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	َعْن	ِعْرِض	أَِخيِه	الُْمْســلِِم	َوَجَبْت	 »َمــْن	َردَّ
لَُه	الَْجنَّــُة	الَْبتََّة«.)1(	آبــروی	مؤمن	این	قدر	
مهم	اســت	که	اگر	کســی	از	آبروی	مؤمن	
خود	دفــاع	کند	-به	حســب	ایــن	روایت	
	-])(پيامبر	قول	از	)(اميرالمؤمنين[
بهشــت	بر	او	واجب	می	شــود.	حاال	معنای	
واجب	شدن	بهشت	این	نيست	که	دیگر	در	
هر	صورت	-هرکار	کردیم	و	هرجور	شد-	این	
یک	تعهد	الهی	است	که	آدم	را	به	بهشت	ببرد؛	
نه،	همه	چيز	دست	خود	ما	است...	به	هر	حال	
آنچه	در	این	روایت	مورد	توجه	است	و	مورد	
اهتمام	است،	آبروی	مسلمان	است.	شایعه	
درست	کردن	عليه	مسلمان،	شایعه	را	بازگو	

کردن	عليه	یک	مســلمان،	که	گاهی	یک	
حرفی	عليه	کسی	زده	می	شود	که	آبروی	او	را	
به	خطر	می	اندازد	و	ما	]هم[	می	شنویم	آن	را-	
و	خب،	گاهی	خود	ما	هم	ابتداکننده	نيستيم	
اما	همان	را	نقــل	می	کنيم،	نقل	مــا	را	هم	
دیگری	نقل	می	کند	و	همين	طور	این	شایعه	
گسترش	پيدا	می	کند	عليه	یک	مسلمانی؛	
در	حالی	که	بعد	معلوم	می	شود	که	هيچ	چيز	
نبوده	یا	اگر	هم	چيزی	هم	باشد	نباید	منتشر	
کرد	و	نبایســتی	آبروی	یک	مسلمانی	را	در	
خط	انداخت؛	چه	برســد	به	اینکه	در	موارد	

   83/10/21	 متعددی	هم	خالف	واقع	است.
  1( ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص145.

باید با سینه زنی 
معرفت افزایی کنید 

وقتی		که	شــما	شــعر	می	خوانيد	یا	دم	
می	دهيد	تا	مثالً	در	نوحه	خوانی		ســينه	
بزنند،	چيزی		بگویيد	که	آن	کس	که	سينه	می	زند،	
بر	معرفتش	بيفزاید،	یک	چيز	جدیدی		بفهمد.	بله،	
می	شــود	گریه	گرفــت	و	مثالً	فــرض	کنيد	که	
مصيبت	خوانی		کرد	بدون	بصيــرت،	آن	هم	یک	
مرحله	ای		است،	بالشک	یک	مرحله	ای		از	فضيلت	
اســت،	اّما	آن	فضيلت	برتــر،	این	اســت	که	ما	
بصيرتهایمان	افزایش	پيدا	کند؛	نســبت	به	ائّمه،	
نسبت	به	قرآن،	نسبت	به	اسالم،	نسبت	به	آینده	ی		
جامعه	ی		جهانی؛	اینها	هدف	های		اصلی		است،	اینها	
باید	ان	شــاءاهلل	در	شــعرهای		ما	هــم	بياید،	در	

 95/4/24 			 خواندن	ها	و	مّداحی		های		ما	هم	بياید.	

این است حزب الّله

انقالبی هیئت

قرآن تفسیر تشکیالتی کار

امروز	بيشــترین	نقشه	ی	دشــمنان،	این	کارهای	
عظيم،	مّتوجه	این	است	که	ملّت	ایران	این	اعتماد	
به	نفســی	را	که	دارد	از	دســت	بدهد...	تالش	مهّم	
جنگ	نرم	دشمن،	امروز	متوّجه	این	است	که	ملّت	
ایران	اميدش	را	از	دســت	بدهــد.	از	این	آیه	ای	که	
َّذیَن	یَُبلِّغوَن	رِساالِت	اهللِ	َویَخَشونَه	ُ	 عرض	کردیم	»اَل
	اهلل«)1(	معلوم	می	شود	که	این	 َو	ال	یَخَشوَن	اََحًدا	ااِلَّ
تبليغ،	دشــمن	دارد؛	]وقتی[که	می	فرماید	تبليغ	
می	کنند	رساالت	الهی	را،	از	خدا	می	ترسند،	از	غير	
خدا	نمی	ترسند،	پيدا	است	که	غير	خدا	در	مقابل	این	
مبلّغين	الهی،	مبلّغين	رساالت	اهلل،	صف	آرایی	دارند؛	
ِّغ	 بحث	بر	سر	دعوا	است.	یا	در	آن	آیه	ی	شریفه	ی	»بَل
ما	اُنِزَل	اِلَيَک	ِمن	رَّبَِّک	َو	اِن	لَم	تَفَعل	َفما	بَلَّغَت	رِسالََتُه	
َو	اهللُ	یَعِصُمَک	ِمَن	الّناس«)2(	که	]می	فرماید[	خدا	
تو	را	حفظ	می	کند،	نگران	نباش،	دغدغه	نداشــته	
باش	از	دشمن،	پيدا	است	که	در	مقابل	تبليغ	پيغمبر،	
صف	دشمنان	است،	جبهه	ی	دشمنان	است.	برادران	
عزیز،	خواهران	عزیز!	معنای	این	چيست؟	معنایش	
این	است	که	شما	آن	وقتی	که	تبليغ	می	کنيد،	تبليغ	
اساسی	می	کنيد،	تبليغ	اسالمی	می	کنيد،	در	مقابل	
این	تبليغ	شــما	یک	جبهه	ی	دشمنی	صف	آرایی	

96/10/06	 می	کند؛	این	را	باید	بدانيد.			
1( سوره مبارکه األحزاب آیه 39
2( سوره مبارکه المائدة آیه 6۷

تالش دشمن این است که مّلت 
ایران امیدش را از دست بدهد

 خدا  نیاورد  روزی را  که 
به محرومین پشت کنیم        

مسئولین محترم کشور ایران علی رغم محاصرات 
شدید اقتصادی و کمبود درآمدها، تمامی کوشش 
و تالش خــود را صرف فقرزدایی جامعــه کرده اند 

و همه ی آرمان و آرزوی ملت و دولت و مســئولین 
کشور ما است که روزی فقر و تهیدستی از جامعه ی 
ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور 
از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشــند. 
خدا نیاورد آن روزی را که سیاســت ما و سیاســت 
مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین 

و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و 
ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. 
معاذ اهلل که این با سیره و روش انبیا و امیر المومنین و 
ائمه معصومین- علیهم السالم- سازگار نیست، دامن 
حرمت و پاک روحانیت از آن منزه اســت، تا ابد هم 

باید منزه باشد.   امام خمینی )ره( ۶ مرداد ۱۳۶۶

مجموعه ی تشکیالتی 
حیاتش به نظارت از باال است 

خاصيت	مجموعه	های	انسانی	این	است.	اگر	
کسی	در	امور	حزبی	و	تشکيالتی	کار	و	فعاليت	
کرده	باشد،	اینها	را	خوب	می	داند.	بنده	چون	
سال	هاِی	متمادی	در	تشــکيالِت	دولتی	کار	
کرده	ام	-کار	و	فعاليت	در	حــزب	و	نظایر	آن،	
به	جای	خود	محفوظ-	می	دانم	که	مجموعه	ی	
تشــکيالتی،	حياتش	به	این	اســت	که	از	باال	
مرتّب	زیر	نظر	باشد.	یعنی	یک	نفر،	دائم	به	آن	
تشــکيالت	نگاه	کند.	این	نگاه،	مثل	نور	چراغ	
قّوه	اســت	و	تا	زمانی	که	به	یــک	نقطه	افتاده	
باشد،	آن	نقطه	روشن	است.	اما	به	مجّردی	که	
چراغ	قّوه	را	گرداندید،	دیگر	آن	نقطه	روشــن	
نيست.	کســی	که	باال	سر	اســت،	باید	دائم	
مجموعه	را	زیر	نظر	داشــته	باشد	و	با	چشم	و	
نگاه	اوست	که	مجموعه	جان	می	گيرد.	»نگاه«	
که	عــرض	می	کنم،	نــگاه	ظاهری	نيســت؛	
	مقصــود،	مدد	رســاندِن	فرد	ناظر	و	باالســر

۷3/4/22	 	است.			

ایرانی خانواده

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال سوم شماره 118|  هفته دوم بهمن 96     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                
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شرح حدیث

امام کالم

این	وضع	زندگی	حضرت	زهرا	)(	است	از	لحاظ	سادگی	مراسم	ازدواج	و	بعد	هم	زندگی	
آن	بزرگوار،	آن	زندگی	فقيرانــه	و	زاهدانه،	آن	اتاق	آن	چنانی،	آن	فرشــی	که	البد	همه	ی	
	شما	شنيده	اید.	کار	توی	خانه،	در	مقابل	تالش	های	فراوان	و	صبر	بر	شوهری	مثل	حضرت	
امير	المؤمنين	)(	که	در	تمام	مدت	زندگيشــان،	حضرت	مشغول	کار	و	فعاليت	بودند.	
یعنی	هر	چه	جنگ	بود،	علی	بن	ابيطالب	)(	جلوتر	از	همه	بود.	هر	چه	کار	مهم	بود	اّول	
از	همه	علی	بن	ابيطالب	)(	جلودار	بود.	حدود	10	ســال	هم	با	یکدیگر	زندگی	کردند.	
توّجه	می	کنيد؟	در	ظرف	این	10	سال	شــما	ببينيد	که	این	شوهِر	جوان	چقدر	توانسته	به	
زن	و	بچه	اش،	به	معنای	بشری	و	معمولی	برســد؟	بر	یک	چنين	زندگی،	صبر	کردن،	بر	آن	
فقر	و	ســختی	صبر	کردن،	آن	جهاد	بزرگ	را	انجام	دادن	و	آنچنان	فرزندانی	تربيت	کردن	
و	آن	فداکاریهای	عظيمی	که	حضــرت	زهرا	)(	انجام	دادند	و	شــما	هم	مقداری	از	آنها	
را	شنيده	اید،	همگی	الگوســت.حاال،	دختران	ما	باید	فاطمه	زهرا	)(		را	الگو	قرار	دهند،	

۷6/9/24 پسرهای	ما	هم	باید	حضرت	زهرا	)(	و	امير	المؤمنين	)(		را	الگو	قرار	دهند.
خطرپذیری؛	نقطه	ی	مقابل	آن،	ترس	اســت.	
ترس	از	چه؟	تــرس	از	عدم	موفقيــت؛	وارد	
نشویم	که	مبادا	موفق	نشویم؛	حرکت	نکنيم	
که	مبادا	نرســيم؛	اقدام	نکنيم	که	مبادا	مورد	
قبول	قرار	نگيرد؛	اقــدام	نکنيم	که	مبادا	برای	
ما	مشکالت	ایجاد	کند.	اینها	همه	اش	نقطه	ی	
مقابل	خطرپذیری	است.	یکی	از	خصوصيات	
خوب	غربی	ها	-	که	ما	خصوصيات	بد	و	خوب،	
هر	دو	را	در	کنار	هم	می	بينيم	و	انکار	نمی	کنيم	
-	خطرپذیری	است.	غربی	ها	این	خصوصيت	
مثبت	را	و	به	تبع	آنها	امریکایی	ها	-	که	فرهنگ	
اروپایی	ها	را	اول	بار	گرفتنــد	-	خطرپذیرند.	
خطرپذیری	می	تواند	جامعــه	را	موفق	کند.	
شما	جوانها	باید	آماده	باشــيد؛	ترس	از	اینکه	
شــاید	نشــود،	این	خيلی	چيز	بدی	اســت.	
گاهی	اوقات	تصورات	انســان،	یک	آینده	ای	
را	برای	انســان	تصویر	می	کند	کــه	بکلی	او	
	را	مأیــوس	می	کند؛	این	به	نظــر	من،	یکی	از

85/6/25 	ایرادهاست.

همسری صبور، با  فداکاری های عظیم

اگر کسی از آبروی مؤمنی دفاع کرد، بهشت بر او واجب می شود

خطرپذیری نقطه  مقابل ترس است

11 بهمن: درگذشت سرلشگر سلیمی

نظامِی متدین و متعهد 
این نظامی متدین و متعهد از جمله ی معدود 
یاران ارتشی اســت که از آغازین هفته های 
پیروزی انقالب، وســیله ی ارتباط فعال ارتش 
با دســتگاه انقالب و نظام جمهوری اسالمی و 
عنصر مؤثر در جــذب بدنه ی متعهد ارتش به 
خدمات انقالب بود و در طول ده ها سال در مراکز 
حساس نظامی همچون وزارت دفاع و فرماندهی 
ارتش و سرپرستی دفتر مشــاورت امام در 
نیروهای مسلح و ریاست ستاد مرکز جنگ های 
نامنظــم در ســال های اول دفــاع مقدس، 
خدمــات ارزنده ئی به جــای آورد.94/11/11

سلمانِمحمد
بسلم اللَّله الّرحملن الّرحيلم. الحملد لّلله رّب العامللن و الّصلالة و 

الّسلالم عللی سلّيدنا محّملد و آلله الّطاهريلن و لعنلة الّلله عللی 

اعدائهلم اجمعلن.	»َعـن َمنصـوِر بـِن َبـزَرج، قـال: ُقلـُت ِلَبـی 

َعبِدالّلـِه الّصـاِدق )(: مـا أَکـَرَ مـا أَسـَمُع ِمنـَك یـا َسـیِّدی ِذکَر 

َسـلامَن الفارسـی«،	راوی	می	گویـد	چقـدر	مـن	زیاد	می	شـنوم	

از	شـما	که	نام	سـلمان	را	می	بریـد	و	از	او	یـاد	می	کنيـد.	معلوم	
می	شـود	کـه	حضـرت	]امـام	صـادق	)([	مکـّرر	در	مکـّرر	
راجـع	بـه	سـلمان	مطالبـی	را	می	فرموده	انـد.	ایـن	شـخص	
تعّجـب	می	کنـد	که	چيسـت	کـه	اینقـدر	موجب	شـده	شـما	

بـه	او	توّجـه	دارید،	یا	شـاید	مثـاًل	بـه	او	محّبـت	داریـد	و	از	این	
دی«،	 قبيل.	»َفقـال: الَتُقـل »الفارسـی«	َو لِکن ُقـل َسـلامَن امُلَحمَّ
یعنی	نسـبِت	او،	فراتر	از	نسـبت	قومی	و	ميهنی	اسـت؛	نسـبت	
دینـی	اسـت.	ایـن	البّتـه	بـه	هيچ	وجـه،	طعـن	بـه	قـوم	فارس	
نيسـت؛	پيغمبـر	اکـرم	و	ائّمـه	)(	از	فـارس	-	مـردم	ایران-	
تمجيد	کردنـد،	تعریـف	کردنـد؛	در	این	کـه	تردیدی	نيسـت.	
می	خواهـد	بفرمایـد	کـه	ایـن	شـخص،	فراتـر	و	باالتـر	از	ایـن	
اسـت	که	به	نسـبِت	قومی	شـناخته	بشـود؛	نسـبِت	او،	نسـبِت	
عقيـده	و	دیـن	و	پيامبـر	اسـت؛	او	کأنّه	-مثـاًل-	فرزنـد	پيغمبر	

اسـت.
»أَ َتـدری ما َکـَرُة ِذکـری َلـه؟«	]حضـرت	فرمود[	می	دانـی	چرا؟	

»ُقلـُت: ال. قـال: َثالِث ِخصـاٍل«،	سـه	خصوصّيت	در	سـلمان	بود	

کـه	ایـن	موجـب	می	شـود	کـه	مـن	او	را	زیـاد	یـاد	کنـم	و	نام	
او	را	ببـرم	-البـد	مثـاًل-	اجـالل	کنـم	او	را،	تعظيـم	کنـم	او	را	
یـا	محّبـت	بـه	او	بـورزم.	»أََحُدهـا: ایثـارُه َهـوی أَمیرِامُلؤِمنیـن 
)( َعلـی َهوی َنفِسـه«،	چيسـت	آن	سـه	خصلـت؟	یکی	اش	

این	اسـت:	ميـل	اميرالمؤمنيـن	را	بر	ميِل	خـود	غلبه	مـی	داد.	
از	ایـن	معلـوم	می	شـود	کـه	بيـش	از	یـک	بـار	چنيـن	چيزی	
اتّفـاق	افتـاده	کـه	حضـرت	چيـزی	را	اراده	کردنـد،	سـلمان	
چيـز	دیگـری	در	دل	خـود	و	در	ذهـن	خـود	می	خواسـته	
اسـت	وليکـن	ميـل	و	هـوای	اميرالمؤمنيـن	را		-»َهـوی«	

3 بـر	ميـل	خـود	ترجيـح	داده	اسـت.	 	یعنـی	ميـل-	
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شهادت، یک معامله ی دوجانبه ی بی دغدغه    |   این شماره تقدیم می شود به روح بلند شهدای نهضت انقالب اسالمی
شـهادت	یک	مفهـوم	عجيبی	اسـت،	یـک	مقوله	ی	عجيبی	اسـت،	یـک	مقولـه	ی	عميقی	اسـت.	شـهادت	یعنـی	معامله	ی	با	خـدا،	یـک	معاملـه	ی	دوجانبه	ی	
بی	دغدغـه	ی	با	خـدای	متعـال؛	جنـس	هم	معلـوم،	بهـای	جنس	هـم	معلوم.	جنـس	عبـارت	اسـت	از	جان.	جـان	یعنـی	سـرمایه	ی	اصلی	هـر	انسـانی	در	این	
دنيای	مـاّدی؛	این	جنس	اسـت؛	این	را	شـما	تقدیم	ميکنيـد؛	در	مقابل،	چـه	ميگيریـد؟	در	مقابل،	سـعادت	ابدی	و	حيـات	جـاودان	در	برترین	نعمتهـای	الهی	

 96/3/28	 را	ميگيرید.		

مزار: جای جای میهن اسالمیتاریخ شهادت: از آغاز نهضت انقالب اسالمی تا به امروز

ماجرای راه آهنی که رضاخان به آن می نازید

روایت حاج قاسم از علت اساسی در پیروزی های منطقه

خدا  نیاورد  روزی را  که به محرومین پشت کنیم

هنوز نتوانسته ایم عظمت دهه فجر را بیان کنیم
بدتر از قاجار  |  3

اخبار هفته  |  2

مطالبه رهبری  |  3

کالم امام  |  4

 قرآن
سیر

تف

 رهبر انقالب در ابتدای درس خارج روز دوشنبه این هفته، تاریخ 96/11/2، به ذکر حدیثی از امام صادق علیه السالم، درباره ی 
خصوصیات جناب سلمان فارسی پرداختند. نظر به اهمیت این حدیث که می تواند الگویی اخالقی و  رفتاری برای نیروهای مؤمن 

و انقالبی باشد ، نشریه ی خط حزب اهلل آن را به همراه ترجمه و تفسیر رهبر انقالب برای اولین بار منتشر می کند. 

»َعن َمنصوِر بـِن َبزرَج، قـال: ُقلُت ِلَبـی َعبِداللـِه الّصـاِدق )(: ما أَکَرَ ما أَسـَمُع ِمنَك یا َسـیِّدی ِذکَر َسـلامَن الفارسـی«

چـرا  اهـل بیـت او را  دوست داشتند؟

الگویی برای نیروهای مؤمن و انقالبی »أَ َتدری ما َکرَُة ِذکری َله؟« 

»ُقلُت: ال. قال: َثالِث ِخصاٍل«

»أََحُدها: ایثارُه َهوی أَمیرِامُلؤِمنین 

ُه ِللُفَقراء َعلی َهوی َنفِسه« »َو الّثانَیة: ُحبُّ

ُه ِللِعلِم َو الُعَلامء« َوِة َو الَعَدد« »َو الّثاِلَثة: ُحبُّ َو اختیارُه اِّیاُهم َعلی أَهِل الرَّ

()سلمانِمحمد
اختصاصی خط حزب اهلل

)(

تالش دشمن این است که 
مّلت ایران امیدش را  از دست بدهد

باید وارد میدان شوید
نکاتی پیرامون دیدار اخیر رهبر انقالب با مستندسازان جوان

در اواســط دهه ی چهل میالدی قرن بیستم، مستندی با عنوان 
"پیروزی اراده"، مردم جهان را تحت تأثیر قرار داد. مستندی که 
نشان می داد، آلمان ها  که کمتر از دو دهه قبل، در جنگ جهانی اول 
کامال شکست خورده و صنایع زیربنایی خود را از دست داده بودند، 
به یک باره تصویری شگرف از ارتشی متحد، عظیم و با انضباط را در 

قالب مستندی 114 دقیقه ای تولید و در کشورهای مختلف جهان 
از جمله ایران به نمایش در  آوردند. این فیلم و مستند دیگری با نام 
"المپیا"، رفته رفته آلمان ها را به عنوان قدرتمند ترین نیروی نظامی و 
برترین ژن انسانی در جهان معرفی کرد که نتیجه ی آن اقبال بخشی 

4 از افکار عمومی دنیا از سویی و از سویی دیگر | ادامه در صفحه   
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هفته سخن
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			ببينيـد	مقـام	اميرالمؤمنيـن	را؛	حاال	 1
البّتـه	اینها	کـه	گوشـه	وکنارهای	آن	عظمت	
و	آن	جاللـت	الهـی	و	ملکوتـی	و	جبروتـی	
اسـت	ولی	خـب،	اینهـا	همـه،	هرکـدام	یک	

نشـانه	اسـت.	
ـُه ِللُفَقـراء َو اختیـارُه اِّیاُهم َعلی  »َو الّثانَیـة: ُحبُّ

َوِة َو الَعـَدد«،	]دّوم:[	فقرا	را	دوسـت	 أَهـِل الـرَّ

می	داشـت.	بعضی	هـا	از	طبقه	ی	مسـتضعف	
جامعه	اصاًل	بدشـان	می	آید؛	حاضر	نيسـتند	
طـرف	آنهـا	برونـد،	نـگاه	بکننـد	بـه	آنهـا!	
خودشـان	را	برتر	از	آنهـا	می	داننـد؛	او	نه؛	فقرا	
را	دوسـت	می	داشـت،	آنهـا	را	بـر	اهـل	ثروت	
ترجيح	مـی	داد.	اگر	فـرض	بفرمایيـد	در	یک	
جایـی	امـر	دایـر	بـود	بيـن	یـک	سـرمایه	داِر	
محتـرِم	خيلـی	پـول	داری	یـا	یـک	فقيـری،	
یـا	بایـد	مثـاًل	خانـه	ی	ایـن	بـرود	یـا	خانه	ی	
آن	بـرود،	یـا	بایـد	به	ایـن	سـالم	کند	یـا	باید	
بـه	آن	سـالم	کنـد،	ایـن	فقيـر	را	بـر	آن	غنی	
ترجيـح	مـی	داد؛	اینها	درس	اسـت	دیگـر.	ما	
طلبه	هـا،	مـا	جامعـه	ی	روحانّيـت	و	علمـی،	
یکـی	از	خصوصّيات	مـان	از	اّول	هميـن	بوده	
اسـت	که	با	ضعفا	و	طبقـه	ی	ِضعـاف	نزدیک	
بوده	ایـم؛	ایـن	خيلـی	امتيـاز	بزرگـی	اسـت.	
بلـه،	گاهـی	پول	دارهـا	ممکـن	بـود	سـراغ	
یک	عالمی	هـم	بياینـد،	او	هم	یـک	احترامی	
بکنـد	اّمـا	معاشـرت	روحانّيـون	مـا،	علمـای	
مـا،	مراجع	مـا،	ائّمـه		ی	جماعت	مـا	-علمائی	
که	بودنـد	بـا	مـردم-	عمدتاً	بـا	مـردم	فقير	و	
زیـر	متوّسـط	بـوده	اسـت؛	ایـن	خيلـی	چيز	
مهّمی	اسـت؛	ایـن	را	باید	نگـه	بداریـم.	حاال	
کـه	علمـا	و	روحانّيـت،	بـه	یـک	موقعّيتی	در	
عالـم	سياسـت	دسـت	پيـدا	کرده	انـد،	نباید	
تاریخچـه	ی	مـا	و	سـّنت	کهـن	 را	 آنچـه	
مـا	اسـت	از	دسـت	بدهيـم.	اینکـه	در	یـک	
شـهری	یـک	عالمـی	مثـاًل	باشـد،	]ولـی[	
بيـن	مـردم	معـروف	باشـد	کـه	ایشـان	بـا	
تّجـار	و	بـا	پول	دارهـا	و	بـا	باغ	دارهـا	و	ماننـد	
اینهـا	]اُنـس	دارد[	-	مهمانـی	خانـه	ی	ایـن؛	
مهمانـی	در	بـاغ	آن-	اّمـا	بـا	فقـرا	نه،	اُنسـی	
نـدارد؛	ایـن	چيـز	خوبـی	نيسـت.	ایـن	هـم	

یـک	خصوصّيـت.
ـُه ِللِعلـِم َو الُعَلـامء«،	یکـی	هم	 »َو الّثاِلَثـة: ُحبُّ

این	]سـّومی[:	جناب	سـلمان	علم	را	دوسـت	
می	داشـت،	علمـا	را	دوسـت	می	داشـت.	این	
سـه	خصوصّيـت	در	ایـن	بزرگـوار،	موجـب	
می	شـود	کـه	امـام	صـادِق	بـا	آن	جاللـت	و	
عظمـت،	نسـبت	بـه	او	گرایـش	پيـدا	کنـد،	
محّبـت	-یـا	تجليـل	و	تعظيـم-	نسـبت	بـه	
او	بکنـد.	»إِنَّ َسـلامَن کاَن َعبـداً صاِلحـاً َحنیفـاً 
ُمسـِلاًم َو ما کاَن ِمـَن امُلرشِکیـن«،	]می	فرمایند:	

سـلمان	بنـده	ی	صالـِح	حنيـِف	مسـلمان	
اسـت	و	از	مشـرکين	نيسـت.[	

باید وارد میدان شوید

      دیداری که برای اولین بار برگزار شد
پنجشنبه	ی	هفته	ی	گذشته،	21	دی	ماه،	جمعی	از	مستند	سازان	
جوان	انقالب	اســالمی	برای	اولين	بار	به	دیدار	رهبر	انقالب	رفتند.	
جلسه	ای	که	به	گفت	وشــنود	از	احوال	هنر	و	مستند	سازی	گذشت	
و	حســن	ختام	آن	بياناتی	بود	که	رهبر	انقالب	بــه	عنوان	توصيه	و	
ســفارش	به	ســينما	گران	و	مستند	ســازان	حاضر	در	جلسه	بيان	
نمودند.	نکاتی	که	یک	روز	پس	از	دیــدار،	بار	دیگر	رهبر	انقالب	در	
پيامی	به	مستند	ســازان	جوان،	آن	را	یادآوری	و	متذکر	شدند	تا	در	

اذهان	و	خاطرها	باقی	بماند.	

      چرا سینمای مستند؟
مسـتند	بـه	عنـوان	یکـی	از	فرآورده	هـا	و	شـاخه	های	هنرهـای	
تصویـری،	موظـف	بـه	بيـان	و	روایـت	صحنه	هـا	و	اتفاقـات	از	
دریچـه	ی	دوربين	بـه	منظور	اطالع	رسـانی	بـه	مخاطب	خـاص	یا	
عام	و	ثبت	در	تاریخ	اسـت.	امری	کـه	از	پيدایش	و	اختـراع	دوربين	
تصویربـرداری	و	شـکل	گيری	هنـر	هفتـم،	آغاز	شـد	و	با	گذشـت	
زمـان	و	ارجاعـات	و	اسـتناداتی	که	آینـدگان	به	فيلم	های	مسـتند	
گذشـتگان	داشـتند	اهميـت	دو	چندانـی	پيـدا	کـرد.	فيلم	هـای	
مسـتند	به	دليل	سـاختار	های	فرمی	و	متفـاوت	خود	بـا	فيلم	های	
سـينمایی،	بـه	ویـژه	ایـن	نکتـه	کـه	در	اکثـر	فيلم	هـای	مسـتند،	
بازیگـر	خـود	بخشـی	از	واقعيـت	موجـود	در	صحنـه	ی	روایـت	
)حداقـل	در	ظاهر(	اسـت	و	بيننـده	احسـاس	القای	فریـب	و	دروغ	
را	از	سـوی	سـازندگان	اثـر	نمی	کنـد،	بـه	مخاطب	خود	احسـاس	
آزادی	و	اختيـار	در	تصميم	گيـری	و	پذیرش	واقعيـت	را	می	دهند.	
امری	کـه	رهبـر	انقـالب	در	جلسـه	بـا	مسـتند	سـازان	نيز	بـه	آن	
اشـاره	نمودند	که:	»مسـتند	سرراسـت	تر	و	روراسـت	تر	و	مّتکی	به	

واقعّيـت	و	نشـان	دهنده	ی	آن	اسـت.«96/10/21 

      وقتی دشمن تاریخ را هدف می گیرد
در	چند	سـال	اخيـر،	جریان	هـا	و	شـبکه	های	ضدانقالب	بـا	تمرکز	
بر	تاریـخ	سـلطنت	پهلـوی	و	دوران	پيـش	از	انقـالب	اسـالمی	و	با	
توجـه	به	ضعـف	و	کـم	کاری	رسـانه	های	انقـالب	در	بازنمایـی	این	
دوره	بـرای	نسـل	جـوان،	اقدام	بـه	سـاخت	و	انتشـار	آثار	مسـتند	
با	محوریـت	حکومـت	و	اشـخاص	پهلـوی	نمودنـد.	آثـاری	که	در	
آن	بـا	چشم	پوشـی	و	حـذف	فسـاد	ها،	چپاول	هـا،	خودباختگـی	و	
وابسـتگی	به	غـرب،	ظلم	ها	و	کشـتار	ایـن	حکومت،	تنها	بـه	القای	
دروغين	پيشـرفت	کشـور	در	دوران	پهلوی	پرداخته	اند	و	سـعی	در	
ترميم	چهـره	ی	پهلـوی	نمودنـد.	»امـروز	این	هـا	سـعی	می	کنند	
چهـره	ی	خانـدان	خبيـث	و	منحـوس	پهلـوی	را	-رژیـم	فاسـد	و	
وابسـته		و	خبيـث	و	ظالـم	که	کشـور	مـا	را	سـال	های	متمـادی	به	
عقـب	انداختنـد	و	ملـت	ایـران	را	آن	جور	دچـار	مشـکالت	عظيم	

کردنـد-	بزک	کننـد،	آرایـش	کننـد.«93/10/1۷

      باید وارد میدان شوید
حــال	ســؤال	اینجاســت	کــه	در	مقابــل	ایــن	جریــان	چــه	
بایــد	کــرد؟	راهــکار	رهبــر	انقــالب	بــرای	مقابلــه	بــا	ایــن	
ــروی	 ــال	ني ــور	فع ــویق	حض ــی،	تش ــده	ی	فرهنگ ــان	خزن جری
ــد	 ــر،	و	تولي ــگ	و	هن ــی	در	عرصــه	ی	فرهن ــن	انقالب ــوان	و	مؤم ج
ــالب	 ــای	انق ــات	و	حقيقت	ه ــان	واقعي محصــوالت	فرهنگــی	و	بي
ــی	کــه	در	هــر	عرصــه	ای	 اســالمی	اســت.	نيــروی	جــوان	و	انقالب
ــار	دیگــر	 ــوده	اســت،	ب وارد	ميــدان	شــد،	راهگشــا	و	خط	شــکن	ب
وظيفــه	دارد	در	ميــدان	هنــر	بــه	دفــاع	از	انقــالب	و	تاریــخ	کشــور	
ــدار	اخيــر	 ــار	دیگــر	و	در	دی بپــردازد.	امــری	کــه	رهبــر	انقــالب	ب
خــود	بــا	مستند	ســازان،	ایــن	وظيفــه	را	اینگونــه	متذکــر	شــدند:	
»اگــر	بتوانيــد	ایــن	جهت	گيــری	انقالبــی	و	ایــن	صداقــت	
ــه	 ــد:	ب ــی	ميتوانيــد	خدمــت	بکني ــی	را	حفــظ	کنيــد،	خيل انقالب
ــه	 ــخ	و	ب ــه	تاری ــده	و	ب ــه	آین ــردم	و	ب ــه	م ــالب	و	ب ــه	انق کشــور	و	ب
حقيقــت؛	ميتوانيــد	خيلــی	خدمــت	بکنيــد.«96/10/21	خدمتــی	

ــدند: ــل	ش ــروطی	قائ ــرای	آن	ش ــالب	ب ــر	انق ــه	رهب ــه	البت ک

      حفظ روحیه ی اسالمی و انقالبی
ورود	به	فضـای	هنر	به	دليـل	ویژگی	هـای	خاصی	مانند	شـهرت	و	
شناخته	شـدن،	می	توانـد	ابتالئاتـی	برای	جوانان	داشـته	باشـد	که	
در	نهایـت	آن	ها	را	از	هـدف	نهایی	جـدا	و	دور	کند،	بـه	همين	دليل	
رهبـر	توصيـه	کردنـد:	»سـعی	کنيـد	گرایش	های	هنـری	محض	
و	چيزهایـی	کـه	معمـوالً	بـرای	هنرمنـد	جالب	اسـت	-شـهرت	و	
ماننـد	آن-	آن	صفـا	و	صميمّيـت	هنـر	انقالبـی	را	از	شـما	نگيـرد.	
هنر	انقالبی	هنـر	اسـت	و	درعين	حـال	در	آن	دروغ	نيسـت،	فریب	
نيسـت،	فسـاد	نيسـت،	اغوا	نيسـت؛	هنر	اسـالمی	این	اسـت؛	این	
روحيـه	را	حفـظ	کنيـد،	ایـن	را	نگـه	داریـد،	ایـن	خيلـی	بـاارزش	

اسـت.«96/10/21	

      مستند ساز، اصالح گر جامعه
همان		انـدازه	که	یـک	مستند	سـاز	انقالبی	موظف	اسـت	تـا	حقایق	
تاریخـی	و	واقعيت	هـای	انقالبـی	را	بيـان	کنـد،	همان	انـدازه	نيـز	
موظـف	اسـت	تـا	آرمان	هـا،	ارزش	هـا	و	پيشـرفت		های	انقـالب	را	
یـادآوری	کنـد	و	"روح	اميـد"	را	در	مـردم	و	جامعـه	زنده	کنـد.	و	از	
سـوی	دیگر	مشـکالتی	را	که	در	مسـير	دسـتيابی	به	ایـن	ارزش	ها	
اسـت،	با	بيانـی	صحيـح	و	به	قصـد	اصـالح	-و	نـه	سـياه	نمایی-	به	
تصویر	بکشـد.	نکته	ای	ظریـف	که	تفـاوت	هنرمند	انقالبـی	و	اغيار	
را	مشـخص	می	کند.	»دو	جور	می	شـود	انتقـاد	کرد:	یـک	انتقادی	
که	وقـت	شـنيدن،	شـنونده	آن	را	فحش	و	دشـنام	تلّقـی	می	کند؛	
یک	انتقـادی	که	همـان	مطلب	اسـت	اّما	وقتـی	که	شـنونده	آن	را	
می	شـنود،	آن	را	نصيحـت	تلّقـی	می	کنـد؛	دو	جور	می	شـود	حرف	

زد؛	سـعی	کنيد	آن	نـوع	اّول	نباشـد...«	96/10/21

نکاتی پیرامون دیدار اخیر رهبر انقالب با مستندسازان جوان

   حضور نماینده دفتر رهبر انقالب در 
مراسم ختم جان باختگان کشتی سانچی
حجـت	االسـالم	تقـوی	از	طـرف	دفتـر	مقـام	
معظـم	رهبـری	در	مراسـم	ختـم	دو	تـن	از	
جانباختگان	کشتی	سـانچی	در	مسـجد	امام	
جعفرصـادق	)(	ميـدان	فلسـطين	تهـران	
حضور	یافتند.	این	مراسـم	28	دی	مـاه	برگزار	
شـد.	در	مراسـم	بزرگداشـت	جانباختـگان	
سـانچی	در	مدرسـه	ی	عالـی	شـهيد	مطهری	
در	اول	بهمن	نيز	حجت	االسـالم	والمسـلمين	
محمدی	گلپایگانی،	رئيس	دفتـر	مقام	معظم	

رهبری	حضـور	داشـتند.	|    خ	صـداو	سـيما	 |

    رهبر انقالب:
سالم مرا به پرسنل ناجا برسانید.

سـردار	اشـتری	بـا	اشـاره	بـه	دیـداری	کـه	روز	
یکشـنبه،	تعدادی	از	فرماندهان	نيـروی	انتظامی	
بـا	رهبـر	معظـم	انقـالب	داشـتند:	مقـام	معظم	
رهبری	پنج	مرتبـه	از	ناجا	تشـکر	کردند	و	گفتند	
که	عملکـرد	ناجـا	خـوب	بـوده	اسـت،	از	ایشـان	
پرسـيدم	کـه	می	توانم	سـالم	شـما	را	به	پرسـنل	
ناجا	برسانم،	ایشـان	گفتند	هم	شما	سـالم	من	را	
برسانيد	هم	خسـته	نباشـيد	بگویيد	و	هم	تشکر	

کنيد.|    ایسـنا |

     روایت حاج قاسم از علت اساسی در 
پیروزی های منطقه 

ــدس	 ــروی	ق ــده	ني ــليمانی	فرمان ــردار	س س
ــوع	 ــه	موض ــاره	ب ــا	اش ــداران	ب ــپاه	پاس س
ــی	 ــی	و	داخل ــاد	بيرون ــام	در	ابع ــدار	نظ اقت
ــه	 ــی	ب ــد	بيرون ــام	در	بُع ــدار	نظ ــت:	اقت گف
بهتریــن	وجــه	محقــق	شــده	اســت؛	امــروز	
مــا	بســياری	از	توطئه	هــای	دشــمنان	را	
ــان	 ــه	رهبرم ــری	حکيمان ــبب	رهب ــه	س ب
شکســت	داده	ایــم	و	مــن	بایــد	تأکيــد	کنــم	
کــه	دليــل	حقيقــی	ایــن	پيروزی	هــا	و	
ــی	 ــوری	و	اساس ــش	مح ــه	نق ــزی	ک آن	چي
بــدون	 داشــت	 پيروزی	هــا	 ایــن	 در	
ــه	 ــری	حکيمان ــای	تشــریفاتی،	رهب گفتار	ه

ــزان | ــود.	|     مي ــری	ب ــم	رهب ــام	معظ مق

     موج اعتراضات مردمی در هند 
در اعتراض به سفر نتانیاهو

رژیـم	 نخسـت	وزیر	 تبليغاتـی	 کاری	 سـفر	
صهيونيسـتی	به	هنـد	بـا	موجـی	از	اعتراضات	
مـردم	ایـن	کشـور	رو	بـه	رو	شـده	اسـت.	ده	ها	
هـزار	نفـر	از	مسـلمانان	هنـد	طـی	چنـد	روز	
گذشـته	بـا	برپایـی	تظاهـرات	در	شـهرهای	
مختلف	این	کشـور	و	آتش	زدن	پرچم	اسـرائيل	
و	آدمـک	نتانياهـو،	خشـم	خـود	را	نسـبت	بـه	
سـفر	نخسـت	وزیر	رژیم	صهيونيسـتی	به	هند	

نشـان	داده	انـد.	|  ایرنـا	|

»شهر هزار سنگر«؛ این تعبیر کمی است؟ حرف کوچکی است؟ قضیه ی ششم بهمن آنقدر اهمیت داشت که امام 
بزرگوار ما آن را در وصیتنامه ی تاریخی خود هم مندرج کردند، آن را یادگار گذاشتند؛ یعنی فراموش نشود... »هزار 
سنگر« یعنی چه؟ ظاهر قضیه این است که در درون شــهر، مردم در مقابل گروه های اشرار و متجاوز سنگر درست 
کردند - حاال یا هزار تا، یا بیشتر یا کمتر - اما من یک تفســیر دیگری دارم: این سنگرها سنگرهای درون خیابان ها 
نیست، این سنگِر دل هاست؛ هزار تا هم نیست، هزاران سنگر است؛ به عدد هر مؤمنی، هر انسان باانگیزه ی باشرفی، 
یک سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد. اگر یک ملت وقتی به دنبال یک هدفی حرکت می کند، نداند سر راه 
او چه خطراتی است، چه کمین کرده هایی هستند، چه باید کرد در مقابل اینها، خود را رها کند، قید و بندهای خود 
را رها کند، بی خیال باشد، ضربه خواهد خورد. همه ی ملت هائی که در جهت یک هدف بزرگی حرکت کردند و وسط 
راه ضربه خوردند و گاهی آنچنان افتادند که دیگر قرن ها بلند نشــدند، مشکل شان از همین جا آغاز شد: ندانستند 
چی در انتظار آنهاست و خود را برای مواجهه ی با آن آماده نکردند. درس های گذشته این کمک را به ما می کند که 

راهمان را بفهمیم، بشناسیم، کمین ها را بشناسیم، کمین کرده ها را بشناسیم.   88/11/6

مبادا کسی تصور کند که امر دهه ی فجر فقط  مطالبه رهبری

یک امر صوری و ظاهری است! این طور نیست. 
دهه ی فجر بــرای ملت ایــران، بلکــه برای 
ملت های مسلمان و در همه جا - و شاید برای 
دنیا به یک معنا - یک مبدأ عظیم تاریخی اســت. این 
حادثه، حادثه ی بزرگ و ذوابعادی است. واقعاً چه کسی 
تا به حال توانســته آن قضیه ای را کــه در دهه ی فجر 
اتفــاق افتــاد، از دیدگاه هــای جامعه شناســی و 
انسان شناسی، درست تشریح کند؟ کدام مان این کار را 

کرده ایم؟ دشمن قلم در دست گرفته و خواسته که این 
قضیه را با تحریــف و دروغ و آرایش هــای بی معنی، 
منعکس کند. دشــمن روی آن کار کرده؛ اما دوستان، 
عظمت آن را کجا توانسته اند بیان کنند؟! واقعاً حادثه، 
خیلی عظیم است؛ بنابراین، معرفی این حادثه، به هر 
شکل که بشود، یک حســنه و بلکه یک فریضه است. 
یکی از وســایل معرفی، این اســت که یاد این ایام در 
ذهن ها زنده بماند. وقتی که این ایام می رسد، باید این 

فراز را بفهمند و همه به یاد بیاورند  71/11/5

ماجرای راه آهنی که رضاخان به آن می نازید

اگر ملت نداند چه خطراتی بر سر راه اوست، ضربه می خورد روایت تاریخی

بدتر از
قاجار

هنوز نتوانسته ایم عظمت دهه فجر را بیان کنیم

اساس	سياست	آن	رژیم،	بر	وابســتگی	بود.	چند	نفر	دولتمرد	نسبتا	شــجاع	یک	روز	در	زمان	رضاخان	پيدا	شدند	و	
یک	قرارداد	نفتی	را	نوشتند	که	منافع	ملت	ایران،	تا	حدودی	در	آن	مالحظه	شده	بود.	به	خاطر	انگليسی	ها،	رضاخان	
با	چکمه	هایش	وارد	اتاق	هيات	دولت	شد	و	نوشــته	های	آنها	-	پرونده	ی	نفت	-	را	گرفت،	در	آتش	بخاری	انداخت	و	
جلو	چشم	آنها	سوزاند!	این،	چيزی	اســت	که	خود	آنها	نوشــته	اند.	امثال	تقی	زاده	و	دیگران	این	ماجرا	را	نوشته	اند.
سياست،	سياست	وابســته	بود.	راه	آهن	هم	که	می	کشــيدند،	بيش	از	آن	که	برای	ایران	و	تجارت	ایران	باشد،	به	نفع	
اتصال	دو	جبهه	ی	متفقين	بود	که	آن	روز	بایســتی	عليه	آلمان	می	جنگيدند.	راه	آهن	سراسری	این	است!	)راه	آهن	
شمال	و	جنوب	برای	این	بود	که	شوروی	آن	روز	را	به	جنوب،	در	خليج	فارس	که	محل	استقرار	انگليسی	ها	بود	وصل	
کنند	تا	بتوانند	سالح	منتقل	نمایند،	و	جبهه	های	جنگ	متفقين	عليه	متحدین	-	آلمان	و	همکارانش	-	همواره	قادر	
به	دفاع	باشد.(	راه	آهن	هم	برای	این	کشيده	می	شد.	طرفداران	رژیم	منحوس	و	تفاله	های	رژیم	گذشته،	بعد	از	گذشت	
پنجاه	سال،	هنوز	که	هنوز	است،	صحبت	راه	آهن	شمال	و	جنوب	را	می	کنند؛	راه	آهنی	که	براساس	طرحی	خائنانه	و	

۷6/5/12	 بی	توجهی	به	استقالل	این	ملت	به	وجود	آمد	و	در	آن،	آبرو	و	شأن	این	ملت	رعایت	نشد.		

به مناسبت 6 بهمن، سالروز حماسه ی مردم آمل در دفع حمله ی منافقین

در اواسط دهه ی چهل میالدی قرن بیستم، مستندی با عنوان "پیروزی اراده"، مردم جهان را تحت تأثیر قرار داد. مستندی که نشان می داد، آلمان ها  
که کمتر از دو دهه قبل، در جنگ جهانی اول کامال شکست خورده و صنایع زیربنایی خود را از دست داده بودند، به یک باره تصویری شگرف از ارتشی 
متحد، عظیم و با انضباط را در قالب مستندی 114 دقیقه ای تولید و در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران به نمایش در  آوردند. این فیلم و مستند دیگری با نام 
"المپیا"، رفته رفته آلمان ها را به عنوان قدرتمند ترین نیروی نظامی و برترین ژن انسانی در جهان معرفی کرد که نتیجه ی آن اقبال بخشی از افکار عمومی دنیا از 
سویی و از سویی دیگر، وحشت گروهی دیگر از قدرت آلمان ها و در نتیجه مهیا شدن شرایط برای آغاز یورش نظامی آلمان شد. و اینها همه یعنی قدرت سینمای 
مستند که می تواند در خدمت استعمار یا استقالل کشور ها قرار بگیرد. برای همین در جمهوری اسالمی سینمای مستند باید ابزاری باشد در جهت اصالح گری 

جامعه و در خدمت حل مشکالت مردم.


