
سـمت  بـه  نگاه هـا 
حرکـت  کسـی  دوربیـن، 
سـیب. بگیـد  همـه  نکنـد، 
ایـن مکالمات احتمـااًل آخرین 
عکـس  عـکاس  سـخنان 
نماینـدگان  حضـور  جنجالـی 
داود  امامـزاده  در  مجلـس 
اسـت. ویرانگـر  سـیل  از  پـس 
مسـئولین  میدانـی  حضـور 
نکتـه ای  حـوادث،  از  پـس 
ارزشمند و موهبتی بزرگ است 
و  مشـکالت  مشـاهده  کـه  چرا
چالش هـای موجـود از نزدیـک 
توسـط مدیـران به مراتـب بهتـر 
از نشسـتن در اتـاق دربسـته و 
تلویزیونـی  پشـت  تصمیمـات 
می توانـد بـه یـاری مـردم بیایـد 
کـردن آش ایـن  گاهـی شـور  امـا 
زحمـات  می توانـد  حضـور، 
خدمتگزاران واقعی را هم از بین 
بـرده و نـگاه منفـی را بـه حضـور 
آورد. پدیـد  صحنـه  در  آنهـا 
از  پـس  و  اخیـر  روز هـای  در 
کشـور  سـیل های سراسـری در 
کـه تخریب های متعـددی را در 
پی داشـت مسـئولین کشوری 
در صحنه حضور داشتند. وزیر 
کشور، اسـتاندار تهران، شهردار 
کسـانی بودنـد  تهـران از جملـه 
که حضور سـریع آنها در صحنه 
قطعـًا  و  اسـت  قابل تقدیـر 
می توانند با استفاده از امکانات 
در اختیـار خـود در جهـت رفـع 
امـا  بردارنـد.   قـدم  مشـکالت 
مسـئولین  حضـور  هرچقـدر 
کار پسـندیده ای بـود  اجرایـی، 
مجلـس  نماینـدگان  حضـور 

بـود. مضحـک  و  بی ارتبـاط 
کسانی که باید در صحن علنی 
نشـان  را  خـود  هنـر  مجلـس 
کار خود قوانینی  دهند و با ابزار 
بـروز  مانـع  کـه  کننـد  وضـع 
حـوادث این چنینـی شـوند در 
سـاعات اولیه سـیل در منطقه 
کردنـد، حضـوری  حضـور پیـدا 
عکس هـای  به واسـطه  کـه 
جـز  شـده  منتشـر  عجیـب 
جهـادی  نیروهـای  تخریـب 
عایدی دیگری در پی نداشت. 
کـه هرکسـی  اولیـه  در سـاعات 
اسـت  کاری  انجـام  دنبـال  بـه 
گرفتـن  عکـس  وقـت  کسـی  و 
دسـته جمعی  عکـس  نـدارد 

در  مجلـس  نماینـدگان 
یـا  گل والی  وسـط 

عکـس سـلفی بـه 

می آیـد؟  سـیل زدگان  چـه کار 
اتفاقـات  ایـن  از  قبـل  گـر  ا آیـا 
بزنیـد  بـاال  همـت  آسـتین 
بیشـتر از پاچه هـای گلی بعـد از 
کار ملـت نمی آیـد؟  حادثـه بـه 
البتـه نبایـد از حضـور به موقـع 
حضورشـان  کـه  مسـئولینی 
کـه  یـادگاری  عکـس  بـرای  نـه 
مـردم  بـه  کمک رسـانی  بـرای 
گذشـت.  بی تفـاوت  بـود 
تهـران  اسـتاندار  مثـال  بـرای 
از  کـه  اسـت  کسـانی  از  یکـی 
اولیـن سـاعات سـیل امامـزاده 
از آن در فیروزکـوه  پـس  و  داود 
و  داشـت  حضـور  میـدان  در 
عـالوه بر تصمیمـات مدیریتی، 
ماننـد یک نیـروی جهادی 
پابه پای دیگر نیروها 
تـا  می کنـد  کار 

بـاری از دوش مـردم سـیل زده 
بـردارد. از او عکـس و فیلم هـای 
مجـازی  فضـای  در  متعـددی 
پخـش شـده اسـت امـا تفـاوت 
عکس هـا  دیگـر  بـا  او  عکـس 
که او حتی لحظه ای  آنجاسـت 
بـا دوربین هـا هماهنـگ نشـده 
چیـده  میزانسـنی  و  اسـت 
کجـا وارد  از  او  تـا  نشـده اسـت 
و  بایسـتد  کجـا  در  و  شـود 
چگونـه بـه دوربیـن نـگاه کنـد و 
سـیل  درس  مهم تریـن  شـاید 
روز هـای اخیـر بـرای مسـئوالن 
و نمایندگان مجلس این باشد 
کاری را  گر انسـان برای خدا  که ا
انجـام دهـد خداونـد او را بـزرگ 
و  تعریـف  بـرای  گـر  ا و  می کنـد 
انجـام  اقدامـی  مـردم  تمجیـد 
دهـد خـوار و ذلیـل خواهد شـد

2| جهاد تبیین در هیئت
3| گشت ارشاد؛ خوب بد جلف!!!
4| لطائف قرآنی شب دوم محرم
4 | خالصه سخنرانی شب دوم محرم
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یه گفتمان انقالب اسالمی نشر
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کـه عدالـت در مقابـل ظلـم و حـق در  حمـّرم ماهـی اسـت 
کـه در  کـرده و بـه اثبـات رسـانده اسـت  مقابـل باطـل قیـام 

وز شـده اسـت. یـخ، مهیشـه حـق بـر باطـل پیـر طـول تار

فرعون آل  مؤمن  اّول:  نمونه 
که  در یادداشت شماره قبلی اشاره شد 
هیئات از جمله مجموعه هایی هستند 
دررابطه با  مؤثری  نقش  می توانند  که 
کنند و ما به دنبال این  جهاد تبیین ایفا 
قرآنی  نمونه هایی  ارائه  با  که  هستیم 
جهت  در  هیئات  برای  را  راهکارهایی 
پرداخت این وظیفه مهم برای هیئات 
امروز هستیم. در این شماره قصد داریم 
بپردازیم. نمونه ها  همین  از  یکی  به 
تبیین  قرآنی جهاد  نمونه های  از جمله 
است  فرعون  آل  مؤمن  حق،  بیان  و 
موسی  حضرت  عصر  با  هم زمان  که 
مردم  از  را  خود  ایمان  و  می کرده  زندگی 
َرُجٌل   ...( است.  می داشته  نگاه  مخفی 

)... ِإیَماَنُه   َیْکُتُم  ِفْرَعْوَن  َءاِل  ْن  ّمِ ْؤِمٌن  ّمُ
که فرعون پس از  ماجرا بدین قرار است 
کشتار فرزندان ذکور بنی اسرائیل پیشنهاد 
قتل حضرت موسی  )ع( را می دهد و در 
فرعون  آل  مؤمن  که  هست  همین جا 
شروع به اظهارنظر می کند. در این داستان 
چند نکته ظریف پنهان شده که می تواند 
بدهد. ارائه  مناسبی  الگوی  یک  ما  به 
که در این موقعیت  نکته اول این است 
ترتیب نقل شده است:  سه قول بدین 
ابتدا قول فرعون مبنی بر کشتن حضرت 
موسی سپس قول حضرت موسی و بعد 
هم قول مؤمن آل فرعون. از کنار هم آمدن 
این سه قول می توان چنین برداشت کرد 
که در جایی که قول جبهه باطل ظاهری 

فریبنده و محکم دارد، باید به کمک قول 
جبهه حق شتافت، و نباید به صرف قول 
کرد، بلکه تکرار حقایق  کتفا  ولی جامعه ا
توسط خواص واسطه در هیئات، عاملی 
است که حق را در ظاهر نیز محکم می سازد.
از  فرد  این  که  است  این  دیگر  نکته 
ُمْؤِمٌن  َرُجٌل   ...( بود:  فرعون  آل  خود 
موسی  حضرت  از  و   )... ِفْرَعْوَن  آِل  ِمْن 
از  شخصی  وقتی  لذا  می کرد؛  دفاع 
به  خود  سؤاالت  با  را  آن ها  خودشان، 
به خدا  ایمان  به  فروبرده و سپس  تفکر 
دارد. بیشتری  تأثیر  می کند،  دعوت 
از این نکته شاید بتوان این گونه برداشت 
اهالی  از  مداح  و  سخنران  گر  ا که  کرد 
همان منطقه باشند، بهتر بتوانند وظیفه 
و  مخاطب  بر  تأثیر  راستای  در  را  خود 
آن ها  افکار  و  اندیشه ها  رشد  و  پرورش 
در  بیشتری  مقبولیت  و  دهند  انجام 
باشند. داشته  مخاطبان  قلب  و  ذهن 
درک  سطح  درنظرگرفتن  دیگر  نکته 
مخاطبان است. باتوجه به اینکه معمواًل 
مخاطب هیئات عموم مردم هستند باید 
جذاب  و  ساده  قالبی  در  را  دین  معارف 
کرد و از پیچیده گویی دوری نمود.  بیان 
که مؤمن  در اینجا نیز مشاهده می کنیم 
که چرا به صرف  آل فرعون بیان می کند 

صحیفه امام؛ ج 5، ص 177

محرم ماه پیروزی حق بر باطل

اهلل  من،  پروردگار  می گوید  کسی  اینکه 
است، می خواهید او را بکشید؟ درحالی که 
برای  پروردگار  جانب  از  روشنی  دالئل 
گر دروغگو باشد، دروغش  که ا شما آورده 
ضرری  شما  به  و  اوست  خود  ضرر  به 
گر راست گو باشد، حداقلش  نمی رساند و ا
که بر سر امم  که برخی از آنچه  آن است 
می آید. هم  شما  سر  به  آمد،  پیشین 
که وی بحثی  نکته بحث همین جاست 
که فقط دو قسم دارد،  را مطرح می کند 
کاذب است یا صادق، و  یعنی آن فرد یا 
تصور این دو قسم هم برای عموم مردم 
آسان است. در ابتدای سخن نیز قسمی 
که باطل و نادرست است مطرح می شود 
بسته  آن  پرونده  و  شده  جمع  زود  که 
بر  از حد  بیش  که جوالن  می شود، چرا 
قسمت نادرست ماجرا، می تواند موجب 
ماندگاری طوالنی تری در ذهن مخاطب 
آخرین  معمواًل  چون  همچنین  بشود. 
بیشتر  مخاطب  ذهن  در  انسان  کالم 
)راست گو  صحیح  قسم  می ماند،  باقی 
بودن( به عنوان بخش پایانی کالم مطرح 
می شود تا همین قسم در ذهن مخاطب 
که در  باقی بماند. پس چه خوب است 
بحث های خود، ابتدا آن قسم نادرست 
گفته و سریع رد شویم و سپس قسم  را 
درست را گفته و متناسب با فضای بحث 
به استحکام آن بپردازیم تا به خوبی در جان 
)... دارد  )ادامه  بدواند.  ریشه  مخاطب 

جهاد تبیین درهیئت»بخش دوم«
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 خــــــوب: 
و  ارشاد  گشت  از  صحبت 
حجاب و غیره راه رفتن روی تیغ 
افراد  درگیری  دلیل  به  است! 
به خصوص  و  جامعه  از  زیادی 
و  بسیار  صحبت های  از  بعد 
کنکاش های فراوان حول آن. به 
نظر مهم ترین چالش این موضوع 
عدم تفکیک مسائل مختلف در 
آن است. هرچند در حال حاضر 
ارشاد  گشت  اسم  به  نهادی 
طریق  از  و  ندارد  خارجی  وجود 
نهاد دیگری با مسئله بی حجابی 
مواجهه می شود لکن هدف واحد 
اسالمی  حکومت  هدف  است. 
بسترسازی  و  افراد  یکایک  رشد 
است.  دین داری  سهولت  برای 
باید  را هم  با بی حجابی  برخورد 
فهمید!  چهارچوب  همین  در 
ازبین رفتن حیا و عفت در جامعه 
خود بستر رشد جرایم و فسادهای 
از  بنابراین  شد  خواهد  دیگر 
بی حجابی  جرم انگاری  طریق 
با این تهدید می رویم  به مقابله 
و حکومت نیز باید ضامن اجرای 
احکام اسالمی و دین داری باشد 
اّما توجه به سه مطلب ضروری 
با  برخورد  هیچگاه  اواًل  است؛ 
قضایی  دستگاه  در  بی حجابی 
نیست  مسئله  حل  گام  اولین 
بلکه ضامن عدم زوال حیا و عفت 
در جامعه اسالمی است پس آمار 
را  بی حجابی  افزایش  یا  کاهش 
نباید در نسبت مستقیم با گشت 
دستگاه  برخوردهای  و  ارشاد 
جرم  ثانیًا  سنجید؛  قضایی 
معنای  به  بی حجابی  دانستن 
اشخاص  تمام  بودن  مجرم 
نیست!  حاضر  حال  بی حجاب 
و اندکی دقت این امر را مشخص 
می کند؛ فرق است میان فردی که 
عامدانه مراعی حجاب نیست و 
کسی که غیرعامدانه چنین است. 
فعالیت  شاهد  مکرراً  )کمااینکه 
فضا  این  در  دشمن  عامدانه 
هستیم.( ثالثًا اثبات چیزی مانع 

انجام دیگری نیست یعنی برخورد 
جامعه،  کف  در  بی حجابی  با 
مانع برخورد با منشأ مشدد این 
مسئله نیست یعنی الزم است با 
گسترش  که از  افراد یا نهادهایی 
سود  جامعه  در  پدیده  این 
می برند نیز برخورد شود و چه بسا 
باشند. برخوردها  اول  صف  در 

بــــــد :
تابه حال دیده اید پای ون گشت ارشاد 
مثالً به مجموعه ایران مال باز شود؟ 
ورود  جلوی  مأمور،  بانوان  مثالً  یا 
بازیگران زن با آن پوشش فاجعه شان 
بگیرند؟  فجر  جشنواره  کاخ  به  را 
خاطره ساز،  سبز  ون های  این  اصالً 
اجتامعِی  زیست  با  کاری  تابه حال 
و  سعادت آباد  زحمتکش!  مردِم 
داشته اند؟ الهیه  و  فرشته  و  جردن 

مواجهیم،  تلخ  طنز  یک  با  ما  پس 
منت. این  عنوان  شبیه  دقیقاً 

رشعی  حدود  از  صحبت  وقتی  چرا 
یکباره  به  می شود،  دینی  مبانی  و 
می رویم رساغ محدودکردن دسرتسی 
خدمات  و  مرتو  به  قانون شکنان 
آب  بودن  گل آلود  چرا  عمومی؟ 
منی کنیم؟ دنبال  رسچشمه  از  را 

نفس کشیدنشان  لحظه لحظه  اینها 
است،  قانون  به  دهن کجی 
و  اسالمی  انقالب  به  دهن کجی 
و  مستضعفین  یعنی  مردمش 
است. عدالت  تحقق  یعنی  آرمانش 
زدود. رسچشمه  از  را  گل ها  باید 

جــــلف:
در  ارشاد  گشت  های  نام  تاکنون 
لس  در  ارشاد  گشت  یا  نیویورک 
مگر  اصالً  اید؟  شنیده  را  آنجلس 
معموالً  داریم؟!  هم  چیزی  همچین 
دارد  عادت  ماها  از  خیلی  ذهن 
دو  قالب  در یک  را  مسائل مختلف 
بعدی یا دو    قطبِی خوب و بد، مثبت 
و منفی یا مخالف و موفق فهم کند 
و بعد هم به تصویر بکشاند. یعنی 
فقط و فقط از درون به مسائل نگاه 
نتیجه اش  می کند. همین می شود 
که بعضی پاسخ ها یا مسائل غافلگیر 
شوند.  می  باور  سخت  و  کننده 
و  بله  بگوییم  باید  پاسخ  در  اما 
در  اینکه  برای  بله  بلـــــــــــــــه. 
طول تاریخ نه چندان دور کشورهایی 
ایاالت متحده آمریکا - که دم  چون 
از  دفاع  و  آزادی خواهی ها  انواع  از 
ارشاد  گشت   - می زنند  زن  حقوق 
دارد  سابقه  نتنها  بد  پلیس  به عنوان 
فعالیت هایش  از  هم  اخیراً  بلکه 
است.  رسیده  گزارش  رسانه ها  در 
بلـــــــــــــــه که خیلی مهم تر است 
و اینجاست که پاسخ سطح باالتری از 
وجود  گواهی  می رود  انتظار  مسئله 
گشت ارشادهایی جلف )یعنی خیلی 
سبک و بی مغز و خارج از تعادل( نه 
به این نام و نشان بلکه با این سبک 
اجتامعی  ساحات  متام  در  سیاق  و 
از  است.  عامل  و رشق  غرب  در  برش 
گرفته  بیان(  آزادی   ≠( بیان  خفقان 
جمله  از  آن ها  نژادپرستانة  انواع  تا 
همین جنایات رسیالی پلیس آمریکا 
تازه  رنگین پوست.  افراد  برابر  در 
در  فراوانی  منونه های  اینها  از  غیر 
مورد حفظ امنیت فضای مجازی هم 
کرد؟! تأملی  نباید  واقعاً  آیا  هست. 

گشت ارشاد 
خـــــــــوب     ،     بـــــــــــد     ،    جــــــلف!!!!

اما سؤال مهم، اصالً قانون شکن کیست؟
قانون شکنی رسامً در دوره سازندگی 
اداره  بهانه  به  وقتی  شد.  زده  کلید 
به  رسمایه ها،  بازگشت  و  کشور 
این  و  شد  داده  باج  رسمایه دارها 
شد بدعتی دامئی که عده ای بشوند 
این  خوردن  روزی  موجب  و  برنده 
خانواده شان  و  شوند  معرفی  ملت 
تجمل  مانور  مشغول  روز  و  شب 
که  غیرعادی شان  زیست  و  شوند 
قانون شکنی،  از رانت و  عجین شده 
جامعه،  این  جوانان  رؤیای  بشود 
آن. به  رسیدن  باطل  خیال  به 

است،  پوشش  و  لباس  مسئله  اگر 
جدابافته  تافته های  این  پوشش  چرا 
از جامعه مسئله ما نیست، اینها که 
در ویرتین نشسته اند و شده اند الگو.
اینهاست. از  فراتر  مسئله  اما 

اینها رورسی را نه فقط از رس خودشان 
که از رس بقیه مردم هم برداشته اند.

به  را  زندگی شان  سبک  وقتی 
و  کردند  پرچم  و  زدند  چوب 
و  رفاه  و  موفقیت  الگوهای  شدند 
خوشبختی در ایران. به برکت زندگی 
اسالمی.  جمهوری  در  فراقانونی شان 
درباره  بحث  رسگرم  بیایید 
نشویم، پوشششان  



عدل  موضوع  مورد  در  اول  شب 
بدانیم  باید  حال  کردیم،  صحبت 
باشیم  عادل  اینکه  برای  قدم  اول 
ظلم  خودمان  به  که  است  این 
آیات  اساس  بر  امشب  نکنیم. 
می کنیم  معرفی  رو  گروه   3
می کنند: ظلم  خودشان  به  که 

که  هستند  کسانی  اول  دسته 
خودشان  شخصی  زندگی  در 
آن  یعنی  می کنند،  گم  را  راه 
داده  قرار  خداوند  که  را  تعادلی 
 53 آیه  در  قرآن  می زنند،  هم  بر 
می فرماید: زمر  مبارکه  سوره 

َعىََل  أرَْسَفُوا  الَِّذيَن  يَاِعبَاِدَي  قُْل 
رَْحَمِة  ِمْن  تَْقَنطُوا  اَل  أَنُْفِسِهْم 
نُوَب  الذُّ يَْغِفُر  اللََّه  إِنَّ  اللَِّه 
الرَِّحيُم. الَْغُفوُر  ُهَو  إِنَُّه  َجِميًعا 

عدد  یک  با  انسان  به عنوان مثال 
می شود  برطرف  نیازش  سیب 
ظرف  یک  بخواهد  اگر  ولی 
را  خودش  تعادل  از  بخورد  سیب 
هوای  به اصطالح  و  کرده  خارج 
داده.  قرار  بُت  را  خودش  نفس 
که  هنگامی  به عنوان مثال  یا 
علیهامالسالم   حوا  و  آدم  حرضت 
به زمین  از بهشت خارج شدند و 
»ظلمنا  عبارت  کردند  هبوط 
انفسنا« را بکار بردند یعنی از آن 
برایشان  خداوند  که  عدلی  مسیر 
شدند خارج  بود  کرده  تعیین 

که  هستند  کسانی  دوم  دسته 
بقیه  و  می کنند  ظلم  بقیه  به 
خارج  عدالتشان  مسیر  از  را 
سوره  در  خداوند  می کنند؛ 
می فرماید:  4 آیه  یونس  مبارکه 

النَِّساَء  طَلَّْقتُُم  إَِذا  النَِّبيُّ  أَيَُّها  يَا 
َة  الِْعدَّ َوأَْحُصوا  تِِهنَّ  لِِعدَّ فَطَلُِّقوُهنَّ 
تُْخرُِجوُهنَّ  اَل  َربَُّكْم   اللََّه  َواتَُّقوا 
أَْن  إاِلَّ  يَْخرُْجَن  َواَل  بُيُوتِِهنَّ  ِمْن 
َوتِلَْك  ُمبَيَِّنٍة   ِبَفاِحَشٍة  يَأْتنَِي 
ُحُدوَد  يَتََعدَّ  َوَمْن  اللَِّه  ُحُدوُد 
تَْدِري  اَل  نَْفَسُه   ظَلََم  فََقْد  اللَِّه 
أَْمرًا. َذلَِك  بَْعَد  يُْحِدُث  اللََّه  لََعلَّ 

در اینجا صحبت ناظر به هنگامی 
را  خود  همرس  مردان  که  است 
می شود  آیا  حال  می دهند  طالق 
کرد؟!  تعدی  فرد  این  حقوق  به 
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وه ها دبیر کارگر

عدالتش  از مسیر  را  زندگی وی  و 
آیه  جالب  نکته  کرد؟!  خارج 
فرد ظلم  اگر  که  اینجاست  کریمه 
ظلم  خودش  به  واقع  در  کند 
ُحُدوَد  يَتََعدَّ  »َوَمْن  است  کرده 
یعنی  نَْفَسُه«  ظَلََم  فََقْد  اللَِّه 
بقیه  زندگی  کسی  ندارد  امکان 
درحالی که  کند  خارج  تعادل  از  را 
مباند!  متعادل  خودش  زندگی 
دسته سوم ناظر به کسانی هست 
تعدی  و  ظلم  اینکه  بر  عالوه  که 
نباید  ندارند،  دیگران  به  نسبت 
به  هم  بقیه  که  بدهند  اجازه 
حقوقشان تجاوز کنند، خداوند در 
سوره مبارکه نساء آیه 97 می فرماید: 
الَْماَلئَِكُة ظَالِِمي  تََوفَّاُهُم  الَِّذيَن  إِنَّ 
كُنَّا  قَالُوا  كُْنتُْم  ِفيَم  قَالُوا  أَنُْفِسِهْم 
ُمْستَْضَعِفنَي يِِف اأْْلَرِْض قَالُوا أَلَْم تَُكْن 
ِفيَها  فَتَُهاِجُروا  َواِسَعًة  اللَِّه  أَرُْض 
فَأُولِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا.

این آیه مبین این هست اگر اجازه 
کند،  ظلم  به شام  که کسی  دادی 
کردی!  ظلم  خودت  به  واقع  در 
در  رحمةالله علیه  مطهری  شهید 
که حق هم  می فرماید  بحث حق 
است. گرفتنی  هم  و  است  دادنی 

آن گونه که دین و اصول عقاید را 
به ما آموزش می دهند، ما را دچار 
باید  اشتباه در فهم دین می کنند. 
الحاد  با  بدانیم مشکل قرآن کریم 
این نیست که کافر  نیست. قضیه 
و مرشک کسانی اند که خدا، نبوت 
یا امامت را قبول ندارند. مرشکین 
باور  او  خالقیت  و  به خدا  قریش 
داشتند. مشکل پیغمرب )ص( و قرآن 
با بد دین داری کردن و ایامن ناقص 
بی دینی  قرآن،  مشکل  بود.  آنها 
و  ناقص  دین داری  نیست،  مطلق 
هوشمندی  است.  شده  تحریف 
که  است  این  قرآن  کننده  تالوت 
هر جا خداوند به کفار و منافقین 
خودش  به  شخص  آن  زد  نهیب 
بیاورد. خودش  زمانه  به  و  بگیرد 

دین  تحریف کننده  عوامل  از  یکی 
این است که زمان را از دستورات 

امروز حجاب مسئله سیاسی است 
راستای  در  برهنگی  عقیدتی.  نه 
منافع قدرت ها به زن تحمیل شد. 
باید نظام سلطه را در نظر گرفت.

هر  در  معنایش  عبودیت 
از  اجتناب  با  متناسب  زمانی 
أَِن  است.  زمان  آن  طاغوت 
الطّاغوَت  َواجتَِنبُوا  اللََّه  اعبُُدوا 
از  باید  خدا  عبادت  برای 
زمان  در  کرد.  اجتناب  طاغوت 
است؟ شکلی  چه  به  طاغوت  ما 

بر  را  عبادت  )ره(،  خمینی  امام 
تفسیر  طاغوت  با  مبارزه  اساس 
می خواهد  اگر  کسی  می کرد. 
دین دار باشد منی تواند به سیاست 
کار نداشته باشد زیرا برای دین داری 
کامل باید زمان را شناخت و برای 
را  قدرت ها  باید  زمان  شناخت 
سلطه  نظام  نقشه  باید  شناخت. 
شناخت. را  صهیونیست ها  و 

باید  دهیم.  تغییر  را  زمان  باید  ما 
قدرت الهی را مجسم کنیم و قدرت 
باید  امام زمان )عج( را برگردانیم. 
دین ویژگی های زمان را تعیین کند.

دینی جدا کنند که در این صورت 
راه بدعت باز می شود. زمان شناسی 
را اگر از دستورات حذف کنیم ما 
و  کرده ایم  تحریف  را  دین  هم 
می شویم  منافقینی  و  کفار  جزء 
است.  دشمن  آنها  با  قرآن  که 
پس از بحث درباره اهمیت و اثر 
زمان باید از این بحث کرد که چه 
مختصات  تعیین کننده  عواملی 
هستند.  آن  تغییردهنده  و  زمان 
سطح  فرهنگ،  عمومی،  افکار 
و...  ابزار  زندگی،  سبک  آگاهی، 
تعیین کننده زمانه هستند. اما یک 
این  بر همه  که  دارد  عامل وجود 
موارد مؤثر است و مهم ترین عامل 
آن  می شود.  محسوب  زمان  تغییر 
امیراملؤمنین  است.  قدرت  عامل، 
َ الزماُن« لطاُن تََغريَّ َ السُّ )ع(: »إذا تََغريَّ

دانشگاه ها  و  دانشمندان  امروز 
که  می دهند  نظر  زمانه ای  در 
صهیونیست ها بر عامل سلطه دارند. 
باب  در  تعیین کننده اند.  قدرت ها 
مسئله حجاب اگر زمان و قدرت ها 
را در نظر بگیریم خواهیم یافت که 
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