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روز عرفه را قدر بدانید

گـــزارش   صحنه اول: تحقیر شیطان بزرگ
»بــارک اهلل! یــاِدت ِبــره ... یادت بره کــه دیگه هفتـــــه

بیای خلیج فارس!« این هــا را رزمنده جنوبی 
روی یکی از قایق های تنــدروی نیروی دریایی 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در اواســط دهــه 60 
می گوید کــه نبردهــای دریایــی میان ایــران از یک ســو و 
رژیم بعثــی عــراق و حامیانــش و در رأس آن هــا آمریکا از 
ســوی دیگر شــدت گرفته بود. ایــران به تالفــی حمالت 
دشــمن به ناوگان و ســکوهای نفتــی خود اعــالم کرده 
بود کــه شــناورها و نــاوگان هم پیمانان صــدام را هدف 
قرار خواهــد داد. اینجا بود که آمریکایی هــا در حمایت از 
صدام وارد عمل شــدند و شــناورهای نفتی هم پیمانان 
صدام را زیر چتــر حمایت خود گرفتنــد و رزمندگان جبهه 
حق با عزِم ایمانی خــود به دل میدان زدنــد و با اتکاء به 
قدرت الهــی، شــیطان بــزرگ را تحقیرکرده و حماســه ها 

آفریدند.

   صحنه دوم: مجازات دشمنان راه خدا
یــک گــروه از متخصصــان و رزمنــدگان ایران اســالمی با 
اتکاء به ایمــان و بــا اراده ای جهــادی و انقالبی، نســخه  
اولیــه ای از یک ســالح عظیم الجثــه را البه الی شــیارهای 
کوهســتان های غرب ایــران ســرپا کرده اند و تــا دقایقی 
دیگر قرار اســت آن را به ســوی دشمن شــلیک کنند؛ این 
گروه به مدیریت شــهید طهرانــی مقدم در حــال تمرین 
نخســتین شــلیک های مســتقل خود در جنگــی واقعی 
است؛ گروهی که البته در ســال های بعد آن قدر پرقدرت 
و توانمند شــد که آن متخصص صهیونیست هم مجبور 

شد به قدرت و توانشان اعتراف کند.
گروه، شــمارش معکوس را برای شــلیک موشک انجام 
می دهــد، اما آنچه از خود شــلیک جالب تر اســت رازونیاز 
ع آنها  بــا خداوند اســت: »الهــی! می دانیــم قادر  و تضــر
مطلــق تویــی! الهــی! می دانیــم همــه امــور در درســت 
توســت! دشــمنان خودت را به دســت ما مجازات کن!« 
صریحًا اعالم می کنند خودشــان هیچ اند و همه اوست. 
پیش فرض قطعی شــان همانی اســت کــه رزمنده های 
نیــروی دریایــی داشــتند: »مــا توفیــق پیــدا کرده  ایــم تا 
به نصــرت خــدا برخیزیم! حــاال هم به مــا توفیــق بده که 

مجازات دشمنان تو به دست ما باشد!«
رازورمــز پیروزی هــم دقیقًا بــه همان عاملــی برمی گردد 
که دشــمن، درکی از آن نــدارد: »خدای متعــال در قرآن 
ُکــم«؛ اگر خدا 

َ
ــال غاِلَب ل

َ
می فرمایــد: »ِان َینُصرُکــُم اهلُل ف

شــما را یاری کند، هیچ کس بر شــما غلبه نمی کند. خب، 
ادامه در صفحه 3یاری کــردن خــدا چه جوری اســت؟ 

چگونه با اتکاء به سنت های الهی می توان پیشرفت کرد و بر توطئه های دشمنان غلبه کرد؟چگونه با اتکاء به سنت های الهی می توان پیشرفت کرد و بر توطئه های دشمنان غلبه کرد؟

پیروزی به نام خداپیروزی به نام خدا
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مروری بر آثاِر حجاب بانوان و توصیه های 
رهبر انقالب برای حفظ و ترویج حجاب اسالمی

یادداشت هفته

»حجاب«؛ آرماِن شهیدان
»مســئله ی حجاب به معناى منزوى کردن زن نیســت. 
اگــر کســی چنیــن برداشــتی از حجــاب داشــته باشــد، 
برداشتی اســت کامًال غلط و انحرافی.«   ۱۳68/۱0/۲6 
رهبر انقالب به مناســبت های گوناگون درباره ی اثرات 
حجاب بــر رشــد و تعالــی جامعــه ی زنان ســخن گفته 
و توصیه هــای مهمــی بــرای ترویــج و تبیین مســئله ی 
حجاب اســالمی داشــته اند که نکات مهم این سخنان 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه بازخوانی می شود.

    حجاب عامِل حفظ کرامت زن است
اولین اثر حجاب حفظ کرامت زن است، آنهایی که ارزش 
زن را، آرایش و جلوه گری او می دانند »باید از خودشان 
دفــاع کنند کــه چــرا زن را تا ایــن حــد پاییــن می آورند و 
تذلیل میکننــد!؟... هیچ مکتبی به قدر اســالم، ارزش و 
کرامت انســان را واال نمیداند.«   ۱۳۷۱/۹/۲5 از سوی 
دیگــر حجــاب »مایــه ی تشــخص و آزادی زن اســت... 
مایه ی اســارت زن نیســت.«   ۱۳۹۱/۲/۲۳ زیرا »آزادی 
در منطــق اســالمی معنائــی دارد، غیــر از آن معنائــی 
۱۳۹0/۷/۲4 »نگاه  کــه آزادی در منطــق غــرب دارد.«   
فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن 

را آزادی میگذارنــد، لکــن در حقیقت آزادی نیســت.« 
۱۳۹۱/4/۲۱ در ایــن نگاه »زن را به عنوان وســیله التذاذ 
مردان معرفی کردند و اسمش را آزادی زن گذاشتند!«   
۱۳۷۱/۹/۲5 لذا »ما که روی حجــاب این قدر مقیدیم، 
به خاطر این اســت که حفظ حجاب به زن کمک میکند 

تا بتواند بــه آن رتبــه ی معنوی عالــی خود برســد.«   
۱۳۷0/۱0/4

    حجاب زمینه ساز امنیِت زنان
اثر بعــدی ایــن اســت کــه »خــوِد این حجــاب، یکــی از 
وسایل امنیت اســت. با حجاب زِن مسلمان، هم خود 
زِن مســلمان امنیت پیدا میکند و هم مردان مسلمان 
امنیت پیدا میکننــد.«   ۱۳۷5/۱۲/۲0 در واقع »حجاب 
اسالمی وسیله ی مصونّیت زن است؛ حجاب وسیله ی 
محدودّیت زن نیست.«   ۱۳۹6/۱۲/۱۷ »حجاب به هیچ 
وجه مانعی و محدودیتی بــرای ورود زن در عرصه های 
گوناگون علمی، فرهنگی، سیاســی، مبارزاتی، انقالبی 
و نظامی ایجــاد نمی کنــد.«     ۱۳۷6/4/۳0 برای اینکه 
»زن بتواند کار خــود را در جامعه انجــام دهد، مرد هم 
بتواند مســؤولیتهای خود را انجام دهد، اسالم حجاب 
را معّیــن کــرده اســت.«   ۱۳۷5/۱۲/۲0 از ســوی دیگــر 
»آن جایی که زن را به عریانی و برهنگی نزدیک میکنند، 
در درجه ی اّول، امنیــت از خــود زن و در درجه ی بعد، از 
مردان و جوانــان گرفته خواهد شــد.«     ۱۳۷5/۱۲/۲0  
الگوســازی از دیگر آثــار حفظ حجاب اســت؛ موضوعی 
کــه در عرصــه ی ورزش بانــوان بــا حضــور ورزشــکاران 
محجبــه ی مســلمان عملــی شــده اســت: »شــما بــا 
نمایش شخصیت و هوّیت زن مســلمان ایرانی نشان 
دادیــد کــه در میادیــن ورزشــی نیــز یــک زن مســلمان 
می تواند با حفظ حجاب و حدود دینی، حضوری مقتدر 

و عزت آفرین داشته باشد.«     ۱۳۹۲/8/۲0

    حساسیت اسالم نسبت به اختالط مرد و زن
بنابراین حجاب مانع فعالیت زنان نیســت: »در همین 
انقالب خود ما، در بعضی از نقاط کشــور، زنهــا زودتر از 
مردها اجتمــاع راه انداختنــد.«   ۱۳۹۱/۲/۲۳ و در این 
زمینه »امام فرمودند: اگر زنان در این نهضت همکاری 
نمیکردند، انقالب هم پیــروز نمیشــد.«     ۱۳۷۹/6/۳ 
البته باید توجه داشت »بعضی میگویند چون فّعالیت 
اجتماعــی اجــازه نمیدهــد بــه خانــه و شــوهر و فرزند 
برســیم، پس فّعالیــت اجتماعــی نباید بکنیــم. بعضی 
میگوینــد چون خانه و شــوهر و فرزند، اجــازه نمیدهد 
فّعالیــت اجتماعــی بکنیم، پس شــوهر و فرزنــد را باید 
رهــا کنیــم. هــر دو غلــط اســت.«     ۱۳۷5/۱۲/۲0 آنچه 
مشخص و قطعی اســت ، این اســت که اسالم نسبت 
به اختالط مرد و زن حساس است: »اگر این حّساسیِت 
اســالم نســبت به روابط و نوع اختالط مــرد و زن رعایت 
شود، همه ی کارهایی که مردان می توانند در عرصه ی 
اجتماعی انجام دهند، زنان هم - اگر قدرت جســمانی 
و شوق و فرصتش را داشته باشــند - می توانند انجام 

دهند.«     ۱۳۷6/۲/۱۷

    در بحث حجاب از هجوم تبلیغاتی غرب تأثیر نپذیرید
امــروز حرکــت در جهــت تضعیــف هویــت اســالمی زن 
مســلمان و فرهنــگ حجــاب و عفــاف بانــوان یکــی از 
توطئه هــای اصلــی دشــمنان اســت: »پولهــای زیادی 
خرج میکنند، فّعالّیــت زیادی میکنند، صدها رســانه را 
-از انواع و اقسام رسانه ها- به کار میگیرند برای اینکه 
بتواننــد روی ایــن نقطه ی حّســاس، ]یعنــی[ نقطه ی 
 فرهنگِی زِن مســلمان، اثرگذاری کنند؛ 

ّ
هوّیت مستقل

دشمنان ما واقعًا خودشــان را در خارج از کشور ]برای 
ایــن کار[ میکشــند؛ از ُطــرق مختلــف؛ حاال چقــدر پول 
خرج میشود برای اینکه بتوانند این تلویزیون ها و این 
رادیوها و این فضای مجازی و این ســایت های اینترنتی 
را به کار بیندازند -مدام تبلیــغ بکن، بگو، بگو، صد بار- 
که چه بشــود؟ کــه نتیجــه اش باالخــره این بشــود که 
مثًال فرض کنید چهــار دختر فریب بخورنــد و در خیابان 
حجابشان را بردارند.«   ۱۳۹6/۱۲/۱۷ و البته برخی هم 
در داخل پازل دشمن را تکمیل می کنند: »ناگهان شما 
می بینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص 
محسوب میشوند، مسئله ی »حجاب اجباری« مطرح 
میشــود؛ معنایش این اســت که یک عّده ای نادانسته 
-حاال مــن میگویم نادانســته؛ ان شــاءاهلل نادانســته 
اســت- همان خّطــی را دنبــال میکننــد که دشــمن با 
آن همــه خرج نتوانســته اســت آن خــط را در کشــور به 

نتیجه برســاند؛ همان خــط را دارند دنبــال میکنند.« 
۱۳۹6/۱۲/۱۷

برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف باید دانست »اسالم 
انسان را شــناخته اســت که حکم حجاب را داده، حکم 
عــدم اختــالط زن و مــرد را داده.«   ۲0/8/۱۳۹4 و در 

همیــن راســتا »امــام در مقابل یــک منکــر واضحی که 
به وســیله ی پهلــوی و دنباله هــای پهلوی در کشــور به 
وجود آمــده بود، مثل کوه ایســتاد، گفــت باید حجاب 
نتیجــه  در   ۱۳۹6/۱۲/۱۷    » باشــد.  داشــته  وجــود 
»حکومــت اســالمی موّظــف اســت در مقابــل حــرام 
بایســتد، در مقابل گنــاه بایســتد.«   ۱۳۹6/۱۲/۱۷ لذا 
»هر حرکتی که بــرای دفــاع از زنان انجام میگیــرد، باید 

رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشد.«     ۱۳۷6/۷/۳0 

    فلسفه و فواید حجاب را بگویید
بانــوان انقالبــی می تواننــد در عرصه هــای گوناگــون 
بــه تبلیــغ و تبییــن و دفــاع از فرهنــِگ حجــاب و عفاف 
بپردازنــد. الزمه ی اقــدام صحیح در این عرصــه اما این 
اســت که در مباحث نظری ســعی کنیم »هیچ بحثی در 
زمینه های مربوط به پوشــش زن، از هجــوم تبلیغاتی 
غــرب متأثــر نباشــد.«   ۱۳۷0/۱0/4 و از ســوی دیگــر 
»گفتمان اســالمی در مــورد زن را بایســت بــا روحّیه ی 
تهاجم، طلبگارانه مطرح کرد. اگر آنها ]غربی ها[ گفتند 
که شــما چرا به زن برای اینکه بتوانــد بی حجاب بگردد 
آزادی نمیدهید، باید گفت شــما چرا ایــن آزادی مضّر و 
دهشــتناک را میدهیــد.«     ۱۳۹۲/۲/۲۱ الزمــه ی دیگر 
هم ایــن اســت کــه »شــما دربــاره ی حجاب بنشــینید 
واقعــًا تحقیق کنید، فکــر کنید، از لحــاظ دینی هم مثًال 
درباره اش بحث کنید، یا از بحثهایی که شــده استفاده 
کنیــد.«     ۱۳۷۷/۱۲/4 کســانی هســتند کــه »از حکم 
حجــاب و فلســفه ی حجــاب و فوایــد حجــاب اّطالعی 
ندارنــد،«     ۱۳۷۷/۱۲/4 بایــد »اینهــا را با حجاب آشــنا 
۱۳۷۷/۱۲/4 لذا بــه عنوان یک فعالیت تبلیغی  کرد.«   
»شــما ذهن ایــن دختر جــوان، یــا ایــن زن جــوان را با 
اهمیت حجاب آشــنا کنید؛ یعنی به او تفهیــم کنید که 
حجــاب از لحاظ شــرعی و از لحــاظ منطقی این اســت. 
در ذهن او، اســتدالل صحیح را در مــورد رعایت حجاب 
راســخ کنیــد.«   ۱۳۷۷/۱۲/4 شــما بــه عنــوان بانوان 
محجبــه »می گوییــد: "مــا بــا ایــن حجــاب، احســاس 
آســایش می کنیــم و ایــن لبــاِس مشــارکت ماســت"! 
بله؛ کامًال تعبیر درســت و خوبی اســت... ایــن را هرچه 
بیشــتر بیــان کنیــد و بگوییــد.«    ۱۳۷۷/۷/۱8 بانوان 
مسئولیت معرفی برکات حجاب را برعهده دارند و باید 
نشــان بدهند که »زن مسلمان زنی اســت که هم دین 
تها 

ّ
خود را، حجاب خود را، زنانگی خــود را، ظرافتها و رق

و لطافتهای خود را حفظ میکند؛ هــم از حق خود دفاع 
میکند؛ هم در میدان معنویت و علم و تحقیق و تقّرب 
به خدا پیشروی میکند.«     ۱۳۷۹/6/۳0 باید »از لحاظ 
اجتماعی روی مســأله ی کیفّیت حجاب تکیــه کنید؛ به 
۱۳۷۷/۱۲/4 و در  ترویج دیدگاه خودتــان بپردازیــد.«  
محیط دانشــگاهی هم »خانمهای دانشــجو و اســتاد 
باید بکوشــند روحیه و فرهنگ اســالمی را ترویج کنند. 
اجازه ندهید به کسانی که نسبت به حجاب اسالمی یا 
زنان و دانشجویان دختِر مسلمان بی احترامی کنند.«   
۱۳۷۱/۹/۲5 در خصوص امر به معروف و نهی از منکر 
هم »گفتن و تذّکر دادن، خوب اســت. چه اشکال دارد 
با اخالِق خوب تذّکر دهند؟«   ۱۳8۲/۲/۲۲ اما »انسان 
باید با »رفــق« عمل کند؛ بــرای اینکه بتوانــد با محّبت 
آن حقایــق را در دلهــا و در ذهنها جا بدهــد و جایگزین 
۱۳۷8/۱/۲۳ کالم پایانــی اینکــه »دیدیــد در  کنــد.« 
وصّیت نامه های شــهدا چقدر درباره ی حجاب توصیه 
شــده؛ خب، حجاب یــک حکم دینی اســت؛ ایــن آرمان 

شهیدان فراموش نشود.«     ۱۳۹5/۷/5 
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خدای متعال در همه ی صحنه ها به یاد پیامبر بود، و رســـول اکرم 
در همه ی صحنه ها از خدا اســـتمداد کرد، از خدا خواســـت و از غیر 
خدا نترسید و نهراسید. راز اصلی عبودیت پیامبر در مقابل خدا این 
است؛ هیچ قدرتی را در مقابل خدا به حساب نیاوردن، از او واهمه 
نکـــردن، راه خـــدا را به خاطر اهوای دیگران قطع نکردن. جامعه ی 
ما با درس گرفتن از این اخالق نبوی، باید به یک جامعه ی اسالمی 
منقلب شـــود. انقالب برای این نیســـت که کســـانی بروند و کسان 
دیگری بیایند؛ انقالب برای این اســـت که ارزشـــها در جامعه تغییر 
کند؛ اعتبار و ارزش انســـان به عبودیت خدا باشـــد؛ انسان بنده ی 
خدا باشد، برای خدا کار کند، از خدا بترسد، از غیر خدا نترسد، از خدا 
بخواهـــد، در راه خـــدا کار و تالش کند، در آیات خدا تدبر کند، عالم را 
درســـت بشناسد، کمر به اصالح مفاسد جهانی و بشری ببندد و از 
خود شروع کند؛ هر کدام ما از خودمان شروع کنیم .   ۱۳۷0/0۷/05

انقالب برای تغییر ارزشها در جامعه است

خطبه های انقالب  

روز عید قربان یادآور حوادث عجیب 
تاریخ دین داری است

به رسم آیه ها  

 اســـتغفار، یعنـــی طلب مغفـــرت و آمرزش الهی بـــرای گناهان. این 
استغفار اگر درست انجام گیرد، باب برکات الهی را به روی انسان باز 
میکند. همه آنچه که یک فرد بشر و یک جامعه انسانی از الطاف الهی 
احتیـــاج دارد - تفّضـــالت الهی، رحمت الهی، نورانّیت الهی، هدایت 
الهی، توفیق از ســـوی پروردگار، کمک در کارها، فتوح در میدانهای 
گوناگون - به وســـیله گناهانی که ما انجام میدهیم، راهش بسته 
میشـــود. گناه، میان ما و رحمت و تفّضالت الهی، حجاب میشـــود. 
استغفار، این حجاب را برمیدارد و راه رحمت و تفّضل خدا به سوی 
ما باز میشـــود. این، فایده اســـتغفار است. لذا شما چند جا در آیات 
قرآن مالحظه میکنید که برای استغفار، فواید دنیوی و گاهی فواید 

اخروی، مترّتب دانسته شده است..      ۱۳۷5/۱0/۲8 

...روز عید قربان، این قربانی شگفت انگیز و شگفتی ساز در تاریخ 
که بی نظیر اســـت. حضـــرت ابراهیم مأمور میشـــود که نوجوان 
خودش را به دســـت خودش به قتل برســـاند -امر الهی اســـت، 
آزمایش الهی است- آن هم فرزندی که سالهای متمادی از وجود 
ی الِکَبِر 

َ
ذی َوَهَب لـــی َعل

َّ
ِ ال

لَحمـــُد هلِلَّ
َ
او محـــروم بـــوده و در پیری ا

 َوِإسحاق؛)۱( خدای متعال این بّچه را به حضرت ابراهیم 
َ

ِإسماعیل
داده بـــود و خب پیدا اســـت چقدر انســـان به فرزنـــِد اواخر عمر و 
َغ َمَعُه 

َ
ا َبل

َ
ّم

َ
ل

َ
دوران پیری دلبســـته اســـت. به این فرزند که حاال »ف

ْعَی«)۲( -یک جوانی و یا نوجوانی شده- گفت میخواهم تو را  الّسَ
َبِت 

َ
به قتل برسانم، این دستور خدا است. آن جوان هم گفت: یا أ

اِبرین.)۳( ببینید اینها  َمُر َسَتِجُدنی  ِإْن شاَء اهلَلُ ِمَن الّصَ
ْ

 ما ُتؤ
ْ

َعل
ْ

اف
حـــوادث عجیب تاریخ دین، تاریخ دین داری، تاریخ ایمان، تاریخ 
اســـالم اســـت. ما در گذشـــته ی خودمان، در سابقه ی دین داری 
خودمـــان اینها را داریم، که پدِر پیر حاضر اســـت جوان خودش را 
به دست خودش به خاطر دستور خداوند قربانی کند و جوان هم 

با کمال میل و طوع و رغبت میگوید. .      ۱۳۹۹/05/۱0
1-سوره ی ابراهیم، بخشی از آیه ی 3۹   |     2-سوره ی صافات، بخشی از آیه ی 1۰2     

3- سوره ی صافات، بخشی از آیه ی 1۰2

استغفار باب برکات الهی را 
به روی انسان باز می کند

درس اخالق  

»ِان َتنُصُروا اهلَل َینُصرُکم«  ؛ اگر شــما یاری کردید 
دین خــدا را، جهت گیــری الهی را، منطــق خدایی 
را، راه خــدا را، خــدا هــم شــما را نصــرت خواهد 
کرد و یاری خواهــد کرد؛ این همان چیزی اســت 
که امروز وجود دارد. این جریــان عظیم انقالبی 
در کشــور دارنــد اهــداف الهــی و ایجــاد جامعه  
اسالمی را دارند دنبال می کنند، تحقق شریعت 
الهی را در کشــور دارنــد طلب و دنبــال می کنند؛ 
نصــرت  خداســت،  راه  خداســت،  کار  پــس، 
خداســت؛ وقتی نصرت خدا شــد، خدای متعال 
هم نصــرت خواهــد کــرد و وقتی خــدای متعال 
ُکم«؛ هیچ کس بر شــما 

َ
ــال غاِلَب ل

َ
نصرت کرد، »ف

غلبه نخواهد کرد.«     ۱۳۹8/۹/6

   حرکت الهی یک ملت
نهضــت ملــت ایــران بــه رهبــری حضــرت امــام 
خمینــی � از ابتــدا بــا همیــن منطــق حرکت 
کــرده بــود. در نــگاه معــارف انقالب اســالمی و 
آموزه های اســالم ناب، آرمان گرایــی واقع بینانه 
الگــوی حاکــم بــر حرکــت نهضــت بــود. عقــل و 
ایمان و محاســبات مادی و الهی در منظومه ای 
صحیــح و توأمــان بــا هــم بــه کار گرفتــه شــده 
بودنــد. در این نــگاه، انســاِن انقالبــی و متعهد 
به جهان بینــی توحیــدی همواره خــود را مأمور 
بــه تکلیــف می دانــد و ایمــان دارد که اگــر ملتی 
در مســیر انجــام تکلیف الهــی، ُسســتی و تنبلی 
به خــرج ندهــد و خــدا و دیــِن خــدا را یــاری کند 
قطعًا از جانب خداونــد یاری خواهد شــد. البته 
نصرت هــای الهــی هم بــا دســتگاه محاســباتی 
مــادی قابــل درک نیســتند. مهــم این اســت که 
خــود را مصداق ســنت های الهــی قــرار دهیم و 
تکلیف را به نحو احســن و با رعایت همه جوانب 
عقالنــی ادا کنیم. رمــز موفقیــت ملت ایــران در 
همه حوادثــی که قبل و بعــد از انقــالب با آن ها 
روبه رو بوده، از تســخیر النه جاسوسی و حادثه 
طبــس و کودتــا و جنــگ تحمیلــی تــا فتنه هــا و 
حرکت های براندازانه و تحریم و فشار اقتصادی 
و ...، بــا ایــن نــگاه قابــل فهــم و تحلیل درســت 

است.
هریــک از ایــن رخدادهــا مصادیقی هســتند که 
در ســایر نقاط دنیا می توانســت یک حکومت را 
ســرنگون کند، اما در ایران اســالمی آنچه اتفاق 
افتاد مانــدگاری حرکت انقالبی ملــت ایران بود. 
ایمــان مــردم بــه وعده هــا و ســنت های الهی و 
پایمــردی و استقامتشــان در راه حــق، نتایــج و 
ثمراتی به ارمغان آورده کــه قدرت های مادی از 
فهمشــان عاجز هســتند. جدیدتریــن مصداق 
ایــن موضــوع هــم شکســت فشــار حداکثــرِی 
بــه  ســلطه گر  قدرت هــای  و  غــرب  اقتصــادِی 
رئیس جمهــور  ترامــپ،  آمریکاســت.  رهبــری 
ســابق آمریکا تصور می کــرد با تنگ کــردن حلقه 
محاصره و فشــار ُخردکننده اقتصادی می تواند 
ایرانیــان را بــه زانــو درآورد؛ اما حاال جانشــین او 
در کاخ ســفید رســمًا و صراحتــًا اعــالم می کنــد 
که این سیاســت -که از زمــان اوباما آغاز شــده 
بــود- شکســت خورده و تغییــری در مســیر و 
رفتــار ایرانی هــا پدیــده نیــاورده اســت. دلیــل 

ایــن شکســت حداکثــرِی دشــمنان هم روشــن 
اســت: »ِان َتنُصُروا اهلَلَ َینُصرُکــم؛ »َتنُصُروا اهلَل« 
موضوع اســت؛ یاری کنید خدا را، حکــم و نتیجه 
»َینُصرُکــم« اســت. اگر شــما خودتــان را بــا این 
تطبیــق کردید حتمــًا آن نتیجــه مترتــب خواهد 
شــد؛ بروبرگــرد نــدارد. وعــده الهی اســت دیگر 
... منتهــا شــرط این اســت که شــما خودتــان را 
منطبق کنید بــا آن موضوع؛ اگــر منطبق کردید، 
آن نتیجــه حاصل می شــود. جمهوری اســالمی 
آن روز این جــوری حرکــت کــرد؛ هر وقتــی هم ما 
پیروز شــدیم، این  جوری حرکت کردیــم؛ ]یعنی[ 
خودمــان را با یک مصداق ســنت الهــی منطبق 
کردیم و خــدای متعال هم نتیجــه را مترتب کرد. 
ســَقیناُهم  َ َ

ریَقِة ال ــی الّطَ
َ
ــِو اســَتقاموا َعل

َ
ن ل

َ
»َو ا

ــا«؛ ]فرمود: اگر[ ِبایســتید، خدا شــما 
ً

ماًء َغَدق
را ســیراب و بی نیاز می کنــد. ایســتادگی کردیم، 

۱40۱/4/ ۷ ایستادیم، خدا بی نیاز کرد.«

   پیروزی قطعی است
حقیقت این اســت که با وقوع انقالب اسالمی 
و مانــدگاری آن، الگــوی حکمرانــی جدیدی در 
دنیا مطرح شــد؛ در واقع، دو نظام محاسباتی 
در مقابــل یکدیگــر صف آرایی کرده انــد: »یکی 
لیبرال دموکراســِی دروغیــِن  نظــام معرفتــی 
پای درِگل غربی، یکی نظــام معرفتِی توحیدِی 
دســتگاه  یک ســو    ۱۳۹۷/۱0/۱۹ اســالمی«  
محاســباتِی داراِی اختــالِل آمریکایی هــا قــرار 
دارد »کــه ســنای آمریــکا در اولیــن ماه هــای 
پیــروزی انقــالب، ایــران را تحریم کــرد و بنــا را بر 
این گذاشتند که تا پنج شش ماه دیگر، انقالب 
اسالمی از بین خواهد رفت.«     ۱۳۹۷/۱0/۱۹ و 
سوی دیگر، نظام محاســباتی الهی و توحیدی 
»صــدای  گفــت:  بزرگــوار  امــام  »کــه  اســت 
ُخردشدن اســتخوان های مارکسیسم را دارم 
می شــنوم« و یک ســال بعــد، دو ســال بعــد، 
همه دنیا صدای ُخردشــدن این اســتخوان ها 
را شنیدند. مســئله این اســت. غرب در مقابل 
یک چنین پدیــده ای قــرار گرفته اســت؛ پدیده 
انقالب اســالمی. یک طرف انبوهــی از ابزارهای 
چشــم ُپرکن مــادی -از نظامــی و سیاســی و 
پولــی و امثــال این هــا- و یک طرف یــک قدرت 
نوظهور معرفتی و تمدنــی، ُپرانگیزه، ُپرتحرک، 
آینده نگر که می داند چــه کار می خواهد بکند، 
می داند چــه کار بایــد بکنــد و کجــا می خواهد 

برود.«   ۱۳۹۷/۱0/۱۹
امــا ســرانجاِم این تقابل تمدنی روشــن اســت. 
هرچنــد دشــمناِن مســتکبر در مقابــل حرکــت 
الهی ملت ایران صف آرایی کرده اند، اما اگر اهل 
جبهه حق در مســیر الهــی خود به وظایفشــان 
عمل کنند و ایســتادگی نشــان دهنــد و »]اگر[ 
ما با خــدا باشــیم، در راه خــدا باشــیم، پیروزی، 
قطعــِی صددرصد اســت، هیــچ تردیــدی در آن 
نیســت ... آنجایــی کــه مــا درســت عمــل کنیم، 
درســت حرکت بکنیم -مســئوالن مــا یک  جور، 
مــردم مــا یک  جــور- و حرکــت، حرکِت درســتی 
باشد، آنجا بالشک خدای متعال کمک می کند. 
َینُصَرّنَ اهلُل َمــن َینُصُره«؛ تردیــدی در اینجا 

َ
»َو ل

۱۳۹۷/۱0/۱۹ نیست.«  

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

مناسبت  

ســـؤال:   مـــرد و زن هنـــگام ازدواج در ســـندی 
عادی توافق می کنند که مرد، وسائلی از قبیل 
یخچـــال، تلویزیـــون و ... را تهیه کند؛ مالک این 

وســـائل از نظر شرعی چه کسی می باشد؟

جواب: وســـائلی که توســـط مرد تهیه می شود 
ملک اوســـت هر چند برای استفاده در اختیار زن 
قرار داده باشـــد، مگر این که ثابت شـــود با هبه، 
صلح و مانند آن، ملکیت آن را به زن منتقل کرده 

است.

حکم جهیزیه خریداری شده از طرف مرد

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

  اگر از اختالف ماها، آن هم اختالفی که من شــک 
نــدارم در ســر دنیاســت، نه بــرای خــدا،     اگــر این 
اختالفــات موجــب اختالف بیــن مردم بشــود و 
موجب این بشود که شکســت بخورد     جمهوری 
اســالمی و تا قرن ها نتوانــد ســرش را بلند کند، 
این جرمی اســت که خدا می بخشــد     برمــا؟ باید 
توجه بکنیم مــا ... بایــد  آنهایی که بــه     جمهوری 
اســالمی اشــکال می کننــد باید بین خودشــان 
و خدا بنشــینند یــک وقتــی فکــرش را     بکنند که 
امروز آیا اسالم بیشتر درایران ظهور دارد یا زمان 
طاغوت؟ امروز آیا مظاهر     اســالمی بیشتر است 
یــا در زمان طاغوت؟ اگر اشــکال کردنــد و گفتند 
اصــل جمهــوری     اســالمی کذاســت، این ریشــه 
اش یک ریشۀ شیطانی اســت که در قلب انسان 

هست.     ۱۳6۲/04/۲8

اگـــر میخواهیـــم از تولید داخلی کشـــور، حمایت 
کنیـــم، باید از کارگران حمایت بکنیم؛ این یک قلم 
مهم از پشـــتیبانی اســـت. البّته ایـــن را هم توّجه 
داشته باشیم که حمایت از کارگر، در واقع حمایت 
ی است؛ یعنی اگر کارگر یک کشور فّعال 

ّ
از ثروت مل

باشد، بانشاط باشد، خوب کار کند، این کشور به 
ی بـــرای او آبرو 

ّ
ی میرســـد و این ثروت مل

ّ
ثـــروت مل

ی بـــرای او اقتدار به 
ّ
درســـت میکنـــد، این ثروت مل

وجـــود می آورد؛ بنابراین کارگران، اســـتقالل هم 
برای کشور می آورند، قدرت هم می آورند، آبرو هم 
می آورند؛ اگر شما از کارگر حمایت کردید، اینها آثار 

و برکات آن است.       ۱400/۲/۱۲

اختالف افکنی 
میان مردم گناهی 

نابخشودنی است 

حمایت از کارگران آثار و برکات زیادی 
برای کشور دارد 
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امام باقر � دشمنان را منکوب و دوستان را متشکل کرد

انسان 250 ساله  

روز عرفه، روز دعا و اســـتغفار و توجه اســـت. دعای 
سراســـر عشـــق و شـــور و ســـوز در روز عرفـــه، کـــه 
سیدالشهداء امام حســـین�در مراسم عرفات 
انشـــاء فرموده است، نشان دهنده ی آن روحیه ی 
شیدائی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت 
در یک چنین ایامی باید داشته باشند.       ۱۳۹0/08/۱۱ 
روز عرفـــه را قـــدر بدانید. در روایتی دیدم که »عرفه 
و عرفـــات را بدیـــن خاطر چنین اســـمی داده اند که 
در ایـــن روز و آن مـــکان، موقعّیتی بـــرای اعتراف به 
گناه در نزد پروردگار پیش می آید.« اســـالم، اعتراف 
بـــه گنـــاه را در پیش بندگان، مجاز نمیداند. کســـی 
نبایـــد گناهی را که انجام داده اســـت بر زبان آورد و 
پیش کســـی به آن اعتـــراف کند. اما پیش خدا، چرا. 
بیـــن خودتان و خدا، بین خودمـــان و خدا، خلوت 
کنیـــم و به قصورهایمـــان، بـــه تقصیرهایمان، به 
خطاهایمـــان و بـــه گناهانمان که مایه روســـیاهی 

ما، مایه بسته شدن پروبال ما و مانع پرواز ماست، 
اعتراف نماییم و از آنها توبه کنیم. اگر فردی بخواهد 
اصـــالح شـــود، باید گناه و عیب خـــود را بپذیرد و در 
پیـــش خـــود و خدا، به آن عیب و گنـــاه اعتراف کند. 
کســـانی کـــه برای خودشـــان هیچ عیـــب و خطایی 
قائل نیستند، هرگز اصالح نخواهند شد. یک ملت 
هم، اگر بخواهد به راه راســـت برود، باید بفهمد که 
کجاها اشـــتباه کرده اســـت و خطاهای او چیست و 
بـــه گناه خود اعتراف کند. امـــروز هم اگر آحاد اّمت 
عظیـــم اســـالمی قبـــول کنند که در مقابل اســـالم 
کوتاهـــی کرده اند؛ اگر مســـلمانان عالم تصدیق و 
اعتراف کنند که در دنباله َروی از قدرتهای اســـالمی، 
راه را اشـــتباه پیموده انـــد و در پذیـــرش فرهنـــگ 
مفســـِد اغوا کننده غرب، به خطا رفته اند، راهشان 
باز خواهد شـــد و خواهند توانســـت خودشـــان را 

اصالح کنند.        ۱۳۷۳/0۲/۲8  

روز عرفه را قدر بدانید

نسبت مســلمانان به این خانه ی مقدس یکسان اســت؛ چه آنهائی که در خوِد مکه ســاکنند، چه آنهائی که در 
اقصی نقاط دنیای اسالم زندگی میکنند؛ مکه مال همه ی اینهاست و اینها با شوق و ذوق هر سال راه میافتند 
و نمیگذارند این خانه ی متعلق به مســلمین، خانه ای که خانه ی خداســت و خانه ی مردم اســت... تنها بماند؛ 
لذا با شوق و ذوق از اطراف دنیای اســالم راه میافتند برای اینکه خود را به اینجا برسانند؛ یک فرصتی است برای 

مسلمانها که همدیگر را بشناسند.     ۱۳86/08/۲۳

مکه متعلق به همه مسلمانان است

عکس نوشت  

تصویری از سفر حج آیت اهلل خامنه ای در سال 13۵8

این بزرگوار ]امام باقر�[در دوران بیست ســال امامت ُپربار خود دانِش دین را گسترش داد، حکمت و درس 
قرآن و احکام را به همه جا رســاند، داعیه ی تشّیع را که داعیه ی حکومت اســالمی و تشکیل والیت علوی است 
به همه جا فرســتاد و نفوذ داد، مردم زیادی را به خود متوّجه کرد، دشــمنان خودش را سرشکسته و منکوب 
کرد، دوستان خودش را متشــّکل کرد و سنگ بنایی در اسالم نهاد که مبنای بســیاری از کارهای بعدی و تالشها 
و فّعالّیتها و خدمات عظیم و گران بهای بعدی بر همان ســنگ زاویه قرار گرفــت و زمینه را آماده کرد برای دوران 
امامت امام صادق �. باالخره هم هشام طاقت نیاورد و این بزرگوار را با زهر به شهادت رساند.  ۱۳6۱/0۷/0۲        

شهادت امام محمد باقر � تسلیت باد


