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سال تحصیلی جدید به شکل عجیبی شروع شدد  بداشایدایدی 

شدردریدور و بده  ۵۱مدارس که مدتی پیش اعالم شده بود در 

سداعدق لدبدل اش اجدرای  ۸۴صورت مجاشی اتفاق می افتد،  

درجه مواجه شد و وشارت آمدوش   ۵۴۱دستورالعمل با چرخیی 

و پرور  اعالم کرد طبق پروتکل های برداشتی سال تحصیدلدی 

جدید برای مدارس را حضوری شروع خواهدد کدرد  کدروودا و 

عوالبش ما را خسته کرده اسق، لبول؛ اما این خستگی ودبدایدد 

 باعث شود تصمیمات متنالض کالن کیوری را شاهد بداشدید  

طنز ماجرا اینجاسق که کنکور های سراسری با تدعدویدق هدای 

ساعق پیش اش شدروع مدحدرم،  ۸۴عجیب و غریب روبرو شد و 

عزاداری ها در هیئات و مساجد به براوه ی ممنوعیق اجتماع در 

اماکن سرپوشیده و سقف های کوتاه لغو شد   آیا مدارس کالس 

کنند؟ یا پیک دوم کرووا  درس خود در محیط های باش برازار می

 با ادرر اش دهده ی اول مدحدرم اش بدیدن رفدتده اسدق؟ 

وکته دیگر اینکه جناب رئیس جمرور که خود در جدلدسده رای 

اعتماد به وشیر کابینه خود حضور ومی یابد، چگووده رایدی بده 

 بدددداشایددددایددددی حضددددوری مدددددارس اسددددق؟  

با تمام این تنالض ها و به هر وحو مدارس به صدورت حضدوری 

باشایایی شده اود و بوی ماه مرر اش میاوه ی شرریور آمدده  ایدن 

 اررد و روسیاهی ا  به شغدال مدی مداودد  تابستان سیاه ه  می

همچنین در شرف اوتخاب واحد ترم جدید ویز هستی   یدک تدرم 

تحصیلی را به صورت مجاشی ارراوده ای ، و یک ترم مجاشی دیگر 

رو داری   چه برتر اینکه کادر آموششی وسبق به ترم ارشتده،  پیش

کیفیق و چگووگی برازاری کالس ها یک ارشیابی داشته و وتیجده 

ی آن را در اختیار عموم بگرارد  یمن اینکه خیل عدیدیدمدی اش 

داویجویان به ک  و کیف برازاری کالس ها وقد داشته و دارود  به 

رود داویگداه  عالوه، برخی ترم ارشته را حرف کردود و اوتیار می

تمریدات الشم برای کمک و مساعدت به این عزیزان برای ادامه ی 

  راه اودیییده باشد                            

یمن دعوت همه ی عزیزان به رعایق پروتکل های بدردداشدتدی، 

یادآوری شحمات و تال  های کادر درمان خالی اش لطف ودیدسدق  

آوان که به معنای والعی کلمه اش جان و دل مایه اراشته اودد تدا 

تلفات این بیماری بیش اش این ویود را فرامو  وکنی   و البته کده 

در این بحبوحه و هرج و مرج ها وگراوید  وشارت بدردداشدق در 

 رسیدای به این عزیزان کوتاهی کند 

 اقتصاد کشور را معطل تحوالت خارجی نکنید.

فرض را بر این بگذارید که تحریم ها بناست ده سال بماند. برنامه ریزی 

اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و درون زایی و به ظرفیت های 

 داخلی تکیه کردن، انجام بگیرد.

انتخابات آنجا هر جور میخواهد بشود. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور را 

با توجه به مسائل درونی کشور، با توجه به امکانات خودمان برنامه 

ریزیی کنیم؛ واقعا یک خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی را 

 منوط کنیم به تحوالت خارجی.

1399/6/2یکینبه  -رهبر اوقالب در دیدار تصویری با هیئق دولق  



ی
خن

س
ی 

ر در
ه

 از 

٤ 

 خرافات

 نویسنده :  احمد صادقی فرد

شریدان، بلند کردن عَلَ  سنگین و بی خاصیق اسق که در 

هیئق ها و دسته های مرهبی به کار ارفته می شود ایدن  

ابزار پس اش ارتباط ایران با اروپایی ها در عصر لاجار اش آیین 

های مرهبی مسیحیق التبداس شدده اسدق   کده وده 

خردمنداوه اسق و وه در لرآن و روایات به آن توصیه شدده 

 اسق 

ااهی خوابنامه هایی با وامرایی چون خادم بداشدی، شدید  

احمد، و    منتیر می شود که با تحریک دشمنان اسدالم و 

به دسق افراد مرموشی پخش می شود، برای ایجاد تزلزل در 

عقاید مسلماوان اسق  برای ومووه خواب خرافی کده روشی 

امام ریا علیه السالم به خواب یکی اش روحاودیدون آمدد و 

فرمود به شورا بگو با صورت آرایش کرده و جدوراب وداش  

وارد حرم ویوید هر کس این ووشته را بخواود و بدر روی 

یکی اش کتابرای حرم یا مساجد بنویسد بعد اش هفدق شدب 

امام ریا علیه السالم به خوابش می آید و حداجداتدش را 

 برآورده می ساشد 

همچنین دشمنان اسالم و تییعه با وارد کدردن چدندیدن 

خرافاتی، تصمی  دارود که ویان بدهند که اسالم و عدلدل 

خصوص تییعه منطقی ویسق و حق بدودن ایدن دیدن و 

 مرهب را شیر سئوال ببرود 

ااهی این خرافات را اش دهان یک آخوود پخش می کدندندد 

که بتواود جامع مرهبی را سسق کنند و ااهدی بدر شبدان 

 مداحان 

در طول تاری  علمای شیعه به تبیین این خرافات پرداختده 

 اود و سعی برای جلوایری اش ویر چنین خرافاتی شده اود 

اما در عصر مدرن که همه چیز مجاشی شده اسق و اش هدر 

طرف شبرات و خرافات پخش می شود، باید به مرجدع آن 

 رجوع کرد و عقالوی بودن ان را سنجید  

خرافات یک تصور و عقیده ی وامعقول و بی اساس اسق که 

با رفتار های معینی بر روی ولایع آیندده، بددون داشدتدن 

عدلدی ” هیچگووه ارتباط سودمندی، تاثیر می ارارد  دکتر 

ادویدد    دارد  مدی»عرب پیش اش اسالم«کتابی به وام “  جواد

ها به خرافات خیلی اعتقاد داشدتدندد  اییدان مدوارد   عرب

آورد که در برخی کیورهای اطراف و بدرخدی   متعددی می

روستاهای ما هنوش آن تفکر چرارده لدرن پدیدش هسدق  

مسائلی که لبل اش اسالم بوده و پیغمبر اکرم)ص( آمد و بدا 

آورا مبارشه کرد و در شمان پس اش پیامبر که جامعه اش والیق 

خارج شد، دوباره برخی خرافات با لبداسدی ودو بده درون 

 فرهنگ اسالمی رسوخ کرد 

وشیر شداه اش روی آتدش   در همین کیور خودمان وخسق 

پرید  افق  شردی من اش تو، سرخی تو اش مدن  حدال چده 

ربطی دارد معلوم ویسق  اما هنوش ه  به تبعات چرارشندبده 

افروشی مبتال هستی   این حرکدات در یدک   سوری و آتش   

جامعۀ علمی و لرآوی خیلی بد اسق  حضرت عدلدی)ع( بده 

الطِّیَرَةُ لَدیسسدَدقس «شدت جلوی اینرا ایستاد  حضرت فرمود  

حق ویسدق  در “  ها  برلرارکردن  رابطه” ؛ فال بد و این »بِحَقٍ

یک جمله، باید بین دو چیز رابطه شرعی باشد؛ اارچده مدا 

فرماید  اار در جدامدعده تدقدوا    آن را وفرمی   مثالً لرآن می

سدالدی    آید  اار شکات داده ویود، خیدک  باشد، برکق می

آید  اینرا روابطی هستند که در روایات آمده و میخد    می

“ اودفداق” کنی   ظاهر   اسق شرعی اسق؛ ولی ما درکش ومی

فدرمدایدد    کثرت؛ ولی خددا مدی“  ربا” کاهش اسق و ظاهر 

دهد، مالش را   آوکه ربا می»یَمسحَقُ اللّهُ السرِّبَا وَیُرسبِی الصَّدَلَاتِ«

کنی   البتده    دهد، شیاد  می  بری  و آوکه صدله می  می  اشبین

خرافات در ارتباط بین فرهنگ ها ویز منتقل می شود  برای 

 ومووه یکی اش سنق های وادرسق در عزاداری ساالر 



 فقدان شفافیت

 نویسنده :  بهنام محمدی

 بازخوانی یک انحراف

 نویسنده :  علی عمرانی
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شما اول برادری ات را ثابق کن، بعد ادعای ارث و مدیدراث را 

وسط بکش  روستای ابوالفضل اش سوء مدیریق عدده ای رو بده 

رود  استفاده اش ااش اشک آور و الوله پالستیکی، به هر  ویراوی می

   دلیلی، و با هر حکمی توجیه منطقی ودارد              

بنیاد مستضعفین و شررداری اهواش توپ را در شمین یکدیگر مدی 

اوداشود  تخریب ساخق و ساش های غیرلاوووی وظیفه ی شررداری 

سق، اما اینکه شررداری سراغ یک روستا را ارفته جای تعدجدب 

اسق  سفار  های بنیاد در میان اسق؟  اش صحق و سق  اخبدار 

مطمئن ویستی   چون شفافیتی در دستدگداه هدای دولدتدی و 

کیوری ویسق  اما آوچه میخ  اسق در شب ور  محرم که بده 

وام باب الحوائج ابوالفضل العباس مییناسی ، اتفالدات روسدتدای 

دهدندد   ابوالفضل را به جمروری اسالمی و تمامیق ویام ربط می

یعفی که اش سوء مدیریق های داخلی یک استان ویئق ارفتده، 

و در هفق تپه و غیزاویه ه  شاهد  بودی   این اتفالات ادویدا 

رشته ای دارود که سر دراش دارد  مسئوالن بی کفایق بده ادو  

باشند، اار لدرت مدیریق ودارود افسار امور را رها کنند و بروود  

عملکرد واصوابی که با پوشش رساوه ای پروپاااودای ودیدام در 

شود و با شاوتاژ رساوه ای علیه حاکمیدق  فضای مجاشی روبرو می

ایرد، حرکتی علیه امنیق ملی سق، که هید  کسدی  مویع می

رود  حقا کده شدمدا  الوله ی پالستیکی را به سمتش ویاوه ومی

لاوون اریز ترید، به مردمی که اش فقر به شاغه ویینی و سکدوودق 

  در امال  فالد مجوش روی آورده اود                   

به صندلی هایی تکیه شده اید که لیالتش را ودارید، و اش ویدام و 

کنید  واهلل که لباحدق  حاکمیق اسالمی برای خودتان هزینه می

دارد  استاوداری خوشستان، شررداری اهواش، کالوتری و بدندیداد 

مستضعفین باید به صورت هماهنگ در دلجویی اش مدردم ایدن 

روستا برآمده، و وسبق به اسکان این مردم چاره جویی کندد  اش 

 این بیش آب در آسیاب بدخواهان ملق و مملکق وریزید

هیت  شرریور و رد خون؛ سر وخی که به طناب پوسیده ی سداشمدان 

رسد  این ساشمان که ابتددا بدا افدکدار  سراپا وفاق مجاهدین خلق می

اسالمی علیه حکومق طاغوتی شاهنیاهی بنا اراشته شد، در سدال 

توسط ساوا  با دستگیری و اعدام بنیان اراران روبرو شد  پدس  ۱۵

اش مدتی عده ای اختیار ساشمان را بده دسدق ادرفدتده و ودگدر  

مارکسیستی را به آن تزریق کردود  مسعود رجوی یکی اش آودرداسدق  

پس اش اوقالب ساشمان بر فعالیق های خدود مدبدتدندی بدر اسدالم 

کند  تنالضی که روح اهلل خمینی آن را بدر  مارکسیستی پافیاری می

تابد  فعالیق های ساشمان هماوند پیش اش اوقالب هنوش ه  به ترور  ومی

متکی سق  آورا پس اش خلع بنی صدر اش ریاسق جدمدردوری اعدالم 

جنگند  این ساشمان مسئولیق ترور  کنند برای سروگووی اوقالب می می

هزار ایراوی، در راستای ایجاد رعب و وحیق و  ۵۱ظالماوه ی بیش اش 

ویل به خواسته های تری مغزاوه ی خود را به عرده ارفته اسدق  اش 

دیگر تنالض های این اروهک ه  پیماوی با ساشمان آشادی بدخدش 

فلسطین، و پس اش آن با اسرائیل اسق؛ شراکق با دشد و رفیق لدافدلده 

بودن    مجاهدین وه برای اسالم و حتی مارکسیسق، که برای شردوت 

کنند  آورا که روشی علیه ی یک پدادشداهدی  ریاسق طلبی جراد می

کردود، امروش علدیده جدمدردوری  دسق ویاوده ی آمریکا عملیات می

جنگند  ترور شخصیق هدای بدزرادی  اسالمی و در رکاب آمریکا می

چون محمد علی رجایی، محمد جواد باهنر، سید محمدد بدردیدتدی، 

حسن آیق، علی صیاد شیراشی، عبدالحسین دستغیب، عطااهلل اشرفدی 

اصفراوی و اسداهلل الجوردی و همچین ترور واموفدق سدیدد احدمدد 

خمینی و علی خامنه ای تنرا بخیی اش هرج و مرج هدای سدق کده 

تواوند منافق باشدندد، چدوودان  مجاهدین به وجود آورد  مجاهدان می

شمری که در صفین در رکاب علی جاوباش شد، و در کدربدال سدر اش 

وویسد و  حسین جدا کرد  چووان عمر سعد که خود به حسین وامه می

کید و در طدمدع  خواود، اما علیه او شمییر می او را به کوفه فرا می

ریزد  سخن صدق پرورداار  ملک ری، خون عزیز ترین خلق خدا را می

هر چه میکیی  اش کساوی سق که به اسدالم تدیداهدر «این اسق که 

 »میکنند و بر امان باطل خود با عطیی وصف واشدوی پافیارود 



ه
خان

ن 
م

ف
 

۶ 

شاید بگویید ما چه کسی هستی  و ان شرط چیسق؟ اش لدرن 

میالدی به این سمق، شرلی ها رو به افدول بدوده اودد و  ۵1

جوامع غرب)غرب جغرافیایی( در حرکق برروی بخش صعدودی 

بوده اسق  هر چه ما شرلی ها به سدمدق  2یک سرمی درجه 

افول میرفتی ، اورا لدرتمند تر مییدود  البته این مواشوه صفر و 

صدی ویسق، اما پس اش جنگ جراوی دوم این اتفاق افدتداد  و 

دیگر جوامع غربی اش جغرافیای خود خارج شدود و دیگر غدرب 

به معنای تمدن ووین غرب شمرده می شد کده فدرهدندگ ان 

جران اسدتدر و شدامدل کیدور هدای شدرق ودیدز بدود                          

این همان ما هستی ، یک جامعه شرلی که در حال پیدا کردن   

هویق خود اسق  جامعه ای که تمدن های ایدراودی بسدیداری 

هدجدری  ۸و 3ساخته و در ساخق تمدن اسالمی لرن هدای 

لمری یکی اش وقش های اصلی را داشته اسق  البته مدا تدندردا 

وبودی ، هند، چین، ژاپن و    اما اینبار شمین باشی متفاوت بدود  

تمدن ووین غرب در یک منطقه متولف ویده بود کده بدتدوان 

مستقل اش ان شودای ساخق و شودای کرد  اار بخواه  جمدالت 

را کوتاه کن ، در غفلق شرلی ها، درایری هدای فدرسداییدی، 

فساد ها و     این تمدن با لوه ویامی و صنعتی و اوددییده ای 

واشناخته به معنای والعی ما را بلعید  این سیر یک حدس بدی 

و در وردایدق  2هویتی، عدم استقالل، اوسان درجه 

یک وجودی برای ما تعریف کرد که خودمان 

را کوچکتر اش اوطرفی ها میدیدم و ودقدل 

به مضمون اش  جالل ال احمد با یدک 

 تیویق اورا سر اش پا ومییناخدتدید  

حاال براردی  به خودمان، اار بده 

دوبال یک اروه میگردید ، ایدن 

یک شرط ه  ایافه مییود بده 

اولویق هایمان، خواسدتده یدا 

واخواسته و اور  ایدن اسدق 

که منیا ان اروه و محفدل 

متعلق به غرب باشد  امدا 

این اروه به ماوند دیگر اروه ها ویسق  ما هویق خودمان را 

با ان تکمیل ومیکنی  بلکه هویتمان را در ان میبین   یدعدندی 

هر اوچه ما هستی  اوسق و اار لرار اسق به خود والعی مدان 

برسی  باید عینا ماوند ان بیوی   این شد شروع یک جدریدان 

به اصطالح منور الفکر در جامعه چند لرن اخیر ایران و دیگدر 

مناطق شرق)منیور غیر غرب جغرافیایی اسق(  چنین اتفالی 

در بسیاری اش وقاط جران شکل ارفق، و وکته جالب مداجدرا 

این جا اسق که خود این اروه ها به دلیل هویدتدی کده در 

تمدن غرب پیدا کرده بودود به دوبال تولید محتوا برای اثبات 

ان میرفتند  دروالع میتوان شروع استعمار ووین را در ایدن 

بخش اش تاری  دید  سرباشان بی جیره مواجبی که جامدعده و 

وگاه مردم به شودای را تغییر میدادود  البته اینجا لصد توهین 

یا متر  کردن ویسق و تنرا شرح ماجرا اسق  با جلو رفدتدن 

شمان و استر  برخی اش ابزار های این غول جدید)مدرویتده(

اتفالات تل  و شیرین بسیار رخ داد  با استر  روابط بدیدن 

المللی و کوچک تر شدن جران و به اصطالح تبدیل شدن ان 

به دهکده جراوی، ان تفکر که هویق خود را در غرب ودویدن 

 مددیدددیددد بدده سددمددق مددردم جددریددان یددافددق 

میخواه  خالصه ا  کن ، امروش اکثر ما تدا حددی عداشدق 

تمدن غربی   درصدی که در بین ما متدفداوت 

اسق، اما وجود دارد  البتده ایدن اتدفداق 

دالیل دیگری ه  دارد، اما من به وتیجه 

ان کار دارم  اکنون در جایی هسدتدید  

که ما هویتمان را ک  و بیش در تمدن 

 غددرب وددویددن مددی یددابددیدد  

این یک مقدمه بود برای بررسدی 

جریان فمندیدسدق، کده در 

شماره سوم بییتر خواهد  

 افق 

 

 من کیستم؟

 ٢شماره

 سید امیر حمزه حسینی :نویسنده
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وارایی شوود یا خدایی واکرده، سرمایه ارار خارجی خد  

به ابرویش بیاید که چرا سود من ک  شده اسق  میبیندیدد 

  این ه  حل شد                           

اما سرمایه ارار داخلی را چه کنی ؟ بیایید خیدالدتدان را 

راحق کن ، کارفرمایان ه  ادم هستند، اودردا هد  یدک 

شودای ساده با امکاوات اولیه میخواهند، مثل بقیه مدردم، 

تاشه برای کارهای بزرگ ویاش به سرمایه های بزرگ هسق، 

پس دولق باید مقدار کمی به اورا راوق و پدول دهدد تدا 

بتواوند چرخ التصاد را بچرخاوند  اورا میخواهند به مدردم 

خدمق کنند و تاشه چه کسی اش ادم پولدار بد  می ایدد  

میلیاردی و خدودرو  ۵۱۱والعا شما اش دیدن ویالهای چند 

های چند میلیارد حض ومیکنید؟ به کّرات مردم ما بدایدد 

لدردان این لیر شحمق کش سرمایه دار باشند کده ایدن 

شادی را به مردم میدهند  تاشه همه ه  رایی هسدتدندد، 

احیاوا شما که دوسق ودارید ایران عقب ماوده بمداودد، مدا 

باید مدرن شوی   پس هر چه سرمایه ارار داخلی را چالتر 

“ کنی ، او رایی تر مییود، و طبق همان اصلی که افدتد 

اار لرار اسق ایران مدرن داشته باشی ، باید التصاد خوب 

داشته باشی ، اار التصاد خوب میخواهی ، باید همه رایی 

حاال ه  که همه رایی هستند  با مدن هدمدراه ”    باشند 

باشید در شماره های دیگر، برترین الترواتیو ها را تنرا در 

 دیسکورس من میتواوید بیابید 

برای داشتن یک التصاد بی پدر، ببخیید، بدرای داشدتدن 

التصاد مادر بایستی سرمایه جرب کرد  به هرحال کارخاوده 

فوالد را که ومییود با یه لرون دو هزار تاسیس کرد  پدس 

دو راه داری  یا باید سرمایه اراری خارجی جرب کنی  و یا 

سرمایه ارار داخلی داشته باشی   حتما میپرسید پیینرداد 

من چیسق؟ خب خودم میداوست ، هرکس به اینجای کدار 

میرسد عاشق بروامه های فوق العاده من شده اسدق  مدن 

همچنان وکته اصلی را یاداور مییوم، همده بدایدد رایدی 

باشند  پیینراد من جرب هر دو اسق  باید کاری کنی  کده 

دالر بدگدرارد  ۵سرمایه ارار خارجی اطمینان کند که اار 

دالر اش حلق ما بیرون بکید، بدرای سداخدق ایدن  ۵۱۱۱

اطمینان، مسئله دارای چند بعد مییود که در اینجا بخدش 

التصادی اورا شرح خواه  داد و بقیه ابعاد را در شماره های 

بعد خواه  افق  برای اینکه سرمایه ارار خارجدی رایدی 

باشد باید به او اطمینان داد که سود کالوی شامل حدالدش 

مییود، حاال برای اینکه برادری خود را ثابق کنی ، بدخدش 

درصد( در اختیار  لدرار  ۸1واچیزی اش باشار خود را )حدودا

میدهی   اار رایی وید، باید الدام اصلی را اوجام داد، اادر 

هزینه تولید پایین بیاید او تیویق مییود کده سدرمدایده 

اراری بییتری کند و تعداد کارخاوه های خود را افدزایدش 

دهد، شاید ه  یک لطفی کرد و خط مووتاژ بدرایدمدان بده 

ارمغان اورد  پس میتوان، حقوق کاراران را کمتر کرد، بده 

 هر حال برتر اش این اسق که لیمق جنس باال برود و مردم 

MODERN IRAN 
/نویسنده: شاگرد هایک٢این قسمت: اقتصاد  
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 نویسنده : علی بهمنی

شرادت، دالوری،فرشود جنوب کلید واژه هدایدی در راسدتدای 

 شناخق مردی اش بوشرر شدردر غدیدرت، شدجداعدق،ایدمدان 

رییس علی همراه میروطه خواهان که به مبارشه علنی و جدی 

ماه به 1در برابر محمدعلی شاه به پا خواستند و شرر را به مدت

 خواسق مرداوی چون مال علی السدتداودی وسدیدد مدرتضدی

 مجترداهرمی که مخالف استبداد شاه لاجار بودود تعریف کدرد

رسیعلی دلواری ،شی  حسن خان چاهکوتاهی وشایر خضر خان 

اهرمی در شمان جنگ جراوی اول به مبارشه علدیده ودیدروهدای 

اوگلیسی بر خواستند که در دلوار طع  تل  شکسق را به بدرای 

  متجاوشان اوگلیسی به وجود آوردود                 

شدردریدور سدال ۵2مرد غدیدرتدمدندد بدوشدردری در روش 

سالگی 33,خورشیدی با اصابق الوله اش پیق سر در سن۵21۸

جان به جان آفرین تقدی  کرد  رسیعلی در لدبدرسدتدان وادی 

السالم در کنار حرم امام علی )ع(به خا  سپرده شدده اسدق، 

  طبق وصیق خود                         

روش کیته شدن رسیعلی دلواری به وام روش ملدی مدبدارشه بدا 

 استعمار وام ارفق یاد  تا ابد ارامی باد 

درخواسق عضو شورای شرر اش اعضای شورا، مبنی بر استدعدفدای 

دسته جمعی را ک  و بیش در فضای مجداشی خدواودده ایدد  و 

همینطور واکنش عضوی دیگر در مخالفق با این پیینراد را هد  

  طبیعتا خواوده اید                            

سال واورادن ویارت بر شررداری و  3اعضای شورای شرر پس اش  

درشق بوشرر، به این اختالف رسیده اود که بدر سدر  ریز و مسائل

  کار بماوند یا خیدر                          

اسق؛ و دوما، مسئدولدیدق  »وبودن«خیلی برتر اش  »بودن«اوال،  

پریری شیبا تر اش شاوه خالی کردن اسق  ولتی در اودتدخدابدات 

اید و شیدر  شورای شرر شرکق کرده اید، ستاد اوتخاباتی دایر کرده

لوای لوم و لبیله و ایل و طایفه، یا وجره ای که اش خود در بدیدن 

مردم ساخته اید، در پی کسب اعتماد مردم بر می آیدیدد بدایدد 

توجه داشته باشید که این صندلی، در مدتی محدود بده شدمدا 

شود و با پستی ها و بلندی هایش باید جواب اعتمدادی  واارار می

که به شما شده اسق را بدهید  شما تنرا وماینده ی افرادی کده 

به شما رأی داده اود ویستید، که در برابر تمام مردم مسئولیدد و 

  باید پاسخدگدو بداشدیدد                      

اار کوتاهی داشته اید اش کساوی که به شما رأی داده اود و وداده  

اود عرر بخواهید، و به جای کیمکش های داخلدی، سدعدی در 

تعامل و ه  فکری برای ایجاد فضایی در جرق رفع میکدالت و 

  ووال  داشته باشدیدد                        

اوتخاب درسق یا غلط شرردار، فساد همه ایدر در شدردرداری، 

اعتصاب کاراران شریف رفتگر، سقوط تدید  شداهدیدن، عددم 

رسیدای به مبلمان شرری در مندطدقده ی دو شدردرداری، و 

ساماودهی ساحل تنرا بخیی اش اهمال و سستی هدای شدورای 

رود بده  شرر، و شررداری در لبال مردم بوشرر اسق که اوتیار می

جای واش کردن و استعفای دسته جمعی سعی در جبران مافات و 

 پا  کردن سوء ذهنیق ها به شورای شرر داشته باشند

 نویسنده :  مصطفی بشرایی نویسنده : محمد مهدی فرجی

 شوری شکراب تنگسیر علیه استعمار
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 جهان اسالم
 نویسنده : محمد امین نورانی

إِنَّ لِقَتسلِ السحُسَیسنِ )علیه السالم( حَرَارَةً فِی لُلُوبِ السمُؤسمِنِینَ 

  لَا تَبسرُدُ أَبَداً                                

این حدیثی اش پیامبر اسق که هر ساله بر صحق آن مردر 

کند ویروسی تجدمدعدات را  شود  فرلی ومی تائید شده می

محدود کند، حکومتی عزاداری را ممنوع کند یا سیدل و 

توان  باران سواواری را تحق الیعاع لرار دهد؛ به لطع می

افق که تا کنون هی  احدالناسی ودتدواوسدتده فداودوس 

عزاداری حسین )ع( را خامو  کند  در آینده ویز هدید  

تواود این وور خدا رو خامو  کند و مردم را اش  چیزی ومی

  سفینۀ النجاة محروم کند                             

های عربی و وده  ها وه محدود به ایران و کیور این عزاداری

مخت  شیعیان اسق بلکه هر شخصی در هر کجای دویدا 

که پیرو میلومان و مخالف ظالمان باشد اش حسین )ع( بدا 

کند و رفتار و منش او را سرلوحه شوددادی  احترام یاد می

  دهد                           خود لرار می

مسلماوان میاومار که در طول سال شیر فیار و ظل  دولق   

میاومار هستند، مراس  عزاداری محرم را پرشدور بدرادزار 

های افراطی آن  ها و بودایی های روهینیگایی کردود و اش تردید

                        کیور ورراسیدود                             

شمار هستند امدا  در چین با وجود اینکه مسلماوان، اللیتی ک 

با فرا رسیدن ماه محرم، با ارد ه  آمدن در مساجد شررشان، 

 عزاداری ساالر شدردیددان را بداشدکدوه بدرادزار کدردودد 

شوی و سخنراودی و  در کاوادا ویز با برازاری راهپیمایی و سینه

پرداشود  هر چدندد در  رویه به سواواری برای سیدالیردا می

این کیور عزاداری ممنوع ویسق اما در طول مسیر راهپیمایی 

دیدندی  و در وزدیک حسینیه، مخالفان آشادای و مروجان بدی

شروع به توهین به عزاداران و رل  و پایکوبدی در مدقدابدل 

  کنند                           عزاداران می

 ۵2۴۴در شبه لاره و پاکستان ویز با وجود اینکده در سدال 

شمسی مراس  عاشورا و اربعین اش سوی استعماراران اوگلیسی 

ویز پلیس پاکستان استفاده  ۵3۳۵ممنوع اعالم شد و در سال 

اش بلنداو در مراسمات عزاداری را ممنوع اعالم کرد اما هدرادز 

وتواوستند چراغ عزاداری برای امام حسدیدن)ع( را خدامدو  

های شدید و جاری شدن سیل  کنند  امسال ویز با وجود بار 

اما محبان اهل بیق )ع( با شکوه هرچه تمام تر مراسمات خود 

 را برازار کردود و شرادت ووه پیامبر را ادرامدی داشدتدندد 

در کیمیر اما عزاداری شیعیان با حمالت پلیس هند به خا  

ها وفر مجروح و دویسق وفر را باشداشق  و خون کییده شد، ده

شدود  با اینکه پلیس هند اعالم کرده مقابله با تجمدعدات بده 

خاطر جلوایری اش شیوع ویروس کرووا اسق، اما تاری  ویدان 

ممدندوع شدده  ۵1۴1دهد عزاداری در این منطقه اش سال  می

 ایرود  اسق و اولین بار ویسق که مسلماوان مورد ظل  لرار می

 

  شدد             سالرا اریه به تو جرم تلدقدی مدی

 اهلل اسق ی هر شب ما برکق روح اریه
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عدم معرفق و جرل عموم مردم وسبق به حقیقق امام و وحوه ی 

باعث شده که دشمنان با استفاده اش عیق ،ارتباط صحیح با اییان

م( آوان را در ظواهر دین وگه دارود  مردم به اهل بیق )علیر  السال

و به اموری همچون رویق بصری امام میغول کنند و خود در پی 

د                        ن ش ا ب ع  یی ت ن  د ر ک ن  ک ه  ی ی   ر

معرفق امام عصر ارواحنافداه داوستن وام و وَسَب و تاری  و مدکدان 

والدت اییان ویسق د ارچه در این وادی عقدلدردا سدرادردان و 

اودییمندان متحیرودد همگان مکلف شده اود به لددر وُسدع، در 

مسیر معرفق و محبق و اطاعق اش امام شمان خویش اام بدردارودد                               

  ارچه وصالش وه به کوشش دهند                             

  آن لَدَرد ای دل د که تواوی، بکو                                   

رسیدن به بطن دین اسق و تمامی واجبات و مستحبات ، اصل 

برای رسیدن به این بطن اسق  وباید در ظاهر ماود  باید بفرمی  

وه استیمام بویی خو  و ، م( رسیدن  خدمق امام شمان)علیه السال

سیری مبنی بر ، بلکه سیری اسق درووی ، وه دیدن وور اسق 

سیری که در اثر سال ؛ شناخق اسما وجودی و مرتبط شدن با آورا 

  در عمل به فقه و اش میان بردن صفات رذیله و  ها مجاهده و تال

  ح اودییه میسر می شود                                               اصال

   یعنی امراهی در دین                                  ، ویناختن امام 

وه بیگاوه بودن با ، بیگاوه بودن با فطرت ، یعنی ادرا  وکردن خود

برای ، وماش و روشه  یعنی بیگاوه بودن با خدا  یعنی وماش بخواوی 

برای خدای مصنوع ، روشه بگیری یعنی خدایی که خود ساختهای    

 دینی داشته باشی که آفریدهی ذهن خودت اسق  یعنی خودت   

کسی که می خواهد بنا به روایق با تمام این اوصاف، در حقیقق 

اش مرگ “  من مات و ل  یعرف امام شماوه مات میقة جاهلیۀ ” 

باید ملزم ، رهایی یابد  م( با معرفق امام شمان)علیه السال -جاهلیق

اشد  ش شرع مقدس ب فقری و احکام صادره ا مور  تمام ا  به 

السالم جز اجرای شریعق اش ما چیز دیدگدری  اصالتاً امام شمان علیه

 خواهند  ومی

٥٥ 

 معرفت مهدوی

 نویسنده : متین خورشیدی

ورج الدبدالغده  3۵دل می سپاری  به کالم امیرالمومنین در حکمق 

که در باره  درشهای کفر و ایمان  سخن به میان آورده،این حکمدق 

  معروف اسق به ره ومودهای اوحراف                          

  شناخق پایه هاى ایمان                     —۵

ایمان بر چرار پایه استوار اسق  صبر، یقین، عدل و جراد  صبر ویدز 

بر چرار پایه لرار دارد  شوق، هراس، شهد و اوتیار  آن کدس کده 

اشتیاق بریق دارد، شروت هایش کاستى ایرد، و آن کس کده اش 

آتش جرنّ  مى ترسد، اش حرام دورى مى ازیند، و آن کس که در 

دویا شهد مى ورشد، مصیبق ها را ساده پندارد، و آن کس که مدرگ 

را اوتیار مى کید در ویکى ها شتاب مى کند  یقین ویز بر چدردار 

پایه استوار اسق  بینش شیرکاوه، دریافق حکیماوه والعیّق ها، پندد 

ارفتن اش حوادث روشاار، و پیمودن راه درسق پییینیان  پدس آن 

کس که هوشمنداوه به والعیّق ها وگریسق، حکمق را آشکارا بیند، 

و آن که حکمق را آشکارا دید، عبرت آموشى را شناسد، و آن کده 

عبرت آموشى شناخق اویا چنان اسق که با ارشتگان مى شیستده 

 اسق 

 نویسنده : سید میثاق هاشمی
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پرووده واتمام حاصل پژوهیی پنج ساله در یکی اش پیچیده تریدن 

پرووده های امنیتی تاری  جمروری اسالمی اسق؛ اوفجار دفدتدر 

  برخی اش شاهددان، ۵3۳۱وخسق وشیری در هیت  شرریور سال 

مطلعان و مترمان این پرووده علی رغ  پیگیری هدای مدتدعددد 

حایر به مصاحبه تصویری ویده اود  این مستند به پرسش هدای 

شیادی که برای عموم مردم و به ویژه وسل های دوم ، سدوم و 

چرارم اوقالب مطرح اسق و تا کنون بی پاس  ماوده پاسد  مدی 

  دهد                                       

برای تریه وسخه اصلی این مستندد مدیدتدواودیدد بده سدایدق 

cinemamarket.ir  مراجعه کنید 

 یک سکانس 

“پرونده ناتمام”  

 مکتب امام )ره(
آلای رجایی و آلای باهنر( این طور وبوده که ریداسدق در «(

آورا تأثیر کرده باشد؛ آورا در ریاسق تأثیر کرده بودود؛ یعندی 

آورا ریاسق را آورده بودود شیر چنگ خودشان، ریاسق، آودردا 

را وبرده بود تحق لوای خود ، و این یک درسی اسدق کده 

 »اوسان باید اش اینرا یاد بگیرد 

 

 نویسنده و کارگردان: جواد موگویی


