
نشـــریه جامعـــه مؤمـــن و انقالبـــی     |     هفته نامـــه خبری-تبیینـــی نمازهـــای جمعـــه، مســـاجد و هیئت هـــای مذهبـــی     |     ســـال ششـــم، شـــماره 27۱     |     هفتـــه اول بهمـــن 99     |     

۲۷۱۲۷۱

خانواده ی شهیدان و ایثارگران از نظر تأثیر و ارزش رفتار و حرکت، فقط با خود شهدا قابل مقایسه هســتند. ارزش آن مادران و پدران، آن 
همسران و فرزندان و بازماندگان که حرمت خون شهیدشان را حفظ کردند و خودشان با صبرشان، با گذشتشان مظهر دیگری شدند از 

فداکاری در پیشبرد اهداف انقالب، این است که یکی از مؤثرترین و نقش آفرین ترین عناصر کشورند.   86/2/27 

مزار: جاویداالثرتاریخ شهادت: 23 دی ماه 1394

ارزش رفتار خانواده شهدا فقط با خود شهدا قابل مقایسه است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم  علی آقا عبداللهی

شهید هفته  

شهادت: منطقه خان طومان سوریه توسط عناصر تکفیری

نگاهی به شـخصیت، سبک زندگی و مجاهدت های
 حضرت فاطمه زهرا ؟س؟ در بیانات رهبرانقالب

م معنا ــا ــر به تم هب م معنایک ر ــا ــر به تم هب یک ر

جنایِت تحریم
مروری بر مواضع جمهوری اسالمی  درخصوص مسئله تحریم؛

یکــی از مســائل کشــور طــی چنــد ســال  سخن
هفتـه

اخیــر تحریــم بــوده اســت و توافــق برجــام  
هــم اساســا بــرای حــل آن بــود . رهبــر 
انقــالب بــرای عبــور  کشــور از ایــن مانــع همــواره 
تذکــرات و توصیــه هایــی داشــتند و نســبت بــه 
بدعهــدی هــای دشــمن و مشــخصا برطــرف نکردن 
تحریــم توســط دولــت آمریــکا هشــدار داده انــد. در 
تــازه تریــن اظهــار نظــر نیــز حضــرت آیــت اهلل خامنــه 

ای بر رفع فوری تحریم ها تأکیدی ویژه داشتند.

خدعه آمریکایی
یکــی از هشــدار هــای ایشــان در قبــال اســتراتژی 
دشــمن چنــد مــاه پیــش از امضــای برجــام بــود: 
»اینکــه آمریکایی هــا تکــرار میکننــد که"مــا قــرارداد 
ــران میبندیــم، بعــد نــگاه میکنیــم ببینیــم اگــر  ــا ای ب
بــه قــرارداد عمــل کردنــد تحریمهــا را برمیداریــم" 
ایــن حــرف حــرف غلــط و غیــر قابــل قبولــی اســت... 
رفــع تحریمهــا جــزو موضوعــات مذاکــره اســت، نــه 
نتیجــه ی مذاکــرات... ایــن یــک خدعــه ی آمریکایــی 
اســت که میگوینــد قــرارداد میبندیم، نــگاه میکنیم 
بــه رفتارهــا، بعــد تحریمهــا را برمیداریــم! این جــوری 

نیســت.«    94/1/1
امــا پــس از امضــای توافقنامــه، برجــام در مســیر 
پرچالــش خــود بــا نقــض عهــد مکــرر از ســوی 
ــکا مواجهــه  ــه خصــوص آمری کشــورهای متعهــد ب
شــد؛ که بــه تعبیــر دیپلمات هــا، نقــض روح و جســم 
برجــام بــود. در آن مقطــع رهبــر انقــالب ضمــن 
ــه  ــبت ب ــده، نس ــت آم ــه دس ــای ب ــادآوری تجربه ه ی
مســیر پیــش رو نیــز هشــدارهایی را اینگونــه بــه 
مســئولین دادنــد: »بنــده از روز اّول بارهــا و بارهــا 

گفتــم بــه آمریــکا اعتمــاد نکنیــد!...  
اگــر می خواهیــد قــرارداد ببندیــد، تضمین هــای 
الزم را فراهــم بکنیــد... یکــی از چیزهایــی کــه بنــده 
آن وقــت، بخصــوص روی آن تصریــح کــرده بــودم 
ایــن قــرارداد را قبــول  ایــن بــود کــه گفتــم مــا 
می کنیــم بــه ایــن شــروط. یکــی از شــرط ها ایــن 
آمریــکا  وقــِت  رئیس جمهــوِر  گفتیــم.  کــه  بــود 
بنویســد و امضــا کند کــه تحریم هــا برداشــته شــد... 
خــب، مســئولین محتــرم زحمــت کشــیدند، تــالش 
کردنــد، عــرق ریختنــد، ]ولــی[ نتوانســتند و ایــن 
نشــد و نتیجــه اش ایــن اســت کــه داریــد مشــاهده 
می کنیــد... مــا بــه همــه ی تعّهــدات عمــل کرده ایم، 
ایــن مــردک می آیــد بیــرون و می گویــد کــه مــن 
گفتــه  ...حــاال  می شــوم  خــارج  و  نــدارم  قبــول 
می شــود کــه برجــام را می خواهیــم بــا ایــن ســه 
ــه  ــم ب ــم... مــن می گوی کشــور اروپایــی ادامــه بدهی
اینها هــم اعتمــاد نکنیــد؛ ]اگــر[ می خواهید قــرارداد 
 فــردا 

ّ
بگذاریــد، تضمیــن بــه دســت بیاوریــد... َواال

اینهــا هــم همــان کاری را خواهنــد کــرد کــه آمریــکا 
97/2/ 19 کــرد.« 

آنچــه امــروز مهــم جلــوه میکنــد آن اســت کــه بــه 
ــان  ــل زورگوی ــتادگی در مقاب ــت و ایس ــت مقاوم برک
ــه   ــکا  ک ــروز آمری ــع ام ــل وض ــه دلی ــر ب ــوی دیگ و از س
»حّتــی دوستانشــان آنهــا را  مســخره مــی کننــد«
از  بیــش  ایــران  اســالمی  جمهــوری   ،1399/10/19  
گذشــته در جایــگاه عــزت و قــدرت ایســتاده اســت و 
مســیر پیــش رو نیازمنــد مراقبــت بیشــتر بــرای دفــاع 

از مصالــح ملــی اســت.

رفع تحریم ها مطالبه  منطقی و عقالنی
»پذیــرش مذاکــرات از ســوی ایــران اساســا بــا هــدف 
لغــو تحریمهــای ظالمانــه ی اقتصــادی و مالــی 

صــورت گرفتــه اســت«   1394/7/29
کــه البتــه ایــن هــدف بــا ســنگ اندازی های طــرف 
از ســوی طرف هــای  اتــالف فرصــت  آمریکایــی و 
اروپایــی بــه نتیجــه نرســید.  »در مــورد تحریمهــا؛ 
جبهــه ی غــرب و دشــمنان مــا موّظفنــد کــه ایــن 
ــت ایــران را- 

ّ
حرکــت خباثت آمیــز -یعنــی تحریــم مل

ــف کننــد... ایــن 
ّ

خاتمــه بدهنــد و آن را فــورًا متوق
یــک حرکــت خائنانــه اســت، یــک حرکــت خباثت آمیــز 
اســت، یــک دشــمنی بــزرگ و بی جهــت اســت بــا 

ــت ایــران«  19 /1399/10
ّ
مل

در ایــن میــان، آنچــه اصالــت دارد برچیــده شــدن 
تحریم هــا اســت و نــه بازگشــت آمریــکا بــه برجــام:  

ــم  ــه ای نداری ــچ عجل ــم، هی ــراری نداری ــچ اص ــا هی »م
ــا  ــئله  ی م ــًا مس ــردد؛ اص ــام برگ ــه برج ــکا ب ــه آمری ک
این نیســت کــه آمریکا بــه برجــام برگــردد یا برنگــردد. 
آنچه مطالبــه ی منطقــی مــا و مطالبــه ی عقالنی ما 
اســت، رفع تحریمهــا اســت؛ تحریمهــا باید برداشــته 
ــت ایــران اســت؛ 

ّ
بشــود. ایــن حــّق غصب شــده ی مل

چــه آمریــکا، چــه اروپــا -کــه آویــزان بــه آمریــکا و 
دنبالــه رِو آمریــکا اســت- وظیفــه دارنــد ایــن حــّق 
ــت ایــران را اداء کنند. اگر تحریمها برداشــته شــد، 

ّ
مل

خــب آن برگشــت آمریــکا بــه برجــام معنایــی خواهــد 
داشــت... امــا اگــر چنانچــه تحریمها برداشــته نشــد، 
ــه  ــی ب ــت حّت ــن اس ــام ممک ــه برج ــکا ب ــت آمری برگش
ضــرر مــا تمــام بشــود؛ به نفــع مــا کــه نیســت، ]بلکه[  
بــه ضــرر مــا هــم ممکــن اســت باشــد.«   1399/10/19

تصمیم ُعقالیی لغو تعّهدات برجامی
در هفته هــای گذشــته، آغــاز مجــدد غنــی ســازی 
اورانیــوم ۲۰درصــد در چارچــوب طــرح مجلــس 
بــه عنــوان قانــون تصویــب شــد و توســط دولــت 
ــت  ــم مجلــس و دول ــن  »تصمی ــه اجــراء درآمــد. ای ب
در بــاب لغــو تعّهــدات برجامــی، تصمیــم درســتی 
اســت؛ کامــًا تصمیــم منطقــی و ُعقالیــی و قابــل 
قبولــی اســت. وقتــی طــرِف مقابــل، تقریبــا بــه 
هیــچ کــدام از تعّهــدات خــودش در برجــام عمــل 
ــه  ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــدارد ک ــی ن ــد، معن نمیکن
همــه ی تعّهــدات خــودش در برجــام عمــل کنــد؛ 
لــذا از مّدتــی پیــش تدریجــا بعضــی از تعّهــدات را 
لغــو کردنــد، اخیــرًا هــم تعّهــدات دیگــری را کنــار 
گذاشــتند. و البّتــه اگــر چنانچه آنهــا به تعّهداتشــان 
برگردنــد، مــا هــم بــه تعّهداتمــان برمیگردیــم.«  19 

99/10/

رهبــر انقــالب در نامــه ای کــه بــه رئیس جمهــور 
دربــاره الزامــات اجــرای برجــام نوشــته بودنــد کــه بــه 
»ســند صیانت« مشــهور شــد، همیــن شــرط را برای 
اجــرای برجــام گذاشــته بودنــد: »در سراســر دوره ی 
ــطح  ــر س ــم در ه ــه تحری ــع هرگون ــاله، وض هشت س
و بــه هــر بهانــه ای )از جملــه بهانه هــای تکــراری و 
خودســاخته ی تروریســم و حقــوق بشــر( توّســط 
هــر یــک از کشــورهای طــرف مذاکــرات، نقــض برجام 
محســوب خواهــد شــد و دولــت موّظــف اســت 
طبــق بنــد ۳ مصّوبــه ی مجلــس، اقدامهــای الزم را 

ف کنــد.« 
ّ

انجــام دهــد و فّعالّیتهــای برجــام را متوق
1394/07/27

مطالبه خسارت های بدعهدی  ها
در منطــق انقــالب اســالمی اتــکاء بــه ظرفیت هــای 
درونــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و تجربــه 
جمهــوری اســالمی ایــران نشــان مــی دهــد کــه 
بــا اعتمــاد بــه غــرب نمی تــوان بــه اهــداف عالیــه 
رســید: »مــا خودمــان اّتــکاء بــه خارجی هــا را در 
قضّیــه ی برجــام مشــاهده کردیــم؛ در قضّیــه ی 
مذاکــرات هســته ای اعتمــاد کردیــم بــه اینهــا و از 

اعتمادمــان ســودی نبردیــم.« 96/11/29
امــا بــا اینحــال مطالبــه ی پرداخــت خســارت، یــک 
مطالبــه ی قطعــی و منطقــی اســت: »اگــر تحریمهــا 
ــام  ــه برج ــکا ب ــت آمری ــب آن برگش ــد، خ ــته ش برداش
معنایــی خواهــد داشــت.البّته مســئله ی خســارتها 
هســت کــه جــزو مطالبــات مــا اســت و در مراحــل 

99/10/ 19 بعــدی دنبــال خواهــد شــد.«

خنثی سازی تحریم ها 
امــا در یــک نــگاه کلــی و زیربنایــی، نبایــد ظرفّیــت 
ــه  ــد بلک ــم باش ــع تحری ــا رف ــه ی ــل ادام ــور معّط کش
بایــد »بــه ســمت تحــّرک داخلــی برویــم، ایــن اســت 
کــه اقتصــاد کشــور از شرطی شــدن خــارج مــی 
شــود؛ یکــی از بدتریــن مشــکالت در کشــور همیــن 
ــفانه  ــم. متأّس ــرطی کنی ــاد را ش ــا اقتص ــه م ــت ک اس
شــرطی  اخیــر  ســال  چنــد  ایــن  در  مــا  اقتصــاد 
اســت؛ "ببینیــم چــه میشــود؛ شــش مــاه دیگــر چــه 

98/08/28 میشــود؛ برجــام چــه میشــود"«
مــا بایــد اقتصــاد کشــور را جــوری برنامه ریــزی کنیــم 
کــه  »بــا رفتــن و آمــدن تحریــم و  بــا بازیگری هــای 
دشــمن، در امــر اقتصــاد کشــور دچــار مشــکل 

1399/10/19 نشــویم. ایــن هــم ممکــن اســت.« 

سخن هفته

اگـر زندگـی بخواهـد عزتمندانـه باشـد، انسـانهاى داراى ِخـَرد و تدبیـر، 
مشـکالت را به خاطـر رسـیدن بـه عـزت و شـرف و کرامـت انسـانی و تقرب 
الـی اهلل تحمـل میکننـد؛ انسـانهایی کـه بی ِخَردنـد همیـن مشـکالت در 
زندگی آنهـا هسـت، آنهـا را بـا ذلـت تحمـل میکنند، بـه جـاى اینکـه والیت 
الهی را قبـول کنند، والیت شـیاطین را قبول میکننـد: َواَتَخـُذوا ِمـن ُدوِن 
یِهم 

َ
ُهـم ِعـزًا، َکال َسـَیکُفروَن ِبِعباَدِتِهـم َو َیکونـوَن َعل

َ
 ِلَیکونـوا ل

ً
اهلَلِ َءاِلَهـة

ِضدًا؛)۱( فرمولی که انسـانهاى بی ِخَرد، دسـتگاه هاى بی ِخَرد، انسـانهاى 
غافـل در دنیـا انتخـاب میکننـد و اتخـاذ میکننـد، این جـور در قـرآن کریـم 
رسـوا شده اسـت... بـه والیـت شـیاطین، بـه والیـت دشـمنان اسـالم و 
دشـمنان بشـریت متمسـک میشـوند بـراى اینکـه بـراى خودشـان عزت 

درسـت کننـد، و ایـن عـزت بـه دسـت آنهـا نمی آیـد.   93/3/6

عزت با قبول والیِت شیاطین به دست نمی آید

به رسم آیه ها

سؤال: آیا استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست 
و دائمـا روشـن اسـت و امـکان دارد کـه آن فـرد 
آگاه از اسـتفاده باشـد، آیـا حـق النـاس محسـوب 

می شـود؟ اگـر محسـوب شـود بایـد چـه کـرد؟
جــواب: اگــر نســبت بــه رضایــت مالــک اطمینــان 
نداشــته باشــید، اســتفاده از آن جایــز نیســت و 
هزینــه ی مقــداری را کــه اســتفاده کرده ایــد، ضامــن 

هســتید.

استفاده از اینترنت دیگران

احکام

در اسـالم همه چیز مقّدمه خودسـازی انسان اسـت. همه فرائض، 
احـکام، تکالیـف، واجبـات، اجتنـاب از گناهـان و نوافل و مسـتحّبات 
و احـکام اجتماعـی و فـردی، همـه و همـه مقّدمـه حیـات طّیبـه 
اسـت؛ مقدمـه زنـده شـدن انسـان بـا روح انسـانی اسـت؛ مقدمـه 
عـروج انسـان از عالـم بهیمّیـت و حیوانّیـت و توّحـش اسـت. اگـر 
بشـر تحـِت تربیـت الهـی قـرار گیـرد، ایـن حیـات طّیبـه در نفـس او بـه 
وجـود خواهـد آمـد و محیـط را هـم طّیـب و طاهـر خواهـد کـرد و اگـر 
این تربیـت الهـی نباشـد و عـزم و اراده ای را که انسـان بـرای پیمودن 
راه خدا بـا آن، احتیـاج دارد از دسـت بدهد و خـود را در دسـت هواها 
و هوسـهای بشـری رهـا کنـد، در حـّد حیوانّیـت باقـی خواهـد مانـد و 
حیوانـی خطرناک تـر از حیوانهـای دیگـر خواهـد شـد.   77/10/28

همه احکام الهی مقدمه خودسازی انسان است

درس اخالق

مــا مردم ســاالری را نــه جــدا و بیگانــه از معنویت و دیــن، بلکــه توانســته ایم کامًا 
ــورهایی  ــروز کش ــم. ام ــتقر کنی ــورمان مس ــت در کش ــن و معنوی ــته از دی برخاس
کــه دولتهــا و بعضــی از نماینــدگان مجالسشــان از دمکراســی و آزادی انتخابــات 
دم میزننــد، دمکراسیشــان بیگانــه از معنویــت بــوده اســت. در نتیجــه هرجــا 
ــب کننــد، برخــالف رأی 

ّ
الزم شــده و توانســته اند در همــان دمکراســیها تقل

ــب کرده انــد... بعــد هــم بــا اّدعــای دمکراســی، بــه دیکتاتورتریــن 
ّ
مــردم تقل

دیکتاتورهــای دنیــا دســت دوســتی و رفاقــت و برادرخواندگــی دادنــد! بــه 
دیکتاتورهــای دنیــا و کودتاهای نظامــی نگاه کنیــد! همــه اینها رفیقهــای نزدیک 
همیــن دمکراتهــای دنیــا و طرفــداران دمکراســی و مردم ســاالریاند. وقتــی 
دمکراســی بــا معنویــت و حقیقــت و دیــن همــراه نباشــد، این طــوری میشــود.  

بیانــات در خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران 82/11/24

دوستی با دیکتاتورها عاقبِت دموکراسی بدون معنویت

خطبه های انقالب

انحــراف فکــری بــا تقویــت مبانــی معرفتــی برطــرف میشــود. مــا 
در اوایــل انقــالب جوانهایــی را داشــتیم کــه مردمــان مســلمانی 
بودنــد و بــرای اســالم وارد میــدان شــده بودنــد اّمــا چــون 
ــای  ــذب گروه ه ــا ج ــود اینه ــم نب ــان محک ــای معرفتی ش پایه ه
التقاطــی شــدند و از یک جــوان مؤمن تبدیل شــدند به کســانی 
کــه بــر روی هم میهــن خودشــان اســلحه کشــیدند. کســان 
دیگــری در همیــن مجموعه هــا بودنــد کــه قــرص و محکــم 
ــا کتابهــای  ایســتادند؛ چــون مبانــی فکری شــان درســت بــود، ب
ــی  مــه طباطبائ

ّ
ــرات عال ــا تفّک ــد، ب ــری مرتبــط بودن شــهید مطّه

ــد،  ــنا بودن ــدر آش ــهید ص ــوم ش ــای مرح ــا حرفه ــد، ب ــنا بودن آش
مبانــی فکــری و معرفتی شــان محکــم بــود. یــا بعدهــا در اوایــل 
ــزو  ــا ج ــد از مّدته ــد و بع ــی کردن ــای انقالب ــانی کاره ــالب کس انق
پشــیمانها شــدند کــه یــک روز انقالبــی بودنــد و بعــد، از انقالبــی  
ــِی  ــه مبان ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــن ب ــدند. ای ــیمان ش ــودن پش ب

معرفتــی ضعیــف اســت. 99/2/28

مبانی معرفتی خود را تقویت کنید

حزب ا... این است  

مــن معتقــد بــه تکیــه ی بــه نیروهــای جوانــم ]و 
بــه ایــن[ اعتقــاد راســخ دارم؛ مــال امــروز هــم 
نیســت، از قدیم بنــده چنیــن اعتقادی داشــتم. 
معنــای اعتمــاد بــه نیروهــای جــوان ایــن اســت 
کــه اّوًال در برخــی از مدیرّیتهــای مهــم کشــور از 
ــه جوانهــا اعتمــاد  جوانهــا اســتفاده بشــود و ب
بشــود؛ ثانیــا از ابتکارهایــی کــه انجــام میدهنــد 
و حرکــت اینهــا و حوصلــه و نشــاط کار اینهــا 
اســتقبال بشــود. منتهــا اینکــه مــا میگوییــم در 
ــش  ــود، معنای ــتفاده بش ــا اس ــا از اینه مدیرّیته
ــوریم  ــی بش

ّ
ــی را بکل ــل قبل ــه نس ــت ک ــن نیس ای

ــا  ــک ج ــا، ی ــب اقتض ــر حس ــه، ب ــار! ن ــم کن بگذاری
مدیرّیــت یــک جــوان، یــک جــا مدیرّیــت یــک فــرد 

مجــّرب و کارکشــته. .  99/10/1

جوانگرایی به معنای کنارگذاشتن 
باتجربه ها نیست

دولت جوان انقالبی  

شـما جوانان برومنـد کشـور هسـتید 
کـه بایـد جبـران آن نقیصه هایـی کـه 
در طـول تاریـخ بـه ایـن کشـور وارد 
شـد جبران کنیـد. و عمده این اسـت 
کـه شـما دو جهـت را در نظـر بگیریـد، یکـی اعتمـاد بـه 
خداى تبـارك و تعالی، کـه وقتی کـه بـراى او فبخواهید 
کار بکنیـد بـه شـما کمـك می کنـد، راه را بـراى شـما بـاز 
می کنـد، در هـر رشـته کـه هسـتید راههـاى هدایـت را 
به شـما الهام می کنـد، و یکـی اتکال بـه نفـس، اعتماد 
بـه خودتـان. شـما خودتـان جوان هایـی هسـتید کـه 
می توانیـد همـه کارهـا را انجـام بدهیـد. مخترعیـن مـا 
می تواننـد در سـطح بـاال اختـراع بکننـد. مبتکریـن مـا 
می تواننـد در سـطح بـاال ابتـکار کننـد، بـه شـرط اینکـه 
اعتمـاد بـه نفـس خودشـان داشـته باشـند، و معتقد 

62/8/1 بشـوند بـه اینکـه »می توانیـم«.

باید اعتقاد داشت که ما  می توانیم

کالم امام  

بخشی از خطبه  های آیت اهلل خامنه ای در اولین نماز جمعه به امامت ایشان

»نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ی ابعاد گوناگون است. اّوًال 
نماز است؛ یعنی ذکر خداست... در نماز جمعه آنچه از همه چیز مهم تر است اجتماع 
مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم، در 
خلوت و تنهائی اثر مطلوب خود را نمیبخشد، این جامعه است که باید در این جهت 
حرکت کند... ثانیا سالح است، حالت جنگیدن با دشمن خدا و با شیطان هاست. امام 
جمعه که رمز نماز جمعه است باید به سالحی تکیه کند، باید عصای خود را سالحی 
قرار بدهد و در مقابل مردم بایستد و اساسیترین و الزم ترین و اصلیترین مسائل را در 

اجتماعی بزرگ از زبانی ایمن و مورد اطمینان با مردم درمیان بگذارد.« 58/10/28
اولین نماز آیت اهلل خامنــه ای به عنوان امام جمعه تهران | 28 دی 1358

عکس نوشت  

نگاهی به شخصیت، سبک زندگی و مجاهدت های
 حضرت فاطمه زهرا ؟س؟ در بیانات رهبرانقالب

یک رهبرِ به تمام معنا

۱                     ُبعد معنوی و معرفتی

       برابِر مرتبه انبیا
فاطمــه زهــرا ســالم اهلل علیها ســرور همــه زنان عالــم اســت؛ بانویــی که در ســنین 
ــه ای  ــه مرتب ــی و ب ــی و معرفت ــوی و علم ــات معن ــه مقام ــاه، ب ــر کوت ــم و در عم ک
برســد کــه برابــر مرتبــه انبیــا و اولیاســت. در واقــع فاطمــه زهــرا فجــر درخشــانی 
اســت کــه از گریبــان او، خورشــید امامــت و والیــت و نبــّوت درخشــیده اســت؛ 
آســمان بلنــد و رفیعــی اســت کــه در آغــوش آن، ســتاره های فــروزان والیــت قــرار 

76/7/30 گرفتــه اســت.

       همپایه امیرالمؤمنین )علیه السالم(
فاطمــه ی زهــرا ســالم اهلل علیهــا کســی اســت کــه رســول اکــرم بــه امیرالمؤمنیــن 

ــة... َو 
َ
ــی الَجّن

َ
ــَن إل ــُد الُمؤمنی ــَت قاِئ ... أن ــّیُ ــا َعل )علیهــم  الّســالم( فرمــود: »ی

ــی 
َ
ــی إل ت

َ
ّم

ُ
ــاِت ا ــوُد ُمؤِمن ــِة... َتق ــوَم القیاَم ــت َی

َ
قَبل

َ
ــد ا

َ
 ق

ُ
ــة فاِطَم

الَجّنــة«. یعنــی در روز قیامــت، امیرالمؤمنیــن )علیــه 
ســالم  زهــرا  فاطمــه ی  و  را  مؤمــن  مــردان  الســالم( 
اهلل علیهــا، زنــان مؤمــن را بــه بهشــت الهــی راهنمایــی 

میکننــد. او، ِعــدل و همپایــه و همســنگ امیرالمؤمنیــن 
68/10/26 اســت. الســالم(  )علیــه 

فرشتگان با او حرف می زدند...
ــام  ــاظ مق ــی، از لح ــنین جوان ــا در س ــالم اهلل علیه ــرا س ــه ی زه فاطم
ــات  ــی از روای ــه در بعض ــه ک ــر آنچ ــه بناب ــد ک ــی میرس ــه جای ــوی ب معن
اســت، فرشــتگان بــا او ســخن میگوینــد و حقایــق را بــه او ارایــه 
میدهنــد. محّدثــه اســت؛ یعنــی کســی اســت کــه فرشــتگان بــا او 

68/10/26 حدیــث میکننــد و حــرف میزننــد.   

۳                      ُبعد اجتماعی و سیاسی

       تحمل سختی ها در مسیِر جهاد
شــخصیت زهــرای اطهــر، در ابعــاد سیاســی و اجتماعــی و 
جهادی، شــخصیت ممتــاز و برجســته یی اســت؛ بــه طوری 
که همه ی زنــان مبــارز و انقالبی و برجســته و سیاســِی عالم 
می تواننــد از زندگی کوتاه و ُپرمغــز او درس بگیرنــد. زنی که در 
د شــد و تمــام دوران کودکــی را در آغوش پدری 

ّ
بیت انقالب متول

گذراند که در حال یک مبارزه ی عظیم جهانِی فراموش نشــدنی بود... 
و بعد هم که به مدینه هجرت کرد، همسر مردی شد که تمام زندگیش جهاد 

68/10/26 فی سبیل اهلل بود.

       یک رهبِر به تمام معنا
فاطمــه ی زهــرا )ســالم اهلل علیها( در نقــش یــک رهبــر واقعــی ]اســت[؛ 
همان طور که امام بزرگوار فرمودند که اگر فاطمه ی زهرا مرد بود، پیغمبر 
میشــد. ]این[ خیلی حرف عجیبی اســت، خیلی حرف بزرگی است و جز از 
زبان کســی مثل امام بزرگوار که هم عالم بود، هم فقیــه بود، هم عارف 
بود، انســان این حرف را نمیتواند بشــنود؛ اّما ایشــان گفته اســت این 
حرف را. ]فاطمه  ی زهرا[ این است؛ یعنی یک رهبر به تمام معنا، مثل یک 
پیغمبر، مثل یک هدایتگر عموم بشر؛ در این حّد و در این اندازه زهرای 

اطهر، دختر جوان، ظاهر میشود.    95/12/29

       جهاد در راه دفاع از امامت و والیت
اگر موقعّیت مدینه ی بعد از رحلت پیغمبر برای ما روشن بشود 
آن وقت میفهمیم فاطمه ی زهرا چه حرکــت عظیمی را انجام 
داده است. از همه ی اصحاب پیغمبر، ]فقط[ ده نفر، دوازده 
نفر در مســجد حاضر شدند بلند شــوند از امیرالمؤمنین 
و از حــّق آن بزرگــوار دفــاع کننــد... در این شــرایط، دختر 
پیغمبــر می آیــد در مســجد و آن خطبــه ی غــّراء را ارائه 
میکند. یا آن خطبه ای که ایشــان خطاب به زنان مدینه 
در بســتر بیماری بیان کرد. اینها ابعاد معنوی نیســت، با 
همین نگاه معمولی عقالیی میشــود اینهــا را فهمید، اّما 
این قدر باعظمت اســت که قابل اندازه گیری نیست؛ یعنی قابل 

95/12/29 مقایسه ی با هیچ فداکاری  دیگری نیست.
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       الگوی خانه داری و شوهرداری
شــما ببینید شــوهرداری فاطمه زهرا ؟س؟چگونه بود. در طول ده ســالی 
که پیامبر در مدینه حضور داشت، حدود ُنه سالش حضرت زهرا و حضرت 
امیرالمؤمنین ؟امهع؟ با همدیگر زن و شوهر بودند. در این ُنه سال، جنگهای 
کوچک و بزرگی ذکر کرده اند که در اغلب آنها هــم امیرالمؤمنین ؟ع؟ بوده 
اســت... انســان چقدر روحیه قوی میخواهد داشــته باشــد تا بتواند این 
شــوهر را تجهیز کند؛ دل او را از وسوســه اهل و عیال و گرفتاریهای زندگی 

بــه  کنــد؛  او دلگرمی دهد؛ بچه هــا را به آن خوبی کــه او تربیت خالــی 
77/2/7 کرده، تربیت کند.

      مهریه و جهیزیه ساده
در دوران پــس از هجرت، در آغاز ســنین تکلیــف، وقتی فاطمه زهــرا ؟س؟، با 
علی بن  ابی طالب ؟ع؟، ازدواج می کند، آن مهریه و آن جهیزیه اوست؛ که همه 
شاید می دانید که با چه سادگی و وضع فقیرانه ای، دختر اّول شخص دنیای 

71/9/25 اسالم، ازدواج خود را برگزار می کند.

        خشنودی از انتخاِب الهی
ــــِر بــــا عظمــــت اســــالم و حاکــــم مقتــــدر زمــــان اســــت؛ ایــــن همــــه  ــــِر رهب دخت
ــــخصیت دار  ــــت، ش ــــدار هس ــــتگارها، پول ــــن خواس ــــن ای ــــتگار دارد؛ در بی خواس
ــــرای فاطمــــه انتخــــاب  ــــی را ب ــــن ایــــن همــــه، عل هــــم هســــت. امــــا خــــدا از بی
کــــرده بــــود و فاطمــــه هــــم بــــه انتخــــاب الهــــی راضــــی و از آن خشــــنود بــــود. 
ــــن علیه الّصالةوالّســــالم زندگــــی کــــرد کــــه آن  ــــا امیرالمؤمنی ــــان ب بعــــد، چن

 73/9/3 ــــود.    ــــا همــــه وجــــود از او راضــــی ب حضــــرت ب

گزیده بیانات


