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حـرف مـا ایـن اسـت: »انقـاب، ادامـه ی  سخن
ایـن هفتـه    ۹۸/۰۱/۱۴  بـود.«  پیغمبـر  بعثـت 

عبـارت حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای را می 
انقـاب  ماهیـت  دربـاره  تعبیـر  گویاتریـن  تـوان 

اسامی دانست. 
سـر  پشـت  کـه  ایـران  ـت 

ّ
»مل آن  در  کـه  انقابـی 

یـک شـخصّیت عظیمـی مثـل امـام بزرگـوار قـرار 
خبیـِث  طاغوتـِی  پوسـیده  بنـای  یـک  میگیـرد... 
منطقـه  نقطـه ی  مهم تریـن  در  را  چندهزارسـاله 
یعنـی در ایـران به هـم میریـزد و یـک بنای اسـامی 
پیغمبـر  بعثـت  ادامـه  همـان  میکنـد،   درسـت 
رکـن  دو  بعثـت،  ماهیـت  در   ۹۸/۰۱/۱۴ اسـت.«  
بنیادین وجـود دارد: »دینـی بودن و ضـّد طاغوتی 

بـودن«.
تبییـن  دارد،  اهمیـت  میـان  ایـن  در  آنچـه  امـا   
و  انقـاب  »مـا  اسـت.  »طاغـوت«  مصـداق 
نظاممـان اساسـا بـر علیـه آمریـکا شـکل گرفـت. 
رژیـم  ایـران  اسـامی  انقـاب  کـه  اسـت  درسـت 
فقـط  مبـارزه،  ایـن  امـا  بـرد،  بیـن  از  را  پهلـوی 
حضـور  بـا  مبـارزه  نبـود؛  پهلـوی  رژیـم  بـا  مبـارزه 
آمریـکا و بـا سـلطه و نفـوذ آمریکاییهـا بـود کـه تـا 
 مغـز اسـتخوان ایـن ملـت نفـوذ کـرده بودنـد.«
 ۷۹/۰۵/۰۵بـر اسـاس این تبیین که مصـداق اصلی 
طاغوت، آمریکا اسـت، وقتـی می گوییـم »انقاب، 
ادامـه ی بعثـت پیغمبـر بـود.«  یعنـی قیـام مـردم 
ضـّد  جنبـه ی  هـم  داشـت،  دینـی  جنبـه ی  »هـم 
در  »آمریـکا  زیـرا    ۹۹/۱۰/۱۹ داشـت.«   آمریکایـی 
کشـور مـا فرعونّیـت میکـرد... موسـای زمـان آمـد، 
را  او  دنباله روهـای  و  فرعـون  ایـن  تخت وبخـت 
ایـن  به وسـیله ی  و  بـرد...  بیـن  از  و  کـرد  واژگـون 

مـردم، آمریـکا را از ایـن مملکـت بیـرون کـرد.«
  ۹۴/۰۶/۱۸  اگـر عملکـرد آمریـکا را از سـال 32 تـا 
سـال 57 مرور کنیم، این حقیقت آشـکار می شـود 
که آمریـکا در تمـام سـختی هـا، تبعید ها، شـکنجه 
هـا، اعـدام هـا، چپـاول هـا، غـارت هـا، فاجعـه هـا 
در طـول ایـن 25 سـال، مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 
نقـش داشـته اسـت. در حقیقـت »طـرف قضیـه 
اگرچـه حکومـت ظالـم طاغـوت و حکومـت پهلوی 
بـود، امـا آمریکائی ها پشـت سـر ایـن حکومـت قرار 
داشـتند؛ آنها بودند کـه آن را تقویـت میکردند و به 
وسـیله ی او بر همه ی امور کشـور ما مسـلط شـده 
بودنـد.«  ۹۱/۰۸/۱۰ یعنـی »ایـران یکسـره در مشـت 
آمریـکا بـود... همـه ی اجزای اصلـی وجود کشـور با 
اراده ی آمریکایی ها حرکت میکـرد.    ۹۴/۰۶/۱۸ حتی 
کار بـه جایـی رسـید کـه »آمریکائی ها ناگزیر شـدند 
مسـتقیما داخـل مسـائل بشـوند. امـام بزرگـوار را 

در سـال ۴3 تبعیـد کردنـد«   ۹۱/۰۸/۱۰
امـا در ایـن میـان، آنچـه »ضـّد آمریکایـی« بـودن 
اسـت  ایـن  میکنـد،  آشـکارتر  را  مـردم  مبـارزه 
کـه »تقریبـا یـک هفتـه قبـل از قیـام مـردم قـم، 
رئیس جمهـور آمریـکا -کـه آن وقـت کارتر بـود- در 
تهـران، حمایـت و پشـتیبانی صددرصد خـودش را 
از رژیـم پهلـوی و محّمدرضـا ابـراز کـرد.«   ۹۹/۱۰/۱۹
بعـد از آن بـود کـه مـردم، قیـام همـه جانبـه ضـد 
اسـتکباری و ضـد آمریکایـی را بـه اوج رسـاندند و در 

یـک سـال، طومـار آنهـا را برچیدنـد.

علتدشمنیهایآمریکاباملتایران
راز اصلـی دشـمنی آمریـکا بـا ملـت ایـران بعـد از 
انقـاب نیـز، همیـن مسـئله اسـت. رهبـر معظـم 
ـت مخالفـت 

ّ
انقـاب بارهـا تأکیـد کـرده انـد کـه »عل

با نظـام جمهوری اسـامی این اسـت کـه جمهوری 
اسـامی آمد دسـِت سـلطه ی آمریکایی را از کشـور 

اینهـا  اسـت...  ایـن  مسـئله  همـه ی  کـرد؛  کوتـاه 
نوکـر الزم دارنـد؛ جمهـوری اسـامی عـّزت خـود 
را بـه رخ اینهـا کشـیده و اینهـا نمیتواننـد تحّمـل 
کننـد.«    ۹۷/۰۲/۱۹ دشـمنی شـان بـا ملـت ایـران 
نیـز »به خاطـر طرفـداری از اسـام و ایسـتادگی در 
پـای نظـام اسـامی و دفـاع جانانـه از آن اسـت.«
 ۸۱/۱۰/۱۹ لـذا »هـر حرکتـی از سـوی آمریکایی هـا و 
هم پیمانانشـان و همراهانشـان انجـام میگیـرد، 
بـرای  اسـت؛  ایـران  ـت 

ّ
مل درآوردن  زانـو  بـه  بـرای 

ـت ایـران اسـت.«  ۹۳/۱۱/۱۹
ّ
تحقیـر مل

عـاوه بـر ایـن آمریکایی هـا »بـا قطـع نظـر از نظـام، 
با اسـتقال کشـور هم مشـکل دارنـد.«  ۹۶/۰۳/۲۲ 
نمونه بـارز آن هم نهضـت ملی شـدن صنعت نفت 
بـود. حرکتـی کـه مسـئله اسـتقال ملـی را دنبـال 
میکـرد امـا بـا کودتـای آمریکایی هـا سـرنگون شـد.

مغالطهغربگرایانبرایتحریف
ماهیتانقالب

در نقطــه مقابـــــل »بعضــی خیــــــال میکننــــــد 
دشمنــــی هــــایــــی کــــــه بــــــــاما مــــــی شــــــود 
به خاطــــــر ایــن اســت کــــــه مـــــا ستیــــــزه گری 
اینهــا  چشــم  در  انگشــت  دائمــا  مــا  کرده ایــم؛ 
در  باطــل،  خیــال  ایــن   ۹۵/۰۳/۲۵ کرده ایــم.« 
خوشــبینانه ترین حالــت، ناشــی از بــی اطاعــی 
ــای  ــمنی ه ــخ دش ــه تاری ــی ب ــت. نگاه ــخ اس از تاری
نشــان  ایــران«  ملــت  هــای  »تجربــه  و  آمریــکا 
میدهــد، آنــگاه کــه ایــران هیــچ نزاعــی بــا آمریــکا 
او در حــال دشــمنی و توطئــه علیــه  نداشــت، 
ــی  ــخ تاریخ ــای تل ــه ه ــن تجرب ــی از ای ــود. یک ــران ب ای
کــه عمــق دشــمنی آمریــکا را بــا ملــت ایــران آشــکار 
مــی کنــد، ایــن بــود کــه »در اّولیــن ماه هــای پیــروزی 
مصّوبــه  یــک  آمریــکا  ســنای  مجلــس  انقــاب، 
جمهــوری  علیــه  شــدیداللحنی  قطعنامــه ی  و 
اســامی ایــران صــادر کــرد، دشــمنی را به طــور 
عملــی شــروع کــرد؛ ایــن در حالــی بــود کــه هنــوز 

ســفارت آمریــکا در ایــران بــاز بــود!«   ۹۴/۰۸/۱۲
و  رابطـه  خـود،  مغالطـه  ادامـه  در  گرایـان  غـرب 
دوسـتی بـا آمریـکا را، تنهـا راه محفـوظ مانـدن از 
دشـمنی هـای آمریـکا مـی داننـد. ایـن در حالـی 
نشـان  تاریخـی  هـای  تجربـه  همـان  کـه  اسـت 
وجـه  هیـچ  بـه  آمریـکا  بـا  رابطـه  کـه  می دهـد 
جمهـوری  و  ایـران  ملـت  بـا  را  آنهـا  دشـمنی های 
کـه خیـال  کنـد. »آن کسـانی  نمـی  کـم  اسـامی 
آمریـکا  بـا  دوسـتی  آمریـکا،  بـا  رابطـه ی  میکننـد 
آمریـکا  آسـیب  از  انسـان  کـه  میشـود  موجـب 
محفـوظ بمانـد، بـه ایـن تجربـه ی تاریخـی مراجعه 

۹۴/۰۸/۱۲ کننـد.«    

ملتایران؛همچناندرخطمبارزهضّد
آمریکایی

امــا در برابــر مغالطــات ایــن عــده انــدک، ملــت 
»ضــّد  نــگاه  همــان  بــر  مقاومــت  بــا  ایــران 
آمریکایــی« خــود و بــا اعتقــاد بــه اینکــه »ایــن 
انقــاب  آمریکایــی در  نــگاه ضــد غربــی و ضــد 
ــت،  ــه  ى درس ــک تجرب ــه ی ــت ب ــی اس ــامی، متک اس
بــه یــک نــگاه عقانــی درســت، بــه یــک محاســبه  ى 
صحیــح.«  ۹۳/۵/۱، همــان خــط مبــارزه قبــل از 
ــه  ــا ک ــد و از آنج ــی ده ــه م ــدرت ادام ــا ق ــاب را ب انق
ــت  ــک حقیق ــت... ی ــتمر اس ــر مس ــک ام ــاب ی »انق
مانــدگار و حقیقــت دائمــی اســت... و هیچ وقــت 
»ضــد  ۹۴/۰۶/۲۵مبــارزه  نمیشــود.«  تمــام 
آمریکایــی« ملــت ایــران نیــز تــا غلبــه کامــل بــر 

طاغــوت و بــت بــزرگ ادامــه دارد.

سخن هفته

عزیزان من! آنچه به دست آوردید از نفی 
طاغــــوت و جـــایگزیــــن کردن جمهوری 
اســامی، ارزان نبــوده اســت بلکه با خــون هــزاران جوان 
مومن و هزاران معلول و مجروح، به دســت آمده اســت. 

۱۳۵۹/۱۱/۲۲ این نعمت بزرگ الهی را ارزان از دست ندهید. 

نفی طاغوت ارزان 
نبوده است

کالم امام

سـؤال:  اگـر شـخصی بـه کرونـا مبتـا شـده، آیـا 
جایـز اسـت بـا کسـانی کـه از وضعیـت او اطـاع 

ندارنـد رفـت و آمـد نمایـد؟
جـواب: اگـر احتمـال عقائـی بدهـد کـه موجـب 
سـرایت به دیگران گـردد، بایـد از ایـن کار اجتناب 

کنـد.

ارتباط بیمار  کرونایی با دیگران

احکام

خــود،  خطــای  از  غفلــت  انســان ها  مــا  کار  اشــکال 
کــردن  اجرایــی  از  و غفلــت  اصــاح،  لــزوم  از  غفلــت 
ــت  ــن رف ــا از بی ــن غفلت ه ــر ای ــت. اگ ــود اس ــاح در خ اص
و اگــر ایــن عــزم بــه وجــود آمــد، همــه چیــز اصــاح 
ــی  ــه ی مقدمات ــه مرحل ــه ی اول - ک ــود. در مرحل می ش
ــاح  ــان اص ــت - خودم ــف ماس ــن وظای ــزو بزرگ تری و ج
می شــویم، کــه اســاس هــم ایــن اســت؛ یعنــی همــه ی 
ــه ی دیگــر،  کار هــا مقدمــه ی اصــاح خــود اســت. مرحل
ــیر  ــت؛ مس ــی اس ــاح اجتماع ــی و اص ــتغفار اجتماع اس
حــوزه ی  در  را  عمومــی  کارکــرد  و  جمعــی  هــدف  و 
ــن  ــن واضح تری ــه ای ــم؛ ک ــاح کنی ــان اص ــی خودم توانای
نمونــه از تأثیــر اســتغفار و مفهــوم و محتــوا و مضمــون 
واقعــی اســتغفار اســت. نبایــد ایــن کار را دشــوار بــه 
حســاب آورد. اگــر اراده کنیــم، ایــن کار آســان اســت و مــا 

۱۳۸۴/۸/۸   . می توانیــم 

همه کار ها مقدمه  اصالح خود است

درس اخالق

در هر برهه ای که ما در مقابل جبهه ی دشمن انعطاف نشان دادیم 
و با توجیه هائی عقب نشینی کردیم - مثًال یک وقت گفتیم بگذارید 
بهانه را از دست دشمن بگیریم، یک وقت گفتیم بگذارید سوءظن 
دشــمن را از خودمان زائل کنیم - دشــمن مواضع گستاخانه تری 
علیه مــا گرفتــه. در آن روزی که ادبیات مســئولین ما آلوده شــد به 
حرف ها و تعبیرات تملق آمیز نسبت به غرب و فرهنگ غربی، در آن 
روز اینها ما را »محور شــرارت« معرفی کردند! چه کســی؟ آن کسی 
که خودش مجســمه ی شــرارت بود. رئیــس جمهور قبلــی آمریکا 
- مجسمه ی شــرارت - ایران اســامی را »محور شــرارت« معرفی 
کرد! این ِکی بــود؟ آن وقتی که ما در ادبیات خودمــان، در اظهارات 
خودمان، حرفهای تملق آمیز نســبت به غرب و نســبت به آمریکا و 
اینها را تکرار می کردیم. اینها اینجوری اند.    ۱۳۹۱/۰۵/۰۳        |      ۹ بهمن ۱3۸۰، 

جورج بوش، رییس جمهور اسبق آمریکا، ایران را »محور شرارت« نامید.

روزی که مجسمه شرارت ایران را محورشرارت نامید

روایت تاریخی

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشت عالم پارسا و پـــرهیـــزگار 
جناب حجةاالســام والمسلمین 
علــوی  سّیدمحّمدحســن  آقــای 
ســبزواری � را به خانــدان مکرم 
آن  ارادتمنــدان  و  بازمانــدگان  و 
مرحــوم و بــه عمــوم مــردم عزیــز 
ســبزوار تســلیت عــرض می کنــم.  
همراهــی آن عالــم ربانــی بــا حرکــت مبــارزان در دوران طاغــوت و بــا 
فعالیت های انقابی در دوران جمهوری اسامی، حسنه ی ارزشمندی 
در محاسبات الهی و قدرشناســی های مردمی اســت. علو درجات آن 

مرحوم را از خداوند متعال مسألت میکنم.

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی در پی درگذشت 

حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری

عکس نوشت

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در بخشـی از 
نمـاز جمعـه ای کـه در ایـام دوازدهمیـن 
انقـاب در سـال ۱36۹  پیـروزی  سـالگرد 
ویژگی هـای  دربـاره ی  بـود،  شـده  انجـام 
دهه فجر و انقاب اسـامی سـخن گفتند 
که در ادامه گزیـده ای از آن مرور می شـود:
و  عهــد  تجدیــد  دهــه ی  فجــر،  دهــه ی 
میثــاق ملــت مــا بــا انقــاب اســت؛ دهــه ی 
ــزه ی  ــن معجــــ ــداشت بزرگتــریـــــ گرامیـــــ
روزی  آن  روزگارهاســت...  ایــن  در  الهــی 
رســید،  پیــروزی  بــه  شــما  انقــاب  کــه 
یــک  عنــوان  بــه  بخصــوص  اســام  از 
پرچــم نجاتبخــش در دنیــا خبــری نبــود. 
در کشــورهای اســامی هــم اگــر کســی 
پایه هــای  بکنــد،  انقــاب  میخواســت 
بــود!  مارکسیســتی  پایه هــای  انقــاب، 
انقابــی، یعنــی کمونیســت! اســام را بــا 
تــاش زیــاد، منفعــل و بــه خیــال خــود 
مضمحــل کــرده بودنــد. کســی جــرأت 
نمیکــرد کــه بــه مســلمانی خــود افتخــار 
بکنــد. امــروز شــما نــگاه کنیــد، هرجــا چنــد 
نفــر مســلمان دور هــم هســتند - ولــو یک 
اقلیــت - قــرآن را ســر دستشــان میگیرنــد 
ــا افتخــار میگوینــد کــه مــا مســلمانیم.  و ب
ایــن، از آثــار انقــاب شماســت. ایــن را شــما 

کردیــد، ایــن را امــام انجــام داد.
۱۳۶۹/۱۱/۱۹

دهه فجر، دهه میثاق ملت با انقالب

خطبه های انقالب

بــه جوانــان اعتمــاد و اعتقــاد  امــام 
داشــتند. لــذا مثــًال فرماندهــان اّولیه 
ســپاه پاســداران - کــه هســته اّولیــه 
سپاه را اینها گذاشتند - این مجموعه 
عظیــم را تشــکیل دادنــد و ســپاه در 
جنگ آن همه نقش آفریــد. وقتی اینها 
به امــام معرفی شــدند و امــام اینها را 
شــناختند، بــه هیــچ وجــه نگفتنــد که 
شــما جوانید، چطــور میخواهیــد این 
کار را بکنیــد؛ نخیــر، بلکه اســتقبال هم 
کردند. یــا مثًال در کابینه شــهید رجایی، 
یک عــّده جوانــان خیلی خــوب بودند. 
اّولین کابینه ای که جوانان را به معنای 
واقعــی کلمــه وارد مســؤولیت کــرد، 
کابینه شــهید رجایــی بود... امــروز هم 
جوانگرایی هست. منتها ببینید؛ همان 
جوان دیروز که مســؤولیتی به او داده 
شده و آن را پذیرفته و بیست سال هم 
مســؤولیت اجرایی دارد، این نمیشود 
به جرم این که دیگر االن جوان نیست، 
آدم بــه او مســؤولیت ندهــد. تجربــه 
چیزی نیست که ناگهان به دست بیاید. 
ایــن تجربه هــا و مجّربــان را بایــد قــدر 
شــناخت. البته این بایســتی به معنای 
تنگ کردن میدان برای جوانان نباشد.

۱۳۷۷/۱۱/۱۳

حفظ باتجربه ها، تنگ کردن 
میدان  برای جوانان نیست

دولت جوان حزب اللهی  

خانـــواده ی خـــوب یعنـــی، زن و شـــوهری کـــه 
بـــا هـــم مهربـــان باشـــند، بـــا وفـــا و صمیمـــی 
باشـــند و بـــه یکدیگـــر محبـــت و عشـــق بورزنـــد، 
رعایـــت همدیگـــر را بکننـــد، مصالـــح همدیگـــر 
را گرامـــی و مهـــم بدارنـــد، ایـــن در درجـــه اول. 
بعـــد، اوالدی کـــه در آن خانـــواده بـــه وجـــود 
می آیـــد، نســـبت بـــه او احســـاس مســـئولیت 
ـــوی  ـــادی و معن ـــاظ م ـــد او را از لح ـــد، بخواهن کنن
ـــادی و  ـــاظ م ـــد از لح ـــد. بخواهن ـــزرگ کنن ـــالم ب س
معنـــوی او را بـــه ســـامت برســـانند، چیزهایـــی 
بـــه او یـــاد بدهنـــد؛ بـــه چیزهایـــی او را وادار 
کننـــد، از چیزهایـــی او را بازدارنـــد و صفـــات 
چنیـــن  یـــک  کننـــد.  تزریـــق  او  در  را  خوبـــی 
خانـــواده ای اســـاس همـــه اصاحـــات واقعـــی 

در یـــک کشـــور اســـت.     ۱۳۷۷/۹/۱۲

ریسمان محکم انقالب

خانواده ایرانی  

گزیده بیانات

الگوی  فاطمی
   الگوِی عبادت ، مجاهدت، 
خانه داری  و تربیت  فرزندان  

صالح 
زنـان  مسـلمان  در زندگـی  شـخصی ، اجتماعـی  و 

خانوادگـی  خـود بایـد زندگـی  فاطمـه  زهـرا را از جهت  
خردمنـدی ، فرزانگـی  و عقـل  و معرفـت  الگـو و سرمشـق  
خـود قـرار دهنـد و از بعـد عبـادت ، مجاهـدت ، حضـور در 
خانـه داری ،  اجتماعـی ،  عظیـم   تصمیم گیری هـای   صحنـه  
اطهـر  زهـرای   از  صالـح   فرزنـدان   تربیـت   و  همسـرداری  
پیـروی  کننـد زیـرا زندگـی  آن  بانـوی  بـزرگ  اسـام  نشـان  
می دهـد کـه  زن  مسـلمان  بـرای  ورود در صحنـه  سیاسـت  
و میـدان  کار و تـاش  و نیـز ایفـای  نقـش  فعـال  در جامعـه  
همـراه  بـا تحصیـل ، عبـادت ، همسـرداری  و تربیـت  فرزنـدان  
پیامبـر  پیـرو فاطمـه  باشـد و دخـت  گرامـی   می توانـد 

عظیـم  الشـأن  الهـی  را الگـوی  خـود قـرار دهـد.  72/۰۹/۱ 

   قله ای برای زن مسلمان ایرانی
زنهـای مؤمـن در جامعـه ی مـا سـعی کننـد قـدر زن ایرانـِی 
مسـلمان را بدانند. ارزش زن اسـامی و مسـلمان را بدانید. 
زنـی کـه در اختـاط و معاشـرت، بـا مـرد قاطـی نمی شـود 
و خـود را وسـیله یی بـرای جلـب چشـم مـرد نمی دانـد و 
خـود را باالتـر از ایـن می دانـد؛ زنـی کـه شـأنش را عزیزتـر از 
ایـن می شـمارد کـه خـود را عریان کنـد و بـا صـورت و مـوی و 
بـدن خـود، چشـم رونـدگان را بـه سـمت خویـش جلـب کند 
و هـوس آنهـا را اشـباع نمایـد؛ زنـی کـه خـود را در دامنـه ی 
قله یی می داند کـه در اوج آن، فاطمه ی زهـرا- بزرگترین 
زن تاریخ بشـر - قرار دارد؛ آن زن، زن مسـلمان ایرانی اسـت.  

 6۸/۱۰/26 

   زنی که اسالم میخواهد بسازد
اسـام، فاطمـه -آن عنصـر برجسـته و ممتـاز ملکوتـی- را 
بـه عنـوان نمونـه و اسـوه ی زن معرفـی میکنـد. آن، زندگـی 

ظاهـری و جهـاد 
و مبـارزه و دانش و سـخنوری و فـداکاری 

و شـوهرداری و مـادری و همسـری و مهاجرت و 
حضـور در همـه ی میدانهـای سیاسـی و نظامـی و انقابی و 
برجسـتگی همه جانبه ی او که مردهای بـزرگ را در مقابلش 
بـه خضـوع وادار میکـرد، ایـن هـم مقـام معنـوی و رکـوع و 
ع و ذات  سـجود و محـراب عبـادت و دعـا و صحیفـه و تضـّر
ملکوتـی و درخشـندگی عنصر معنـوی و همپایـه و هموزن 
و همسـنگ امیرالمؤمنیـن و پیامبـر بـودن اوسـت. زن، ایـن 
اسـت. الگـوی زنی که اسـام میخواهـد بسـازد، این اسـت.  

6۸/۱۰/26

خانه دار و آینده ساز
   خانه داری یعنی »تربیِت انسان«

می کننــد؛  تحقیــر  را  زن  خانــه دارِی  غافــل،  فریفتــگان 
در حالی کــه خانــه داری یعنــی تربیــِت انســان، و تولیــد 
واالتریــن محصــول و متــاع عالــم وجــود یعنــی بشــر.   
   ۹5/۱2/2۹ زن تــوی خانــه بیــکار نیســت. یــک عــّده ای 
ــه،  ــه، زن در خان ــکار اســت. ن ــه بی ــد زن در خان ــال می کنن خی
بیشــترین و ســخت ترین و ظریفتریــن کارهــا را انجــام 
ــغل  ــت؛ ش ــغل اس ــک ش ــه داری ی ــد. 76/۱2/۱۸خان میده
بــزرگ، شــغل مهــم، شــغل حســاس، شــغل آینده ســاز.

۹2/۰2/۱۱ 

   از همه کارها مهمتر
نقـش زن بـه عنـوان عضـوی از خانـواده از همـه ی 
نقشـهائی کـه زن میتوانـد ایفـاء کنـد، اهمیتـش بیشـتر 
اسـت. مهمترین نقشـی که یـک زن در هـر سـطحی از علم و 
سـواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانـد ایفاء کند، 
آن نقشـی اسـت کـه بـه عنـوان یـک مـادر و بـه عنـوان یـک 
همسـر میتوانـد ایفـاء کنـد؛ ایـن از همـه ی کارهـای دیگـر او 
مهمتر اسـت؛ این، آن کاری اسـت که غیـر از زن، کـس دیگری 
نمیتواند آن را انجام دهد. این مسـئولیت را باید مسئولیت 

اول و مسـئولیت اصلـی خـودش بدانـد.  ۸6/۰۴/۱3

  مجاهدت اجتماعی
   در مجـوز فّعالیتهـای اجتماعـی بیـن مـرد و زن تفاوتـی 

نیسـت
]یکـی از عرصــه های فّعالیـت زنـان[ فّعالیتهـای اجتماعـی 
سیاسـی،  فّعالیــــت  اقتصــادی،  فّعالیـت  از  اعــم  اسـت؛ 
فّعالیت اجتماعـی به معنای خـاص، فعالیت علمـی، درس 
خوانـدن، درس گفتـن، تـاش کـردن در راه خـدا، مجاهدت 
کـردن و همـه ی میدانهـای زندگـی در صحـن جامعـه. در 
این جا هـم میـان مـرد و زن در اجـازه ی فّعالیتهای متنـّوع در 
همه ی میدانهـا، هیچ تفاوتـی از نظر اسـام نیسـت... از نظر 

ایـن فّعالیتهـای  اسـام، در همـه ی 
و  بشـری  جامعـه ی  بـه  مربـوط 
و  زن  زندگـی،  فّعالیتهـای 
مشـترک  اجـازه ی  دارای  مـرد 
و همسـان هسـتند. البتـه بعضـی از کارهـا 
هسـت که بـاب زنـان نیسـت؛ چـون بـا ترکیب 
جســــــمانــــــی آنهـا تطبیـق نمیکنـد... در عرصـه ی 
ایـن فّعالیتهـا، اسـام حـدودی را معّیـن کـرده اسـت کـه 
ایـن حـدود، مربـوط بـه زن و اجـازه داشـتن او بـرای فّعالیت 
نیسـت؛ مربـوط بـه اختـاط زن و مـرد اسـت کـه اسـام روی 

ایـن مسـأله حّساسـیت دارد.    75/۱2/2۰  

 هم فعالیت اجتماعی، هم خانه داری
بعضـی افـراط میکننـد، بعضـی تفریـط میکننـد. بعضـی 
میگویند چـون فّعالیـت اجتماعـی اجـازه نمیدهد بـه خانه 
و شـوهر و فرزنـد برسـیم، پـس فّعالیـت اجتماعـی نبایـد 
بکنیم. بعضی میگوینـد چون خانه و شـوهر و فرزنـد، اجازه 
نمیدهـد فّعالیـت اجتماعـی بکنیـم، پـس شـوهر و فرزنـد را 
باید رهـا کنیـم. هـر دو غلط اسـت. نـه ایـن را بـه خاطـر آن، نه 

آن را به خاطـر ایـن، نبایـد از دسـت داد.   75/۱2/2۰ 

    کسب علم با حفِظ عفت
تبلیغ نکنند که بـا حفظ حجاب، با حفـظ عّفت، بـا خانه داری 
و بـا تربیـت فرزنـد، انسـان نمیتوانـد کسـب علـم کنـد. مـا 
امروز بحمداهلل چقـدر زنان دانشـمند و عالم در رشـته های 
مختلـف در جامعه مـان داریـم: دانشـجویان کوشـا و بـا 
غ الّتحصیـان سـطح باال، پزشـکان  اسـتعداد و بـا ارزش، فار
ممتـاز و طـراز بـاال! امـروز در جمهـوری اسـامی رشـته های 
گوناگون علمـی در اختیـار خانمهاسـت؛ زنهایی کـه عفاف و 
عصمتشـان را هـم حفـظ کردنـد، طهـارت زنانـه را هـم حفظ 
کردنـد، حجـاب را هـم -بـه شـکل کامـل- حفـظ کردنـد، بـه 
تربیـت فرزند هـم به شـیوه اسـامی میرسـند، شـوهرداری 
را نیـز همان طـوری کـه اسـام گفتـه اسـت انجـام میدهنـد، 

فّعالیـت علمـی و سیاسـی هـم میکننـد.   7۱/۰۹/25    

انقالب  انقالب    ضد  ضد
بت   بزرگبت   بزرگ

تبیین ماهیت انقالب اسالمی
در بیانات رهبر انقالب

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

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

رتبه ی عالی داشـته باشـد، فیـض او در روز قیامت بـه دیگـران برسـد.    ۱۳۹۰/۱۰/۲۹

مزار:قطعه۴۰گلزارشهدایبهشتزهرا)س(تهران

حقیقِت شهادت 
اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرشهیدمدافعحرماصغرپاشاپور

شهید هفته  

شهادت:حلبسوریه تاریخشهادت:۱۳بهمنماه۱۳۹۸

273273
والدتباسعادتحضرتفاطمهزهـــرا
وامامخمینی�وفرارسیدندههفجر
انقالبشکوهمنداسالمیمبــــارکباد

 »زن مســـلمان ایرانـــی  ثابـــت کـــرد کـــه می تـــوان زن بـــود، عفیـــف بـــود، محجبـــه و شـــریف بـــود، 
و درعیـــن حـــال، در متـــن و مرکـــز بـــود. می تـــوان ســـنگر خانـــواده را پاکیـــزه نـــگاه داشـــت و 
در عرصـــه ی سیاســـی و اجتماعـــی نیـــز، سنگرســـازی های جدیـــد کـــرد.«  ۹۱/۱2/۱6  »خـــط 
 ، زهـــرا  حضـــرت  والدت  فرارســـیدن  مناســـبت  بـــه  حـــزب اهلل« 
روز زن و روز بزرگداشـــت مقـــام مادرگزیـــده ای از بیانـــات حضـــرت 
آیت اهلل خامنـــه ای را دربـــاره ی الگـــوِی زن مســـلمان ایرانـــی و 
نقش آفرینـــی زنـــان در خانـــواده و فعالیت هـــای اجتماعـــی 
ــان  ــرور زنـ ــوار و سـ ــن شـــخصیت بزرگـ ــه ایـ ــی بـ ــا تأسـ بـ

می کنـــد: بازخوانـــی  دوعالـــم 

زنی کـه اســـــالم 
هـد ا میــخو

د ز بســـــا

فرقــی کــه ایــن ملــت و انقابــش بــا بســیاری از ملتهائــی 
ایــن  ایــن اســت کــه  کــه انقــاب کرده انــد داشــت، 
َقــد 

َ
ملــت خــود را بــه جــای محکمــی متصــل کــرد؛ »ف

اسَتمَســَک ِبالُعــرَوِة الُوثقــی«. عــروه ی وثقــی یعنــی 
شــما بخواهیــد از روی یــک پرتگاهــی عبــور کنیــد، از 
یــک لبــه ی باریکــی بخواهیــد عبــور کنیــد، یــک ریســمان 
ــتتان  ــی دس ــد. وقت ــتتان را بگیری ــد، دس ــی باش محکم
را گرفتیــد، خاطرتــان جمــع اســت کــه دیگــر پرتــاب 
َمــن َیکُفــر 

َ
نمیشــوید. ایــن عــروه ی وثقــی اســت. »ف

َقــد اسَتمَســَک ِبالُعــرَوِة 
َ

ِ ف
ّ
ِبالّطاغــوِت َو ُیؤِمــن ِبــاهلَل

الُوثقــی«؛)۱( کفــر بــه طاغــوت، ایمــان بــه خــدا. ملــت مــا 
ایــن را داشــت، لــذا از ایــن گــذرگاه عبــور کــرد؛ دغدغــه ای 
برایــش بــه وجــود نیامــد و همیــن موجــب شــد کــه ایــن 

۱۳۸۶/۱۱/۲۸ حرکــت عظیــم در بیــن مــردم بمانــد. 
۱(سورهبقره،آیه۲۵۶

ریسمان محکم انقالب

به رسم آیه ها  

22  بهمن و هفته ى انقاب را با شکوه هر چه تمام تر جشن بگیرید؛ 
به دنیا نشــان بدهید کــه قــدر انقابتــان را می دانید.  شــهیدان و 
جانبازان انقاب، بر گــردن ما حّق بزرگی دارنــد؛ در هفته ی انقاب، 
ــه اى در مســجد آن محل جمع 

ّ
مردم هر کــوى و برزنــی و هــر محل

بشوند و با هدیه، با گل، با شــیرینی به خانه ی بازماندگان شهداى 
ه اى نیســت که در آن شهیدى نباشد، کوچه و 

ّ
آن محل بروند؛ محل

خیابانی نیست که در آن خاطره ی سرخ افتخارآمیز شهادتی وجود 
نداشته باشد؛ به خانواده هاى شهدا تبریك بگویید، به آنها بگویید 
کــه قدرشــان را می دانیــد و راه شهیدشــان را ادامــه می دهید. در 

هفته ی  انقاب جشــن بگیرید و آذین بندى کنیــد. اگر می خواهید 
ـ که کار خوبی هم هســت  برق مصرف نکنیــد و چراغ روشــن نکنیدـ 
ــ از هنر و از کاغذها و پرچم ها، اســتفاده کنید؛ بر َســردر هر خانه اى 
پرچم بزنید، پرچم جمهورى اسامی را در سطح شهرها و روستاها 
ــت، این خاطــره را گرامی 

ّ
به اهتــزار در بیاورید. نشــان بدهید که مل

می دارد؛ نشــان بدهید، همان طــور که در میــدان جنگ مقاومت 
کردید، در میدان زندگی هم به دشــمن دهن کجــی می کنید، و در 
خال همه ى این تاش ها فراموش نکنید کــه »ِاّنَ اهلل َمَعنا« خدا 

۱۳۵۹/۱۱/۱۷ با ما است. 

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

حزب ا... این است  

۴ بهمن ۱3۹۹

طراحیبرپایهتصویرسرنگونکردنمجسمهپهلویتوسطمردمانقالبی


