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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ما در سـابقه ى این پایگاه کسـى مثـل شـهید عبـاس دوران را داریم، کـه به خاطر ایمان جـان خودش 
را آشـكار و صریح بر سـر یک هدف گذاشـت. اگر ماجـراى شـهید دوران را در کتاب ها خوانـده بودیم یا 
امروز هر کـس مى خواند، احتمـال مى داد که افسـانه باشـد؛ اما مـا آن را با چشـم خودمـان دیدیم، که 
اگر ندیـده بودیم، مى گفتیم افسـانه اسـت. اینها شـوخى نیسـت؛ اینها عظمـت دارد؛ همت انسـان ها 

این جور اسـت و ما بایسـتى در هر بخشـى همت کنیـم. 83/4/18

اگر ندیده بودیم،  می گفتیم افسانه است

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح 
شهید عباس دوران

»َعن أِبی الَحَسِن الرِّضا علیه السالم أنَُّه ُسِئَل َما الَعقُل؟« ]راوى[ سؤال مى کند که عقل 
چیست؟ انساِن عاقل چه جور رفتارى باید داشته باشد که عاقالنه محسوب بشود؟ 
ِة«، غم هاى خود را فرو ببرد. اینجور نباشــد که اینجاوآنجا  ُع لِلُغصُّ ]امام[ فرمود: »َفقاَل التََّجرُّ
بنشیند، غم هاى شخصى و ناراحتى هاى خودش را بیان کند، چون افشاى غم در واقع افشاى 
بخشى از زندگى خصوصى انسان است. »َو ُمداَهَنُة األعداِء« یعنى شما با یكى دشمنى دارید، 
یک مشكل ملكى، همسایگى، احترامى یا شغلى دارید، کسى با شما دشمنى اى دارد، حاال از 
روى حسادت است؛ یا تقصیر شماســت یا تقصیر اوســت، باالخره با هم دشمنى دارید، 
مى فرماید با این سازش کن. این مداهنه را تعمیم ندهد کسى به مداهنه ى با دشمنان اصولى و 
فكرى، دشمنانى که با دین، استقالل و هویت شما معارضه مى کنند، این شامل او نیست... »َو 
ُمداراُة األصِدقاِء«،)1( »مداراة« هم یعنى مالطفت کردن؛ کسانى که با شما دوست هستند، با 

اینها مدارا کنید، مدارا به معناى ظاهرسازى نیست، یعنى مالطفت کنید، رفتار خوب و خوش 
داشته باشید، دوستانتان را با رفتارِ خوش خودتان، از خودتان راضى نگه دارید. 96/2/24

1(أمالی شیخ صدوق، ص283.

حدیث شـرح

بعضـــى از کارهـــاى خانـــه خیلـــى ســـخت اســـت. بّچـــه دارى از آن کارهـــاى 
ـــد،  ـــوار باش ـــى دش ـــه خیل ـــد ک ـــر بگیری ـــر کارى را در نظ ـــما ه ـــت. ش ـــخت اس س
ـــى  ـــى بزرگ ـــِر خیل ـــه دارى هن ـــت. بچ ـــان اس ـــع آس ـــه دارى در واق ـــِل بچ در مقاب
اســـت. مردهـــا یـــک روز هـــم نمى تواننـــد ایـــن کار را انجـــام دهنـــد. زنهـــا 
بـــا دّقـــت، بـــا حوصلـــه و بـــا ظرافـــت ایـــن کاِر بـــزرگ را انجـــام مى دهنـــد. 
ــى  ــت. ولـ ــرار داده اسـ ــوان را قـ ــن تـ ــا ایـ ــزه ى آنهـ ــال، در غریـ ــداى متعـ خـ
ــد و  ــوده مى کنـ ــان را فرسـ ــه انسـ ــه دارى کار ســـختى اســـت کـ همیـــن بچـ

واقعـــاً از پـــا مى انـــدازد.  74/8/22

س: آیا پس از فوت شوهر یا پس از طالق، رابطه محرمّیت بین عروس و پدر شوهر باقی 
می ماند یا خیر؟ج. محرمّیت ابدى است و پس از فوت شوهر یا پس از طالق باقى است.

س. پدر من پس از مرگ مادرم با خانمی ازدواج کرده است. من به این خانم محرم هستم، ولی آیا 
مادر این خانم نیز به من محرم می شود یا خیر؟ج:در فرض سؤال مادر این خانم محرم شما نیست. 

س: با دختری نامزد هستم خانواده ها هم در جریان هستند آیا می شود برای هم از طریق 
اینترنت پیام یا ایمیل بفرستیم؟ روابط ما تا چه حّدی شرعی است؟ )عقد یا صیغه هم به 
هیچ وجه فعالً ممکن نیست(.ج( باید از بیان مطالبى که محّرک شهوت و یا مناسب زن و شوهر 

شرعى باشد، اجتناب کنید.

مردها یک روز هم نمی توانند
ارتباط با نامحرم این کار را انجام دهند   

دنبـال ورزش هایى بگردیـد که بومـى ماسـت و مـردم از آنها خبـر ندارنـد. مثاًل من 
ورزش چـوگان را دیـده ام. یـک ورزش ایرانى اسـت. االن هـم در دنیا معمول اسـت، 
چوگان بـازى میكننـد. ولى مـا اصاًل بـازى چـوگان را بلـد نیسـتیم. اصـاًل نمیدانیم 
چوگان چیسـت! بیاییـد اینها را احیـا و زنده کنیـد؛ چون جـزو فرهنگ شـما و اصاًل 
جـزو ملیت شماسـت. مـا فقـط بـراى برنامه هـاى تشـریفاتى، نمونه هایـى از زنگ و 
ضـرب را در تلویزیون نشـان میدهیم؛ یـا فالن مسـافر مى آیـد، او را به فالن باشـگاه 
در یک گوشـه ى گود منحوس قدیمـى میبریم و به او نشـان میدهیم! لزومـى ندارد. 

75/10/8 بیایید اینهـا را زنـده و احیا کنیـد. اینها احتیـاج بـه کار دارد. 

بیایید اینها را زنده و احیا کنید
مطالبه
رهبری

استشهادی فلسطینی عاشق
 رهبر انقالب در قلب اسرائیل

روند تحوالت غرب آسـیا بسـیار شـدت گرفته اسـت. در عراق نیروهای 
مردمی موسـوم به حشدالشـعبی، بزرگ ترین پیروزی یعنی آزادسـازی 
موصـل را کسـب کردنـد و اکنـون در نقاط دیگـر بـه پیشـروی ادامـه می دهند. 
عملیات آزادسـازی شـهر "تلعفـر"، واقع در غرب اسـتان نینوا نیز شـروع شـده و 

داعش تنها در چند نقطه ی محدود در عراق پنهان شده است. 

در سـوریه نیـز رونـد پیروزى هاى ارتش بسـیار چشـمگیر اسـت. در حالى کـه عملیات 
ُکردهـا بـا حمایـت آمریـكا در شـهر رقـه بـه خوبـى پیـش نمـى رود، آن سـوى جبهه، 
ارتش سـوریه به سـمت دیرالزور در حرکـت و در ریف جنـوب غربى رقه پیشـروى هاى 
چشـمگیرى داشـته اسـت. ایـن وضعیت باعث شـده اسـت تـا حامیـان تروریسـت ها 
به جنب وجـوش بیفتند و سـعى کننـد تـا مانـع از کمک هـاى ایران به سـوریه شـوند، 
چرا کـه شكسـت خـود در سـوریه را به دلیـل حضـور ایـران مى بیننـد. ژنـرال "یاکوف 
عمیدرور"، مشـاور پیشـین امنیت داخلى رژیم صهیونیسـتى در این مورد هشـدار داد: 
"اسـرائیل باید براى مقابله بـا حضـور روزافزون تهـران در سـوریه، علیه نیروهـاى ایران 
و شـبه نظامیان حـزب ا... در این کشـور، اقدام نظامـى انجام دهـد." "آویگـدور لیبرمن"، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیسـتى نیز ضمـن ادعاى تالش ایران براى اسـتقرار دائـم نیرو در 
خاک سـوریه اعالم کرد: "ما اصـرار داریم کـه هیچ ردى از حضـور ایران در خاک سـوریه 

باقى نماند و این مسـئله بایـد در هـر توافقى قـرار بگیرد." 
اما شـاید یكـى از مهم تریـن اتفاقات اخیـر، حـوادث مسـجداالقصى در هفتـه ى جارى 
بود که بـه دنبـال آن، رژیم صهیونیسـتى بـراى اولیـن بـار در 17سـال گذشـته مانع از 
برگزارى نماز جمعه در مسجداالقصى شـد. مبارزان فلسـطینى، روز جمعه در عملیاتى 
استشـهادى در مسـجداالقصى، چنـد نظامـى صهیونیسـتى را بـه هالکـت رسـاندند. 
در ایـن عملیات استشـهادى سـه تـن از مبـارزان فلسـطینى نیز به شـهادت رسـیدند. 
ایـن عملیـات را شـاید بتـوان به نوعى ادامـه ى حـرکات جدید فلسـطینیان موسـوم به 
"انتفاضه ى چاقو" دانسـت کـه از سـپتامبر 2015،  موجب هالکت 43 اسـرائیلى شـده 

اسـت. 
بـدون شـک ایـن عملیـات استشـهادى داراى پیام هـاى مختلفـى اسـت. یكـى از 
مهم تریـن پیام هـا آنكـه عملیـات استشـهادى اخیـر ثابـت کرد کـه انتفاضـه ى ملت 
فلسـطین به رغـم تصـور برخـى از گروه هـاى فلسـطینى کـه راه سـازش را در پیـش 
گرفته انـد، همچنـان گزینـه ى مقاومـت و رویارویـى بـا رژیـم اشـغالگر را در پیـش 
گرفته انـد. شـوربختانه آنكـه محمـود عبـاس بالفاصله بعـد از ایـن حادثـه، در تماس 
تلفنى بـا نتانیاهو، آنگونـه که گاردیـن نقل کـرده، این ماجـرا را محكـوم کـرده و به او 

تسـلیت گفته اسـت. 
پیـش از ایـن، رهبـر انقـالب در جریـان نبـرد 51 روزه، بـر ضـرورت »تسـلیح کرانـه ى 
باختـرى« تأکید کـرده و فرمـوده بودند: »رئیـس جمهور آمریـكا فتوا صادر کرده اسـت 
کـه بایـد مقاومـت خلـع سـالح بشـود... مـا عـرض مى کنیـم به عكـس، همـه ى دنیا و 
به خصوص دنیـاى اسـالم، موظفند هرچـه مى توانند بـه تجهیز ملت فلسـطین کمک 
کننـد.« 93/5/7 این موضوع بالفاصله با اسـتقبال گروه هاى مقاومت فلسـطینى مواجه 
شـد به طورى که "رمضـان عبـدا..."، دبیرکل جهاد اسـالمى فلسـطین در دیـدار با رهبر 
انقـالب، بیان ایـن مسـأله را موجب تقویـت روحیـه و توان مضاعـف مجاهدان دانسـته 

بـود. 
نكتـه ى جالـب توجـه اینكـه یكـى از شـهداى روز جمعـه، جوانـى اسـت فلسـطینى 
و اهل تسـنن، به نـام "محمد احمـد جباریـن"، او چنـد روز قبل از شـهادتش، عكسـى 
از رهبـر انقـالب در حال افطـار در مـاه رمضـان را در صفحه ى شـخصى خـود در یكى از 
شـبكه هاى اجتماعى منتشـر کرد و در مقایسه با سـفره ى اشـرافى و تجمالتى برخى از 
سیاسـتمداران سـعودى، آنها را به باد انتقاد گرفته و مسـرفین را برادران شیطان خطاب 
کرده بود. شـهید جبارین همچنین در عكس دیگرى، به پوشـش سـاده ى رهبر انقالب 
اشـاره کرده بـود و آن را ارزشـمندتر از تمام سـاختارها و دارایى هاى عربسـتان دانسـته 

بـود. 
با توجه به تحـوالت اخیر به نظر مى رسـد نتیجـه و برآیند تمـام حـوادث منطقه حاکى 
از آن اسـت کـه در حـال حاضر محـور مقاومـت، در جبهه هـاى پیـش رو، دسـت برتر را 
داشـته اسـت. امروز مقاومـت خـود را نه تنهـا  به بلنـدى هاى جوالن از سـمت سـوریه 
نزدیـک کـرده، بلكـه درون کرانـه باختـرى هـم  شـعله هـاى انتفاضـه در حال گـرم تر 
شـدن اسـت.از طرف دیگر مهم ترین نیـروى پیاده نظـام آنها یعنى گروهک تروریسـتى 
داعش، تقریبـا کارش رو به اتمام اسـت. اختـالف برخى کشـورهاى عربى کـه روزگارى 
در دشـمنى با محور مقاومت هم پیمـان بودند نیـز مزید بر علت شـده و موجب شـده تا 

محور مقاومـت از قدرت بیشـترى برخوردار شـود. 

هفته گزارش

خانواده
ایرانی

احکام 
آموزشی

امام کالم

 بر همه ی ماست كه 
از غربزدگى بيرون بياييم  

اگـر مـا ايـن وابسـتگيهاى معنـوى را، 
مـا  وابسـتگي هايى كـه جوانهـاى  ايـن 
را و دانشـگاه مـا را و همـه چيـز مـا را بـه 
صـورت غربـى درآورده بـود، اينهـا را  اگر 

برگردانديـم بـه حـال خـودش... مى توانيـم يـك ملت مسـتقل باشـيم و يـك ملت 
آزاد باشـيم... و خودمـان سـرپاى خودمـان بايسـتيم ... و امـا اگـر چنانچـه از ايـن 
معنا غفلـت بشـود و باز همـان خيـاالت و همـان بسـاط غـرب در اينجا باشـد، اميد 
اينكـه بتوانيم ما مسـتقل باشـيم و بتوانيـم آزاد باشـيم، آزاد فكـر بكنيـم، آزاد عمل 
بكنيم، ايـن اميد ديگـر نيسـت.بر همه ماسـت كه از ايـن غربزدگـى بيـرون بياييم؛ 
 افكارمـان را عـوض بكنيـم، اعمالمـان را عـوض بكنيم، وضعيـت فرهنگمـان عوض

 بشود. امام خمينى)ره(

حاکمیـت دین، هـدف مهم همـه ى ادیان اسـت؛ »لیقـوم الناس بالقسـط«. 
اصال ائمـه ى مـا )( تمام زجـر و مصیبتشـان به خاطـر این بود کـه دنبال 
حاکمیت الهـى بودنـد؛ و اال اگر امام صـادق و امام باقر )( یک گوشـه مى نشسـتند 
و چنـد نفـر دور خودشـان جمـع مى کردند و فقـط یک مسـاله ى شـرعى مى گفتند، 
کسـى به آن ها کارى نداشـت. خود امـام صـادق در یک حدیـث مى فرمایـد: »هذا ابو 
حنیفه لـه اصحـاب و هـذا الحسـن البصرى لـه اصحـاب«؛ ابو حنیفـه اصحـاب دارد، 
حسـن بصرى اصحاب دارد. پـس، چرا به آن هـا کارى ندارنـد؟ چون مى داننـد که آن 
حضرت داعیـه ى امامـت دارد؛ اما آن هـا داعیـه ى امامت نداشـتند. این ها امـام زمان 
را کـه هـارون، منصـور و عبد الملـک بـود، قبـول داشـتند. کسـى کـه ادعـاى امامت 
داشـت، او همین امام مظلـوم و عزیز مـا بود؛ یعنـى واضح بـود. البته گاهـى در مقابل 
خلفا تقیـه مى کردنـد، اما معلـوم بود کـه داعیـه ى امامت داشـتند. شـیعیان آنان در 
همه جـا تعبیـر ایـن معنـا را مى کردنـد... در راه ایـن داعیه، ائمه ى ما کشـته شـدند، 
یا به زنـدان رفتنـد. امامت یعنـى چه؟ آیـا یعنى همین کـه مسـئله بگویـى، و دنیا را 
دیگـرى اداره کنـد؟ هیچ مسـلمانى ایـن را قائل نیسـت؛ چطور من و شـماى شـیعه 
مى توانیـم به ایـن معنـا قائل باشـیم؟ امـام صـادق دنبـال امامت بـود یعنى ریاسـت 
دیـن و دنیـا منتها شـرایط جـور نمى آمـد؛ اما ادعـا که بـود. بـراى خاطر همیـن ادعا 
هـم آن بزرگـواران را کشـتند. پـس، ایـن معناى حاکمیـت دین اسـت کـه پیامبران 

برایش مجاهدت کردند، و ائمه برایش کشته شدند. 70/5/30

هدف اصلی حرکت امام صادق)( چه بود؟

مى بینیـد آنچـه کـه امـام مى کنـد در دل ها جـا بـاز مى کنـد، ایـن مردمى 
که هشـت سـال گفتـه بودنـد جنـگ جنـگ، امـام عزیزمـان آن وقتـى که 
مصلحـت دانسـت قطعنامـه را قبـول کـرد گفـت نـه آتش بـس، مالحظه نكـرد که 
حـاال مـن هفتـه ى قبـل یـا ده روز قبـل یـا یک مـاه قبـل، خـود من چـى گفتـم نه 
تكلیـف ایـن اسـت مصلحـت اسـالم ایـن اسـت، کى چـه خواهـد گفـت بـراى امام 
مطرح نیسـت و چـون بـراى خـدا کار مى کند خـدا هـم بـراى او همه ى مقدمـات را 
فراهـم مـى آورد، »مـن کان هلل کان اهلل لـه« دلهـاى مـردم مجـذوب سـخن امـام 
مى شـود. همـان مردمـى کـه تـا دیـروز شـعار مى دادنـد بـه جنـگ جنـگ آنچنان 
صداقـت و صراحـت و خلـوص امـام در دلهـاى آنهـا کارگـر مى شـود کـه آنهـا بـر 
مى گردنـد راهپیمایـى مى کننـد شـعار مى دهنـد کـه نخیـر امـروز بایـد آتش بـس 

باشد؛ این نشانه ى خلوص است. 68/1/11

چه خواهند گفت، برای امام مطرح نبود

پیـام بـزرگ نمـاز جمعـه در هـر هفتـه، تقواسـت. تقـواى خـدا بـه این اسـت که 
فریـب دشـمن را نخوریـم و تسـلیم تحمیـل دشـمن نشـویم. دشـمن مى خواهد 
بیـن ما اختـالف بینـدازد. دشـمن آرزو مى کند کـه بین مسـؤوالن اختالف باشـد. 
دشـمن آرزو مى کند کـه در ایـران جنـگ داخلى باشـد. دشـمن نمى توانـد ببیند 
که جمهورى اسـالمى توانسـته اسـت این کشـور را امن و آرام نگه دارد. 79/1/26 

سه ویژگی مهم انسان عاقل

      ایرانی ها نقش آمریکا را در
 کودتای 28 مرداد فراموش نمی کنند 

ــت  ــه دخال ــاره ب ــا اش ــک ب ــوراى آتالنتی ــت ش ــدگان در نشس ــرکت کنن ش
آمریــكا در کودتــاى 28 مــرداد 1332 اذعــان کردنــد ایرانى هــا هیــچ گاه 
ــالوین،  ــارا اس ــرد. بارب ــد ک ــوش نخواهن ــا فرام ــن کودت ــكا را در ای ــش آمری نق
مدیــر برنامــه آینــده ایــران در ایــن شــورا نیــز تأکیــد کــرد مــا هنــوز 
مى شــنویم کــه عــده اى از لــزوم تغییــر حكومــت در ایــران صحبــت 
ــت  ــه دول ــه ب ــنویم ک ــانى مى ش ــان کس ــا از زب ــرف را م ــن ح ــد و ای مى کنن
ــر  ــدون فك ــروا و ب ــى بى پ ــه خیل ــى ک ــا دیگران ــتند ی ــک هس ــپ نزدی ترام
ــى  ــد، موضوع ــت مى کنن ــن موضــوع صحب ــاى آن از ای ــاره پیامده ــردن درب ک

کــه مى توانــد بســیار خطرنــاک باشــد. |     خ صداوســیما |

   نسخه مقام سابق آمریکایی برای ایجاد ناامنی در ایران
ــى  ــى مدع ــد ایران ــى ض ــورک در اظهارات ــابق نیوی ــهردار س ــى ش رودى جولیان
ــا  شــد: تغییــر حكومــت در ایــران راهــكار نظامــى نــدارد. ایــن موضــوع فقــط ب
ــد  ــكا مى توان ــه آمری ــا کارى ک ــود و تنه ــق مى ش ــى محق ــورش داخل ــک ش ی
ــا  ــت ت ــران اس ــه ای ــتر علی ــادى بیش ــاى اقتص ــال تحریم ه ــد، اعم ــام ده انج
ــى  ــد اقدام ــران نیازمن ــت در ای ــر حكوم ــود. تغیی ــتر ش ــردم بیش ــى م نارضایت
ــتان  ــابق، لهس ــوروى س ــه در ش ــا چگون ــت. دولت ه ــور اس ــن کش ــل ای از داخ
ــق ــش محق ــک ارت ــه کم ــدام ب ــد؟ هیچك ــر کردن ــک تغیی ــورى چ ــا جمه  و ی

 نشد. |    فارس |

  کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا  
ــپ  ــد ترام ــت دونال ــزان مقبولی ــان داد می ــنگتن نش ــه واش ــنجى روزنام نظرس
ــه  ــورى اش ب ــت جمه ــاز ریاس ــس از آغ ــاه پ ــش م ــكا ش ــور آمری ــس جمه رئی
ســى و شــش درصــد کاهــش یافــت. بــر اســاس نظرســنجى تلفنــى کــه روزنامه 
واشــنگتن پســت و شــبكه اى بــى ســى نیــوز از دهــم تــا ســیزدهم ژوئیــه از هزار 
و یــک آمریكایــى بــه عمــل آوردنــد، میــزان رضایــت کلــى از ترامــپ کــه حدود 
ــه 36  ــل ب ــاه آوری ــد در م ــذرد، از 42 درص ــش مى گ ــت جمهوری ــاه از ریاس 6 م
درصــد کاهــش یافتــه اســت. میــزان نارضایتــى از وى بــا پنج درصــد افزایــش از 
مــاه آوریــل تاکنــون بــه 58 درصــد رســیده اســت. بــه طــور کلــى، 48 درصــد 
مى گوینــد از عملكــرد ترامــپ بــه عنــوان رئیــس جمهــور "بــه شــدت ناراضــى" 

ــیما  |  هســتند. |    خ صداوس

هفته اخبار

1. در میان عرصه ها و ســاحت هاى 
مختلف هنر، نگاه رهبــر انقالب به 
ســینما، به دلیل اثرگذارى و قدرت خاص این 
رسانه، نگاه ویژه  اى است. »سینما خیلى عنصر 
جذابى است، رسانه ى فوق العاده اى است، یعنى 
واقعاً االن هیچ چیزى مثل سینما نیست از لحاظ 
اثرگذارى.« 92/9/19 بر همین مبنا، رهبر انقالب 
نقش خاصى را در بیان حقیقت ها و واقعیت ها 
براى سینما و تولیدات سینمایى قائل هستند، 
زیرا این سینما اســت که مى تواند با استفاده از 
ظرافت هاى بصرى و زبان هنرى خود، مفاهیم را 
به ذهن مخاطــب عصر حاضــر منتقل کند.

2. اهمیت سینما در نظر رهبر انقالب آن اندازه 
زیاد است که از منظر ایشان، این رسانه مى تواند 
به عنوان یک مبلغ اجتماعــى بر آینده ى یک 
جامعه و تخلــق افراد حاضــر در آن جامعه به 
حسن اخالق یا رذائل اخالقى تأثیر گذار باشد، 
تاجایى که ایشان خطاب به کارگردانان کشور 
مى فرمایند: »شما مى توانید سازنده ى اخالق 
باشید؛ عكسش هم ممكن است. شما مى توانید 

در نسل جوان این کشــور صبر، امید، شوق، 
انگیزش، سالمت، نجابت و همه ى چیزهایى 
که یک جامعه ى پیشــرفته نیــاز دارد، القاء 
کنید. مى شود هم به جاى امید، نومیدى القاء 
کرد؛ مى شود به جاى شوق، رکود القاء کرد.« 

85/3/23
3. به همین دلیل، رهبر انقالب در جلســه ى 
حل آسیب هاى اجتماعى، در بیان این نكته  که 
باید حرف و عمل کشــور یک سو و یک جهت 
باشد، سران و کارگزاران کشور را به نقش مهم 
ســینما در جلوگیرى یا ترویج آســیب هاى 
اجتماعــى متوجــه مى ســازند و نارضایتى 
 ضمنى خود را از فضاى فعلــى اعالم مى دارند: 
  »وقتى که ما در جشنواره فجرمان فیلم هایى 
نشان داده مى شــود که اصالً ســوق مى دهد 
مردم را به سمت این مفاسد اجتماعى، در واقع 
فرهنگســازى ضد این جهــت را داریم انجام 
مى دهیم؛ باید مراقبت بشود، باید به اینها توجه 

بشود.« 95/2/11
4. در مقابل این جریان، به منظور پیشرفت و 

سالمت اخالق کشور، رهبر انقالب تولید آثار 
فاخر و پیش روى فرهنگى را توصیه مى کنند: 
»بایستى ان شــاءاهلّل کارهاى شــما از لحاظ 
کیفیت و از لحاظ کمّیت بر ســینماى کشور 
غلبه کند. سینماى کشور وضع خوبى ندارد... 
همتتان را هم در ساخت فیلم باال ببرید. اصاًل 
همت کنید سالى بیســت تا فیلم باکیفیت 
بسازید؛95/8/19 این بیانات نشان از لزوم توجه 
دوباره و ورود هرچه بیش تر نیروهاى جوان و 
مؤمن و متخصص انقالبى به عرصه ى هنرهاى 
تصویرى و سینما، با توجه به خالء موجود در 
کشور دارد. راهى که البته سال ها قبل افرادى 
مانند شهید آوینى و مرحوم سلحشور و مرحوم 
کاسه ساز آغاز کردند: »در زمینه هاى فرهنگى 
]هم[ کارى که شهید آوینى پیشاهنگش بود 
و در این اواخر ]هم[ مرحوم سلحشور -که اینها 
پیشــروان کار انقالبى در این کشورند- اینها 
را باید ترویج کرد، اینها را بایــد تقدیر کرد و 
نام اینها را باید گرامى داشت. کار انقالبى این 

است.« 95/1/1 

5. ایــن راه، راه همــان جوانانى اســت که در 
ابتداى انقالب، پا به عرصه ى مبارزه ى فرهنگى 
گذاشتند و عمر خود را در این راه صرف کردند. 
امروز نیز نیاز اســت تا بار دیگر جوانانى مؤمن، 
متخصص و انقالبــى به عرصــه ى هنرهاى 
تصویرى و سینماى کشور ورود کنند. موضوعى 
که رهبر انقالب نیز در دیدار با جمعى از اهالى 
هنر بدان اشــاره کرده و فرمودند: »ســاختن 
آدم ها مهم تر از ســاختن فیلم ها اســت؛ این 
خیلى مهم اســت... در داخل مجموعه ى شما 
باید آدم هایى باشند بتوانند درست کنند. حاال 
شما بگویید االن نداریم، خیلى خب، دو تا، سه 
تا فیلم را بگذارید خراب کند، فیلم چهارمش 
خوب خواهد شــد دیگر. یعنى من اصرار دارم 
بر اینكه شــما به قــول خودتان کادرســازى 
کنید.«95/8/19 جریان مؤمــن و انقالبى، در 
دهه ى چهارم انقالب اســالمى، ضرورت دارد 
تا مانند پیشاهنگانى چون آوینى و سلحشور ، 
قله هاى فتح نشده ى این عرصه ى مهم هنرى را 

فتح کند.  

محسن اکبری شاهرودی:  آتش به اختیار بچه هاى پایگاه بسیج حزب ا... مسجد عسكریه 
شاهرود: 1. فراخوان استانى مقاله نویسى با موضوع "بسیج؛ راهكارهاى جدید و عملى در 
تولید و اشتغال" 2. برگزارى محفل "شــب هاى نورانى با قرآن کریم" و تشكیل صندوق 
قرض الحسنه قرآنى در همین راستا. 3. تبدیل منطقه تحت پوشش پایگاه به شهرک نمونه 
"آموزش در راستاى افزایش تولید و اشــتغال" در راستاى اجراى شعار امسال. 5. تشكیل 
صندوق قرض الحسنه مردمى با وام هاى بدون ســود. 6. خرید دسته جمعى مكانى براى 

مسجد منطقه و وقف آن جهت امور فرهنگى و عمرانى مسجد.

صادق: اجراى طرح نان مهربانى در نانوایى هاى شهرستان گناباد )مهرورزان پول نان را به 
نانوا داده و حواله مهربانى را در تابلو میگذارند .نیازمندان بن را از روي تابلو برداشته و به نانوا 

ارائه داده و به رایگان نان دریافت   مي کنند .(

مصباح :  برگزارى سه فراخوان در سطح ملى، تحت عنوان: آخرالزمان از منظر قرآن، 
فراخوان مقاالت، آثار ادبى و هنرى با محوریت نقش امام حسین )( در مهدویت و امر 
ظهور ویژه اربعین حســینى)(، بخش دانشــگاهى دوازدهمین همایش بین المللى 

دکترین مهدویت، ایجاد سایت و کانال تلگرامى کانونهاى مهدویت دانشجویى کشور.

خاکریز فرهنگی : 1. برگزارى نمایشــگاه عفاف و حجاب در مدرســه دخترانه مقطع 
متوسطه بصورت خودجوش توسط بچه هاى مسجد شیخ صدوق )(شهرستان بهبهان 2. 
پرداخت هزینه پخت یک روز نانوایى در محله هاى نیازمند و تشویق خّیرین شهر به این 

اقدام...به نیت شهداى همان محل
 : شما هم می توانید اقدامات آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

مـن فرامـوش نمى کنـم آن  روزى را - سـال ها پیـش البّتـه- کـه شـنیدم یـک 
مجموعـه ى دانشـجویى که خـب با مـا هـم مرتبـط بـود و خیلى هـم گـرم و گیرا، 
مثـاًل در فـالن جلسه شـان یـک  چیـز خـالف شـرعى اتّفـاق افتـاده؛ نگران شـدم؛ 
نـه به خاطـر اینكـه اینهـا گنـاه کردند -کـه خـب آن البّتـه نگرانـى داشـت- نگران 
شـدم از اینكـه راه اینهـا عـوض شـده و بعـد دیـدم همین جـور هـم بـود. یعنـى 
بُوا بِایـاِت اهلل »، وقتى که انسـان  واقعـاً »ثُـمَّ کاَن عاقَِبـَة الَّذیـَن اَسـآُؤا الّسـواى اَن َکذَّ
برطبق تكلیـف عمل نمى کنـد، تعّبـد را رها مى کنـد، خـداى متعال هدایتـش را از 

96/3/17 اومى گیـرد. 

وقتی که انسان تعّبد را رها  کند...

به اختیار آتش

این است حزب ا...

اجرای ورزشهای باستانی در حضور رهبرانقالب در دهه هفتاد

پیشرفت جبهه مقاومت از بلندی های جوالن تا مسجداالقصی

تاریخ شهادت : 30 تیر 1361

شهادت:  به دست رژیم بعث عراق

مزار: شیراز

این ورزش را ادامه دهید
ورزش باسـتانى ورزش بسـیار خوب و مهّمى اسـت. این ورزش را ادامه دهیـد و پیش بروید. 
شـاید کارهاى دیگر و بیشـترى هسـت کـه مى شـود آنهـا را انجـام داد؛ تمرین کـرد و حّتى 

به ورزش باسـتانى افـزود. فنونى را به ورزش باسـتانِى معمـول اضافه کنیـد. 74/10/26 

خوانی بــاز

ما هرجا یک مدیریّت انقالبِى فّعاِل پُرتحّرک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّتهاى 
ضعیف، بى حال، ناامید، غیرانقالبى، و بى تحّرک داشتیم؛ کارها یا متوّقف مانده است، یا 
انحراف پیدا کرده است. این مسئله اى است که وجود دارد؛ یک اشكالى و یک ضعفى است 
که وجود دارد. ما بن بست نداریم؛ ما راهى که نتوانیم حرکت کنیم و پیش برویم نداریم؛ 
ما میتوانیم پیش برویم، یک خرده بایستى به خودمان تحّرک ببخشیم. یكى از الزامات، 
مدیریّت کارآمد و متعّهد و متدیّن است. مسئوالن باالى کشور، براى بخشهایى که به تولید 
ارتباط پیدا میكند، مدیریّتهاى کارآمد بگذارند؛ مدیریّتهاى بانشاط، با حال؛ مدیریّتهاى 

عالقه مند، پُرانگیزه، قوى.    96/1/1

#مدیریت_انقالبی        
کلید
واژه

به مناسبت سالروز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایپیش برنده ی کارها و بن بست شکن

نسبت جناح مؤمن فرهنگی با عرصه مهم سینما چیست؟

روایترهبرانقالبازداعیهیامامتامامانومعنایآن

خوانی بــاز

به مناسبت سالروز تصویب قطعنامه ی 598

پیام بزرگ نماز جمعه فریب نخوردن از دشمن

بار دیگر مسجد ابوذر...
سی و شش سال پس از ترور، اهدای یک هدیه فرهنگی از سوی رهبر انقالب

ششــم تیرماه 60، طبق برنامه ى شــنبه شــب ها، رهبر 
انقالب که تازه از جبهه برگشــته بودند، به مســجد ابوذر 
رفتند تا مانند همیشه جلسات فرهنگى و تبیینى خود را 
ادامه دهند. گروهک فرقان که پیش از این، ترور مغزهاى 
متفكر انقالب اسالمى را در دســتور کار قرار داده و شهید 
مطهرى را هم به شهادت رسانده بود، از فرصت حضور امام 
جمعه ى تهران در مســجد ابوذر براى ترور ایشان استفاده 
کرد. فرقان طراحى تــرور خود را به صــورت دقیق انجام 
داده بود، اما "مشــیت الهى" جور دیگرى رقم خورد. براى 
همین، على رغم انجام شــدن ترور، رهبر انقالب، باوجود 

جراحت هاى شدید، زنده ماندند. 
36 ســال بعد از آن روز، مســتندى از تلویزیون به همین 

مناسبت پخش مى شود. در بخشى از این مستند، دوربین 
سمت کتابخانه ى این مسجد رفته و از کتاب هاى موجود در 
آن چند فریمى نشان مى دهد. دست بر قضا، رهبر انقالب 
این بخش از مســتند را مى  بینند و همیــن هم انگیزه اى 
مى شود براى ایشان، که تعدادى کتاب، به کتابخانه ى این 

مسجد اهدا کنند. 
چنـد روز بعد، نماینـده اى از طـرف ایشـان، 115 جلد که 
شـامل 42 عنوان کتاب بود، همـراه با دسـتخطى از رهبر 
انقالب، بـه این مسـجد بـرده و تحویـل امـام جماعت آن 
مى دهنـد. کتاب هایـى کـه بیشـتر آنهـا جنبـه "دینـى" 
نهج البالغـه   نظیـر  کتاب هایـى  دارنـد.  "اخالقـى"  و 
)ترجمـه ى مرحـوم دشـتى(، میـزان الحکمـة، کیمیـاى 

سـعادت، شـرح گلشـن راز،  ارسار الصلـوة، فیـه مـا فیـه و 
مجلدات مختلـف اخـالق ربانـى حاج آقا مجتبـى تهرانى 

در بیـن آنهـا خودنمایـى بیشـترى مى کننـد.
در این بین برخى کتاب ها نیز جنبه ى فرهنگى و اجتماعى 
دارند، کتاب هایــى مانند دریغ اســت ایران کــه ویران 
شــود، علل انحطاط تمدن ها از دیدگاه قرآن، اصحاب امام 
حســن مجتبى)(، نقش وهابیت در ترویج خشونت و 
اسالم هراسى در دنیاى کنونى و فرهنگ فارسى عمید. چند 
کتاب هم با موضوع دفاع مقدس در آنها به چشم مى خورد، 
کتاب هایى چون رمز موفقیت در فرماندهى، ســر دلبران، 
افالکى خاکى، بلنداى نخل، بگو ببارد باران، شهید از حرم 

تا به حرم، درد شیرین و خداحافظ دنیا.  

پیشاهنگان دیروز، فاتحان امروز

جمعه نماز


