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تی، قدرت و قّوت چشم پوشی از زندگی باشد، این قوم شکست بخور نیست. ما ها که گاهی اوقات در مقابل حوادث کم 
ّ
 اگر در یک مل

می آوریم، به خاطر این است که دودستی چسبیده ایم به زندگی و زیبایی های زندگی. آن وقت در مقابل حوادِث سخت، کم می آوریم؛ 
اما کسانی که این قّوت و اراده در آنها هست که از زندگی چشم بپوشند، اینها میروند به میدان شهادت.     ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
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میـــالد ام ابیهــــا
حضرت فاطمه زهرا

مبــــارک باد

اهمیت حفظ زبان فارسی در برابر 

تهاجم زبان های بیگانه و استعماری

»اگر انگلیسی ها حوالی سال ۱۸۰۰ میالدی به  سخــن
هنــد نمی آمدنــد، اآلن مــا داشــتیم بــه زبــان هفتــــه

فارســی صحبــت می کردیم و دیگــر به مترجم 
نیــازی نبــود.« اوایــل اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸، 
نخست وزیر پاکستان راهی ایران شد و مهمان رئیس جمهور 
وقت ایران بود. خبرنگاران برای پوشــش نشســت خبری دو 
طرف دعوت شده بودند که با این عبارت عمران  خان مواجه 
شــدند. آقــای نخســت وزیر، آشــکارا داشــت بــه اســتعمار 

انگلیسی ها در هند کنایه می زد؛ استعماری که فقط  محدود 
به اقتصاد و نیروی کار نبود و حتی فرهنگ و زبان شبه قاره را 
هــم بلعیده و بنیان اساســی هویــت و فرهنگ این منطقه از 

دنیا را با تاروپود زبان و فرهنگ تحمیلی غرب تغییر داد. 

  پاسداری از ملیت
حفــظ، مراقبــت و پاســداری از زبان در درجــه اول حفاظت از 
هویــت و فرهنگــی بومی و ملی یک کشــور و جامعه اســت. 

جامعــه به خصوص آن دســته از جوامع بشــری که از عقبه 
غنــی فرهنــگ و هویــت برخوردارند، قرن هــا تجربه تاریخی 
اندوخته انــد تا بتوانند چنین میراثی را به نســل های بعدی 
تحویل دهند. از این جهت، زبان عینیت بیرونی فرهنگ غنی 
بومی و ملی یک جامعه بوده و حساسیت و مراقبت نسبت 
به آن، نوعی حساســیت نسبت به فرهنگ و هویت بومی و 
ملی در برابر فرهنگ اغیار محســوب می شود. موضوعاتی 

مانند افزایش دایره لغات انگلیســی 

 مروری بر بیانات رهبر انقالب درباره اهمیت نقش مادری به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه
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گزیده بیانات

مروری بر بیانات رهبر انقالب درباره اهمیت نقش مادری 
 به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا

»خط حزب اهلل« به مناسبت فرارسیدن خجسته سالروز والدت ام ابیها 
ابعاد  بیانات  گزیده  این  در  مادر  و  زن  روز   ،زهرا فاطمه  حضرت 
مرور  را  مادری  بی بدیل  جایگاه  و  الشأن  عظیم  بانوی  آن  خانوادگی 

می کند.

    صراط فاطمی...
روز زن، روز مــادر، روز فاطمــه ی زهــرا اســت؛ معنــای ایــن 
چیســت؟ ایــن یــک حرکت نمادین اســت؛ این کار، ســمبلیک 
اســت. معنایــش این اســت کــه زن باید در این صــراط حرکت 
کند؛ عظمت و جاللت و علّو مقام و مقدار برای زنان در این راه است.    ۱۳۹۱/۲/۲۳ 

  نمونه واالی عظمِت یک مادر
روز والدت فاطمــه ی زهــرا  را روز زن و روز مــادر نام گــذاری 
کرده انــد؛ خیلــی خیلی خوب اســت... امروز نیــاز جامعه ی ما 
به این اســت که بداند مــادری، زِن خانه بودن و کدبانو بودن 
یعنی چه؟ فاطمه ی زهرا با آن شــأن و عظمت، یک خانم خانه دار اســت... یکی از 
شئون و یکی از مشاغل همین عظمت عبارت است از همسر بودن یا مادر بودن 

و خانه داری کردن؛ با این چشم به این مفاهیم نگاه کنیم.     ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

  الگوی خانه داری و تربیت فرزند
شــما ببینیــد شــوهرداری فاطمه زهــرا  چگونــه بود... 
شــوهرش مرّتب در جبهه اســت... از لحاظ زندگی هم وضع 
روبه راهــی ندارنــد... در حالــی کــه دختر پیامبر هم هســت، 
یــک نوع احســاس مســؤولیت هم میکنــد. ببینید انســان چقــدر روحیه قوی 
میخواهــد داشــته باشــد تــا بتواند این شــوهر را تجهیــز کند... بچه هــا را به آن 
خوبی که او تربیت کرده، تربیت کند... این طور خانه داری، این طور شوهرداری 
و این طــور کدبانویــی کرد و این طور محور زندگی فامیــل ماندگار در تاریخ قرار 
گرفــت. آیــا اینهــا نمیتواند برای یک دختر جوان، یک خانم خانه دار یا ُمشــرف به 

خانه داری الگو باشد؟     ۱۳۷۷/۲/۷
  

                                                                    هم مادر و همسر خوب، هم اهِل فعالیت اجتماعی
اســالم اگــر روی نقــش و حرمــت مــادر یــا روی وظایــف و 
تکیــه میکنــد،  محدودیت هــای زن در داخــل خانــواده 
به هیچ وجــه بــه معنــای ایــن نیســت کــه زن را از شــرکت در 
مسائل اجتماعی منع کند... زن هم باید مادِر خوب و همسر خوبی باشد، هم 
در فعالیت اجتماعی شرکت کند. فاطمه ی زهرا مظهر چنین جمعی است؛ 

جمع بین شؤون مختلف.    ۱۳۸۴/۵/۵

  مسئله حیاتی مادری
مســـأله ی مادری، مســـأله ی همســـری، مســـأله ی خانه و 
خانواده، مسائل بسیار اساســـی و حیاتی است. در همه ی 
طرحهایی که ما داریم، بایستی »خانواده« مبنا باشد. یعنی 
شما اگر بزرگترین متخصص پزشکی یا هر رشـــته ی دیگری بشوید، چنانچه زن 
خانه نباشـــید، این برای شما یک نقص اســـت. کدبانوی خانه شما باید باشید؛ 

اصاًل محور این است.     ۱۳۷۰/۱۰/۴  

 
  پایه بهشتی شدن انسان ها

اگـــر زنـــان مـــا از لحـــاظ رتبـــه ی معرفتـــی و بینـــش و معلومـــات، 
ـــچ  ـــا هی ـــادری[ ب ـــش ]م ـــن نق ـــد، ای ـــاء دهن ـــود را ارتق ـــطح خ س
نقـــش دیگـــری، قابـــل مقایســـه نیســـت... مـــادر اســـت کـــه 
فرهنـــگ و معرفـــت و تمـــدن و ویژگیهـــای اخالقـــِی یـــک قـــوم و جامعـــه را بـــا جســـم 
خـــود، بـــا روح خـــود، بـــا ُخلـــق خـــود و بـــا رفتـــاِر خـــود، دانســـته و ندانســـته بـــه فرزنـــد 
ـــود،  ـــتی می ش ـــه بهش ـــتند. آن ک ـــادران هس ـــر م ـــت تأثی ـــه تح ـــد. هم ـــل میکن منتق

پایـــه ی بهشـــتی شـــدنش از مـــادر اســـت.    ۱۳۸۴/۵/۵ 

  تربیت فرزند، با رفتار و گفتار و عاطفه
مادر میتواند فرزندان را به بهترین وجهی تربیت کند. تربیت فرزند 
به وسیله ی مادر، مثل تربیت در کالس درس نیست؛ با رفتار است، 
با گفتار اســت، با عاطفه اســت، با نوازش است، با الالئی خواندن 
اســت؛ با زندگی کردن اســت. مــادران با زندگی کردن، فرزند تربیــت میکنند. هرچه زن 

صالح تر، عاقل تر و هوشمندتر باشد، این تربیت بهتر خواهد شد.     ۱۳۹۲/۲/۱۱

  
  اولویت با مادری است...

شــما اگر بچه ی خودتــان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر بچه 
نیاوردیــد، یــا اگــر تارهــای فوق العــاده ظریف عواطــف او را با 
سرانگشــتان خودتــان باز نکردید تا دچــار عقده ی ]عاطفی[ 
نشــود، هیــچ کــس دیگر نمیتواند ایــن کار را بکند؛ نه پدرش، و نــه به طریق اولی 
دیگران؛ فقط کار مادر است. اما آن شغلی که شما بیرون دارید، اگر شما نکردید، 
ده نفر دیگر آنجا ایستاده اند و آن کار را انجام خواهند داد. بنابراین اولویت با این 

کاری است که بدیل ندارد.    ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ 

پایه بهشتی شدن
 انسان ها...

     ب( نقش بی بدیل مادری     الف(  ابعاد خانوادگی شخصیت حضرت فاطمه زهرا ؟اهس؟
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 ملت ما با جوانانش، با رزمندگانش، با ارتش و ســـپاه و بســـیج 
مردمیـــش، بـــا عشـــایر دالورش، با مـــردم کوچه و بـــازارش، با 
خانواده هـــای ایثارگرش، با زنـــان و مردان آگاه و هوشـــیارش، 
با شـــجاعت و ایمـــان و تـــوکل بی نظیـــر رهبر عظیم الشـــأنش، 
توانســـت در مقابل امریکا و اروپا و شـــوروِى آن روز و امپراتوری 
شـــرق و غرب بایســـتد و بعد از هشت ســـال همه ی آنها را وادار 
بکند که به پیروزی ملت ایران و به شکســـت خودشـــان اعتراف 
کنند. چه شـــد که این پیروزی به دســـت آمد؟ چه شـــد که شما 
پیروز شـــدید؟ آیا جز ایمان شـــما، توکل شـــما به خدا، تصمیم 
شما برای ایســـتادگی در مقابل دشـــمنان خدا، وحدت کلمه ی 
شـــما، فداکاری قهرمانانه ی جوانان شـــما و پدر و مـــادری که از 
جوانانشـــان گذشتند و تســـلیم وسوســـه ی محبت و عشق به 
اوالدشـــان نشـــدند؛ و بی اعتنایی به زخارف دنیا و نگریستن به 
هدف عالی - یعنی سربلندی اســـالم و مسلمین - پیروزی ملت 

ایران عامل دیگری داشت؟    ۱۳۷۰/۷/۵ 

پیروزی انقالب اسالمی
 با ایمان به خدا و وحدت مردم رقم خورد   

خطبه های انقالب  

جبران اشتباه از نشانه های متقین است

به رسم آیه ها  

ع   در دعـــاى »مکارم االخالق«، انســـان به خـــداى متعال تضّر
می کند و با گریـــه از او می خواهد که »و التحدث لی عّزًا ظاهرًا 
 عند نفسی بقدرها.« یعنی پروردگارا! 

ً
 باطنة

ً
ة

ّ
 احدثت لی ذل

ّ
اال

اگر عّزتی در ظاهر من به وجود آوردى و پیش چشم مردم مرا 
عزیز کردى، به همان اندازه در باطن و پیش نفس خودم، مرا 
ذلیل کن. در عرف و فرهنگ اســـالمی، عـــّزت، یک چیز مرغوٌب 
فیه است. مؤمن، عزیز و طالب عّزت است؛ اما این عّزت، باید 
با خودخواهی همراه نباشـــد، بـــا کبر همراه نباشـــد، با اذّیت 

کردن مردم همراه نباشد، با انواع انحرافها همراه نباشد.
۱۳۷۲/۳/۸   

مؤمن به دنبال عّزت به دور از خودخواهی است

درس اخالق  

سخن هفتـه

 آدم باتقـــوا وقتی گناه میکند، فورًا متوجه میشـــود؛ اشـــتباه 
ذین اتقوا اذا مّســـهم 

ّ
کرده و ســـعی میکند جبران کند: »اّن ال

طائف من الّشـــیطان تذّکـــروا فاذا هـــم مبصـــرون«)۱(؛ متقی 
این طـــور اســـت؛ بمجرد این کـــه به تعبیـــر قرآن شـــیطان او را 
»مس« کـــرد؛ یعنی آلوده به وسوســـه شـــیطانی شـــد، فورًا 
متوجه میشـــود که اشـــتباه کرد، در جاده لغزنده سراشـــیب 
نمیافتد کـــه برود تـــا اســـفل ســـافلین، بلکه خـــودش را نگه 
میدارد؛ کنترل میکند. آدم باتقوا و متذکر، مثل کســـی اســـت 
که جریـــان تنـــدی او را به طرفی میکشـــاند و او بایـــد در خالف 
جهت آن جریان شنا کند، تا به ســـاحل نجات برسد. یک لحظه 
غافل شدن، دســـت بازداشـــتن، تنبلی کردن، مشغول شدن 
به تماشـــای این ور و آن ور، او را مبالغ زیادی بـــه عقب خواهد 
برد. آن جریـــان تند در زندگـــی ما، غرایض، هوی ها، شـــهوات 
و تمایالت بشـــرِى ضد تکاملی ماســـت که ما را به سمت عقب 

میکشانند.      ۱۳۶۶/۳/۷ 

و نفــوذ تدریجــی کلمــات بیگانــه در زبــان فارســی 
از ایــن جهــت می توانــد از نمودهــای نگران کننــده 
تغییــر هویت و فرهنگ یک جامعه باشــد. شــورای 
فرهنگــی بریتانیــا که حامی اصلــی آن وزارت خارجه 
انگلیس است، به زبان انگلیسی صرفًا به عنوان ابزار 
برقراری ارتباط نگاه نمی کند. از نگاه این شــورا -که 
ظاهرًا یک ســازمان فعال در حوزه مسائل فرهنگی 
اســت- زبان انگلیسی یک رسانه قدرتمند است که 
ارزش های سیاســی و اعتقادات تثبیت شده  جهان 
آنگالساکســون  )انگلیــس، ایاالت متحــده، کانادا، 
اســترالیا و ســایر ممالــک انگلیســی زبان( را در خود 
حمل می کند. از همین جهت هم بازشدن پای زبان 
انگلیســی در ســایر جوامع صرفًا یــک تغییر ظاهری 
نیست، بلکه باطن آن، نفوذ به دیگر جوامع از طریق 
مجرایی است که ارزش ها و جهان بینی دنیای غرب را 

روانه این جوامع می کند. 
سیاســت های  اتخــاذ  کــه  مبناســت  همیــن  بــر 
حاکمیتــی بــرای حفاظــت از زبان ملــی در برابر زبانی 
ماننــد انگلیســی محــدود به کشــورهای اســالمی 
یــا حتــی آســیایی نیســت. قابــل تأمــل اســت که در 
عصر جهانی شــدن و تبدیل شــدن کره زمین به یک 
دهکــده جهانــی و همه گیرشــدن زبــان انگلیســی 
سیاســت های  کــه  هســتند  کشــورهایی  هنــوز 
سفت وســختی در حمایــت از زبــان رســمی و ملــی 
خود در برابر زبان انگلیسی دارند. فی المثل اخیرًا از 
طریق مجامع دیپلماتیک فاش شــد که مسئوالن 
فرانســوی ســودای آن دارنــد که زبان فرانســه را به 
زبــان نهــادی اتحادیه اروپا تبدیل کنند و فرانســوی 

را به زبان اداری و رسمی این اتحادیه ارتقاء دهند.
این مهم در مورد کشورهایی مانند ایران با یک نظام 
مســتقل فرهنگــی مبتنی بــر نگاه دینی و اســالمی 
دوچندان مضاعف می شــود. از همین جهت، باید 
در برابــر هجوم و ســیل ویرانگر زبــان بیگانه به ویژه 
زبان انگلیســی حزم و احتیاط دوچندان داشــت. در 
چنیــن چارچوبی اســت که بعضــی نگرانی ها مانند 
افزایش به کارگیری لغات انگلیســی یا حتی انحصار 
آمــوزش زبــان دوم بــه انگلیســی معنــادار جلــوه 
می کند: »این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور 
ما یک کار ناســالم اســت. بله، زبان خارجی را باید بلد 
بود، اّما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان 
علم که فقط انگلیســی نیست. چرا زبان های دیگر را 
در مــدارس به عنــوان درس زبان معّین نمی کنند؟ 
چــه اصــراری اســت؟ ایــن میــراث دوران طاغــوت 
اســت، این میراث دوران پهلوی اســت. ]مثاًل[، زبان 
اســپانیولی ... چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم 
داده نمی شــود؟ زبان هــای کشــورهای پیشــرفته 
شــرقی هم زبان بیگانه اســت، این هــا هم زبان علم 

است.«     ۱۳۹5/۱۲/۱۳

  تأثیرات ابزارهای جدید بر  زبان ملی 
نظــام ارتباطــات و ابزارهــای آن در عصــر فعلــی و 
عمومی شــدن آن بر بســتر شــبکه جهانــی اینترنت 
هــم از دیگــر متغیرهــای تأثیرگذار زبانــی و فرهنگی 
در عصر حاضر اســت. گســتردگی این نظام ارتباطی 
در زندگــی فــردی و جمعی بشــر با همــه مزایایی که 
دارد، اما بدون اشــکال هم نیســت. فضای مجازی 
صرفــًا فضــای انتزاعــی نیســت. این بســتر ارتباطی 

عالم گیــر در امتــداد فرهنــگ مســلط تمــدن غــرب 
عمل کــرده و مجــرای انتقــال ارزش هــا و اعتقادات 
آن تمدن محسوب می شود. باید گفت که ماهیت 
جریــان ارتباطــات فعلی حاکم بر دنیــا تداوم همان 
امپریالیســم فرهنگــی و اســتعماری قــرن گذشــته 
اســت و ســعی دارد فرهنــگ و ارزش های خــود را بر 
دیگــر جوامــع تحمیل کند. یکــی از مظاهر مهم این 

فرهنگ »زبان« است.
برخــالف نســل های قبل که فرهنــگ، اجتماع و حتی 
زبــان را ابتــدا در دنیــای واقعی تجربه کرده و ســپس 
بــه عالــم شــبکه پــا گذاشــته  بودند، نســل امــروزی 
ابتــدا به عالم شــبکه پا گذاشــته و ســپس، از دریچه 
آن جهان بینــی بــا واقعیــات ارتبــاط برقــرار می کند و 
»زبان« یکی از این واقعیات است. هم اکنون، درصد 
قابــل توجهــی از محتوای موجود در شــبکه جهانی 
اینترنــت بــه زبان انگلیســی اســت. حتــی در یک نگاه 
خوش بینانه و با نادیده گرفتن موضوع فوق باز هم 
نبایــد از این مســئله غافل شــد که عالــم مجازی یک 
عالم متفاوت اســت و قواعد، اقتضائات و حتی زبان 
خــاص خــود را دارد. تســری اصطالحــات این فضا به 
گفت وگوهــای روزمره افــراد تاحدی که به تغییر زبان 
محاوره ای بخشــی از جامعــه انجامیده و جایگزینی 
برخی قواعد گفتاری در نوشتار از جمله تأثیراتی است 
کــه حتــی در بیــن گروه های مرجع جامعــه از فعاالن 
رســانه ای تــا اهالــی ادبیــات و زبان فارســی هم رواج 
دارد و از مسائلی است که در دراز مدت باید نسبت به 
آن هوشــیار بود. مشــاعره و خواندن دیوان شعرای 
بزرگ زبان فارسی در مجامع و مهمانی ها در گذشته 
جزئی از سبک زندگی ایرانی ها و یک افتخار محسوب 
می شد، اما این روزها افراد کمتری اهل شعر و حفظ 
ابیات اصیل زبان فارســی هستند. نتیجه حتمی این 
فرایند، قطع ارتباط فرهنگی و زبانی نسل های بعدی 
بــا عقبــه غنــی فرهنگی و ادبــی خود  اســت که ثمره 

قرن ها تجربه تاریخی ایرانیان است.

  زبان همان فرهنگ است
حــال جامعــه ای را تصــور کنیــد که ریشــه در بســتر 
غنی فرهنگی و ادبی و زبانی خود نداشــته باشــد. با 
تفاســیری که از زبان در بندهای ابتدایی این ســطور 
شــد، ایــن جامعه چقــدر امکان ایســتادگی در برابر 
امــواج مخرب فرهنگی بیگانه را دارد؟! باید معترف 
بود که خدشه بر زبان صرفًا خدشه بر نظام ارتباطی 
یــک جامعه نیســت که پنجه بر فرهنــگ و هویت آن 
جامعــه اســت. مــرور بخش هایــی از دیدگاه هــای 
زبــان  ســمینار  افتتاحیــه  در  خامنــه ای  آیــت اهلل 
فارســی در صداوســیما در ســال ۱۳۶۷ می توانــد 
حســن ختام مناسبی برای این سطور باشد: » زبان 
ملــی مهمتریــن و اصلی تریــن شــاخصه ى هویــت 
فرهنگــی یک ملت اســت. هر چه که بــر ذهنیت این 
ملــت حاکم باشــد، هر مذهبی، هــر ایدئولوژى ایی، 
هر آداب و ســننی، هر گذشــته و تاریخی که داشــته 
باشــد، تجســم و تبلــورش در زبــان ملــی اســت.... 
ضایعه ی فاسدشــدن زبان، ضایعه ی فاسدشدن 
فرهنــگ یک ملت اســت ... اگر ما نســبت به اهمیت 
زبان و لزوم حراستش و لزوم تکامل زبان بی اعتقاد 
باشــیم، فاجعه ی بزرگی پیــش خواهد آمد، که این 
فاجعه مربوط می شــود به فرهنگ ما و معتقدات 

مورد دلبستگی ما.«     ۱۳۶۷/۳/۲5

ادامه از  صفحه ۱

۱ - سوره اعراف: آیه ۲۰۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

 شـــما در یـــک برهـــه ی دشـــواری مســـئولّیت را 
پذیرفته اید؛ ان شـــاءاهلل خداونـــد کمکتان میکند؛ 
بنـــده هـــم دعـــا خواهم کـــرد. به هـــر حال شـــرایط 
دشـــواری اســـت با وضع توّرم و مشکالت معیشتی 
مردم و مسئله ی کرونا و مسائل گوناگونی که وجود 
دارد. اگر ان شـــاءاهلل از ســـویی تـــالش مجاهدانه 
و حقیقتًا شـــبانه روزی و خســـتگی ناپذیر ]داشـــته 
باشـــید[ و از طرفی توّسل و توّکل به خداوند متعال 
را برای خودتـــان ذخیره کنید و ســـرمایه قرار بدهید 
ق خواهید شد 

ّ
قطعًا پیروز خواهید شد، قطعًا موف

و بر مشـــکالت فائق خواهید آمد. نّیـــت الهی بکنید؛ 
نّیت الهی هم در این جایگاه شـــما یعنی نّیت خدمت 
به مردم؛ همین که واقعًا بـــه قصد خدمت به مردم 
وارد میدان بشوید، این یک نّیت الهی و پاکیزه است 

و خدا به این برکت خواهد داد.    ۶ /۱۴۰۰/۶

 بشـــریت یکجا مرهون فاطمه ى زهرا � است - و این گزاف نیست؛ حقیقتی اســـت - همچنان که بشریت 
مرهون اســـالم، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم� است. در همیشه ى تاریخ این طور 
بوده، امروز هم همین طور اســـت و روزبه روز نور اســـالم و معنویت فاطمه ى زهرا� آشکارتر خواهد شد 
و بشـــریت آن را لمس خواهد کرد.بـــرادران عزیز! آنچه مـــا وظیفه داریم، این اســـت که خود را شایســـته ى 
انتساب به آن خاندان کنیم. البته منتسب بودن به خاندان رســـالت و از جمله ى وابستگان آنها و معروفین 
به والیت آنها بودن، دشـــوار اســـت. در زیارت می خوانیم که ما معروفین به دوستی و محبت شما هستیم؛ 
این وظیفه ى مضاعفی را بر دوش ما می گذارد.این خیر کثیرى که خداوند متعال در ســـوره ى مبارکه ى کوثر 
مژده ى آن را بـــه پیامبر اکرم داد و فرمود: »اّنـــا اعطیناك الکوثر« - که تأویل آن، فاطمه ى زهرا �اســـت - 
درحقیقت مجمع همه ى خیراتی اســـت که روزبه روز از سرچشمه ى دین نبوى، بر همه ى بشریت و بر همه ى 

خالیق فرو می ریزد. خیلی ها سعی کردند آن را پوشیده بدارند و انکار کنند، اما نتوانستند.    ۱۳۷۰/۱۰/۵

به قصد خدمت به مردم 
وارد میدان شوید 

فاطمه زهرا ؟اهس؟ مجمع همه خیرات عالم است 

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال:  اگر در حال نماز دهان نمازگزارـ  مثال بر اثر 
کشیدن دندانـ  خون بیاید، چه وظیفه ای دارد؟

جواب:    نباید خون را فرو ببـــرد و اگر بتواند بدون 
فرو بردن خون و نجس شدن بدن و لباس، نماز 

را ادامه دهد، مانعی ندارد و نماز صحیح است.

وظیفه شرعی هنگام خون آمدن 
دهان در نماز 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

]کتاب »عصرهای کریســـکان«[، خاطرات آقای امیر ســـعیدزاده )ســـعید سردشتی(  بسیار جّذاب تهّیه شده 
است؛ هم خود سرگذشت این جوان آزاده ی ُکرد جّذاب است و هم نوع نگارش صریح و کوتاه و بی حاشیه ی 
کتاب. با اینکه نیروهای مبارز ُکرِد طرف دار جمهوری اسالمی را از نزدیک دیده و شناخته ام، آنچه از فداکاری های 
آنان در این کتاب آمده، برایم کاماًل جدید و اعجاب آور اســـت. نقش مادر و همســـر هم حّقًا برجســـته اســـت. 
دالوری و شجاعِت راوی و خانواده اش ممتاز است.    بخشی از تقریظ رهبر انقالب بر کتاب عصر کریسکان  ۱۸/ ۱۳۹۹/۱۲

به مناسبت درگذشت امیر سعیدزاده، جانباز و آزاده دفاع مقدس و راوی کتاب »عصرهای کریسکان«

 در زمان این پدر و پسر؛ تمام اقشار ایرانـ  از مذهبیها 
تا آخرین فرد ایرانـ  تحت فشـــار بودند. فشـــار به 
جایی رسید که نه زن در این مملکت اختیار داشت 
از خود و نه مرد؛ نه روحانی می توانســـت وظایف 
خودش را حفظ کند و نه دانشـــگاهی. اینها تمام 
مفاخر ایران را از دســـت دادند؛ مأموریت داشتند 
کـــه برای ایـــران هیچ َمْفَخـــری نگذارند. مفاخر ما 
ایالت و عشـــایر ما بودند، آنها را ســـرکوب کردند. 
مفاخر ما دانشگاه های دینی و فرهنگی بود، آنها 
را ســـرکوب کردنـــد. مفاخر ما ارتش مـــا بود، آنها 
را به واســـطۀ مستشـــاران در بند کشیدند. تمام 
فرهنـــگ مـــا را و اقتصاد ما را از بین بردند. حاال هم 
که فرار کردند. ولی بحمداهلل  ملت ما بپاخاســـت 
و با خواست خدای تبارک و تعالی دست اجانب از 

این مملکت کوتاه شد.    ۱۳۵۸/۱/۲۱   

رفع مشـــکالت احتیـــاج به همراهی مـــردم دارد؛ 
همدلی مردم. هر کاری که مردم وارد شدند قطعًا 
گشـــایش در آن بـــه وجود می آید، تـــا حاال هم این 
جـــور بوده؛ در همه ی اموری که مردم توانســـتند 
وارد بشـــوند، در آن کار گشـــایش به وجود آمده. 
در مســـئله ی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری برای 
تولیـــد، خود مردم میتواننـــد نقش ایفا کنند؛ چه 
آنهایی که سرمایه دارند و این سرمایه را در راه مثاًل 
بعضی از داد و ســـتدها و سوداگری های بی  مورد 
مصـــرف می کنند مـــی توانند اینهـــا را در راه تولید 
مصرف کنند، چه کسانی که میخواهند کمک کنند 
بـــه دیگـــران؛ مثل این کمک مؤمنانـــه ای که برای 
قضّیه ی کرونا انجـــام گرفت که همه ی مردم وارد 
شـــدند، در قضّیه ی تولید ]هم[ میتوانند کسانی 
کـــه توانایی دارند، اشـــتغال ایجاد کنند، البّته این 

]کار[، سازمان دهِی مردمی الزم دارد.    ۱۴۰۰/۱/۱

 بنده همچنان معتقدم کشـــور ما کشـــور هفتاد و 
پنج میلیونی نیســـت؛ کشور ما کشـــور صد و پنجاه 
میلیونی است ؛ حاال ما دســـِت کم را گرفتیم گفتیم 
صد و پنجـــاه میلیون؛ بیشـــتر هم میشـــود گفت. 
قطعًا این کشـــور با این سطح وســـیع، با این تنّوع 
آب وهوایـــی، با ایـــن امکانات فـــراوان زیرزمینی، با 
ایـــن اســـتعداد بالقـــّوه ی علمی که در این کشـــور 
وجود دارد، میتواند یک کشـــور پرجمعّیتی باشد و 
ان شـــاءاهلل خودش هم این جمعّیت را اداره کند؛ 
یعنی همچنان که ما فکر میکنیـــم که اگر چهار پنج 
بّچه افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگیشان 
چگونه خواهد شـــد، فکر این را هـــم بکنید که این 
چهار پنج بّچه وقتی بزرگ شدند و کاری پیدا کردند و 
شغلی پیدا کردند چه کمکی میتوانند به پیشرفت 

کشور بکنند؛ این را هم باید فکر کرد.    ۱۳۹۲/۸/۸    

رد
ُ

جوان آزاده ی ک

ماموریت حکومت 
پهلوی سرکوب همه 

مفاخر کشور بود 

مردم برای سرمایه گذاری
 در امر تولید ایفای نقش کنند

 کودکان امروز موجب
 پیشرفت فردای کشورند  

عکس نوشت  
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