قال الصادق(ع):
َ
َ
ان لَ ُه ِم َن ْ َ
ال ْجرِ ِمث ُْل أ ْجرِ َم ْن أ ْد َر َك ُه َف ِجدُّ وا َو
« َفـإ ِْن َم َ
ـات َو قَا َم الْقَائِ ُم بَ ْع َد ُه َك َ
ـروا َه ِنيئ ًا لَ ُك ْم َأ َّي ُت َها الْ ِع َصابَةُ الْ َم ْر ُحو َمةُ »
ا ْن َت ِظ ُ
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ارتباط با ما:

امـام صـادق(ع)« :اگـر کسـی که منتظر امـام مهدی(عج) اسـت از دنیا بـرود و حضرت
بعـد از او بیایـد ،اجـر او هماننـد اجـر کسـی اسـت کـه زمـان او را درک کـرده؛ پـس
بکوشـید و منتظـر باشـید ،گـوارا بـاد بـر شـما ،ای یـاران مورد لطـف خدا».
(الغیبه نعمانی /ص)200
تلفن021-42507018 :

عزادار حقیقی کیست؟

گریه حقیقی و انتظار

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

بخ

ش سیزدهم

مجالس بزرگداشت اهلبیت(ع) ،مرکز آشنایی و شناخت معارف بلند دینی از زبان
قرآن و عترت(ع) میباشد
عـزادار حقیقـی هرگـز نمیخواهـد از کسـانی باشـد
کـه امـام زمانشـان را اذیـت میکننـد و در جـرم
دشـمنان حضـرت کـه بـرای ظهـورش مانـع ایجـاد
نمودهانـد ،شـریک باشـد .کوتاهـی در شـناخت
حضـرت و انجـام وظایفـی کـه نسـبت بـه ایشـان
برعهـده ماسـت ،موجـب میشـود کـه مـا هرگـز
تمنایی برای آمدن ایشـان نداشـته باشـیم و تالش و
جهـادی بـرای کنـار زدن دشـمنان و موانع ظهورش
ً
عملا در زمـره کسـانی قـرار گیریـم که در
نکنیـم و
کنـار گـذاردن امـام زمان(عج) از مرتبـه و مقامی که
خداوند برای ایشـان خواسـته اسـت ،شـریک باشیم
و خدایناکـرده مشـمول لعنـت خداوند قـرار گیریم.
آری! اگـر نخواهیـم کـه امـام زمان(عـج) ظهـور
کنـد و بـرای ظهـورش بـه تلاش نپردازیـم ،ملعون
هسـتیم .اگـر لحظـهای تأخیـر در ظهـور را بخواهیم
و بـه وضعیتـی غیـر از حاکمیـت امـام زمان(عـج)
بـر جامعـه ،حتـی بـرای یـک سـاعت ،راضـی و بـه
شـرایطی غیـر از شـرایط حاکمیـت ایشـان دلخوش
باشـیم ،ملعـون خداونـد و همـه لعنتکنندگانـی که
زیـارت عاشـورا میخواننـد و ملعـون انبیـاء الهـی و
همـه فرشـتگان الهـی خواهیـم بـود.
عـزادار حقیقـی بیشـترین تلاش را بـرای برپایـی
مجالـس بزرگداشـت اهلبیـت(ع) ،بهخصوص مجالس
عـزاداری مبتنی بر معرفـت میکند؛ چنین مجالسـی

روح حسـینی در عـزادار ایجـاد میکنـد و از عـزادار
یـک سـرباز قوی برای امـام زمان(عـج) و یک منتقم
قدرتمنـد میسـازد؛ چراکـه ایـن مجالـس مرکـز
آشـنایی عمیـق بـا اهلبیـت(ع) و شـناخت معـارف
بلنـد دینـی از زبـان قـرآن و عتـرت(ع) میباشـد؛
یعنـی همان مجالسـی کـه سیدالشـهداء(ع) فرموده
و انتظـار دارد.
چنیـن مجالسـی مـورد عنایـت ویـژه حضـرت
بقیـهاهلل ارواحنـا فـداه اسـت؛ مؤلف کتاب ارزشـمند
مکیالالمـکارم گویـد :یکـی از دوسـتان صالـح مـن
گفـت کـه موالیمـان را در عالـم خـواب دیـدم کـه
جـد
فرمـود« :مـن بـرای هـر مؤمنـی کـه مصیبـت ّ
شـهیدم را یـاد کند و سـپس بـرای تعجیـل در فرج
دعـا کنـد ،دعـا میکنـم»( .مکیالالمـکارم /ج ،1
ص )333
درواقـع اینگونـه مجالـس ،آتـش غیـرت و مـو ّدت
را چنـان در عـزادار زنـده میکنـد کـه هـرگاه نـام
مبـارک سیدالشـهداء بـرده شـود ،بـا دلی سـوزان و
چشـمی گریـان و قلبـی مملـو از غیرت و مـو ّدت ،به
یـاد منتقـم اصلـی او میافتـد.
آری! گریـه حقیقـی و از روی معرفـت ،غیرسـوز و
غیرتسـاز اسـت؛ طبیعتسـوز و فطرتسـاز اسـت؛
حیوانسـوز و انسانسـاز است؛ غفلتسـوز و منتقمساز
اسـت؛ گریه حقیقی ،منتظرسـاز اسـت.

دعا به فرزندان

آیـتاهلل مجتبـی تهرانـی میفرماینـد :مـا روایـت داریـم از
حضـرت رضـا(ع) کـه بعـد از هـر نمـاز فریضه
(واجـب) انسـان مؤمـن یـک دعـای مسـتجاب
دارد .مـن توصیـه میکنـم کـه شـما بعـد از هـر
نماز واجب یک صلوات بفرسـتید و بعد اسـتغفار
کنیـد .روایـت اسـت که اگر بنـدهای بین دو صلـوات حاجتش
را بخواهـد خداونـد حیـا میکند که حاجت بنـدهاش را اجابت
نکنـد .پـس وقتـی صلـوات د ّوم را فرسـتادی بـه فرزندانـت
دعـا کـن .الزم نیسـت عربـی دعـا کنـی ،همینطـور بـه
فارسـی بگـو :خدایـا اوالد و فرزنـدان مـرا سـالم و صالـح،
خـوش قـدم ،خـوش روزی و عاقبـت بخیـر قـرار بـده و بعد
از ایـن هـم دوبـار صلوات بفرسـت.

نصایح امام صادق(ع)

روزی یکـی از اصحـاب امام صـادق(ع) از آن حضرت خواسـت
تـا او را نصیحـت و پندی دهد .امام(ع) بخشـی از آداب و وظایف
اسلامی را بدیـن شـرح بیـان فرمـود« :تـو را به تقـوای الهی،
پارسـایی ،عبـادت ،طـول سـجده و برگردانـدن امانـت بـه
صاحبانـش و پایبنـدی به راسـتی در گفتـار و خوشرفتاری با
همسـایگان سـفارش میکنم؛ چراکـه پیامبر اکـرم(ص) برای
همیـن منظـور به نبـ ّوت مبعوث شـده بودند .با خویشـاوندان
پیونـد و ارتبـاط برقـرار کنیـد و از بیمـاران عیـادت بـه عمـل
آوردیـد و در تشـییع جنـازه امـوات یکدیگـر حاضـر بشـوید و
بکوشـید کـه در اعمـال و رفتار ،زینت و افتخار برای ما باشـید
نـه اینکـه عملکردتـان مایـه ننگ ما گـردد .با کارهایتـان ما را
در نـزد مـردم ،عزیـز و محبـوب سـازید نه اینکـه آنهـا را با ما
دشـمن کنیـد .سـعی کنیـد دوسـتیها و محبـت را به سـوی
مـا جلـب کنیـد و بـدی و بدگوییهـا را از مـا دفـع نمایید».
(سرائر ،ص)487

پسرم! نگران نباش

سرمایه ماندگار

همـکاران محترمـی کـه تمایل
دارنـد بانی یک خشـت از صحن

حضـرت زینـب (سلام اهلل علیها)
در کربلای معلـی باشـند،

بـه سـامانه راهـکار سـازمانی/
مدیریت درخواسـت هـای مالی/
امور خیریـه /کمک به بازسـازی

عتبـات عالیات ،مراجعـه نمایند.

سـر پُ ِ
سـت نگهبانی بودم (شـهید محمد فرزانه) کـه نامهای
بـه دسـتم رسـید ،نامـه از آمدن پـدر بـه جبهه خبر مـیداد،
بـدون هیـچ معطلـی از فرمانـده اجـازه گرفتم و به شـهر رفتم
تـا پـدر را ببینـم ،بایـد او را به هر بهانـهای از آمـدن به جبهه
منصـرف میکردم.
اگـر او هـم بـه منطقه میآمـد ،دیگـر مردی
در خانـه باقـی نمیماند تا از خانـواده محافظت
کنـد ،پـس از کلـی جسـتوجو ،او را یافتـم ،به
نـزدش رفتـم و گفتم« :پدر! خانـواده چه میشـود؟ آنها تنها
هسـتند و بـه مـردی نیاز دارنـد تا حمایتشـان کند».
بـا قلبـی سرشـار از ایمـان ،نگاهی به آسـمان کـرد و گفت:
بهتریـن
«پسـرم! نگـران نبـاش؛ خـدا بـاالی سـر ماسـت و او
ِ
حافظان اسـت».
راوی :قنبرعلی فرزانه

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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تحليل

راه برونرفت از مشکالت

اخبار
از صادرکنندگان کارتنخواب تا مهار دالر در نیمه دوم
«همتـی» رئیـسکل بانـک مرکـزی خبـر داد« :اسـامی  ۲۵۰صادرکننـدهای
کـه یـک دالر ارز برنگرداندهانـد را بـه قـوه قضائیـه دادهایـم .وزارت اطالعات
اعلام کـرده  ۷۰نفـر از اینهـا کارتنخـواب بودهانـد .برخـی بـا کارتهـای
بازرگانـی یکبارمصـرف بـا نـام ایـن افـراد صـادرات انجـام دادهانـد و فشـار
آوردن بـه ایـن افراد بـرای دریافت ارز فایـدهای ندارد» .وی افـزود« :در نیمه
دوم سـال جهـش خوبـی در زمینه صادرات خواهیم داشـت و انشـاءاهلل نرخ
ارز نیـز کنتـرل میشـود .مطمئن هسـتم شـرایط اوج تحریـم را گذراندهایم.
شـرایط بـازار در خصـوص نـرخ ارز مثبتتر شـده اسـت».
گزارش بلومبرگ از اقتصاد مقاومتى ايران در دوران تحريم

در شـرايط فعلـي کشـور ،بـا وجود مشـکالت اقتصـادي و معيشـتي ،بخصوص
در قشـر مسـتضعف و کارگـري جامعـه ،يـک پرسـش اساسـي بـا فراوانـي
بااليـي مطـرح اسـت؛ بـرای برونرفـت از اين شـرايط بـد اقتصـادي و کاهش
فشـارهاي اقتصـادي و معيشـتي بـر مـردم ،چـه بايـد کـرد؟ جـواب بـه ایـن
سـؤال ازسـوي جریانهـا و شـخصیتهای سياسـي ،متفـاوت و متنـوع اسـت.
البتـه وجـود ايـن تنـوع نگاههـا در جامعـه سياسـي مـا امـري طبيعي اسـت؛
مهـم ايـن اسـت کـه بتوانيـم از ميـان ايـن دیدگاههـا ،راهحـل مناسـب برای
گرهگشـایی مسـائل اقتصـادي و معيشـتي مـردم را شناسـایی کرد.متأسـفانه
عـدهای در داخـل کشـور ،برونرفـت از مشـکالت اقتصـادي و معيشـتي را در
مذاکـره مجـدد بـا آمريـکا میداننـد .نبايـد فرامـوش کرد کـه تجربـه مذاکره
بـا آمريـکا در مسـائل اقتصـادي بـه برجـام منتهـي شـد کـه نهتنها مشـکالت
کشـور را حـل نکـرد ،بلکـه مشـکالت ديگـري را هـم رقـم زد .مذاکـره بـا
دشـمن نشـان داد کـه دشـمن بـراي اينکه مـا را فريب دهـد ،از طريـق تغيير
محاسـبات ،ازجملـه مشـکالت اقتصـادي بـه دنبال اهـداف خود اسـت.عدهای
در داخـل کشـور بـراي پايـان دادن بـه ايـن شـرايط سـخت و حل مشـکالت
اقتصـادي مـردم ،اسـتيضاح رئیسجمهـور را تبليـغ ميکننـد.
امـروز ايـن نـگاه در فضـاي سياسـي کشـور التهـاب ايجـاد کـرده و بسـياري از
مسـائل را تحتالشـعاع خـود قرار داده اسـت و اين سـؤال را مطرح کـرده که آيا

خبرگـزارى بلومبـرگ گـزارش داد« :کاالهـای «سـاخت ایـران» در اقتصادی
کـه «دونالـد ترامـپ» رئیسجمهـوری آمریکا کوشـید آن را در هم بشـکند،
رونـق گرفتهانـد .شـرکتهای کوچـک ایرانـی خلأ کاالهـای مصرفـی را پـر
میکننـد .بـه مقامهـای ایرانـی گفته شـده کـه بخـش خصوصی و صـادرات
بـه کشـورهای نزدیـک را توسـعه دهنـد .بسـیاری از شـرکتهای کوچک در
مقایسـه بـا برخـی صنایـع بزرگ تولیـدی عملکـرد بهتـری دارند».

اخبار کوتاه
مشـاور سـابق امنیـت ملـی آمریـکا گفـت« :اجـازه دهید صریـح صحبت
کنـم؛ اگـر ترامـپ شکسـت بخـورد ،بـا خوبـی و خوشـی کاخ سـفید را ترک
نخواهـد کـرد .بایـد اعتـراف کنـم که بسـیار بعیـد میدانـم او به ایـن حد از
بلـوغ سیاسـی رسـیده باشـد کـه در صورت شکسـت ،راحـت کنار بـرود».
رسـانه ضدایرانـی «رادیـو فـردا» ،وابسـته بـه دولـت آمریـکا ،گزارشـی از
کمبـود «انسـولین» در ایـران تهیـه کـرده ،اما نکتـه قابلتوجه آنجاسـت که
در ایـن گـزارش  600کلمـهای ،بـه تأثیر و نقـش تحریمهای ظالمانـه آمریکا
در بـه وجـود آمـدن معضـل کمبود دارو هیچ اشـارهای نشـده اسـت!
جنبـش فتـح بـا صـدور بیانیـهای تأکیـد کـرد« :دولـت امـارات اخیـرا ً

واقعـاً اسـتيضاح کار درسـتي اسـت و گرهگشـایی از مشـکالت موجـود ميکند؟!

توافقاتـی بـا شـهرداری قدس اشـغالی برای توسـعه پروژههای شهرکسـازی

البتـه الزم اسـت بـه ايـن نکتـه توجه داشـته باشـيم کـه در نظام مردمسـاالری

در مناطـق شـیخ جـراح ،المصـراره و وادی الجـوز در فلسـطین اشـغالی بـه

دينـي ،بـر اسـاس قانـون اساسـي ،اسـتقالل قـوا پذيرفته شـده و سـؤال از وزرا،

امضا رسـانده اسـت».

رئیسجمهـور و همچنيـن اسـتيضاح هرکـدام از آنهـا ازجمله حقـوق و وظايف
قطعـي نماينـدگان مجلس شـوراي اسلامي اسـت که طبـق مقررات در شـرايط
خـاص میتوانـد انجـام گيـرد؛ امـا مسـئله اصلـي ايـن اسـت کـه اسـتيضاح
رئیسجمهـور در شـرايط فعلـي ،راهحل درسـتي اسـت و ايـن روش ميتواند در
عمـل هـم گرهگشـایی کنـد يـا فقـط صرفاً جنبـه ذهنـي و روانـی دارد؟
وقتـي بـه معضلات اقتصـادي و اجتماعي کشـور با دیـد جامع و راهبـردي نگاه
کنيـم ،حتـي تمامـي متغيرها و عوامـل دخيل در موضوع را با هم بررسـی کنیم،
در آن صـورت راهحـل در شـرايط کنونـي نهتنهـا «اسـتيضاح رئیسجمهـور»
نمیتوانـد باشـد ،بلکـه اسـتيضاح میتوانـد آسـیبزا و مشـکلآفرین نیز شـود.
در شـرايط فعلـي ،راهحـل برونرفت از مشـکالت اقتصادي و معيشـتي؛ پرهيز از
افـراط ،تفريـط و حاشیهسـازی فرصـت سـوز و التهـاب آفرين و همچنيـن اتحاد
سـه قوه در اقدام جهادي شـبانهروزی اسـت.

مدیـر روابـط عمومی سـازمان بـورس با بیـان اینکه سیگنالفروشـی برای
سـهام قطعـاً غیرقانونـی و جـرم اسـت ،گفت :سـازمان بورس با ایـن مجرمان
برخـورد میکند.
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان سـمنان از ورود دادسـتانی بـه
منظـور حل مشـکالت کارگران شـرکت ماشـین لنت تهران خبـر داد و گفت:
بـا تالشهـای موثـر و همـکاری خـوب نیـروی انتظامـی حقـوق کارگـران
توسـط شـرکت پرداخت و سـایر موضوعات مرتفع و کارگران رضایت رسـمی
خـود را نسـبت بـه شـرکت به دادسـرا اعلام کردند.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان آذربایجان شـرقی گفت :تعداد مجازاتهای
جایگزیـن حبـس در  ۶ماهه نخسـت سـال جاری  ۵هـزار و  ۸۸مورد بوده که
نسـبت به مشابه سـال گذشـته  ۱۵درصد افزایش داشته است.

