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 سرمقاله 

پس از سخنان مقام معظم رهبری در لزوم خنثی کردن تحریمم 

 .ها، شاهد تحریف سخنان ایشان با تقطیع بودیم.             

برخی روزنامه ها و خبرگزاری ها که ارتباط با مجامع بین المللی 

را محصور به ارتباط با دولت های مستکبر و بمرامام ممعمر می 

کردند با اشاره به بخشی از سخنان رهبر معظم انقالب مبنمی  می

شود تحریم ها را لغو کرد نباید یک ساعت همم  بر اینکه اگر می

تاخیر کرد، خواسته های حزبی خود که از سرگیری مذاکرات و 

ی ننگین براام بود را بمازخموانمی ادامه ی پایبندی به معاهده

ست که رهبر معظم انقالب ضمن اهمممیمت کردند. این در حالی

لغو تحریم، بر خنثی کردن آن ها بدون امتیاز دادن به بیگانگمان 

 .تاکید دارند. ذکر این حکایت خالی از لطف نیست:        

 .دهد    شیری را در قفس انداخته و به او سوسیس کالباس می

 .خوردم این دیگر چیست؟!          گوید: من آهو میشیر می

 .مانی تا همین را بخوری            گویند آنقدر گرسنه میمی

 خمورد ...شیر بعداز چند روز از شدت گرسنگی سوسیس را می

چند روز بعد به اای سوسیس، الویش استخوان می انمدازنمد، 

 .گوید: من به سوسیس عادت کرده ام، این چیست؟!   شیر می  

 مانی تا استخوان را بخوری!! گویند آنقدر گرسنه میمی

 

 

 .خمورد... شیر بعد از چند روز از شدت گرسنگی استخوان را ممی

ریمزنمد شمیمر      بعد از مدتی به اای استخوان الویش یونجه ممی

خورد را درسمتمه  گوید: بی انصاف ها، من االغی که یونجه  میمی

 .            خمورم...          دادم. این را دیگر نمیقورت می

 .گویند آنقدر گرسنگی می کشی تا یونجه را هم بخوری.    می

 خمورد..شیر مدتی مقاومت می کند ولی باالخره یونجه را هم ممی

 .دهند.                      مدتی بعد چیزی به او نمی

زند: من به یونجه عادت کرده ام. دیگر چمرا یمونمجمه را   داد می

 .دهید بخورم؟!                                 نمی

ی مفت نداریم،باید صدای االغ دربیاوری تا یونجمه  گویند یونجهمی

 .بدهیم!!                                 

برخی  عاالن سیاسی در شرایط کنونی، تعامل با غرب را با مقولمه 

اند. چیزی مثل سواری دادن، مثل خمود های دیگری اشتباه گر ته

 .تحریمی ، مثل  روش وطن و همموطمن...             

ی تدبیر، متاسفانه عادت به توهم تعامل با غرب، از شیر های بیشه

االغ های در زنجیر ساخته است. چیزی که اگر سفاهت نمبماشمد، 

 خیانت است.

نسل سوم انقالب را نتوانستند از انقالب روى 

ها، همین نسل  گردان کنند. نهم دى را همین جوان

ى عظیم را  سوم انقالب به راه انداختند؛ آن حادثه

صورت  وجود آوردند؛ آن سیلى محکم را به به

شان این بود مسیر حرکت  کسانى نواختند که سعى

 اسالمى را با ایجاد فتنه منحرف بکنند

1393/10/17 -رهبر انقالب   

٩ 



ی نظامی برخی کشورها در سال اخیمر، آممار  ی بوداه مقایسه

ی نظامی عربستان سمعمودی  کند. بوداه االبی را منعکس می

میلیارد دالر است و این رقم در کشورمان تنها یک میلیارد  ۱۵

بوده است! این اختالف  احش وقتی االب  ۹۱۵۲دالر در سال 

شود که تعداد نیروهای نظاممی و ادوات و تمجمهمیمزات  می

انگی،هزینه نگهداری و تعمیر در هر دو کشمور را بما همم 

 .مقایسه کنید.                                   

ی آمریکا بما  ست که در سال گذشته ایاالت متحده این درحالی

ترین نیروی نظامی دنیا را بمه خمود  میلیارد دالر پرهزینه ۷۵۷

شود که بمودامه  اختصاص داده بود. اما ماارا وقتی االب می

از نمظمر  نظامی کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره انوبی را 

میلیمارد  ۱۱بگذرانید. به طور میانگین، هر کدام از این کشورها 

کنند! سوال اینجاست، چمرا  دالر در سال صرف امور نظامی می

این سه کشور که پس از انگ اهانی از داشتن نیروی نظاممی 

مستقل منع شده اند، باید چنین مبالغ هنگفتی را صرف اممور 

نظامی کنند؟! پاسخ ساده است؛ د ع تهاام های امنیتمی کمه 

 .دهد!                        اقتصاد مدرن را هدف قرار می

کمی به عقب برگردیم؛ ایاالت متحده که گرداگرد امممهموری 

اسالمی و در تمامی کشورهای مستقل )!( یا مرتجع ممنمطمقمه 

پایگاه نظامی دارد و همچنین عربستان سعودی به عنوان گاوی 

بمرابمر  ۷۶۷شیرده و سگی پادو برای اوست، در مجموع بیش از

شمود؟! در  ها کجا هزینه ممی ایران بوداه نظامی دارد. این پول

یمن و آذربایجان و ارمنستان؟ یا صرف تجهیز گروهمک همای 

 .تروریستی در منطقه؟!                                  

همزمان با سالروز شهادت سردار رشید اسالم، قاسم سلیمانمی، 

ی مقاوممت در  امای    یلم هایی از اشخاص مطرح در ابهه

ی قماسمم  مجازی منتشر شد. این  یلم ها در مورد ممداخملمه

سلیمانی در حل و  صل مشکالت محور مقاومت است کمه از 

 دارد.    کمک های مالی به نیروهای ابهه مقاومت پرده برمی

ی نظامی امهوری اسالمی نسبت به الیحه با نگاهی به بوداه. 

شویم سهم مخارج نظامی در ایمران  و قانون بوداه متواه می

درصد است و کمک مالی ایران به محور مقاومت نمیمز  ۳تنها 

شود. پمولمی  ی نظامی را شامل می بخش کوچکی از این بوداه

دالری آممریمکما و  ۷۶۷،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱ی  که در برابر بوداه

سعودی چیزی نیست. سرویس همای اطمالعماتمی آممریمکما، 

عربستان و رژیم صهیونسیتی سال هاست با تامین مالی بسیمار 

باال و مشارکت کشورهای ظاهراً مسلمان، سعی در شمکمانمدن 

ی اسالم به محوریت ایران عزیز و مقتدر دارنمد  مقاومت ابهه

 .که البته ناکام خواهند ماند.                           

همای  در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی، پخش اخبار هزیمنمه

نظامی ایران تنها در راستای ایجاد  اای یأس و دلمزدگمی در 

کشور است. استکبار دریا ته است که اگر عزم دستمرسمی بمه 

الموت دارد، تا اصحاب آن را با خود موا ق نکند، قادر به  متم  

 .قلعه ای بر قله به  رماندهی حسن صباح نخواهد بود!       

استعمار نوین در دنیای قرن بیست و یکم بسته بمه داشمتمن 

نیروی دریایی قوی، و کشتیرانی پیشر ته نیست. تهاام همای 

امنیتی به اقتصاد های مدرن انگ دنیای ادید ماست. ما در 

ایم، و نظام سیاسی آمریکا بما این انگ اقتصادی ضربه خورده

سوییمفمت و سمایمر ، FATFاهرم هایی مانند براام، پالرمو،

ی نظام اقتصادی دنیا مطابق خواستمه معاهدات سعی در قباه

ی  ی زنمگمار بسمتمه. مقاومت در برابر هیمنهرا داردهای خود 

مستکبران و پادو های رذل شان به زودی بمه ممممر خمواهمد 

دان تاریخ به کمونیسمم  داری نیز در زباله نشست و نظام سرمایه

 خواهد پیوست.

 قلعه ای بر قله

١ 

 از هر دری سخنی

 نویسنده :  علی بهمنی



 جهان اسالم

٥ 

 جهان اسالم
 نویسنده :  علی عمرانی

برای تمام اهانیان نامیمون و ناگوار بود. چنان کمه  ۹۱۹۱سال 

گویی مسی  در آسمان چهارم از زمینیان ناامید شده و به سموی 

 .روح قدسی پروردگارش در پی تجمیع باشد!               

گیری کرونا اخبماری  های استرالیا و آغاز همه آتش سوزی انگل

به اهان مخابره شد. کرونا آنمقمدر  ۹۱۹۱بود که در ابتدای سال 

انجالی و ترسناک بود که تمام رویدادهای اهان را به حاشمیمه 

نشدنمی  ای  راموش توکیو لغو شد و همه در قرنطینه برد. المپیک 

 رو ر تیم. آمار و خسارات کرونا کم نبوده و نیست و به از مرگ 

های سهام در آمریکا بما کماهمش  میر سراسری در دنیا، شاخص و

ای روبرو شد؛ به عالوه پس از مرگ اورج  لمویمد زیمر  سابقه بی

زانوی پلیس آمریکا، شاهد اعتراضات عملمیمه نمرادپمرسمتمی و 

نیمز  ۹۱۹۱داری در این کشور بودیم. در واپسین روزهای  سرمایه

ی دنیای  وتبال، دیگو آرماندو مارادونا از دیگر  درگذشت اسطوره

                           .اتفاقات شایان تواه در سالی که پشت سر گذاشتیم بود.     

 

ی مقاومت چمه گمذشمت؟!  اما در سال میالدی اخیر، بر ایران و ابهه

گیری با تالش کشورهای مستکبر برای ضربه زدن به ممحمور  آغاز همه

ی قرن همراه بود. آنمهما  مقاومت و حذف  لسطین تحت عنوان معامله 

 رمانده ارشد ایران را در عراق، نااوانمممردانمه  ۲۷ماه  دی ۵۳ابتدا در 

هما، سمپماه  ترور کردند. یک هفته بعد، پیش از د ن پیکر سمردار دل

االسد در عراق، عممملمیمات  ای موشکی به پایگاه عین پاسداران با حمله

 مرمما در آن شمب و  ای انجام داد. شرایط انگمی حمکمم متقابالنه

ناهماهنگی در تخلیه آسمان ایران باعث بروز خطای انسانی و سمقموط 

نفر سرنشین این هواپیما مظلومانه امان  ۵۷۶هواپیمای اوکراینی شد. 

ی اتفاقاتی بمود کمه در  سپردند. اما این تنها بخشی از پازل هزارتکه

ا تاد؛ در این حین امارات متحده عربی روابط  ناامن باید می ی  خاورمیانه

خود را با اسرائیل از سر گر ت و این در حالی بود که یمن، در تقابل با 

ی انسانی بود. قحطی در یممن بمیمش از  عربستان، تحت وقوع  ااعه

ی قرن با چراغ خاموش و در  گیرد. اما معامله ها را می کرونا اان انسان

ست. در انفجار بزرگ بندر بیروت که درسمت  آسودگی درحال پیشروی

اهلل با رژیم اشغالگر قدس رخ داد،  های حزب چند روز پس از درگیری

ها محسوس بود.  به طور مشخص ردپای سرویس اطالعاتی صهیونیست

های نظامی در شمال ایران، میان آذربایجان و ارممنمسمتمان،  درگیری

ابدو به پیامبر اسالم در  مرانسمه و حمممایمت  توهین نشریه شارلی

امهور، امانوئل مکرون تحت لوای آزادی بیان و همچنین لفاظی  رییس

امهور ترکیه در مورد رود ارس، تمهمیمیمک ا مکمار  ی رییس گستاخانه

 عمومی در ایران را در پی داشت که تکه دیگری از این پازل هستمنمد.       

ها پیش، اذهان امهمانمیمان بمرای یمک  آنچه مسلم است اینکه سال

گیری در کنفدراسیون چین آماده شده بود، اما دقیقا چه زمانمی؟!  همه

ی توان بطور قطع گفت که در پشت پمرده بود. نمی ۹۱۹۱پاسخ سال 

گیری، سوپ خفاش دخیل است یا آزمایشگاه های پیشر متمه  این همه

ها در  امای ممیمدانمی،  انگ بیولوژیک؛ اما از تحرکات صهیونیست

ها در استفاده از شمرایمط  آید که آن دیپلماتیک و مجازی چنین برمی

ی قمرن کموشما رخداده به نحو احسن در روند عادی سازی معامملمه

سمال  ۹۱ست که هستند، که البته این آخرین رمق های رژیمی اعلی

 آینده را نخواهد دید.

٣۲٣۲جهان درآینه  



 .تو ستون استحکام عرشی بانو ! این گونه بر زمین نیفت!    

برخیز؛ وگرنه آسمان بر زمین سقوط خواهد کرد. بمرخمیمز و 

چنین رنجور به دیوار تکیه نده که تمام عالم به تو تکیمه دارد، 

برخیز که موالی مظلوممان تنها دل خوشیش و خاطراتمش را 

دهد، برخیز که حسن و حسین و زینب طاقت دارد از دست می

 خمواهمد.دوری مادر ندارند، برخیز که محسنت هنوز مادر ممی

برخیز! همه زخم هایت را پنهان کن تا دشمنان قسمم خمورده 

 .اسالم، آرزوی پیروزی را برای خویش به گور ببرند.       

هنوز باید باشی. هنوز اسالم نیازمند خطبه های توست. همنموز 

موالیمان انقالب و غیرت  اطمی تو را پشتوانه خمویمش ممی 

خواهد. برخیز و با همین نیمه اان مجروح، با همیمن پمیمکمر 

زخم خورده در کوچه های شهر ااری شو. برخیز و حسمن را 

در آغوش بگیر که از واهمه خاطره آن کوچه شب ها به خمود 

 .لرزد.                                       می

درِ تمام خانه های خواب برده را با نیت مهمربمانمانمه و خمیمر 

خواهانه ای که از پدر، به ارث بردی بکوب و از خواب غمفملمت 

بیدارشان کن؛ تا تنها ماندن حجت خداوند را بدانند و بمه پما 

خیزند، تا پای مال شدن وصیت و میراث رسمول را سمکموت 

 .نکنند.                                 

 .پس از تو غمگین نباید بود.                               

 .اند.     اکنون که تو ر ته ای، تمام دردهایت به پایان رسیده

اینک در اوار پدر گرانقدر خود نشسته ای و بی شمک، غصمه 

بری. امّا اندوه من از بمی تمو هایت را سر بر دامان او از یاد می

ماندن است...، از تنها شدنِ حقیقت بر روی این خاک گرم و در 

همای های طال و اواهری که مهر باطل بر سمیمنمهپشت انباره

مردم زمان خواهد کو ت و روزی باعث خواهد شد سری را کمه 

روزی بر دامان مادریت آرام گر ته، روزی بر سر نمی ر متمه و 

 های تلنباری که پس از تو تنها هتک حرمت شود، از درد دل

 

 من، پس از تو
 نویسنده : ابوتراب

 

قلب پرسکوت چاه، یارای شنیدنش را خواهد داشمت. تمو را 

های بخیل روزگار به خاک سپردم تما حسمرت پنهان از چشم

کارشان را به آتش بکشمد. دیدار مزارت تا قیامت، دل های گنه

همای هما و چشممای، دور از دسمتتو را که ناموس حق بوده

نامحرم زمین د ن کردم. بگذار همه تا ابد بدانند دختر معصوم 

رسول خدا )ص( چنان از امت خویش در ستم بود که نخواست 

 .هیچ کس نشان مزارش را بداند.                             

اینک من برای روزهای بعد از این غمگینم؛ روزهایی که بمایمد 

بی تو نفس کشید و سکوت کرد و خون دل خورد. ممن بمرای 

این دنیای ستم کار و در غفلت غمگینم که از این پمس قمرار 

است نشانه های خداوند را بر روی زمین، یک به یک بیازارند و 

بر گمراهی خویش بیفزایند. از این پس اندوه من ابدی است؛ تا 

 .آن زمان که به تو بپیونمدم.                   

ای که پس از تابوت تو خسته و غمگین بمه خمانمه بماز    شانه

گردد، هیچ آرزویی از ندیدن دنیا ندارد. دیگر دنیا با تممام می

گستردگی اش برای من تنگ است و وقتی تو را در هیچ امای 

 .زمین نمی توان سراغ گر ت مجال من نیست.               

کس انگار در دنیا نیست؛ وقتی بین ازدحمام ممردم،  دیگر هیچ

 .بانوی بهشتی من حاور ندارد.                    

آه بانو! این کلبه محقر با تو  ردوس برین بود برای من...، بمرای 

های سوگوارشان را نمدارم.                             من و  رزندانی که دیگر طاقت نگاه

وقتی که تو بودی، سفره خالی و بی رونقمان گوارا بود؛ آنچنان 

های آسمانی برایمان پهن بود و گرسنگی را کنار که گویا مائده

                            .بردیم.      این سفره بی نان، با شمیم بهشتی تو از یاد می

بانو! هنوز زمین نیازمندت بود. هنوز گرسنگان مشتاقند که در 

خانه تو را بکوبند و تو ا طار  قیرانه خود و خانواده ات را انفماق 

وَیُطْعِممُمونَ «های روزه دار، از خداوند بشنوی که: کنی و با لب

 »الطّعَامَ عَلَی حُبّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً

 فاطمیه
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 .سبک زندگی یا قانون ااباری؟!                 

شود در اماده  زاید. اابار کدام است؟! مگر می قانون تکلیف می

های انگلیس به ااباری بودن تردد وسایل نمقملمیمه از چم  

آورد. در هند و استرالمیما،  اعتراض کرد؟! قانون است. تکلیف می

یا ولز و ایرلند و اسکاتلند هم مثل انگلستان همین قانون دایمر 

است! ما بقی کشورها هم از راست می رانند! کسمی در ممورد 

 .زند؟!                           اابار حرف می

مسئله حجاب هم همین است با این تفاوت که قانون حمجماب 

حتی در کشورهای اسالمی هم متحدالشکل نیست. در ترکمیمه 

که برای پیوستن به اتحادیه اروپا آب از دهان سیاست مدارانش 

ااری شده قوانین سکوالریزه، مسئله حجاب را به حاشیه بمرده 

است. کشورهای مرتجع عربی نیز برای پناه استمن بمه دول 

غربی، و همچنین سود ناشی از توریسم، قانون حجاب را تنمهما 

دارند. اما در ایران قانون حجاب بمرای برای اتباع خود برقرار می

تمام زنان یکسان است. برخی التزام به حجماب در ایمران را 

دانند. خیر. چادر مشکی حجاب برتر اسمت، و  چادرمشکی می

این به معنی التزام تمامی زنان به آن نیست. گرچه استفاده از 

های کامال ی اقوام ایرانی لباسشود. به عالوه همه آن توصیه می

 .ای را برای زنان خود دارند.                     پوشیده

ای علیه امهوری اسالمی، همچنین صنعت مد، و انگ رسانه

ی نیمه برهنگی هستمنمد لزوم رسوخ مدهایی که ترویک دهنده

هایی مبحث قانمون حمجماب را بما سبب شده است تا اریان

 .ی اابار خلط کنند.                      مسئله

دهند: مسأله  مقام معظم رهبری در این باره هشداری ادی می

زن در واقع، بحث مبارزه با یک *ستم تاریخی* است و بمدون 

شک *اگر این مبارزه باشتاب، خام نگری و بدون تعمق انمجمام 

شود پیروزی آن به تأخیر خواهد ا تاد* بنابراین *الزم اسمت 

که این کار به صورتی مستمر و در عین حال پخته و عمممیمق 

 انجام شود.*                        

سال و پنک ماه و سمیمزده  ۹۳)   ۵۳۷۶تیرماه  ۳۱این السه در 

روز پیش!( و با حاور نمایندگان زن در ممجملمس شمورای 

 .اسالمی برگزار شده بود.                        

ها پیش ایشان ضمن لزوم مبارزه بمرای احمقماق در واقع سال

برابری انسیتی و ر ع ستمی تاریخی بر انس زن، نسبت بمه 

اند، اما اهممال و سمسمتمی های شتابزده نیز هشدار دادهر تار

های علمیه در تبیین ممبمانمی دیمن ممبمیمن اسمالم،     حوزه

های وزارت آموزش و پرورش در تمدویمن سمنمدهمای کوتاهی

توان گذشت. نهاد  رهنگی نیز با تصمیمات آموزشی اامع نمی

کنند ضمممن  و ممیزهایی که اختالف انسیتی را براسته می

گمذارنمد و بی تواهی به این مسئله، تنها مته به خشخاش می

 .ریزند.                               آب در آسیاب دشمن  می

ی آزادی است. برخی بر ی اابار یا تکلیف، مسألهسوا از مسأله

این باورند که هر کس هر طور دوست دارد بپوشد، تعبیری از 

ست! حجاب به مثابه تااد با آزادی نیست. انس زن بمه آزادی

هایی که به او های احساسی نسبت به ابراز عالقهسبب ظرا ت

تواند در موضع ضعف قرار بگمیمرد. *حمجماب در  شود می می

دهد تا اگر بنا باشد تواهی به ااتماع* به زن این امکان را می

ها در او بشود، به حسب زیبایی ظاهری او نباشد. برخی مذهبی

های توایه اینکه چرا حجاب الزم است، آمار تجاوزها در کشور

دهند. اما  ساد و  حشا ربطی به پموشمش  قرار می  غربی را تراز

شان را به یک تصمیم اشتبماه ندارد، و عابدان هفتاد ساله ایمان

ی مما اند! تجاوز در ایران نیز واود دارد، و وظمیمفمه روخته

الوگیری از رخداد آن برای هر عاو از اامعه )چه ممونمث، و 

ی زمینمه سماز باشد. بی حجابی تنها یک مسألهچه مذکر( می

است، نه علت اصلی. هر کس آزاد است هر پموشمشمی را در 

چارچوب قانون اختیار کند. چیزی که در قریمب بمه اتمفماق 

 کشورهای دنیا مرسوم است.

 حجاب اجباری؟!
 نویسنده : فاطمه تر از قبل
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قدرى این امر واض  و روشن است که نیازى به ذکمر دلمیمل 

 .نممدارد.                          

و اهاد در راه « رماید: سپس به دومین وااب پرداخته و مى

)وَ الْجِهَادُ  ِی سَبِیلِمهِ،  .»او، چرا که اهاد قلّه ر یع اسالم است

 . َإِنَُّه ِذرْوَُة  اإِلساْلَمِ(.                        

در اینجا معناى وسیعى دارد که عالوه بر اهاد نظامى  »اهاد«

و مقابله مسلّحانه با دشمن، شامل اهاد علمى و تبلیغى و اممر 

به معروف و نهى از منکر و هرگونه تالش و کوشش ممفمیمد و 

سازنده براى پیشبرد اهداف اسالمى و حتّى اهماد بما نمفمس  

اشاره به  »قلّه ر یع اسالم«  »ذِرْوَةُ اإلِسْالَمِ«شود و تعبیر به مى

این است که تا اهاد همه اانبه نباشد، کارى از پیش نخواهمد 

ر ت. امام)علیه السالم( در تعبیر دیگرى که در اواخمر نمهمک 

البالغه آمده است و ناظر به بیان  لسفه احکام اسمت دربماره 

وَ الْجِهَادُ عِزًّ لِالْاِسْالَمِ؛ خداوند اهاد را بمراى « رماید: اهاد مى

 .»            .عزّت و سربلندى اسالم و مسلمین قرار داده است

گر چه دشمنان اسالم سعى دارند با سوء استفاده و سوء تفسیر 

از واژه اهاد، اسالم را به خشونت متّهم سازند؛ ولى از این نکته 

تالش براى زنده مانمدن در ممقمابمل «غا لند که اهاد یعنى: 

در نهاد و طبیعت هر مواود زنده اى ا متماده  »عوامل مزاحم

است. در درون واود ما اگر نیروهاى اهاد گر، کمه کمارشمان 

د اع از سالمت انسان در مقابل هزاران هزار میکروب ممزاحمم، 

شود، نبودند؛ که شب و روز از طرق مختلف وارد بدن انسان مى

زندگى کردن حتّى یک روز براى ما مشکل بمود و بمیمممارى 

شود، چیمزى که امروز خطرناکترین بیمارى شمرده مى »ایذر«

اى که اهماد از از کار ا تادن نیروى د اعى بدن نیست. اامعه

را از دست بدهد شبیه کسى است که به این بیمارى ممبمتمال 

 گیرد.شده و مورد تهاام انواع مشکالت قرار مى

  ۵۵۱بخشی از خطبه 

 ها:کارآمدترین وسیله

امام)علیه السالم( در این بخش از خطبه از بهترین چیزى کمه 

توانند بمه آن رهروان راه حق و سالکان طریق بندگى خدا مى

گوید و بمه متوسّل شوند و به قرب پروردگار راه یابند سخن مى

بمرتمریمن «گوید:  رماید. نخست مىدَه موضوع مهم اشاره مى

اویند ایمممان وسیله اى که متوسّالن به خدا، به آن توسّل مى

( ۵)إِنَّ أَ ْاَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُمونَ).»به خدا و پیامبر اوست

 .إِلَى اهلِل ُسْبحَاَنُه َو تَعَالَى، اإلِیمَاُن ِبِه َو ِبَرُسوِلهِ(.         

یَآ أَیُّهَما الَّمذِیمنَ آمَمنُموا «این تعبیر گویى اشاره به آیه شریفه 

باشد؛ زیرا و شرح و تفسیر آن مى.»اتَّقُواهللَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ

دهمد و سمپمس خداوند در این آیه، نخست دستور به تقوا مى

دستور به انتخاب وسیله به سوى خداوند. و به ایمن تمرتمیمب، 

منظور از وسیله، ایمان و اهاد و سایر امورى است که در ایمن 

 .خطبه آمده است.                               

این سخن منا ات با تفسیر دیگر آیه که وسیله را شفاعت اولیاء 

تواند در ممفمهموم شمرد، ندارد؛ زیرا همه این وسایل مىاهلل مى

 .آیه شریفه امع باشد.                           

به هر حال نخستین وسیله ایمان ذکر شده، ایمان بمه خمدا و 

هاى سازنده و ممثمبمت، پیامبر. زیرا، ریشه اصلى تمام حرکت

 .ایمان است.                                

االب اینکه در کالم امام)علیه السالم( نسبت بمه تمممام ایمن 

نکته اى به عنوان تعلیل و  لسفه ذکر شده،  »ده گانه«واابات 

از مسئله ایمان به خدا و پیامبر. به خاطر اینکه این مسئله بى 

نیاز از ذکر دلیل است و به تعبیر دیگر: اساس و پمایمه تمممام 

ها ایمان است و بدون آن، هیچ گونه حرکتى به ها و نیکىخوبى

 سوى  رایض الهى و واابات دینى واود نخواهد داشت و به 

 نویسنده : سید میثاق هاشمی
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 ما 

در راه آمدن، پایش گیر کرده، به زمین خورده، دست و پمایمش 

خیزد. همچنان اصرار دارد بخیمزد شود و میشکسته، بلند نمی

سمال از شمروع ایمن  0۱۱تا مبادا از وقار بیفتد. کا ی است. 

گذرد. زمان خوبی است تا نتیجه گیری کرد. مطالعه داستان می

تاریخ تا آنجا که تبدیل به هدف نشود ارزش دارد، تاریمخ یمک 

های آن گم شدن، ا متمخماری ابزار است، در کوچه پس کوچه

هما ندارد. زن اروپایی اکنون رسیده است، به آنچمه کمه سمال

های بی امانش بود، زحمتش را کشید، به آنچه که دستمزد رنک

خواست رسید. تاریخ را از چشمممان یمک بله، او به آنچه نمی

 منیسم خواندیم، از یک بعد. خواندن روایت انسمان، بما یمک 

الیه، به یک بعد، با یک خط، امکان پذیر نمیمسمت، خموانمدن 

ها دست اندرکاران آن هستند نیمز بما یمک تاریخی که انسان

قابل پذیرش است. اما باید یک پل بزنیم بین قمرن روایت، غیر

آید. زمانمی کمه موج اصلی پیاپی می ۳.  منیسم، به ۵۲و  ۵۷

شود و انبمش سوسیالیسم، پناه گاه زنان  منیست اروپایی می

داری نیز در امریکا. بقیه زنان زندگی خمود را دارنمد، ضد برده

 .توانند زندگی کنند.                       چون می

مهریِ دوباره به نقش زنان، آنان را در ایمن در این اوصاف، بی

گیرند. تصمممیمم ها دلسرد کرده و سرانجام، تصمیمی میگروه

گیرند تالش کنند تا مستقل از آنها به کار خود ادامه دهند.  می

 های رادیکال  منیسم در کوچه و خیابان کم کم بوی اریان

پیچد. با  راز و نشیب، آنها برای حقوقی مانند می ۵۲های قرن 

 .کنند.                حق طالق، مالکیت و حق رای تالش می

موج دومی شمروع بمه  ۹۱و  ۵۲با غلیان حوادث خونبار قرن 

کند. سرانجامِ موج اول به پراکندگی، تااد تفکری و حرکت می

رسد. اما همچنان و تا اکنمون ها مینظری و.. بین خود  منیسم

توانند به آن ا تمخمار کمنمنمد ها مینیز از مواردی که  منیسم

همین موج نخست است. ولی چطور می توان، در دریا حرکمت 

ا متمد. بمه ورطمه کرد و دریا زده نشد؟!  منیسم به ورطه می

سرمایه، به ورطه خون، به ورطه من بهتر هستم، به ورطه ممن 

 .مرد بهتری هستم.                             

کرد. اکمنمون اگر  منیسم تا موج نخست برای زنان تالش می

برای که بود؟، تنها به این قولِ ویلدورانت کمفمایمت کمنمیمم 

کسانی که ناآگاهانه برای خانه براندازی توطئمه کمردنمد، «که:

دارانی بودند که برای اذب سود بیشتمر، زنمان را از کارخانه

 »                                      هایشان بیرون کشاندند.خانه

برای اینکه شما ارزش ” ای است. این ادامه یک دومینوی شیشه

و اایگاه داشته باشید، باید در سناریوی ما بازی کنیمد، خمواه 

این یک درخواست نیست، یک حکم است. “  دانسته یا ندانسته

پذیر ته شده از سوی  منیسم، خواسته یا ناخواسته. زنان بمه 

 شوند؛ مدام روشن و یک کلید الم  تبدیل می

 نویسنده :  سید امیر حمزه حسینی

 فمن خانه

١ 

 و



کند، درونشان آنها را خاموش.  منیسم آنها را خاموش می

شوند. روشن، زنان تبدیل به مواودی مستاصل و سرخورده می

 توان از وقار ا تاد، همچنان باید خزید. اما نمی

با روی کار  ۹۱شوند،  منیسم در قرن ها بیشتر میاختالف

تر از همیشه به تر و منفکای  رسودهآمدن موج سوم، چهره

گیرد، در درون، تااد رو به رو واود دارد، صورت در خود می

دراه اختالف حرف. اما نتیجه آنچه شد که  ۵۷۱صورت، 

خواستند، هر چه رشته بودند، پنبه های گذشته نمی منیسم

شد. آیا کماکان یک زن را انسان حساب می کنند؟ تا به انسان 

 چه بگویند.

آروند. اما دیگر آن حرارت میبرهای دیگر سربعد ها موج

گذشته واود ندارد. گویا  مینسم در یک اای تاریخ، ایستاد، 

 خواست، رسید.برگشت و برگشت و به آنچه نمی

ایرانی. نیاز، نیروی حرکت مسلمان، زنشرقی، زناما ما، زن

سازد. اما ساختن نیاز، یک انس برای یا تن راه حل را می

تقلبی است. مانند کاریکاتور است، از دور که نگاهش کنید، به 

خورد. ژن یا زن متفاوتی در اهان واود ندارد، اگر هر هم نمی

کند، پس چرا  منیسم مواودی احساس نیاز کند، حرکت می

 متعلق به مغرب زمین است؟! اوابش یک کلمه است، نیاز!!!

من چیستم و چکار باید کنم و چطور ”در بحران نبود اینکه 

شرقی سرگردانِ سرگردان است. پس به دنبال زن“ گذران عمر؟

گردد، اگر در یک بازار، تنها یک مغازه باز باشد،  چیزی می

رود به سراغ شرقی میکند، پس زنرود و از آن خرید میمی

دهد. ما غرب. حس نیازش را با چیزی دیگری پاسخ می

کیستیم؟ زن ایرانی این را پیدا نکرده است، پس به پاسخنامه 

شود، بحران ها آورد، پس تاریخ تکرار میهای احتمالی روی می

داند که چیست! شاید در شرقی نمیشوند. اما هنوز زنتکرار می

 انتهای این دومینو، او بداند که چه، نیست.

 فمن خانه

٩٣ 

 و
 آنها



مانند، که روایت گر حادممه و یما ها، تا زمانی ا سانه میا سانه

ای منحصر به  رد باشند و اتفاقی مانند آنمهما در روح حماسه

 .عصر کنونی ما نیفتاده و اندکی از تصور ما به دور باشند.    

هایی هستند که سراسر نبرد ها و روایتهای پهلوانی قصها سانه

اغراق آمیز پهلوانان و قهرمانان واقعی و تاریخی یا خیالی را بما 

کشند. ایمن نموع صور خیال و عناصر تخیلی گاها به تصویر می

اند و در ادبیات و روایمات ها میان اسطوره و واقعیت معلقا سانه

سرشار سرزمین شورآ رینان کم مانند ندارند. سمممک عمیمار، 

اسکندرنامه، ابومسلم نامه، امیرارسالن، حسین کرد شبستمری، 

حمزه نامه، حمله حیدری، سووشون، آرش کمانگمیمر و آریمو 

های آمیخته با عشق و عمیماری هایی از این ا سانهبرزن مثال

 .اسممت.                        

های حماسی و با ظهور اسالم در سرزمین اعراب در کنار انبه

های الهی و خدایی نیز در کنار این انبه ارق به مام وطن انبه

ها دیگر نه بر سر تمامیت خواهمی ها پدیدار شد، نزاع بین ملت

و کشور گشایی بود بلکه نشر و گسترش دین حمق المهمی و 

صدور اسالم نیز در انبه های حماسی و اساطیری نیمز امای 

  .گر ت.                                    

این مهم نه از زمان پیامبر عظیم الشأن اسالم بلکمه از زممان 

پیامبران پیشین نیز واود داشته و نامه سلیمان نبی )ع( بمه 

ملکه سبا خود گواهی بر این مدعا است و با گذشمت زممان و 

های معنوی بما تکمیل رسالت پیامبران و دین واحد الهی انبه

های ممادی نگرش به موضوع آخرت و اهان  انی در کنار انبه

 .قرار گر تند.                                  

قالیچه سلیمان، تکلم به زبان حیوانات، زنده کردن ممردگمان، 

غیبت حارت مسی ، عصای موسی، امتناع از ارتکاب گمنماه و 

شهود طفل شیرخواره، قربانی کردن پسر، شق القمر و شما می 

همای های بسیار زیاد دیگر  قط سوخت امنمبمهامراض و نمونه

 حماسی و د اع از میهن و خود نبوده و بلکه مدعایی برای 

امبات توانایی پروردگار و پیامبری خود بوده است که نشمان از 

هایی کمه بماورشمان تری در کنار حماسه و رویدادعنصر مهم

 .دهد.                          برایمان سخت است می

اطهار و معصومین )ع( این رویکرد در ابعاد مختلف زندگی ائمه

هایی که بر سمر خمانمدان ها و داغنیز مشهود است و مصیبت

کمی از حماسه ندارند مجال آن نیست است دستعصمت آمده

های حماسی و ... بپردازیم ولی در همیمچ که به بررسی انبه

هایی که در حق ایمن خمانمدان ها و ااحافای انایتحماسه

توان پیدا کرد و نکته حائز اهمیت در بررسمی است را نمیشده

های الهی و حقانیمت این وقایع و  جایع اینجاست که اگر انبه

 .را در نظر نگیریم به تناقض اساسی خواهیم رسید.               

لگد زدن و به آتش کشیدن در، قتل مادر پا به مماه، مسممموم 

ها، زندانی کمردن و ترین انسان به آنکردن ائمه توسط نزدیک

های  راوان، شکا تن  رق سر توسط شمشیر آغشته به شکنجه

سم آن هم در سحرگاه ماه رماان و در خانه خدا، بستمن آب 

بر روی زن و  رزند و خانواده معصومین، زدن تیر سه شعبه بمه 

ماهه، تشنه بر لب آب ر تن و تشنه بمرگشمتمن،  ۶گلوی طفل 

قطع عاو دست و پا و چشم و به دندان کشیدن مشک، قمطمع 

کردن سر کسی که شعارش آزادی بود و انسانیت و بمه نمیمزه 

کشیدن و اسارت های  راوان به این خانواده عظمیمم الشمأن 

هایی هستند که به از تداعی تحمل مصیبت و رنمک و روایت

 .باشند.      ای محکم بر حقانیت این خاندان میسختی ادله

های گوناگون که اکثرا توسط چندین منابع و کامال قابمل روایت

باشند در دسترس نسل امروز هستند و ما از راموع استناد می

نمیماز ممی ها و .... بمیها و حکاکی بر روی کوهبه سنگ نوشته

بماشمنمد کمه ها بهترین روایت حادمه عاشورا ممیسازند. مقتل

کنند که درکش و تصورش در ظمرف روایتی را برایمان نقل می

 تواند آن را برای خانواده گنجد و هیچ ذهنی نمیخیال ما نمی

 افسانه ها نمی میرند
 نویسنده : حسین اسالمی

 ادامه صفحه بعد

٩٩ 

 مکتب سلیمانی



ی  را کمه بمودامه  ی بوداه سال گذشته رئیس امهور الیحه

کمرد بمه  ها معمر می ممی ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم

مجلس تقدیم کرد. این الیحه که به زعم آقای روحانی به نفمت 

های کمیسیون برنامه، در واپسمیمن متکی نبود پس از مخالفت

مجلس رد شد! که البته بنا به شرایط اضطمراری   های کاریماه

کرونا، تعطیلی مجلس، و نیاز کشور به قانون بوداه، این الیحه 

با حکم حکومتی مقام معظم رهبری و به ناچار بمه تصمویمب 

ی وابسته به درآمدهای نفتی، کسمری  رسید. عواقب این الیحه

ست. دولت در این دو سال اخیر بارها بما  بوداه و تورم ناگهانی

های ریاضتی در ایب مردم دست برده است. ا زایمش  سیاست

ناگهانی قیمت بنزین و همچنین دپو شدن کاالهای اساسی در 

هزار تومانی را به مردم تمحمممیمل  ۳۱گمرکات کشور که دالر 

ی بودامه  انگارانه در تنظیم الیحه های سهل کرد از عواقب نگاه

هما  داری دولت به آن رسد که ا کار سرمایه نظر می بود. چنین به

دهد حاکمیت را در عمل انجام شمده قمرار داده، و  ااازه می

 .معیشت مردم را گروگان بگیرند.                     

ی  گویا آقای نوبخت، سخنگوی دولمت، در تصمریم  الیمحمه

رو در مجلس، به تفکرات لیبرالی دخیل در  ی سال پیش بوداه

تنظیم این برنامه اشاره کمرده 

و از نمایندگان درخمواسمت 

داشته آن را بپذیرند! الزم بمه 

ی  یادآوری نیست کمه الیمحمه

با کسری شدید و وابستگی  ۵0۱۱

هزار میلیاردی بمه درآممدهمای  ۹۱۱

های کالنی را برای دولمت  نفتی قطعا بدهی

هایی شدید تر برای مردم از  بعد، و تورم

طرف دولت تدبیر و امید به یمادگمار 

 باقی خواهد گذاشت.

 ادامه 

۲٩  

 ازهردری سخنی

 نویسنده: بهنام محمدی

خودش متصور شود. انبه دردناک این روایت اینجاسمت کمه 

دانیم در حماسه برای بهتر شمرح دادن روایمت از گاهی می

کمنمنمد امما در عناصر ادبی و خیال انگیز و اغراق استفاده می

ها و ماارایی که در ظهر عاشورا گذشت تنمهما شمک و حادمه

ای که وارد است اینجاست که گاهی رعایت حال خواننده شبهه

           .اند.     را کرده و از ذکر ازئیات و برخی مطالب امتناع کرده

اکنون سرزمین شورآ رینان، دیار آرش، مهمد ا سمانمه هما و 

های خمود و ها بعد از گذشت سالیان متمادی از ا سانهحماسه

سال از واقعه کربال دگر بار شعار انسانیت و  ۵0۱۱حتی حدود 

بیند و با الهام آزادگی را در دلیر مردان و غیور سربازان خود می

گر تن از موالیشان حسین )ع( مردانه در برابر تیغ تیز دشممن 

کنند، از مقطع االعاا شمدن ایستند و سر را  دا میخونین می

باکی ندارند و شهادت را در صحراها و خدمت بمه اسمالم در 

 .اویند.                             های خود میخارج از مرز

ای آری سال گذشته همین هنگام بود که حماسمه و ا سمانمه

ای تملمخ بمرای تممماممی دیگر رنگ باخت و تبدیل به خاطره

ی خاکی شد؛ بله، سمردار پمرآوازه آزادگان در سراسر این کره

اسالم، مالک اشتر زمان خویش آسمانی شد و دعوت حق را در 

هما نمیمز گونه که در ا سانهها لبیک گفت و همانبهترین مرگ

گفتند: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق.  ولمی نمه می

عشقی زمینی و از سر هوا و هوس، بلکه عشق به عشق بازی بما 

خالق، اربا اربا شدن قاسمی دیگر، دست ادا از پیکر عملمممدار 

سپاه حق، سر ادا از پیکری دیگر،  آن هم به دست خمبمیمث 

 .ترین و انایت کارترین دشمن خونین آزادی و آزادگی.    

برای کسی که تمام عمر در حسرت و آرزوی شهادت بود بهتمر 

شد چیزی را است؛ بماالخمره از رسیدن به مروای دلش  نمی

ای. آری اینگونه پروردگارت تو قاسمی دیگر؛ گرم سوختن شده

را پاکیزه پذیر ت و این گونه حجتی دیگر بمر حمقمانمیمت را 

 برایمان نازل کرد. 

 نبودجه



 َأَمَّا الَّذینَ  ی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ  َیَتَّبِعُونَ ما تَشابَمهَ  ...«است: »زیغ«

»                                            »مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ...

های منفمی بمه  ست، که نتیجه تکرار پاسخ )زیغ، بیماری قلبی

تواند در مسمیمری کمه  ندای عقل است و  رد مبتال دیگر نمی

 .داند قدم بگمزارد.(            عقل آن را درست می

مراد از آیات محکم، آیاتی است که در معنی آنها یمک نموع «

صراحت و اتقانی واود دارد که خواننده بدون تردید و اشتمبماه 

برد...اما آیات متشابه، آیاتی هستنمد کمه به معنای آنها پی می

مقصود از آن برای شنونده روشن نیست. و چنان نیسمت کمه 

شنونده به محض شنیدن، معنی آنرا درک کند؛ بلکه در ایمن 

که منظور چیست؟ تردید دارد و تردیدش وقتی برطمرف ممی 

شود که به آیات محکم راوع نموده و به کمک آنها ممعمنمای 

بمه  0۳۷/ ص ۹)تفسیر نمونه ج »آیات متشابه را مشخص کند

 .بممعممد(                       

اینجاست که دیگر مقدار کمی از تقوا دیگر کا ی نمیمسمت و 

تری الزم است که الزمه این تقوا، اسمتمجمو و  مقداری ا زون

 .ها در نظام دینی است.           تحقیق از همین اایگاه

إن المفمقمه «به خاطر همین امام کاظم علیه السالم  رمودنمد:

)تمحمف » هم عمیق دین، کلید بصیرت اسمت  مفتاح البصیرة؛

 .(                                                   0۵۱العقول، ص: 

اینکه بارها به دوستان بیان شده است که باید یک مممممن و 

منتظر، منظومه  کری دینی منسجم داشته باشد و اال با توامه 

های همیشگی دشمن، وقوع  تنه و هالکت در آن  به دسیسه

بریم و  های آخرالزمان به خدا پناه می حتمی است. از شر  تنه

خوانیمم:                                     همان دعایی که بعد از  آیه مورد بحث ذکر شده را می

ربَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ 

 (۷أَنْتَ الْوَهَّاب)آل عمران/

 بصیرت در عصر غیبت
 نویسنده : محمد متین خورشیدی

٩٩ 

 مهدویت

از باطل طر داری کرد و   دانند که نباید در مقابل حق، همه می

خواهد بلکه داشتن مقداری تقوا کما می  این دیگر بصیرت نمی

 .اسممت.                         

ااتممماعمی  -خانوادگی -مشکل اینجاست که در مواقعی) ردی

و...(، حرف حقی در اایگاه باطل قرار گر ته و با حمرف حمق 

ایمن   شمود، دیگری که منطقاً در اایگاه حق است، درگیر ممی

 .همان  تنه است.                         

در این حال باید چشمان تیزِ عقل را به کار انداخت و حقی را 

 .که االن دیگر در اایگاه باطل نشسته است را شناخت.         

این یعنی بصیرت به معنی تیزبینی در تشخیص حق و بماطمل 

 .که البته با خود اقدام و عمل را به دنبال دارد.            

ها بملمنمد  همه مممنان و منتظران در عصر غیبت که غبار  تنه

های گوناگون اعتقادی، ااتماعی  در حوزه -است به این بصیرت

 .محتاج هستند.                            -و...

ها را باید شناخت تما  مریمب  سمال این است که چطور اایگاه

سخن حقی که حاال به عنوان ابزاری در اایگاه بماطمل قمرار 

 .گر ته است را نخورد؟                       

همانی که حارت علی علیه السالم دربماره  متمنمه خموارج 

کلمة حق یُرادُ بِها باطل؛ سخن حقی که قصد باطلی از « رمود:

 (۷۹)نهک المبمالغمة صمبمحمی صمالم ، ص: »آن شده است

های امور حمق  یک پاسخ قرآن، آن است که باید اایگاه و رتبه

را شناخت و اصل و  رع بودن آنها را عمیقاً دانسمت. )شمایمد 

 .تعبیر حق مابت و حق متغیر نیز، خوب باشد.(          

تعبیر به محکمات و ممتمشمابمهمات  از این امر در قرآن کریم، 

هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُمنَّ «شود.  می

 .(                       ۷)آل عمران/»أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ...

 ا تند که در قلبشان   رماید کسانی در  تنه می در ادامه آیه می



گذشته همرزم من، شرح اقتصاد را به اختصمار در مقاله های

داران میتوان ایران را برایتان گفت. اینکه با داشتن سرمایه

مدرن ساخت، الزم است، اما کا ی نیست. یک بخش ممهمم 

در این امر  رهنگ است. این قسمت خمیملمی حسماس و 

های  شار هم روی آن برناممه دارنمد، خطرناک است. گروه

هایم را بمگمویمم. پس من باید با احتیاط و کم به کم حرف

 .آماده باشید.                              

خواهم همه را بمرایمتمان اصوال  رهنگ برای چیست؟ می

خالصه کنم، هدف  رهنگ این است که در خمدممت مما 

باشد، همانطور که گفته شد برای ایران مدرن باید هممه را 

راضی نگهداشت، پس  رهنگ باید بتواند همممه را راضمی 

نگهدارد. شاید بگویید این نگاه ابزاری به  رهنگ اشمتمبماه 

است و  رهنگ مفهوم معر تی است که از ذات و بمطمن 

 .اامعه در گذر زمان پدید می آید و ...                

های ماخرف را بگذارید کنار، خود من هم اگر از این حرف

 ۹ها را با قصد داشته باشم برای مردم سخنرانی کنم، همین

کنم. باید دانست که چطور بما پرس اضا ه برایشان سرو می

این ابزار پول همم درآورد، چمون 

نهایت وظیفه  مرهمنمگ ایمن 

است که باید به تولید پمول 

برسد، در غیر ایمن صمورت 

ای اسمت کمه همان خرابه

درویش هم در آن ممکمان 

 .گزیند.              نمی

تمر بیاییم کمی عملگرایانه

وارد  رهنگ 

 شویم،

تای آنها بسمیمار ۹ای دارد، اما های گسترده رهنگ بخش

تامیر گذارند، صنعت سینما و کتاب. در ایمن شممماره از 

سینما خواهم گفت و اینکه چطور باید ا سار آنرا در دست 

دار که نور چشمم مملمت و گر ت تا بتواند به قشر سرمایه

 .است، خدمت کرد.                           (state)استیت

ها خالصه نممی دیاوها یا ویصنعت سینما را من در پرده

کنم، همان تبلیغی که ساخته شده و از تلمویمزیمون نمیمز 

هدف را  ۱تواند نقش ایفا کند. در اینجا شود، میپخش می

کنم، آنگاه باید رابطه این صنعت با اهداف را شرح بیان می

داده و نحوه عملی سازی آنرا برایتان روشن کنم. صنمعمت 

بخش کار کند؛ تبلیغات، تمخمیمل،  ۱تصویر میبایست در 

 سوپاپ اطمینان، همنمر و ممانمی ممیمکمر)پمولسمازی(

کنمنمد، امما شاید بپرسید که همه اینها که پول سازی می

ای خیر در آنچه که در ادامه خواهم گفت، هر کدام وظیفه

دارند. این نکته را بگویم، که صحبت از گونه و ژانر سینمما 

تواند هر گونه ای را دربمر داشمتمه نیست و هر بخش می

باشد. بخش نخست تبلیغات است. ما وظیفمه داریمم همر 

آنچه که مردم نیاز دارند را برویشان بیاوریم، اگمر نمیمازی 

دارند، آنرا با رنگ و لعاب داد بزنیم، اگر هم نیازی ندارنمد، 

 .آنرا برایشان بسازیم.                           

ببینید، بایستی دامنه تبلیغات در اهت ا زایمش شمور و 

شوق در مردم باشد. بایستی مردم را ترغمیمب کمرد کمه 

بیشتر کار کنند، بیشتر زحمت بکشند، برای هر محمصمول 

آید، آماده بوده و آنرا بخرند. راهش ادیدی که به بازار می

همین است. بیخود  کرتان را درگیر ارزش ها و دیوارهمای 

تان نکنید. برای ایران مدرن این اقدامات الزم اسمت. ذهنی

 این دستورات اساتید ماست. قسمت بعد را حتما بخوانید.

MODERN IRAN 
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نکنیم برای صمنمعمت        مان، ادیت آن روزی که این ملت  همید که اگر ما ادیت نکنیم برای کشاورزی

ر ت و کسی نیست که به ما بمدهمد،        های خودمان، از بین خواهیم کارخانه  نفتمان، ادیت نکنیم برای

خواهم تهیه کنم، دیگران به  باید هر چیز می       وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم

شود در همر  ا تد و متخصص پیدا می مغزها به راه می       دهند، این احساس اگر پیدا شد، من نمی

ا متمنمد: کشماورزی را  توانند انجام بدهند به کار می می       ای و بازوهایی که هر عملی را رشته

  . اندازند.                را خودشان راه می       ها خودشان درست می کنند؛ کارخانه

 

 ۵۵0صفحه  ۵0صحیفه ی امام الد

 طوفان فتنه و کشتی بصیرت

 مکتب امام )ره(

 نویسنده: مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی 
وهشی امام خمینی )ره(   ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژ

 

کنند و به طور معمول،  تنه با اشتباه، اهل، غفلت و تشمابمه  نمی

آید، چه کنیم تا  تنه را بهتر بشناسیمم و چمگمونمگمی  پدید می

هما مموضمع  گران را بدانیم تا بتوانیم در مقمابمل آن  عالیت  تنه

مناسب گر ته، وظیفه خود را درست انجام دهیم؟ بمه عمبمارت 

گمر  ساده،  تنه را چگونه بشناسیم؟ اگر  تنه شناخته شود؛  تمنمه

در  »طو ان  تنه و کشتی بصمیمرت«شود.کتاب  نیز شناخته می

پنک  صل تدوین شده است که نخستین  صل آن به بررسی  تنه 

پردازد.  صل دوم این کتماب و امتحان الهی در قرآن و حدیث می

ها و اهداف  تنه را مورد بحث و بررسی قمرار داده عوامل، انگیزه

گران و چگونگی شکمل گمیمری است. در  صل سوم ماهیت  تنه

شمود. بمررسمی راهمبمردهما و  های ااتماعی بررسی ممی تنه

گران و همچنین وظایف مومنان در برابر  متمنمه رویکردهای  تنه

های چهارم و پنجم این کتاب تبیین شده های ااتماعی در  صل

است. این کتاب که بخشی از سخنان مرحوم آیت اهلل مصمبماح 

در د تر مقام معظم رهبری در امع طالب  ۷۷است، بعد از  تنه 

حوزه علمیه قم و سایر اقشار مردم بیان شدند. هدف اصملمی از 

همای نگارش این کتاب تبیین دقیق مفهوم  تنه و تشری   متمنمه

 ااتماعی طرح شده است.

 یک صفحه کتاب/ مکتب امام )ره(

ان الفتن اذا اقبلت و « رمایند:  السالم می امیر المومنین علی علیه

ها در آغاز پیدایش، شبهه و اشتباه پمدیمد  اذا ادبرت نبهت.... تنه

هما و  یعنی  تنه شفاف نیست و تموأم بما شمبمهمه »آورند. می

اندازد.  تنه خمود را نشمان  هاست و مردم را به اشتباه می ابهام

گویمنمد  کنند و نمی گران نیز دست خود را رو نمی دهد.  تنه نمی

 گری هستیم. اکنون که آنان خود را معر ی  که ما در پی  تنه

٩٦ 
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