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قال االمام الحسین(ع):

َأنَـا َق ِت ُ
يل الْ َع ْب َر ِة َل َي ْذ ُك ُر ِني ُمؤْ ِم ٌن إ َِّل بَ َكى

من کشـته اشـکم؛ هیچ مؤمنـی مرا یـاد نمیکنـد ،مگر
آنکـه (بـه خاطـر مصیبتهایـم) گریـه میکند.
(کاملالزیارت /ص)109
ارتباط با ما:

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

تلفن021-42507018 :

عزادار حقیقی کیست؟

صفت برادران
«محمدبـن عجلان» گويـد :خدمت
امـام صـادق(ع) بودم كه مـردى آمد
و سلام كـرد .حضـرت از او پرسـيد:
حـال برادرانـت كـه از آنهـا جـدا
شـدى چطور بـود؟ او سـتايش نيكو
و مـدح بسـيار نمـود.
امـام(ع) فرمـود :ثروتمنـدان فقـراء
را عيـادت مىكننـد؟ گفتـم :خيلـى
كـم .فرمـود :ديـدار و احوالپرسـى

ثروتمنـدان از فقـراء چگونـه اسـت؟
عـرض كـردم :انـدك .فرمـود:
دسـتگيرى توانگـران از بينوايـان
چگونـه اسـت؟ عـرض كـردم :شـما
اخلاق و صفاتـى را ذكـر مىكنيـد
در ميـان مـردم مـا كميـاب اسـت!
فرمـود :چگونـه اينان خود را شـيعه
مىداننـد.
(یکصد موضوع 500 ،داستان ،ص)100

سادهزیستی
امام خمینـی(ره) :اگر بخواهید بىخوف و
هراس در مقابل باطل بایسـتید و از حق
دفـاع کنیـد و ابرقدرتـان و سلاحهاى
پیشـرفته آنان و شـیاطین و توطئههاى
آنـان در روح شـما اثـر نگذارد و شـما را
از میـدان بـه در نکنـد ،خود را به سـاده
زیسـتن عـادت دهیـد و از تعلـق قلـب
به مـال ،منـال ،جـاه و مقـام بپرهیزید.

* (بخش سوم)

خونخواهی امام حسین(ع)

ت یافتن بـه معرفتهای جدیدتـر و باالتر،
عـزادار حقیقی با دسـ 
دارای «روح انتقام» از کسـانی میشـود که معصومیـن(ع) را از مقام
و جایگاهـی که خداونـد برای آنهـا در نظر گرفته اسـت ،کنار زدند.
عـزادار در ایـن مرحلـه ،گریسـتن و گریانـدن را هرچنـد در جـای خـود مهـم
اسـت ،کافـی نمیدانـد .او در سـایه مو ّدتـی کـه پیـدا کـرده به مقـام عضویّت
در حـزب امـام حسـین(ع) نایل میشـود و عـزاداری بـرای او وسـیلهای برای
احیـا و حفـظ ارزشهـای مقدسـی اسـت کـه اهلبیـت(ع) بهخاطـر آنهـا بـه

مـردان بـزرگ کـه خدمتهـاى بـزرگ
بـراى ملتهـاى خـود کردهانـد اکثـر
سـاده زیسـت و بىعالقـه بـه زخـارف
دنیـا بودهانـد .آنهـا کـه اسـیر هواهاى
پسـت نفسـانى و حیوانى بوده و هستند
بـراى حفـظ یـا رسـیدن بـه آن تـن به
هـر ذلـت و خـوارى مىدهنـد.
(صحیفه امام ،ج ،18ص )471

شـهادت رسـیدند .ایـن مراسـم از دروغ ،حـرام ،تحریـف و اختالفـات بـه دور
اسـت و مـردم بـا شـرکت در ایـن مجالـس ،بیـش از پیـش بـا دیـن و وظایف
خـود آشـنا میشـوند.
شـخصیت الهـی سیدالشـهداء(ع) و جایـگاه او در نظـام خلقت
در ایـن مجالـس،
ّ
مـورد توجـه و شـناخت قـرار میگیـرد .معنـای «ثاراهلل بـودن» و «عامـل حیات

بـودن» آن حضـرت بـرای اسلام ،در
کیفیـت برگـزاری مجالـس عـزا بسـیار
ّ
مهـم و مـورد توجـه خواهـد بـود .از نظر
عـزادار حقیقـی ،اصلیتریـن و بهتریـن
مجلـس عـزاداری ،مجلسـی اسـت کـه
سـنخیت با وجود
بتوانـد روح حسـینی و
ّ
مقـدس امام حسـین(ع) را در عـزادار به
ّ

وجـود آورد.
عـزادار حقیقـی کسـی اسـت کـه اگـر
بـرای مصیبـت عظیمـی کـه بـر امـام
حسـین (ع) وارد شـده اسـت ،گریـه و
نالـه سـر میدهـد ،در برابـر «مصیبـت
اعظـم» بیشـتر عـزادار اسـت.

«مصیبت عظیم» همان
مصیبتی که به وجود مقدس
و نورانی آنها رسیده است؛
یعنی جنایتها و ظلمهایی
که در شهادت آن بزرگواران و
خاندان مک ّرمشان بر آنان وارد
شده است
«مصیبت اعظم» همان
مصیبتی که در طول تاریخ
به ع ّلت دوری مردمان از ائ ّمه
معصومین(ع) به جامعه انسانی
وارد گردیده است

عـزادار حقیقـی اگـر از کشتهشـدن حضـرت و اصحابش که «مصیبـت عظیم»
اسـت ،آتـش و حرارتـی سـرد نشـدنی در دل دارد ،از کنـار گذاشتهشـدن
حضـرت از مقامـی کـه خداونـد او را برگزیـده بـود ،بـه مراتـب بیشـتر
ُ
کـر َم َمقا َم َ
کر َمنـی
میسـوزد .دعـای او ایـن اسـتَ « :ف
ـک َو ا َ َ
أسـئل اهللَ الَّـ ِذي ا َ َ

یـک جریانی اسـت که به رهبـری حسـینبنعلی(علیهالسلام)
دارد در دنیـا پیـش میرود؛ و انشـاءاهلل پیش خواهد رفت و
کارگشـا خواهـد بود و گرههـای م ّلتها را بـاز خواهد کرد.

96 /6 /30
رهبر انقالب اسالمی

یت ُم َح َّمـ ٍد َصلَّ َی ا ُ
ـب ثـا ِر َ
ب َ
هـل ب َ ِ
هلل
نصو ٍر مِن ا َ ِ
ک َم َع اِمِـا ٍم َم ُ
ِـک اَن یَر ُز َقنـی َطلَ َ
َعلَیـ ِه َو آل ِـه» (فـرازی از زیـارت عاشـورا)« .از خدایـی که تو را گرامی داشـت
و مـرا هـم بـه وسـیله تـو گرامـی داشـت ،میخواهـم کـه خونخواهـی تـو را

همـراه امـام منصـور از اهـل بیت محمـد -کـه درود خداوند بـر او و خاندانش
بـاد -روزی مـن گرداند».

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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تحليل

دولت و کرونای اقتصاد ایران
بسـیار شـنیده میشـود کـه اقتصـاد ایـران بیمـار اسـت؛ بـرای درک بهتـر بیماری

سناریوی آینده
تکفیریها
برای ایران

براسـاس اطالعـات بـه دسـت

بـرای آغـاز عملیـات و پاکسـازی

بدون تیتر

اقتصـاد ایـران را بـه یـک فـردی تشـبیه کـرد که بـه بیمـاری کرونا مبتال شـده
اسـت .همانگونـه کـه مـا در اولیـن برخـورد بـا ایـن بیمـار از او میپرسـیم کـه
بپرسـیم کـه آیـا اقتصـاد ایـران بیمـاری زمینهای داشـته اسـت یـا خیر؟
-1یـک دسـته از بیماریهـای زمینـهای اقتصـاد ایران بـه زیرسـاختهای فرهنگی

براسـاس آخریـن اطالعـات بـه
دسـت آمده ،شـرکتهای امنیتی
تحـت فرمـان سـازمان اطالعـات

جامعـه مـا برمیگـردد :پایین بـودن فرهنگ کار ،غلبه روحیه سـودجویی و کسـب

ترکیـه در روزهـای اخیـر گـروه

درآمـد از راههـای غیـر تولیـدی ،اعتماد بـه کاالی خارجی و بیاعتمـادی به کاالی

جدیـدی از عناصـر تروریسـتی را

داخلـی .بـرای نمونـه ایرانیـان مردمانـی بودهانـد کـه  217800کیلومتـر قنـات

از مناطـق در تصـرف در کشـور

کندهانـد تـا آب بـرای کشـاورزی و سـایر مصارفشـان تأمین کنند .ایـن عدد بیش
از پنـج برابـر محیـط کـره زمین اسـت! در حالی که امروز بخشـی از جوانـان ما به رغم
وجـود زمیـن حاصلخیز و آب در دسـترس ،حاضر به کار و کشـاورزی نیسـتند!
2ـ دسـته دوم از بیماریهـای اقتصـادی ایـران بـه سـاختارهای معیـوب اقتصاد
ایـران برمیگـردد :بـاال بـودن سـود داللـی نسـبت بـه تولیـد ،سـاختار معیـوب
بودجـه کشـور ،رتبـه غیـر قابل قبول در سـهولت کسـب و کار (رتبـه  127جهان)،
نظـام بانکـی ناکارآمـد ،روان نبـودن گمـرکات و ترخیـص کاال ،مشـکالت تجـارت
خارجی و3 ...ـ دسـته سـوم از مشـکالت اقتصادی کشـور به دو موضوع تحریمهای
اقتصـادی دشـمن و سـوء مدیریـت داخلـی برمیگـردد کـه رهبـر معظـم انقالب

لیبـی و مناطـق اشـغالی سـوریه
بـه کشـور آذربایجـان منتقـل
کرد هانـد.
آمـده ،عناصـر گروهکهـای
تروریسـتی در لیبـی از جبهههای
«طرابلـس،

مصراتـه،

زواره،

مرغـاب و سـرت» فراخوانـده و
بـه آذربایجان انتقال داده شـدند؛
در سـوریه نیـز تروریسـتها از

در بیانیـه گام دوم نیـز بـه آن اشـاره کردهانـد .سـوء مدیریـت داخلـی مصادیق

مناطـق اشـغالی در اسـتانهای

مختلفـی دارد کـه عـدم نظـارت مؤثـر بـر قیمتها ،خالـی کردن ذخایر کشـور با

«حلـب ،ادلـب ،الذقیـه ،شـمال

توزیـع بیحسـاب و کتـاب ارز  4200تومانـی ،بیتوجهـی به فرصتهـای اقتصادی
داخلـی و ...نمونههایـی از آن هسـتند.
نقش دولت در به وجود آمدن مشـکالت دسـته اول و دوم بسـیار ناچیز اسـت و در
مشـکالت دسـته سوم نیز بخشـی از مشـکالت به سـوء مدیریت دولت برمیگردد.
نکتـه مهـم اینکـه اگرچـه دولـت در بـه وجود آمـدن برخی از مشـکالت کشـور
نقـش مسـتقیمی نـدارد ،لیکـن مهمتریـن وظیفـه را در رفـع آنهـا دارد .اهمیت
ایـن موضـوع بـرای آن اسـت کـه در نقـد دولـت یـا ارائـه راهـکار برای گـذر از
شـرایط فعلـی دچـار افـراط و تفریـط نشـویم .دولـت ماننـد پزشـکی اسـت کـه
بایـد بـه رغـم وجـود عوامـل زمینـهای در بیمـار ،بـرای بهبـودی او راهـکار و
برنامـه عملیاتی داشـته باشـد.

«محمداسـماعیل اکبری» مشـاور عالی
وزیـر بهداشـت ،در گفتوگـوی تلفنـی
بـا برنامـه «روی خـط خبـر» شـبکه
خبـر سـیما ،دربـاره دالیل اجرا نشـدن
سیاسـتهای کلی جمعیـت ،گفت« :به
هـزار و یـک دلیـل حتـی یـک الیحـه
نیـز دربـاره اجـرای ایـن سیاسـتها
ارائـه نشـده و اولیـن دلیـل هـم ایـن
اسـت کـه اساسـاً اعتقـادی بـه ایـن امر
وجـود نـدارد ».اکبـری بـا بیـان اینکـه

الرقـه و الحسـکه» تجمیـع و
منتقـل شـدند.
اگرچه خروج تعـداد قابل توجهی از
عناصـر گروهکهـای تروریسـتی
از سـوریه فرصتـی مناسـب
مناطـق اشـغالی در شـمال غرب
ایـن کشـور اسـت ،امـا بایـد
توجـه داشـت حضـور صدهـا
نفـر از تروریسـتها در نزدیکـی
مرزهـای شـمال غرب کشـورمان

نابودی یک ملت در انتظار ماست!
تبعـات کاهـش و پیری جمعیت بسـیار
خطرنـاک اسـت ،تصریـح کـرد« :ایـن
امـر بـه منزلـه نابـودی یک ملت اسـت
و اینگونـه نیسـت کـه تورمی بـه وجود
آیـد یـا اقتصاد لطمـه میخـورد یا مثل
کرونـا تعـدادی مبتلا میشـوند و جان
میبازنـد ،بلکه وقتی سـاختار جمعیتی
بـه هـم میخورد بـه معنی نابـودی یک
ملت اسـت و موضوع لطمـات اقتصادی،
فقـط یک بخـش آن اسـت».

مجبورمان میکنند
بدحجاب باشیم
«شـهین تسـلیمی» بازیگـر مشـهور
سـینما و تلویزیـون پیرامـون وضعیـت
حجـاب بازیگـران در سـینما و شـبکه
نمایـش خانگـی گفـت« :در سـینما به
مـا میگوینـد الک بزنیـد ،مـوی خـود
را بیـرون بریزیـد ،مجبورمـان میکنند
آرایـش غلیـظ انجـام بدهیـم ».وی در
همیـن رابطـه تأکید کرد« :به شـخصه
وقتـی وضعیت حجـاب بازیگران زن در
سـینما را میبینـم بـه خـودم میگویم
چـرا چنیـن وضعیـت و حجابـی بایـد
وجـود داشـته باشـد .وضعیـت حجاب
بازیگـران ما دسـت کمـی از بیحجابی
بازیگـران هالیـوودی نـدارد .از نظر من
وضعیـت حجـاب در سـینما و شـبکه
نمایـش خانگـی درسـت نیسـت و بـه
قـول معـروف شـورش را در آوردهانـد.
متأسـفانه انگار شـبکههای ماهـوارهای
الگـوی لبـاس پوشـیدن و حجـاب و
آرایـش بازیگـران زن سـینمای مـا
شـدهاند .ایـن وضعیـت در شـبکه
نمایـش خانگـی بسـیار بدتر اسـت.
مـا چطـور میتوانیـم در جامعه کسـی
را بـه حجـاب و پوشـش دعـوت کنیـم،
وقتـی در فیلمهـا و سـریالهای شـبکه
نمایـش خانگـی همان بدحجابـی عادی
جلـوه داده میشـود».

اقتصـاد ایـران و نقـش دولـت در بـه وجـود آمدن و درمـان ایـن بیمـاری میتوان

آیـا بیمـاری زمینـهای داشـتهاید یـا خیـر ،در برخـورد با اقتصـاد ایران هـم باید

خانم بازیگر:

بـا پشـتیبانی گسـترده ترکیـه
بـه بهانـه بازپسگیـری منطقـه
«قـره بـاغ» میتوانـد سـناریوی
از پیـش طراحـی شـده ائتلاف
غربیـ عبـریـ عربی بـرای ایجاد
مشـکل در خـاک ایران باشـد که
یـک خطـر جـدی بـرای منافـع
ملـی بـه شـمار میآیـد؛ بـه ویـژه
اینکـه در روزهـای گذشـته تعداد
خمپارههـای شـلیک شـده بـه
روسـتاهای مـرزی کشـورمان
افزایـش یافتـه اسـت.

العربیـه بـه نقل از دولت ارمنسـتان:
روسـیه در راسـتای توافقنامـه دوجانبه
بـرای تأمیـن امنیـت مـا ،در ماجـرای
قـره بـاغ دخالت نظامـی خواهـد کرد.
اسـپوتنیک :مقامـات قرهباغ میگویند
آذربایجـان درحـال آمـاد ه شـدن برای
حملـه زمینی بـه این جمهوری اسـت.
الجزیـره :تیم پزشـکی دونالد ترامپ
مـی گویـد حـال وی رو بـه بهبـودی
ا ست .
نـرخ دالر نسـبت بـه هفتـه گذشـته
حـدود دوهـزار تومـان کاهـش یافـت،
افـت قیمتـی کـه از یـک سـو بـا
بازگشـت دالرهای صادراتـی به چرخه
اقتصـادی همراه شـده و حاال بسـیاری
از کارشناسـان ادامه این روند کاهشـی
را پیشبینـی میکننـد.

