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مباهله در قرن 21
مروری بر بیانات مهم و خطیر رهبر معظم انقالب  درباره ی منازعه ی تاریخی نظام اسالمی و نظام سلطه

 

رهبر انقالب مانند یک راهبــر و فرمانده ی عالی 
که در آستانه ی یک عملیات، فرماندهان، افسران 
و در نهایت همه نیروهای خود را درباره اهمیت، 
ابعاد و نقشه عملیات توجیه می کند، در ماه ها و به 
خصوص هفته های اخیر به وضوح نسبت به یک 
جنگ تمام عیار و همه جانبه سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی هشدار داده و در هر دیدار و سخنرانِی 
خود به فراخور موضوع و یا مخاطبان بخش های 
مختلفی از ابعاد این منازعه ی بزرگ را تشــریح 

می کنند. 
  تعریف نظام سلطه و مصداق کامل دشمن

ابتدا ضمن بازتعریف  مجدد دشمن، این پدیده 
خطیر را می شناسانند: »مراد ما از دشمن عبارت 
است از نظام استکبار؛ یعنی قدرتهای استکباری؛ 
قدرتهایی که حیاتشــان متوّقف بر سلطه ی بر 
دیگران است... آن کســانی که سردمداران نظام 
سلطه اند، آنها دشمن هســتند. اگر یک مصداق 
خارجی هــم بخواهیم برایش مشــّخص کنیم، 
رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا است. مظهر کامل 
نظام ســلطه، رژیم ایــاالت مّتحــده ی آمریکا 
اســت.«)94/5/26( گاهی به »پایه های« برنامه 
جدید دشــمن می پردازند و » ایجاد اختالف« 

و »نفــوذ« را راهبــرد جدید دشــمنان عنوان 
می کنند و مقدمات مورد نیاز آن را تشــریح می 
کنند:»میخواهند در کشــورهای اسالمی و در 
کشــورهای این منطقه، یک نفــوذی به وجود 
بیاورند که تا ده ها ســال ادامه داشته باشد. امروز 
آمریکا آبروی گذشــته را در ایــن منطقه ندارد؛ 
میخواهند این را بازسازی کنند. در کشور ما هم 
قصدشان همین است.«)94/5/26(  گاهی برنامه 
دشمن برای تحقق همین اهداف را برمی شمارند: 
»برای سســت کردن اعتقادات دینی ما، سست 
کردن اعتقادات سیاســی ما، تقویت نارضایی ها 
در داخل کشور، جذب جوانها بخصوص جوانهای 
فّعال و اثرگذار در ســطوح مختلف برای مقاصد 
خودشــان؛ دارند کار میکنند.«)94/7/13( اعالم 
آماده باش اما فصل مهمی از گفتگوی رهبرمعظم 
انقالب با جوانان مومن و انقالبی در سراسر کشور 
است: »جوانهای عزیز! بدانید که عرصه ی شرف، 
عرصه ی عظمت، عرصه ی هویّت اسالمی و ایرانی 
عرصه ای اســت که در آن شــجاعت الزم است، 
فداکاری الزم اســت، دانش الزم اســت، ایمان 
عمیق الزم است؛ خودتان را آماده کنید؛ همه ی 

جوانها مخاطب این حرفند« )94/7/8(

  صف بندی منازعه و چگونگی آرایش دشمن
حضرت آیت ا... خامنــه ای  اما کار را به همین جا 
ختم نمی کننــد. جامعه مؤمــن و انقالبی باید 
بداند که با چه آرایشی از ســوی دشمن مواجه 
اســت. صف بندی دو ســوی این منازعه چگونه 
اســت و چرا این حمله ی »همه جانبه« اینقدر 
در مقایســه با همه ی منازعــات و چالش هایی 
که نظام اســالمی با آن مواجه اســت از اهمیت 
باالتری برخوردار اســت. شاید یکی از مهمترین 
دالیــل خطرناک بــودن این منازعــه، فعالیت 
دشــمن برای نفوذ بر فضای سیاسی و رسانه ای 
کشــور و در نهایــت تغییر رفتار در مســئوالن 
جمهوری اسالمی اســت. حضور معدود عوامل 
»بی خیال« و »سهل اندیش« که البته فعاالنه و 
برخی با »کمک دشمن« در روزنامه ها و سایت ها 
می نویسند و ســخنرانی می کنند  بر حساسیت 
این مســأله افزوده اســت. چرا که این زبان ها و 
قلم ها »به دنبال تغییر محاســبات مسئوالن و 
تغییر افکار مردم درخصوص مســائل انقالبی، 
دینی و مصالح ملی کشــور هستند.«)94/7/15( 
»آماج اصلی هم جوانهایند« تــا »افکار انقالبی، 
دینی و چه ایده هایی که مربوط به مصالح کشور 

است«)94/7/15( را در ذهن آنها تغییر بدهند.

  مباهله بهترین توصیف برای وضعیت کنونی 
گرچه رهبر معظم انقالب در این مقطع حساس 
نیز همچون گذشته نهایت اعتماد و اطمینان را 
به جوانان حزب اللهی و انقالبی در سراسر کشور 
دارند: »در یک چنین وضعیتی جوانهای کشور 
خیلی باید بیدار باشند و الحمدهلل بیدارند... بنده 
از این جهت هیچ نگرانی ندارم.« )94/7/15( و بر 
مبنای همین اعتماد کامل است که صف بندی 

و آرایش نهایی دو سوی این منازعه ی تاریخی 
را با آنها در میان می گذارنــد: »همان گونه که 
در قضیه ی مباهلــه در صدر اســالم، همه ی 
ایمان در مقابل کفر قرار گرفتــه بود، امروز نیز 
در جمهوری اســالمی ایران، همــه ی ایمان 
در مقابل کفر قرار گرفته اســت.« )94/7/15( 
»کفــر« دربرابر »همه ایمــان«؛ این تصویری 
است که ایشان از منازعه بزرگ و تاریخی ملت 
ایران و همه نیروهــای مومن و انقالبی ارائه می 
دهد. تصویری بی سابقه و بسیار سرنوشت ساز 
در تاریخ انقالب اســالمی کــه در ورای خود، 
نشــان دهنده ی جایگاه ملت مؤمن و انقالبی 
ایران در منظر رهبر معظم انقالب اســت. رهبر 
حکیم و دوراندیش انقالب اما در کنار نشــان 
دادن مســیر حرکت، پایان ایــن راه پرخطر را 
هم ترســیم می کنند. تصویــری امیدبخش و 
برانگیزاننده از پایان کار "مباهله در قرن بیست 
و یکم"، مانند همه وعده هــا و پیش بینی های 
ایشان که در همه 26 سال گذشته محقق شده 
است: »همانگونه که در آن زمان صفای معنوی 
پیامبر )( و خاندان ایشان توانست دشمن را 
از میدان خارج کند، امروز هم ملت ایران با اقتدار 
معنوی خود، دشــمن را از میدان خارج خواهد 

کرد.«)94/7/15(
این پیش بینی هم مانند تمام موارد قبلی از یک 
مبنای محکم قرآنی و فقهی برخوردار اســت: 
»اگر برای یــاری دین خدا آمــاده و پا به رکاب 
باشــیم، قطعاً وعده ی الهی مبنــی بر نصرت 
یاری کنندگان دین خدا، محقق خواهد شــد و 
بدخواهان نظام اسالمی در طرح ها و برنامه های 
امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی شکست 

خواهند خورد.«)94/7/15( 

»به یک نکته ای توّجه کنید: ما مواجهیم با یک حمله ی همه جانبه ی فرهنگی و 
اعتقادی و سیاسِی اعالم نشده« این کلمات، حامل هشدار صریح و تاریخی از 
سوی رهبر معظم انقالب که به صورت طبیعی باید برای همه نیروهای مؤمن و انقالبی کشور 
بسیار مهم و قابل توجه باشــد. جمالتی که همین چند روز پیش در دیدار اعضای ستاد 
کنگره  شهدای استان چهارمحال و بختیاری  از طرف ایشان بیان شد. به ادامه ی این بیانات 
هشدارآمیز و تکان دهنده توجه کنید: »یعنی شما حاال که من دارم میگویم، قاعدتاً از من 
قبول میکنید لکن اّطالع ندارید از آنچه دارد اتّفاق می افتد؛ بنده اّطالع دارم از آنچه دارد 
اتّفاق می افتد؛ من دارم میبینم چه دارد اتّفاق می افتد؛ لشــکر فرهنگی دشمن و لشکر 
سیاسی دشــمن با همه ی ابزارهایی که برایشــان ممکن بوده، حمله کرده اند به ما...«

ایشان واقعا شــهید خدمت و وحدت بودند. ماموریت بسیار مهمی داشــتند در آن منطقه همراه شهید 
شوشتری. مرد خوش برخوردی هم بود و منشا خیرات و برکات زیادی شــدند آنجا... هرچه داریم از اینها 
داریم... چرا ضدانقالب در هر کجای کشور می خواهد کاری کند، سپاه و بسیج را نشانه می رود؟ چون اینها 
ضامن امنیت کشور هستند. جوانها بدانند در سایه امنیتی که شهدا ایجاد کردند ما امروز اینجا هستیم. لذا 

افتخار ما به شهدا گزافه و از سر احساسات نیست، بلکه از روی منطق و استدالل قوی است. 91/7/20 

مرد خوش برخورد
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شهرستان سرباز،  سیستان و بلوچستان

عملیات تروریستی گروهک ریگی

هفته امامسخن حزب ا...کالم تریبون

جنِگ پیدا،جنگ پنهان
  مقامات ارشـد آمریکایی مدتی اسـت کـه از آرزویشـان برای "تغییـر رفتار" ملـت ایران 
سـخن می گوینـد. آمریکایی هـا دیگـر از "برانـدازی" صحبـت نمی کننـد زیرا ایـن روش 
را آزموده انـد و می داننـد کـه بـا آن نمی تواننـد انقـالب اسـالمی را از بیـن ببرنـد. »آن هـا 

میگویند مـا تغییر نظـام را نمیخواهیم، تغییـر رفتـار را میخواهیـم. 93/12/21« 

  تغییر رفتار
از طرف دیگـر خود انقالب اسـالمی هـم عملکـرد و رفتار خـاص خـود را  دارد. زیـرا رفتار 
»بخش حقیقی }پیشـرفت{ 91/7/23« انقالب اسـالمی اسـت. همین رفتارهـای روزمره 
یعنـی »آن چیزهائـی کـه متـن زندگی مـا را تشـکیل میدهـد؛ که همـان سـبک زندگی 
اسـت؛ مثل مسـئله ی خانـواده، سـبک ازدواج، نـوع مسـکن، نوع لبـاس، الگـوی مصرف، 
نوع خوراک، نوع آشـپزی، تفریحـات و... بخـش حقیقی و اصلـی تمدن اسـت. 91/7/23« 
و همین هاسـت که بـرای دیگـر ملت ها هم الگوسـاز اسـت. اهمیت سـبک زندگـی چنان 
اسـت کـه امریکایی هـا به روشـنی از تـالش بـرای تغییرش یـاد می کننـد و رهبـر انقالب 
از جایـگاه محـوری آن در آینـده انقـالب اسـالمی. امـروز شـاهد نبـرد دو سـبک زندگی 
هسـتیم »سـبک زندگی ایرانی-اسـالمی« در مقابل »سـبک زندگی غربی« کـه برنده آن 
عـالوه بر اینکـه بر رفتـار مردم تاثیـر می گـذارد؛ مسـیر آینده انقـالب را مشـخص خواهد 

کـرد. 

   زن مهمترین پاسدار سبک زندگی
اما کانون همـه نبردهـا در حوزه سـبک زندگی، پیرامـون عنصر خانـواده شـکل می گیرد » 
بـدون خانواده های خـوب، امکان پیشـرفت نیسـت. 90/10/14« زیـرا خانواده »سـلول اصلی 
در جامعه اسـت. نـه اینکه اگر این سـلول سـالم شـد، سـالمت به دیگرهـا سـرایت میکند؛ 
یا اگر ناسـالم شـد، عدم سـالمت به دیگرها سـرایت میکنـد؛ بلکه بـه این معناسـت که اگر 
سـالم شـد، یعنی بدن سـالم اسـت. بدن که غیر از سـلولها چیز دیگری نیسـت. هر جهازی، 
مجموعه ی سلولهاسـت. اگر ما توانسـتیم سـلولها را سـالم کنیم، پـس سـالمت آن جهاز را 
داریم. مسـئله اینقـدر اهمیـت دارد. 90/10/14«  مهمترین نقـش در این نبرد بر عهـده "زن" 
اسـت. زیرا »خانواده را هـم زن به وجـود مـی آورد و اداره میکنـد... آن عنصر اصلِی تشـکیل 
خانـواده، زن اسـت، نـه مـرد. بدون مـرد، ممکـن اسـت خانـواده ای باشـد. یعنی اگـر فرض 
کنیم در خانواده ای، مرد خانواده حضور نداشـته باشـد، یـا از دنیا رفته باشـد، زن خانواده اگر 
عاقل و بـا تدبیر و خانـه دار باشـد، خانـواده را حفظ میکند؛ امـا اگـر زن از خانـواده ای گرفته 
شـد، مرد نمیتواند خانـواده را حفظ کنـد. 75/12/20« بعـد از آنکـه خانواده بـه برکت وجود 
زن، شـکل گرفت؛ آنـگاه نوبت بـه رکن مهم خانـواده یعنـی »تربیـت« می رسـد. »از جمله 
وظایفی که برعهـده ی زنـان در داخل خانـه و خانواده اسـت، مسـأله ی تربیت فرزند اسـت. 

75/12/20« و همیـن تربیـت اسـت که سـبک زندگی را می سـازد.

  چالش های امروز
امـا وضعیـت خانـواده امـروز در ایـن نبـرد جـدا از نقـاط قوتـی کـه دارد دچـار چالش های 
اساسـی هم هسـت. به طوری کـه رهبر انقـالب اسـالمی بارهـا در این بـاره هشـدار داده اند. 
نمونه هایـی مانند »بـاال رفتـن سـن ازدواج« کـه منجـر به »تجـرد قطعـی« و »زیر سـوال 
بـردن تقـدس ازدواج«، »تشـریفات بـاالی ازدواج و سـخت گیری ها و مهریه هـای سـنگین 
و تجمالتـی که هیـچ ضرورتی به وجودشـان نیسـت، الجرم دسـت جـوان را برای تشـکیل 
زندگی مـی بنـدد.«، »کم رنگ شـدن سـنت خواسـتگاری« و حتـی باالرفتن آمـار طالق و 
نگرانـی از »پدیده کاهـش جمعیـت« و... از جملـه این مـوارد اسـت. بیاناتی با ایـن موضوع 

بارهـا حتی بـا لحـن تند تکرار شـده اسـت.

اینکـه مـا بـرای الگـوی زندگـی کـردن مـردم طـرح و برنامـه ای نداشـته باشـیم، بدیـن 
معنا نیسـت که دشـمنان هم بیـکار نشسـته و کاری نمـی کنند. رهبـر انقـالب در بیانات 
اخیرشـان با نگرانـی، خبر از طـرح دشـمن دادنـد. »حملـه ای همه جانبه واعالم نشـده در 
حوزه فرهنـگ، اعتقاد و سیاسـت برای سسـت کـردن اعتقـادات دینی ما، سسـت کردن 

اعتقادات سیاسـی مـا94/7/13«.
 وقتـی ایمـان و اعتقـاد از بیـن رفـت، سـبک زندگی هـم تغییـر خواهد کـرد. زیـرا »بر 
اسـاس این ایمان، سـبک زندگی انتخاب خواهـد شـد.91/7/23«  در این نبـرد، غربی ها 
تئـوری می سـازند؛ بـا رسـانه ها و عواملشـان ترویـج شـهوترانی می کنند، شـبهه افکنی 
می کنند تـا رفتارهـای مـردم به خصـوص جوانـان انقـالب اسـالمی را تحت تاثیـر خود 
قرار دهنـد. اما زن مسـلمان ایرانـی آزمون خـود را پس داده اسـت؛ او همان شـخصیتی 
اسـت کـه در »دوران انقـالب و در جنـگ تحمیلی، فرزنـدان خـود را به سـربازان جانباز 
و شـجاع در راه اسـالم و مسـلمین تبدیل کردنـد، و همسـران در دوران انقـالب و دوران 
جنـگ تحمیلی، شـوهران خود را به انسـانهای مقـاوم و مسـتحکم مبّدل سـاختند. این 
اسـت نقش و تأثیـر زن بـر روی فرزنـد و شـوهر. ایـن، نقشـی اسـت کـه زن میتواند در 
داخـل خانواده ایفـا کند و جـزو بزرگتریـن نقشهاسـت. و به نظر مـن از همـه ی کارهای 

زن مهمتـر، همیـن کار اسـت. 90/10/14« 

  نگذاریم پیوند ازدواج گسسته شود
رهبر معظم انقـالب اسـالمی در دیدار بـا رئیس و مسـئوالن دسـتگاه قضایی به مناسـبت 
هفته قـوه قضائیه در تیرماه امسـال با ابراز تاسـف از شـمار بـاالی طالق و طـالق توافقی در 
کشـور فرمودنـد: در ازدواج یـک پیوندی اتفـاق افتـاده نباید بگذاریـم این پیوند گسسـته 
شـود. بنده یکی از غصـه هایم همیـن افراد مجـرد انـد و یکـی از دعاهایی که همیشـه می 
| کنم، دعا برای اینهاسـت کـه خداونـد راه عالجی برای اینهـا پیدا کنـد.   |       

  تبلیغ کتاب فلسطین رهبر انقالب توسط  نتانیاهو در سازمان ملل!
نتانیاهو نخسـت وزیر رژیـم صهیونیسـتی در سـخنرانی خـود در مجمع عمومی سـازمان 
ملل بـا نشـان دادن یک نسـخه فارسـی از کتـاب »فلسـطین از منظـر آیـت ا... خامنه ای« 
از مخاطبـان خود خواسـت تـا برای آشـنایی بـا اهـداف جمهـوری اسـالمی این کتـاب را 
مطالعه کننـد. وی هـدف ایـران را نابودی اسـرائیل مطرح کرد. این کتاب توسـط مؤسسـه 

پژوهشـی فرهنگی انقالب اسـالمی منتشـر شـده اسـت.   |       مهر|

  اسد: رهنمودهای امام خامنه ای نقش محوری  در همراهی ایران و 
سوریه داشت

بشـار اسـد در گفتگو با شـبکه خبر: رابطه ام با حضرت امام]خامنـه ای[، رابطـه ای برادرانه اسـت، 
ایشـان به لحاظ تأکید بر آرمانها و ارزشـها و نیز شـفافیت دیدگاه یک شـخصیت ویژه ای هستند. 
در سیاسـت ایران نیـز ایشـان راه حضـرت امـام خمینـی را ادامـه دادنـد و آرمانگرایـی را متجلی 
ساختند. ایسـتادگی ایران در کنار سوریه، خواسـته ی مردمی اسـت و حضرت امام]خامنه ای[ نیز 

با رهنمودهای خودشـان، نقش محـوری در این زمینه برعهـده دارنـد. |       شـبکه خبر|

  کری: مرگ بر آمریکا و اسرائیل نگویید   تا با شما رابطه برقرار کنیم!
وزیر خارجـه آمریکا در پاسـخ به سـؤالی دربـاره بهبـود روابط بـا ایـران گفت: فکـر میکنم همه 
می توانند با تغییـر لحن و کم کردن از شـعارها شـروع کننـد، اول از همه شـعار مرگ بـر آمریکا 
و مـر گ بر اسـرائیل. داشـتن نقشـه ای بـرای نابـودی اسـرائیل بـه این رونـد کمکـی نمی کند. 
دومـاً آنهـا باید از ارسـال سـالح از ایـران به سـوریه، لبنـان، دسـت بردارنـد. وقتی کـه میبینید 
رهبر کشـوری خواسـتار نابودی کشـور دیگری میشـود کـه متحد نزدیـک آمریکا هم هسـت، 

خیلی دشـوار اسـت که به گشـایش سـفارت در آینده نزدیـک فکرکنیـم. |       بی.بی.سـی |

  خاطرات "من بودم و امام" مستند نیست
محسن رضایی درآیین رونمایی از کتاب »ره، رهرو، رهبر« با اشاره به وجود 2 نوع خطر مستقیم 
و تحریف در مسیر امام گفت: امام خمینی درباره موضوعات مختلف از جمله استکبار جهانی در 
رأس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی درباره آل سعود هم سخن گفته. وصایای امام در این 
زمینه ها کاماًل روشن است و اینکه کسی بگوید من در پستویی با امام بودم و شنیدم، این پذیرفته 
نیست. این کتاب مجموعه  بیانات رهبر معّظم انقالب درباره  مکتب حضرت امام خمینی)ره( 

| است که توسط انتشارات انقالب اسالمی چندی پیش رونمایی شد. |       

  گزارش تاثیر ات مثبت تهدید سخت آل سعود  توسط رهبر انقالب
رئیس سازمان حج و زیارت: پس از بیانات مقام معظم رهبری، گفتمان و ادبیات مقامات عربستانی 
به صورت کاماًل مشهود تغییر کرده است. آیت ا... جوادی آملی: بیانات مقام معظم رهبری مسیر 
حادثه را دگرگون ساخت و حکام سعودی را مجبور به تسلیت گفتن کرد و آنها را متعهد ساخت 
همه جانباختگان را شناسایی کند. وزیر بهداشت پس از ایراد سخنان رهبر انقالب: سعودی ها 
ضمن اعالم تسلیت پادشاه به رهبر معظم انقالب و دولت و ملت ایران اطمینان دادند که هیچ 

رسا| ایرانی در مکه دفن نشده و در انتقال جان باختگان به ایران تسریع خواهد شد  |      

  در 18 ماه آینده روی دوقطبی سازی در ایران کار می کنیم
ریچارد آدامز از کارشناسـان ارشـد Mi6: »مـا در 18 ماه آینـده فرمول های دوقطبی سـازی 
در ایـران را اجـرا می کنیـم، هـم در حـوزه فـردی و اجتماعـی و هـم در حـوزه کالن و از هیچ 

فرصتی برای قـرار دادن مـردم در مقابل حاکمیت ایـران فروگذار نمی کنیـم«.  |       بی بی سـی|

# مذاکره_ با_آمریکا
مذاکره با آمریکا یعنی باز کردن مسیر برای نفوذ در کشور

آمریــکا می گویــد: »بیاییــد مذاکــره کنیــم.«... مذاکــره یعنــی 
ــع  ــالمی قط ــوری اس ــه جمه ــدی را ک ــی آن پیون ــه؟ یعن چ
کــرد و بریــد و همــان موجــب شــد کــه تمــام عواطــف 
صادقانــه ی ملتهــای دنیــا بــه ایــن نظــام جلــب شــود، ایــن را 

دو مرتبه برقرار کند. 
ــه جمهــوری  ــه ی نمایــان ب یعنــی در درجــه ی اّول، یــک ضرب
ــوذ در  ــرای نف ــیر ب ــردن مس ــاز ک ــای ب ــه معن ــکا ب ــا آمری ــره ب ــد. مذاک ــالمی بزنن اس
ــکا  ــا آمری ــره ب ــی کشــور اســت. مذاک ــای اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و امنیت عرصه ه
ممنــوع اســت زیــرا ایــن مذاکــره نــه تنهــا هیــچ نفعــی نــدارد بلکــه ضررهــای بیشــماری 

نیــز دارد.    1372/08/12 و 1394/07/15

تنبلی، مانع رسیدن انسان به کمال
از جمله موانعی که انسان را از راه کمال باز می دارد، تنبلی، تن پروری، بی اعتنایی 
به کار و بی شــوقی نسبت به حرکت اســت. شما در دعای شــب اول ماه رمضان 
می خوانید: »اللهم اجعلنا ممن نوی فعمل و ال تجعلنا ممن شقی فکسل و ال ممن هو علی 
غیر عمل یتکل.«)1( ببینید چه عبارتهای پر مغز و چه درســی در پوشــش دعاست! دعا 
کننده از این که جزو کسانی باشد که دچار کسالت و بی عملی هستند، به خدا پناه می برد. 
نمی خواهد از جمله کسانی باشد که می خواهند، اما عمل نمی کنند و انتظار دارند بدون کار 
کردن نتیجه بگیرند و بدون کشتن بدروند. »و ال تجعلنا ممن شقی فکسل و ال ممن هو علی 
غیر عمل یتکل.« می گوید: خداوندا! مرا جزو کسانی که فقط به آرزو تکیه می کنند و به عمل 

و تالش نمی پردازند، قرار مده.    71/1/15
1( اإلقبال االعمال، سید ابن طاووس، ص 22.

مهم ترین نقِش زن
در مساله ی زن آنچه که در درجه ی اول اهمیت قرار دارد، مساله ی »خانواده« است؛ 
نقش زن به عنوان عضوی از خانواده. به نظر من از همه ی نقشهائی که زن میتواند ایفا 
کند، این اهمیتش بیشتر اســت. البته بعضی ها اینطور حرفها را در همان نظر اول با شدت رد 
میکنند و میگویند آقا شما میخواهید زن را توی خانه اسیر کنید، محبوس کنید، از حضور در 
صحنه های زندگی و فعالیت باز بدارید؛ نه، به هیچ وجه قصد ما این نیســت؛ اسالم هم این را 
نخواسته... بحث سر این نیست که زن آیا میتواند مسئولیتی در بیرون از منزل داشته باشد یا نه 
- البته که میتواند- بحث در این است که آیا زن حق دارد به خاطر همه ی چیزهای مطلوب و 
جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکن است تصور شود، نقش خود را در 
خانواده از بین ببرد؟ نقش مادری را، نقش همسری را؟ حق دارد یا نه؟... من میگویم مهمترین 
نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتواند ایفا کند، 
آن نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همســر میتواند ایفا کند؛ این از همه ی 

کارهای دیگر او مهمتر است. 13861/4/13

نقش بانوان در انقالب 
بیشتر از مردان است

 بانوان ایران در این نهضت و انقالب ســهم 
بیشترى از مردان دارند و امروز هم كه در پشت 
جبهه ها مشغول فعالیت هســتند، سهم آنها 
بیشتر از دیگران است و در تربیتى كه اشتغال 
دارند، چــه تربیت كودكانشــان و چه تربیت 

خردساالنشان و چه تربیتهایى كه در كالسها و جاهاى دیگر مجالس دارند، باز سهم بزرگى در 
این انقالب دارند. عواطفى كه در بانوان هست مخصوص خودشان است؛ در مردها این عواطف 
نیست و لهذا، آن چیزى كه در پشــت جبهه از روى عواطف از بانوان صادر مى شود، بیشتر و 
باالتر و ارزنده تر است از آن چیزى كه از مردها صادر مى شــود.  به موجب عواطفى كه بانوان 

دارند، آنها براى جبهه ها كارهاى بسیار مفید انجام داده اند و انجام مى دهند.    ۲ خرداد ۱۳۶۰

عقیده ی قلبی چیزی که بتوان آن را مورد فشــار و زور قرار داد، نیست. آنچه که  بازخوانی خطبه

  
میتواند مورد زور و فشار و تحمیل قرار بگیرد، او عمل انسانی است، منش انسانی 
است، نه عقیده ی قلبی... عقیده زور بردار نیست. عقیده را با ابزار خاص خودش 
میشود تغییر داد یا در کسی ایجاد کرد. ما میتوانیم در یک جمله بگوئیم عقیده 
در اسالم آزاد است، منتهی  این آزادی عقیده را باید باز کنیم و معنا کنیم. یعنی 
چه آزاد است؟ آزادی عقیده به این معنا نیست که اسالم اجازه میدهد و جایز میشمارد و روا 
میداند که انســانها از عقیده ی حق، از بینش درست منحرف بشــوند و یک اعتقاد غلط و 
نادرست را در قلب و فکر خود بپذیرند. اگر کسی بگوید آزادی عقیده در اسالم معنایش این 
است که هرکسی از نظر اسالم میتواند و برایش مباح و رواســت که هر نوع عقیده ای را ولو 
باطل و غلط انتخاب بکنــد، این یقیناً راه ثواب را نپیموده اســت... معنای آزادی عقیده در 
اسالم این اســت که حاال اگر کسی این وظیفه ی اســالمی و قلبی خود را انجام نداد و یک 
عقیده ی غلط و باطلی را به عنوان اعتقاد خود انتخاب کرد، آیا اســالم با اینگونه انســانی 
چگونه رفتار میکند؟... اسالم هر چند آن عقیده را قبول ندارد و آن را ناروا و ناجایز میداند، اما 
دارنــده ی عقیده باطل و غلــط را نه فقط از حق حیــات محروم نمیکنــد، بلکه از حقوق 

اجتماعی هم در حد مقررات و چهارچوبهای آن جامعه محروم نمیکند.  1365/12/01 

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب  |  قسمت 8

جایگاه آزادی  عقیده در اسالم

در احصای مســائل اصلی زنان، حقیقتا به مســائل اصلی بپردازیم، نه به مسائل  مطالبـه رهبری

درجه ی دو. پرداختن به مسئله ی خانواده و بخصوص مسئله ی سالمت و امنیت و 
آرامش و تکریم زن در محیط خانواده، یکی از مسائل اصلی است. ما چند مسئله ی 
اصلی داریم، یکی از آنها این اســت. نــگاه کنید ببینید عوامل ســلب آرامش و 
سکینه ی روحی زن در خانواده چه چیزهایی است؟ دنبال این باشید که با قانون، با 
روشهای تبلیغی، با روشها و شــیوه های گوناگون، اینها را برطرف کنید. این، اساس قضیه 
است. زن در خانه مایه ی آرامش است؛ مایهی آرامش مرد، و مایه ی آرامش فرزندان؛ دختر و 
پسر. اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشد، نمیتواند این آرامش را به خانواده 
بدهد... بعضیها برای اینکه غربیها بدشان نیاید، بعضی از حقایق احکام اسالمی را، واضحات 
احکام اسالمی را عوض میکنند. قرآن میفرماید: و ان تطع اکثر من فی االرض یضلوک عن 
سبیال... ان یتبعون اال الظن و ان هم اال یخرصون؛ دنباله  رو فکر رایج در دنیای جهل و خرافه 
نباید بود؛ فکر اسالمی را باید پیدا کرد، دنبال آن باید رفت، ولو حاال یک عده ای بد بگویند. 
این هم یک مسئله است؛ بنابراین مسئله ی اصلی را باید پیدا کرد. به نظر من مسئله ی اصلی، 
یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله ی خانه و خانواده اســت: امنیت زن در محیط خانواده؛ 
فرصت زن در محیط خانواده و خانه داری برای بروز استعدادها؛ ]چیزی[ مانع درس خواندن 
او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشود - ]برای[ کسی که اهل این 

چیزها است - میدان برای این کارها فراهم باشد؛ این اساس قضیه است.   1393/01/30 

در مسائل زنان باید فکر اسالمی را پیدا کرد

مباهله صحنه تمایز حق و باطل

روز مباهله، روزی است که پیامبر مکرم اســالم، عزیزترین عناصر انسانی خود را به  ت تاریخی
روایـ

صحنه می آورد. نکته ی مهم در باب مباهله این اســت: »و انفسنا و انفسکم« در آن 
هست؛ »و نساءنا و نساءکم«در آن هســت؛ عزیزترین انسانها را پیغمبر اکرم انتخاب 
میکند و به صحنه میآورد بــرای محاجه ای که در آن باید تمایــز بین حق و باطل و 
شاخص روشــنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه 
تبلیغ دیــن و بیان حقیقت، پیغمبر دســت عزیــزان خود، فرزنــدان خود و دختــر خود و 
امیرالمومنین را - که برادر و جانشین خود هست - بگیرد و بیاورد وسط میدان؛ استثنائی بودن 
روز مباهله به این شکل است. یعنی نشان دهنده ی این است که بیان حقیقت، ابالغ حقیقت، 
چقدر مهم است؛ میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیائیم مباهله کنیم؛ هر کدام بر حق 

بودیم، بماند، هر کدام بر خالف حق بودیم، ریشه کن بشود با عذاب الهی.   1388/9/22

حزب  ا...  این است
در ایـن بخـش بـا رجـوع بـه بیانـات امـام راحـل و رهبـر انقـالب، 

ت
حزب ا... این اس

ویژگی ها و وظایف نیروهای  مومن  و انقالبی را بررسی می کنیم.

جوان حزب اللهی هم باید باهوش باشد. باید چشم هایش رابازکند و نگذارد کسی 
در صفوف او رخنه کند و به نــام امربه معروف ونهی ازمنکر، فســادی ایجاد نماید 
که چهره حزب ا... را خراب کند. باید مواظب باشــید. این، به عهده خودتان است. من یقین 
دارم - و تجربه ها هم نشان داده - تانیروهای مؤمن وحزب اللهی برای انجاِم کاری به میدان 
میآیند، یک عّده عناصر بدلی و دروغین، با نام اینها در گوشــه ای فســادی ایجاد میکنند تا 
ذهن مسؤولین را نســبت به نیروهای مؤمن و حزب اللهی و مردمی چرکین کنند. مواظب 
باشید. مسأله امر به معروف و نهیازمنکر، مثل مسأله نمازاست. یادگرفتنی است. باید بروید 
یاد بگیرید. مسأله دارد که کجا و چگونه باید امر به معروف ونهی از منکر کرد؟   1371/4/22  

 باسالم و عرض ادب. من گروهی در تلگرام ایجاد کردم و می خواستم فایلهای این هفته نامه 
رو اول یه جا و بعد تیکه تیکه بگذارم تا در طول هفته قسمتی از اون مطالعه بشه. اینجوری 
همه رو نمیشه یک جا خوند. درسته شما می خواید اینها چاپ بشن ولی گروه های مجازی 
خیلی کم هزینه تر هستن. متن های کوچک رو میشه کات کرد و متنهای بزرگ کیفیتشون 

خیلی پایین می اید. میتونید هر تیکه رو به صورت یک عکس نوشته بذارید؟
پاسخ: عالوه بر چاپ و توزیع فیزیکی، در شبکه های مجازی نیز امکان نشر و توزیع مطالب 
خط حزب ا... فراهم است.کانال تلگرام خط حزب ا... راه اندازی شده و از این شماره ان شاا... 

بریده مطالب به صورت روزانه در این کانال قابل بهره برداری خواهد بود.
 لطفا نسخه ی تابلو اعالنات را همزمان با نسخه های دیگر ارائه کنید.

پاسخ: به دلیل بازطراحی نسخه تابلو اعالنات از روی نســخه اصلی این کار کمی زمان بر 
است. با این حال تالش می شود تا ان شاا... خواسته شما در حد امکان محقق شود.

 بفرمایید با پرینتر خانگی چه طور می توانم پرینت مناسبی داشته باشم؟ 
پاسخ: قطع مناسب برای چاپگرهای خانگی، نسخه ی A4 است.

 باسـالم و خداقوت همه چیز نشـریه خیلـی عالیه و بنـده با خیلـی از انتقاداتی که شـده 
مخالفم. فقـط فایل نشـریه حداکثر تا سـاعت 10 صبح پنج شـنبه در سـایت قـرار بگیره. 
واقعا چـاپ سـریع و بموقـع نشـریه برامون سـخته و تـا توزیع بشـه به اواسـط هفتـه بعد 

میرسـه که خیلی دیـره.   

کتاب دختران آفتاب
 رمـان »دختـران آفتـاب« بـه برخـی از پرسـش های 
مطـرح در حـوزه نقـش اجتماعـی زنـان بـا بیانـی روان و 
داسـتانی پاسـخ مـی دهـد. نویسـندگان ایـن رمـان مـی 
کوشـند تـا منزلـت، شـخصیت و جایـگاه واقعـی زن را 
بـه خـودش، اطرافیانـش و جامعـه اش همـان گونـه کـه 
شایسـته و بایسـته وی اسـت بشناسـانند. رمان »دختران 
آفتـاب« بـه نویسـندگی امیـر حسـین بانکـی، محمـد 
دانشـگر و محمد رضا رضایتمند توسط انتشـارات سروش 
چاپ شـده اسـت. ایـن کتـاب در حـوزه ی سـبک زندگی 
اسـالمی بـوده و بـه موضـوع حجـاب و عفـاف نیـز مرتبط 
اسـت. تقریظ حضرت آیـت ا... خامنه ای بـر کتاب دختـران آفتاب، طی مراسـمی بـا عنوان 

»پاسداشـت هنـر و ادبیـات انقـالب اسـالمی« در ایـن هفتـه رونمایـی خواهـد شـد.   

خواندنی پیشنهاد واژه کلید

نماز جمعه
 نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری اســت. بدان معنی که مکلف در ادای فریضه ی 
واجب ظهر روز جمعه، بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخّیر است. خودداری از شرکت 
در نماز جمعه به صورت دائم، وجه شرعی ندارد و اگر ترک حضور و شرکت نکردن در آن به 

خاطر اهمیت ندادن به آن باشد شرعاً مذموم است.
شرایط نماز جمعه:  1. به جماعت خوانــدن    2. حداقل پنج نفر بودن، یک نفر امام و چهار نفر 
مأموم    3. رعایت شرایطی که در نماز جماعت معتبر است، مثل اتصال صفوف    4. بین دو نماز 

جمعه، حداقل یک فرسخ  فاصله بودن.
چند نکته: هرگاه کســی به خطبه های نماز جمعه نرســد و در نماز شــرکت کند نماز او 
صحیح است.    اقتدا در نماز عصر روز جمعه به غیر امام جمعه اشکال ندارد.     اقتدا به امام 
جمعه در نماز جمعه برای خواندن نماز واجب دیگر، محل اشکال است.     کسی که در نماز 
جمعه شرکت نکرده اســت می تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند و واجب نیست 

صبر کندتا نماز جمعه تمام شود.  

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

هفته گزارش

)( ...حضور در پشت صحنه فیلم محمد رسول ا
 )( ...بازدید نیم روزه ی حضرت آیت ا... خامنه ای  از شهرک سینمایی فیلم محمد رسول ا

و حضور و سخنرانی در جمع عوامل این فیلم در آبان ماه 1391 همزمان با ایام عید سعید غدیر. 
روایت کامل و تصاویر این بازدید به زودی در KHAMENEI.IR  منتشر خواهد شد. 

• شرح عکس: مجید مجیدی در حال شرح صحنه ی نام گذاری حضرت محمد)( که در شهرک  سینمایی پیامبر 
اعظم)( تصویربرداری شده است.

   انتشارات سروش
   چاپ دهم

خانواده »سلول اصلی در جامعه است. نه اینکه اگر این سلول 

سامل شد، سالمت به دیگرها رسایت میکند؛ یا اگر ناسامل شد، 

عدم سالمت به دیگرها رسایت میکند؛ بلکه به این معناست 

که اگر سامل شد، یعنی بدن سامل است.  

هفته اخبار


