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دهه فجر، دهه میثاق ملت با انقالب در دهه فجر بر سر در خانه ها پرچم جمهوری اسالمی بزنید

ّب شـهادت، خیلـی برتر از اینهاسـت. 
ُ
شـهید شـدن، از نظر ما که اهل دنیا هسـتیم، تلخ اسـت؛ چـون از دسـت دادن و فقدان اسـت. لیکن ل

ّب شـهادت این اسـت که یک انسـانی، ناگهـان از درجـات عالیه ی الهـی سـر در آورد؛ مقامـش از فرشـتگان باالتـر بـرود؛ در آن زندگی اصلی 
ُ
ل

رتبه ی عالی داشـته باشـد، فیض او در روز قیامـت به دیگـران برسـد.     1390/10/29

مزار: قطعه ۴0 گلزار شهدای بهشت زهرا  )س( تهران

حقیقِت شهادت 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم  اصغر پاشاپور 

شهید هفته  

شهادت: حلب سوریه تاریخ شهادت:13 بهمن ماه 1398

انقالب  انقالب    ضد  ضد
بت   بزرگبت   بزرگ

حرف ما این است: »انقالب، ادامه ی  سخن
بعثت پیغمبر بود.«         98/01/1۴   این هفتـه

عبارت حضرت آیت اهلل خامنه ای 
را می توان گویاترین تعبیر درباره 

ماهیت انقالب اسالمی دانست. 
ـــت ایـــران کـــه پشـــت 

ّ
انقالبـــی کـــه در آن »مل

ســـر یـــک شـــخصّیت عظیمـــی مثـــل امـــام 
ـــیده  ـــای پوس ـــک بن ـــرد... ی ـــرار میگی ـــوار ق بزرگ
در  را  چندهزارســـاله  خبیـــِث  طاغوتـــِی 
مهم تریـــن نقطـــه ی منطقـــه یعنـــی در ایـــران 
بـــه هـــم میریـــزد و یـــک بنـــای اســـالمی درســـت 
میکنـــد،  همـــان ادامـــه بعثـــت پیغمبـــر 
اســـت.«   98/01/1۴ در ماهیـــت بعثـــت، دو 
رکـــن بنیادیـــن وجـــود دارد: »دینـــی بـــودن و 

ــودن«. ــی بـ ــّد طاغوتـ ضـ
 امــا آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد، تبییــن 
انقــالب  مصــداق »طاغــوت« اســت. »مــا 
و نظاممــان اساســا بــر علیــه آمریــکا شــکل 

گرفــت. 

     ادامه در صفحه 3

سخن هفته

طراحی برپایه تصویر سرنگون کردن مجسمه پهلوی توسط مردم انقالبی

  والدت باسعادت حضرت فاطمه زهـــرا
و امام خمینی� و فرا رسیدن دهه فجر 
انقالب شکوهمند اسالمی مبــــارک باد

تبیین ماهیت انقالب اسالمی
در بیانات رهبر انقالب

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

امـــام بـــه جوانـــان اعتمـــاد و اعتقـــاد داشـــتند. 
لـــذا مثـــا فرماندهـــان اّولیـــه ســـپاه پاســـداران 
ــتند  ــا گذاشـ ــپاه را اینهـ ــه سـ ــته اّولیـ ــه هسـ - کـ
ــد و  ــکیل دادنـ ــم را تشـ ــه عظیـ ــن مجموعـ - ایـ
ســـپاه در جنـــگ آن همـــه نقـــش آفریـــد. وقتـــی 
اینهـــا بـــه امـــام معرفـــی شـــدند و امـــام اینهـــا را 
شـــناختند، بـــه هیـــچ وجـــه نگفتنـــد کـــه شـــما 
ـــد؛  ـــن کار را بکنی ـــد ای ـــور میخواهی ـــد، چط جوانی
ــا  ــا مثـ ــد. یـ ــم کردنـ ــتقبال هـ ــه اسـ ــر، بلکـ نخیـ
در کابینـــه شـــهید رجایـــی، یـــک عـــّده جوانـــان 
خیلـــی خـــوب بودنـــد. اّولیـــن کابینـــه ای کـــه 
جوانـــان را بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه وارد 
ـــود...  ـــی ب ـــه شـــهید رجای مســـؤولیت کـــرد، کابین
ـــد؛  ـــا ببینی ـــت. منته ـــی هس ـــم جوانگرای ـــروز ه ام
همـــان جـــوان دیـــروز کـــه مســـؤولیتی بـــه او 
داده شـــده و آن را پذیرفتـــه و بیســـت ســـال 
هـــم مســـؤولیت اجرایـــی دارد، ایـــن نمیشـــود 
ــت،  ــوان نیسـ ــر االن جـ ــه دیگـ ــن کـ ــرم ایـ ــه جـ بـ
آدم بـــه او مســـؤولیت ندهـــد. تجربـــه چیـــزی 
نیســـت کـــه ناگهـــان بـــه دســـت بیایـــد. ایـــن 
تجربه هـــا و مجّربـــان را بایـــد قـــدر شـــناخت. 
ــردن  ــگ کـ ــای تنـ ــه معنـ ــتی بـ ــن بایسـ ــه ایـ البتـ
ــد.   1377/11/13 ــان نباشـ ــرای جوانـ ــدان بـ میـ

حفظ باتجربه ها، تنگ کردن میدان
 برای جوانان نیست

دولت جوان حزب اللهی  

سـؤال:  اگر شـخصی به کرونا مبتال شـده، آیا جایز 
اسـت بـا کسـانی کـه از وضعیـت او اطـالع ندارنـد 

رفـت و آمـد نماید؟
جـواب: اگـر احتمـال عقالئـی بدهـد کـه موجـب 
سـرایت بـه دیگـران گـردد، بایـد از ایـن کار اجتناب 

کنـد.

ارتباط بیمار کرونایی با دیگران

احکام  

خانـــواده ی خـــوب یعنـــی، زن و شـــوهری 
کـــه بـــا هـــم مهربـــان باشـــند، بـــا وفـــا و 
ــت  ــر محبـ ــه یکدیگـ ــند و بـ ــی باشـ صمیمـ
را  همدیگـــر  رعایـــت  بورزنـــد،  عشـــق  و 
گرامـــی  را  همدیگـــر  مصالـــح  بکننـــد، 
اول.  درجـــه  در  ایـــن  بدارنـــد،  مهـــم  و 
بعـــد، اوالدی کـــه در آن خانـــواده بـــه 
وجـــود می آیـــد، نســـبت بـــه او احســـاس 
ـــاظ  ـــد او را از لح ـــد، بخواهن ـــئولیت کنن مس
مـــادی و معنـــوی ســـالم بـــزرگ کننـــد. 
بخواهنـــد از لحـــاظ مـــادی و معنـــوی 
او را بـــه ســـالمت برســـانند، چیزهایـــی 
بـــه او یـــاد بدهنـــد؛ بـــه چیزهایـــی او را 
وادار کننـــد، از چیزهایـــی او را بازدارنـــد 
و صفـــات خوبـــی را در او تزریـــق کننـــد. 
یـــک چنیـــن خانـــواده ای اســـاس همـــه 
اصالحـــات واقعـــی در یـــک کشـــور اســـت.  

1377/9/12  

مختصات یک خانواده  خوب

خانواده ایرانی  

در هر برهــه ای که ما در مقابل جبهه ی دشــمن انعطاف 
نشــان دادیم و با توجیه هائی عقب نشینی کردیم - مثا 
یک وقت گفتیم بگذارید بهانه را از دست دشمن بگیریم، 
یک وقت گفتیم بگذارید ســوءظن دشمن را از خودمان 
زائــل کنیــم - دشــمن مواضــع گســتاخانه تری علیــه ما 
گرفته. در آن روزی که ادبیات مســئولین ما آلوده شد به 
حرف ها و تعبیــرات تملق آمیز نســبت به غــرب و فرهنگ 
غربــی، در آن روز اینهــا مــا را »محــور شــرارت« معرفــی 
کردنــد! چــه کســی؟ آن کســی که خــودش مجســمه ی 
شــرارت بود. رئیــس جمهور قبلــی آمریکا - مجســمه ی 
شــرارت - ایــران اســالمی را »محــور شــرارت« معرفــی 
کرد! این ِکی بــود؟ آن وقتی کــه ما در ادبیــات خودمان، 
در اظهــارات خودمــان، حرفهــای تملق آمیــز نســبت بــه 
غرب و نســبت به آمریکا و اینهــا را تکرار می کردیــم. اینها 

اینجوری اند.    ۱۳۹۱/۰۵/۰۳
۹ بهمن 1۳80، جورج بوش، رییس جمهور اســبق آمریکا، ایران را »محور 

شرارت« نامید.

روزی که مجسمه شرارت ایران را 
محورشرارت نامید

روایت تاریخی  

عزیـــزان مـــن! آنچـــه بـــه 
نفـــی  از  آوردیـــد  دســـت 
طاغـــــــوت و جـــایگزیـــــــن 
کـــردن جمهـــوری اســـالمی، 
ارزان نبـــوده اســـت بلکـــه 
بـــا خـــون هـــزاران جـــوان 
مومـــن و هـــزاران معلـــول و مجـــروح، بـــه دســـت 
ــی را ارزان از  ــزرگ الهـ ــت بـ ــن نعمـ ــت. ایـ ــده اسـ آمـ

دســـت ندهیـــد.   1359/11/22

کالم امام  

نفی طاغوت ارزان نبوده است

عکس نوشت  

22  بهمــن و هفته ى انقــالب را با شــکوه هر چــه تمام تر 
جشــن بگیرید؛ به دنیا نشــان بدهید که قدر انقالبتان را 

می دانید.
 شهیدان و جانبازان انقالب، بر گردن ما حّق بزرگی دارند؛ 
ه اى در 

ّ
در هفته ی انقالب، مردم هر کوى و برزنی و هر محل

مسجد آن محل جمع بشوند و با هدیه، با گل، با شیرینی 
ه اى 

ّ
به خانه ی بازماندگان شــهداى آن محل بروند؛ محل

نیست که در آن شهیدى نباشد، کوچه و خیابانی نیست 
کــه در آن خاطــره ی ســرخ افتخارآمیــز شــهادتی وجود 
نداشــته باشــد؛ به خانواده هاى شــهدا تبریك بگویید، 
به آنها بگویید که قدرشــان را می دانید و راه شهیدشان 

را ادامــه می دهیــد. در هفتــه ی  انقالب جشــن بگیرید و 
آذین بندى کنیــد. اگر می خواهیــد برق مصــرف نکنید و 
ـ از هنر و از  ـ که کار خوبی هم هســتـ  چراغ روشــن نکنیدـ 
کاغذها و پرچم ها، اســتفاده کنید؛ بر َســردر هر خانه اى 
پرچم بزنید، پرچم جمهورى اســالمی را در سطح شهرها 
ت، 

ّ
و روســتاها به اهتزار در بیاورید. نشــان بدهیــد که مل

این خاطــره را گرامی می دارد؛ نشــان بدهید، همان طور 
که در میدان جنگ مقاومت کردید، در میدان زندگی هم 
به دشــمن دهن کجی می کنیــد، و در خــالل همه ى این 
تالش ها فراموش نکنیــد کــه »ِاّنَ اهلل َمَعنا« خــدا با ما 

است.      1۳5۹/11/17

در دهه فجر بر سر در هر خانه ای پرچم جمهوری اسالمی بزنید

حزب ا... این است  

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشــــــت عالـــــم پارســــــا و پـــرهیــــــزگار جنــــــاب 
حجةاالسلــــام والمسلمیــــــن آقــــــای سّیدمحّمدحســن 
بــه خانــدان مکــرم و  را  علــوی سبـــــزواری � 
عمــوم  بــه  و  مرحــوم  آن  ارادتمنــدان  و  بازمانــدگان 
 مــردم عزیــز ســبزوار تســلیت عــرض می کنــم. 
همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبــارزان در دوران طاغوت و 
با فعالیت های انقالبی در دوران جمهوری اسالمی، حسنه ی 
ارزشــمندی در محاســبات الهی و قدرشناســی های مردمی 
است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسألت 

میکنم.

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری

 حجت االسالم والمسلمین علوی ســبزواری ،از پیشگامان نهضت انقالب اسالمی و از پیروان و شــاگردان حضرت امام خمینی )ره(

۴ بهمن 1۳۹۹
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حضرت آیـت اهلل خامنه ای در بخشـی از نمـاز جمعه ای کـه در ایام 
دوازدهمین سـالگرد پیـروزی انقـالب در سـال 1۳6۹ انجام شـده 
بـود، دربـاره ی ویژگی هـای دهـه فجـر و انقـالب اسـالمی سـخن 

گفتنـد کـه در ادامـه گزیـده ای از آن مـرور می شـود:

دهـه ی فجـر، دهـه ی تجدیـد عهـد و میثـاق ملـت مـا بـا انقـالب 
ایـن  در  الهـی  معجـزه ی  بزرگتریـن  گرامیداشـت  دهـه ی  اسـت؛ 
روزگارهاسـت... آن روزی کـه انقـالب شـما بـه پیـروزی رسـید، از 
اسـالم بخصـوص بـه عنـوان یـک پرچـم نجاتبخـش در دنیـا خبـری 
نبـود. در کشـورهای اسـالمی هـم اگـر کسـی میخواسـت انقـالب 
بکنـد، پایه هـای انقـالب، پایه هـای مارکسیسـتی بـود! انقالبـی، 
یعنی کمونیسـت! اسـالم را با تـالش زیاد، منفعـل و به خیـال خود 
مضمحل کرده بودند. کسـی جرأت نمیکرد که به مسـلمانی خود 
افتخـار بکند. امـروز شـما نـگاه کنید، هرجـا چند نفـر مسـلمان دور 
هـم هسـتند - ولـو یـک اقلیـت - قـرآن را سـر دستشـان میگیرند و 
با افتخار میگویند که ما مسـلمانیم. ایـن، از آثار انقالب شماسـت. 

ایـن را شـما کردیـد، ایـن را امـام انجـام داد.     1۳6۹/11/1۹

دهه فجر، دهه میثاق ملت با انقالب

خطبه های انقالب  

فرقی که این ملــت و انقالبش با بســیاری از ملتهائــی که انقالب 
کرده اند داشت، این اســت که این ملت خود را به جای محکمی 
َقد اسَتمَســَک ِبالُعــرَوِة الُوثقی«. عــروه ی وثقی 

َ
متصل کرد؛ »ف

یعنی شــما بخواهید از روی یک پرتگاهی عبور کنید، از یک لبه ی 
باریکــی بخواهیــد عبــور کنیــد، یــک ریســمان محکمی باشــد، 
دستتان را بگیرید. وقتی دستتان را گرفتید، خاطرتان جمع است 
َمن َیکُفر 

َ
که دیگر پرتاب نمیشــوید. این عروه ی وثقی اســت. »ف

َقد اسَتمَســَک ِبالُعرَوِة الُوثقی«؛)1( کفر 
َ

ِ ف
ّ
ِبالّطاغوِت َو ُیؤِمن ِباهلَل

به طاغوت، ایمان به خدا. ملت ما این را داشت، لذا از این گذرگاه 
عبور کرد؛ دغدغه ای برایش به وجود نیامد و همین موجب شد 

که این حرکت عظیم در بین مردم بماند.      1۳86/11/28 
   1( سوره بقره، آیه 256

ریسمان محکم انقالب 

به رسم آیه ها   

اشـکال کار مـا انسـان ها غفلـت از خطـای خـود، غفلـت از لـزوم 
اصـالح، و غفلـت از اجرایـی کـردن اصـالح در خـود اسـت. اگـر ایـن 
غفلت هـا از بیـن رفـت و اگـر ایـن عـزم بـه وجـود آمـد، همـه چیـز 
اصـالح می شـود. در مرحلـه ی اول - کـه مرحلـه ی مقدماتـی و 
جـزو بزرگ تریـن وظایـف ماسـت - خودمـان اصـالح می شـویم، 
که اسـاس هـم ایـن اسـت؛ یعنـی همـه ی کار هـا مقدمـه ی اصالح 
خود اسـت. مرحله ی دیگر، اسـتغفار اجتماعی و اصالح اجتماعی 
اسـت؛ مسـیر و هـدف جمعـی و کارکـرد عمومـی را در حـوزه ی 
توانایـی خودمان اصـالح کنیم؛ کـه ایـن واضح ترین نمونـه از تأثیر 
اسـتغفار و مفهـوم و محتـوا و مضمـون واقعـی اسـتغفار اسـت. 
نبایـد ایـن کار را دشـوار بـه حسـاب آورد. اگـر اراده کنیـم، ایـن کار 

آسـان اسـت و مـا می توانیـم.   138۴/8/8

همه کار ها مقدمه
 اصالح خود است

درس اخالق  

گزیده بیانات

زنی کــه اســـالم 
هـد ا میخو

د ز بسـا

سخن هفته

ادامه از صفحه یک
درســت اســت کــه انقــالب اســالمی ایــران رژیــم 
ــارزه  ــط مب ــارزه، فق ــن مب ــا ای ــرد، ام ــن ب ــوی را از بی پهل
ــا  ــا حضــور آمریــکا و ب ــارزه ب ــا رژیــم پهلــوی نبــود؛ مب ب
ســلطه و نفوذ آمریکاییهــا بود کــه تا مغز اســتخوان 
 ایــن ملــت نفــوذ کــرده بودنــد.«    79/05/05   
بر اســاس ایــن تبیین کــه مصــداق اصلــی طاغوت، 
»انقــالب،  گوییــم  مــی  وقتــی  اســت،  آمریــکا 
ادامــه ی بعثــت پیغمبــر بــود.«  یعنــی قیــام مــردم 
»هــم جنبــه ی دینــی داشــت، هــم جنبــه ی ضــّد 
آمریکایــی داشــت.«  99/10/19  زیــرا »آمریــکا در 
کشــور مــا فرعونّیــت میکــرد... موســای زمــان 
آمــد، تخت وبخــت ایــن فرعــون و دنباله روهــای او 
را واژگــون کــرد و از بیــن بــرد... و به وســیله ی ایــن 

مــردم، آمریــکا را از ایــن مملکــت بیــرون کــرد.«
   9۴/0۶/18  اگــر عملکــرد آمریــکا را از ســال ۳2 تــا 
ســال 57 مــرور کنیــم، ایــن حقیقــت آشــکار مــی 
شــود کــه آمریــکا در تمــام ســختی هــا، تبعیــد هــا، 
شــکنجه هــا، اعــدام هــا، چپــاول هــا، غــارت هــا، 
فاجعــه هــا در طــول ایــن 25 ســال، مســتقیم و 
غیــر مســتقیم نقــش داشــته اســت. در حقیقــت 
»طــرف قضیــه اگرچــه حکومــت ظالــم طاغــوت 
و حکومــت پهلــوی بــود، امــا آمریکائی هــا پشــت 
ــد کــه  ســر ایــن حکومــت قــرار داشــتند؛ آنهــا بودن
آن را تقویــت میکردنــد و بــه وســیله ی او بــر همه ی 
امــور کشــور مــا مســلط شــده بودنــد.«  91/08/10 
یعنــی »ایــران یکســره در مشــت آمریــکا بــود... 
همــه ی اجــزای اصلــی وجــود کشــور بــا اراده ی 
آمریکایی هــا حرکــت میکــرد.    9۴/0۶/18 حتــی کار 
بــه جایــی رســید کــه »آمریکائی هــا ناگزیــر شــدند 
مســتقیما داخل مســائل بشــوند. امــام بزرگــوار را 

در ســال ۴۳ تبعیــد کردنــد«   91/08/10
امــا در ایــن میــان، آنچــه »ضــّد آمریکایــی« بــودن 
مبــارزه مــردم را آشــکارتر میکنــد، ایــن اســت کــه 
»تقریبــا یــک هفتــه قبــل از قیــام مــردم قــم، 
کارتــر  وقــت  آن  -کــه  آمریــکا  رئیس جمهــور 
بــود- در تهــران، حمایــت و پشــتیبانی صددرصــد 
ابــراز  رژیــم پهلــوی و محّمدرضــا  از  را  خــودش 
کــرد.«    99/10/19 بعــد از آن بــود کــه مــردم، قیــام 
همــه جانبــه ضــد اســتکباری و ضــد آمریکایــی را 
بــه اوج رســاندند و در یــک ســال، طومــار آنهــا را 

برچیدنــد.

     علت دشمنی های آمریکا با ملت ایران
ــد  ــران بعـ ــا ملـــت ایـ ــکا بـ راز اصلـــی دشـــمنی آمریـ
از انقـــالب نیـــز، همیـــن مســـئله اســـت. رهبـــر 
معظـــم انقـــالب بارهـــا تأکیـــد کـــرده انـــد کـــه 
ــالمی  ــوری اسـ ــام جمهـ ــا نظـ ــت بـ ــت مخالفـ ـ

ّ
»عل

ایـــن اســـت کـــه جمهـــوری اســـالمی آمـــد دســـِت 
ســـلطه ی آمریکایـــی را از کشـــور کوتـــاه کـــرد؛ 
همـــه ی مســـئله ایـــن اســـت... اینهـــا نوکـــر الزم 
ــّزت خـــود را بـــه رخ  دارنـــد؛ جمهـــوری اســـالمی عـ
ـــد.«   ـــل کنن ـــد تحّم ـــا نمیتوانن ـــیده و اینه ـــا کش اینه
ــز  ــران نیـ ــت ایـ ــا ملـ ــان بـ ــمنی شـ   97/02/19 دشـ
ایســـتادگی  و  اســـالم  از  طرفـــداری  »به خاطـــر 
در پـــای نظـــام اســـالمی و دفـــاع جانانـــه از آن 
اســـت.« 81/10/19 لـــذا »هـــر حرکتـــی از ســـوی 
ــان  ــان و همراهانشـ ــا و هم پیمانانشـ آمریکایی هـ

ـــت 
ّ
انجـــام میگیـــرد، بـــرای بـــه زانـــو درآوردن مل

ـــت.«   ـــران اس ـــت ای
ّ
ـــر مل ـــرای تحقی ـــت؛ ب ـــران اس ای

93/11/19
عـــالوه بـــر ایـــن آمریکایی هـــا »بـــا قطـــع نظـــر 
از نظـــام، بـــا اســـتقالل کشـــور هـــم مشـــکل 
دارنـــد.« 9۶/03/22 نمونـــه بـــارز آن هـــم نهضـــت 
ــه  ــی کـ ــود. حرکتـ ــت بـ ــت نفـ ــدن صنعـ ــی شـ ملـ
مســـئله اســـتقالل ملـــی را دنبـــال میکـــرد امـــا بـــا 

کودتـــای آمریکایی هـــا ســـرنگون شـــد.

     مغالطه غرب گرایان برای تحریف ماهیت 
انقالب

ــد  ــال میکننــــ ــی خیــــ ــل »بعض ــه مقابـــ در نقط
ــود  ــی شــــ ــاما مــــ ــه بــــــ ــی کــــ دشمنــــی هــــایــ
به خاطــــــر ایــن اســت کــــــه مـــــا ستیــــــزه گری 
کرده ایــم؛ مــا دائمــا انگشــت در چشــم اینهــا 
باطــل،  خیــال  ایــن   95/03/25 کرده ایــم.« 
بــی  از  ناشــی  حالــت،  خوشــبینانه ترین  در 
تاریــخ  بــه  نگاهــی  اســت.  تاریــخ  از  اطالعــی 
دشــمنی هــای آمریــکا و »تجربــه هــای ملــت 
ایــران« نشــان میدهــد، آنــگاه کــه ایــران هیــچ 
نزاعــی بــا آمریــکا نداشــت، او در حــال دشــمنی 
و توطئــه علیــه ایــران بــود. یکــی از ایــن تجربــه 
هــای تلــخ تاریخــی کــه عمــق دشــمنی آمریــکا 
ــه  ــود ک ــن ب ــد، ای ــی کن ــکار م ــران آش ــت ای ــا مل را ب
»در اّولیــن ماه هــای پیــروزی انقــالب، مجلــس 
قطعنامــه ی  و  مصّوبــه  یــک  آمریــکا  ســنای 
شــدیداللحنی علیــه جمهــوری اســالمی ایــران 
صــادر کــرد، دشــمنی را به طــور عملــی شــروع 
کــرد؛ ایــن در حالــی بــود کــه هنــوز ســفارت 

آمریــکا در ایــران بــاز بــود!«   9۴/08/12
غـــرب گرایـــان در ادامـــه مغالطـــه خـــود، رابطـــه و 
دوســـتی بـــا آمریـــکا را، تنهـــا راه محفـــوظ مانـــدن 
از دشـــمنی هـــای آمریـــکا مـــی داننـــد. ایـــن در 
ــی  ــای تاریخـ ــه هـ ــان تجربـ ــه همـ ــت کـ ــی اسـ حالـ
نشـــان می دهـــد کـــه رابطـــه بـــا آمریـــکا بـــه هیـــچ 
وجـــه دشـــمنی های آنهـــا را بـــا ملـــت ایـــران و 
ـــانی  ـــد. »آن کس ـــی کن ـــم نم ـــالمی ک ـــوری اس جمه
ـــتی  ـــکا، دوس ـــا آمری ـــه ی ب ـــد رابط ـــال میکنن ـــه خی ک
ـــیب  ـــان از آس ـــه انس ـــود ک ـــب میش ـــکا موج ـــا آمری ب
ایـــن تجربـــه ی  بـــه  آمریـــکا محفـــوظ بمانـــد، 

تاریخـــی مراجعـــه کننـــد.«    9۴/08/12

     ملت ایران؛ همچنان در خط مبارزه ضّد 
آمریکایی

امــا در برابــر مغالطــات ایــن عــده انــدک، ملــت 
»ضــّد  نــگاه  همــان  بــر  مقاومــت  بــا  ایــران 
آمریکایــی« خــود و بــا اعتقــاد بــه اینکــه »ایــن 
نــگاه ضــد غربــی و ضــد آمریکایــی در انقــالب 
اســالمی، متکــی اســت بــه یــک تجربــه  ى درســت، 
بــه یــک نــگاه عقالنــی درســت، به یــک محاســبه  ى 
صحیــح.«  93/5/1، همــان خــط مبــارزه قبــل از 
انقــالب را بــا قــدرت ادامــه مــی دهــد و از آنجــا کــه 
»انقــالب یــک امــر مســتمر اســت... یــک حقیقــت 
ــت  ــت... و هیچ وق ــی اس ــت دائم ــدگار و حقیق مان
»ضــد  نمیشــود.«  9۴/0۶/25مبــارزه  تمــام 
آمریکایــی« ملــت ایــران نیــز تــا غلبــه کامــل بــر 

طاغــوت و بــت بــزرگ ادامــه دارد.

الگوی  فاطمی

   الگوِی عبادت ، مجاهدت، خانه داری  و 
تربیت  فرزندان  صالح 

شــخصی ،  زندگــی   در  مســلمان   زنــان  
اجتماعــی  و خانوادگــی  خــود بایــد زندگــی  
فاطمــه  زهــرا را از جهــت  خردمنــدی ، 
و  الگــو  معرفــت   و  عقــل   و  فرزانگــی  
بعــد  از  و  دهنــد  قــرار  خــود  سرمشــق  
عبــادت ، مجاهــدت ، حضــور در صحنــه  
اجتماعــی ،  عظیــم   تصمیم گیری هــای  
خانــه داری ، همســرداری  و تربیــت  فرزنــدان  
از زهــرای  اطهــر پیــروی  کننــد  صالــح  
زیــرا زندگــی  آن  بانــوی  بــزرگ  اســالم  نشــان  
می دهــد کــه  زن  مســلمان  بــرای  ورود در 
صحنــه  سیاســت  و میــدان  کار و تــالش  و 
نیــز ایفــای  نقــش  فعــال  در جامعــه  همــراه  
بــا تحصیــل ، عبــادت ، همســرداری  و تربیت  
فرزنــدان  می توانــد پیــرو فاطمــه  باشــد 
و دخــت  گرامــی  پیامبــر عظیــم  الشــأن  الهی  

را الگــوی  خــود قــرار دهــد.  72/0۹/1 

   قله ای برای زن مسلمان ایرانی
زنهـــای مؤمـــن در جامعـــه ی مـــا ســـعی 
کننـــد قـــدر زن ایرانـــِی مســـلمان را بداننـــد. 
ارزش زن اســـالمی و مســـلمان را بدانیـــد. 
ــرد  ــا مـ ــرت، بـ ــالط و معاشـ ــه در اختـ ــی کـ زنـ
قاطـــی نمی شـــود و خـــود را وســـیله یی 
و  نمی دانـــد  مـــرد  چشـــم  جلـــب  بـــرای 
خـــود را باالتـــر از ایـــن می دانـــد؛ زنـــی کـــه 
می شـــمارد  ایـــن  از  عزیزتـــر  را  شـــأنش 
کـــه خـــود را عریـــان کنـــد و بـــا صـــورت و 
مـــوی و بـــدن خـــود، چشـــم رونـــدگان را 
بـــه ســـمت خویـــش جلـــب کنـــد و هـــوس 
ــود را در  ــه خـ ــی کـ ــد؛ زنـ ــباع نمایـ ــا را اشـ آنهـ
ــه در اوج آن،  ــد کـ ــی می دانـ ــه ی قله یـ دامنـ
فاطمه ی زهـــرا- بزرگتریـــن زن تاریـــخ 
بشـــر - قـــرار دارد؛ آن زن، زن مســـلمان 

ایرانـــی اســـت.   68/10/26 

   زنی که اسالم میخواهد بسازد
اســالم، فاطمــه -آن عنصــر برجســته و 
ممتــاز ملکوتــی- را بــه عنــوان نمونــه و 

آن،  میکنــد.  معرفــی  زن  اســوه ی 
زندگــی ظاهــری و جهــاد و مبــارزه و دانــش 
و ســخنوری و فــداکاری و شــوهرداری و 
مــادری و همســری و مهاجــرت و حضــور 
در همــه ی میدانهــای سیاســی و نظامــی و 
انقالبــی و برجســتگی همــه جانبــه ی او کــه 
ــوع  ــه خض ــش ب ــزرگ را در مقابل ــای ب مرده
وادار میکــرد، ایــن هــم مقــام معنــوی و 
رکــوع و ســجود و محــراب عبــادت و دعــا 
و  ملکوتــی  ذات  و  ع  تضــّر و  صحیفــه  و 
درخشــندگی عنصــر معنــوی و همپایــه 
امیرالمؤمنیــن  همســنگ  و  همــوزن  و 
و پیامبــر بــودن اوســت. زن، ایــن اســت. 
الگــوی زنــی کــه اســالم میخواهــد بســازد، 

ایــن اســت.  68/10/26

خانه دار و آینده ساز

   خانه داری یعنی »تربیِت انسان«
ـــر  ـــه دارِی زن را تحقی ـــل، خان ـــگان غاف فریفت
خانـــه داری  حالی کـــه  در  می کننـــد؛ 
یعنـــی تربیـــِت انســـان، و تولیـــد واالتریـــن 
محصـــول و متـــاع عالـــم وجـــود یعنـــی 
بشـــر.      ۹5/12/2۹ زن تـــوی خانـــه بیـــکار 
نیســـت. یـــک عـــّده ای خیـــال می کننـــد زن 
در خانـــه بیـــکار اســـت. نـــه، زن در خانـــه، 
بیشـــترین و ســـخت ترین و ظریفتریـــن 
 76/12/18 میدهـــد. انجـــام  را  کارهـــا 
خانـــه داری یـــک شـــغل اســـت؛ شـــغل 
بـــزرگ، شـــغل مهـــم، شـــغل حســـاس، 

۹2/02/11 آینده ســـاز.  شـــغل 

   از همه کارها مهمتر
از  عضـــوی  عنـــوان  بـــه  زن  نقـــش 
خانـــواده از همـــه ی نقشـــهائی کـــه زن 

میتوانـــد ایفـــاء کنـــد، اهمیتـــش 
ـــه  ـــی ک ـــن نقش ـــت. مهمتری ـــتر اس بیش
ـــواد  ـــم و س ـــطحی از عل ـــر س ـــک زن در ه ی
معنویـــت  و  تحقیـــق  و  معلومـــات  و 
میتوانـــد ایفـــاء کنـــد، آن نقشـــی اســـت 
کـــه بـــه عنـــوان یـــک مـــادر و بـــه عنـــوان 
یـــک همســـر میتوانـــد ایفـــاء کنـــد؛ ایـــن 
او مهمتـــر  از همـــه ی کارهـــای دیگـــر 
اســـت؛ ایـــن، آن کاری اســـت کـــه غیـــر 
را  آن  کـــس دیگـــری نمیتوانـــد  از زن، 
انجـــام دهـــد. ایـــن مســـئولیت را بایـــد 
مســـئولیت اول و مســـئولیت اصلـــی 

خـــودش بدانـــد.  86/0۴/1۳

  مجاهدت اجتماعی

   در مجــوز فّعالیتهــای اجتماعــی بیــن 
مــرد و زن تفاوتــی نیســت

]یکـــی از عرصــــه های فّعالیـــت زنـــان[ 
فّعالیتهـــای اجتماعـــی اســـت؛ اعــــــــم 
فّعالیــــــت  اقتصــــــادی،  فّعالیـــــــت  از 
بـــه  اجتماعـــی  فّعالیـــت  سیاســـی، 
معنـــای خـــاص، فعالیـــت علمـــی، درس 
ــردن  ــالش کـ ــن، تـ ــدن، درس گفتـ خوانـ
ـــه ی  ـــردن و هم ـــدت ک ـــدا، مجاه در راه خ
ــه.  ــن جامعـ ــی در صحـ ــای زندگـ میدانهـ
این جـــا هـــم میـــان مـــرد و زن در  در 
اجـــازه ی فّعالیتهـــای متنـــّوع در همـــه ی 
ــالم  ــر اسـ ــی از نظـ ــچ تفاوتـ ــا، هیـ میدانهـ
نیســـت... از نظـــر اســـالم، در همـــه ی 
ایـــن فّعالیتهـــای مربـــوط بـــه جامعـــه ی 
بشـــری و فّعالیتهـــای زندگـــی، زن و مـــرد 
همســـان  و  مشـــترک  اجـــازه ی  دارای 
ـــت  ـــا هس ـــی از کاره ـــه بعض ـــتند. البت هس
ـــب  ـــا ترکی ـــون ب ـــت؛ چ ـــان نیس ـــاب زن ـــه ب ک

جســــــمانــــــــی 
آنهـــا تطبیـــق نمیکنـــد... 
ایـــن فّعالیتهـــا،  در عرصـــه ی 
اســـالم حـــدودی را معّیـــن کـــرده 
اســـت کـــه ایـــن حـــدود، مربـــوط بـــه 
زن و اجـــازه داشـــتن او بـــرای فّعالیـــت 
نیســـت؛ مربـــوط بـــه اختـــالط زن و مـــرد 
اســـت کـــه اســـالم روی ایـــن مســـأله 

حّساســـیت دارد.    75/12/20  

 هم فعالیت اجتماعی، هم خانه داری
بعضـــی  میکننـــد،  افـــراط  بعضـــی 
میگوینـــد  بعضـــی  میکننـــد.  تفریـــط 
اجـــازه  اجتماعـــی  فّعالیـــت  چـــون 
ــد  ــوهر و فرزنـ ــه و شـ ــه خانـ ــد بـ نمیدهـ
اجتماعـــی  فّعالیـــت  پـــس  برســـیم، 
میگوینـــد  بعضـــی  بکنیـــم.  نبایـــد 
ــازه  چـــون خانـــه و شـــوهر و فرزنـــد، اجـ
ــم،  ــی بکنیـ ــت اجتماعـ ــد فّعالیـ نمیدهـ
بایـــد رهـــا  را  پـــس شـــوهر و فرزنـــد 
ــن را  ــه ایـ ــت. نـ ــط اسـ ــر دو غلـ ــم. هـ کنیـ
ــن،  ــر ایـ ــه آن را به خاطـ ــر آن، نـ ــه خاطـ بـ

نبایـــد از دســـت داد.   75/12/20 

    کسب علم با حفِظ عفت
تبلیـــغ نکننـــد کـــه بـــا حفـــظ حجـــاب، بـــا 
ــا تربیـــت  ــه داری و بـ ــا خانـ حفـــظ عّفـــت، بـ
فرزنـــد، انســـان نمیتوانـــد کســـب علـــم 
ــان  ــدر زنـ ــداهلل چقـ ــروز بحمـ ــا امـ ــد. مـ کنـ
ـــف  ـــته های مختل ـــم در رش ـــمند و عال دانش
دانشـــجویان  داریـــم:  جامعه مـــان  در 
ارزش،  بـــا  و  اســـتعداد  بـــا  و  کوشـــا 
غ الّتحصیـــالن ســـطح بـــاال، پزشـــکان  فار
ممتـــاز و طـــراز بـــاال! امـــروز در جمهـــوری 
اســـالمی رشـــته های گوناگـــون علمـــی در 
ــار خانمهاســـت؛ زنهایـــی کـــه عفـــاف  اختیـ
کردنـــد،  حفـــظ  هـــم  را  عصمتشـــان  و 
کردنـــد،  حفـــظ  هـــم  را  زنانـــه  طهـــارت 
ـــظ  ـــل- حف ـــکل کام ـــه ش ـــم -ب ـــاب را ه حج
کردنـــد، بـــه تربیـــت فرزنـــد هـــم بـــه شـــیوه 
اســـالمی میرســـند، شـــوهرداری را نیـــز 
همان طـــوری کـــه اســـالم گفتـــه اســـت 
و  علمـــی  فّعالیـــت  میدهنـــد،  انجـــام 

سیاســـی هـــم میکننـــد.   71/0۹/25    

 »زن مســلمان ایرانــی  ثابــت کــرد کــه می تــوان زن بــود، عفیــف بــود، محجبــه و شــریف 
بــود، و درعیــن حــال، در متن و مرکــز بود. می تــوان ســنگر خانــواده را پاکیزه نگاه داشــت 
و در عرصــه ی سیاســی و اجتماعی نیــز، سنگرســازی های جدیــد کــرد.«  ۹1/12/16  
»خط حــزب اهلل« بــه مناســبت فرارســیدن والدت حضرت 
ــده ای  ــام مادرگزی ــت مق ــرا ، روز زن و روز بزرگداش زه
از بیانــات حضــرت آیت اهلل خامنــه ای را دربــاره ی 
الگــوِی زن مســلمان ایرانــی و نقش آفرینــی زنــان 
در خانــواده و فعالیت هــای اجتماعــی بــا 
تأســی بــه ایــن شــخصیت بزرگــوار و 
ــی  ــم بازخوان ــان دوعال ــرور زن س

می کنــد:


