
آیت اهلل محمدرضا ناصری
نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد:

ــه تقویت و  ــی جامع ــگ عموم فرهن
ــاح شــود  /  ــتگی اص ــگ وابس فرهن
وم اجــرای جــدی قانــون حمایــت  لــز

ــواده از خان

آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمازجمعــه 
ــات  ــم در آی ــرآن کری ــال در ق ــد متع ــه خداون ــان اینک ــا بی ــزد ب ی
مختلفــی بیــش از 300 مرتبــه بــه پیامبــر فرمــوده که »پیامبــر بگو« 
اظهــار داشــت: در مــواردی کــه بســیار مهــم و ضــروری بــوده و جنبه 
حیاتــی داشــته، خداونــد متعــال بــه پیامبــر بــه طــور مســتقیم خطاب 
می کنــد و از او می خواهــد کــه مطلبــی را بــرای مــردم بازگــو کنــد.

وی بــا اشــاره بــه ســوره های نــاس و فلــق افــزود: در ایــن دو ســوره 
خداونــد متعــال مــا را از دو رویــداد مهــم پرهیــز می دهــد؛ در ســوره 
فلــق از شــر مخلوقــات خــدا و شــر حســدورزان و در ســوره نــاس از 
ــه  ــه ب ــد ک ــر اعــام می کن ــه پیامب شــر وسوســه های خناســان و ب
مــردم بگــو از شــر اینهــا بــه خالــق مــردم، مالــک مــردم و مخلوقات 
ــرای  ــگاه را ب ــه پناه ــن س ــدا ای ــرم و خ ــاه می ب ــردم پن ــود م و معب

بنــدگان خــود امــن معرفــی کــرده اســت.
ــی دارد و  ــان کــرد: انســان در جامعــه احتیاجات آیــت اهلل ناصــری بی
ــن مســائل  ــه مســائل و مشــکاتی مــی شــود کــه گاه ای مبتــا ب
جســمی و مــادی و گاه مســائل معنــوی، روحــی و الهــی اســت کــه 
در ایــن شــرایط خــدا امــر کــرده تنهــا بــه او پنــاه ببریــم و انســانها را 

از پنــاه بــردن بــه غیــر از پــروردگار پرهیــز داده اســت.
ــم از  ــی اع ــکات زندگ ــان در مش ــی انس ــرد: گاه ــوان ک وی عن
معیشــتی و تربیتــی و معنــوی بــه یــک قــدرت و توانمنــدی فــرای 
ــک  ــه او بی ش ــد ک ــتگیرش باش ــه دس ــاز دارد ک ــانی نی ــوان انس ت
ــد و از آن آگاه  ــا را می دان ــت م ــا و نی ــه درد دل م ــت ک ــی اس خدای

اســت.
ی های غرب پرهیز از پناه به اغواگر وم  لز 	

خطیــب جمعــه یــزد یــادآور شــد: در زندگــی امــروزه انســان، هرکس 
بــرای رفــع مشــکاتش بــه کســی پنــاه مــی بــرد و در ایــن میــان 
شــرق و غــرب نیــز اغواگری هایــی دارنــد کــه عــده ای بــه ســمت 
ــه  ــاس ب ــوره ن ــال در س ــد متع ــا خداون ــوند ام ــیده می ش ــا کش آنه
ــه مــردم بگــو کــه پناهــگاه  ــر ب پیامبــر وحــی کــرده کــه ای پیامب
آنهــا خداســت بــر این اســاس بایــد از خــدا بخواهیــم کــه راه و روش 
زندگــی، مســیر تکامــل و ســعادتمندی را بــه همــه مــا نشــان دهــد.

آیــت اهلل ناصــری تاکیــد کــرد: خداونــد متعــال بــرای بشــر قــرآن، 
پیامبــر و ولــی خــدا را فرســتاده و راه را بــرای مــا همــوار کــرده اســت 
ــد و  ــا را نمی دانن ــرب و شــرق صــاح و مصلحــت م و بی شــک غ
نمی خواهنــد بلکــه آنهــا بــه فکــر منافــع خویــش هســتند بنابرایــن 

همــه مــا بایــد در مســیر رشــد و کمــال بــه خــدا پنــاه ببریــم زیــرا او 
معبــود ماســت و همــه مــا بایــد از او حــرف شــنوی داشــته باشــیم و 

از شــر وسوســه گــران خنــاس بــه او پنــاه ببریــم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه روز فرهنــگ 
عمومــی اظهــار داشــت: فرهنــگ؛ صفــت و خصلتــی اســت کــه در 
ــه  وجــود انســان ایجــاد می شــود و حرکت هــای ظاهــری انســان ب

وســیله ایــن ویژگــی تنظیــم می شــود.

فرهنگ،  اصلی اساسی و مهم در زندگی انسان 	
آیــت اهلل ناصــری بــا بیــان اینکــه فرهنــگ بــرای انســان یــک اصل 
در زندگــی اســت، افــزود: فرهنــگ در کتــب مختلــف بیــش از 150 
تعریــف دارد و علمــای اخــاق، علــوم انســانی و  تعاریــف متعــددی از 
فرهنــگ داشــته اند و بــه زبــان ســاده فرهنــگ یعنــی آداب و رســوم، 
عــادات، خصلــت هــا و رویــه هایــی کــه در انســان وجــود دارد و بــر 

اســاس آن حرکــت مــی کنــد.
وی ادامــه داد: اگــر فرهنــگ جدیــت و تــاش و کوشــش در وجــود 
انســان نهادینــه شــود، ایــن انســان پر تحــرک، پرتــاش، با پشــتکار 
و سختکوشــی جامعــه را می ســازد امــا بــر خــاف آن، اگــر تنبلــی 
و سســتی در انســان فرهنــگ شــود، روزمرگــی می کنــد و هــر چــه 
ــچ  ــانی هی ــن انس ــرای چنی ــد و ب ــش می رون ــا آن پی ــد ب ــش آم پی

ــرفتی نیست. پیش
خطیــب جمعــه یــزد بــا بیــان اینکــه گاهــی برخــی خصلت هــا نظیــر 
ــا امیــدی  بی توجهــی، بــی مســئولیتی، حســادت، تنبلــی، یــأس و ن
و رفتارهــای نادرســت وارد زندگــی انســان می شــود و بــه فرهنــگ 
فــردی یــا خانوادگــی تبدیــل مــی شــود، تصریــح کــرد: انســان در 
ــدر  ــود را ه ــی خ ــی زندگ ــن فرهنگ های ــا چنی ــرایط و ب ــن ش چنی

می دهــد.

عقب ماندگی یا رشد انسان ها وابسته به فرهنگی است که   
نها نهادینه می شود در آ

وی بــا بیــان اینکــه رشــد یــا عقــب ماندگــی ما وابســته بــه فرهنگی 
ــر  ــته در اث ــزود: در گذش ــود، اف ــه می ش ــا نهادین ــه در م ــت ک اس
ــراث  ــا می ــرای م حرکت هــا و آموزش هــای غلطــی کــه غربی هــا ب

ــد. ــداول ش ــا مت ــه م ــط در جامع ــای غل ــته اند، فرهنگ ه گذاش
آیــت اهلل ناصــری عنــوان کــرد: ســطحی نگــری و سیســتم »بخوان 
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ــا از صــد ســال پیــش  ــر« در مــدارس م و حفــظ کــن و نمــره بگی
توســط غربی هــا فرهنــگ شــده و آنهــا اجــازه ندادنــد کــه فرزنــدان 
ــتقال و  ــرا اس ــد زی ــار بیاین ــتجوگر ب ــگر و جس ــور، پژوهش ــا فک م
پیشــرفت مــا را بــر نمی تافتنــد و می خواســتند همــواره وابســته بــه 

آنهــا باشــیم.
وی تاکیــد کــرد: اینهــا فرهنــگ غلــط آمــوزش را از ابتــدا در جامعــه 
مــا نهادینــه کردنــد، ســبقه دینــی را از سیســتم آموزشــی مــا حــذف 
کردنــد و در برخــی مــدارس اصــا حرفــی از دیــن و اخــاق نمــی 
شــود و دینــداری یــا بــی دینــی و اخــاق دانــش آمــوز بــرای معلمان 
اهمیــت چندانــی نــدارد کــه ایــن یــک آفــت و آســیب بــزرگ اســت.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد ادامــه داد: دانــش 
آمــوزان مــا 12 ســال درس می خواننــد امــا دو ســاعت فکــر 
ــه  ــت بلک ــم نیس ــوز و معل ــش آم ــر دان ــن تقصی ــه ای ــد ک نمی کنن
ــود. ــاح ش ــد اص ــگ بای ــن فرهن ــت و ای ــده غربی هاس ــه ش دیکت

وابستگی در برخی مدیران به یک فرهنگ تبدیل شده است
آیــت اهلل ناصــری تصریــح کــرد: ایــن روال کــه حاصــل آن نداشــتن 
خاقیــت و برنامــه اســت، هنــوز هــم ادامــه دارد زیــرا وقتــی رهبــری 
ــا  ــد ت ــه کنن ــد چ ــد، نمی دانن ــی می دهن ــاد مقاومت ــتور اقتص دس
اقتصــاد مقاومتــی محقــق شــود و ایــن وابســتگی در برخــی مدیــران، 

بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــده اســت.

ی  ــز ی ــه ر ــی  برنام ــگ عموم ــاء فرهن ــت ارتق ــئوالن جه مس  
کننــد

وی یــادآور شــد: خداونــد متعــال از همــان ابتــدا در آیــات قــرآن بــا 
ــه ســمت  ــق«، حرکــت ب ــذی خل ــک ال ــرا بســم رب ــه »اق ــزول آی ن
پــروردگار جهانیــان و خوانــدن بــه نــام او را توصیــه کــرده و فطــرت 
مــا را خدایــی قــرار داده اســت امــا عــده ای در تــاش بــرای هدایــت 
مــا بــه ســمت غــرب هســتند، غربــی کــه فرهنــگ غالــب او، بی بنــد 

ــی و فراموشــی خداســت. ــاری، بی مباالت و ب
آیــت اهلل ناصــری تاکیــد کــرد: فرهنگــی کــه خــدا مــا را بــه ســمت 
آن دعــوت کــرده در آن پیشــرفت، رشــد، اســتقال، شــهادت، اخاق 
ــه  ــو از بی توجهــی ب و دیــن وجــود دارد امــا فرهنــگ غربی هــا ممل
خــدا و خلــق خــدا، شــهوت، حــرام خــواری و بــی بنــد و بــاری اســت.
ــاء  ــرای ارتق ــد ب ــزد اظهــار داشــت: مســئوالن بای خطیــب جمعــه ی
ــگ  ــد فرهن ــاش کنن ــد و ت ــزی کنن ــه ری ــی برنام ــگ عموم فرهن
الهــی و خدایــی را در جامعــه گســترش دهنــد و فرهنگ هایــی کــه 
انســان را متوســل بــه خودشــان می کنــد و پــوچ گرایــی و فســاد و 
ــی و  ــگ اله ــرده و فرهن ــع آوری ک ــد، جم ــی دهن ــاد را رواج م اعتی

معنــوی را جایگزیــن آن کننــد.

کار  همــگان برای اجرای قانون حمایــت از خانواده پای   
یند بیا

ــر  ــه خاط ــس ب ــود از مجل ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
تصویــب قانــون حمایــت از خانــواده تقدیــر کــرد و گفــت: ایــن قانون 
بســیار دیــر مصــوب شــد امــا اکنــون کــه تصویــب شــده دیگــر بایــد 
پــای کار بیاینــد زیــرا حمایــت از خانــواده از واجب تریــن حــرکات و 

برنامه هاســت.
ــا  ــور م ــون در کش ــه تاکن ــی ک ــه داد: روال ــری ادام ــت اهلل ناص آی
ــا را  ــت، خانواده ه ــگ غربی هاس ــه از فرهن ــده و وام گرفت ــاده ش پی
ــه  از یکدیگــر دور کــرده و ســبک زندگــی اســامی را از آنهــا گرفت
و فرهنگ هــای نادرســتی همچــون کاهــش فرزنــدآوری را بــه آنهــا 
داده تــا ایــران را در چنــد ســال آینــده بــه کشــوری پیــر و فرســوده و 

ناتــوان تبدیــل کنــد.
خطیــب جمعــه یــزد بیــان کــرد: متاســفانه شــاهدیم کــه فرهنــگ 
راحــت طلبــی، بــی توجهــی، جایگزینــی حیوانــات بجــای فرزنــد، از 
ــرادری در  ــر و ب ــادری، خواه ــدر و م ــت پ ــر و محب ــن مه ــن رفت بی
خانــواده هــا بــه تدریــج ایجــاد شــده کــه الزم اســت بــرای اصــاح 

ایــن رویــه برنامــه ریــزی شــود.

تقدیــر از ســپاه بــرای در هــم شکســتن چندیــن بــاره هیمنه   
آمریــکا پوشــالی 

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی بــه خاطــر بــاز گردانــدن کشــتی نفتکــش ایــران قدردانــی 
کــرد و گفــت: بــه فرموده امــام خمینــی)ره(، هیمنــه آمریــکا در دوران 
دفــاع مقــدس توســط ایــران شکســته شــد امــا ایــن اقدامــات نیــز 
بــار دیگــر هیمنــه پوشــالی آمریــکا را شکســت و او را نــزد جهانیــان 

رســوا کــرد.
ــرای  ــدام ســپاه، عظمتــی ب ــن اق ــد کــرد: ای آیــت اهلل ناصــری تاکی
کشــور مــا و شکســتی بــزرگ بــرای آمریــکا بــود کــه ایــن مهــم را 

بــه ســپاهیان غیــور تبریــک مــی گوییــم.
وی در مــورد مســئله آب و تعــرض چندیــن بــاره بــه خــط انتقــال آب 
یــزد نیــز بیــان کــرد: در ایــن زمینــه برنامــه ریزی هــای و مســائلی 

داریــم کــه بــه طــور قطــع مطــرح و پیگیــری خواهیــم کــرد.
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