
مـردم  مـا  از  وعده هایـت،  رئیسـی 
کـه از در  حمایـت ... پـای مبـارک را 
خانه بیرون بگذاریم مردم را مشاغل 
و کسوت های مختلف خواهیم دید؛ 
طبیعت را خواهیم دید. همه وهمه 
در حیـن انجام وظیفـه خـاص خـود 
یک امر مشـــــترک را دنبال می کنند. 
مأمور ادارات آب، برق، گاز و ... میزان 
کـرد.  خواهـد  کنتـرل  را  مـا  مصـرف 
پزشـک سـامت مراجعیـن را پایـش 
دانش آمـوزان  برگـه  معلـم  می کنـد. 
تصحیـح  تـرم  یـک  از  پـس  را  خـود 
گـر دقت کنیم در  خواهـد کـرد. اصـًا ا
کارهـای خودمان مثل  کوچک ترین 
هسـتیم  مواظـب  راه رفتـن  همیـن 
می گذاریـم.  کجـا  را  خـود  پـای  کـه 
کارنامـه ای ولـو  بـرای همـه ایـن امـر 
در  سـاده  تحلیـل  یـک  شـکل  بـه 
ذهـن ارائـه می دهیـم. همـه اینهـا را 
کـه بـه امـر مشـــــترک امتحـان  گفتـم 
را هـر  و سـنجش برسـیم. )اسـمش 
کـه خودتـان راحت تـر هسـتید،  چـه 
بگذریـم  کـه  این هـا  از  بگذاریـد(.  
بیاییـم،  جلـو  هـم  بـا  گام بـه گام  و 
فـرد،  زندگـی  صحنـه  صحنـه،  اصـًا 
اسـتناد شـاهدان  بـه  انسـان ها  فـرد 
مختلـف مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد 
و به حسـاب آن رسـیدگی می شـود. 
آیات زیادی از قرآن به طور مسـتقیم 
و غیرمستقیم به این حقیقت اشاره 
َیعَمـل  َفَمـن  آیـه  همچـون:  دارد، 
ٍة َخیـًرا َیـَرُه﴿۷﴾... در سـوره  ِمثقـاَل َذّرَ
ْن 

َ
أ ِلَیْعَلـَم  آیـات   زلـزال و همچنیـن 

حـاَط ِبمـا 
َ
ِهـْم َو أ ْبَلُغـوا ِرسـاالِت َرِبّ

َ
َقـْد أ

َعـَددًا  َشـْي ٍء   
ّ

ُکَل ْحصـی  
َ
أ َو  َلَدْیِهـْم 

ایـن  بـر  عـاوه  جـن.  سـوره  در   ﴾28﴿
سـیره معصومیـن علیهم السـام نیـز 
گـواه اسـت. فـراوان  بـر ایـن ادعـای ما 
ارزیابـی  و  نظـارت  از  نهج الباغـه  در 
عملکـرد والیـان و کارگزاران حکومتی 
علیه السـام  امیرالمؤمنیـن  توسـط 

ماننـد نامـه بـه مصقلـة بـن هبیـرة، 
کـم  عثمـان بـن حنیـف انصـاری حا
دارد.  وجـود  مثـال   ... و  بصـره 
همچنین در کتاب بحاراالنوار، جلد 
کـه  دهـم از حضـرت رضـا )ع( داریـم 
گروهـی مـورد  حضـرت رسـول )ص( 
گزارش رفتار  اعتمـاد را برای ارزیابی و 
و عملکرد فرمانده سپاه خود همراه 
ارزیابـی عملکـرد  او می فرسـتادند.  
امـر بسـیار میمـون و مبارکـی اسـت و 
گـر عادالنـه و هوشـمندانه و حرفـه  ا
نقـاط  می کنـد،  غوغـا  شـود  انجـام 
ضعـف را شناسـایی و نقـاط ضعـف 
و قـوت را شناسـایی و زمینـه را بـرای 
رسـیدگی بـه آن هـا مهیا می کنـد. اما 
مهم تـر  و  حسـاس تر  کار  ایـن  آنجـا 
کـه بحـث نه یک فـرد بلکه  می شـود 

یـک جمـع، آن هـم دولـت و 
ایـن  باشـد.  حکومـت 

مقولـه در همـه 

پیگیرهـای  و  پای کارهـا  دنیـا  جـای 
آن  نتایـج  از  داراسـت.  را  خـود 
 The چـون  شـاخص های  ایجـاد 
 Government Performance Index
GPI((. بلــــه! خیلـی خـوب حـدس 
آن  وقـت  سـال  یـک  از  پـس  زدیـد 
عملکـرد  ارزیابـی  بـه  کـه  رسـیده 
از  برسـیم.  رئیسـی  آقـای  دولـت 
انتخابـات  ابتـدای ماجـرای  همـان 
کولـه بـاری از  و مناظـرات، ایشـان بـا 
وعده هـا بـه اسـتقبال مـردم آمدند و 
مـردم هـم بـا صبـوری منتظر اجـرای 
صحبت هـای  از  مانده انـد.  آن هـا 
آقـای رئیسـی مجموعـًا 76 وعـده به 
بـه  نزدیـک  کـه فقـط  ثبـت رسـیده 
55% آنها اقتصادی هسـتند و از این 
و  ترتیـب %21/4، %73/8  بـه  رقـم 
4/8%، محقـق شـده، در حال 
کنون  اجرا هسـتند و تا
در  و  نشـده  محقـق 

ایـن  هسـتند.  برنامه ریـزی  دسـت 
گر  ارقام در عین اینکه نشان از تماشا
و  هشـدار  امـا  دارد  دولـت  نبـودن 
وقت شناسـی  بـرای  جـدی  نقـدی 
سـیزدهم  دولـت  دقیـق  عملکـرد  و 
در ادامـه مسـیر را می رسـاند. هنـوز 
بـورس  کـه در  اشـکاالت سـاختاری 
و سـامانه پرداخـت یارانه هـا بودنـد 
همچـون  مهمـی  اشـکاالت  و 
سـاخت مسـکن، خـودرو و مالیـات 
ارز  حـذف  از  حاصـل  تغییـرات  و 
مـردم  دل مشـغولی  مایـه  ترجیهـی 
کـه دولـت بایـد بـا تـوکل و  می شـود 
کنـد.  کـرده وفـا  اراده بـه آنچـه عهـد 
گلگـی مـردم از  در آخـر هـم بگوییـم 
کـه  بعضـی وزرا واقعـًا بـه حـق اسـت 
ایـن هم مطالبـه ای از رئیس جمهور 
شـماره های  در  بـود.  خواهـد 
آینـده بـه توفیـق الهـی بـه جزئیـات 
می شـود. پرداختـه  وعـده  هـر 

2| راه نجات از دریای هالکت و نابودی
3| هیئت تراز انقالب اسالمی
4 | اهمیت محتوای منبرها

گشــت ارشــاد برای مردم یا مســئولین؟

یه گفتمان انقالب اسالمی نشر

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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کـه جـان بایـد پایـش داد. مهـان مهمـی اسـت  وز مطلـب مهـم اسـت. از مهمـایت اسـت  امـر
که پیغمبر اسـام بیسـت و سـه  کـه سـید الشـهداء جانـش را داد برایـش، مهـان مهمـی اسـت 
کـه حضـرت امیر - سـام اهلل علیـه - هجده  سـال زمحـت برایـش کشـید، مهـان مهمـی اسـت 
کـرد... بـرای اینکـه  کـه معاویـه دعـوی اسـام مـی  یت  کـرد در صـور مـاه بـا معاویـه جنـگ 
یـک سـلطان جائـر بـود، بـرای اینکـه یـک دسـتگاه جائـر بـود، بایـد بـه زمینـش بزنـد. آن قـدر 
کشـت؛ بـرای چـه؟ بـرای اینکـه  کشـن داد، آن قـدر از آهنـا را هـم  رگـوارش را بـه  از اصحـاب بز

اقامـه حـق بکنـد، اقامـه عـدل بکنـد.

در جهان هستی دو نوع موجود وجود 
و  بوده  فنا  به  رو  که  موجودی  دارد. 
نیست و نابود خواهد شد و موجودی 
که باقی می ماند و ابدی خواهد بود. 
چه امپراطوری های عظیمی که در هم 
کنون کسی جز اسمی از آنها  شکستند و ا
به خاطر ندارد. چه دانشمندانی که نبوغ 
آنها را در زمانه خود بی نظیر می دانستند 
اما حال جز تندیسی از آنها باقی نمانده. 
که جنگ های بزرگی  چه فرماندهانی 

تاریخ  امروز  اّما  رساندند  پیروزی  به  را 
آنها را قاتلین بزرگ می نامد. همه اینها 
روبه زوال  فانی  از موجودات  نمونه ای 
هستند هرچند پیروز، قدرتمند و نابغه 
علی  بن  حسین  راز  و  رمز  بودند.  و.. 
چیست که ۱۴۰۰ سال پیش کشته شد 
گیرتر و زنده تر می شود؟!  اّما روزبه روز فرا
کسانی  پاسخ این سؤال را نمی توان از 
گرفت. باید  که خود رو به فنا هستند، 
که پاسخ  از سرچشمه ابدیت پرسید 

چیست؟ پاسخ این است: »کّل شیٍء 
به  رو  چیزی  هر  وجهه«  اال  هالٌک 
او.  ذات  مگر  است  نابودی  و  کت  ها
گیرتر خواهد  حسین باقی می ماند و فرا
از سنخ  او  از خداست.  او  که  شد چرا 
خدای  هدیه  حسین  است.  ابدیت 
کت  ازلی و ابدی است تا من و تو را از ها
نجات دهد. رمز موفقیت من و تو نیز 
کشتی نجات  اتصال است. اتصال به 
الهی در دریایی که موج ها و طوفان های 

صحیفه امام؛ ج 6، ص 33

هدف قیام عاشورا، اقامه حق و عدل

و  نابغه ها  و  امپراطورها  سهمگین آن 
انسان های بزرگ را از پای درآورده. تو 
می خواهی کجا باشی؟ در صف عظیم 
فرعون ها و نمرودهایی که خورد شدند 
و شکستی عظیم تر در انتظار آنهاست؟ 
یا در صف خمینی ها و حاج قاسم هایی 
به زانو  را  ابرقدرت ها  و  دنیا  بی ادعا  که 
که  نشود  تصور  این طور  درآوردند؟ 
فرعون ها و  امثال آنها یک اسطوره ای 
در ایام دور بوده اند. نه! فرعون در مصر 
نیز در مصر نفس  استکبار ورزید و ما 
خود تکبر می ورزیم. ما هم به اندازه خود 
فرعون مصر خویش هستیم. مانع بزرگی 
که سر راه من و تو هست برای رسیدن 
حسینیان،  و  عاشوراییان  صف  به 
و  منیت  همین  سعادتمندان، 
فرعونیت است. خمینی ها بر فرعون 
که انقابی  درون خویش غالب شدند 
که همچون  از سنخ عاشورا رقم زدند 
قیام حسین علیه السام طاغوت عصر 
انتهای ماجرا  این  و  به زانو درآورده.  را 
که  نیست. حسینی دیگر خواهد آمد 
با آمدن او سلسله قیام های حسینی 
در طول تاریخ، به ثمر خواهد رسید. 
مظلومیت  قلم  با  قصه  دیگر  بار  این 
زمان  بار  این  نمی شود.  نوشته 
کامل و تمام  کامل است. غلبه  غلبه 
آخرالزمان. یزید  بر  آخرالزمان  حسین 

راه نجات از دریای هالکت و نابودی
زاده علیرضا جعفر
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توصیف  و  تبیین  برای 
اسامی،  انقاب  طراز  هیئت 
فرموده های  به اندازه  شاید 
طی  در  رهبری  معظم  مقام 
انقاب  از  پس  سال های 
شورانگیز  پدیده  این  درباره 
مذهبی، هیچ منبعی متقن تر 
و دقیق تر و درعین حال خاصه 
نداشته  وجود  مورد  این  در 
مشخص  وجه  چند  از  باشد. 
بیان  به  بدین گونه  می توان 
پرداخت مهم  این  تشریح  و 
از نظر فضا و جو هیئت باید 
و  »منطق«  عنصر  از  تلفیقی 
آقا  حضرت  باشد.  »عاطفه« 
در یکی از سخنرانی های خود 
حرکت  »اساس  فرموده اند: 
عمومی تشیع عاوه بر منطق 
قوی بر عواطف بود. از روز اول تا 
امروز در کنار عقل، عشق حضور 
جدی داشت؛ برای همین هم 
حرکت تشیع نابود نشد یعنی از 
بین نرفت و اال باید صد مرتبه 
در امواج متاطم سیاست های 

متعرض و عنان آلود نابود شده 
بود. منطق قوی است. یعنی 
اّما  نیست،  عواطف  صرف 
منطق تنها هم نیست. عواطف 
است.  درآمیخته  آن  با  هم 
که  است  آن  جا هایی  از  این 
عقل و عشق با هم می  سازد.« 
منبر  منظر  از   )1381/7/20(
هیئت،  در  علما  بیان  و 
»هیئت  های مذهبی باید کاس 
که به  درس باشد« یعنی افراد 
از  می روند  و  می آیند  هیئت ها 
حضور در آنها به علم و فهم و 
اضافه  معرفتشان  و  بصیرت 
باشند  فهمیده  »مثًا  شود. 
چه  عاشورا  عوام  و  خواص  که 
کسانی بودند و چه موضوعاتی 
در  عده ای  تا  شد  موجب 
علیه السام  معصوم  امام  برابر 
شهادت  به  را  او  و  بگیرند  قرار 
از   )1386/8/2( برسانند« 
جنبه ارتباط هیئت با مسائل 
اجتماعی و سیاسی جامعه، 
سکوالر  حسیِن  امام  »هیئِت 

هویت حسینی و هویت یزیدی 
در دوران حاضر مربوط به چه 
رهبر  چنانچه  است.  کسانی 
»فهمیدن  فرموده اند:  انقاب 
تاریخ  در  فقط  عاشورا  قضیه 
دید  باید  زمانی  هر  در  نیست، 
هویت  تشکیل دهنده  عناصر 
می شود؟  پیدا  کجا  یزیدی 
عناصر  باید  مقابلش  در  آن  گاه 
تشکیل دهنده هویت حسینی 
باید  منبر  آورد.  میدان  به  را 
اندیشه ساز  باشد،  انسان ساز 
باشد. روضه و نوحه و سینه زنی 
زنده  مسائل  از  را  فضا  باید 
پر  گاهی  آ و  معرفت  حسینی، 
مداحی   )1387/1/23( کند.« 
اشعار و سبک و آهنگ هیئت. 
در این باب حضرت آقا فرمودند 
»مداحی، معرفت افزایی است. 
و  معرفت  کندن  پرا مداحی، 
حکمت و امید و عقیده راسخ 
جوشاندن  مداحی،  است. 
دل ها  در  عواطف  چشمه های 
است؛ با استفاده از هنر شعر، هنر 
 )1392/2/11( اجرا.«  هنر  آواز، 
شما  شعر  فرمودند  همچنین 
قوی،  محکم،  خوب،  باید 
قانع کننده  و  مضمون  خوش 
باشد. گاهی قصیده ای که شما 
می خوانید، به اندازه چند منبِر 
تأثیر  خوش بیان  منبرِى  یک 
یکی   )1377/7/19( می گذارد. 
از چیزهایی که باید در این اشعار 
بلند  مفاهیم  از  عبارت  باشد، 
توحید  باب  در  مثًا   - اسامی 
یا نبوت - است. بهترین اشعار 
نبوت،  و  توحید  باب  در  قدما 
همین مدایحی است که شعرای 
و  دیوان ها  مقدمه  در  ما  بزرگ 

هیئت تراز انقالب اسالمی 

عاقه  مند  هرکس  نداریم!  ما 
)علیه السام(  حسین  امام  به 
به  عاقه  مند  یعنی  است، 
اسام  است،  سیاسی  اسام 
مقاتله  اسام  است،  مجاهد 
است، اسام خون دادن است، 
اسام جان دادن است؛ معنای 
)علیه  حسین  امام  به  اعتقاد 
آدم  این که  است.  این  السام( 
در یک مجلس روضه یا هیئت 
که مبادا  عزاداری مراقب باشد 
سیاسی  اسام  مباحث  وارد 
بشود، این غلط است. یکی از 
خصوصیات ائمه طاهرین این 
مبارزان  آن ها  همه  که  بوده 
فی سبیل اهلل  مجاهدین  و 
طاهرین  ائمه  از  یکی  بودند. 
در  این ها  که  ندارید  سراغ  را 
قرار  و مبارزه  موضع مجاهدت 
 )1382/8/2( باشد.«  نداشته 
معرفت  زایی و شناخت باید از 
هیئت  کارکردهای  مهم ترین 
کارها  مهم ترین  از  یکی  باشد. 
که به مردم بگوییم  این است 

ی محمد امیراکبر



کرده اند  ذکر  مثنوی هایشان 
)1368/10/28( گفته اند.  و 
هیئت همواره یکی از اثرگذارترین 
که  بوده  خودگردان  نهادهای 
مستقیم  ارتباط  مردم  آحاد  با 
ارتباط  این  به واسطه  و  دارد 
تک تک  رفتارها  در  نزدیک 
مستمعین خود نقش اساسی 
مسائلی  از  یکی  همواره  دارد. 
را  هیئت  دلسوزان  افکار  که 
این  ساخته  مشغول  خود  به 
که محتوای سخنرانی در  است 
هیئت چه مقدار بر رفتار فردی 
اثرگذار  مستمعین  اجتماعی  و 
گر زندگی هر فرد را به دو  است. ا
بعد یعنی بعد فردی و اجتماعی 
می توانیم  کنیم  تقسیم 
سخنرانی  حیطه  به راحتی 
در  کنیم.  مشخص  را  خطیب 
وظیفه  انسانی  هر  فردی  بعد 
کند  عمل  به درستی  که  دارد 
گناه مصون  و دامان خود را از 
نماید. حاال باید مشخص شود 
که فردی وقت خود  که زمانی 
هیئت  به  و  می کند  صرف  را 

 شناسنامه فتح 234

جانشین مدیرمسئول:مصطفی قدسیمدیرمسئول: محمد نائیج حقیقی

سردبیر: امیر غالمی

دبیر فرهنگی: مهدی مولی داد
دبیر سیاسی: محمدرضا سیاوش پور

 دبیر حقوقی: هادی محمدپور
 دبیر حکمرانی: سید امیرحسین عراقچی

جانشین سردبیر:عرفان جوادی

وه ها دبیر کارگر

می آید محتوای سخنرانی چه 
حقیقی  خود  به  را  او  مقدار 
چه  و  می کند  نزدیک  خویش 
را متوجه  او  و روح  مقدار قلب 
از  خدا می کند. این مورد یکی 
مهم ترین وظایف خطبا است 
که هر فرد قدرت اثربخشی  چرا 
بر اجتماعی را دارد. در واقع افراد 
هستند که جامعه را بنا می کنند 
و به آن شکل می دهند. در بعد 
اجتماعی نیز هر فرد باید اطاع 
در  او  جامعه  که  باشد  داشته 
کجای راه است و با چه مشکات  
نرم  دست وپنجه  دشمنانی  و 
اصلی  مسئله  حاال  می کند. 
اینجاست که خطیب باید کدام 
محور را ارجحیت دهد و چگونه 
این دو را تلفیق کند تا بیشترین 
اثر را بر مخاطب خود بگزارد. در 
زمانه ای که به سر می بریم کمتر 
به  که  می شود  پیدا  خطیبی 
موضوعات روز جامعه بپردازد. 
که بسیاری  به تجربه دیده ایم 
از  خطیب ها حرف های گذشته 
می کنند  تکرار  دوباره  را  خود 
تکرار  حرف ها  این  هرسال  و 

را مسلح به رویدادهای روز کند 
در  که  رویدادهایی  با  را  آنها  و 
رویدادهایی  یا  و  اسام  صدر 
که در مسیر پرفراز نشیب اسام 
دهد  تطبیق  تشیع  جهان  و 
چیرگی  و  دشمن  نفوذ  مانع  و 
شود.  ستمدیده  ملت  این  بر 
قاضی  را  کاه خود  باید  حال 
این سال ها  که در طول  کنیم 
چه مقدار خود را به این هدف 
کرده ایم و بر مردم خود  نزدیک 
آنها  آیا  گذاشته ایم  اثر  چقدر 
خداباوری  و  خودباوری  به 
یا اینکه مرعوب و  رسیده اند و 
شیفته دیگر تمدن ها شده اند.

که  کنیم  توجه  باید  می شود. 
از عمر  گذشت 40 سال  از  بعد 
مقدار  چه  ما  انقاب  بابرکت 
کسانی را مانند شهید بهشتی 
و شهید مطهری و امام و رهبر 
کردیم.  تربیت  انقاب  معظم 
تمامی این بزرگوارانی که نام آنها 
برده شد هر دو بعد شخصیت 
انسان را قرار می دهند کمااینکه 
شهید  سخنرانی های  در 
که هم برای  مطهری  می بینم 
توجه  تقوا  موضوع  به  مثال 
با   ... و  زنان  حقوق  هم  شد 
مشاهده این موارد در میابیم 
که هر خطیب باید همواره خود 
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