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خَاست جوعی:
در جبههی جٌگ علیه خدا «سوت خدا» باشین

ىیصان حٍگ ٌیيَغشث اكحفادی ةیً دو حتَِی ذق و ةاظم ،غخیً ةا جاریز اٌػاٌیث اغث .آنحایی کَ ىػیؾث و
جأىیً ىػاش ،ىیصان زورآزىایی اغث ،غشثجطیً اىحرانُای انِی ؽکم ىیگیطد؛ آنحایی کَ ـصاكث اٌػان در
اغحياد و جّکم ةط سصا ةَ ىػٍای واكػی کهيَ غٍخیصه ىیؽّد .حِان اىطوز ،حِان حٍگ اكحفادی اغث .ؽیعان در
ایً ىتارزهی جاریشی ةا ةػط «پّل» ةَ ىثاةَ سّن در رگُای حاىػَ ،و جأغیع كتهَگاه ةاٌک و ىَعاف ةّرس ،اٌػان
را ةَ ةطدهگی سّد ةطده اغث .اىطوزه كصم ةَ كصم ىػیؾث ىطدم ةا پّل گطه سّرده اغث .ـطٍُگ ،وامدار پّل اغث،
غیاغث ،وامدار پّل اغث ،آىّزش ،وامدار پّل اغث ،جطةیث ،وامدار پّل اغثُ ،ط چیظی وامدار پّل اغث .پّل،
ُطگظ ٌيیسّاةص! پّل ،سصاغث! اگط اراده کٍص ،ىیؽّد ،و اگط ٌشّاُص ُطگظ!
پّل ةطادر کّچک رةاغث؛ و«رةا» ذات ةاٌک اغث .ةیؼ از ُفث كطن ٌیػث کَ رةا ،ةطج و ةاروی ةاٌک را پٍاهگاه سّد
کطده اغث جا در جار و پّد زٌصگی ىطدم ةشظد و ةا وامدار کطدن ُيَچیظ ،ةٍصگی ؽیعان را جػطّی دُص .رةای ـطدی،
در كانب ةاٌک ،ةَ رةای حيػی و غیػحياجیک جتصیم ؽصه اغث .ةاٌک كتهَگاه ىطدم گطدیصه و غخصه ةط آن واحب
اغث! ةصُی ةط روی ةصُی؛ ةیؼ از ُ 55ظار ىیهیارد دالر ةصُی حِان ٌحیخَی چٍیً غاز و کاری اغث .اىطوز،
ثطوتىٍصجطیً کؾّرُای حِان ،ةصُکارجطیً کؾّرُای حِان ُػحٍص.جّغػَیاـحگیِ اىطوز ،ىػاوق ةا ةصُکاری و
وامداری ؽصه اغث .رـاه ،غخیً ةا رةا گطدیصه اغث .و اىا «ظيع» دروازهی ورود جِصیص رةاغث کَ از درون ،اٌػان را
ةطدهی ایً ةث ىصرن کطده اغث.
«ظيع» ،ىّجّر ىرطك ٌفع اٌػان ةطای جّغػَی دٌیّی و جکةػصی در ىال و ىػاش اوغث .ظيع ،رةا را ةػط
ىیدُص و رةا ،ظيع را .اگط ظيع از درون ،اٌػان را ةَ ذطص ـطاٌشّاٌص ،ؽیعان ةا اةظار رةا از ةیطون ُیچ ٌيیجّاٌص
ةکٍص .رةا حٍگ ةا سصاغث .در حٍگ ةا سصا ،ظيع و رةا اةظار ؽیعان ةطای آنّده کطدن غفطهُا و نليَُای ىطدم ةَ
ذطام اغث .و از آن ةصجط ،جتهیؼ ظيع و رةاغث .و ةاز ُو از آن ةصجط ،کار ـطٍُگی اٌخام دادن در حيِّری اغالىی ةا
جتهیؼ ظيع و رةاغث! ایً ،جضادی غاسثیاـحَ در غاز و کار ٌظام ـطٍُگی و رغاٌَای ایطان ؽصه اغث« .ذيایث از
ىصیطان اٌلالةی ةطای زدودن ـطٍُگ غطىایَداری» حٍتؾی اححياغی اغث کَ اٌظحار و دؽيٍی سّد را ةا ٌظام
اكحفاد نیتطانیِ پّلىرّر اغالم ىیکٍص و ىؤىٍیً را ةط اجراد و اكصام غهیَ چٍیً ٌظاىی ـطاىیسّاٌص .اٌلالب اغالىی،
«نیتطانیػو غیاغی» را ىیؽٍاغص و در غَ دَُ غيط سّد جّاٌػحَ جا ذص زیادی آن را پیؾاٌیغفیص کٍص.
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جؾث ةیآةطویی «نیتطانیػو ـطٍُگی» ٌیظ ةط زىیً ـطو اـحاده و جا ذص زیادی ىطز آن ةا اٌلالب اغالىی روؽً ؽصه
اغث .اىا آنچَ از ؽلّق نیتطانیػو در ٌػّج حاىػَ رغّخ کطده و ُوچٍان چيّؽی ىیکٍص و چٌّان درٌصهای
گطگـفث ،حانُای اٌػانُا و ایيان ایؾان را ىیدرد« ،نیتطانیػو اكحفادی و ىانی» اغث.
حٍتؼ ىطدىی ذيایث از سصا در حتَِی حٍگ غهیَ سصا ،ةا اىام زىان(غج) و زغيای ةط ذق او اىام ساىٍَای و اىام
سيیٍی کتیط(ره) ،غِص ةػحَ اغث کَ ةا ةالی ـطاگیط اىطوز حِان در نیتطانیػو اكحفادی و ىانی ،ةا جيام ىکاجب آن از
کالغیک جا ٌئّکالغیک ،از کیٍظیُا جا ٌئّکیٍظیُا جا ـطیصىٍیُا ىتارزه کٍص و در ایً زىیٍَ جيام ُوّ و جالش سّد
را ةَ کار گیطد .اغضای ایً جخيع اغالم ىیدارٌص جتهیؼ رةا و ظيع ،ىاٌع جػيیق اٌلالب اغالىی ؽصه و «ایيانزدا»
اغث .در ایً راغحا ،غيّم ىطدم را ةَ جلّای انِی دغّت کطده و ایؾان را ةَ «روزهداری ىانی» جّـیَ ىیکٍص .ـصكَ،
زکات ،سيع ،كطضانرػٍَ ،و اٌفاق ،از حيهَ اةظارُای ىانی اغالم در چِارچّب اكحفاد اغالىی ُػحٍص کَ اذیای
آٌِا ةیً ىطدم ـطیضَ اغث.
ایً حٍتؼ ،اغحادان داٌؾگاه و ٌشتگان ـکطی را ةَ ٌظطیَپطدازی در ایً زىیٍَ ـطاىیسّاٌص و اىط اىام ساىٍَای ةَ
ٌشتگان ذّزوی در ؽِطیّر ىاه  1392در دیصار ةا اغضای ستطگان رُتطی را یادآور ىیؽّد کَ کطغیُای
ٌظطیَپطدازی ةطای ةاٌکصاری ةصون رةا را حصی ةگیطٌص .درغث در ؽطایعی کَ اكحفاد حِان ـطوپاؽیصه ،اكحفادداٌان
ىعطح و آزاده در حِان ،از ایً غیػحو اكحفادی و ىانی ةطگؾحَ و اغالم اٌظحار کطدهاٌص؛ و حٍتؼ «جّاةیً اكحفاد»
را ةَ راه اٌصاسحَاٌص .در ایً اوضاع پط ُیاُّ ،غکّت كاظتَی ٌشتگان اكحفادی در ایطان ،ذیطت و جأغؿ اٌػانُای
آزاده را ةطىیاٌگیظد .ایً ،اثتات ؽصه اغث کَ اىطوزه «اكحفاد» ٌیػث کَ غلّط کطده ،ةهکَ ایً «غهو اكحفاد» اغث
کَ غلّط کطده اغث .ایً جخيع ،ىرهی اغث ةطای اغالم اٌظحار از غهو اكحفاد نیتطال ،و در ایً راغحا ،اغحادان و
داٌؾخّیان اكحفاد را ةَ جّةَ و ةازگؾث از ایً غهو جّـیَ ىیکٍص.
اغضای ایً حٍتؼ در چِارچّب اىط ةَ ىػطوف و ٌِی از ىٍکط ،ىصیطان حاىػَ را ةَ جلّای انِی جّـیَ کطده و جتطّی
ایؾان از ایً غاسحار ةیيار اكحفادی را ظهب ىیکٍص .ـطض ایً حٍتؼ ةط ىحصیً ةّدن و ىػحلص ةّدن ىصیطان ىرحطم
ٌظام ةَ ارزشُای اغاغی اٌلالب اغالىی اغث .ةط ُيیً اغاس ،از ُطگٌَّ جالش ایؾان ةطای زدودن رةا ،و ةػاط
ظياغی ؽیاظیً ،و ةػط و جػيیق اكحفاد اغالىی ذيایث ىیکٍص .ایً جخيع ،سّاغحار كعع جيام جتهیؾات ةاٌکی و
ؽیطةاٌکی (ٌظیط جتهیؾات غشیؿ چِارؽٍتَ پّنی و  )...کَ ىطوج ظيع و پّلىرّری در زٌصگی ىطدم ُػحٍص ،اغث.
اىطوزه ـطٍُگ ىطدم جّغط ؽطکثُای ةازرگاٌی سفّـی و دونحی ؽکم ىیگیطد ٌَ جّغط ٌظام آىّزش و پطورش
رغيی یا ذحی ؽیطرغيیُ .وچٍیً اغضای ایً جخيع ،جالش ىصیطان ةطای جطویج کطغیُای آزاداٌصیؾی و
ٌظطیَپطدازی در ایً زىیٍَ را جاکٍّن ٌاچیظ داٌػحَ و از ؽّرای غانی اٌلالب ـطٍُگی ،وزارت غهّم ،و ىصیطیث
ذّزهُای غهيیَ ىعانتَ ىیکٍص .اغضای ایً حٍتؼُ ،يَی ىصیطان غازىانُا و ةٍگاهُای سفّـی و دونحی را ةَ
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ةِطهگیطی از ُط ىیظان داٌؼ جّنیص ؽصه در چِارچّب اكحفاد اغالىی جّـیَ ىیکٍص ،و ُط گٌَّ اُيال در ایً اىط را
ةازی در زىیً دؽيً داٌػحَ و ىلّم ذطکث ؽیعان در اؽّای اٌػانُا.
ای ىؤىٍان انِی ةَ یاری دیً سصا ةیاییص و از كیم و كالُای ؽیاظیً اٌػی و حٍی ٌحطغیص« :یَأَیَُِّّا انَّضِیًَ ءَاىٍَُّّاْ
اـْتِطِواْ وَ ـَاةِطُّواْ وَ رَاةِعُّّاْ وَ اجَّلُّّاْ انهَََّ نَػَهَّکُّوْ جُّفْهِرُّّنَ (آل غيطان .»)255 ،حٍگ اىطوز ،حٍگ اكحفادی اغث؛ حٍگ
ىػاش اغث .جطوریػو ،در گػحطدهجطیً ؽکم ىيکً ،در كانب جطوریػو اكحفادی و جطوریػو ىانی ظِّر پیصا کطده
اغث .ؽیعان ،جيامكص در حٍگ غهیَ سصا ةَ ىیصان آىصه و کخایٍص ىطدان انِی کَ ةط غِص و ىیثاق انِی سّد
ىػئّل ةّده و وغصهی انِی را جفصیق کٍٍص و از درٌصگی ؽیاظیً ٌحطغٍص کَ «انَّضِیًَ كَالَ نَُِّوُّ انٍَّاسُّ إِنَّ انٍَّاسَ كَصْ
حَيَػُّّاْ نَکُّوْ ـَاسْؾَُُّّْوْ ـَظَادَُُّوْ إِیيَاًٌا وَ كَانُّّاْ ذَػْتٍَُّا انهََُّّ وَ ٌِػْوَ انَّْکِیمُّ (آل غيطان »)173 ،و ةا گامُای اغحّار سّد،
پیکط پّغیصهی نیتطانیػو اكحفادی و ىانی را نگصىال کٍٍص کَ «یا أَیِّا انَّضِیًَ ءَاىٍَُّّاْ اجَّلُّّاْ انهَََّ وَ كُّّنُّّاْ كَّْنًا غَصِیصًا
(االذظاب.»)75 ،

و انػالم غهی ىً اجّتع انِصی
****************
ةطٌاىَی جهّیظیٌّی «غيث سصا» یکی از ىرتّبجطیً ةطٌاىَُای ىػارـی  -ساٌّادگی ؽتکَی غّم غیياغث کَ در
ٍُگاىَی اذان ظِط ىِيان ساٌّادهُای ایطاٌی اغث .ایً ةطٌاىَ ،ىصجی اغث کَ ةَ ىّضّغات ىطةّط ةَ ىػاش و غاز
و کارُای ىطةّط ةَ اكحفاد ساٌّاده پطداسحَ اغث .کارؽٍاغان ىرحطم آن ،ىتحٍی ةط ٌگاُی ٌظامىٍص و ُيَحاٌتَ،
ریؾَی ىؾکالت ـطٍُگی و غتک زٌصگی ٌاغانو را در غاز و کارُای ٌاغانو اكحفادی و ىػیؾحی ساٌّادهُا اغالم
کطده و ةط ایً اغاس ،ةَ ةیان ىعانب ارؽادی اغالم در ایً ذّزه پطداسحَاٌص .از حيهَی ىػائم ىعطحؽصه در ایً
چارچّب ،اؽاره ةَ وضػیث ٌاةػيان ،اـطاظی ،و اؽحتاه جتهیؾات ةازرگاٌی در ؽتکَُای ىشحهؿ ـصا و غیيا اغث .ةَ
ویژه وضػیث ةصجط ایً جتهیؾات ،در ةطٌاىَُای کّدکان و ٌّحّاٌان اغث کَ كعػاً اثطات ىٍفی كاةم جّحِی در ـطایٍص
جطةیث کّدکان دارد .ایً آگِیُای ةازرگاٌی ةا جطویج روذیَی پّلپطغحی و گػحطش ظيع و ذطص ،اؽّای ىشاظب
را اٌخام ىیدٍُصُ .ط چٍص ُيَی آگِیُا چٍیً رویَای ٌصارٌص ،اىا از حيهَ ؽاسؿجطیً و پطجکطارجطیً آٌِا در ایً
چارچّب ُػحٍص.
ةٍاةطایً ةا جّحَ ةَ آئیًٌاىَُای داسهی غازىان ـصا و غیيا در ىّرد جتهیؾات ةازرگاٌی ةَ ویژه در ةطٌاىَُای
کّدکان و ٌّحّاٌان و اكصام سالف كاٌّن جهّیظیّن در ایً راةعَُ ،وچٍیً جأثیطات غّء ایً آگِیُای ةازرگاٌی در
كهب و ذًُ کّدکان و ٌّحّاٌان ،کارؽٍاغان ایً ةطٌاىَ ةا ةیاٌی ٌفیرثگٌَّ و دلغّزاٌَ ٌکاجی را ةَ ىصیطان ىرحطم
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ایً غازىان جضکط دادهاٌص .در ایً راغحا و ةطای جلّیث ىّضع ایً ةطٌاىَ ،جخيع غایتطی گػحطدهای راهاٌصازی ؽصه ،جا
ضيً ذيایث از ایً ةطٌاىَ و کارؽٍاغان ىرحطم آن ،ىطاجب اةطاز ٌگطاٌی ٌیطوُای اٌلالةی و ىؤىً از وضػیث ٌاةػيان
آگِیُای جتهیؾاجی جهّیظیّن ةَ اظالع دغثاٌصرکاران ىرحطم ةطغص.
ةط ایً اغاس ،از کهیَی ىطدم ىؤىً و اٌلالةی و ةَ ویژه حّاٌان دلغّز و دؽصؽَىٍص دغّت ىیؽّد جا ةَ پایگاه
ایٍحطٌحی ایً سّاغث حيػی ةَ آدرس  hemayat.reba.irىطاحػَ کطده و ةا اىضای سّد آن را جاییص ٌيایٍص و ةا
ارغال ٌظطات سّد ،غِیيی در ٌفیرث ىػئّنیً ىرحطم داؽحَ ةاؽٍص.

یادداشت حجت االسالم هاًدگاری

ُيیؾَ اىط ةَ ىػطوف ایً ٌیػث کَ ذحياً آن ىػطوف یکی از اذکام ىػحلیو دیً اغالم ةاؽص ،ةهکَ اگط اكاىَی آن
ىػطوف ،واغعَی اذیای غایط اذکام و آىّزهُای دیً ٌیظ گطدد ىعهّب اغث .ذخو ةاالی آگِیُای جهّیظیٌّی در
غالُای اسیط و سفّـاً در ذّزهی کّدك کَ ىشانؿ ـطید آییًٌاىَُای غازىان ـصاوغیيای حيِّری اغالىی
اغث ٌگطاٌی ُيگان را ةطای ـیاٌث از ذًُ و روح کّدکان ىػفّم ةطاٌگیشحَ اغث .ةط ُيیً ىتٍا و ةط اغاس اـم
دیٍی ذيایث از ىظهّم ( کَ در ایً ىّضّع اذػاس ىا ایً اغث کَ کّدکان ىظهّم واكع ؽصهاٌص) پیؾٍِاد ةٍصه ایً
اغث کَ ةا ـطاسّان ذيایث ىطدىی ،ةَ ـّرت كاظػاٌَ از ىػئّنیً ىرحطم و اٌلالةی و ىحصیً ـصا و غیيا ةشّاُیو
کَ ةٍا ةط یک سّاغث غيّىی و ىعانتَی یک ذق كاٌٌّیٌ ،ػتث ةَ كعع ایً آگِیُا ظتق آییًٌاىَی غازىان کَ
پشؼ ایً آگِیُا را كتم ،ةػص و ذیً ةطٌاىَُای کّدك ىيٍّع ىیداٌص ،اكصام ٌيایٍص .پیؾٍِاد دیگط ةٍصه اسحفاص
یک ةطٌاىَ از ىخيّغَ ةطٌاىَی ىٍاظطهی ؽتکَی یک کَ غفطُای حيػَ پشؼ ىیؽّد در ىاه اغفٍص  1392ةَ
ىّضّع آگِیُای ةازرگاٌی در جهّیظیّن اغث و در ایً ةطٌاىَ ذحياً کارؽٍاغان ـطٍُگی جهّیظیّن (ٌَ کارؽٍاغان
ىانی) کَ ىخّز پشؼ ایً ٌّع آگِیُا را ـادر کطدهاٌص در ةطٌاىَ ذضّر یاةٍص و دـاغیات و ىػحٍصات سّد را ةطای
ایً جشهؿ ىرطز آییًٌاىَای کَ آغیبرغان ةَ روح و حػو و ٌِاد ساٌّاده و کّدکان ىػفّم اغث اغالم ٌيایٍص.
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هتي ًاهه حجت االسالم ٍ الوسلویي هاًدگاری خطاب به ریاست هحترم
سازهاى صدا ٍ سیوا

ریاغث ىرحطم غازىان ـصا و غیيای حيِّری اغالىی
حٍاب آكای ىٍِصس ضطؽاىی
غالم غهیکو
ةا اذحطام و در حِث جرلق ةیاٌات ىلامىػظورُتطی در ؽطوع غال حصیص در ذطم ىعِط رضّی کَ غيّم دنػّزان
غطـَ ـطٍُگ کؾّر را ىّظؿ ةَ ٌلص ىٍففاٌَ ٌػتث ةَ دغحگاهُای ـطٍُگی کؾّر ٌيّدٌص  ،ىّاردی را کَ در ةطٌاىَ
چِاردُو اغفٍص غال گضؽحَ ةَ ـّرت ؽفاُی از ذضطتغانی و غایط ىصیطان دنػّز و ىحصیً رغاٌَ ىهی
درسّاغث کطده ةّدم و ةَ نعؿ انِی درسّاغث ایً ذلیط ىّرد ذيایث حيع کثیطی از ىطدم ىحصیً  ،دنػّز و
اٌلالةی کؾّر و غيّم ةیٍٍصگان ةطٌاىَ غيث سصا واكع گطدیص ةَ ـّرت ىکحّب و ظی ایً ٌاىَ ىخصدا ةَ ذضّرجان
غطض ىیٌيایو و اىیصوارم کَ ُيَ ىا در ىػیط جتصیم رغاٌَ ىهی حيِّری اغالىی ةَ داٌؾگاه ىّرد ٌظط اىام راذم (
كصس غطه ) گام ىّثطی ةطداریو:
 .1پشؼ ىػاةلاجی کَ در آٌِا حّایظ چٍص ىیهیٌّی و ؽیط ىػيّل ةَ ؽطکث کٍٍصگان داده ىیؽّد ىشانؿ ٌظط ـطید
ىلام ىػظو رُتطی در دیصار یازدُو آذرىاه  1383ةا ىصیطان رغاٌَ ىهّی ىیةاؽص کَ در آن حهػَ کَ ذضطجػانی ٌیظ
ذضّر داؽحیص ىػظونَ از ةطگظاری ایً ىػاةلات و اسحفاص حّایظ کالن ةا ُط دنیم و جّحیِی ٌظیط جطویج غهو
اظِار ٌارضایحی کطدهاٌص  ،ةط ُيیً اغاس ضطوریػث ایً گٌَّ ىػاةلات کَ ةطسی از آٌِا حظ داىً زدن ةَ پصیصه
زؽث ىفطفگطایی ثيطه غيهی دیگطی ٌصارد ةَ غطغث از آٌحً غیيای حيِّری اغالىی کٍار گضاؽحَ ؽّد و
انؽااهلل رغاٌَ ىهی ةَ انگّیی ةطای ذضف ایً گٌَّ جتهیؾات ٌاـرید از ةلیَ ؽطکثُا ٌظیط ةاٌکُا و جهفًُای ُيطاه
ٌیظ ةصل گطدد و در ایً ىػیط ىػاةلات جهفٍی ٌّیٍی کَ اسیطا در ؽتکَُای ىشحهؿ ىطغّم گطدیصه و درآىصُای آٌِا
ٌیظىرم جاىم اغث ىّرد ةازٌگطی حصی و دكیق كطار گیطد.
 .2پشؼ آگِیُای جخاری  ،كتم  ،ةػص و ذیً ةطٌاىَُای کّدك ظتق ٌؿ ـطید ةٍص  2575غیاغثُای جّنیص ،
جاىیً و پشؼ غازىان ـصاوغیيا  ،ىفّب غال 1383ىيٍّع ىیةاؽص  ،نضا از آٌخا کَ غيم ةَ كاٌّن در ٌظام
حيِّری اغالىی  ،ىفصاق واكػی اكاىَ ىػطوف ىیةاؽص  ،ذضف ایً آگِیُا ٌیظ سّاغحَ كاٌٌّی و اسالكی غيّم
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ساٌّادهُا از ذضطجػانی ىیةاؽص کَ یلیٍا ةَ غالىث رواٌی و غاظفی ساٌّادهُا و کّدکان دنتٍصؽان کيک ؽایاٌی
سّاُص کطد.
ةصیِیاغث ةا جّحَ ةَ اُيیث ىّضّغات ـّقانضکط  ،دغحّر غاحم ذضطجػانی ةطای احطای ایً درسّاغثُا ،
ٌؾاندٍُصه حایگاه و اُيیث ىلّنَ ـطٍُگ در ىٍاغتات اىطوز حاىػَ اغالىیيان سّاُص ةّد  .ضيٍا ُياٌعّر کَ در
ةطٌاىَ چِاردُو اغفٍص و در ةطٌاىَُای ةػصی ىحضکط ؽصهایو  ،اسحفاص یکی از ةطٌاىَُای ىٍاظطه در ؽتکَ یک ةَ
ىّضّع آگِیُای ةازرگاٌی و سفّـا آگِیُای ةطٌاىَ ُای کّدك سّاغحَ حصیی اغث کَ ةا جّحَ ةَ
گضؽث زىان ظّالٌی از ایً درسّاغث  ،اىیصواریو ةا دغحّر ذضطجػانی ایً درسّاغث ىطدىی جرلق یاةص و در غانی
کَ ةَ ٌام ـطٍُگ ىظیً اغث  ،یکی از ىػضالت ـطٍُگی کؾّر در ایً ةطٌاىَ ةا ذضّر کارؽٍاغان و ـاذب ٌظطان
ةطرغی گطدد.
ةا جؾکط
ىريصىِصی ىاٌصگاری
کارؽٍاس دیٍی رغاٌَ
 25ـطوردیً 1393
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