق را دیگــر نشــانه 

مومــن واقعــی دانســته اســت، افــزود: مومــن حتــی اگــر بدانــد در صورتــی 
کــه راســت بگویــد ممکــن اســت ِســمت و ُپســت خــود را از دســت بدهــد 
یــا بــرای او مشــکالتی ایجــاد شــود یــا منفعــت خــود را از دســت بدهــد، 
بــاز هــم دســت از راســتگویی بــر نمــی دارد و در همــه مســائل زندگــی 

صــادق اســت.
وی اظهــار داشــت: ســومین نشــانه اشــاره شــده توســط امــام ســجاد)ع(، 
َدَقــُة ِفــی الِْقلَـّـه اســت و از آنجــا کــه انســان مومــن در راه خــدا ایثارگــر  الَصّ
اســت و حتــی در مــواردی کــه خــودش نیــز بــه انــدازه کافــی تــوان مالــی 
نــدارد، بــه بــرادر مومــن خــود کمــک مــی کنــد و ایمــان دارد کــه خــدا 

دســت او را خواهــد گرفــت.
           بخشش حضرت علی )ع( و نزول مائده الهی

ــا اشــاره بــه حکایــت بخشــش حضــرت علــی)ع( در  آیــت اهلل ناصــری ب
حالــی کــه در منــزل حتــی یــک قرص نــان نداشــت و فرزنــدان او گرســنه 
خوابیــده بودنــد، افــزود: وقتــی حضــرت علــی)ع( بــه خانــه آمــد و دیــد در 
خانــه غذایــی نیســت، یــک دینــار قــرض کــرد تــا چیــزی بــرای خــوردن 
بخــرد، کــه نــاگاه مقــداد را دیــد کــه در جســتجوی غــذا اســت و خانــواده  

اش گرســنه  هســتند، حضــرت دینــار را بــه او داد.
ــد از نمــاز،  ــه مســجد رفــت و بع ــی)ع( ســپس ب ــام عل وی ادامــه داد: ام
حضــرت محمــد)ص(، بــه حضــرت علــی)ع( گفت مهمــان نمــی خواهی؟ 
و حضــرت علــی)ع( اســتقبال کــرد امــا مشــوش از اینکــه در خانــه چیــزی 
نیســت امــا وقتــی بــه خانــه رســیدند، دیدنــد کــه مائــده ای آســمانی برای 
آنهــا گســترده شــده اســت و پیامبــر)ص( خطــاب بــه حضــرت علــی)ع( 
فرمودنــد کــه ایــن مائــده، پــاداش ایثارگــری توســت و اگــر کســی ایثــار 
کنــد در حالــی کــه نــدارد یــا بضاعتــش کــم اســت، مــورد توجــه خداســت 

و خــدا بــه او چندیــن برابــر پــاداش مــی دهــد.
آیــت اهلل ناصــری عنــوان کــرد: امــروز حتــی عــده ای وجوهــات شــرعی 
خــود را پرداخــت نمــی کننــد و بــرای خــود توجیــه مــی آورنــد کــه ایــن 
فریــب شــیطان اســت امــا اگــر وجوهــات شــرعی خــود را بپــردازد، خــدای 

متعــال بــه آنهــا برکــت مــی دهــد.
           واقعه لیله المبیت و هجرت پیامبر به مدینه

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســالروز هجــرت 
پیامبــر)ص( از مکــه بــه مدینــه، همچنیــن لیلــه المبیــت عنــوان کــرد: این 
اتفــاق یــک حرکــت بــزرگ اســت کــه خداونــد متعــال در مــورد آن آیــه 
نــازل کــرده زیــرا عــده ای هســتند کــه جــان خــود را فــدا مــی کننــد کــه 

اســالم و پیامبــر بماننــد و رضایــت خــدا نیــز تامیــن شــود.
ــه  آیــت اهلل ناصــری یــادآور شــد: وقتــی قبایــل بــزرگ قریــش دســت ب
هــر کاری زدنــد امــا پیامبــر)ص( دســت از تبلیــغ دیــن اســالم بر نداشــت، 
دســت بــه توطئــه زدنــد و از هــر قبیلــه چنــد نفــر را انتخــاب کردنــد کــه 
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پیامبــر را بــه قتــل برســانند تــا قتــل بــه گــردن یــک نفــر نیفتــد امــا خــدا 
پیامبــر را از ایــن توطئــه آگاه کــرد و حضــرت علــی)ع( در بســتر پیامبــر 

خوابیــد تــا پیامبــر بتوانــد مکــه را تــرک کنــد.
امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه روایت هــای مختلفــی در تاریــخ در 
مــورد برخــورد نماینــدگان قبایــل بــا حضــرت علــی)ع( ذکــر شــده، بیــان 
کــرد: حضــرت علــی)ع( جــان خــود را در معــرض خطــر قــرار داد و ایــن 

فــداکاری امیرالمومنیــن)ع( در تاریــخ ثبــت شــد.
وی بــا اشــاره بــه معجــزه الهــی در مــورد تنیــدن تــار عنکبــوت در غــاری 
کــه پیامبــر در آن مخفــی شــده بــود، افــزود: آنچــه در ایــن واقعــه هجــرت 
پیامبــر از مکــه بــه مدینــه حائــز اهمیت اســت، فــداکاری حضــرت علی)ع( 

. ست ا
              نیروهــای نظامــی همچنــان قــوی و با اقتــدار حافظ امنیت 

کشــور باشند
آیــت اهلل ناصــری همچنیــن بــا اشــاره بــه هفتــه نیــروی انتظامــی بیــان 
کــرد: نیروهــای انتظامــی مــا جــدی و دلســوز در حــال خدمــت رســانی بــه 
مــردم و تامیــن امنیــت جامعــه هســتند و آنهــا راه و مســیر خــود را انتخاب 
کــرده انــد و از خطــرات آن آگاه هســتند امــا بــاز هــم در مســیر خدمــت به 

مــردم و شــهادت، دفــاع از اســالم و قــرآن قــدم برداشــته انــد.
خطیــب جمعــه یــزد یــادآور شــد: اینهــا بــرای رضــای خــدا، مرزهای مــا را 

حفــظ مــی کننــد و در شــهرها امنیــت ایجــاد می کننــد.
وی تصریــح کــرد: همــه قــوای مــا اعــم از نیــروی نظامــی، انتظامــی و 
ســپاه همــه بــا هــم یکــی هســتند و همــه بایــد دســت بــه دســت هــم 

دهنــد و امنیــت کشــور و مرزهــا و شــهرها را حفــظ کننــد.
ــواره  ــی هم ــای نظام ــه کار نیروه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت اهلل ناصــری ب آی
حســاس بــوده اســت، افــزود: نیروهــای نظامــی مــا بیــدار و قــوی باشــند و 
نیــت خــود را خدایــی کننــد و بــه مــردم و جامعــه اســالمی خدمــت کننــد.

          امنیت کشور ما عاریه ای نیست
ــم  ــام معظ ــخنرانی های مق ــی از س ــه یک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــام جمع ام
رهبــری در مــورد امنیــت دریایــی کــه برای دانشــجویان دانشــگاه افســری 
ــران  ــت و ای ــه ای نیس ــا عاری ــور م ــت کش ــزود: امنی ــد، اف ــرح کردن مط

اســالمی امــروز امنیــت ذاتــی پیــدا کــرده اســت.
ــه  ــایر کشــورها نیســت ک ــد س ــا همانن ــت کشــور م ــه داد: امنی وی ادام
چشــم بــه ابرقدرتهــا دارنــد تــا بیاینــد و بــرای آنهــا امنیــت تامیــن کننــد 
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن کشــورها مــزدور و جیــره خــوار مــی 

شــوند.
آیــت اهلل ناصــری تاکیــد کــرد: بــه برکــت نیروهــای نظامــی، بســیج و .. 
امنیــت مــا ذاتــی اســت و حضــور نظامــی ایــران در اقصــی نقــاط کشــور 
وجــود دارد و آمریــکا و انگلیــس دیگــر بــه خــود اجــازه نمــی دهنــد کــه در 

آب هــای مــا مانــور بدهنــد.
وی بــا تحســین اســتقالل نظامی کشــور عنــوان کــرد: در حــوزه اقتصادی 
ــد و  ــتمرار یاب ــم اس ــه امیدواری ــده ک ــته ش ــی برداش ــای مهم ــز قدم ه نی
اتفاقــات بســیار خوبــی رقــم خــورده کــه امیدواریــم دولــت در تــداوم آن 

کوشــا و موفــق باشــد.
آیــت اهلل ناصــری بــا اشــاره به مســئله آذربایجــان و هشــدارهای ایــران در 
ایــن زمینــه بیــان کــرد: ایــران در برابــر افــرادی کــه مرزهــای ایــران را در 
معــرض خطــر قــرار مــی دهنــد، مــی ایســتد بــه عنــوان نمونه، تروریســت 
هــا در کردســتان عــراق برنامــه هایــی داشــتند کــه ایــران در برابــر همــه 

آنهــا ایســتاد کــه اینهــا همــه نشــان از قــدرت و اســتقالل ایــران دارد.

ــت  ــردم رغب ــت در م ــش کیفی ــا افزای ــران ب          صنعتگ
ــد ــاد کنن ــی ایج ــد کاالی ایران ــرای خری ب

ــی  ــت: زمان ــار داش ــز اظه ــران نی ــادی ای ــتقالل اقتص ــورد اس وی در م
کره ای هــا بــازار لــوازم خانگــی مــا را قبضــه کــرده بودنــد و بعــد از مدتــی 
بــه واســطه تحریــم بــازار را رهــا کردنــد و رفتنــد امــا جوانــان مــا خودکفــا 
شــدند و اکنــون کره ای هــا دوبــاره قصــد بازگشــت بــه بــازار ایــران دارنــد 
ولــی رهبــر معظــم انقــالب دســتور دادنــد کــه دیگــر اجــازه ورود لــوازم 

خانگــی آنهــا داده نشــود.
ــرای  ــان اینکــه ایــن موضــوع اتفــاق مبارکــی ب ــا بی ــزد ب امــام جمعــه ی
ــوازم خانگــی مــا اســت، افــزود: البتــه صنایــع مــا بایــد قــوی  صنعــت ل
باشــند و کیفیــت را بــاال ببرنــد و قیمــت هــا را مناســب کننــد تــا مــردم 

ــد. ــد و ســراغ اجنــاس خارجــی نرون ــدا کنن ــد پی ــوان خری رغبــت و ت
         پیشــگامی علما از ۱۰۰ ســال پیش در بحث اســتقالل 

اقتصادی
ــوم  ــادی، مرح ــاه آب ــوم ش ــر مرح ــا نظی ــای م ــه علم ــان اینک ــا بی وی ب
اصفهانــی و ... از صــد ســال پیــش بــه دنبــال اســتقالل اقتصــادی کشــور 
بودنــد، افــزود: نمونــه هــای آن را مــی تــوان در مــورد هشــدار در زمینــه 

خریــد پارچــه خارجــی یــا تنباکــو و .... مشــاهده کــرد.
ــتقالل  ــه در اس ــا همیش ــای م ــرد: علم ــح ک ــری تصری ــت اهلل ناص آی
اقتصــادی کشــور پیشــقدم بودنــد و همــواره اقداماتــی انجــام دادنــد کــه 
دســت اجانــب را کوتــاه کننــد زیــرا مــی دانســتند کــه اجانــب مــی خواهند 

ــد. ــود کنن ــوار خ ــا را جیره خ م
وی در مــورد مســائل فرهنگــی نیــز ادامــه داد: در مســائل فرهنگی چندین 
ســال عقــب هســتیم و متاســفانه شــیوع کرونــا نیــز بــه مســائل فرهنگــی 
ــای  ــرد و فض ــتفاده ک ــود اس ــأ موج ــمن از خ ــه زد و دش ــه لطم جامع
ــد و افــرادی هــم ســوء  مجــازی را وارد زندگــی و ســنت هــای مــا کردن
اســتفاده کردنــد و ســنت هــای الهــی مــا را خدشــه دار کــرده انــد و زندگی 

هــا را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد.
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــت و مســئوالن م ــار داشــت: دول ــت اهلل ناصــری اظه آی
مســائل فرهنگــی اهتمــام داشــته باشــند همانطــور کــه رهبــری نیــز در 
انتخــاب رئیــس ســازمان صــدا و ســیما ســفارش هایــی در ایــن زمینــه 
کردنــد و تــالش کننــد ایــن ســفارش ها را در همــه امــور فرهنگــی مالک 

عمــل قــرار دهنــد.
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