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آقـای طالقانـی اهـل فکـر نـو بـر محـور دیـن و بـا تمرکـز بیشـتر بـر روی قـرآن و 
ابعـاد  همـه ی  لکـن  بـود.  اینجـوری  اصـًا  ایشـان  یعنـی  ]بـود[؛  نهج الباغـه 
شـخصیت آقـای طالقانـی ُبعـد روشـنفکری دینـی نیسـت. یـک ُبعـد مهـم ُبعـد 
مبـارزه اسـت. خیلی هـا روشـنفکر بودنـد اهـل مبـارزه نبودنـد؛ روشـنفکر دینـی 
هـم بودنـد اهـل مبـارزه نبودنـد... آقـای طالقانـی نـه، اهـل عمـل بـود؛ یعنـی 
تـوی میـدان بـود، احسـاس درد میکـرد حقیقتـا؛ ایـن را مـا کـه بـا ایشـان معاشـر 
بودیـم - رفـت و آمـد میکردیـم- میدیدیـم، محسـوس بـود در ایشـان، واضـح 
بـود کـه آدمـی اهـل درد بـود و میخواسـت مبـارزه کنـد؛ لـذا تبعـات مبـارزه راهـم 
قبـول کـرد ]و بـه[ زنـدان افتـاد؛ هیـچ اظهـاری از آقـای طالقانـی بالواسـطه ]یـا[ 
بی واسـطه نقـل نشـد؛ ]البتـه[ مـن هیچوقـت بـا ایشـان هم زنـدان نبـودم، امـا 
هم زندانهـای ایشـان هـم نقـل میکننـد؛ خـود مـا هـم دیـدن ایشـان میرفتیـم - 
گاهـی از مشـهد کـه مـن می آمـدم، روزهـای ماقـات میرفتـم زنـدان قصـر - از 

پشـت میلـه ای صحبـت میکردنـد؛ دائـم روحیـه میدادنـد.    1389/1۲/9
19شـهریورماه؛ سـالروز رحلت آیت اهلل سـید محمود طالقانی)سـال1358(

فرصـــت ازدواج و آرام گرفتـــن در یک مجموعه ی خانـــواده، یکی از فرصتهای مهم 
زندگی اســـت. برای زن و مرد   هر دو   این یک وســـیله ی آرامش و آســـایش روحی و 
ی، وسیله ی 

ّ
وســـیله ی دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی است. وسیله ی تسل

پیدا کردن یک غمخواِر نزدیک که برای انسان در طول زندگی الزم است قطع نظر 
از نیازهای طبیعی انســـان که نیازهای غریزی و جنســـی می باشد، مسأله ی تولید 
نســـل و داشـــتن فرزند هم خود از دلخوشیهای بزرگ زندگی است. ازدواج یک امر 
مبارک و یک پدیده ی بســـیار مفید اســـت. البته مهمترین فایده ی ازدواج، همان 
تشـــکیل خانواده اســـت و بقیه ی مسائل، فرعی و درجه ی دو و یا پشتوانه ی این 
مســـئله اســـت؛ مثل تولید نســـل یا ارضای غرایز بشری، اینها همه درجه دو است، 

درجه ی اول همان تشـــکیل خانواده اســـت.      138۰/1۲/۰9 

سؤال:    افرادی برای احسان دادن در هیئت عزاداری برنج و گوشت نذر کرده اند اگر برنج بیشتر از گوشت باشد آیا می توان مقدار 
اضافی برنج را فروخت و گوشت یا وسایل مورد نیاز احسان را تهّیه کرد؟

جواب:  نذورات و هدایا باید در همان جهتی که نذر کننده یا هدیه  کننده گفته و نیت کرده، مصرف شـــود و اگر نذر کننده صیغه 
شرعی نذر نخوانده باشد، می توان با اجازه او جنس اهدایی او را تعویض یا در محل دیگر مصرف کرد.

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

آیت اهلل طالقانی شخصیتی مبارز و اهل فکر بود

ازدواج وسیله آرامش و از فرصتهای مهم زندگی است

حکم تغییر نذر

حرکـــت عمومـــی کشـــور خوشـــبختانه حرکت خوبی اســـت... جوانهایی که امروز در این کشـــور برای 
احیاء اســـام، برای اقامه ی دین با جد مشـــغول کارند، بحمداهلل روزبه روز دارند زیاد میشـــوند. اینها 
همانهایی هستند که به فضل الهی، به حول وقّوه ی الهی، هر دشمنی از جمله آمریکا و صهیونیست 
را بـــه زانـــو خواهند فکند. اینکه بنده مکّرر در صحبتهای مختلف میگویم که من به آینده خوشـــبینم، 
به خاطـــر مشـــاهده ی ایـــن واقعّیتها اســـت. ما خیلـــی از واقعّیتهای خوب داریم که اینهـــا میتواند ما 
را جلـــو ببـــرد؛ پیش ران حرکـــت عمومی جامعه باشـــد؛ جوانهای خوب، جوانهـــای مؤمن، جوانهای 
آماده، آنهایی که برای حضور در میدانهای مجاهدت و دفاع از کشـــور و دفاع از دین، اشـــک میریزند 
که اجازه بدهند اینها بروند دفاع کنند؛ بحث دو نفر و ده نفر و صد نفر نیست،بســـیارند.   139۵/۶/3۰  

جوانان مومن و مجاهد، پیش ران حرکت عمومی جامعه هستند

حزب اهلل این است  

 ما باید بفهمیم چه بایی بر ســـر آن جامعه آمد که حســـین بن علی؟ع؟، آقازاده ی اول دنیای اســـام 
و پســـر خلیفه ی مســـلمین، پســـر علی بن ابی طالب ؟ع؟، در همان شـــهری که پدر بزرگوارش بر مسند 
خافت می نشســـت، ســـر بریده اش گردانده شـــد و آب از آب تکان نخورد! ...قرآن جواب ما را داده 
اســـت...که می فرماید: »فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الّصاة و اتبعوا الشـــهوات فســـوف یلقون 
غیـــا«)1(دو عامـــل، عامـــل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی اســـت: یکی دور شـــدن از ذکر خدا که 
مظهر آن نماز اســـت. فراموش کردن خدا و معنویت؛ حســـاب معنویت را از زندگی جدا کردن و توجه 
و ذکـــر و دعـــا و توســـل و طلـــب از خـــدای متعال و توکل به خدا و محاســـبات خدایـــی را از زندگی کنار 
گذاشـــتن. دوم »و اتبعوا الشـــهوات«؛ دنبال شـــهوترانیها رفتن؛ دنبال هوسها رفتن و در یک جمله: 
دنیاطلبـــی. بـــه فکـــر جمع آوری ثروت، جمع آوری مال و التذاذ به شـــهوات دنیـــا افتادن. اینها را اصل 
دانستن و آرمانها را فراموش کردن. این، درد اساسی و بزرگ است.    1371/۴/۲1           |           1- سوره مریم آیه 59

فراموش کردن خدا و دنیا طلبی عامل اصلی انحراف عمومی است

به رسم آیه ها  

ملتـــی مثـــل ملـــت ما کـــه نه بمب اتم دارد، نـــه از لحاظ علمی به او فرصت داده شـــده در طول صد 
ســـال کـــه همپای پیشـــروان قافلـــه ی علمی حرکت کنـــد و مواقع زیادی عقب مانـــده، هم از لحاظ 
ثروتها به پای آن کشـــورهای ثروتمند نمیرســـد، اما در عین حال این کشـــور و این ملت توانســـته 
اســـت توطئه های مجموعه ی کشـــورهای قدرتمنِد برخوردار از ســـاح و تکنولوژی و ثروت مادی و 
رســـانه ای را در مهمترین میدانها به عقب نشـــینی وادار کند و شکســـت بدهد. این علتش چیست؟ 
این در خور تأمل و تدقیق اســـت. این را باید دانشـــمندان علوم سیاســـی و علوم اجتماعی تحلیل 
کنند؛ ببینند نقش این معنویتها چگونه خود را نشـــان میدهد، که امروز در ایران نشـــان داده. لذا 
نگاه به این صحنه، نگاه عبرت آموز و درس آموزی است. صحنه، صحنه ی شکست قدرت استکباری 
امریکاســـت. نمیخواهیـــم ادعـــای واهی بکنیم؛ نه، اینها چیزهای واضحی اســـت و خودشـــان هم 

میگوینـــد.     138۶/۶/۲3 

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

خطبه های انقالب  

کربا الگوی همیشـــگی ماســـت. کربا مثالی اســـت برای این که در مقابل عظمت دشـــمن، انســـان 
نباید دچار تردید شـــود. این، یک الگوی امتحان شده اســـت. درســـت است که در روزگار صدر اسام، 
حســـین بن علی ؟ع؟، با هفتاد و دو نفر به شـــهادت رســـید؛ اما معنایش این نیســـت که هرکس راه 
حســـین ؟ع؟را می رود و همه کســـانی که در راه مبارزه اند، باید به شـــهادت برســـند؛ نه. ملت ایران، 
بحمـــداهلل امـــروز راه حســـین ؟ع؟را آزمایش کرده اســـت و با ســـر بلندی و عظمـــت، در میان ملتهای 
اســـام و ملتهای جهان، حضور دارد. آنچه که شـــما پیش از پیروزی انقاب انجام دادید و رفتید، راه 
ط بود. در دوران جنگ 

ّ
حســـین ؟ع؟؛ یعنی نترســـیدن از خصم و تن دادن به مبارزه با دشـــمن مســـل

نیز همین طور بود. ملت ما می فهمید که در مقابل او، دنیای شـــرق و غرب و همه اســـتکبار ایســـتاده 
اســـت؛ اما نترسید.     1371/۴/1۰  

راه امام حسین ؟ع؟ مبارزه با دشمن مسلط است

حسینیه  

احکام  

اگـــر بـــه نـــام عدالت خواهی و به نـــام انقابیگری، اخاق را زیـــر پا بگذاریم، ضـــرر کرده ایم؛ از خط 
امـــام منحـــرف شـــده ایم. اگر به نام انقابیگـــری، به نام عدالت خواهی، بـــه برادران خودمان، به 
مـــردم مؤمـــن، به کســـانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند، امـــا می دانیم که به اصل نظام اعتقاد 
دارنـــد، بـــه اســـام اعتقاد دارند، اهانت کردیـــم، آن ها را مورد ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام 
منحـــرف شـــده ایم. اگـــر بخواهیم به نام انقابیگـــری و رفتار انقابی، امنیت را از بخشـــی از مردم 
جامعـــه و کشـــورمان ســـلب کنیـــم، از خط امام منحرف شـــده ایم... مبـــادا خیال کنیـــد تقوا این 
اســـت که انســـان مخالف خودش را زیر پا له کند؛ نه، عدالت ورزیدن با تقوا موافق اســـت. تقوا 
، مراقبت از در نیفتادن و دچار نشـــدن  یعنـــی   همـــان مراقبـــت؛ مراقبت از خود، مراقبت از مســـیر

به مشـــکات.     1389/۴/7 

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

درس اخالق  

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 اسامی را شما نمی 
شناســـید. هی     می گویید ما اسامشناســـیم، ماـ  نمی دانمـ  جامعه شناســـیم! 
شـــما ملت خودتان را     نمی شناســـید، اگر می شـــناختید به این روز نمی افتادید. اگر شما بشناسید 
ملت ایران را،     می دانید که اآلن جمهوری اســـامی پایبند اشـــخاص نیســـت... این دلخوشـــیها را به 
خودتان     ندهید. شـــما حاال دو ســـه ســـال اســـت که هی می گویید دوماه دیگر این جمهوری از بین  
  می رود. بحمداهلل جمهوری به قدرت خودش باقی اســـت، ارتش ما قدرتش باقی اســـت،     ســـپاه 

پاســـداران ما، بســـیج ما، همه، ملت ما، یک ملت بیداری اســـت.       13۶3/۵/18

کالم امام   

دشمنان جمهوری اسالمی، ملت ایران را نشناخته اند

مناسبت  عکس نوشت  

خانواده  ایرانی  

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

سخن هفته  

مرحوم شهید مدنی یک نمونه ی برجسته ای از یک روحانی فّعال و حائز جهات گوناگون هستند... اهل بیان و تبیین 
بـــود در ] بیـــن [قشـــرهای مختلف؛ ایشـــان در میان جوانها میتوانســـت کامًا با مخاطب جوان ارتبـــاط برقرار کند. من 
در اوایل یا اواســـط امامت جمعه ی ایشـــان به تبریز رفتم و دیدم ایشـــان آن چنان با جوانهای کم ســـال، بیست ساله، 
بیســـت ویک ســـاله گرم و صمیمی اســـت که واقعا مثل اینکه با پدرشان حرف میزنند، با برادر بزرگشان حرف میزنند! آن 
هیمنه ی علمی در رابطه ی ایشان با جوانها اصًا محسوس نبود، یعنی واقعا رابطه برقرار میکرد؛ با جوانها این جوری 

بود...  عالمی بود که اهل مبارزه و دید سیاســـی و بینش سیاســـی بود.     138۰/۶/1۲  

 ۱( جایگاه و اهمیت حرکِت اربعین حسینی

اربعین، یک آغاز 
ــــود... خیلی هــــا  ــــک آغــــاز ب ــــا ی ــــه ی کرب ــــن در حادث اربعی
ــا از  ــ ــّجاد ؟ع؟ی ــ ــام س ــ ــا ام ــ ــری ؟اهع؟ ی ــ ــب کب ــ ــان زین ــ از زب
ــــی  ــــد، ول ــــی چیزهــــا را فهمیدن ــــدن وضــــع اســــرا، خیل دی
ــــتگاه  ــــل آن دس ــــه در مقاب ــــت ک ــــن را داش ــــی ای ــــی توانائ ک
ــه  ــ ــه را ک ــ ــاق، آنچ ــ ــتبداد و اختن ــ ــتکبار و اس ــ ــم و اس ــ ظل
ــــده ای در  ــــک عق ــــل ی ــــد؟ مث ــــروز ده ــــت، ب ــــده اس فهمی
ــــن  ــــده روز اربعی ــــن عق ــــود. ای ــــی ب ــــن باق ــــوی مؤمنی گل
اولیــــن ِنشــــتر را خــــورد؛ اولیــــن جوشــــش در روز اربعیــــن 

ــاد.         1387/11/۲8 ــ ــاق افت ــ ــا اتف ــ در کرب

شروع جاذبه ی مغناطیس حسینی
ــــه ی مغناطیــــس حســــینی، در روز اربعیــــن  شــــروع جاذب
اســــت. جابربن عبــــداهلل را از مدینــــه بلنــــد می کنــــد و بــــه 
ــــن، همــــان مغناطیســــی اســــت کــــه  ــــا می کشــــد. ای کرب
ــــا گذشــــت قرنهــــای متمــــادی، در دل مــــن  امــــروز هــــم ب

ــت.          138۵/1/1 ــ و شماس

ریشه ی ماجرای اربعین
ــــا روز اربعیــــن ایــــن چهــــل روز، چهــــل روِز  از روز عاشــــورا ت
ــی  ــ ــای ظلمان ــ ــان دنی ــ ــق در می ــ ــِق ح ــ ــی منط ــ فرمانروای
ــــاد زینــــب  ــــه و ســــفیانی ها بــــود. ...فری ــــت بنی امّی حاکمّی
کبــــرٰی، فریــــاد حضــــرت ســــّجاد... در کوفــــه، در شــــام، در 
آنجایــــی کــــه ظلمــــات محــــض بــــود... بزرگ تریــــن رســــانه 
ــــخ  ــــت... تاری ــــه داش ــــورا را نگ ــــه عاش ــــود ک ــــا ب ــــود. همینه ب
ــن  ــ ــن ای ــ ــرای اربعی ــ ــن و ماج ــ ــن روز اربعی ــ ــه ی ای ــ و ریش

ــت.          1398/7/۲1 ــ اس

حرکت موثر زینب کبری؟اهس؟
و  ســــتمگران  را  حســــینی  عاشــــوراى  حادثــــه ى 

ظالمــــان میخواســــتند نگذارنــــد باقــــی بمانــــد، زینــــب 
ــــرا  ــــب کب ــــه ى مــــا - زین کبرا؟اهس؟نگذاشــــت. دو حرکــــت عّم
ــــه  ؟اهس؟ - انجــــام داد: یــــک حرکــــت، حرکــــت اســــارت بــــود ب
کوفــــه و شــــام و آن روشــــنگرى ها و آن بیانــــات کــــه مایــــه ى 
ــه  ــ ــدن ب ــ ــر، آم ــ ــت دیگ ــ ــک حرک ــ ــد؛ ی ــ ــق ش ــ ــاى حقای ــ افش

زیــــارت کربــــا در اربعیــــن بــــود.          1393/1۰/17

رسانه ی بی همتا
حرکــــت اربعیــــن، یــــک فریــــاد رســــا و یــــک رســــانه ی 
ــر  ــ ــدارد دیگ ــ ــود ن ــ ــزی وج ــ ــن چی ــ ــت. چنی ــ ــا اس ــ بی همت
ــــه  ــــد، ن ــــان راه می افتن ــا انس ــ ــــه میلیون ه ــا: اینک ــ در دنی
فقــــط از یــــک شــــهر یــــا یــــک کشــــور ]بلکــــه[ از کشــــورهای 
ــــه فقــــط از یــــک فرقــــه ی اســــامی ]بلکــــه[  ــــف، و ن مختل
ــر  ــ ــان غی ــ ــی ادی ــ ــی بعض ــ ــــامی و حّت ــــف اس ــَرق مختل ــ ِف
اســــامی. ایــــن وحــــدت حســــینی ]اســــت[.          1398/7/۲1

عامِل قّوت جبهه ی مقاومت 
ــــت  ــــّوت حقیق ــــت، ق ــــام اس ــــّوت اس ــــن ق ــــی اربعی راه پیمای
ــــه  اســــت، قــــّوت جبهــــه ی مقاومــــت اســــامی اســــت ک
ــــه  ــــد ب ــــی راه می افتن ــــم میلیون ــــن  جــــور اجتمــــاع عظی ای
ــــه و 

ّ
ــــه ســــمت قل ــــه ســــمت حســــین، ب ــــا، ب ســــمت کرب

ــــه ی آزادگان  ــــه هم ــــهادت ک ــــداکاری و ش ــار ف ــ اوج افتخ
ــــد.          1398/7/۲1 ــــد از او درس بگیرن ــــم بای عال

فراگیری جهانی اربعین حسینی ؟ع؟
ــــد؛  ــــد ش ــــم خواه ــــر ه ــــد و جهانی ت ــــی ش ــــن جهان اربعی
ــد از 1۴۰۰  ــ ــه بع ــ ــت ک ــ ــین بن علی اس ــ ــون حس ــ ــن خ ــ ای
ســــال دارد میجوشــــد و روزبــــه روز تازه تــــر میشــــود، 
ــــام عاشــــورا  ــــن همــــان پی ــــر میشــــود؛ ای ــــه روز زنده ت روزب
اســــت کــــه از حلقــــوم اباعبــــداهلل و حلقــــوم زینــــب کبــــرٰی 
در نهایــــت غربــــت و تنهایــــی صــــادر شــــد و امــــروز فضــــای 
ــــرد.          1398/۶/۲7 ــــه اســــت و فــــرا میگی ــــم را فــــرا گرفت عال

سخـــن هنر در مســیر تقویِت پایه های انقالب و پیشــرفِت 
هفتـــــه

کشور
»هــر مجموعــه ی بشــری ای، می خواهــد کــه هنر در 
خدمت ارزشــهای مقبول خودش قرار بگیرد. این جرم نیست 
که اسامیها می خواهند هنر در خدمت ارزشهای اسامی قرار 
بگیــرد. همه ی مکاتب و همه ی جوامع دنیا، همین طورند... 
ایــن، یــک توقــع زیادی نیســت کــه جامعه ی اســامی چنین 
انتظــاری داشــته باشــد.«      13۶9/1۲/1۴ طــرِح اندیشــه های 
انقابی و ارزش های انســانی و اســامی به شــکل اثرگذار نیاز 
به قالب و بیان هنری دارد زیرا »اگر این فکر انقابی ... در قالب 
هنر عرضه نشــود، برای نســلهای آینده چیز بیگانه ای خواهد 
بود.«     137۰/7/1۵ کار هنرِی ارزشِی انقابی »در واقع... تقویت 
پایه هــای انقــاب اســت، تقویــت پایه  های پیشــرفت کشــور 
ی اســت.«     3 /139۶/3 لذا »به بّرایی 

ّ
اســت، تقویــت هوّیت مل

این ســاح توجــه کنید. به بهره وری فراوان دشــمن انقاب از 
این ســاح توجه کنیــد.«      137۰/7/1۵در مقابلــه با فتنه ها نیز 
بــه میدان آمــدِن هنرمند متعهد و انقابی واضح اســت، زیرا 
اگــر یک هنرمند نیز »مثل دیگــران گول بخورد، فریب بخورد و 
بی بصیرتی به سراغش بیاید، این خیلی دون شأن یک انسان 
هنرى و یک انسان فرهنگی است. پس باید حقیقت را فهمید؛ 
بعــد هم باید همــان حقیقت را تبلیغ کرد... بایســتی حقیقت 
را بــاز کرد، بایســتی گره هاى ذهنی را باز کــرد. و این تبیین الزم 

دارد.«     1388/۶/1۴
 هنــر و ادبیــات بایــد »بتواند به معرفت مردم، بــه دین مردم، 
بــه اخاق مــردم، به حرکت انقابی ملت مــا- که یک پدیده ى 
بســیار پــرارزش و ذى قیمــت و کمیابی اســت- خدمت کند.«   
ــِع انقاب از هنــر و هنرمند این 

ّ
 1391/۵/1۴ در ایــن زمینــه، توق

اســت که حرکت عظیِم ملت که »توانســت با فدا کردن جانها 
و بــا عریان کردن ســینه ها در مقابل دشــنه ى دشــمن غّدار، 
بــه جایــی برســد«     138۰/۵/1 را »بــا زبان هنر تبییــن نماید.«     
ــع انقــاب از هنــر و هنرمند، 

ّ
138۰/۵/1 در ایــن چارچــوب »توق

ِع 
ّ

مبتنــی بــر نــگاه زیباشــناختی در زمینــه ى هنر اســت... توق
ِع زورگویانه و زیاده خواهانه 

ّ
انقاب از هنر و هنرمند، یــک توق

نیســت؛ بلکه مبتنی بر همان مبانی زیباشــناختی هنر است. 
هنــر آن اســت که زیباییهــا را درک کنــد«     138۰/۵/1 و این یعنی 
دیدن زیبائی هــای انقاب و حرکت افتخارآمیــِز ملت.  نکته ی 
کلیــدی در ایــن زمینــه هــم تربیِت هنرمنــِد متعهــد و انقابی 
اســت چراکه »انقــاب آن وقتی می تواند خــودش را در قالب 
هنــر بیــاورد، کــه هنرمنــِد خــودی داشــته باشــد و خــودش 

هنرمند را پرورش بدهد.«     137۰/7/1۵ 

   سینما یک رسانه فوق العاده اثرگذار 
یکی از قالب های اثرگذار در عرصه ی کار هنری، ســینما اســت: 
»فیلم هم چیز جذابی است؛ سینما خیلی عنصر جذابی است، 
رســانه ی فوق العاده ای اســت، یعنی واقعــا االن هیچ چیزی 
مثل ســینما نیســت از لحاظ اثرگذاری.«      139۲/9/19ســینما 
روایت گــری اســت که ظرفیــت و اثرگــذاری فوق العــاده ای در 
دنیای امروز دارد: »هنر ســینما باشک یک هنر برتر است؛ یک 
روایتگــر کامًا مســلط - که هیچ روایتگــری تاکنون در بین این 
شیوه های هنرِى روایت یک واقعیت و یک حقیقت، تا امروز به 
این کارآمدی نیامده - و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی«  
    138۵/3/۲3و در این چارچوب اســت که ســینماگران نقشی 
بی بدیل در حرکت کان کشــور و پیشــرفت ملی ایفا می کنند: 
»من می گویم االن کلید دســت شما ]سینماگران[ ست. من 
شأن سینما را این می دانم. من می گویم امروز کلید پیشرفت 

این کشور، به میزان زیادی دست شماست.«     138۵/3/۲3
البتــه در عرصــه ی فیلم ســازی عاوه بر ســینمای داســتانی، 
فیلم های مســتند هم ظرفیت بســیار مهمی هستند: »امروز 
ت و دشــمنان ایــن انقاب و دشــمنان این 

ّ
دشــمنان این مل

نهضــت عظیم مردمی -که به برکت دیــن به وجود آمده- به 
سراغ تحریف و دروغ و تغییر واقعّیات در ذهنها و اینها رفته اند؛ 
چیزی کــه میتواند ذهنها را روشــن کند، همین مســتندهای 
شــما اســت. البّته فیلم غیر مســتند هــم میتوانــد نقش ایفا 
کنــد -در ایــن تردیــدی نیســت- اّما مســتند، سرراســت تر و 
روراست تر و مّتکی به واقعّیت و نشان دهنده ی ]آن است[.«   

 139۶/1۰/۲1   

   از رسواسازی دشمن تا بیاِن موفقیت ها و پیشرفت ها
فهِم دقیِق کارکردها و عرصه های اثرگذارِی هنِر انقابی بسیار 
مهم است. به صورت کلی، شایسته است که به »موضوعات 
مربوط به مســائل انقاب، مســائل جنگ و دفاع مقدس«     
139۰/3/۲۵ در هنــِر متعهِد انقابی پرداخته شــود. یک نمونه، 

ظرفیت عظیم دفاع مقدس اســت: »ســبک زندگی اسامی 
در رفتار رزمندگان ما و شــهدای ما یک چیز برجســته ای اســت 
که واقعا نمیشــود از این صرف نظر کــرد.«     1۴۰۰/8/3۰ از دیگر 
کارکردهــای هنر انقابی رسواســازی دشــمنان اســت: »این 
 قدر بی حیائی و بی شــرمی در کار این قدرتها هست! چه کسی 
باید آنها را رســوا کند؟ چه کســی باید این حقایق را بیان کند؟ 
هنرمندان ما، نویســندگان ما بار ســنگینی بــر دوش دارند... 
اینهــا بایســتی در قالبهــای هنــری عرضــه بشــود به دنیــا.«     

1۴۰۰/8/3۰

در مســائل مربوط به جامعه و درِک نیاِز لحظه هم هنرمندان 
داراى مســئولیت های مهمــی هســتند: »امــروز یــک حرکت 
عظیــم تاریخــی از درون جامعــه ى مــا بــه وجــود آمــده... 
مواجهــه ى انقاب اســامی بــا نظــام ســلطه ى بین المللی، 
ایســتادگی در مقابــل زورگوئی هــا، از ســوى یــک ملتــی کــه 
دویســت ســال یا بیشــتر زیر بــار زورگوئی هاى دیگــران بوده، 
و برافراشــتن پرچــم آزادى و آزادگــی در این کشــور، چیز خیلی 
مهمی اســت«     /139۲/۵ و این بایــد در هنر ما ظهور و ُبروز پیدا 

کند.
از ســوی دیگــر، ایــران اســامی امــروز در مســیر حرکــت رو به 
جلوی خود بــرای تحقِق آرمان ها، بــه خصلت هائی همچون 
ابتــکار، شــجاعِت نــوآوری، خطــر پذیــری، کمــک بــه دیگران، 
امیــد بــه آینــده و تزریق امید به دیگــران نیــاز دارد که »این ها 
]نیــز[ با زبــان هنر می تواند القاء شــود؛ آن چنان کــه فضا را پر 
کنــد«     1387/۶/۲۵ و البته در مســیِر حرکت به ســوی اهداف و 
آرمان های ملی و انقابی، چالش ها و دشمنی ها و مشکاتی 
هــم وجود دارد. مجاهدت هاِی فرزندان ایران اســامی برای 
غلبــه بــر این مســائل و کســب موفقیت ها در ایــن عرصه ها از 
دیگر مضامینی است که می تواند در جریاِن هنر انقابی مورد 

توجه قرار گیرد. 
البتــه بــرای رســیدن بــه ایــن نقــاط آرمانــی در عرصــه ی هنــر 
انقابی و به صورت مشــخص ســینما و فیلم ســازی، الزامات 
مهمــی وجــود دارد: »اگــر بتوانید ایــن جهت گیــری انقابی و 
ایــن صداقــت انقابی را حفــظ کنید، خیلــی میتوانید خدمت 
بکنیــد: به کشــور و به انقــاب و به مردم و به آینــده و به تاریخ 
و بــه حقیقــت.«      139۶/1۰/۲1در زمینــه ی نقــد و انتقــاد هــم 
»دو جور میشــود انتقاد کرد: یک انتقادی که وقت شــنیدن، 
شــنونده آن را فحش و دشــنام تلّقی میکند؛ یک انتقادی که 
همان مطلب اســت اّما وقتی که شــنونده آن را می شنود، آن 
را نصیحت تلّقی میکند؛ دو جور میشــود حرف زد؛ سعی کنید 
آن نوع اّول نباشد یعنی گرایش به سمت آن نوع اّول نباشد؛ 

در زمینه ی کارهای انتقادی.«     139۶/1۰/۲1

   ظرفیت عظیم هنِر انقالبی در جنِگ روایت ها
امــروز »در دنیــا یک جنگ عظیــم و یک چالش بزرگ برپاســت؛ 
جنــگ تــوپ و تفنــگ نیســت، امــا جنــگ اراده هــا و عزم هــا و 
سیاســت ها و تدبیرهاســت. ایران در کجای این جنگ اســت؟ 
ایــران در جبهه ای از این جنگ در مرکــز فرماندهی قرار دارد که 
افــراد آن جبهــه را ملتها تشــکیل میدهند... اتــاق فرماندهی 
هِی ُپر از عزم و 

ّ
ایــن طرف این جبهه، ایران اســت: ایــران حزب الل

همت.«   138۶/۲/31 دشــمن در عرصه های گوناگون درگیری 
با ملت ایران و نظام جمهوری اســامی شکســت خورده: »ما 
در جنــگ فرهنگــی بر دشــمن پیروز شــدیم. در جنــگ نظامی 
هــم ما پیــروز شــدیم. در جنگ امنّیتیـ  سیاســی هم مــا پیروز 
شــدیم. جنگ امنّیتیـ  سیاسی شان سال 88 و حوادث سال 
88 بــود.«     1397/۵/۲۲ بنابرایــن جنــگ را به عرصه و صحنه ی 
دیگری کشانده است: »امروز جنگ ما کجا است؟... آن جنگ، 
جنــگ رســانه ای، جنگ فضاســازی عمومی، جنــگ تبلیغاتی 
اســت؛ خیلی مهم اســت. بلــه، از قبل هم این وجود داشــته، 
علیه ما تبلیغات، همیشــه زیاد بوده؛ امروز وضعّیت، شــّدت 
بیشــتری پیــدا کــرده اســت.«    1397/۶/1۵ »امــروز بیشــترین 
تحــّرک دشــمنان مــا علیــه مــا بیــش از تحــّرکات امنّیتــی و 
اقتصادی، تحّرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رســانه ای 
ط بشوند مبالغ 

ّ
اســت؛ برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسل

ت در 
ّ
هنگفــت هزینــه میکننــد... وقتی افــکار عمومی یــک مل

ــت هم طبعا طبق میل 
ّ
اختیــار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن مل

آن بیگانه پیش خواهد رفت.«     1۴۰۰/۵/1۲ 
در میــدان این جنــِگ عظیِم تبلیغاتی، فعال ســازِی حداکثرِی 
ظرفیت هــای هنری برای تبیین حقایق، مقابله با جریان دروغ 
و تحریــف از ســوی دشــمنان و تزریــِق امید صــادق و حقیقی 
در مــردم خصوصــا جوانــان، اهمیتــی مضاعــف دارد. لــذا 
امــروز »جهــاد تبیین« مســئولیت بســیار مهم و کلیــدی برای 
نقش آفرینی جریاِن هنر انقابی و از جمله فیلم سازان است. 

هنرمندان انقالبی در میداِن »جنگ روایت ها«هنرمندان انقالبی در میداِن »جنگ روایت ها«
مروری بر ظرفیت ها و مسئولیت های مهم هنِر انقالبی به مناسبت روز ملی سینما
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ت ایران هم نیست، 
ّ
فرهنگ شــهادت یعنی فرهنگ تاش کردن با ســرمایه گذاری از خود برای اهداف بلندمّدت مشــترک بین همه ی مردم؛ که البّته در مورد ما آن اهداف، مخصوص مل

برای دنیای اسام بلکه برای جهان بشریت است.    1393/11/۲7   

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  
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راهپیمایی جهانیراهپیمایی جهانی
نگاهی به اهمیت و جایگاه اربعین حسینی�

 و توصیه های رهبر انقالب اسالمی به زائران اربعین

باشــــکوه  راهپیمایــــی  دربــــاره ی  توصیه هایــــی   )۲  
اربعیــــن

این فرصت را مغتنم بدانید
ایــــن حرکــــت عظیــــِم مــــردم از ایــــران، از کشــــورهای دیگــــر 
ــــورهای  ــــکا و کش ــــی از آمری ــــا، حّت ــــد، از اروپ ــــامی، از هن اس
ایــــن  در  می آینــــد  افــــرادی  دور،  راه هــــای  از  دیگــــر، 
راه پیمایــــی شــــرکت میکننــــد؛ دو روز، ســــه روز بیشــــتر یــــا 
ــــر، در ایــــن راه، پــــای پیــــاده حرکــــت میکننــــد؛ مــــردم  کمت
عــــراق هــــم انصافــــا بــــا کمــــال بزرگــــواری و محّبــــت پذیرایــــی 
میکننــــد از اینهــــا؛ خیلــــی حرکــــت عظیــــم و پرمعنــــا و 
ــــد  ــــق میشــــوند بای

ّ
پرمغــــزی اســــت و کســــانی کــــه موف

ــمارند.     139۴/9/9 ــ ــم بش ــ مغتن

زیارت نامه های ائمه را بخوانید
ــا  ــ ــــوی ب ــــقه ی معن ــــن معاش ــــه ؟مهع؟، ای ــــارت ائّم ــــن زی ای
ــــی  ایــــن بزرگــــواران، ایــــن زیارتهــــای سرشــــار از مفاهیــــم عال
و ممتــــاز کــــه در اختیــــار مــــا اســــت...وقتی بخواهیــــم بــــا 
ــــی  ــــم؟ ِک ــــی حــــرف بزنی ــــا چــــه زبان ــــم، ب اینهــــا حــــرف بزنی
ــــن  ــــا ای ــــن باغــــت، ب ــــا ای ــــن فصاحــــت، ب ــــا ای ــــم ب میتوانی
ــم،  ــ ــدا کنی ــ ــات پی ــ ــم، ترکیب ــ ــدا کنی ــ ــات پی ــ ــیوایی کلم ــ ش
ــا  ــ ــا اینه ــ ــان و ب ــ ــن خودم ــ ــم در ذه ــ ــدا کنی ــ ــم پی ــ مفاهی
ــت.           ــ ــوب اس ــ ــی خ ــ ــا خیل ــ ــن زیارته ــ ــم؟ ای ــ ــرف بزنی ــ ح

139۴/9/9

پیوند های ایمانی را محکم کنید
از َده هــــا کشــــور در راه پیمایــــی اربعیــــن شــــرکت میکننــــد 
ــم در  ــ ــعی کنی ــ ــوند، س ــ ــراق میش ــ ــردم ع ــ ــان م ــ و میهم
ــرادران  ــ ــــن ب ــــتحکم بی ــــای مس ــــی پیونده ــــن راه پیمای ای
ــــر  ــــن عراقــــی و غی ــــد بی ــــم؛ پیون مســــلمان را بیشــــتر کنی
عراقــــی، پیونــــد بیــــن شــــیعه و ســــّنی، پیونــــد بیــــن عــــرب 
ــــعادت  ــــه ی س ــــا مای ــــن پیونده ــــرد؛ ای ــــرک و ُک ــــارس و ُت و ف

ــت.      1398/۶/۲7 ــ اس

شور و شوق اربعین را حفظ کنید
ــــن  ــــا را، بی ــــف و کرب ــــن نج ــــی بی ــــم میلیون ــــت عظی ــــن حرک ای
ــــور و  ــــن ش ــــد؟ ای ــــاهده میکنی ــــین را مش ــــام حس ــــف و ام نج
شــــوق را میبینیــــد؟ ایــــن حرکــــت آن وقتــــی کــــه الزم باشــــد 
بــــا خطــــر همــــراه بشــــود ، بــــاز هــــم ایــــن شــــور و شــــوق در 
ــــن  ــــود دارد؛ ای ــــا وج ــــای م ــــا، در جوانه ــــردم م ــــا، در م ــــت م

ّ
مل

ــــزی اســــت کــــه ضامــــن  ــــن آن چی ــــد نگــــه  داشــــت، ای را بای
بقــــای ایــــن کشــــور اســــت.      139۵/۰8/۲۶

حرکت اربعین را گسترش و عمق بدهید
حســــین اجتمــــاع عظیمــــی را درســــت میکنــــد. ایــــن 
بــــا هــــزاران گام در راه اســــت، همــــه حرکــــت  دلهــــا 
ــدن  ــ ــمت آن مع ــ ــه س ــ ــد ب ــ ــه راه می افتن ــ ــد، هم ــ میکنن
ــه رخ  ــ ــن را ب ــ ــی، و ای ــ ــت و آزادگ ــ ــمه ی معنوّی ــ و سرچش
دنیــــای مــــاّدِی امــــروز میکشــــند. و ایــــن ان شــــاء اهلل 
ــــد و گســــترش  ــــه روز بایســــتی حرکــــت بیشــــتری بکن روز ب
بیشــــتری پیــــدا کنــــد، و البّتــــه عمــــق بیشــــتری هــــم پیــــدا 

کنــــد.          1398/۰/۲1

معنا و مضمون این مراسم را روزبه روز بیشتر کنیم 
ایــــن مراســــم]راهپیمایی اربعیــــن[ را هــــر چــــه میتوانیــــد 
ــــم؛  ــــر کنی ــــر و معنوی ت ــــد ُپربارت ــــم، بای و هــــر چــــه میتوانی
را بایــــد روزبــــه روز  ایــــن مراســــم  معنــــا و مضمــــون 
بیشــــتر کنیــــم؛ اهــــل فکــــر، اهــــل فرهنــــگ، اهــــل اقــــدام 
فرهنگــــی و فکــــری، بــــرای ایــــن حرکــــت عظیــــم بنشــــینند 
ــــد  ــــد. امــــروز هــــدف هــــر مســــلمان بای برنامه ریــــزی کنن
ایجــــاد تمــــّدن اســــامی نویــــن باشــــد؛ مــــا امــــروز ایــــن را 

میخواهیــــم.          1398/۶/۲7

کر کنید...
ُ

ش
کنیــــد.  را شــــکر  راه پیمایی]اربعیــــن[  ایــــن حادثــــه ی 
ــــات را،  ــــه  آن روحّی ــــت ک ــــن اس ــــه ای ــــه ب ــــکرش ازجمل ش
آن حــــاالت را در خودتــــان نگــــه داریــــد؛ آن بــــرادری را، آن 
ــــت را، آن آمــــاده شــــدن  ــــه والی ــــه ب ــــی را، آن توّج مهربان
بــــدن بــــرای َتَعــــب کشــــیدن را، آن ترجیــــح دادن زحمــــت 
ــــی  ــــی و تنبل ــــر راحت ــــن ب ــــن و راه رفت ــــرق ریخت ــــیدن و ع کش
ــــرد؛  ــــال ک ــــن را دنب ــــد ای ــــی بای ــــور زندگ ــــه ی  ام را. در هم

ــکر.       139۵/9/3 ــ ــــود ش ــــن میش ای


