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یـک وقـت... یـک سیاسـتمدار برجسـته غربـی در تهـران جملـه ای بـا ایـن مضمـون بـه مـن گفـت کـه 
مـا قصـد ایجـاد جنـگ بیـن اسـام و مسـیحّیت نداریـم! مـن گفتـم مگـر چنیـن صحبتـی هسـت!؟ چـرا 
بایـد اسـام و مسـیحّیت بـا همدیگـر بجنگنـد؟ بنـا بـر ایـن نیسـت کـه ادیـان و مذاهـب در دنیـا بـا 
هـم جنـگ داشـته باشـند؛ در کنـار هـم زندگـی می کننـد. بعـد بـه او گفتـم شـما اروپاییهـا دم از صلـح 
می زنیـد، امـا بزرگتریـن جنگهـای دنیـا را شـما راه انداختیـد. در طـول مـدت چنـد دهـه، دو جنـگ 
جهانـی را شـما راه انداختیـد و جنگیدیـد. البتـه تبعاتـش شـامل حـال مـا مسـلمانها هـم شـد، لیکـن 

شـما اهـل جنـگ بودیـد.    ۱۳۸۰/۷/۲۳  

به سیاستمدار غربی گفتم شما دو جنگ جهانی راه انداختید!

خاطرات  

ــه انســانها بشــارت  ــد ب ــان شــده اســت کــه بیاین ــه بی ــران اینگون ــادی از قــرآن وظیفــه ی پیغمب ــات زی در آی
بدهنــد و انــذار کننــد. مبشــرًا و نذیــرًا: یــا در بعضــی از آیــات آمــده اســت نذیــرًا للعالمیــن تــو را فرســتادیم 
بــرای ترســاندن و ایــن تعبیــر در قــرآن، هــم در مــورد پیغمبــر مــا و هــم در مــورد پیغمبــران گذشــته زیــاد تکــرار 
شــده... بشــارت یعنــی نیــک روزی، انــذار یعنــی ترســاندن از تیــره روزی و ایــن حرفــی اســت درســت. پــس 
پیغمبــران آمده انــد تــا انســانها را بشــارت بدهنــد بــه نیکروزیهایــی کــه در صــورت تبعیــت از آئیــن الهــی در 
انتظــار آنهاســت و ایــن نیکــروزی، هــم شــامل نیکــروزی دنیــوی و هــم شــامل نیکــروزی بعــد از مــرگ اســت. 
یعنــی کســانی کــه از راه انبیــاء تبعیــت بکننــد دنیــای خوبــی هــم خواهنــد داشــت و کســانی کــه از راه انبیــاء 
تبعیــت نکننــد دنیایشــان هــم دنیــای بــدی خواهــد بــود: و مــن اعــرض عــن ذکــری فــاّن لــه معیشــتًا ضنــکًا 

)۱( زندگــی هــم بــرای آنهــا زندگــی ســخت و تنگــی خواهــد شــد.      ۱۳۷۱/۲/۲۳         |          ۱-ســوره طه،آیــه ۱۲۴

زندگی خوب در گرو تبعیت از دین خداست

بهرسمآیهها  

دغدغههایفرهنگی  

بنـده بـاز هـم بـرای چندمیـن بـار سـفارش میکنـم شـرح حـال ایـن خانواده هـای شـهداِی دوران 
دفـاع مقـدس یـا دفـاع از حـرم اهل بیـت را بخوانیـد، ببینیـد چـه سـختی هایی را اینهـا متحّمـل 
شـدند. ایـن جـوان، همسـر عزیـزش، فرزنـد نـور چشـمش را رهـا میکنـد میـرود بـرای اداء تکلیـف. 
[ این جـوری رفتنـد وارد میـدان شـدند؛ خـب نتیجـه چـه میشـود؟  در دفـاع مقـّدس هزارهـا ]نفـر
نتیجـه ایـن میشـود کـه یـک دیوانـه ای مثـل صـّدام بـا امکانـات فـراوان وارد میـدان میشـود، 
آمریـکا کمکـش میکنـد، اروپـا کمکـش میکنـد، ناتـو کمکـش میکنـد، شـوروی کمکـش میکنـد، 
کشـورهای مرتجـع عـرب مثـل ریـگ پـول بـه پایـش میریزنـد، آخـرش هـم هیـچ غلطـی نمیتوانـد 
بکنـد و دسـت از پـا درازتـر برمیگـردد... ایـن چیـز کمـی اسـت؟ ایـن پیـروزی کوچکـی اسـت؟ وقتـی 
حرکـت میکنیـم، احسـاس تکلیـف میکنیـم، خطـر را قبـول میکنیـم، وارد میـدان میشـویم، نتیجـه 

؛ ایـن تجربـه ی مـا اسـت.      ۱4۰۱/۱۰/۱9 ایـن اسـت دیگـر

ح حال خانواده های شهدا را بخوانید شر

اســام، دنیــا را وســیله ای در دســت انســان بــرای رســیدن بــه کمــال میدانــد. از نظــر اســام، 
ــت.  ــن اس ــالت دی ــئولیت و رس ــه و مس ــِی وظیف ــدان اساس ــت...دنیا می ــرت اس ــه ی آخ ــا مزرع دنی
ــا در ایــن صحنــه ی عظیــم و در ایــن عرصــه ی متنــوع، بــه مجموعــه ی تــاش  دیــن آمــده اســت ت
ــای  ــن معن ــه ای ــر و ب ــن تعبی ــا در ای ــن و دنی ــد. دی ــت کن ــد و آن را هدای ــت بده ــکل و جه ــان ش انس
از دنیــا، از یکدیگــر تفکیــک ناپذیرنــد. دیــن نمیتوانــد غیــر از دنیــا عرصــه ی دیگــری بــرای ادای 
رســالت خــود پیــدا کنــد. دنیــا هــم بــدون مهندســِی دیــن و بــدون دســت خــاق و ســازنده ی دیــن، 
دنیایــی خواهــد بــود تهــی از معنویــت، تهــی از حقیقــت، تهــی از محبــت و تهــی از روح. دنیــا - 
یعنــی محیــط زندگــی انســان - بــدون دیــن، تبدیــل میشــود بــه قانــون جنــگل و محیــط جنگلــی 
و زندگــی جنگلــی. انســان در ایــن صحنــه ی عظیــم بایــد بتوانــد احســاس امنیــت و آرامــش کنــد 

ــد.      ۱۳۸4/۳/۱4   ــاز نمای ــوی ب ــل معن ــی و تکام ــوی تعال ــه س ــدان را ب و می

دنیای بدون دین تهی از محبت است

درساخالق  

ــما، از  ــور ش ــمنهای کش ــام و دش ــه دشمنهای     اس ــت، ک ــد مل ــته باش ــه داش   توج
هــر راهــی اســتفاده مــی خواهنــد بکننــد. ایــن راههایــی که     خــوب، دیــده ایــد کــه 
ــد  ــادها بکنن ــد و فس ــلوغیها بکنن ــًا ش ــد، و مث ــا بکنن ــه ه ــه توطئ ــت ک ــح اس واض
و     اینهــا را کــه مــی دانیــد. راه دیگــری کــه اآلن در نظــر آنهاســت ایــن اســت کــه ایــن مراکــزی که     مربــوط 
بــه ربــط روحانیــت و ملــت اســت، ایــن مراکــز را سســت بکننــد و کــم کــم از بیــن ببرنــد... از مســجد بایــد 
ــا  ــروزی م ــت     کرد... پی ــا درس ــت م ــرای مل ــروزی را ب ــن پی ــه ای ــود ک ــاجد ب ــن مس ــود. ای ــور اداره بش ام
بــرای     ادارۀ مســجد اســت... مراکــزی کــه مراکــز بســط حقیقــت اســام اســت، بســط فقــه اســام اســت 
و آن مساجد     اســت، اینهــا را خالــی نگذاریــد. ایــن یــک توطئــه اســت کــه می خواهنــد مســجدها را 

کــم کــم  خالــی کننــد.     ۲۰ /۱۳59/4

کالمامام  

مساجد را خالی نگذارید
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 ]پیغمبــر فرمــود:[ آرزوی مــرگ نکنیــد، دعــا بــرای مــرِگ خودتــان نکنیــد؛ اگــر شــما آدِم خوبــی هســتید، 
وقتــی ]شــما[ ان شــاءاهلل چنــد ســال دیگــر و جوانهایتــان ان شــاءاهلل شــصت هفتــاد ســاِل دیگــر زنــده 
ــد  ــنگین خواهی ــان را س ــنات خودت ــه ی حس ــزود، کف ــد اف ــان خواهی ــاِن خودت ــر احس ــًا ب ــد، طبع ماندی
کــرد. اگــر ایــن زندگــِی طوالنــی زحماتــی دارد، مشــکاتی دارد، خطراتــی دارد، ایــن ُحســن را هــم دارد 
کــه اگــر انســان اهــل احســان باشــد، اهــل تقــوا باشــد، کفــه ی حســنات خــودش را روز بــه روز افزایــش 

میدهــد.       ۱۳9۸/9/۲4  
۱ - امالى طوســى، مجلس ســیزدهم، ص ۳۸۵

برای مرِگ خود دعا نکنید

شرححدیث

ــودم  ــن خ ــت در ذه ــا هس ــد اینه ــات و مانن ــات و روای ــه در آی ــی ک ــه ی معارف ــه مجموع ــه ب ــا توّج  ب
ــان  ــی همچن ــته؛ یعن ــواده را انباش ــای خان ــه فض ــت ک ــی اس ــه زن، هوای ــم ک ــر میکن ــور تصوی ــن  ج ای
کــه شــما در فضــا تنّفــس میکنیــد، اگــر هــوا نباشــد، تنّفــس ممکــن نیســت، زن ایــن جــوری اســت؛ 
 َو 

ٌ
ُة َریحاَنــة

َ
لَمــرا

َ
زِن خانــواده بــه منزلــه ی تنّفــس در ایــن فضــا اســت. اینکــه در روایــت هســت: ا

یَســت ِبَقهَرماَنــة، مــال اینجــا اســت، مــال خانــواده اســت. »ریحانــه« یعنــی گل، یعنــی عطــر، بــوی 
َ
ل

یَســت ِبَقهَرَماَنــة« 
َ
ـــ در »ل خــوش؛ همــان هوایــی کــه فضــا را ُپــر میکنــد. »قهرمــان« در زبــان عربــی ـ 

ــد  ــرض کنی ــًا ف ــا مث ــر ی ــزار، کارگ ــی کارگ ــان« یعن ــرق دارد. »قهرم ــی ف ــان فارس ــان در زب ــا قهرم ــــ ب
ســرکارگر؛ زن یــک »قهرمانــة« نیســت. در خانــواده، ایــن جــور نیســت کــه شــما خیــال کنیــد حــاال زن 
گرفتیــد، کارهــا را بریزیــد ســر زن؛ نخیــر. خــودش داوطلبانــه یــک کاری را میخواهــد انجــام بدهــد، 

]عیــب نــدارد؛[.       ۱4۰۱/۱۰/۱4

زن خانه کارگزار و کارگر بقیه نیست

خانوادهایرانی  

سخنهفته  

کار را جهادی دنبال کنید

عکسنوشت  

حضورسرزدهرهبرانقالبدرجمعزلزلهزدگانبم،)1382/1۰/26(

بایـــد ســـریع عمل کنید؛ کار را جهادی بایســـتی دنبـــال بکنید. یکـــی از خصوصّیات جمهوری 
اســـامی باید همین کاِر جهادی باشـــد. خوشـــبختانه در بخشـــهایی همین جور هم هســـت؛ 
در بخشـــهایی انســـان میبیند همین جور کاِر جهادی انجام میگیرد. ما قبل از انقاب دیدیم 
برخورد دســـتگاه های مســـئول آن وقت را که هیچ احساس مســـئولّیتی واقعًا نمیکردند به 
این قضایا. آن وقت بنده از نزدیک شـــاهد بوده ام و دیده ام که در واقع، برایشـــان مسئله ی 
زلزلـــه زده مســـئله ی مهّمی نبود؛ یعنی واقعًا به حســـاب نمی   آوردند؛ ]فقط میخواســـتند[ 
همیـــن ِبصورت و به اســـم یک کاری انجـــام بدهند؛ کار را گروه های مردمـــی میکردند. امروز 
این جـــور نیســـت؛ بحمـــداهلل مســـئولین در ِمیداننـــد، کار میکننـــد، تـــاش میکنند؛ ]این[ از 

خصوصّیات جمهوری اســـامی اســـت.     ۱۳9۶/۸/۲9  

ــرت  ــام والدت حضـ ــیدن ایـ ــرا رسـ ــبت فـ ــه مناسـ بـ  گزیــده
بیانـات

زهـــرا ؟اهس؟ و روز زن، »خـــط حـــزب اهلل« گزیـــده ای از 
بیانـــات حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای دربـــاره ی 
نقـــِش »همســـری و مـــادری بانـــوان« در داخـــل خانـــواده را 

مرور می کند.

       نقش مادری و همسری مسأله اساسی و حیاتی است
زن در خانـــواده یـــک وقـــت در نقـــش همســـری ظاهـــر 
ــود؛  ــر میشـ ــادری ظاهـ ــش مـ ــت در نقـ ــک وقـ ــود، یـ میشـ
ـــه ام،  ـــا گفت ـــن باره ـــد... م ـــی دارن ـــک خصوصّیت ـــدام ی ـــر ک ه
عقیـــده ام هـــم همیـــن اســـت، کـــه مهم تریـــن و اصلی تریـــن 
وظایـــف زن هـــم اینهـــا اســـت.      ۱4۰۱/۱۰/۱4  مســـأله ی مـــادری، 
مســـأله ی همســـری، مســـأله ی خانـــه و خانـــواده، مســـائل 
بســـیار اساســـی و حیاتـــی اســـت... شـــما ]بانـــوان[ اگـــر 
ــری  ــته ی دیگـ ــر رشـ ــا هـ ــکی یـ ــص پزشـ ــن متخصـ بزرگتریـ
ـــک  ـــما ی ـــرای ش ـــن ب ـــید، ای ـــه نباش ـــه زن خان ـــوید، چنانچ بش
نقـــص اســـت. کدبانـــوی خانـــه شـــما بایـــد باشـــید؛ اصـــًا 

محـــور ایـــن اســـت.     ۱۳۷۰/۱۰/4  

       مدیر داخل خانه، زنان هستند
وظایـــف داخـــل خانـــه ی زنـــان، نـــه اهمّیتـــش کمتـــر از 
وظایـــف بیرونـــی اســـت و نـــه اینکـــه زحمتـــش کمتـــر اســـت. 
شـــاید زحمتـــش بیشـــتر هـــم باشـــد. او هـــم بـــرای اینکـــه 
ایـــن محیـــط را اداره کنـــد، بـــه تـــاش و کوشـــش احتیـــاج 
دارد. چـــون مدیـــر داخـــل خانـــه زنـــان هســـتند... خیلـــی کار 
ظریفـــی اســـت. فقـــط هـــم ظرافـــِت زنانـــه از عهـــده ی انجـــام 
ایـــن کار بـــر می آیـــد. هیـــچ مـــردی امـــکان نـــدارد بتوانـــد ایـــن 

ظرافتهـــا را رعایـــت کنـــد.     ۱۳۸۱/۶/۶   

       زن مظهِر آرامش است
در نقـــش همســـری، زن در درجـــه ی اّول مظهـــِر آرامـــش 
ـــون  ـــش. چ ـــا؛ آرام یه

َ
ـــُکَن ِال ـــا ِلَیس ـــا َزوَجه  ِمنه

َ
ـــل ـــت: َو َجَع اس

زندگـــی تاطـــم دارد؛ مـــرد در ایـــن دریـــای زندگـــی مشـــغول 
ــه  ــاج بـ ــد، احتیـ ــه می آیـ ــه خانـ ــی بـ ــت؛ وقتـ ــم اسـ کار و تاطـ
آرامـــش دارد، احتیـــاج بـــه ســـکینه دارد. ایـــن ســـکینه را زن در 
یهـــا؛ ]یعنـــی[ مـــرد در کنـــار زن 

َ
خانـــه ایجـــاد میکنـــد؛ ِلَیســـُکَن ِال

احســـاس آرامـــش کنـــد؛ زن مایـــه ی آرامـــش اســـت.      ۱4۰۱/۱۰/۱4  
       مادرها مایه ی ادامه ی نسلند 

در مــورد مــادرِی نقش زن، نقش حّق حیات اســت... جان 
انســانها در مشــت مادرهــا اســت؛ مادرهــا بــه فرزنــد حّق 
حیات دارند. محّبتی که خدای متعال در دل مادر نســبت 
به فرزند قرار داده، یک چیز بی نظیر است؛ یعنی اصًا هیچ 
عشقی از این نوع نیست، به این کیفّیت نیست که آن را قرار 
داده. صاحب حّق حیات است، بعد ادامه ی نسل؛ مادرها 
مایه ی ادامه ی نسلند، یعنی نسل بشر با »مادری« است 

که ادامه پیدا میکند.     ۱4۰۱/۱۰/۱4    

       مــادر، فرهنــگ و معرفــت و تمــدن را به فرزند منتقل 
میکند

اگــر زنــان ما از لحاظ رتبــه ی معرفتی و بینش و معلومات، 
ســطح خــود را ارتقــاء دهند، ایــن نقش ]مــادری[ با هیچ 
نقــش دیگــری، قابــل مقایســه نیســت... مــادر اســت که 
فرهنــگ و معرفــت و تمــدن و ویژگیهای اخاقِی یک قوم و 
جامعه را با جسم خود، با روح خود، با ُخلق خود و با رفتاِر 
خود، دانســته و ندانســته بــه فرزند منتقــل میکند. همه 
تحت تأثیر مادران هستند. آن که بهشتی می شود، پایه ی 

بهشتی شدنش از مادر است.     ۱۳۸4/5/5   

       تربیت عاطفی فرزند، نقش اختصاصی مادر است
شــما اگــر بچه ی خودتان را در خانــه تربیت نکردید، یا اگر 
بچــه نیاوردید، یا اگر تارهــای فوق العاده ظریف عواطف 
او را بــا سرانگشــتان خودتان بــاز نکردید تا دچار عقده ی 
]عاطفــی[ نشــود، هیــچ کــس دیگــر نمیتواند ایــن کار را 
بکنــد؛ نــه پــدرش، و نه به طریــق اولی دیگــران؛ فقط کار 

مادر اســت.     ۱۳9۰/۱۰/۱4  

       تربیت فرزندان بارفتار و گفتار مادر است
مــادر میتوانــد فرزنــدان را بــه بهترین وجهــی تربیت کند. 
تربیــت فرزنــد بــه وســیله ی مــادر، مثــل تربیــت در کاس 
درس نیست؛ با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، 
بــا نــوازش اســت، با الالئی خواندن اســت؛ با زندگی کردن 
است. مادران با زندگی کردن، فرزند تربیت میکنند. هرچه 

سخـــن    انقالب اسالمی و روزهای بزرِگ تاریخ ساز
هفتـــــه

»اّیــــام اهلل، روزهــــای جلــــوه ی ویــــژه ی خــــدای 
نّیــــت مــــردم، هّمــــت  متعــــال اســــت؛ گاهــــی 
ــد«  ــ ــن روزی را می آفرین ــ ــک چنی ــ ــردم، ی ــ ــردم، اراده ی م ــ م
تــــی آن 

ّ
   ۱۳9۷/۱۱/۲9»روزهــــای بــــزرگ هــــر کشــــوری و هــــر مل

ــــه وســــیله ی  ــــه ی الهــــی ب ــــک حادث ــــی اســــت کــــه ی روزهای
ــت.  ــ ــه اس ــ ــام گرفت ــ ــردم در آن انج ــ ــت م ــ ــا دس ــ ــردم و ب ــ م
ــتور  ــ ــرآن دس ــ ــال در ق ــ ــد متع ــ ــاِم  اهلل؛ خداون ــ ّی

َ
ــم ِبا ــ رُه َذّکِ

میدهــــد بــــه پیغمبــــر کــــه آنهــــا را بــــه یــــاد اّیــــام اهلل بینــــداز. 
اّیــــام اهلل همیــــن روزهــــای بــــزرگ تاریخ ســــاز اســــت... 
نبایــــد بگذاریــــم کــــه ایــــن حــــوادث بــــه دســــت فراموشــــی 

ســــپرده بشــــود.« ۱۳95/۱۲/۱۶
ــود،  ــ ــت خ ــ ــیر حرک ــ ــران در مس ــ ــت ای ــ

ّ
ــامی مل ــ ــاب اس ــ انق

ــــروزی  ــــد در پی ایامــــی را رقــــم زده کــــه دســــت قــــدرت خداون
مــــردم بــــا ایمــــان نمایــــان شــــده اســــت، روزهایــــی از جنــــس 
ــــی همچــــون:  ــــام اهلل؛ روزهای ــــه ای ــــی ملقــــب ب خــــدا، روزهای
قیــــام ۱5 خــــرداد 4۲ در اعتــــراض بــــه دســــتگیری امــــام 
خمینــــی� قیــــام مــــردم قــــم در ۱9 دی ســــال 5۶ در اعتــــراض 
ــــام مــــردم  ــــه امــــام خمینی�قی ــــز ب ــــه ی اهانت آمی ــــه مقال ب
تبریــــز در ۲9 بهمــــن 5۶ در چهلــــم شــــهدای ۱9 دی قــــم 
واقعــــه ی کشــــتار مــــردم در روز ۱۷ شــــهریور 5۷ توســــط رژیــــم 
ــــاب روز ۲۶ دی و  ــــن انق ــــای خونی ــــی روزه ــــوت و تمام طاغ
ــــا امــــام  فــــرار شــــاه از ایــــران بیعــــت نیــــروی هوایــــی ارتــــش ب
خمینــــی �در ۱9 بهمــــن ســــال 5۷ تمــــام روزهــــای دهــــه  ی 
ــد.   ــ ــروز ش ــ ــاب در آن روز پی ــ ــه انق ــ ــن ک ــ ــر و روز ۲۲ بهم ــ فج
ــــز »روزهــــای نقطــــه ی  ــــروزی نی ــــس از پی انقــــاب اســــامی پ
عطــــف تاریــــخ و روزهــــای تاریخ ســــاز«    ۱۳9۸/۱۰/۲۷       را 
ــت  ــ ــه دس ــ ــورد »روزی ک ــ ــم خ ــ ــیار رق ــ ــراه آورد و بس ــ ــه هم ــ ب
ــد.«  ــ ــاهده می کن ــ ــوادث مش ــ ــان در ح ــ ــدا را انس ــ ــدرت خ ــ  ق

۱۳9۸/۱۰/۲۷  
روز رأی 99 درصــــدی مــــردم بــــه جمهــــوری اســــامی 
،روزهــــای هشــــت ســــال دفــــاع   5۸ ۱۲ فروردیــــن  در 
مقــــدس، تســــخیر النــــه ی جاسوســــی آمریــــکا در ۱۳ 
در  انتخابــــات  در  مــــردم  بی نظیــــر  5۸،حضــــور  آبــــان 
دوران انقــــاب اســــامی، حماســــه ی نهــــم دی ۸۸ روز 
تشــــییع شــــهید ُحججــــی ،حضــــور میلیونــــی مــــردم در 
تشــــییع شــــهید ســــپهبد حــــاج قاســــم ســــلیمانی و روز 
ــــی  ــــگاه آمریکای ــــه پای ــــه ب ــپاه و حمل ــ ــــکی س ــــیلی موش س
عین االســــد در دی  مــــاه 9۸ از همــــان ایامــــی اســــت کــــه 
»نشــــانه اند، دلیــــل راهند.«تــــا مــــا بــــه قــــدرت الهــــی 

ایمــــان بیاوریــــم.
بنابرایــــن یــــوم اهلل روزی اســــت کــــه »دســــت قــــدرت خــــدا 
را انســــان در حــــوادث مشــــاهده میکنــــد... روزهــــای 
تاریخ ســــازند، روزهــــای عــــاّدی نیســــتند.«   ۱۳9۸/۱۰/۲۷ 
و از ایــــن رو شایســــته یــــاد و بزرگداشــــت هســــتند چــــرا 
ــــن روزهــــا  ــــرات ای کــــه »روزهــــا تمــــام میشــــوند، لکــــن تأثی
ــا،  ــ ته

ّ
ــه ی مل ــ ــد؛ در روحی ــ ــی میمانن ــ ــا باق ــ ته

ّ
ــی مل ــ در زندگ

تهــــا، آثــــاری کــــه ایــــن 
ّ
تهــــا، در مســــیر مل

ّ
در منــــش مل

ــــار مانــــدگار و بعضــــًا جاودانــــه  روزهــــا باقــــی میگذارنــــد آث
اســــت.«  ۱۳9۸/۱۰/۲۷ 

   توطئه فراموشی
ــــاز  ــــخ س ــــان تاری ــــردان و زن ــــت و م ــــا عظم ــــای ب ــــن روزه ای
آن، پیشــــران های مهــــم ایمانــــی و فرهنگــــی جامعــــه ی 
ــــوری از  ــــروز و ظه ــــانه و ب ــــدام نش ــــر ک ــــوده و ه ــــامی ب اس
قــــدرِت الهــــی انقــــاب اســــامی هســــتند.  »]ایــــام اهلل[ هــــر 
ــــان باطــــل  ــــک مشــــعلی هســــتند کــــه از نظــــر جری کــــدام ی
ــــل  ــــه در مقاب ــــی ک ــــان باطل ــــوند. جری ــــوش بش ــــد خام بای
ــاب  ــ ــن انق ــ ــل ای ــ ــت، در مقاب ــ

ّ
ــن مل ــ ــل ای ــ ــما، در مقاب ــ ش

قــــرار دارد، ایــــن مشــــعلها را برنمیتابــــد؛ اینهــــا را بایــــد 
ــد.«   ۱4۰۱/۱۰/۱9 ــ ــوش کن ــ ــعلها را خام ــ ــد، مش ــ ــود کن ــ ناب

ــــامی  ــــاب اس ــــروزی انق ــــتین پی ــــای نخس ــــان روزه از هم
بــــا  تــــا  کرده انــــد  تــــاش  دشــــمنان  امــــروز،  بــــه  تــــا 
روش هــــای مختلــــف، نقــــاط قــــوت نهضــــِت انقابــــی 
ــــکار کننــــد:  ــــام اهلل را کتمــــان و ان ــــه ای ــــران از جمل مــــردم ای
ــگ  ــ ــا کم رن ــ ــام اهلل ی ــ ــان اّی ــ ــل، کتم ــ ــان باط ــ ــرد جری ــ »راهب
ــــان باطــــل  ــــرد جری کــــردن این جــــور حــــوادث اســــت. راهب
ــور  ــ ــن ج ــ ــا، ای ــ ــور روزه ــ ــن ج ــ ــذارد ای ــ ــه نگ ــ ــت ک ــ ــن اس ــ ای
حادثه هــــا زنــــده بماننــــد، نورافشــــانی کننــــد. از نظــــر 
ــا  ــ ــوند ی ــ ــان میش ــ ــًا کتم ــ ــام غالب ــ ــن اّی ــ ــل ای ــ ــه ی باط ــ جبه

انــــکار میشــــوند.«  ۱4۰۱/۱۰/۱9 

ــــت  ــــن ظرفی ــــا ای ــــرد دشــــمن در مواجهــــه ب در واقــــع راهب
ــی  ــ ــامی مبتن ــ ــاب اس ــ ــِی انق ــ ــم دین ــ ــتوانه ی عظی ــ و پش
ــــد  ــــک عــــّده ای ســــعی میکنن ــــر »فراموشــــی« اســــت: »ی ب
ــت  ــ ــه دس ــ ــا را ب ــ ــن روزه ــ ــاس ای ــ ــای حس ــ ــن یوم اهلل ه ــ ای
مطــــرح  را  دیگــــری  مســــائل  بســــپارند،  فراموشــــی 
ــزرگ را  ــ ــــوم اهلل ب ــــن ی ــاد ای ــ ــــن ی ــد ای ــ ــاید بتوانن ــ ــد، ش ــ کنن

  ۱۳9۸/۱۰/۲۷ تحت الشــــعاع قــــرار بدهنــــد.«  

   وظیفه قرآنــــی در مقابل راهبرد کتمان 
امــــا در مقابــــل راهبــــرد جنــــگ تمــــام عیــــار جریــــان 
ــه  ــ ــی چ ــ ــی و حزب الله ــ ــن و انقاب ــ ــای موم ــ ــل، نیروه ــ باط
ــــان  ــــارزه تاریخــــی جری ــــن مب ــــد و مــــا در ای وظیفــــه ای دارن
حــــق و باطــــل، چــــه رســــالتی داریــــم و چگونــــه بایــــد 

عمــــل کنیــــم؟
ــــاِم  ّی

َ
ــــم ِبأ رُه ــــد »َذّکِ ــــان می فرمای ــــاره ی مؤمن ــــد درب خداون

ــــت  اهلل« بــــه مؤمنــــان »ایــــام اهلل« را یــــادآوری کــــن، »اهّمّی
ــــر  ــــی پیامب ــــه موس ــــود ک ــــوم میش ــــا معل ــــام اهلل در اینج اّی
عظیم الشــــأن الهــــی مأمــــور اســــت کــــه اّیــــام اهلل را بــــه 
یــــاٍت 

َ
یــــاد مــــردم بیــــاورد. بعــــد میفرمایــــد: ِإّنَ فــــی ذِلــــَک آل

ــــل  ــانه اند، دلی ــ ــــد، نش ــام اهلل آیه ان ــ ــــکوٍر. اّی ــاٍر َش ــ ِ َصّب
ّ

ــُکل ــ ِل
ــــن دو  ــــه ای ــــانی ک ــــرای کس ــــانی؟ ب ــــه کس ــــرای چ ــــد. ب راهن
ــــرآن  ــــکورند.«   ۱۳9۸/۱۰/۲۷ »ق ــــد و ش ــــد: صّبارن ــــت را دارن صف
مــــا را تعلیــــم میدهــــد؛ ایــــن یادهایــــی کــــه در قــــرآن شــــده 
ــــِب  ــــی  الِکت ــــر ِف ــــم؛ َو اذُک ــــِب ابراهی ــــی  الِکت ــــر ِف اســــت: َو اذُک
موســــی؛َو اذُکــــر ِفــــی  الِکتــــِب ِادریــــس؛ َو اذُکــــر ِفــــی  الِکتــــِب 
ــــا  ــــه م ــــرآن ب ــــود. ق ــــوش بش ــــم فرام ــــد بگذاری ــــم؛ نبای َمرَی
ــرار  ــ ــا را تک ــ ــاور، اینه ــ ــاد بی ــ ــه ی ــ ــا را ب ــ ــه اینه ــ ــد ک ــ ــاد میده ــ ی

ــن.«   ۱۳95/۱۲/۱۶ ــ ک
و  الهــــی  نعمت هــــای  به خاطــــرآوردن  و  یــــادآوری 
و  فرصت هــــا  و  ایــــام اهلل  عظمــــت  کشــــاندن  رخ  بــــه 
ــــا  ــــد ت دســــتاوردهایی کــــه جبهــــه حــــق دارد کمــــک می کن
ــــه شــــود: »شــــاید  ــــکار مقابل ــــه ی فراموشــــی و ان ــــا توطئ ب
ــــر، َو  ــــوری دارد: َو اذُک ــــن  ج ــــرآن ای ــــتر در ق ــــا بیش ــــورد ی ده م
اذُکــــر. یــــک جاهایــــی هــــم کــــه کتمــــان میکردنــــد، پیغمبــــر 
ــد: َو  ــ ــرون بکش ــ ــا بی ــ ــان اینه ــ ــود از زب ــ ــور میش ــ ــدا مأم ــ خ
ــــت حاِضــــَرَة الَبحــــر مخفــــی  تــــی کاَن

َّ
ــــِة ال ــــِن الَقرَی ســــَئلُهم َع

بپــــرس  آنهــــا  از  را؟  »َســــبت«  روز  قضّیــــه ی  میکنیــــد 
ــام  ــ ــتید انج ــ ــدا میخواس ــ ــا خ ــ ــه ب ــ ــی ک ــ ب

ّ
ــه ی آن تقل ــ قضّی

بدهیــــد، ســــر خــــدا را کاه بگذاریــــد و خــــدای متعــــال 
ــد  ــ ــرد. میخواهی ــ ــل ک ــ ــر تبدی ــ ــَرده و خنازی ــ ــه ِق ــ ــما را ب ــ ش
ــــی  ت

َّ
ــِة ال ــ ــِن الَقری ــ ــَئلُهم َع ــ ــــم؟ َو س ــرود و ندانی ــ ــان ب ــ یادم

ــر؛  ــ ــواب بگی ــ ــرس و ج ــ ــا بپ ــ ــر؛ از آنه ــ ــَرَة الَبح ــ ــت حاِض ــ کاَن
ــت.«  ۱4۰۱/۱۰/۱9  ــ ــرآن اس ــ ــِق ق ــ ــن منط ــ ای

ــــی، اینکــــه  ــــرد برآمــــده از بینــــش قرآن ــــن راهب براســــاس ای
انســــان »ایــــام اهلل« را بتوانــــد بشناســــد و نســــبت بــــه 
آنهــــا شــــکرگزاری داشــــته باشــــد، همــــواره کمــــک خواهــــد 
ــْد  ــ َق

َ
ــود: »َول ــ ــد آورده ش ــ ــری پدی ــ ــا »ایام اهلل«دیگ ــ ــرد ت ــ ک

َمــــاِت 
ُ
ل

ّ
ْوَمــــَك ِمــــَن الُظ

َ
ْخــــِرْج ق

َ
ْن أ

َ
َنا ُموَســــی ِبآَیاِتَنــــا أ

ْ
ْرَســــل

َ
أ

َیــــاٍت 
َ

ِ  ِإَنّ ِفــــي َذِلــــَك آل
ّ

ــــاِم اهَّلَل َیّ
َ
ْرُهــــْم ِبأ ــــوِر َوَذِکّ

ّ
ــــی الُن

َ
ِإل

ــت،  ــ ــم اس ــ ــوره ی ابراهی ــ ــات س ــ ــُکوٍر.... آی ــ ــاٍر َش ــ  َصَبّ
ّ

ــُکِل ــ ِل
مّکــــی اســــت؛ یعنــــی در آن وقتــــی کــــه مســــلمانها در 
مقابــــل  در  مقاومــــت  و  ایســــتادگی  و  مبــــارزات  اوج 
ــات  ــ ــن آی ــ ــت ای ــ ــته اند، در آن وق ــ ــرار داش ــ ــر ق ــ ــان کف ــ جری
ــــه مــــردم  ــــه آنهــــا مــــژده میدهــــد، ب ــــازل شــــده اســــت، ب ن
هــــی 

ّ
میگویــــد کــــه بدانیــــد کــــه خــــدای متعــــال اّیام الل

دارد، آن اّیــــام اهلل را بــــه شــــما نصیــــب خواهــــد کــــرد؛ 
بایــــد شــــما شــــکرگزار اّیــــام اهلل باشــــید. اگــــر واکنــــش 
ــــدای  ــــه خ ــه ک ــ ــــد از آنچ ــان دادی ــ ــاکرانه نش ــ ــــت و ش درس
متعــــال بــــه شــــما داده اســــت، خــــدای متعــــال بــــه 
ــد داد.«  ــ ــده خواه ــ ــتری را در آین ــ ــای بیش ــ ــما پیروزی ه ــ ش
۱۳9۸/۱۰/۲۷و از ســــوی دیگــــر »هرکــــدام از ایــــن ایــــام اهلل،     

از ایــــن روزهــــای به یادماندنــــی، روزهایــــی کــــه در آن 
ــــوه ای از عظمــــت و انســــانّیت و فــــداکاری درخشــــیده  جل
ــــه آن  ــــی کــــه در هــــر ســــال تکــــرار میشــــود و ب اســــت، وقت
ــــزوده  ــــاب اف ــــر انق ــــر ذخای ــــره ای ب ــــود، ذخی ــــه میش توّج
میشــــود، اســــتحکام بیشــــتری بــــه پایه هــــای انقــــاب 

 ۱۳9۶/۱۱/۱9 داده میشــــود.«  
ــــِن  ــــام اهلل  و حــــوادث تحول آفری ــــاه ســــخن اینکــــه ای کوت
تاریخــــی، ســــرمایه ی مــــردم مؤمــــن و انقابــــی ایــــران 
ــک  ــ ــن ی ــ ــم، ای ــ ــه بداری ــ ــده نگ ــ ــد زن ــ ــن را بای ــ ــت و »ای ــ اس

ثــــروت اســــت.«  ۱۲/۱۶/ ۱۳95 

ذکر و یاد، علیه توطئه کتمان
در مقابل راهبرد دشمن در انکار »ایام اهلل« و ارزش های انقابی چه باید کرد؟
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میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا �، روز زن و نیز سالگرد والدت حضرت امام خمینی � مبارک باد

ارتقای کیفیت کاالی داخلی در درجه ی اّول است

تولیدملی  

 اگــر واقعــًا مــا بتوانیــم تولیــد را رونــق بدهیــم، اگــر بتوانیــم موانــع تولیــد را کــه خیلــی هــم زیــاد اســت در 
کشــور، از ســر راه تولیــد برداریــم -کــه ایــن کار بــا عــزم جهــادی ممکــن اســت، بــا به کارگیــری جوانهــای 
متخّصــص ممکــن اســت- بســیاری از مشــکات ]ماننــد[ مســئله ی اشــتغال حــل میشــود، مســئله ی 
تــوّرم حــل میشــود، مســئله ی رفــاه مردمــی حــل میشــود، ]مســئله ی[ درآمدهــای مــردم حــل میشــود، 
صــادرات رونــق میگیــرد. تولیــد، مــادِر عمده تریــن مســائل اقتصــادی کشــور اســت؛ و بــه نظــر مــا 
ــکاء کردیــم، اعتمــاد کردیــم، بــه آنهــا امکانــات دادیــم،  میشــود. هــر جایــی کــه مــا بــه جوانهایمــان اّت
حّداقــل امکانــات را هــم ]دادیــم[ -غالبــًا جوانهــا ایــن جــوری  هســتند ]کــه بــا[ حّداقــل امکانــات ]کار 

میکننــد[- پیــش رفتیــم.      ۱۳9۸/۲/۲4  

سؤال: آیا استخاره با تسبیح یا قرآن در مسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جایز است؟

جواب: شایسته است انسان در اموری که می خواهد راجع به آن ها تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و دقت 
کند و یا با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و در صورتی که با این کارها تحّیر او برطرف 

نشد، می تواند استخاره کند.

حکم استخاره در امور سرنوشت ساز

احکام

زن صالح تر، عاقل تر و هوشــمندتر باشــد، این تربیت بهتر 
خواهد شد.     ۱۳9۲/۲/۱۱   

ی اند
ّ
       مادرها مایه ی انتقال عناصر هوّیت مل

ی 
ّ
ی اند؛ هوّیت مل

ّ
مادرهــا مایه ی انتقال عناصــر هوّیت مل

ت، شخصّیت یک 
ّ
یک چیز مهّمی است. یعنی هوّیت یک مل

ت در درجه ی اّول به وسیله ی مادرها منتقل میشوند؛ 
ّ
مل

زبــان، عادات، آداب، ســّنت ها، اخاقهای خوب، عادتهای 
خــوب، اینهــا همــه در درجــه ی اّول بــه وســیله ی مــادر 
منتقل میشــود... افشــاننده ی بذر ایمان در دلها؛ مادرها 

هستند... اخاق را همین  طور.      ۱4۰۱/۱۰/۱4  

       مســؤولّیت اجتماعــی زن بــا انجــام مســئولّیت 
خانوادگی منافات ندارد

خانمهــا اگــر گفتــه میشــود کــه مســؤولّیتهای خانوادگی 
دارنــد، یعنی مســؤولّیت امور داخلــی خانه این به معنای 
این نیست که مسؤولّیت اجتماعی از دوش اینها برداشته 
است. بایستی این مسؤولّیت را هم حفظ کنند و هر مقداری 
که با وجود حفظ این مسؤولّیت توانایی دارند، آن توانایی 
را به مســؤولّیتهای اجتماعی و سیاســی هم ضرب کنند.     
۱۳۶۳/۱۲/4  خیــال میکننــد میگوییم داخل خانه بنشــینید، 

هیــچ کار نکنیــد، هیــچ وظیفــه ای انجام ندهیــد، تدریس 
نکنیــد، مجاهدت نکنیــد، کار اجتماعی نکنید، فّعالّیتهای 
سیاسی نکنید؛ معنای خانه داری این نیست.     ۱4۰۱/۱۰/۱4    

       کار بیرون خانه زنان، نباید به سهم خانه ضربه بزند
شــما زنان کار هم دارید، بیرون هم هســتید، جراحیتان را 
هم میکنید، مریضتان را هم میبینید، فان کار علمی را هم 
میکنید، فان طرح را هم مینویســید، فان درس را هم در 
دانشــگاه میدهید - همه ی اینها به جای خود محفوظ - 
اما بایستی سهم »خانه« را هم در نظر داشته باشید... اگر 
دیدیــد آن کارتــان بــه این قضیه ضربه میزنــد، باید برایش 

فکری بکنید. این، مهم و اساسی است.      ۱۳۷۰/۱۰/4  

       دورکردن زن از فرزندداری و خصوصیات زنانه افتخار 
نیست

زن بــودن، بــرای زن یــک نقطه ی امتیاز اســت، یک نقطه ی 
افتخــار اســت. ایــن افتخــاری نیســت بــرای زن کــه او را از 
محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخاق زنانه دور کنیم. 
خانه داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب 
بیاوریم. فرهنگ غربی خانواده را متاشی کرد.     ۱۳9۱/4/۲۱   

       زن به یک تکیه گاه مطمئن عاطفی و روحی نیاز دارد
بعضی خیال میکنند زن کمبودش این اســت که مشــاغل 
بــزرگ و ســروصدادار نــدارد! خیر؛ مشــکل زن این نیســت. 
حّتــی آن زنــی هم که شــغل بزرگــی دارد، به محیط امنی در 
خانــواده، به یک شــوهر مهربــاِن بامحّبت، به یک تکیه گاه 
مطمئن عاطفی و روحی -که شوهر و مرد اوست- نیازمند 
است. طبیعت و نیاز عاطفی و روحی زن این است؛ باید این 

نیاز برآورده شود.     ۱۳۷۶/۷/۳۰   

       کار زن های خانه دار باید ارزش گذاری ویژه شود
زن در خانــواده عنصــر محوری اســت... مــرد باید قدردان 
باشد. جامعه باید قدردان باشد. حتمًا بایستی بر روی کار 
زنهای خانه دار ارزشگذاری ویژه بشود. بعضی میتوانستند 
برونــد کار بگیرنــد، بعضی میتوانســتند تحصیــات عالیه 
بکننــد، بعضــی تحصیات عالیه هم داشــتند - من دیدم 
زنانی را از این قبیل - گفتند ما میخواهیم این بچه را بزرگ 
کنیــم، خــوب تربیت کنیم، نرفتیــم کار بگیریم. زن نرفته کار 
بگیــرد، آن کار هــم زمین نمانــده؛ آن ده نفر دیگر رفتند آن 
کار را گرفتنــد. بایــد از اینجــور زنی قدردانی شــود... تأمین 
اقتصادیشــان، بیمه شان، بقیه ی چیزهائی که الزم است، 

باید در نظر گرفته شود.     ۱۳9۰/۱۰/۱4   

       باید به زناِن شاغل برای مادری و خانه داری کمک شود
وظیفــه ای بــر دوش دولــت اســت. بایــد بــه آن خانمهائــی 
کــه حــاال بــه هــر دلیلــی، بــه هــر جهتــی، بــا هــر ضرورتــی، کار 
تمام وقــت یــا نیمه وقــت را قبــول کرده انــد، کمــک بشــود 
تــا بتواننــد بــه مســئله ی مــادری برســند، بــه مســئله ی 
خانــه داری برســند. بــا مرخصیهــا، بــا زمــان بازنشســتگی، 
بــا مــدت کار روزانــه، بــه نحــوی بایســتی دولــت کمــک کنــد 
تــا ایــن خانمــی کــه حــاال بــه هــر دلیلــی آمــده اینجــا شــاغل 

شــده، بتوانــد بــه آن قضیــه هــم برســد.     ۱۳9۰/۱۰/۱4   

افتخار به زن بودنافتخار به زن بودن
مباهات به مادر بودنمباهات به مادر بودن

مروری بر  بیانات رهبر انقالب درباره نقش بى بدیل مادری و همسری زنان

شـــهید امیـــر احمدلـــو؛ یـــک ارتشـــِی قمـــی اســـت که آخرین لحظـــه ی حیاتش آب می آورند یا یک نفری بـــه فکر می افتد که آب به او بدهد که تشـــنه از دنیا نرود، ایـــن جوان نظامی آب 
را نمیخورد، اشـــاره میکند به آن ســـربازی که بغل دســـتش بوده..یک افســـر ارتشـــی این واقعّیت را به ما نشـــان داد. این چیز کمی اســـت؟ چیز کوچکی اســـت؟ با چه زبانی میشـــود 

ایـــن را بیـــان کرد جز زبان هنر؟      ۱4۰۱/۸/۸ 

مزار: امامزاده ابراهیم ؟ع؟ قم

افسر ارتشی فداکار که در آخرین لحظه ی حیاتش، آب را به یک سرباز داد 
این شماره تقدیم مى شود به روح مطهر   شهید امیر احمدلو

شهیدهفته  

محل شهادت: آبادانتاریخ شهادت:  ۱۳۵9/۸/9


