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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۶ جون ٠٧

» امام زمان« کن را به ۀجشنوار» ناقابل «ۀ جايز"شھاب حسينی"

 ! کرد؟ءاھداء
که در جشنواره کن برنده جايزه بھترين بازيگر مرد شد، » وشندهفر «فلمشھاب حسينی بازيگر «ھا،  گزارش رسانه بنا به

امام دوازدھم شيعيان که بر اساس باورھای مذھبی از چھارده قرن پيش  کردن اين جايزه، آن را به توصيف» ناقابل«با 

 .»تاکنون از نظرھا پنھان است تقديم کرد

، ١٣٩٥ ]جوزا[ خرداد١٠ دوشنبه شب فلمرگردان اين با حضور اصغر فرھادی، کا» فروشنده «فلم خبری درباره جلسۀ

 و نھمين دوره   بھترين بازيگر شصت اين که جايزه ، شھاب حسينی با اشاره بهجلسهدر اين . در تھران برگزار شد

شان آستان اي  ناقابلی بود که آن را به اين ھديه«: گرفته، گفت» امام زمان« کن را در روز تولد فلمالمللی  جشنواره بين

، اين جايزه را با کمال )عج( شدن جايزه کن با شب ميالد امام زمان زمان دريافت خاطر ھم به«: او افزود. »کنم تقديم می

  .»کنم الزمان در جمکران تقديم می آستان مقدس حضرت صاحب احترام و افتخار به

  
 ماه مه  ٢٢ه را ھنگام دريافت در روز شھاب حسينی اين جايز«تر،  خبرگزاری فرانسه از تھران گزارش داده که پيش

اين خبرگزاری اضافه کرد که شھاب حسينی که در کشور خود يکی . تقديم کرده بود» مردم ايران« در کن، به ٢٠١٦

 درصد مردم ايران شيعه ٩٠از بازيگران محبوب است، در حالی در تھران اعتقادات مذھبی خود را اظھار کرده که 

  شھاب حسينی، که در. شيعه، امام دوازدھم شيعيان روزی برای نجات جھان ظھور خواھد کردبر اساس مذھب . ھستند

يک خلبان ايرانی کشته شده در جنگ با عراق، بازی کرده بود، پس از » ئیعباس بابا«يک سريال تلويزيونی در نقش 

  .ھمسر اين خلبان شرکت کرد» صديقه حکمت«ايران در مراسم ختم  بازگشت به
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مردم ايران تقديم کرده بود می دانست  ھمين گزارشات شھاب حسنين از موضع اپورتونيستی در کن اين جايزه را به بنا به

امامی که نه . شان تقديم کرد »امام زمان«ايران برگشت آن را به  محض اين که به اما به. که امام زمانش خريدار ندارد

از ھمه حتی صحبت از امام زمان و چگونگی ظھور آن نيز تر  مھم. وجود خارجی دارد و نه ارزش ياد کردن آن

عنوان يک  شايد شھاب حسينی به! زور شمشير ھمه را مسلمان خواھد کرد؟ دھنده است که چگونه به ھولناک و تکان

ھای تخيلی ھاليوودی يکی گرفته  فلمبازيگر محبوب سينمای ايران، سناريو تخيلی امام زمان را با ھمان سناريوھای 

  ! تاس

*** 

ای سردمدار حکومت جھل و جنايت، ترور  البته شھاب حسينی، يکی از بازيگران مطرح و طرفدار سفت و سخت خامنه

  .شان است »رھبر«ھای  ھمين دليل، او ھميشه يک پای مھمانی به. و اعدام اسالمی است

 ئیھای مختلف تلويزيونی و سينما فلمھا و  حکومت اسالمی، شھاب حسينی بازيگر سريال ھای وابسته به گزارش رسانه به

و پرداختن » شوق پرواز«برداری سريال  فلمروزھای پايانی  در ديدار ھنرمندان رسانه ملی با رھبر انقالب، با اشاره به

بايد با پرداخت زيبا و ھنرمندانه شخصيت بزرگان «: در اين سريال گفت» ئیسرلشکر شھيد خلبان عباس بابا«زندگی  به

 اجتماعی، سياسی، علمی، فرھنگی، دينی و ورزشی، نسل جوان کنونی را در درک ھويت ملی خود کمک و نخبگان

 .»کرد

رزمندگان شجاع، مبتکر و «چون  ھنرمندان، سربازان عرصه فرھنگ ھستند و بايد ھم«: شھاب حسينی، امر کردند که

 صورت گرفته ١٣٨٩ تيرماه ١٢ ديدار در اين. وظيفه سنگين خود در عرصه فرھنگ عمل کنند ، به»مصمم دفاع مقدس

ھای  در شبکه» !ھنرمند و ھنردوستانه رھبر؟« اما اخيرا و پس از دريافت جايزه جشواره کن، با ھدف تبليغ .است

 .اند ای منتشر کرده اجتماعی در سطح گسترده

  .که يک سيما است و سريال شبفلمسريال شوق پرواز، محصول مشترک بنياد شھيد و امور ايثارگران و گروه 

خلبان شھيد «کنندگی جواد نوروز بيگی با موضوع زندگی  کارگردانی يدهللا صمدی و تھيه  قسمتی به٢۴اين سريال 

 . ساخته شده است» ئیعباس بابا

اللھی و کسی بوده که در   يک خلبان حزبئیبابا. اللھی را بازی کرده است شھاب در اين سريال، شخصيت خلبان حزب

  .کرده است انداخته و نوحه خوانی می زنی راه می انده پايگاه، در ايام محرم، در پايگاھی که بوده دسته سينهمقام فرم

 سپاه در بازگشت از ماموريت از عراق ھواپيمايش مورد اصابت ئیاشتباه با شليک پدافند ھوا ، به١٣٦٦بابابی در سال 

 اين ١٣٧٠ تا ١٣٦٤از (  . کشور بودئیفرمانده کل پدافند ھوادر آن زمان ھمين شيخ روحانی، . قرار گرفت و کشته شد

ع جنازه نظامی برگزار ئي اخيرا درگذشت و حکومت اسالمی برای او در تھران، تشئیھمسر بابا) يت را داشتمسؤول

  .کرد در حالی که او نظامی نبود
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ای  در جشنواره» زوج خوشبخت «کنندگان جايزه ، از جمله دريافت١٣٨٨ھمراه ھمسرش در آذر  شھاب حسينی، به

اين رويداد در  در عکس و خبر مربوط به. نژاد بود که حج عمره جايزه اين جشنواره بود ھمين نام از محمود احمدی به

والمسلمين عبدالنبی  االسالم حجت«:  منتخبان اين جشنواره با اين شرح نام برده شده است سايت عصر ايران، از ديگر

االسالم سيدحسن عاملی اردبيلی نماينده ولی فقيه و امام جمعه اردبيل،  ی فقيه و امام جمعه کاشان، حجتنمازی نماينده ول

علی قائمی استاد دانشگاه و نويسنده فعال و موثر در تحکيم خانواده و ازدواج جوانان، غالمعلی حدادعادل و خانم 

  .»ماھروزاده

ھای امنيتی حکومت  ارگان در فستيوال کن، خبرگزای فارس، وابسته بهعنوان بھترين بازيگر مرد  اعالم انتخاب او به 

در روی سايت خود قرار داد » ترين آرزوی شھاب حسينی قبل از مرگ بزرگ«عنوان  ای از او را به اسالمی، مصاحبه

  .دترين آرزوی خود ذکر کرده بو عنوان بزرگ ی در مورد امام حسين و عاشورا را بهفلمکه او در آن ساختن 

*** 

ھای متفاوت و جالبی نيز در ايران ھمراه شده  شھاب حسينی، با واکنش اعطای جايزه بھترين بازيگر مرد جشنواره کن به

   .است

ت عليه او مشغول ئيھای کوتاه و تو نوشتن يادداشت اللھی که دل خوشی از اصغر فرھادی ندارند، به برخی کاربران حزب

 .گويند  سينی تبريک میشھاب ح ھستند ولی در عين حال به

جھانی شدن بازيگران «نژاد، ماموريت اصغر فرھادی،  حامی محمود احمدی» گوگل پالس«نوشته يک فعال  بنا به

  .ھا و اثرگذاری روی افکار عمومی است  روش زندگی آنتغييربرای » ايرانی

  به روشنفکر ايرانی دانسته که بهش شھاب حسينی تبريک گفته است، اصغر فرھادی را مصداق يک کاربر ديگری که به

ل در منطقه ئيترين سيستم فرھنگی که پايگاه عملياتی آمريکا و مباشر امنيتی اسرا از کثيف«پناه برده و » ارتجاع عربی«

 فلمگذاران  موسسه قطری دوحه است که يکی از سرمايه اشاره او به. »است اعانه گرفته تا برای ايران افتخار بيافريند

  .ه بوده استفروشند

» ھر دو شھاب افتخار ايران« مقايسه کرده و گفته است ٣تی شھاب حسينی را با موشک شھاب ئييک روحانی در تو

نھادھای مذھبی يا دفتر رھبر جمھوری  اش را به يک کاربر ديگر ھم آرزو کرده است شھاب حسينی جايزه. ھستند

  . کنداھداءاسالمی 

ترس موجود  شھاب حسينی به ی جايزه بهاھداءاجتماعی نيز با انتشار عکس لحظه ھای  برخی فعاالن سياسی و شبکه 

ريزی  اند که با برنامه ھا تشکر کرده کنايه و شوخی از فرانسوی درباره دست دادن او با بازيگر زن اشاره کرده و يا به

  .اند ران در غرب توصيف کردهدادن سينماگران ايرانی با مجريان زن شده و اين را مصداق نفوذ اي دقيق مانع دست
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ای با   که در جلسه١٣٨٩رانی شھاب حسينی در سال  از سوی ديگر، برخی منتقدان حکومت اسالمی نيز کليپ سخن

 . اند ای توصيف کرده حکومت و شخص خامنه ای، ايراد شده را منتشر و او را يک چھره نزديک به حضور علی خامنه

نيروھای ايرانی در سوريه موسوم  اش را به  کرده که ممکن است شھاب حسينی جايزهيک فعال سياسی ھم ابراز نگرانی

طور نمادين جام  گردد که به عبدهللا ويسی، سرمربی تيم استقالل خوزستان باز می کنايه او به. مدافعان حرم اعطاء کند به

 حسين رضازاده قھرمان  قبال نيز.کرددر سوريه تقديم » شھدای مدافع حرم«اش در ليگ فوتبال امسال را به  قھرمانی

  .رھبرش منفورتر شده بود اش به ی جايزهاھداء با  برداری، وزنه

 با انتشار متنی آزادسازی ،١٣٩۵س جمھور سابق حکومت اسالمی، در تاريخ سوم خرداد ماه ئيسيدمحمد خاتمی، ر

  .خرمشھر و افتخار آفرينی اصغر فرھادی و شھاب حسينی را تبريک گفت

و امسال شادی يادآوری خاطره شيرين آزادی خرمشھر با خبری مسرت بخش ... «: می در پايان نامه خود نوشتخات

نمايندگی از ھنر فاخر و موقر،  مضاعف شد و فرزندان ديگر اين ملت در ميدان گشاده ھنر و فرھنگ اين مرز و بوم به

 شدند نام ايران را بلند آوازه کنند و جھان را در برابر ھای معتبر جھانی است موفق در جشنواره کن که يکی از جشنواره

آقايان فرھادی و حسينی اميدوارم که ھمواره شاھد  ضمن دست مريزاد به. جان زيبای اين ملت به احترام وادارند

 .ھا باشيم تر فرزندان شايسته اين ملت در ھمه عرصه ھای بيش ئیکامروا

  سيد محمد خاتمی

 :میدست نوشته سيدمحمد خات

 
***  

ھمراه گروه   را به٢٠١١ برلين فلمالمللی  ای بھترين بازيگر مرد جشنواره بين  خرس نقرهشھاب حسينی پيش از اين نيز،

  . نادر از سيمين کسب کردئی جدافلمبازيگران 

ر تلويزيون د» اکسيژن«نام  ای به  و سپس گويندگی راديو آغاز کرد، سپس در برنامهئیاو کار خود را با تئاتر دانشجو

عنوان مجری کار کرد،  به… و» سايه روشن«، »رنگ صبح به«، »بر پا بر پا«در چند برنامه ديگر ھم مانند . ظاھر شد

. کار بازيگری و ھم اجرا پرداخت ھای بعد ھم به او سال. عرصه بازيگری گذاشت با سريال خانواده پس از باران پا به

 ،١٣٨۶ واکنش پنجم و شمعی در باد و محيا مورد توجه قرار گرفت، در سال یئھای سينما فلمخاطر بازی در  شھاب به

کسب ديپلم افتخار بھترين بازيگر نقش اول مرد شد، و در سال   فجر، موفق بهفلمالمللی   محيا از جشنواره بينفلمبرای 

چنين او  ھم. را دريافت کرد سوپراستار سيمرغ بلورين بھترين بازيگر نقش اول مرد فلم در ھمين جشنواره برای ١٣٨٧

يکی . ھای پرسه در مه و درباره الی بازيگر مرد برگزيده چھاردھمين جشن بزرگ سينمای ايران نيز بود فلمخاطر  به
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 ١٣٩١زنند، حوض نقاشی و تعبير خواب در سال  دخترھا فرياد نمی! ، ھيس١٣٩٠خواد باھات حرف بزنه در سال  می

  .  دوران عاشقی پيوستفلمبازی در  به، ١٣٩٣حسينی در سال . اخير ھستنداز ديگر آثار او در چند سال 

تاکنون .  کردندتأسيسچنين برادرش سيد مھدی حسينی، گروه موسيقی ھفت را  ھمراه چندی از دوستانش و ھم حسينی، به

داخته و در آلبوم سه دکلمه پر  است که شھاب حسينی در آلبوم يک و دو به چھار مجموعه آھنگ از اين گروه منتشر شده

کند که دو زن دارد و نقش  را بازی می» قباد« نقش   است؛ شھاب حسينی در سريال شھرزاد، و چھار خوانندگی کرده

  . برانگيزی دارد ترحم

 وزارت ارشاد کنترول تحت نظر و ئیھای مختلف تلويزيونی و سينما فلمھا و  شھاب حسينی، بازيگر بسياری از سريال

رھبری که مستقيما با امام زمان . رھبرشان است» نثار جان«تر، او يکی از طرفداران  عبارت درست ؛ بهاسالمی است

فرمان  البته به. ھای او ھم باشد زن ھم در ارتباط است و قرار است در ھنگام ظھور امام زمان يکی از شمشيرزن و گردن

چينن در زير  شان را شکافته و ھم شکسته؛ با گلوله قلبھای زيادی را در باالی دار  ای تاکنون گردن خمينی و خامنه

ی جايزه کن توسط شھاب اھداءاعمالی که برای ظھور امام زمان، الزم و ضروری ھستند و . اند شکنجه و تجاوز کشته

  . حسينی را ھم بايد در اين راستا مورد ارزيابی قرار داد

ريزد و حرمت انسانی را لگدمال  ی که ھر لحظه خون میلشکر. ای است باخته لشکر خامنه شھاب حسنی، سرباز دل

ف اھداءھا و  البته شھاب حسينی نه تنھا از اين اعمال و سياست! زند غارت اموال عمومی مردم می کند و دست به می

عنوان يک سرباز اين حکومت در تالش است تا در عرصه ھنری، اين اعمال  حکومت اسالمی ناراضی نيست، بلکه به

الھی در جامعه ايران طرفدار دارد  در واقع شھاب حسينی که بيش از ھر آيت. ف آن را تقويت کنداھداءھا و  ستو سيا

او و نه تنھا خودش را . کند شان افتخار می حد و مرز حکومت  و وحشيانه بیئیھمه اين اعمال قرون وسطا به

باشند، » ن شجاع، مبتکر و مصمم دفاع مقدسرزمندگا«چون  ھنرمندان، سربازان عرصه فرھنگ ھستند و بايد ھم««

صف مقدس سربازان ھنرمند حکومت و اسالم عزيز و امام زمان بپيوندند و  خواھد به بلکه از ھمه ھنرمندان نيز می

  !آن نرسد ای تشنه بماند و خون به نگذارند شمشير اسالم لحظه

  
ھای اين مسجد  شود امام زمان در يکی از چاه ه میاما مختصری درباره خرافه امام زمانی و مسجد جمکران، که گفت

  :مخفی شده است

ويژه در مورد امام زمان، با  ھای تخيلی به در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، خرافات مذھبی و داستان

می نشان ھای عل کدام عقل سليم، کدام منطق، و کدام داده. شود ھا و تبليغات وسيعی دولتی بازتوليد می گذاری سرمايه

ھای وسيع،  عام  سال پيش غيب شده، قرار است روزی ظھور کند و با کشتار و قتل١۴٠٠دھد که کودکی که در  می

لشکريان  خيزند و به ھا از گور برمی شود با ظھور او برخی از مرده گفته می. مانده جھان را مسلمان کند شھروندان باقی
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ھای عجيب و غريبی ھم درباره  بعد از اين ماجراھا، داستان... سی وفاطمه، علی، محمد، حسين، عي: پيودند او می

  . چگونگی مرگ او ساخته شده است

س جمھور سابق اين حکومت، جز فرماندھان ئينژاد ر ای اين سيد خراسانی و احمدی شود امام سيدعلی خامنه گفته می

ھای تھران و يا  اطراف بيابان کند به ع مشکلی پيدا میای ھر موق شود امام خامنه گفته می. لشکريان امام زمان خواھند بود

شود در  جالب اسنت که گفته می. گيرد رود و کليد حالل مشکالت کشور و حکومتش را از او می جمکران می در قم به

و بچه کند و او زن  ھا زندگی می ھا و کوه و دشت و جنگل  در چاهئیھا گاه چنان در مخفی  سال، امام زمان، ھم١۴٠٠اين 

  .ھم دارد

ھا و  ئیھای سرا  در داستانئیانگيز است که آخوندھا و حکومت اسالمی و مبلغان اسالم چه ھنرھا واقعا بس حيرت

ھا، نه تنھا خشک و خالی نيستند، بلکه بسيار ھم  ئیالبته ناگفته نماند که اين داستان سرا! ھای بزرگ دارند آفرينی تخيل

  !آورند ھمرا ه می  قدرت بهدار ھستند و ثرو ت و نون و آب

هللا احدی که از شاگردان آيات عظام محمدتقی بھجت، رضا بھاءالدينی، ميرزا ھاشم آملی، سيد  برای مثال، آيت

محمدرضا گلپايگانی، فاضل لنکرانی، عالمه افغانی، اشتھاردی و بزرگان کنونی حوزه، يعنی عالمه انصاری شيرازی، 

شيرازی، وحيد خراسانی و جوادی آملی و سيد محمد ھاشمی شاھرودی است، در سخنان زاده آملی، مکارم  عالمه حسن

دعای  به»ای بود،  ، يعنی در حضور خود خامنه»بيت رھبری«هللا صديقی در مراسم  خود که به بازنشری از بيانات آيت

  .کرد» ريحیاشارات ص) عج(محضر امام زمان ای به هللا بھاءالدينی و تشرف امام خامنه مستجاب آيت

  : ايراد شده است، گفته است١٣٨٩او در بخشی از سخنان خود، که در مردادماه 

ت يب(شان يت ايه روی منبر در بيقی شب فاطميجناب آقای صد. ديده باشيد نشنيكنم شا مطلبی را به شما عرض می«

قی يآقای صد. ه، ھمه بودندئي قضاس جمھور نشسته بود، آقای ھاشمی بود، سران مملكتی بودند، قوهئيكه آقای ر) یرھبر

. ت و حضار بلند شديه جمعياد گرين كه خواست تمام كند فرين مطلب را گفت و آن را نتوانست تمام كند، ھميروی منبر ا

گر نتوانستند يشان دست بزنند، آقا را بردند و ديا عنوان تبرك به كنند كه به سوی آقا دارند حمله می ت بهين جمعيدند ايد

  . را اداره كنندتيجمع

مناسبت مراسم عزاداری حضرت زھرا  االسالم صديقی در سخنرانی خود در بيت رھبری و با حضور ايشان که به حجت

  :برگزار شده بود گفتند) ٢٨/٢/٨٩(ھا در تاريخ يهللا عل سالم

  .مئي که بگودانم حضرت آقا راضی نيستند ولی ما موظفيم جا نزنم، پس کجا بزنم؟ می اگر اين حرف را اين«

) عج(محضر امام زمان ايشان به. بودند) ره(هللا بھجت هللا احمدی ميانجی از عرفای زمان و از شاگردان آيت مرحوم آيت

  : کردمسؤالشرفياب شده بودند، در يکی از تشرفات گفتند که از امام زمان در خصوص رھبری آقا سيدعلی 

  نظرتان در مورد ايشان چيست؟! آقا

  ».ايشان از ما ھستند: فرمودند) ّالشريف هللا تعالی فرجه ّعجل( امام زمان

يکی از داليل موفقيت رھبر انقالب ارتباط نزديک : هللا ناصر مکارم شيرازی اظھار عقيده کرد ، آيت»سحام«گزارش  به

  .است) مسجد جمکران(در ھمين مسجد مبارک ) عج( ايشان با امام زمان

مسجد جمکران  در گذشته به: المللی دکترين مھدويت در قم گفت ن ھمايش بينناصر مکارم شيرازی در دوازدھمي

گشتيم؛ اما  خوانديم و بر می کرديم، نمازی می رفتيم که مسجدی کوچک بود و در آن بسته بود، در آن را باز می می

 .آيند قم می به) عج( عشق امام زمان ھا جمعيت به امروز در سال ميليون

  ... کنيم ولی اميد زيادی داريم که ظھور نزديک باشد  نمیتعيينرا ) ظھور( ما وقت:  کردأکيدت» مرجع تقليد«اين 
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يک روايت در بعضی منابع شيعی، . ھای مختلفی وجود دارد در مورد چگونگی مرگ امام زمان بعد از ظھور روايت

 دارای محاسن و ريش شبيه مردان است، نام سعيده که از طايفه بنی تميم و اين چنين نقل شده است که در آن از زنی به

سوی حضرت پرتاب  عنوان قاتل حضرت نام برده شده است که در ھنگام عبور حضرت، از باالی بام سنگی را به به

   ...رساند شھادت می کند و حضرت را به می

ميان . کنند  میاين حساب واريز ھای خود را به است که مردم کمک»  مسجد مقدس جمکران٣١٣حساب بانکی شماره «

حضرت در موقع »  تن ياران٣١٣«اين شماره حساب بريزد، ممکن است جزو  اند که ھرکس پول به مردم شايع کرده

  ...ظھور قرار گيرد

  .است) تيپژوھشكده مھدو(نده روشنياثر واحد پرسش و پاسخ موسسه آ) ھا ھا و پاسخ پرسش( تيکتاب مھدو

 .ّھاى ظھور و آخرالزمان است ت، حكومت و نشانهيھا درباره شخص اسخھا و پ اى از پرسش اين کتاب، مجموعه

. بوده است) ع(امبر و معصومانيه الھى و روش پيعالمان و آگاھان، توص پرسش و مراجعه به: در اين کتاب آمده است

 و آسان مطالب عيان بتوانند سريعيد بسترى مناسب و مطمئن در جامعه فراھم شود، تا دوستداران و شين جھت بايھم به

ك ساماندھى مناسب و ين اثر موسسه، توانسته است با يا. نديافت نمايق، كامل و مستدل دريھاى دق خود را مطرح و پاسخ

ھا را  ت پاسخين مجموعه پژوھندگان مھدويدر ا. ھاى الزم را در ھر مورد ارائه دھد بندى و پاسخ ھا را دسته منظم پرسش

ھا از روانى و روشن بودن نسبى  پاسخ. اند ات و مدارك و منابع، مستندسازى نمودهيروا و بهتا حدامكان كارشناسى نموده 

اى ياند و ھر پاسخ گو ھا را گفته ن متعدد جوابين است كه محققيھا ا گر پاسخيھاى د ژگىياز و. خوبى برخوردار ھستند

 .ه و جھتى خاص است و قلمى متفاوت دارديزاو

سى يزبان فارسى، عربى و انگل ى بهيھا تيتاب عمومى و تخصصى درباره آن حضرت و سا ك٤٠در انتھای اين کتاب، 

 .معرفى شده است

  :ھا عبارتند از ت و جوابسؤاال ۀاز جمل

  مايل و منتظر ظھور است؟) عج(آيا خود امام زمان* 

ند و بارھا به شيعيان نيز ک تر آرزوی ظھور دارد و برای آن دعا می از ھمه ما بيش) عج(ـ بايد بدانيم که امام زمان

شود و  برای تعجيل در ظھورم دعا کنيد، آن حضرت با ديدن اين ھمه ظلم و فساد، بيش از ما ناراحت می: اند فرموده

 .فرما کند منتظر روزی است که بتواند عدالت و معنويت و اسالم را در تمام جھان حکم

است؛ يعنی ايشان در ) عج( سوره نمل، امام زمان٦٢آيه در ) ناچار( ، منظور از مضطر)ع(طبق روايت امام صادق

 .برند و ھر آن منتظر پايان اين دوران است دوران غيبت در حال ناچاری به سر می

  

 کنند؟ چه زبانی صحبت می ھنگام ظھور به) عج(امام زمان*

ھمه  خاصی نداريم، اما بر اساس روايات مربوطه، امام معصوم بهدليل و مدرک ) عج(برای نوع گويش امام مھدی

ضمن آن که حضرت  گويد؛ مقتضای امامت نيز ھمين است، زبان خودش سخن می ھا آگاه است و با ھر کس به زبان

زبان شخص مخاطب سخن گفته است؛ زيرا مقتضای ايجاد ارتباط  در زمان غيبت و در تشرفات نيز به) عج(مھدی

 .يز ھمين استکالمی ن

نيز ) عج(عربی است، در حکومت جھانی حضرت مھدی) زبان اسالم( اين که زبان قرآن و سنت آری، شايد با توجه به

ھا  و ھمه مردم يا غالب آن) المللی است گونه که در دنيای امروز انگليسی، زبان بين ھمان( زبان رسمی زبان عربی باشد

 .زبان عربی آشنا خواھند شد به
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 بينی کرد؟ توان وقت ظھور را پيش  میآيا*

بايد،  دستور خداوند تحقق می اراده الھی بستگی دارد که در صورت فراھم بودن شرايط، به به) عج(ظھور امام زمان

بينی کند، در روايات بيان شده که ھر  تواند تاريخ دقيق آن را پيش کس نمی داند و ھيچ بنابراين تاريخ آن را فقط خداوند می

 .گوست وقتی را برای ظھور مشخص کند، دروغکس 

  

 آيا ظھور نزديک است؟*

بريم، ترديد نداريم؛ اما در چه مقطعی از آخرالزمان، معلوم نيست و تحقق  سر می الزمان به در اين که ما در دوره آخر

، غير حتمی و ھای عمومی، چون عاليم ھای عمومی ظھور، دليل بر تحقق شرايط ظھور نيست؛ زيرا در نشانه نشانه

 .شاءهللا ظھور حضرت نزديک باشد ھای ديگری ھم وجود دارد، اميدواريم که ان اند، احتمال دارای مراتب

  

 کند؟ جمعه ظھور می) عج(آيا امام زمان*

يکی آنکه والدت حضرت در آن روز بوده و ديگر آن که  : دارد) عج(روز جمعه از چند جھت اختصاص به امام زمان

 در روز جمعه خواھد بود، ولی وقوع ظھور در روز جمعه امری قطعی نيست؛ اگر چه طبق بعضی ظھور آن حضرت

 .از روايات، ظھور در روز جمعه خواھد بود

  

 کنند؟ در روز جمعه ظھور می) عج(چرا امام زمان*

 .اوال، حکمت بعضی مسائل برای ما روشن نيست و ممکن است در آينده روشن شود

که از ) عج(ی، جمعه عيد است و شرافت بسياری دارد، از اين جھت مناسبت دارد که ظھور مھدیثانيا، از نظر اسالم

گونه که ميالد با سعادتش در جمعه واقع شده است،  اشرف حوادث عالم است، در چنين روز شريفی واقع شود، ھمان

 .رود و سفارش شده است شمار می زيارت آن حضرت در روز جمعه مستحب به

 .ناپذير نيستتغيير وقوع ظھور در روز جمعه، امری قطعی و ألهمسثالثا، 

فارس، معارف عميق مھدويت ضامن سالمت و سعادت جامعه و فرد فرد  ن و انديشه خبرگزاریئيگزارش خبرنگار آ به

تواند  یافراد با انگيزه و پرتوانی را در جامعه م) ع(ھای پيامبران گذشته و ائمه دين بشارت ھاست، اعتقاد به انسان

پرورش دھد، باور به حضور امامی ناظر بر اعمال، از جنبه فردی موجب پاک نگاه داشتن روح و پيرآستن اعمال از 

شود، کارکرد وسيع و عميق  دلی مؤمنان و ايستادگی در برابر ظالمان می ھاست و از جنبه اجتماعی باعث ھم زشتی

ھای بسياری  ھمين دليل، قشرھای مختلف جامعه پرسش ھد، بهد ھای مھدوی، جذابيت خاص موضوع را نشان می آموزه

 .ھا از راھی مطمئن بر کسی پوشيده نيست  صحيح به آنئیگو در اين موضوع دارند که لزوم پاسخ

ھا و کسانی که  امام زمان در مسجد جمکران ھديه کرده است البد خاصيت آقای شھاب حسينی که جايزه خود را به

دانند که اين کارشان  خوبی می کنند به آن ھديه می شان را به دند و يا مانند شھاب حسينی جايزه جھانیبن جا دخيل می آن به

! ای دريافت خواھند کرد اختيار او، يعنی امام خامنه تری از امام زمان و نماينده تام جواب نخواھد ماند و جايزه مھم بی

  .چاه جمکران، نگاھی ويژه است ن، توجه بهبنابراي. خيلی رفيع خواھند رسيد جاھای خيلی روزی به

شنبه،  من شب سه«: ، گفته است»شيخ حسن بن مثله جمکرانى«البد شھاب حسينی اين نقل قول را خوب خوانده است؛ 

 ھجرى قمرى در خانه خود خوابيده بودم که ناگاه جماعتى از مردم به در خانه من ٣٩٣ھفدھم ماه مبارک رمضان سال 
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را اجابت کن، که تو را  )عجل هللا تعالی فی فرجه( خواب بيدار کردند و گفتند برخيز و طلب امام مھدىآمدند و مرا از

وقتى که خوب نگاه کردم، تختى ديدم که فرشى نيکو بر آن . محلى که اکنون مسجد است آوردند ھا مرا به آن. خواند مى

 و پيرى ھم پيش او نشسته است، آن پير حضرت  ساله بر آن تخت، تکيه بر بالش کرده٣٠گسترده شده، و جوانى 

  .پس آن پير مرا بنشاند. بود )عليه السالم (خضر

حسن مسلم، که در اين زمين کشاورزى  برو به: نام خود خواند و فرمود مرا به )هللا تعالی فی فرجه عجل(حضرت مھدى

گر برگزيده است و ديگر نبايد در آن ھاى دي و حق تعالى آن را از زمين. کرد، بگو که اين زمين شريفى است مى

 .کشاورزى کنند

  :در مورد فرمايشات عالمه مصباح يزدی ابتدا متن سخنان ايشان را از نظر می گذرانيم

قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات به محضر يکی از علمای :  ديشب يکی از دوستان حاضر در جلسه نقل کرد-

ايشان گفته بود که شخصی شب بيست و . شود س جمھور میئينژاد ر شيد، احمدیاھواز رسيدم، ايشان گفت نگران نبا

شود که بلند شو برای احمدی  او ندا می در خواب به. رود خواب می سوم ماه رمضان در حال احيا، پيش از نيمه شب به

گويد من حتی اسم  می. کنند نژاد دعا می دارند برای احمدی (هللا تعالی فی فرجه عجل)نژاد دعا کن، وجود مقدس ولی عصر

 !شناختم نژاد را نشنيده بودم و اصال او را نمی احمدی

کردند  کسانی با او شوخی می. س جمھور خواھم شدئي خود ايشان نيز در تاريخ دھم دی ماه قاطعانه گفته بود که من ر-

سد؟ گفته است اين قول يادتان باشد شنا چه کسی تو را می! دھد؟ تو رای می چه کسی به! زنی؟ که اين چه حرفی است می

  .»دانم ديده يا کسی به او گفته است من نمی  خواب حاال! س جمھور خواھم شدئي است، من ر١٠/١٠/٨٣امروز 

اندرکاران مسجد جمکران  دست س جمھور شد بالفاصله دين خود را نسبت بهئينژاد ر شايان ذکر است ھنگامی که احمدی

، حضور محمود ١٣٩٦انی مسجد مقدس جمکران با انتشار عکسی اختصاصی، تير ماه گاه اطالع رسيپا. ادا کرد

) عج(در مسجد جمکران را در حال خواندن نماز امام زمان) عج(س جمھور در محراب امام زمانئينژاد، ر احمدی

  .دير کشيتصو به

 مقام تأکيدواره مورد ن مسجد، ھمين کشور در مسجد جمکران و اقامه نماز مخصوص امسؤوالگفتنی است حضور 

  .معظم رھبری و مراجع عظام بوده است

من در اداره امور «: نقل از مقام معظم رھبری اعالم کرده بود هللا لبنان به رکل حزبيدحسن نصرهللا، دبين سيش از ايپ

ن و انصار دوستان و اعوا شود، به  دا نمیيچ راھی پيگر ھيشود و د م دشوار میيھا حل مسائل برا کشور بعضی وقت

  .»ميشو راھی مسجد جمکران می م و يريگ ش میيم، راه قم را پيجمکران برو د بهيم که آماده شويگو می

از !.. طالب و فضالى جوان! زيبرادران عز«:  کرده استتأکيده يای در سخنانی خطاب در جمع طالب حوزه علم خامنه

مسجد جمکران رفتن،  کردن و به   رفتن، توسل ارتيز.. خواندن دعا نافله خواندن، ... ديد خودتان را بسازيبا   لحاظ معنوى

  .»ن خواھد کرديھا شما را پوالد نياست؛ ا سازنده 

تری در حکومت اسالمی است  پست و مقام عالی البته چاه جمکران، غير از اين که پلکان صعود و ترقی برای رسيدن به

ھای مختلفی از  بيماری از جمله کسانی که به. ھای زيادی دارد يتخاصتوجه نيست و  شھروندان عادی نيز بی نسبت به

   ...ابند وئيدرنگ بھبود م جا، بی ھای روحی و روانی تا جسمی مبتال ھستند با مراجعه به آن ناراحتی

. نويسی ھم در اين جا گرم است و يکی از منابع کسب درآمد نسبتا خوب برای متوليان اين مسجد است بازار عريضه

مشكل  ازمند ضمن اشاره بهيشود و در آن فرد ن خداوند تبارك و تعالى نوشته مى ضه گاھى خطاب بهيعر«: شود ته میگف

كه  نيا ايشود؛ و  شگاه خداوند متوسل مىيھا در پ ا ھمه آني: نيكى از معصوميمقام و منزلت  و حاجت موردنظر خود به
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واسطه قرب و ارج و منزلتى كه در نزد خداوند متعال از او  هشود تا او ب نوشته مى) ع(معصوم ما بهيضه مستقيعر

ت و يواسطه وال به) ع(كه خود معصوم نيا ايد؛ و يا برطرف گشتن آن حاجت و مشكل را درخواست نمايبرآورده شدن 

ف از و گرفتارى را برطرين نياو اعطا شده است، به اذن خداوند مھربان ا ه پروردگار عالم بهيقدرتى كه از ناح

  )ھا سايت جمکران و ناگفته( .»سازد

االسالم مرتضی وافی، دبير شورای عالی فرھنگی مسجد مقدس جمکران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری  حجت

  .اين مکان مقدس خبر داده است  ميليون نفر به١٧مسجد مقدس جمکران، از سفر ساالنه  اقبال مردم به رسا، با اشاره به

 لایر در اختيار زائرانی که از داخل ١۵٠ يا ١٠٠مبلغ   بهئی، کاغذھا١٣٩٢ در جمکران تا سال مسؤولگفته اين مقام  به

ھا با توجه روی اين کاغذھا متن عريضه  شود و آن شوند، قرار داده می يا خارج از کشور کنار چاه جمکران حاضر می

  .اندازند نويسند و آن را داخل چاه می خود را می

نويسی  ھای جمکران را ھم برای عريضه ن مسجد جمکران، تعداد چاهمسؤوالھای گذشته،   که طی سالاين در حالی است

 .اند افزايش داده

» صعب العالج« از شفای بيماران ئیھا اين مسجد، نمونه» دفتر کرامات«قدر افزايش يافته که  تبليغات برای جمکران آن

  .شود ديده می» دنجات سرنشينان ھواپيمای مشھ«يا حتی مواردی چون 

عنوان نمونه، يکی از  نژاد، بيش از پيش به خرافات امام زمانی دامن زد و برای آن ھزينه کرد؛ به دولت محمود احمدی

ناميده بود، اختصاص اعتباری ده ميليارد ريالی » دولت امام زمان«نژاد که خود را  نخستين مصوبات دولت احمدی

 .در اطراف مسجد جمکران بودپذير  برای ساختن غذاخوری و مھمان

بينی نشده برای ايجاد شبکه خط آھن  ھای پيش نژاد، اختصاص پنج ميليارد لایر از اعتبار ھزينه دومين اقدام دولت احمدی

تکميل پروژه  بينی نشده به ھای پيش سوی اين مسجد بود و در سومين اقدام، ده ميليارد لایر باز ھم از محل ھزينه و ريل به

  .چاه جمکران اختصاص يافتتفريحی 

ھای دولتی حداكثر تا سقف   تصويب کرد که ماموريت مستخدمات رسمی دستگاه،١٣٨۶ ھيات وزيران در سال ئیاز سو

  .مسجد مقدس جملكران مجاز است ده نفر به

 و  ھکتار در حال اجراست٢۵٠تصويب رسيد که اکنون در مساحت  اين مسجد در آن روزھا به» طرح جامع«چنين  ھم

ھای اداری، چندين پارکينگ  شامل پنج شبستان، چندين ساختمان اصلی، چھارده گلدسته اصلی، ھشت دروازه، ساختمان

 ميليارد لایر ھزينه برآورد شده که تا ٩٨٠اين طرح » فاز اول«سرپوشيده و سرويس بھداشتی و حمام است؛ تنھا برای 

  . ميليارد لایر آن خرج شده است٣٩کنون حدود 

اين مسجد نيز در حال انجام است و قطار تھران اصفھان ھم قرار است در يک  ث خط منوريل برای دسترسی بهاحدا

  .اين خط متصل شود ايستگاه به

تخريب   جمکران، سازمان ميراث فرھنگی نسبت به-  در جريان احداث اتوبان قم١٣٨۴اين درحالی است که سال 

  .اين اتوبان اعتراض کرد، اما مورد توجه قرار نگرفتمحوطه باستانی قلی درويش در جريان ساخت 

بر اساس اعالم اين سازمان، بخش عظيمی از اين تپه باستانی در انجام عمليات احداث بزرگراه قم جمکران و پل خط 

  .راه آھن تخريب شده است

مکران است؛ آن سوی ھای باستانی صرفا يک سوی سکه ج  مردم يا تخريب مکانئیھای کالن از دارا اما صرف ھزينه

  .پرستی است »خوره خرافه«سکه، 
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خانه تخصصی مسجد  ھای کتاب تشريح فعاليت وگو با خبرنگار فارس در قم به ، در گفت٢٨/١٠/٩٤سيدمجيد امامی روز 

آوری، سازماندھی و  با ھدف جمع) عج(الزمان خانه تخصصی صاحب کتاب«: مقدس جمکران پرداخت و عنوان کرد

 در مسجد مقدس جمکران ١٣٧٦گران پيرامون بحث انتظار و مھدويت در سال  ت مطالعاتی برای پژوھشايجاد تسھيال

  .»صورت ويژه شروع کرده است  فعاليت خود را به٨٨ شد، اما از سال تأسيس

نويسی شد و در برنامه   فھرست٩٠در سال ) عج(خانه تخصصی صاحب الزمان ھای کتاب کتاب«: او در ادامه گفت

 .»نويسی شده است ذرخش قرار گرفت، در سال جاری نيز بيش از ھزار نسخه کتاب فھرستپارس آ

 جلد کتاب ٥٠٠ ھزار و ٨ ھزار عنوان کتاب و ٥ھم اينک بيش از «: س بنياد نشر و پژوھش مسجد جمکران، گفتئير

ای ضاله و ضد ھ ھا در حوزه مھدويت، فرقه وجود دارد که اکثر آن) عج(خانه تخصصی صاحب الزمان در کتاب

 .»ھا استفاده کنند توانند از آن خانه می مھدويت است که اعضای کتاب

چنين   عنوان نشريه وجود دارد، ھم٨٠ عنوان نسخه عکس و ٢٠٠خانه عالوه بر کتاب،  در اين کتاب«: امامی افزود

 .» ساله دارد١٠٠دمت ھا ق آوری شده است که برخی از آن خانه جمع  مقاله در اين کتاب٥٠٠ ھزار و ٣بيش از 

خانه، بيش  اين کتاب«: دارای نسخ خطی ارزشمندی است، اضافه کرد) عج(خانه صاحب الزمان او با بيان اين که کتاب

 .»روز است  عنوان مواد سمعی بصری دارد که تقريبا به١٠٠از 

در ) عج(احب الزمانخانه تخصصی ص کتاب«: س بنياد نشر و پژوھش مسجد جمکران، در پايان خاطرنشان کردئير

گران مھدوی ھستند و در حوزه مھدويت فعاليت  ھا از پژوھش  عضو است که اغلب آن٢٣٥حال حاضر دارای 

 .»کنند می

اگر شھاب حسينی مقايسه توليدات خرافات مذھبی مسجد جمکران با توليدات نويسندگان سرشناس ايران مقايسه کند 

تيغ تيز  ھا به  نسخه است که تازه بسياری از آن٥٠٠ تا ٢٠٠يسندگان، بين ھای اين نو شود که تيراژ کتاب متوجه می

 .شوند سانسور حکومتی سپرده می

***  

تواند موافقان و مخالفانی در پی  ايفای ھر نقش می. ھای بسياری وجود دارد ھرحال دنيای بازيگری فراز و نشيب به

شود  ای بازيگران می گير کار حرفه اما نکته اصلی زمانی گريبان. داشته باشد و از محبوبيت بازيگر بکاھد و يا بيفزايد

اند را ايفا  ھا واگذار شده و پذيرفته آن   که بهئیھا ھا و غيره نقش ھا و سريال فلمھای بازی در  که در خارج از صحنه

ند، روشنفکر، بر اين اساس، ھر ھنرم. ، نقش واقعی و شخصی خود را در خارج از دنيای بازيگری دارند.کنند می

طلبی،  نگار، فعال سياسی و اجتماعی و فرھنگی و ھر جريانی از حکومت اسالمی ايران و فرھنگ خشونت روزنامه

ترديد از سوی مردم آزاده  ھا و  فرھنگ و ايدئولوژی حاکم دفاع کند، بی ف و سياستاھداءطلبی و از  طبی، شھادت جنگ

ھم حکومتی که  آن. کنند چشم عوامل حکومت نگاه می را به... آن ھنرمند و عبارت ديگر، مردم  به. شود و آگاه طرد می

ای بر  کنند و فقر و فالکت فزاينده می... سی و ھفت سال سرکوب، سانسور، زندان، شکنجه، تجاوز، آعدام، ترور و

عناصر و   و بهدھد اکثريت مردم کشور تحميل کرده است، آن فرد و يا ھنرمند، جايگاه مردمی خو درا از دست می

  .شود کارگزار حکومت تبديل می

گفته  ، از اين دست ھنرمندانی است که ھنرش را نه در خدمت مردم، بلکه به»الدين حسينی شھاب سيد«اين ترتيب،  به

در . ای سخنرانی ھم کرده است شمار ھنرمندانی است که حتی در حضور خامنه او جزو انگشت. حاکميت است» سرباز«

اند که  ھا و سران حکومت اسالمی، گفته  ارگان نرمند و نويسندگانی داريم که رسما و علنا در جواب دعوتمقابل ما ھ
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ای و  ھای خامنه حضور بازيگران و ھنرمندان و نويسندگان در مھمانی» !نشينيم ما پای سفره خونين اين حاکميت نمی«

  .ديده قابل گذشت نيست کشيده و ستم ديده و رنج غروحانی و ھر مقام و ارگان حکومتی، در نزد مردم آزاده و دا

شھاب حسينی، بارھا درباره نقش خودش در سريال شوق پورواز، گفته که برخالف عادت و رويه ھميشگی که نقش 

چه بايد بدل شود، در سريال شوق پرواز بازيگر  آن خورد تا به مانند خمير مايه در اختيار بازيگر است و ورز می

ترديدی نيست عشقی که شھاب حسينی برای اين نقش خرج کرد و . ش بوده و در اختيارش قرار داشته استخميرمايه نق

الھی  خلبان حزباين » ئیعباس بابا« جانانه در اين سريال داشته، تالشش بر اين بود که نسل جوان و نوجوان ئیھنرنما

  . را الکوی خود قرار دھند

تھران  محض اين که پايش به کند اما به مردم ايران تقديم می  جايزه کن را بهتر آن است که شھاب حسينی، نخست جالب

واقعا معنی . کند تقديم می» آمام زمان«رسد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فرھادی و ترانه عليدوستی، آن را به  می

  !  در چه چيزی و در چه افکاری ريشه دارد؟ اين شخصيت متنقاض و دوگانه

گر عدم توجه  تارھا و برخوردھا از سوی ھنرمندان و روشنفکران و تحوالت جامعه و تحوالت ھنری، نشانگونه رف اين

دفاع شھاب حسينی از حکومت اسالمی و رھبر . مردم است کجی به انبوه جنايات حکومت اسالمی و يا آگاھانه دھن به

کارگران و  کجی به دھن. اکثريت مردم ايران است کجی آشکار و آگاھانه به  آن و امام زمانش دھنئیکار و مافيا جنايت

مادران و پدران و ھمسران و   ضربه شالق خوردند؛ به١٠٠ تا ٣٠دانشجويانی که در ھمين روزھا ھر کدام از 

زنانی که  فرزندانی است که در اين بيش از سه دھه حکومت اسالمی عزيزان شان را اعدام و يا ترور کرده است؛ به

قواينن وحشيانه  ست که حکومت اسالمی با اتکا به ئیھا انسان اند؛ به شان اسيد پاشيده صورت الھی به حزبعناصر بسيج و 

شان را درآورده است؛ به ھمه زنانی است که آپارتايد جنسی و  شان را بريده و چشم اسالمی قصاص، دست و پای

ست که آثار ارزشمندشان  نويسندگان و ھنرمندانی  شان را برديده است؛ به مردساالری و و قوانين ارتجاعی اسالم، نفس

نگاران و کارگرن و فعالين  رزونامه خورند؛ دھن کجی به ھای سانسور وزارت ارشاد اسالمی خاک می در آرشيوه

کودکان خيابانی و کار و رنج  ست که اين روزھا در اثر اعتصاب غذا احتمال دارد جان خود را از دست بدھند؛ به سياسی

  ... پناھندگان و مھاجرين افغان در ايران است و بهاست؛ 

ھرچند شادی کسی از برخی ھنرمندان و روشنفکران، انتظار مبارزه عليه نابرابری و ظلم و ستم را نداشته باشد اما 

 اگر بر عکس اين باشد ھنرمندان متقری و پيشرو و. حداقل انتظار ھمکاری و تعريف و تمجيد از حاکميت را نيز ندارد

منتقدين موظفند نخست اين قيبل ھنرمندان و روشنفکران را ھر چند ھم محبوب و سرشناس ھم باشند مورد نقد قرار دھند 

  . نقدھا توجھی نکردند اجبارا بايد طردشان کنند و اگر به

اس ھمه کش و ھنرمندکش و در ر کش و فرھنگ  معنای واقعی طرفدار حکومت اسالمی قداره بند و آدم شھاب حسينی، به

انبوه جنايات حکومت اسالمی و سرکوب و سانسور و اختناق   است که ھيچ اھميتی بهئیاو بازيگر توانا. ای است خامنه

اگر امام زمان در تاريخ . او ھنرمند درباری و ھمراه قدرت است نه ھمراه مردم. چنان حامی آن است دھد و ھم آن نمی

امام زمان و مسجد جمکران  ی جايزه جشنواره کن بهاھداءيش نيست اما ای ب وجود خارجی نداشته و ندارد و خرافه

  !حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران است ی آن بهاھداءتوسط شھاب حسينی، عمال 

 . ی که ھنر متعھد چيست؟ چه زيبا و جالب جواب داده استسؤالياد شاملو درباره  زنده

 خواھد می کیي اگر حاال قدرت، با نه است قدرت بر شهيھم ھنرمند .گذارم ینم ارزش پول دو را تعھد بدون ھنر بنده«

 زنده نه ستين مھم ميبرا اصال .بزند دار جمھور سئير فالن تنبان بند با را خودش برود بگذار باشد، قدرت با برود

 بدھد تری شيب نفوذ قدرت آن به و کند عرضه باتريز را دیيمف زيچ تواند می که ھنر .مردنش نه است مھم ميبرا نشبود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

 ميتفھ دنبال به ن،يتسک نه باشد درمان دنبال به ماريب جھان نيا در که است ھنرمند لتيفض .کند شرم بودن خنثی از ديبا

 .»عار بی دلقک نه باشد خوار غم بيطب ن،يتزئ نه باشد

 ٢٠١۶ششم يونی - ١٣٩۵ھفدھم خرداد 

 

  :ضمائم

  ای ضور سيدعلی خامنه و سخنان شھاب حسينی در حفلملينک * 
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  ...امام حسين برای من:   امام حسينۀ اظھارات جالب شھاب حسينی دربارفلملينک * 

/be.youtu://https٨w٨eilaZvMw  

 

 

 
 


