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امسال در حالی به محرم می رسیم که به زندگی کروناییی وی  

کرده ایم. و همانط ر که رهبری فرم دند اگر بنا بیه بیرگییاری 

عیاداری ها باشد باید طبق دست رات وزارت بهداشت و پروتیلی  

 .های بهداشتی ص رت بیییییرد.                 

در این میان بسیاری از هیئت ها پیش از شروع ماه محرم، اعالم 

کردند که با ت جه به فضای م ج د بنا به فرمایش رهبری مراسم 

 .عیاداری را به شی ه های دییری برگیار میلنند.            

 اما هن ز کشملش های فراوانی در ایین میییان وجی د دارد.

 به راستی میر واقعه ی کربال جنگ عقیده، و حق و باط  نبی د  

آیا امروز مسئله ی ما شرکت کردن یا نلردن در عیاداری سیارر 

شهیدان است  مسئله ی ما، حسینی شدن، حسییین بی دن، و 

 .حسینی ماندن است.                               

اگر طبق دست رات پیشلی قادر به برگیاری مراسمات عییاداری 

باشیم که هیچ.اما اگر نباشیم قطعا مشق عاش را را از سیروی  

  .سیدالشهدا باز وی اهیییم نی شیت.               

ش د.  البته که جدال همیشیی حق و باط  هیچ قت مت قف نمی

تطبیع و تغییر نیرش امارات متحده عربی نسیبیت بیه  ماجرای 

اسرائی ، نم نه  همین مسئله است. و همینط ر سال هاست کیه 

آشلار جان میلی ن ها انسان را در   عربستان سع دی در ظلمی

یمن به وطر انداوته است. از س یی رد پای فتنه را پس از انفجیار 

بینیم. چند دستیی و تفرقه ی امت اسیالمیی،  دردناک بیروت می

قطعا طرح و برنامه ی دشمن برای تضعیف جامعیه ی اسیالمیی 

است. و این دقیقا همان برنامه ای ست که آمریلا در جنگ سیرد 

علیه ش روی سابق پیاده سازی، و این غ ل کم نیستی را به کش ر 

 .های ک چک تر تجییه کرد.                       

های مسلمان قطعا به س د ییییدییان  تضاد منافع، و درگیری کش ر

زمانه است که به تیویر و زور و زر مسلح اند، و برای فشار به ما از 

 .کنند.                     هیچ ک ششی دریغ نمی

با این وج د اف ل آمریلا بدون شک و شائبه و اهد بی د و آن را 

ن یس تحریم ها علییه اییران، کیه  اویرا در عدم رای آوردن پیش

 .پیشنهاد ایارت متحده ب د دیدیم.                 

باری به هر طریق، محرم، بیرگترین برگ برنده دنیای اسالم، از راه 

رسیده است؛همانی که امام )ره( فرم د: محرم و صفر اسیت کیه 

دارد و  اسالم را زنده نیه داشته است. ملتبی که روشن میان میی

چراغ هدایت و کشتی نجاتی ست تا در تنیناها و بینییاه هیا بیه 

 ریسمان محلمش چنگ بینیم و راه از بیییراهیه بیاز ییابیییم. 

تحریریه ی سرو  ایام عیاداری حضرت سید الشهدا، فرزنیدان و 

 کند. یاران با وفایش را ودمت شما عیییان تسلیت عرض می

همه سوگواران حسینی، هیأت ها و مداحان موظف هستند به هرچه ستاد 

کند، عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم  ملی مبارزه با کرونا اعالم می

 است.

کند. بنده  ها معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا اعالم می در عزاردای

هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه و تأکید من به همه 

ها و مداحان نیز این است که ضوابط ستاد ملی  عزاداران، هیات ها، منبری

کرونا باید رعایت شود، چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست 

 ای بزرگ پدید خواهد آمد. شود، فاجعه
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 تاریخ تکراری؟!

 نویسنده :  علی عمرانی

وانیی افتاد که جی کرنش و تادیب در برابر اجنبیی راهیی 

نداشت.  س ال اینجاست که مصدق نفت را ملی کیرد، امیا 

چرا دوباره به وابستیی پیش از آن برگشتیم ! پیاسیا ایین 

است که او به جای ت جه به مرزهای و د، برای شیلیانیدن 

رود. از چاله  تحریم های انیستان، با طناب آمریلا به چاه می

برون آمدن ست و به چاه افتادن! عقبه ی تاریخی وی د را 

میبینیم که هیچ گاه والی از استعمار نب ده. و زوم تیرکیه 

اش را بر پشت و د حس میلنیم. امروز، بیش از آن کیه 

نیاز به ملی شدن صنعت نفت داشته باشیم، به ملی شیدن 

تفلرات مان محتاجیم. باید به این باور ملی برسیم که روی 

پای و د بایستیم و کش ر را طبق منافع مردم بسازیم. تلیه 

بر بییانیان مانند بازی م ش و گربه و سگ است. نمییتی ان 

 م ش ب د و از چنیال گربه بیه وفیای سیگ دل بسیت! 

البته ب ی بهب د  اوضاع شنیده می نش د! وقتی عده ای از 

املانات کش ری به نام انقالب، و به کام و د بهره می برنید. 

انقالب مسیری ست که اگر هر که از آن منحرف ش د بایید 

آن را کنار گذاشت. گ یا عده ای به امید انتفاع شخصی بیر 

مسئ لیت های کالن کش ری مانند زال  چسپییده انید. در 

برند  هنیام وطر از نام انقالب و رهبری به کام و د س د می

کنند. اگر بنا بیر  و در واقع بر ضد مردم و منافع ملی کار می

ویانت و سرکیسه کردن و چاپیدن باشد چرا یقه دیپلمیات 

ها  اگر بناست دست اجنبی را از کش ر ک تاه کنیم، بیایید 

تفلر اشرافی و انتفاع طلب را که با ان اع رانت و ربی ها بیه 

ارکان حل متی رس خ کرده اند از ریشه بیرون آورد. شرایی  

ندارد. چیه تیفیاوت اگیر  ۲۳امروز تفاوت چندانی با مرداد 

تسل  یک کش ر بییانه بر منابع ملی ما باشد، یا عیده ای 

دارند و از کش ر وارج میلنند ! در  واص که این ثروت را بر

ت اند یک قهیرمیان  م رد مصدق گفتیم یک ملی گرا که می

ملی بالق ه باشد، اگر تحت سیطره ی اجنبی باشد بر میلیت 

ریید. یک اص لیرا یا اصیالح  کشد و و ن می و د اسلحه می

ت اند علیه مردمش دست بیه  طلب هم اگر انقالبی نباشد می

 هر اقدامی بیند. چیه اویتیالچ، چیه ویییانیت، ییا ...

امروز نه تنها با آمریلا و غرب، که با دنیاپرستان داولی نییی 

در پیلار و مبارزه ایم. امید که چشم طمع این دری زگان را 

 از کاسه در آوریم.

 .روچ و روباه ب دند، به کدودا نیی آراسته شد.                

در های ممللت بر پاشنه ی ک دتا چروید، تا پای آمریلا به 

وطن باز ش د؛ این بار اما با چهره ای میتیفیاوت. زاهیدی  

مصدق شد و جالد  شهید؛ و ایران، استعمار زده تر از دییروز 

 .کییرد.               طییی طییریییق مییی

مرداد بد نیست به جای کاه کهنه را  ۳۲به بهانه ی ک دتای 

بر باد دادن، شرای  کن نی را با وقایع تاریخی بسنیجیییم و 

 .درچ بییییییییریییم.                 

دهد یک میلیی گیرا کیه  شخصیت مصدق به ما نشان می

ت اند یک قهرمان ملی بالق ه باشد، اگر زیر سییطیره ی  می

بییانه باشد میت اند بر ملت و د اسلحه بلشد و و ن بریید. 

وقتی مصدق والی فارچ ب د، در حمایت از انیلستان و برای 

سرک ب دلیران تنیستان، قش ن نظامی به ب شهر گسییی  

 داشت تا با بییانه بر علیه مردم و یش هم پییمیان بیاشید

با این وج د ملی کردن صنعت نفت ن عی جبران مافات در 

کارنامه ی مصدق است. او با این کار نشان داد اسیتیقیالل 

عم  داشتن شدنی ست. و میت ان دست نف ذ اجنبی را از 

ثروت ملی ک تاه کرد. اما او والی از اشتبیاه نیبی د. فیلیر 

کرد برای شلستن وشم انیستان باید به آغ ش آمرییلیا  می

 .پناه بیبیرد و از آنیهیا میدد بیجی یید.         

آمریلا اما نیاهی متفاوت داشت و استقالل و تمامیت ارضی 

تیابییید. پیس بیا  کش ری ثروتمند مانند ایران را بر نیمیی

انیلستان هم پیمان شد تا با کیف انیلیسی پروژه ی آژاکس 

را در ایران عملی کند. اسم رمی ک دتا در رادی ی سلطنیتیی 

انیلستان، مفت و ر های وطنی را از ک دتا علیییه مصیدق 

  »اکنی ن دقیییقیا نیییمیه شیب اسیت.«کند:  آگاه می

هرچند مصدق از ک دتا آگاه شده؛ اما دیر. و آب رییخیتیه 

 .وشیلید!              ش د؛ میی دییر جمع نمی

در های ممللت بر پاشنه ی ک دتا چروید، تا پای آمریلا به 

وطن باز ش د؛ این بار اما با چهره ای میتیفیاوت. زاهیدی  

مصدق شد و جالد  شهید؛ و ایران، استعمار زده تر از دییروز 

آمید کیه  کرد. هن ز ب ی و نِ فاطمیی میی طی طریق می

 نشین شد و قدرت در اوتیار گربه ای ل چ و  وانه  مصدق



 عالمه

 نویسنده : محمد مهدی فرجی

 محرم مسئوالنه
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 مرداد روزی به نام بییرگیداشیت میبلیف بیهیار ارنی ار.۲3

عالمه مجلسی فقید شیعه در زمان صف ی در حل مت شیاه 

 .سییلییطییان حسییییین بیی د.          

عالمه مجلسی ب  ن عی از تعلیمات شیا بهائی بیر وی ردار 

 است ،محمد تقی مجلسی پدرش از شاگردان شیا بهائی ب د.

اعتقاد عالمه به شیعه ب دن حاکمان و پای بینید بی دن بیه 

 شرایع مذهب ب ده و از نظر ایشان صف یان قاب  تقدیر ب دند.

اساتید ایشان فیض کاشانی ، حسین و انساری، حر عاملی و 

 .پیییدر شیییان بییی دنییید.         

 عالوه بر هملاری با حاکمان از  نصحیت آن ها غاف  نشید و 

))عین الحیاة((فصلی را به او ان سالطین و معاشرت نمی دن 

با ایشان و عدل در وج دشان اوتصاص داد و ظیلیم ،بیاده 

 گساری ،کب تیر بیازی و فسیاد و... را میطیرح نیمی د.

البته عالمه مجلسی منتقدانی هم داشت از جمله دکتر عیلیی 

شریعتی و سید محمد حسین طباطبائی. آن هیا اعیتیقیاد 

داشتند که درست است که بهار ارن ار از بیرگتیریین کیتیب 

حدیثی شیعه محس ب می ش د اما ن شته های آن نییاز بیه 

 .تییجییدییید نییظییر دارد.               

عالمه مجلسی به جی بهارارن ار کتبی از جمله مرآة الیعیقی ل 

،مالذاآلویار، الفرائدالطرقه و شرح اربعین حدیث را نی شیتیه 

 .اسیت.                             

اثر ادبی و فرهنیی دارد که بیشتر آثار بیه ۳۲ایشان در حدود

 حیی زه دییینییی و مییذهییب شیییییعییه پییرداوییتییه اسییت.

سید اب القاسم وی اسیتیییاری ، میال میحیمید حسییین 

جعفرسبیواری و نعمت اهلل جیائری از جمله شاگردان عیالمیه 

 مجلسی ب دند.

محرم بذر امید و ه یت ما است، سرمایه ای تمام نشدنی و درمانی 

 .بر تمام بیماری های روحیی...                   

اما حار با نیدیک شدن ماه محرم و وج د ویروچ منح چ کیرونیا 

 .مسییئییلییه فییرق کییرده اسییت.             

جامعه متدین و مذهبی کش ر که از همان ابتدای شی ع بییمیاری 

در قالب های مختلف در وط ط اول میبیارزه بیا ایین وییروچ 

منح چ ب ده اند، یک امتحان دییر را نیییی پیییش رو دارنید.                                   

با ت جه به شرای  کن نی جامعه و شی ع بیماری، برنامه ریییی و 

اقامه عیای سارر شهیدان نیی باید سیال با شرای  جامعه باشد، اما 

 یادمان نرود مجالس عیای اباعبداهلل الحسین تیعیطیییلیی نیدارد.

بر پا شدن محاف  و مجالس عیای حسینی با رعایت کام  می ارد 

بهداشتی برای کسانی که میخ اهند بازار حسین علیه السیالم را 

 رونق بخشند و بیرق ُسروش را علم کنند، هیم شیدنیی اسیت.             

گرچه من هم بی تفاوتی بروی را میبینم و از رعایت نشدن اص ل 

بهداشتی نیرانم، اما این که بدون تحم  ک چلترین  زحمتی و بیا 

بی مسئ لیتی تمام مجالس اه  بیت را تعطی  کنیم هم درسیت 

         . نییمیییییدانییم.                     

اما یک حس تبعیض و برو رد دوگانه به عالقه مندان به عییاداری 

 .حضرت سیدالشهدا  دست داده اسیت.               

کار در مترو، از تنفس چهره به چهره به تنفس دهان بیه دهیان 

رسیده، بلی  سینما را نیم بها کرده اند تا مردم حتما در ان فضای 

مسقف بنشینند، جاده ها ممل  از مسافر، مراکی تفریحی و تجیاری 

 بییدون هیییییچ گیی نییه نضییارت و پییروتییلیی  مشییغیی ل و....

اما به یک باره زوم زبان ها به سمت هیأتی میرود کیه بیانیییان 

برگیاری آن با تمام ت ان و جان در تالشند در بهیتیریین سیطیح 

 پیییروتیییلییی  هیییای بیییهیییداشیییتیییی بیییرگییییار شییی د.

در پایان باید گفت با ت جه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهیبیری 

مبنی بر اجرای دست رات ستاد کرونا، رعیاییت پیروتیلی  هیای 

 بییهییداشییتییی مییطییابییق قییانیی ن واجییب شییرعییی اسییت.

امید است با ت جه به انعلاچ جهانی مراسمات محرم، با رعیاییت 

پروتل  های بهداشتی و ق انین وضع شده، شع ر حسینیمان را به 

 .جهان مخابره کنیم.                            

 نه ش ر محرم ز تب و تاب بی فتد                  . 

 نه گریه کن فاطمه را تب به سر اید
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اساسا چرا ما به دنبال رهیافت جدیدی مییردیم  جی ابیش 

ساده است، چ ن نیاز داریم. پس چرا گاهی اوقات بیدنیبیال 

چیی هایی هستیم که اگر پایمان را بر روی پیدال تیرمیی 

زندگی بیذاریم و صدای اطرافمان را نیی وامی ش کینیییم، 

احساچ میلنیم که به ان چندان هم نیاز نداریم. البته اگیر 

انقدر با ان نیاز و دساوته، ور برویم و لحظات عمرمان را با 

ان بیذارنیم، شاید دییر نب دش را نت انیم تحم  کنیم. بهتر 

 .اسییت چیینییدان سییخییتییش نییلیینییم.        

تاریا بار و پایین های زیادی دارد، میدانید اگر شما ه ییت 

و د را در یک جریان واص پیدا کنیید، بیه ان وابسیتیه 

میش ید، احساچ میلنید که در هر شرایطی باید از ان دفاع 

کنید و اگر در جایی از تاریا به ان ظلم شده، به پا وییید و 

سهم و د را بازپس ستانید. واقعیت نیی این است که گیروه 

های بسیاری از طیف اندیشه، نژاد، طبقه اجتماعی و ... در 

ط ل تاریا وج د دارند که ظلمی به انها شده است، بنابراین 

همیی میت انند از تاریا طلبلار باشند، اما چ ن در این دنیا 

دستشان به سازندگان تاریا نمیرسد، ترجیح مییدهینید از 

 بیییازمیییانیییدگیییانشیییان انیییتیییقیییام بیییییییییییرنییید.

کافی است که شما احساچ کنید م رد ظلم واقع شده ایید، 

ان م قع میینید زیر میی و دییر چراغ مینیطیق را 

وام ش میلنید. مشع  را برمیدارید و تر و 

وشک را میس زانید. یا میمیلین اسیت 

دوست نداشته باشید به عینی ان ییک 

انسان بی منطق شناویتیه شی یید، 

بنابراین تمام برگ هیای کیتیب، 

صفحات اینترنت و مصاحبه ها و 

مناظره های گ ناگ ن را این ور 

و ان ر میلنید تا ادله ای بیرای 

اثبات ه یتتان پیدا کنید. در 

این مرحله تمامی استدرل 

هایی که به تفلر شیمیا 

ودشه وارد میلند را پس میینید و شاید بیرای وی دتیان 

ت جیهاتی را بسازید، اما نتیجه اش این است که شمیا ییک 

فرد منطقی دیده نمیش ید، بلله یک م ج د وطرناک تلقی 

میش ید که برای تمامی کارهایتان، استیدرل هیای وی د 

 .سییاوییتییه دارییید.               

ما انسان ها نیی وجه اجتماع دوستمان، معم ر پررنیگ تیر 

است. دوست داریم همیشه و مان را باگروهیی در اقی ام، 

دوستان، محله، جامعه، کش ر و حتی جهان شریک کنیییم. 

درواقع با این امر برای و دمان یک ه یت میییسیازییم. بیا 

شادی انها احساچ شادی میلنیم، در تقاب  ها طرف گیروه 

و دمان را میییریم، حتی اگر بخی اهیییم وجیدانیمیان را 

ماسمال کنیم میی ییم که من طرف حق را مییییییرم، در 

ص رتی که و دمان میدانیم در ته دلمان، دوسیت دارییم 

پشت رفقای مان باشیم. این شراکت مملن است هیچ سی د 

دنی ی هم برای ما نداشته باشد، فرض کنید شما طیرفیدار 

یک تیم ف تبال باشید، حتما این را نیی زیاد شنیده اید کیه 

بچه، طرفداری از این ها چه س دی برات داره، پی لیش رو ” 

اما بیرای “  و دش ن میینن به جیب، غصش رو ت  میخ ری

 شما همینله در ان جمع پذیرفته ش ید کیلیی میی ارزد.

حال هر چه قدر یک گروه جمعیت بیرگتیری 

داشته باشد، ویژگی های متیفیاوت تیری 

داشته باشد، اشتراکات بیشتری با انیهیا 

داشته باشیم و ... بیشتر برای ما جیذاب 

میش د. البته این شرای  برای ما ییک 

م رد پررنگ تری نیی دارد. شیایید 

بی یید ما چه کسی هستیم و ان 

 شرط چیست                         

 ادامه دارد...

 من کیستم؟

 ٥شماره

 سید امیر حمزه حسینی :نویسنده
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کارفرما راضی نمیش د و این نلته طالیی یادمان نرود که همیه 

 بییاییید راضییی بییاشیینیید، پییس مشییلیی  حیی  شیید.

حار اگر قرار است ایران از قبلش مدرن تر ش د، باید اقتصاد را 

بیرگتر کرد، وب پس باید کارفرما ها پ ل بیییشیتیری وسی  

بیذارند، ان وقت حجم ت لید میرود بار و اقتصاد ایران شلی فیا 

میش د. بنابراین باید کارفرما ها راضی ش ند که پ ل بیییشیتیر 

بیذارند و سرمایه را بیرون نبرند، یادتان باشد که بایید هیمیه 

راضی باشند، بنابراین باید سعی کنیم کارفرما ها از حض رشان 

در ایران س د بیشتری ببرند، مشللی نیست، برای اینله کاری 

های باکیفیت تر و ارزان تر ت لید ش ند کارفرما ها کار بسیییار 

سختی دارند، یادتان که نرفته همه باید راضیی... حیار سی د 

کاروانه باید برود بار تا کارفرما سرمایه دار تیر شی د، پیس 

میت انیم دستمید کارگران را کمتر کنیم و به جایش سیاعیت 

کاری را افیایش دهیم، تا هم کارگران به اندازه قیبی  درامید 

داشته باشند و هم تعداد ت لید بارتر برود. چه وی ب دوبیاره 

 .هییمییه راضییی شییدنیید.                  

اگر همین مسیر را برویم جل  همه راضی می مانند و اقتیصیاد 

هم پیشرفت میلند و یک ایران مدرن و اهیم داشت. هر چیه 

قیمت کار ارزان تر ش د، ما مردم زندگی بهیتیری وی اهیییم 

داشت، کارفرما هم که س دش را میبرد و البتیه کیارگیر هیم 

 .راضییی اسییت.                  

اکن ن باید وارد مرحله سخت تری بش یم. برای داشتین ییک 

اقتصاد بی پدر، ببخشید، برای داشتن اقتصاد میادر بیایسیتیی 

سرمایه جذب کرد.  ادامه م ض ع را در قسمت دوم وی اهیم 

 گفت.

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقیه 

 ش د و در برگیییرنیده..... جغرافیایی یا سیاسی واص اطالق می

اووه چه وبره ! عصا ق رت دادی  کار رو باید از کاردونش ییاد 

گرفت، اصن کی این مضخرفات رو گ ش میده. حار شما کیه 

 وقت گذاشتی، بیا با و دم تا اقتصاد رو تا ریشه ای برات بییم.

مهم ترین بخش اقتصاد، اینه که باید همه راضی بیاشینید. در 

واقع وقتی همه راضی باشند گ ر پدر ناراضی، زیبا نیسیت. در 

کجا، چنین تعریف اص لی را برای اقتصاد شنییده ایید. حیار 

چط ر باید همه را راضی کرد. وب اینجای کار تخصصی اسیت 

 سعی میلنیم کیه بیراییتیان می ضی ع را روشین کینیم.

یلی از شاوه های راضی کردن همه، این هسیت کیه ارزش 

کارگران و کارفرمایان را بدانیم. بلی چه قشری میهیمیتیر از 

کارگر. باید همه را راضی نیهداشت، یعنی هم کارگیر و هیم 

کارفرما، کار سختی هم نیست. بیایید تا به می ضی ع بیادیید 

بیرگتری نیاه کنیم. اگر قرار است ایران مدرن داشته بیاشیییم، 

باید اقتصاد و ب داشته باشیم، اگر اقتصاد و ب میخی اهیییم، 

باید همه راضی باشند. حار شما فرض کنیید کیه کیارفیرمیا 

هیار ت مان س د  03میخ اهد بی  ت لید کند، اگر روی هر بی  

هیار ت مان  طی ری میییتی ان  ۳3کند بیشتر راضی است یا 

کارفرما را راضی نیهداشت که س د بیشتری کند،حال میشی د 

قیمت جنس را بار ببریم. ولی اگر قیمت جنس بیشتیر شی د 

ت میان  03که مردم ضرر میلنند، شما و دتان اگر یک بی  را 

ت مان  وب معیلی م اسیت،  ۲3بخرید بیشتر راضی هستید یا 

ت مان نیهداشت و کارفیرمیا هیم  03پس باید قیمت را همان 

ت مان س دش را بلند، اما راه حی  ان چیییسیت   ۳3همان 

 معل م است حق ق کارگر را کم میلنیم، اگر اینلار را نلنیم 

MODERN IRAN 
/نویسنده: شاگرد هایک٥این قسمت: اقتصاد  
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 عشق پست مدرن

 نویسنده : علی بهمنی

شبی از شب ها، وسرو  که دلتنگ روزهای وص  شیریین 

ب د، در واطر آورد که ایامی برای دییدن شیییریین بیه 

دانشلده ادبیات می رفته، و شیرین هم می هیای گیییس 

پایین می انداوته تیا  ۳3۲کرده اش را از پنجره ی کالچ 

وسرو از آن بار برود. طاقت از کف بیرون داد، و بیدون 

اینله به شیرین چییی بی ید قارقارکش را روشن کیرد و 

به طرف ک ی شیرین پای و د را روی گاز گذاشت. وقتی 

وارد ک چه شد رییی برداشت به شیشه ی اتاق شیییریین 

 زد.

شیرین که از گرانی تعرفه های ایینیتیرنیت اشیک در  

چشمانش جمع شده ب د از جا پرید. او همیشه با شیمیاره 

ی دانشج یی ده نفر از دوستانش به وای فای وی ابیییاه 

وص  میشد و همه ی فیلم های سینمایی و سیرییالیی را 

ریخت که با بچیه  دانل د میلرد و ت ی هارد اکسترنالی می

 هییای اتییاق شییان دونیییییی وییریییده بیی دنیید.

وسرو ریگ بعدی را به شیشه زد. شیرین پشت پینیجیره 

ایستاد و ک چه را نظاره کرد. وسرو را که دید پنیجیره را 

باز کرد، اشک هایش را کنار زد و داد کشییید: سیالاااام 

 .وسرو فسییییی !                                

کرد شیرین از ش ق دیدن او اشیک شی ق  وسرو فلر می

می ریید. نمی دانست مجب ر است شب ها بیدار بماند تیا 

با پ ل کمتری فیلم دانل د کند. به شیرین گفت م هاییت 

 را پایین بیینیداز تیا یی اشیلیی بیه اتیاقیت بیییاییم. 

گریه شیرین شدت گرفت. و با عجی و ربه گفیت شیبیی 

 م های و د را در آینه

دیدم، و گفتم اگر وسرویی نباشد مرا به م ی بلینید چیه 

 .کیییار !                 

فرهاد که از سر و صدای شیرین بیدار شده ب د سرش را از 

 پنجره بیرون آورد و گفت داره مث چیی دروغ میییییه. 

لیلی و مجن ن که بی وبر از بابای لیلی روی پشیت بیام 

و ابیده ب دند هم ایستاده ب دند و تایید حرف فرهیاد سیر 

 دادند و مییفتند: راچ میییییه، راچ میییییه تلان می

فرهاد ادامه داد، ور نش  وسرو. درست است میا رقیییب 

عشقی هستیم اما با صداقت تمام به ت  وی اهیم گیفیت. 

شیرین دیروز از بی ح صلیی جل ی آینه ایستاد، م هاییش 

را قیچی کرد و بعد عین چی پشیمان شد. گریه هاییش را 

 ک  مح  شنیده و به غل  و ردن افتادنش را نیی شاهدنید

دادنید و  لیلی و مجن ن از فراز عمارت روبرو سر تلان میی

 .میییفیتینید راچ میییییه، راچ میییییه       

شد به فرهاد چشیم غیره  شیرین که دستش داشت رو می

 .رفت و داد زد فض لم  هم شینیاویتیم!          

در این هنیام بابای لیلی با پیژامه و رکابی از رنیگ و رو 

رفته ای وارد ک چه شد و دنبال وسرو دویید. وسیرو بیا 

کمال و نسردی به لیلی و مجن ن اشاره کیرد و گیفیت: 

 ساعت و اب!
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 جهان اسالم
 نویسنده : محمد امین نورانی

از اوای  قرن پانیدهم که استعمار کهنه پدیدار گشیت تیا 

اواس  قرن ن زدهم که جای و دش را به استعمار ن  داد 

کش رهای زیادی به مستعمره استعمارگرانی چ ن پرتغال، 

فرانسه، اسپانیا، انیلیس و ... در آمید. در ایین میییان 

واورمیانه و شبه قاره به دلی  جغرافیای استیراتیژییک و 

منابع زیاد م رد ت جه ویژه استعمارگران بی د. پیس از 

سیطره کام  انیلستان بر هند در اوای  قرن نی زده، بیه 

دنبال مستعمره شدن شبه قاره و غارت منابع عظیم آنهیا 

و تحت فشار قرار گرفتن مردم، اغلب مردم علیه غارت و 

سیطره سیاسی و اقتصادی انیلیس اعتراض و با استعمیار 

کردند. گرچه انیلستان با تطمیع بروی میردم  مبارزه می

و به کار گرفتن آنها در مناسب دولتی مانع از اعتراضشیان 

شد اما مسلمانان هند که سابقه قدرت گیرفیتین از  می

طریق امپراط ری عثمانی و مغ ل های هند و حل مت بیر 

پذیرفتند و  شبه قاره را داشتند سلطه انیلیسی ها را نمی

 پرداویتینید.                            ها می تر از بقیه مردم به مبارزه با آن جدی

با تاسیس حیب کنیره ملی و هملاری مسلمانان هنید و 

ها برای وروج انیلیس از هند و استقیالل  هندوها و مبارزه آن

هند، اما در و د هند نیی مسلمانان به دلی  اقلیت ب دنشان از 

طرف هندوهای متعصب تحت فشار ب دند و از بروی حیقی ق 

اولیه و د محروم ب دند. به همین دلی  مسلمانان بیه فیلیر 

ایجاد حیب مستق  دییری افتادند و حیب مسلم لیگ )اتحیاد 

 .مسلمانان( را تاسیییس کیردنید.               

تالشیران زیادی برای احقاق حق ق مسلمانان در هند فعالیت 

کردند. یلی از اینها محمدعلی جناح فارغ التحصی  رشته  می

حق ق از دانشیاه لینللن آمریلا ب د که در اوای  فعیالیییتیش 

برای گرفتن کرسی اوتصاصی مجلس برای مسلمانان تیالش 

کرد که به م فق نشد. او که در ابتدا در حییب کینیییره  می

فعالیت میلرد بعد از نام فق ب د تالشش برای ایجاد تیفیاهیم 

بین این دو حیب و زیر بار نرفتن هندوان برای دادن یک س م 

کرسی های مجلس به مسلمانان، به حیب مسلم لیگ پی ست. 

شدیدتر شدن فشار هندوها بر مسلمانان و اثرگذاشتن اندیشه 

دکتر محمداقبال ره ری بر افلار جینیاح بیرای اسیتیقیالل 

مسلمانان، م جب شد که جناح به فلر جدا شدن مسلمانان از 

هند و تاسیس یک کش ر مسلمان بیفتد. بعد از ایین اتیفیاق، 

را در ره ر تص یب کیرد  »پاکستان«حیب مسلم لیگ طرح 

که به م جب این طرح مناطقی که مسیلیمیانیان در آن در 

ش د و بیا هیم ییک کشی ر  اکثریت هستند از هند جدا می

دهنید. سیرانیجیام در  مستق  به نام پاکستان را تشلی  می

قسمتی از غرب هند جدا شد و کش ری  0401چهاردهم اوت 

 به نام جمه ری اسالمی پاکستان تشلی  شد.



ن
وا

خ
ک 

جی
گ

 

٥٢ 



ت
وی

د
ه

م
 /

ج
ها

من
 

یلی از معضالت کن نی جامعه ی ما آن است که افراد و گروه های 

مختلفی، با طرح بروی مباحث فلسفیی، میلیاتیب اجیتیمیاعیی، 

م ض عات سیاسی، ص فییری، عرفان بازی، چاپ کتاب های متن ع 

و رنیارنگ و ... ، از وداشناسی و راه های مختلف رسیدن به ویدا 

 دم می زنند و امر را بر ج انان مشتبه می سازند؛

در حالی که مطابق آم زه های ملتب آسمانی و جامع تشیییع، در 

فق  و فق  امام آن عصر و زمان است و هیر  »باب اهلل«هر عصر 

راهی جی او برای رسیدن به حق متعال و کسب رضایت پیروردگیار 

 مسدود است؛ 

زیرا ودای تبارک و تعالی اراده فرم ده است که تنهیا راه وصی ل 

بندگان به بارگاهش، اه  بیت پیامبر )ص( باشینید و هیر کیس 

بخ اهد ، جی از در واندان وحی و اتصال باطنی به امام زمانش، بیه 

 ودا برسد آب در هاون ک بیده است 

کسی از حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( پرسیید: میعیرفیت ویدا  

از این که اه  هر زمانی، امام و د را بشینیاسید “ چیست  فرم دند:

 “که اطاعت از او بر ایشان واجب است.

در بنی اسرائی  وان اده ای ب دند که اگر هر کدام آنها چه  شیب 

 به درگاه وداوند دعا می کرد، و استه اش اجابت می شد.

 یلی از آنها پس از چه  شب، دعایش مستجاب نشد. 

به ودمت حضرت عیسی رسید و علت را پرسید. حضرت مسیییح 

 هم به درگاه وداوند مت س  شد. وحی آمد:

ای عیسی! بنده ی من از غیر از آن دری که باید به نید من بیایید ” 

به نید من آمده است. او در حالی مرا و انده اسیت کیه در دل 

نسبت به ت  شک دارد. بنابراین، اگر آنقدرمرا بخ انید تیا ایینیلیه 

 “گردنش قطع ش د و انیشتانش بیفتد، من او را پاسا نخ اهم داد.

 و انیم: در همین راستا در زیارت آن حضرت می

 ))السالم علیک یا سَبی َ اهلل الَّذی مَن سَلَک غیره هَلَک((

)) سالم بر ت  ای راه وداوندی که هر کس به آن نرود تباه و هالک 

 می ش د((

در گ شه ی دییری از زیارت آن حضرت در مفاتیح الجنیان آمیده 

 است:

٥٥ 

 معرفت مهدوی

 نهج البالغه 13دل می سپاریم به کالم امیرالمومنین در حکمت 

 

امر به معروف و نهى از منکر، راستگویى در هر حال و دشمنى با فاسقان. 

پس هر کس به معروف امر کرد، پشتوانه نیرومند مؤمنان است و آن کس 

که از زشتى ها نهى کرد، بینى منافقان را به خاک مالید و آن کس که در 

میدان نبرد صادقانه پایدارى کند حّقى را که بر گردن او بوده ادا کرده 

است، و کسى که با فاسقان دشمنى کند و براى خدا خشم گیرد، خدا هم 

 براى او خشم آورد، و روز قیامت او را خشنود سازد.

 نویسنده : متین خورشیدی

 نویسنده : سید میثاق هاشمی

من گ اهی میدهم که با وریت ت  اعمال پذیرفته میش د و کارهیا ” 

پاکییه مییردد و نیلی ها دو چندان می ش د و بدی هیا میحی  و 

ناب د. اعمال و کردار هر که به وریت ت  معتقد و بیه امیامیت تی  

معترف باشد پذیرفته است و گفتارش تصدیق ش د و حسناتش دو 

چندان آید و بدی هایش ناب د ش د و هر که از وریت ت  سر پیچید 

و از معرفت ت  نادان باشد و دییری را به جای ت  پیش ا بیپیذییرد، 

وداوند با ص رت در آتش جهنم سرنی نش کند و از او هیچ عملیی 

را نپذیرد و در روز قیامت در مییان عم ، وزنی برایش بیه شیمیار 

 “نیاید.

اگر آن وج د نازنین را آن سان که شایسته است بشناسیم، از ابراز  

محبت و انجام وظیفه ی و یش در قبال آن ولی ودا و دلی  حیق 

غاف  نخ اهیم شد. آن وقت است که از فرزند و پیدر و میادر و... 

 دوست داشتنی ترش و اهیم یافت.

اگر اکن ن چنین محبتی را به پای آن جناب نمی ریییم، از معرفت 

ناقص ماست. در انجام وظیفه ک تاهی می کینیییم؛ چی ن نیمیی 

شناسیم. به این وسیله ی ارتباطی میان والق و مخل ق تیمیسیک 

نمیج ییم؛ چ ن معرفت نداریم، در ام ر و یش به اسباب ظاهیری 

دل می بندیم؛ اما از آن وج د مبارکی که سبب اتصال میان زمیین 

و آسمان است غافلیم، از این روست که مداومت بر وی انیدن ایین 

 دعای شریف در دوران غیبت را تأکید کرده اند:

 “اَللّهُمَّ عَرَّفنی نَفسَک...”

 و د را می گ یم...

 باید از الفبای امامت آغاز کنم!«
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دانینید، چیه  هایی که بلای مردم را نع ذ باهلل امر غلطی میی آن

عم  انبیییاء اسیت. چیه  »بلاء من وشیه اهلل«گ یند ! این  می

گ یند ! مسئله بلاء بر سیدالشهدا المظل مین)ع(، ایین هیم  می

اش  اهلل است. این هم همان اجر را دارد. قیطیره مث  بلاء از وشیه

ای  گ یند: گریه چیه فیاییده چقدر فضلیت و اجر دارد. بعضی می

اش این است که اتصال روحی با و د سیدالشهیدا)ع(  دارد  فایده

و با حضرت رس ل)ص( و با ودا در ترقی است؛ با همین بلیاهیا. 

ویرنید، اشیک بیر  فردای قیامت که هیچ چیی از انسیان نیمیی

 کنند. سیدالشهدا)ع( را مث  دانه درّی برایش نقد می

 یک صفحه کتاب

“رحمت واسعه”  

 مکتب امام )ره(
 شهادت حضرت سیییدالشیهیدا میلیتیب را زنیده کیرد 

 -زنده نیه داشتن عاش را، یک مسأله بسیار مهیم سیییاسیی

 .عییبییادی اسییت.                   

انقالب اسالمی ایران، پرت یی از عاش را و انقالب عظیم الیهیی 

 .آن اسیت.                           

کربال کاخ ستمیری را با و ن در هم ک بید، و کیربیالی میا 

 .کاخ سلطنت شیطانی را فرو ریخیت.             

کربال را زنده نیه دارید و نام مبارک حضرت سید الشهیدا را 

زنده نیه دارید، که با زنده ب دن او اسالم زنده  نیه داشیتیه 

مسأله کربال، که و دش در رأچ مسائ  سیاسی هست، . 

 .بییاییید زنییده بییمییانیید.         

ملت بیرگ ما باید واطره عاش را را، با می ازیین 

 اسالمی، هر چه شل همندتر حفظ نیمیایید.

این محرم را زنده نیه دارید؛ ما هر چیه 

 داریییم از اییین مییحییرم اسییت.

محرم و صفر است که اسالم را 

 زنده نیه داشته است.

 نویسنده: آیت الله بهجت 


