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امام رضا(ع):

«کمال دین در والیت ما و
بیزاری از دشمنان ماست».
(بحاراالنوار /ج ،27ص)58
ارتباط با ما:

تلفن021-42507018 :

ابزار انقالب امام حسين،
«خون و كشته شدن»
انقلاب امـام حسـین(ع) از آن انقالبهايـي كـه دنبـال
حکومـت دنیایـی هسـتند ،نبود .ایـن انقالب مواجهه با کسـی
بـود کـه میخواسـت اسلام را برانـدازد و امـام حسـین(ع)
میخواسـت اسلام را نگـه دارد .لـذا ابـزار ایـن انقلاب غیر از
خاص خودش
ابـزار ديگر انقالبهاسـت .هرکـدام از اینها ابـزار ّ

را دارد .ابـزار آن كسـي کـه میخواهد اسلام باقـی بماند ،غیر
از آن کسـی اسـت که میخواهـد حکومت را در دسـت بگیرد.
آن كسـي کـه میخواهـد حکومت را در دسـت بگیـرد ابزارش
معلـوم اسـت ،پول و اسـلحه و بوقهای تبلیغاتی اسـت .از یک

طـرف بـوق ،از آن طـرف هم پول تـا عدهاي از افـراد را تطمیع
کنـد و بـا پـول بخـرد و عـدهاي از ترسـوها را هـم تهدید کند.
ایـن ابـزار بـرای حکومتهای شـیطانی اسـت.
امـا ابـزار ايـن انقلاب چیـز دیگـری اسـت ،ایـن میخواهـد
دیـن اسلام را نگـه دارد ،به حکومـت کاری نـدارد .اين انقالب
فريـاد ميزنـد« :ان کان دیـن محمـد لـم یسـتقم اال بقتلی یا
سـیوف خذینـی» ایـن بـا کشـته شـدن درسـت میشـود ،لذا
امـام حسـین(ع) به هر کسـی كه آمـد با صفا گفت از ریاسـت
و پـول خبـري نيسـت ،اگر بیایی کشـته میشـوی.
حضـرت آنقدر دوسـت داشـت كه دیگـران بیاینـد و در این
مسـیر کشـته شـوند؛ چـون میدانسـت «ایـن كشـته شـدن،
پيروزي اسـت».
(آیتاهلل آقا مجتبی تهرانی -اخالق و معارف)2

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

عزادار حقیقی کیست؟

برائت زبانی

* (بخش چهارم)

ً
قبلا بیـان شـد کـه عـزادار حقیقـی بـا دسـت

اسـت .شـاید نتوان هیـچ زیارتـی از زیارتهای

یافتـن به معرفتهـای واال ،دارای «روح انتقام»

وارده از اهـل بیـت(ع) را یافـت کـه در آن

از کسـانی میشـود که معصومین(ع) را از مقام

دشـمنان مـورد لعـن و برائـت زبانـی قـرار

و جایگاهـی کـه خداونـد بـرای آنهـا در نظـر

نگرفتـه باشـند .در قـرآن کریـم نیـز دشـمنان

گرفتـه ،کنـار زدند .مؤمـن در «مرحلـه انتقام»

دیـن خـدا چندیـن مرتبه مـورد لعـن و نفرین

سـه وظیفه برعهده دارد کـه به ترتیب عبارتند از:

قـرار گرفتهانـد.

«لعـن و برائت زبانی»« ،برائـت عملی»« ،جهاد

در زیـارت عاشـورا و بسـیاری از زیارتهـای

با دشـمنان».

ائمـه(ع) هـر جـا اعالم محبـت و والیت اسـت،

مرحله اول :لعن و برائت زبانی

اعلام برائـت و دشـمنی بـا دشـمنان آنـان نیز

از آنجـا کـه قطـع یـا ضعیـف کـردن رابطـه

هسـت .کسـی کـه اهـل لعـن دشـمنان کنونی

انسـانها با خداونـد و معصومیـن(ع) بزرگترین

امـام زمان(عـج) نیسـت و نمیتوانـد کینـه

جنایـت و خیانـت در زندگـی آدمیـان اسـت،

مقـدس و دشـمنی خـود را بـا آنهـا بـه طـور

تمامی کسـانی کـه در طول تاریخ بشـر تاکنون

صریـح اعلام کنـد ،بایـد در دوسـتی و ایمـان

در ایـن جنایـت و ظلم بزرگ دسـت داشـتهاند،

خـود نسـبت بـه آنهـا شـک کنـد.

مـورد لعن خداونـد ،پیامبـران و فرشـتگانند.

در ایـن سـالهـا بسـیار شـاهد بودیـم کـه عـده

«لعـن» بـه معنـای دور بـودن از رحمـت و
هدایـت الهـی اسـت .مسـلّم اسـت کسـانی که

ای بـه ظاهـر مؤمـن و متدیّن ،مـردم را بـه بهانه

هـای واهی از اعلان برائت زبانی و لعن نسـبت

دسـت خـود و دیگـران را از دسـت خداونـد و

بـه شـیطان بـزرگ آمریـکا و سـایر قـدرتهای

دامـان رهبـران معصـوم(ع) جـدا کردهاند ،خود

جهانـی که منشـأ همـه جنایتها و نیز دشـمن

و دیگـران را از رحمـت و هدایـت محـروم و از

درجـه یک اسلام و امـام زمان(ع) هسـتند ،باز

راه خوشـبختی دور کـرده و ملعـون هسـتند.

داشـته و مـی دارنـد و بـه خصـوص ملـت را از

شـخص ملعـون یعنـی شـخصی کـه از مسـیر

شـعار مـرگ بـر آمریـکا و مـرگ بـر اسـرائیل

هدایـت صحیـح منحـرف شـده اسـت و بـه

منـع مـیکننـد .همچنیـن بسـیار دیده شـده و

بیراهـه مـیرود.

مـیبینیـم که عـده ای مقـدس نماها با مراسـم

اعلان برائـت زبانـی کمتریـن کار در «انتقـام»

اعلان برائـت در حـج مخالفـت مـیکنند.

کلید خوشبختی
بزرگـی را گفتنـد :تو برای تربیـت فرزندانت

عمـل نمیکننـد .تخـم مـرغ اگر بـا نیروی

چـه میکنـی؟! گفـت :هیـچ کار! گفتنـد:

بیرونی بشـکند ،پایان زندگیسـت ولی اگر

مگـر میشـود؟! پـس چـرا فرزنـدان تـو

بـا نیـروی داخلـی بشـکند ،آغـاز زندگـی

چنیـن خوبنـد؟! گفـت :مـن در تربیـت

است .همیشـه بزرگترین تغییرات از درون

خـود کوشـیدم ،تـا الگـوی خوبـی بـرای

شـکل میگیـرد .درون خـود را بشـکن تـا

آنـان باشـم .فرزنـدان راسـتی گفتـار و

شـخصیت جدیـدت متولـد شـود .آنـگاه

درسـتی رفتـار پـدر و مـادر را میبیننـد،

خـودت را خواهـی دیـد..

نـه امـر و نهیهـای بیهـودهای کـه خـود

(زمزمه عارفان)

گزیده اخبار داخلی و خارجی

تحليل
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همصدا با بیبیسی

اخبار

آلودگی هوا
تلفات کرونایی را افزایش میدهد

«ناامـن» شـدن جامعـه بـرای بدحجابـان نکتـه کلیـدی حملـه بـه ائمـه جمعـه اصفهـان و

بـه گزارش سـازمان حفاظت محیط زیسـت ،عیسـی کالنتری

بجنـورد در روزهـای گذشـته بـود؛ موضوعـی کـه از اسـاس صحت نداشـت .اما بهانهای شـد

بـا بیـان اینکـه اکنـون دغدغـه مـا سـرد شـدن هـوا و بـه

تـا ضـد انقلاب خارجنشـین بـه همـراه برخـی از رسـانههای معلومالحـال داخلـی بـه دنبال
بهرهبـرداری از آن بـرای اهـداف سیاسـی خـود باشـند.
 -1سـیدمصطفی تـاجزاده بـا انتقاد از امـام جمعه اصفهان نوشـت« :آقـای طباطبایینژاد!
امـام جمعـه پرچمـدار اتحـاد و پیونـد دهنـده مـردم اسـت نـه آنکـه بیـن آنـان شـقاق و

دنبـال آن افزایـش تعـداد روزهـای آلـوده اسـت ،اظهـار
داشـت« :متأسـفانه امسـال آلودگی هـوا با شـیوع بیماری
کرونـا مصـادف شـده و بر اسـاس مقـاالت علمـی هر واحد
افزایـش در غلظـت ذرات معلـق کمتـر از  2 /5میکـرون،
هشـت درصـد تلفـات بیمـاران کرونایـی را بیشـتر میکند

دودسـتگی ایجـاد کنـد و مشـوق تعـرض گروهـی بـه دسـته دیگری شـود .فهمیـدی چه

و حتـی در برخـی مقـاالت ایـن رقـم  ۱۵درصـد اسـت.

کـردی؟ خواسـتی از دیـن دفـاع کنـی ،دینـداران را ذلیـل کـردی! حـرف منکـر خـود را

از ایـنرو بایـد در فصل سـرما تکلیف خـود را با خودروهای

پـس بگیـر و از ملـت ایـران عـذر بخواه».

دیزلـی ،کامیونهـا ،اتوبوسهـا و نیروگاههایـی کـه از

2ـ «فرنوش امیرشـاهی» در بیبیسـی فارسـی گفت« :در دهههای گذشـته صحبـت روحانیون
منتـج بـه قتـل افـراد میشـود .اسـید پاشـی زنجیـرهای اصفهـان در سـال  1393بـه خاطر
تذکـر ائمـه جمعـه اصفهان صورت گرفت که حتی مشـخص نشـد چـه تعداد از زنـان قربانی
ایـن امـر شـدند .نقطـه اشـتراک این پروندههـا این اسـت که احکام سـنگینی بـرای متهمان
آن صادر نشـده اسـت».
3ـ «امیـر ناظمـی» معـاون وزیـر ارتباطـات دربـاره اظهـارات امـام جمعـه اصفهـان پیرامون
لـزوم «ناامـن» شـدن جامعه بـرای بدحجابان نوشـت« :منظـور امامجمعه اصفهـان از ناامنی
چیسـت و صراحتـاً اعالم کنند مشـمول اسیدپاشـی نیسـت!»
«حجـاب» جـزء قوانیـن جمهـوری اسلامی اسـت و همـگان بایـد بـه آن احتـرام بگذارنـد.
بـا ایـن حـال برخـورد بـا متخلفـان در ایـن موضوع بـر عهده مسـئوالن امـر بـوده و برخورد
شـخصی قابـل قبـول نیسـت کـه این موضـوع مـورد تأیید ائمـه جمعه نیز هسـت .امـا افراد
و رسـانههای مخالـف حجـاب ،اظهـارات ائمـه جمعـه را بهانهای بـرای حمله بـه اصل حجاب

مـازوت اسـتفاده میکننـد روشـن کنیـم.
ایـن مـوارد را نیـز بـه رئیسجمهـوری منعکـس کردهایم،
نیروگاههـای اطـراف شـهرهای بـزرگ در فصـل سـرما
نبایـد از مـازوت اسـتفاده کننـد و ورود کامیونهـا باید به
شـهرهایی ماننـد تهـران ممنـوع شـود؛ چراکـه آالیندگـی
بسـیار باالیـی دارند».

کاهش  ۷۱درصدی
صادرات فرش دستباف ایرانی

براسـاس آمارهـا میـزان صـادرات فـرش دسـتباف ایـران در

سـال گذشـته در حالـی بـا کاهـش  ۷۱درصـدی از ۲۳۷
میلیـون دالر سـال  ۱۳۹۷بـه  ۶۹میلیـون دالر رسـیده کـه
ایـن میـزان در سـالهای گذشـته نزدیـک بـه  ۴۳۰میلیون
دالر بـوده اسـت .همچنیـن در سـال  ۲۰۱۸ایـران بـا سـهم

و موضـوع امربـه معـروف و نهـی از منکـر قـرار دادهانـد ،درحالـیکـه تحلیـل آنها بر اسـاس

 ۱۸درصـدی از بـازار جهانـی ،پـس از کشـور هنـد رتبه دوم

مقدمـه کـذب شـکل گرفـت و همان طـور که در بیانیـه امام جمعـه اصفهان نیز آمده اسـت:

صـادرات جهانی فرش دسـتباف را در دسـت داشـته که این

«برداشـت غلـط از ایـن مصـداق و ایجـاد ذهنیـت ناصـواب برخی از رسـانهها باعث شـد تا با

میـزان در سـال  ۲۰۱۹بـا کاهش به  8/1درصـد ،ایران را در

تقطیـع صحبتهـا ،دروغپـردازی و القـای مطالب خودسـاخته ،افکار عمومـی را از موضوعات
و مشـکالت اصلی کشـور منحـرف نمایند».
سفیر اتریش در تهران:

ایران خیلی جلوتر از کشورهای اروپایی است

رتبـه سـوم و پـس از هنـد و پاکسـتان قرار داده اسـت.

احتمال وقوع بیثباتی در آمریکا

بـه نوشـته پایـگاه «تلـه ریپـورت» ،الوروف وزیـر امـور خارجه

روسـیه بـا اشـاره بـه اینکـه مسـکو در حـال حاضـر ناظـر
بـر منازعـه میـان دموکراتهـا و جمهوریخواهـان در

«اسـتفان شـولتس» در گفتوگـو بـا

کـه کیفیـت خدمـات پزشـکی در تهـران

«همشـهری» اذعـان کـرد« :تهـران یک

بـا ویـن برابـری میکنـد .اسـتفاده از

شـهر سـرزنده اسـت.

ف ّناوریهـای مـدرن در زندگـی شـهری

متـروی تهـران دسترسـی بـه نقـاط

در تهـران بسـیار مشـهود اسـت؛ انقالبـی

هیـچ یـک از ما نیسـت».

مختلـف شـهر را راحـت کـرده و هنـوز

کـه در حـوزه ف ّناوریهـای اطالعاتـی و

هـم در حال توسـعه اسـت؛ خطـوط ویژه

ارتباطـی در اینجـا رخ داده ،بسـیار قابـل

خودزنی به سبک ارتش آمریکا!

اتوبوسـرانی هـم فوقالعـاده اسـت .دو تـا

توجـه اسـت .ایـران در ایـن حوزههـا

از فرزندانـم چنـد وقـت قبـل در تهـران

خیلـی جلوتـر از بسـیاری از کشـورهای

عمـل جراحـی داشـتند؛ بایـد بگویـم

اروپایـی ازجملـه کشـور خـود مـن اسـت».

آمریکاسـت ،گفـت« :بیثباتـی در ایاالت متحـده چیز خوبی
نیسـت ،اما در کل رویدادی بسـیار محتمل اسـت و به سـود

شـبکه سـیبیاس آمریـکا خبـر داد« :در پایـگاه نظامـی

«فـورت بـرگ» ،تعـداد سـربازانی کـه به وسـیله خودکشـی
جان خود را از دسـت دادهاند ،سـه برابر بیشـتر از سـربازانی
اسـت که توسـط دشـمن کشـته شـدهاند!»

