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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال:    افرادی برای احسان دادن در هیئت عزاداری 
برنج و گوشت نذر کرده اند اگر برنج بیشتر از گوشت 
باشـــد آیا می توان مقدار اضافـــی برنج را فروخت و 

گوشت یا وسایل مورد نیاز احسان را تهّیه کرد؟
جـــواب:  نـــذورات و هدایا بایـــد در همان جهتی 
کـــه نذر کننده یا هدیه  کننـــده گفته و نیت کرده، 
مصرف شـــود و اگر نذر کننده صیغه شـــرعی نذر 
نخوانـــده باشـــد، مـــی تـــوان با اجـــازه او جنس 
اهدایی او را تعویض یا در محل دیگر مصرف کرد.

حکم تغییر نذر

احکام  

کالم امام  

حزب اهلل این است  

و این را من به اینهایی که در خارج رفتند و آنهایی که 
در جاهای دیگر هســـتند و دل     خودشان را خوش 
کردند، می گویم که: این جمهوری اسالمی را شما 
نمی شناســـید. هی     می گویید ما اسالمشناسیم، 
ماـ  نمی دانمـ  جامعه شناسیم! شما ملت خودتان 
را     نمی شناســـید، اگر می شناختید به این روز نمی 
افتادید. اگر شما بشناسید ملت ایران را،     می دانید 
که اآلن جمهوری اسالمی پایبند اشخاص نیست... 
این دلخوشیها را به خودتان     ندهید. شما حاال دو 
ســـه سال است که هی می گویید دوماه دیگر این 
جمهـــوری از بین    می رود. بحمـــداهلل جمهوری به 
قدرت خودش باقی است، ارتش ما قدرتش باقی 
است،     سپاه پاسداران ما، بسیج ما، همه، ملت ما، 

یک ملت بیداری است.      18/5/1363 

حرکـــت عمومی کشـــور خوشـــبختانه حرکت خوبی 
اســـت... جوانهایی که امروز در این کشـــور برای احیاء 
اســـالم، بـــرای اقامـــه ی دین بـــا جد مشـــغول کارند، 
بحمداهلل روزبه روز دارند زیاد میشوند. اینها همانهایی 
هســـتند که به فضل الهی، بـــه حول وقّوه ی الهی، هر 
دشمنی از جمله آمریکا و صهیونیست را به زانو خواهند 
فکند. اینکه بنده مکّرر در صحبتهای مختلف میگویم 
که من به آینده خوشـــبینم، به خاطر مشاهده ی این 
واقعّیتها است. ما خیلی از واقعّیتهای خوب داریم که 
اینهـــا میتواند ما را جلو ببرد؛ پیش ران حرکت عمومی 
جامعه باشـــد؛ جوانهـــای خوب، جوانهـــای مؤمن، 
جوانهای آماده، آنهایـــی که برای حضور در میدانهای 
مجاهدت و دفاع از کشور و دفاع از دین، اشک میریزند 
که اجازه بدهند اینها بروند دفاع کنند؛ بحث دو نفر و ده 

نفر و صد نفر نیست،بسیارند.   13۹5/6/3۰  

دشمنان جمهوری 
اسالمی، ملت ایران 

را نشناخته اند 

جوانان مومن و مجاهد، پیش ران 
حرکت عمومی جامعه هستند
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آیت اهلل طالقانی شخصیتی مبارز و اهل فکر بود 

مناسبت  

خانواده  ایرانی  

فرصـــت ازدواج و آرام گرفتـــن در یـــک مجموعه ی 
خانواده، یکی از فرصتهای مهم زندگی است. برای 
زن و مرد   هر دو   این یک وسیله ی آرامش و آسایش 
روحی و وســـیله ی دلگرم شـــدن به تداوم فعالیت 
ی، وسیله ی پیدا کردن 

ّ
زندگی است. وسیله ی تسل

یک غمخواِر نزدیک که برای انسان در طول زندگی 
الزم اســـت قطع نظر از نیازهای طبیعی انســـان که 
نیازهای غریزی و جنسی می باشد، مسأله ی تولید 
نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشیهای بزرگ 
زندگی اســـت. ازدواج یک امر مبارک و یک پدیده ی 
بسیار مفید است. البته مهمترین فایده ی ازدواج، 
همان تشـــکیل خانواده اســـت و بقیه ی مسائل، 
فرعـــی و درجـــه ی دو و یا پشـــتوانه ی این مســـئله 
اســـت؛ مثل تولید نسل یا ارضای غرایز بشری، اینها 
همه درجه دو اســـت، درجه ی اول همان تشـــکیل 

خانواده است.      138۰/1۲/۰۹ 

کربال الگوی همیشگی ماست. کربال مثالی است برای 
این که در مقابل عظمت دشـــمن، انسان نباید دچار 
تردید شـــود. ایـــن، یک الگوی امتحان شده اســـت. 
درست است که در روزگار صدر اسالم، حسین بن علی 
؟ع؟، با هفتاد و دو نفر به شهادت رسید؛ اما معنایش 
این نیســـت که هرکـــس راه حســـین ؟ع؟را می رود و 
همه کســـانی کـــه در راه مبارزه اند، باید به شـــهادت 
برســـند؛ نه. ملت ایران، بحمداهلل امروز راه حســـین 
؟ع؟را آزمایش کرده اســـت و با ســـر بلندی و عظمت، 
در میان ملتهای اسالم و ملتهای جهان، حضور دارد. 
آنچه که شـــما پیش از پیروزی انقالب انجام دادید و 
رفتید، راه حسین ؟ع؟؛ یعنی نترسیدن از خصم و تن 
ط بود. در دوران جنگ 

ّ
دادن به مبارزه با دشمن مسل

نیـــز همین طور بود. ملت ما می فهمید که در مقابل 
او، دنیای شرق و غرب و همه استکبار ایستاده است؛ 

اما نترسید.     13۷1/۴/1۰  

 ازدواج وسیله آرامش 
و از فرصتهای مهم زندگی است

 راه امام حسین ؟ع؟
 مبارزه با دشمن مسلط است

مرحوم شهید مدنی یک نمونه ی برجسته ای از یک روحانی فّعال و حائز جهات گوناگون هستند... اهل بیان و 
تبیین بود در ] بین [قشرهای مختلف؛ ایشان در میان جوانها میتوانست کاماًل با مخاطب جوان ارتباط برقرار کند. 
من در اوایل یا اواسط امامت جمعه ی ایشان به تبریز رفتم و دیدم ایشان آن چنان با جوانهای کم سال، بیست 
ساله، بیست ویک ساله گرم و صمیمی است که واقعًا مثل اینکه با پدرشان حرف میزنند، با برادر بزرگشان حرف 
میزنند! آن هیمنه ی علمی در رابطه ی ایشان با جوانها اصاًل محسوس نبود، یعنی واقعًا رابطه برقرار میکرد؛ با 

جوانها این جوری بود...  عالمی بود که اهل مبارزه و دید سیاسی و بینش سیاسی بود.     138۰/6/1۲  

عکس نوشت  

شهید آیت اهلل سید اسداهلل مدنی در کنار آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل جنتی در بازگشت از جبهه های جنگ

آقـــای طالقانـــی اهـــل فکر نو بر محور دین و با تمرکز بیشـــتر بر روی قرآن و نهج البالغه ]بود[؛ یعنی ایشـــان اصاًل 
اینجوری بود. لکن همه ی ابعاد شخصیت آقای طالقانی ُبعد روشنفکری دینی نیست. یک ُبعد مهم ُبعد مبارزه 
است. خیلی ها روشنفکر بودند اهل مبارزه نبودند؛ روشنفکر دینی هم بودند اهل مبارزه نبودند... آقای طالقانی 
نه، اهل عمل بود؛ یعنی توی میدان بود، احساس درد میکرد حقیقتًا؛ این را ما که با ایشان معاشر بودیم - رفت 
و آمد میکردیم- میدیدیم، محسوس بود در ایشان، واضح بود که آدمی اهل درد بود و میخواست مبارزه کند؛ 
لذا تبعات مبارزه راهم قبول کرد ]و به[ زندان افتاد؛ هیچ اظهاری از آقای طالقانی بالواسطه ]یا[ بی واسطه نقل 
نشد؛ ]البته[ من هیچوقت با ایشان هم زندان نبودم، اما هم زندانهای ایشان هم نقل میکنند؛ خود ما هم دیدن 
ایشان میرفتیم - گاهی از مشهد که من می آمدم، روزهای مالقات میرفتم زندان قصر - از پشت میله ای صحبت 
میکردند؛ دائم روحیه میدادند.      ۹ /138۹/1۲          |          (1358لاس)یناقلاط دومحم دیس هللا تیآ تلحر زورلاس ؛هامرویرهش19

آیت اهلل شهید مدنی، نمونه ی برجسته ی عرصه ی مبارزه و تبیین بود

حسینیه  

سخـــن هنر در مسیر تقویِت پایه های انقالب و پیشرفِت 
کشورهفتـــــه

»هــر مجموعه ی بشــری ای، می خواهد کــه هنر در 
خدمت ارزشــهای مقبــول خودش قــرار بگیرد. این 
جرم نیست که اســالمیها می خواهند هنر در خدمت ارزشهای 
اســالمی قــرار بگیــرد. همــه ی مکاتــب و همه ی جوامــع دنیا، 
همین طورنــد... ایــن، یــک توقع زیادی نیســت کــه جامعه ی 
    1۴/1۲/136۹ اســالمی چنیــن انتظــاری داشــته باشــد.«   
طــرِح اندیشــه های انقالبــی و ارزش های انســانی و اســالمی 
به شــکل اثرگــذار نیاز بــه قالب و بیــان هنری دارد زیــرا »اگر این 
فکر انقالبی ... در قالب هنر عرضه نشــود، برای نســلهای آینده 
چیــز بیگانــه ای خواهد بــود.«   15/۷/13۷۰   کار هنرِی ارزشــِی 
انقالبــی »در واقــع... تقویــت پایه های انقالب اســت، تقویت 
ی است.«     

ّ
پایه  های پیشــرفت کشور اســت، تقویت هوّیت مل

 3/13۹6/ 3لــذا »به بّرایی این ســالح توجــه کنید. به بهره وری 
    13۷۰/۷/15 فراوان دشمن انقالب از این سالح توجه کنید.«  
در مقابلــه بــا فتنه هــا نیز بــه میدان آمــدِن هنرمنــد متعهد و 
انقالبی واضح است، زیرا اگر یک هنرمند نیز »مثل دیگران گول 
بخورد، فریب بخورد و بی بصیرتی به سراغش بیاید، این خیلی 
دون شــأن یک انسان هنرى و یک انســان فرهنگی است. پس 
بایــد حقیقــت را فهمید؛ بعد هــم باید همان حقیقــت را تبلیغ 
کرد... بایســتی حقیقت را باز کرد، بایســتی گره هاى ذهنی را باز 

  1۴/6/1388 کرد. و این تبیین الزم دارد.«   
 هنــر و ادبیــات بایــد »بتواند به معرفــت مردم، بــه دین مردم، 
بــه اخالق مــردم، به حرکــت انقالبی ملت ما- کــه یک پدیده ى 
بســیار پــرارزش و ذى قیمت و کمیابی اســت- خدمت کند.«    
ــِع انقالب از هنــر و هنرمند این 

ّ
 1۴/5/13۹1در ایــن زمینــه، توق

است که حرکت عظیِم ملت که »توانست با فدا کردن جانها و با 
عریان کردن سینه ها در مقابل دشنه ى دشمن غّدار، به جایی 
1/5/138۰    را »با زبان هنر تبیین نماید.«     1/5/138۰  برســد«  
ــع انقــالب از هنــر و هنرمنــد، مبتنی بر 

ّ
در ایــن چارچــوب »توق

ِع انقالب از هنر 
ّ

نگاه زیباشــناختی در زمینه ى هنر اســت... توق
ــِع زورگویانه و زیاده خواهانه نیســت؛ بلکه 

ّ
و هنرمنــد، یک توق

مبتنی بر همان مبانی زیباشناختی هنر است. هنر آن است که 
1/5/138۰    و این یعنی دیدن زیبائی های  زیباییها را درک کند«  
انقــالب و حرکت افتخارآمیِز ملت.  نکتــه ی کلیدی در این زمینه 

ادامه در صفحه 3هم تربیِت هنرمنِد متعهد و انقالبی 
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 راه امام حسین ؟ع؟
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صفحه ۲

راهپیمایی جهانیراهپیمایی جهانی
نگاهی به اهمیت و جایگاه اربعین حسینی�

 و توصیه های رهبر انقالب اسالمی به زائران اربعین

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 357     |     هفتـه سـوم شـهریور   1401     |     

فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تالش کردن با سرمایه گذاری از خود برای اهداف بلندمّدت مشترک بین همه ی مردم؛ که البّته در مورد ما 
ت ایران هم نیست، برای دنیای اسالم بلکه برای جهان بشریت است.    13۹3/11/۲۷   

ّ
آن اهداف، مخصوص مل

مزار: شهر درچه، گلزار شهدای احمد آباد

شهادت سرمایه گذاری برای اهداف بلندمّدت همه ی مردم است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم سردار ابوالفضل علیجانی

شهید هفته  

محل شهادت: حین انجام عملیات مستشاری در سوریه  تاریخ شهادت:  1401/5/31

مروری بر ظرفیت ها و مســـئولیت های مهم 
هنِر انقالبی به مناسبت روز ملی سینما

هنرمندان انقالبی در میداِن 
»جنگ روایت ها«
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ملتـــی مثـــل ملت مـــا که نه بمب اتم دارد، نـــه از لحاظ علمی به او 
فرصت داده شده در طول صد سال که همپای پیشروان قافله ی 
علمی حرکت کند و مواقع زیادی عقب مانده، هم از لحاظ ثروتها 
به پای آن کشورهای ثروتمند نمیرسد، اما در عین حال این کشور 
و این ملت توانســـته اســـت توطئه های مجموعه ی کشـــورهای 
قدرتمنِد برخوردار از سالح و تکنولوژی و ثروت مادی و رسانه ای 
را در مهمتریـــن میدانهـــا به عقب نشـــینی وادار کند و شکســـت 
بدهد. این علتش چیست؟ این در خور تأمل و تدقیق است. این 
را باید دانشمندان علوم سیاسی و علوم اجتماعی تحلیل کنند؛ 
ببینند نقش این معنویتها چگونه خود را نشان میدهد، که امروز 
در ایـــران نشـــان داده. لذا نگاه به این صحنـــه، نگاه عبرت آموز و 
درس آموزی اســـت. صحنه، صحنه ی شکســـت قدرت استکباری 
امریکاســـت. نمیخواهیم ادعای واهـــی بکنیم؛ نه، اینها چیزهای 

واضحی است و خودشان هم میگویند.     1386/6/۲3 

ملت ایران با تکیه بر معنویت
قدرت های استکباری را شکست داده است 

خطبه های انقالب  

فراموش کردن خدا و دنیا طلبی 
عامل اصلی انحراف عمومی است 

به رسم آیه ها  

اگـــر بـــه نـــام عدالت خواهی و به نـــام انقالبیگری، اخـــالق را زیر پا 
بگذاریـــم، ضرر کرده ایم؛ از خط امام منحرف شـــده ایم. اگر به نام 
انقالبیگری، به نام عدالت خواهی، به برادران خودمان، به مردم 
مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند، اما می دانیم که 
به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد دارند، اهانت کردیم، 
آن ها را مورد ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف شده ایم. 
اگر بخواهیم به نام انقالبیگری و رفتار انقالبی، امنیت را از بخشی 
از مـــردم جامعه و کشـــورمان ســـلب کنیم، از خـــط امام منحرف 
شـــده ایم... مبادا خیال کنید تقوا این اســـت که انســـان مخالف 
خودش را زیر پا له کند؛ نه، عدالت ورزیدن با تقوا موافق اســـت. 
تقـــوا یعنـــی   همان مراقبـــت؛ مراقبت از خود، مراقبت از مســـیر، 

مراقبت از در نیفتادن و دچار نشدن به مشکالت.     138۹/۴/۷ 

 ما باید بفهمیم چه بالیی بر سر آن جامعه آمد که حسین بن علی؟ع؟، 
آقـــازاده ی اول دنیـــای اســـالم و پســـر خلیفه ی مســـلمین، پســـر 
علی بن ابی طالب ؟ع؟، در همان شهری که پدر بزرگوارش بر مسند 
خالفت می نشســـت، سر بریده اش گردانده شـــد و آب از آب تکان 
نخـــورد! ...قرآن جواب ما را داده اســـت...که می فرماید: »فخلف 
من بعدهم خلف اضاعوا الّصالة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون 
غیا«)1(دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی است: 
یکی دور شدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز است. فراموش کردن 
خدا و معنویت؛ حساب معنویت را از زندگی جدا کردن و توجه و ذکر 
و دعا و توســـل و طلب از خدای متعال و توکل به خدا و محاســـبات 
خدایی را از زندگی کنار گذاشتن. دوم »و اتبعوا الشهوات«؛ دنبال 
شـــهوترانیها رفتن؛ دنبال هوسها رفتن و در یک جمله: دنیاطلبی. 
بـــه فکر جمع آوری ثروت، جمع آوری مال و التذاذ به شـــهوات دنیا 
افتادن. اینها را اصل دانستن و آرمانها را فراموش کردن. این، درد 

اساسی و بزرگ است.   ۲1 /13۷1/۴           |           59 هیآ میرم هروس -1

زیر پا گذاشتن اخالق به نام عدالت خواهی
انحراف از خط امام است

درس اخالق  

اســت چراکه »انقــالب آن وقتی می توانــد خودش را 
در قالب هنر بیاورد، که هنرمنِد خودی داشــته باشــد 

    15/۷/13۷۰ و خودش هنرمند را پرورش بدهد.«  
   سینما یک رسانه فوق العاده اثرگذار 

یکــی از قالب هــای اثرگــذار در عرصــه ی کار هنــری، 
ســینما اســت: »فیلم هم چیز جذابی است؛ سینما 
خیلی عنصر جذابی اســت، رسانه ی فوق العاده ای 
اســت، یعنــی واقعــًا االن هیچ چیــزی مثل ســینما 
    13۹۲/۹/1۹ اثرگــذاری.«   لحــاظ  از  نیســت 
ســینما روایت گــری اســت کــه ظرفیــت و اثرگــذاری 
فوق العــاده ای در دنیای امروز دارد: »هنر ســینما 
بالشــک یک هنر برتر است؛ یک روایتگر کاماًل مسلط 
- کــه هیچ روایتگری تاکنون در بین این شــیوه های 
هنــرِى روایت یــک واقعیت و یــک حقیقت، تــا امروز 
بــه ایــن کارآمــدی نیامــده - و یــک هنــر پیچیــده و 
پیشــرفته و متعالــی«   1385/3/۲3   و در ایــن 
چارچوب اســت که ســینماگران نقشی بی بدیل در 
حرکــت کالن کشــور و پیشــرفت ملی ایفــا می کنند: 
»من می گویم االن کلید دست شما ]سینماگران[ 
ست. من شأن سینما را این می دانم. من می گویم 
امــروز کلیــد پیشــرفت این کشــور، به میــزان زیادی 

   1385/3/۲3 دست شماست.«  
البتــه در عرصــه ی فیلم ســازی عــالوه بــر ســینمای 
داســتانی، فیلم هــای مســتند هــم ظرفیــت بســیار 
ت و دشمنان 

ّ
مهمی هستند: »امروز دشمنان این مل

ایــن انقــالب و دشــمنان این نهضت عظیــم مردمی 
-کــه به برکت دین به وجود آمده- به ســراغ تحریف 
و دروغ و تغییــر واقعّیــات در ذهنهــا و اینهــا رفته اند؛ 
چیــزی کــه میتوانــد ذهنهــا را روشــن کنــد، همیــن 
مســتندهای شما اســت. البّته فیلم غیر مستند هم 
میتواند نقش ایفا کند -در این تردیدی نیســت- اّما 
مستند، سرراست تر و روراست تر و مّتکی به واقعّیت 

و نشان دهنده ی ]آن است[.«    13۹6/1۰/۲1   
   از رسواســازی دشــمن تــا بیــاِن موفقیت هــا و 

پیشرفت ها
فهــِم دقیــِق کارکردهــا و عرصه هــای اثرگــذارِی هنِر 
انقالبی بسیار مهم اســت. به صورت کلی، شایسته 
است که به »موضوعات مربوط به مسائل انقالب، 
مســائل جنگ و دفــاع مقــدس«   ۲5/3/13۹۰   در 
هنــِر متعهــِد انقالبــی پرداخته شــود. یــک نمونه، 
ظرفیت عظیم دفاع مقدس اســت: »سبک زندگی 
اســالمی در رفتار رزمندگان ما و شــهدای ما یک چیز 
برجســته ای اســت که واقعــًا نمیشــود از این صرف 
3۰/8/1۴۰۰    از دیگــر کارکردهــای هنــر  نظــر کــرد.«  
انقالبــی رسواســازی دشــمنان اســت: »ایــن  قــدر 
بی حیائــی و بی شــرمی در کار ایــن قدرتهــا هســت! 
چه کســی باید آنها را رســوا کند؟ چه کســی باید این 
حقایق را بیان کند؟ هنرمندان ما، نویسندگان ما بار 
ســنگینی بر دوش دارند... اینها بایستی در قالبهای 

   3۰/8/1۴۰۰ هنری عرضه بشود به دنیا.«  
در مســائل مربوط به جامعــه و درِک نیاِز لحظه هم 
هنرمندان داراى مســئولیت های مهمی هســتند: 
»امروز یک حرکت عظیــم تاریخی از درون جامعه ى 
مــا به وجود آمــده... مواجهه ى انقالب اســالمی با 
نظام ســلطه ى بین المللــی، ایســتادگی در مقابل 
زورگوئی هــا، از ســوى یک ملتی که دویســت ســال 
یــا بیشــتر زیــر بــار زورگوئی هــاى دیگــران بــوده، و 
برافراشــتن پرچم آزادى و آزادگی در این کشــور، چیز 
خیلی مهمی است«   5/13۹۲/   و این باید در هنر ما 

ظهور و ُبروز پیدا کند.

از ســوی دیگر، ایران اسالمی امروز در مسیر حرکت رو 
به جلوی خود برای تحقِق آرمان ها، به خصلت هائی 
همچون ابتکار، شجاعِت نوآوری، خطر پذیری، کمک 
بــه دیگران، امید به آینده و تزریق امید به دیگران نیاز 
دارد که »این ها ]نیز[ با زبان هنر می تواند القاء شود؛ 
آن چنــان که فضــا را پر کنــد«   ۲5/6/138۷   و البته در 
مســیِر حرکت به ســوی اهــداف و آرمان هــای ملی و 
انقالبــی، چالش هــا و دشــمنی ها و مشــکالتی هــم 
وجــود دارد. مجاهدت هاِی فرزندان ایران اســالمی 
برای غلبه بر این مســائل و کســب موفقیت ها در این 
عرصه هــا از دیگــر مضامینــی اســت کــه می تواند در 

جریاِن هنر انقالبی مورد توجه قرار گیرد. 
البته برای رســیدن بــه این نقاط آرمانــی در عرصه ی 
هنــر انقالبــی و بــه صــورت مشــخص ســینما و 
فیلم ســازی، الزامــات مهمــی وجــود دارد: »اگــر 
بتوانیــد ایــن جهت گیــری انقالبــی و ایــن صداقــت 
انقالبی را حفظ کنید، خیلی میتوانید خدمت بکنید: 
به کشــور و به انقالب و به مردم و به آینده و به تاریخ 
و بــه حقیقــت.«   13۹6/1۰/۲1   در زمینــه ی نقــد و 
انتقاد هم »دو جور میشــود انتقاد کرد: یک انتقادی 
که وقــت شــنیدن، شــنونده آن را فحش و دشــنام 
تلّقــی میکنــد؛ یک انتقــادی که همان مطلب اســت 
اّما وقتی که شــنونده آن را می شنود، آن را نصیحت 
تلّقی میکند؛ دو جور میشود حرف زد؛ سعی کنید آن 
نوع اّول نباشــد یعنی گرایش به ســمت آن نوع اّول 
   13۹6/1۰/۲1 نباشد؛ در زمینه ی کارهای انتقادی.«  

   ظرفیت عظیم هنِر انقالبی در جنِگ روایت ها
امــروز »در دنیــا یــک جنگ عظیــم و یک چالــش بزرگ 
برپاســت؛ جنــگ تــوپ و تفنــگ نیســت، امــا جنــگ 
اراده ها و عزم ها و سیاســت ها و تدبیرهاســت. ایران 
در کجــای ایــن جنگ اســت؟ ایــران در جبهــه ای از این 
جنــگ در مرکز فرماندهی قــرار دارد که افراد آن جبهه 
را ملتهــا تشــکیل میدهنــد... اتــاق فرماندهــی ایــن 
هــِی ُپر از 

ّ
طــرف این جبهه، ایران اســت: ایــران حزب الل

عــزم و همت.«   31/۲/1386 دشــمن در عرصه های 
گوناگــون درگیــری بــا ملــت ایــران و نظــام جمهوری 
اســالمی شکســت خورده: »مــا در جنــگ فرهنگی بر 
دشــمن پیروز شــدیم. در جنــگ نظامی هم مــا پیروز 
شدیم. در جنگ امنّیتیـ  سیاسی هم ما پیروز شدیم. 
جنگ امنّیتیـ  سیاسی شان سال 88 و حوادث سال 
88 بــود.«   ۲۲/5/13۹۷   بنابراین جنگ را به عرصه و 
صحنه ی دیگری کشانده اســت: »امروز جنگ ما کجا 
اســت؟... آن جنگ، جنگ رســانه ای، جنگ فضاسازی 
عمومــی، جنــگ تبلیغاتی اســت؛ خیلی مهم اســت. 
بلــه، از قبل هم این وجود داشــته، علیــه ما تبلیغات، 
همیشــه زیاد بوده؛ امروز وضعّیت، شــّدت بیشــتری 
پیــدا کــرده اســت.«    15/6/13۹۷ »امروز بیشــترین 
تحّرک دشــمنان مــا علیه ما بیش از تحــّرکات امنّیتی 
و اقتصادی، تحــّرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات 
رســانه ای اســت؛ برای اینکــه بر افــکار عمومی مردم 
ط بشوند مبالغ هنگفت هزینه میکنند... وقتی 

ّ
مسل

ت در اختیار بیگانــه قرار گرفت، 
ّ
افــکار عمومی یــک مل

ــت هم طبعًا طبق میــل آن بیگانه پیش 
ّ
حرکــت آن مل

    1۲/5/1۴۰۰ خواهد رفت.«  
در میــدان این جنــِگ عظیِم تبلیغاتی، فعال ســازِی 
حداکثــرِی ظرفیت های هنــری برای تبییــن حقایق، 
مقابله بــا جریان دروغ و تحریف از ســوی دشــمنان 
و تزریــِق امیــد صــادق و حقیقــی در مــردم خصوصا 
امــروز  لــذا  دارد.  مضاعــف  اهمیتــی  جوانــان، 
»جهــاد تبییــن« مســئولیت بســیار مهــم و کلیدی 
بــرای نقش آفرینــی جریــاِن هنــر انقالبــی و از جمله 

فیلم سازان است. 

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزینه بیانات

          ۱( جایگاه و اهمیت حرکِت اربعین حسینی

اربعین، یک آغاز 
اربعین در حادثه ی کربال یک آغاز بود... خیلی ها از زبان 
زینب کبری ؟اهع؟ یا امام سّجاد ؟ع؟یا از دیدن وضع اسرا، 
خیلی چیزها را فهمیدند، ولی کی توانائی این را داشت 
که در مقابل آن دســـتگاه ظلم و اســـتکبار و اســـتبداد 
و اختنـــاق، آنچه را که فهمیده اســـت، بروز دهد؟ مثل 
یـــک عقده ای در گلوی مؤمنین باقـــی بود. این عقده 
روز اربعین اولین ِنشـــتر را خورد؛ اولین جوشش در روز 

اربعیـــن در کربـــال اتفاق افتاد.         ۲8/11/138۷

شروع جاذبه ی مغناطیس حسینی
شروع جاذبه ی مغناطیس حسینی، در روز اربعین است. 
جابربن عبداهلل را از مدینه بلند می کند و به کربال می کشد. 
این، همان مغناطیســـی اســـت که امروز هم با گذشـــت 

قرنهای متمادی، در دل من و شماست.          1/1/1385

ریشه ی ماجرای اربعین
از روز عاشـــورا تـــا روز اربعیـــن ایـــن چهـــل روز، چهل روِز 
فرمانروایی منطِق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمّیت 
بنی امّیه و ســـفیانی ها بود. ...فریـــاد زینب کبرٰی، فریاد 
حضرت سّجاد... در کوفه، در شام، در آنجایی که ظلمات 
محـــض بود... بزرگ ترین رســـانه بـــود. همینها بود که 
عاشـــورا را نگه داشت... تاریخ و ریشه ی این روز اربعین 

و ماجرای اربعین این است.          ۲1/۷/13۹8

حرکت موثر زینب کبری؟اهس؟
حادثـــه ى عاشـــوراى حســـینی را ســـتمگران و ظالمـــان 
میخواستند نگذارند باقی بماند، زینب کبرا؟اهس؟نگذاشت. 
دو حرکـــت عّمـــه ى مـــا - زینب کبرا ؟اهس؟ - انجـــام داد: یک 
حرکت، حرکت اسارت بود به کوفه و شام و آن روشنگرى ها 
و آن بیانات که مایه ى افشاى حقایق شد؛ یک حرکت دیگر، 

آمدن به زیارت کربال در اربعین بود.          1۷/1۰/13۹3

رسانه ی بی همتا
حرکت اربعین، یک فریاد رسا و یک رسانه ی بی همتا است. 
چنین چیزی وجـــود ندارد دیگر در دنیا: اینکه میلیون ها 
انسان راه می افتند، نه فقط از یک شهر یا یک کشور ]بلکه[ 
از کشـــورهای مختلف، و نه فقط از یک فرقه ی اســـالمی 
]بلکـــه[ ِفَرق مختلف اســـالمی و حّتـــی بعضی ادیان غیر 

اسالمی. این وحدت حسینی ]است[.          ۲1/۷/13۹8

عامِل قّوت جبهه ی مقاومت 
راه پیمایی اربعین قّوت اسالم است، قّوت حقیقت است، 
قّوت جبهه ی مقاومت اسالمی است که این  جور اجتماع 
عظیم میلیونی راه می افتند به ســـمت کربال، به ســـمت 
ه و اوج افتخار فداکاری و شهادت که 

ّ
حسین، به سمت قل

همه ی آزادگان عالم باید از او درس بگیرند.          ۲1/۷/13۹8

فراگیری جهانی اربعین حسینی ؟ع؟
اربعین جهانی شـــد و جهانی تر هم خواهد شد؛ این خون 
حسین بن علی است که بعد از 1۴۰۰ سال دارد میجوشد و 
روزبه روز تازه تر میشود، روزبه روز زنده تر میشود؛ این همان 
پیام عاشـــورا است که از حلقوم اباعبداهلل و حلقوم زینب 
کبرٰی در نهایت غربت و تنهایی صادر شد و امروز فضای عالم 

را فرا گرفته است و فرا میگیرد.          ۲۷/6/13۹8

          ۲( توصیه هایی درباره ی راهپیمایی باشکوه اربعین

این فرصت را مغتنم بدانید
ایـــن حرکـــت عظیِم مـــردم از ایـــران، از کشـــورهای دیگر 
اسالمی، از هند، از اروپا، حّتی از آمریکا و کشورهای دیگر، 
از راه های دور، افرادی می آیند در این راه پیمایی شـــرکت 
میکنند؛ دو روز، سه روز بیشتر یا کمتر، در این راه، پای پیاده 
حرکـــت میکنند؛ مردم عراق هم انصافًا با کمال بزرگواری 
و محّبـــت پذیرایی میکننـــد از اینها؛ خیلی حرکت عظیم و 
ق میشوند باید 

ّ
پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موف

مغتنم بشمارند.          ۹/۹/13۹۴

زیارت نامه های ائمه را بخوانید
ایـــن زیـــارت ائّمه ؟مهع؟، این معاشـــقه ی معنـــوی با این 
بزرگواران، این زیارتهای سرشـــار از مفاهیم عالی و ممتاز 
که در اختیار ما است...وقتی بخواهیم با اینها حرف بزنیم، 
بـــا چه زبانی حرف بزنیم؟ ِکی میتوانیم با این فصاحت، با 
این بالغت، با این شیوایی کلمات پیدا کنیم، ترکیبات پیدا 
کنیم، مفاهیم پیدا کنیم در ذهن خودمان و با اینها حرف 

بزنیم؟ این زیارتها خیلی خوب است.          ۹/۹/13۹۴

پیوند هـــــای ایمانـــــی را محکـــــم کنید
از َده هـــــا کشـــــور در راه پیمایـــــی اربعیـــــن شـــــرکت 
میکننـــــد و میهمـــــان مـــــردم عـــــراق میشـــــوند، ســـــعی 
کنیـــــم در ایـــــن راه پیمایـــــی پیوندهـــــای مســـــتحکم 
بیـــــن بـــــرادران مســـــلمان را بیشـــــتر کنیـــــم؛ پیونـــــد بیـــــن 
عراقـــــی و غیـــــر عراقـــــی، پیونـــــد بیـــــن شـــــیعه و ســـــّنی، 
ــن  ــ ــرد؛ ایـ ــ ــرک و ُکـ ــ ــارس و ُتـ ــ ــرب و فـ ــ ــن عـ ــ ــد بیـ ــ پیونـ
ــت.      ۲۷/6/13۹8 ــ ــعادت اسـ ــ ــه ی سـ ــ ــا مایـ ــ پیوندهـ

شـــــور و شـــــوق اربعین را حفظ کنید
ایـــــن حرکـــــت عظیـــــم میلیونـــــی بیـــــن نجـــــف و کربـــــال را، 
بیـــــن نجـــــف و امـــــام حســـــین را مشـــــاهده میکنیـــــد؟ 
ایـــــن شـــــور و شـــــوق را میبینیـــــد؟ ایـــــن حرکـــــت 
آن وقتـــــی کـــــه الزم باشـــــد بـــــا خطـــــر همـــــراه بشـــــود ، 
ـــــت مـــــا، در مـــــردم 

ّ
بـــــاز هـــــم ایـــــن شـــــور و شـــــوق در مل

مـــــا، در جوانهـــــای مـــــا وجـــــود دارد؛ ایـــــن را بایـــــد نگـــــه 
 داشـــــت، ایـــــن آن چیـــــزی اســـــت کـــــه ضامـــــن بقـــــای 

ایـــــن کشـــــور اســـــت.      ۲6/۰8/13۹5

حرکـــــت اربعیـــــن را گســـــترش و عمـــــق بدهید
حســـــین اجتمـــــاع عظیمـــــی را درســـــت میکنـــــد. ایـــــن 
ــت  ــ ــه حرکـ ــ ــت، همـ ــ ــزاران گام در راه اسـ ــ ــا هـ ــ ــا بـ ــ دلهـ
میکننـــــد، همـــــه راه می افتنـــــد بـــــه ســـــمت آن معـــــدن 
و سرچشـــــمه ی معنوّیـــــت و آزادگـــــی، و ایـــــن را بـــــه رخ 
دنیـــــای مـــــاّدِی امـــــروز میکشـــــند. و ایـــــن ان شـــــاء اهلل 
روز بـــــه روز بایســـــتی حرکـــــت بیشـــــتری بکنـــــد و گســـــترش 
ــتری هـــــم  ــ ــتری پیـــــدا کنـــــد، و البّتـــــه عمـــــق بیشـ ــ بیشـ

پیـــــدا کنـــــد.          ۲1/۰/13۹8

معنا و مضمون این مراســـــم را روزبه روز بیشـــــتر کنیم 
ایـــــن مراســـــم]راهپیمایی اربعیـــــن[ را هـــــر چـــــه میتوانیـــــد 
و هـــــر چـــــه میتوانیـــــم، بایـــــد ُپربارتـــــر و معنوی تـــــر کنیـــــم؛ 
معنـــــا و مضمـــــون ایـــــن مراســـــم را بایـــــد روزبـــــه روز 
بیشـــــتر کنیـــــم؛ اهـــــل فکـــــر، اهـــــل فرهنـــــگ، اهـــــل اقـــــدام 
فرهنگـــــی و فکـــــری، بـــــرای ایـــــن حرکـــــت عظیـــــم بنشـــــینند 
برنامه ریـــــزی کننـــــد. امـــــروز هـــــدف هـــــر مســـــلمان بایـــــد 
ایجـــــاد تمـــــّدن اســـــالمی نویـــــن باشـــــد؛ مـــــا امـــــروز ایـــــن 

را میخواهیـــــم.          ۲۷/6/13۹8

ـــــکر کنید...
ُ

ش
شـــــکر  را  راه پیمایی]اربعیـــــن[  حادثـــــه ی  ایـــــن 
کنیـــــد. شـــــکرش ازجملـــــه بـــــه ایـــــن اســـــت کـــــه  آن 
ـــــات را، آن حـــــاالت را در خودتـــــان نگـــــه داریـــــد؛  روحّی
آن بـــــرادری را، آن مهربانـــــی را، آن توّجـــــه بـــــه والیـــــت 
را، آن آمـــــاده شـــــدن بـــــدن بـــــرای َتَعـــــب کشـــــیدن را، 
آن ترجیـــــح دادن زحمـــــت کشـــــیدن و عـــــرق ریختـــــن 
و راه رفتـــــن بـــــر راحتـــــی و تنبلـــــی را. در همـــــه ی  امـــــور 
زندگـــــی بایـــــد ایـــــن را دنبـــــال کـــــرد؛ ایـــــن میشـــــود 

شـــــکر.       3/۹/13۹5

نگاهی به اهمیت و جایگاه اربعین حسینی� و توصیه های رهبر انقالب اسالمی به زائران اربعین

راهپیمایی جهانی


