خـــــــط حـــــزبا...

هفتهنامهخبــری-تحلیــلی

نـشـــریـه جـامــــعــه
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مـؤمــــــن و انـقــالبــی

مباهلهدرقرن21
گزارش

هفته
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سخن

مقامات ارشــد آمریکایی مدتی اســت که از
آرزویشــان برای "تغییر رفتار" ملــت ایران
ســخن میگوینــد .آمریکاییهــا دیگــر از
"براندازی" صحبــت نمیکنند زیرا این روش
را آزمودهاند و میدانند که بــا آن نمیتوانند
انقالب اسالمی را از بین ببرند« .آنها میگویند
ما تغییر نظام را نمیخواهیــم ،تغییر رفتار را
میخواهیم»93/12/21 .
تغییررفتار
از طرف دیگر خود انقالب اســامی هم عملکرد
و رفتار خاص خــود را دارد .زیــرا رفتار «بخش
حقیقی {پیشرفت}  »91/7/23انقالب اسالمی
اســت .همین رفتارهــای روزمــره یعنی «آن

اینشماره
تقدیممیشود
به روح پرفتوح
شهیدرجبعلی
محمدزاده

تاریخشهادت 26 :مهرماه1388

اخبار

هفته

جن ِ
گپیدا؛جنگپنهان

چیزهائی که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که
همان سبک زندگی است؛ مثل مسئلهی خانواده،
ســبک ازدواج ،نوع مســکن ،نوع لباس ،الگوی
مصرف ،نوع خوراک ،نوع آشپزی ،تفریحات و...
بخش حقیقی و اصلی تمدن است »91/7/23 .و
همینهاست که برای دیگر ملتها هم الگوساز
اســت .اهمیت ســبک زندگی چنان است که
امریکاییها بهروشنی از تالش برای تغییرش یاد
میکنند و رهبر انقالب از جایگاه محوری آن در
آینده انقالب اسالمی .امروز شاهد نبرد دو سبک
زندگی هستیم «سبک زندگی ایرانی-اسالمی»
در مقابل «ســبک زندگی غربی» کــه برنده آن
عالوه بر اینکه بر رفتار مردم تاثیر میگذارد؛ مسیر
آینده انقالب را مشخص خواهد کرد.

نگذاریم پیوند ازدواج گسسته شود

زن مهمترین پاسدار سبک زندگی
اما کانون همه نبردها در حوزه سبک زندگی،
پیرامون عنصر خانواده شکل میگیرد « بدون
خانوادههای خوب ،امکان پیشــرفت نیست.
 »90/۱۰/14زیرا خانواده «سلول اصلی در جامعه
است .نه اینکه اگر این سلول سالم شد ،سالمت
به دیگرها ســرایت میکند؛ یا اگر ناسالم شد،
عدم سالمت به دیگرها ســرایت میکند؛ بلکه
به این معناست که اگر ســالم شد ،یعنی بدن
سالم است .بدن که غیر از سلولها چیز دیگری
نیســت .هر جهازی ،مجموعهی سلولهاست.
اگر ما توانســتیم سلولها را ســالم کنیم ،پس
ســامت آن جهــاز را داریم .مســئله اینقدر
اهمیت دارد3 »90/۱۰/14 .

مرد خوشبرخورد
ایشان واقعا شــهید خدمت و وحدت بودند .ماموریت بسیار مهمی داشــتند در آن منطقه همراه شهید
شوشتری .مرد خوش برخوردی هم بود و منشا خیرات و برکات زیادی شدند آنجا ...هرچه داریم از اینها
داریم ...چرا ضدانقالب در هر کجای کشور میخواهد کاری کند ،سپاه و بسیج را نشانه میرود؟ چون اینها
ضامن امنیت کشور هستند .جوانها بدانند در سایه امنیتی که شهدا ایجاد کردند ما امروز اینجا هستیم.
لذا افتخار ما به شهدا گزافه و از سر احساسات نیست ،بلکه از روی منطق و استدالل قوی است91/7/20.
عملیات تروریستی گروهک ریگی

ویژه

شهرستانسرباز،سیستانوبلوچستان

رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی در دیـــدار
بـــا رئیـــس و مســـئوالن دســـتگاه قضایـــی بـــه
مناســـبت هفتـــه قـــوه قضائیـــه در تیرمـــاه
امســـال بـــا ابـــراز تاســـف از شـــمار بـــاالی طـــاق
و طـــاق توافقـــی در کشـــور فرمودنـــد :در ازدواج
ی ــک پیون ــدی اتف ــاق افت ــاده نبای ــد بگذاری ــم ای ــن
پیون ــد گسس ــته ش ــود .بن ــده یک ــی از غص ــه های ــم
همیـــن افـــراد مجـــرد انـــد و یکـــی از دعاهایـــی
کـــه همیشـــه مـــی کنـــم ،دعـــا بـــرای اینهاســـت
کـــه خداونـــد راه عالجـــی بـــرای اینهـــا پیـــدا
|
کنـــد| .
تبلیغ کتاب فلسطین رهبر انقالب
توسط نتانیاهو در سازمان ملل!
نتانیاهــو نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی در
ســخنرانی خــود در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل با
نشــان دادن یــک نســخه فارســی از کتاب «فلســطین
از منظــر آیــتا ...خامنــهای» از مخاطبــان خــود
خواســت تــا بــرای آشــنایی بــا اهــداف جمهــوری
اســامی ایــن کتــاب را مطالعــه کننــد .وی هــدف
ایــران را نابــودی اســرائیل مطــرح کــرد .ایــن کتــاب
توســط مؤسســه پژوهشــی فرهنگــی انقــاب
اســامی منتشــر شــده اســت | .مهــر|

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی

اسد :رهنمودهای امام خامنهای نقش
محوری در همراهی ایران و سوریه داشت
بشار اسد در گفتگو با شبکه خبر :رابطهام با حضرت
امام[خامنه ای] ،رابطه ای برادرانه اســت ،ایشان به
لحاظ تأکید بر آرمانها و ارزشها و نیز شفافیت دیدگاه
یک شــخصیت ویژه ای هســتند .در سیاست ایران
نیز ایشــان راه حضرت امام خمینــی را ادامه دادند
و آرمانگرایی را متجلی ســاختند .ایستادگی ایران
در کنار سوریه ،خواســتهی مردمی است و حضرت
امام[خامنه ای] نیز با رهنمودهای خودشــان ،نقش
محوری در این زمینه برعهده دارند | .شبکه خبر|
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سیاسیاعالمنشده»اینکلمات،حاملهشدارصریحوتاریخی
توجهکنید:مامواجهیمبایکحملهیهمهجانبهیفرهنگیواعتقادیو
ِ
«بهیکنکتهای ّ
ازسویرهبرمعظمانقالبکهبهصورتطبیعیبایدبرایهمهنیروهایمؤمنوانقالبیکشوربسیارمهموقابلتوجهباشد.جمالتیکههمینچندروز
پیشدردیداراعضاىستادکنگر هشهدایاستانچهارمحالوبختیارى ازطرفایشانبیانشد.بهادامهیاینبیاناتهشدارآمیزوتکاندهندهتوجه
اطالع ندارید از آنچه دارد اتّفاق میافتد؛ بنده ّ
کنید« :یعنی شما حاال که من دارم میگویم ،قاعدت ًا از من قبول میکنید لکن ّ
اطالع دارم از آنچه دارد اتّفاق میافتد؛ من
دارم میبینم چه دارد اتّفاق میافتد؛ لشکر فرهنگی دشمن و لشکر سیاسی دشمن با همهی ابزارهایی که برایشان ممکن بوده ،حمله کردهاند به ما»...

جان کری :مرگ بر آمریکا و اسرائیلنگویید
تاباشما رابطهبرقرار کنیم!

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به ســؤالی درباره بهبود
روابط با ایران گفت :فکر میکنم همه میتوانند با تغییر
لحن و کم کردن از شعارها شروع کنند ،اول از همه شعار
مرگ بر آمریکا و مر گ بر اسرائیل .داشتن نقشهای برای
نابودی اسرائیل به این روند کمکی نمیکند .دوماً آنها
باید از ارســال سالح از ایران به ســوریه ،لبنان ،دست
بردارند .وقتی که میبینید رهبر کشــوری خواســتار
نابودی کشور دیگری میشود که متحد نزدیک آمریکا
هم هست ،خیلی دشوار است که به گشایش سفارت در
آینده نزدیک فکرکنیم | .بی.بی.سی |

خاطرات "من بودم و امام" مستند نیست

محسن رضایی درآیین رونمایی از کتاب «ره ،رهرو،
رهبر» با اشاره به وجود  ۲نوع خطر مستقیم و تحریف
در مســیر امام گفت :امام خمینی درباره موضوعات
مختلف از جمله استکبار جهانی در رأس آن آمریکا و
رژیم صهیونیستی و حتی درباره آل سعود هم سخن
گفته .وصایای امام در این زمینهها کام ً
ال روشن است
و اینکه کسی بگوید من در پســتویی با امام بودم و
شنیدم ،این پذیرفته نیســت .این کتاب مجموعه
بیانات رهبر ّ
معظم انقالب درباره مکتب حضرت امام
خمینی(ره) است که توسط انتشارات انقالب اسالمی
|
چندی پیش رونمایی شد| .

گزارش تاثیر ات مثبت تهدید سخت
آلسعودتوسطرهبرانقالب
رئیس سازمان حج و زیارت :پس از بیانات مقام معظم
رهبری ،گفتمان و ادبیات مقامات عربستانی بهصورت
کام ً
ال مشهود تغییر کرده است .آیتا ...جوادی آملی:
بیانات مقام معظم رهبری مســیر حادثه را دگرگون
ساخت و حکام سعودی را مجبور به تسلیت گفتن کرد
و آنها را متعهد ساخت همه جانباختگان را شناسایی
کند .وزیر بهداشت پس از ایراد سخنان رهبر انقالب:
سعودی ها ضمن اعالم تسلیت پادشاه به رهبر معظم
انقالب و دولت و ملت ایــران اطمینان دادند که هیچ
ایرانی در مکه دفن نشده و در انتقال جانباختگان به
ایران تسریع خواهد شد | رسا|
جاسوس ارشد انگلیسی :در 18ماه آینده
روی دوقطبی سازی در ایران کار میکنیم
ریچارد آدامز از كارشناسان ارشــد « :Mi6ما در 18
ماه آینده فرمولهای دوقطبیســازی در ایران را اجرا
میكنیم ،هم در حوزه فردی و اجتماعی و هم در حوزه
كالن و از هیچ فرصتی برای قرار دادن مردم در مقابل
حاكمیتایرانفروگذارنمیكنیم» | .بیبیسی|
2
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زبانها و قلمها به
دنبالتغییرمحاسبات
مسئوالن و تغییر
افکار مردم درخصوص
مسائل انقالبی ،دینی
و مصالح ملی کشور
هستند«.آماجاصلی
هم جوانهایند» تا
«افکار انقالبی ،دینی
و چه ایدههایی که
مربوط به مصالح
کشور است»را در
ذهن آنها تغییر بدهند.

رهبر انقالب مانند یک راهبر و فرماندهی عالی که در آســتانهی
یک عملیات ،فرماندهان ،افسران و در نهایت همه نیروهای خود را
درباره اهمیت ،ابعاد و نقشه عملیات توجیه میکند ،در ماهها و به
خصوص هفتههای اخیر به وضوح نسبت به یک جنگ تمام عیار
و همهجانبه سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی هشدار داده و در هر
سخنرانی خود به فراخور موضوع و یا مخاطبان بخشهای
دیدار و
ِ
مختلفی از ابعاد این منازعهی بزرگ را تشریح میکنند.
تعریف نظام سلطه و مصداق کامل دشمن
ابتدا ضمن بازتعریــف مجدد دشــمن ،این پدیــده خطیر را
میشناسانند« :مراد ما از دشــمن عبارت است از نظام استکبار؛
یعنی قدرتهای اســتکباری؛ قدرتهایی که حیاتشــان متو ّقف
بر سلطهی بر دیگران است ...آن کســانی که سردمداران نظام
سلطهاند ،آنها دشــمن هســتند .اگر یک مصداق خارجی هم
بخواهیم برایش مشــخّ ص کنیم ،رژیم ایاالت متّحدهی آمریکا
اســت .مظهر کامل نظام ســلطه ،رژیم ایاالت متّحدهی آمریکا
اســت )94/5/26(».گاهی به «پایههای» برنامه جدید دشــمن
میپردازنــد و « ایجاد اختــاف» و «نفــوذ» را راهبرد جدید
دشــمنان عنوان میکنند و مقدمات مورد نیاز آن را تشــریح
می کنند«:میخواهند در کشورهای اســامی و در کشورهای
این منطقه ،یک نفوذی بهوجود بیاورند که تا دهها ســال ادامه
داشته باشد .امروز آمریکا آبروی گذشته را در این منطقه ندارد؛
میخواهند این را بازسازی کنند .در کشور ما هم قصدشان همین
است )94/5/26(».گاهی برنامه دشمن برای تحقق همین اهداف
را برمیشمارند« :برای سست کردن اعتقادات دینی ما ،سست
کردن اعتقادات سیاسی ما ،تقویت نارضاییها در داخل کشور،
جذب جوانها بخصوص جوانهــای ف ّعال و اثرگذار در ســطوح
مختلف برای مقاصد خودشــان؛ دارند کار میکنند)94/7/13(».
اعالم آماده باش اما فصل مهمی از گفتگوی رهبرمعظم انقالب
با جوانان مومن و انقالبی در سراســر کشور اســت« :جوانهای
عزیز! بدانید که عرصهی شــرف ،عرصــهی عظمت ،عرصهی
هویّت اسالمی و ایرانی عرصهای اســت که در آن شجاعت الزم
است ،فداکاری الزم اســت ،دانش الزم است ،ایمان عمیق الزم
است؛ خودتان را آماده کنید؛ همهی جوانها مخاطب این حرفند»
()94/7/8

صفبندیمنازعهوچگونگی آرایشدشمن
حضرت آیتا ...خامنهای اما کار را به همین جا ختم نمیکنند.
جامعه مؤمن و انقالبی باید بداند که با چه آرایشی از سوی دشمن
مواجه است .صفبندی دو سوی این منازعه چگونه است و چرا
این حملهی «همهجانبه» اینقدر در مقایسه با همهی منازعات و
چالشهایی که نظام اسالمی با آن مواجه است از اهمیت باالتری

 #مذاکره_ با_آمریکا |
کـلــیـد واژه

اخبار

هفته

برخوردار است .شاید یکی از مهمترین دالیل خطرناک بودن این
منازعه ،فعالیت دشــمن برای نفوذ بر فضای سیاسی و رسانهای
کشور و در نهایت تغییر رفتار در مســئوالن جمهوری اسالمی
اســت .حضور معدود عوامل «بیخیال» و «ســهلاندیش» که
البته فعاالنه و برخی با «کمک دشمن» در روزنامهها و سایتها
مینویسند و سخنرانی میکنند بر حساسیت این مسأله افزوده
اســت .چرا که این زبانها و قلمها «به دنبال تغییر محاســبات
مسئوالن و تغییر افکار مردم درخصوص مسائل انقالبی ،دینی
و مصالح ملی کشــور هســتند« )94/7/15(».آمــاج اصلی هم
جوانهایند» تا «افکار انقالبی ،دینی و چه ایدههایی که مربوط به
مصالح کشور است»( )94/7/15را در ذهن آنها تغییر بدهند.
مباهلهبهترینتوصیفبرایوضعیتکنونی
گرچه رهبر معظم انقالب در این مقطع حســاس نیز همچون
گذشته نهایت اعتماد و اطمینان را به جوانان حزباللهی و انقالبی
در سراسر کشور دارند« :در یک چنین وضعیتی جوانهای کشور
خیلی باید بیدار باشند و الحمدهلل بیدارند ...بنده از این جهت هیچ
نگرانی ندارم )94/7/15( ».و بر مبنای همین اعتماد کامل اســت
که صفبندی و آرایش نهایی دو ســوی این منازعهی تاریخی را
با آنها در میان میگذارند« :همانگونه که در قضیهی مباهله در
صدر اســام ،همهی ایمان در مقابل کفر قرار گرفته بود ،امروز
نیز در جمهوری اســامی ایران ،همهی ایمــان در مقابل کفر
قرار گرفته است« )94/7/15( ».کفر» دربرابر «همه ایمان»؛ این
تصویری است که ایشان از منازعه بزرگ و تاریخی ملت ایران و
همه نیروهای مومن و انقالبی ارائه می دهد .تصویری بیسابقه
و بسیار سرنوشتساز در تاریخ انقالب اسالمی که در ورای خود،
نشاندهندهی جایگاه ملت مؤمن و انقالبی ایران در منظر رهبر
معظم انقالب است .رهبر حکیم و دوراندیش انقالب اما در کنار
نشــان دادن مســیر حرکت ،پایان این راه پرخطر را هم ترسیم
میکنند .تصویری امیدبخش و برانگیزاننده از پایان کار "مباهله
در قرن بیست و یکم" ،مانند همه وعدهها و پیشبینیهای ایشان
که در همه  26سال گذشته محقق شده است« :همانگونه که در
آن زمان صفای معنوی پیامبر ( )و خاندان ایشــان توانست
دشمن را از میدان خارج کند ،امروز هم ملت ایران با اقتدار معنوی
خود ،دشمن را از میدان خارج خواهد کرد)94/7/15(».
این پیشبینی هم مانند تمام مــوارد قبلی از یک مبنای محکم
قرآنی و فقهی برخوردار است« :اگر برای یاری دین خدا آماده و پا
به رکاب باشیم ،قطعاً وعدهی الهی مبنی بر نصرت یاریکنندگان
دین خدا ،محقق خواهد شد و بدخواهان نظام اسالمی در طرحها
و برنامههای امنیتــی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی شکســت
خواهند خورد)94/7/15(».

مذاکره با آمریکا یعنی باز کردن مسیر برای نفوذ در کشور

آمریکا میگوید« :بیایید مذاکره کنیم ...».مذاکره یعنی چه؟ یعنی آن پیوندی را که جمهوری اسالمی قطع کرد و برید و همان
موجب شد که تمام عواطف صادقانهی ملتهای دنیا به این نظام جلب شود ،این را دو مرتبه برقرار کند .یعنی در درجهی ا ّول،
یک ضربهی نمایان به جمهوری اسالمی بزنند .مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ در عرصههای اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و امنیتی کشور است .مذاکره با آمریکا ممنوع است زیرا این مذاکره نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضررهای
بیشماری نیز دارد 1372/08/12 .و 1394/07/15

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی

سخن

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب | قسمت8

ی عقیده در اسالم
جایگاه آزاد 
بــازخــوانـی

عقیـدهى قلبى چیـزى كه بتـوان آن را مـورد فشـار و زور قـرار داد ،نیسـت .آنچه كـه میتواند مـورد زور و فشـار و
تحمیل قـرار بگیـرد ،او عمل انسـانى اسـت ،منش انسـانى اسـت ،نه عقیـدهى قلبـى ...عقیـده زور بردار نیسـت.
عقیـده را با ابـزار خاص خـودش میشـود تغییـر داد یـا در كسـى ایجاد كـرد .مـا میتوانیـم در یك جملـه بگوئیم
عقیده در اسلام آزاد اسـت ،منتهى ایـن آزادى عقیـده را باید باز كنیـم و معنا كنیـم .یعنى چه آزاد اسـت؟ آزادى
عقیده به این معنا نیسـت كه اسلام اجازه میدهـد و جایـز میشـمارد و روا میداند كه انسـانها از عقیـدهى حق ،از
بینش درسـت منحرف بشـوند و یك اعتقاد غلط و نادرسـت را در قلب و فكـر خود بپذیرند .اگر كسـى بگویـد آزادى عقیده
در اسلام معنایش این اسـت كه هركسـى از نظر اسلام میتواند و برایش مباح و رواسـت كه هر نـوع عقیـدهاى را ولو باطل
و غلـط انتخاب بكنـد ،این یقینـاً راه ثـواب را نپیموده اسـت ...معنـاى آزادى عقیده در اسلام این اسـت كه حاال اگر كسـى
این وظیفهى اسلامى و قلبـى خـود را انجام نـداد و یك عقیـدهى غلط و باطلـى را به عنـوان اعتقاد خـود انتخاب كـرد ،آیا
اسلام با اینگونه انسـانى چگونه رفتار میكند؟ ...اسلام هـر چند آن عقیـده را قبول نـدارد و آن را نـاروا و ناجایـز میداند ،اما
دارنـدهى عقیـده باطـل و غلط را نـه فقط از حـق حیات محـروم نمیكنـد ،بلكـه از حقـوق اجتماعى هـم در حد مقـررات و
چهارچوبهاى آن جامعه محروم نمیكند1365/12/01 .

روایـت تاریخی

روز مباهلــه ،روزی اســت کــه پیامبر مکرم
اســام ،عزیزترین عناصر انســانی خود را به
صحنه میآورد .نکتهی مهم در باب مباهله این
است« :و انفسنا و انفســکم» در آن هست؛ «و
نساءنا و نســاءکم»در آن هســت؛ عزیزترین
انســانها را پیغمبر اکــرم انتخاب میکنــد و به صحنه
میآورد برای محاجهای که در آن باید تمایز بین حق و
باطل و شــاخص روشــنگر در معرض دیــد همه قرار
بگیرد .هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و
بیان حقیقت ،پیغمبر دســت عزیزان خــود ،فرزندان
خود و دختــر خــود و امیرالمومنین را  -کــه برادر و
جانشــین خود هســت  -بگیرد و بیاورد وسط میدان؛
اســتثنائی بودن روز مباهله به این شــکل است .یعنی
نشــان دهندهی این اســت که بیان حقیقــت ،ابالغ
حقیقت ،چقدر مهم اســت؛ میآورد به میــدان با این
داعیه که میگوید بیائیم مباهله کنیم؛ هر کدام بر حق
بودیم ،بماند ،هر کدام بر خالف حق بودیم ،ریشــهکن
بشود با عذاب الهی1388/9/22 .

حزباللهیها مواظبنفوذ
درصفوفخودباشند
حزبا ...این است

مباهله
صحنهتمایزحقوباطل

در ادامهی مبحث
ابعاد و مصادیق
آزادی ،در این شامره
به بررسی نظر اسالم
پیرامون «آزادی
عقیده» و شیوهی
برخورد با دارندگان
عقاید باطل پرداخته
شده است.

در این بخش با رجوع به بیانات امام راحل و
رهبر انقالب ،ویژگیها و وظایف نیروهای
مومنوانقالبیرابررسیمیکنیم.

جــوان حزباللهــی هــم بایــد باهــوش باشــد.
بایــد چش ـمهایش رابازکنــد و نگــذارد کســی در صفــوف
او رخنــه کنــد و بهنــام امربــه معــروف ونهیازمنکــر،
فســادی ایجاد نمایــد کــه چهــره حــزبا ...را خــراب کند.
بایــد مواظــب باشــید .ایــن ،به عهــده خودتــان اســت .من
یقیــن دارم  -و تجربههــا هــم نشــان داده  -تانیروهــای
مؤمــن وحزباللهــی بــرای انجــا ِم کاری بــه میــدان
ـده عناصــر بدلــی و دروغیــن ،با نــام اینها
میآینــد ،یــک عـ ّ
در گوش ـهای فســادی ایجــاد میکنند تــا ذهن مســؤولین
را نســبت بــه نیروهــای مؤمــن و حزباللهــی و مردمــی
چرکیــن کننــد .مواظــب باشــید .مســأله امــر بــه معروف
و نهیازمنکــر ،مثــل مســأله نمازاســت .یادگرفتنی اســت.
بایــد برویــد یــاد بگیریــد .مســأله دارد کــه کجــا و چگونه
باید امر بــه معــروف ونهــی از منکــر کــرد؟ 1371/4/22

درمسائلزنانبایدفکراسالمیراپیداکرد
مطالبـهرهبری

در احصـای مسـائل اصلـی زنـان ،حقیقتـا بـه مسـائل اصلـی بپردازیـم ،نـه بـه مسـائل درجـهی دو .پرداختن به
مسـئلهی خانواده و بخصوص مسـئلهی سلامت و امنیت و آرامش و تکریـم زن در محیط خانواده ،یکی از مسـائل
اصلی اسـت .ما چنـد مسـئلهی اصلـی داریم ،یکـی از آنهـا این اسـت .نـگاه کنیـد ببینید عوامـل سـلب آرامش و
سـکینهی روحـی زن در خانـواده چـه چیزهایـی اسـت؟ دنبـال این باشـید که بـا قانـون ،با روشـهای تبلیغـی ،با
روشـها و شـیوههای گوناگون ،اینهـا را برطرف کنیـد .این ،اسـاس قضیه اسـت .زن در خانـه مایهی آرامش اسـت؛
مایهـی آرامش مـرد ،و مایـهی آرامـش فرزنـدان؛ دختـر و پسـر .اگـر خـود زن برخـوردار از آرامش روانـی و روحی نباشـد،
نمیتوانـد این آرامـش را به خانـواده بدهـد ...بعضیها بـرای اینکه غربیها بدشـان نیایـد ،بعضـی از حقایق احکام اسلامی را،
واضحـات احـکام اسلامی را عـوض میکننـد .قـرآن میفرمایـد :و ان تطـع اکثر مـن فـی االرض یضلوک عـن سـبیال ...ان
یتبعـون اال الظـن و ان هـم اال یخرصون؛ دنبالـهرو فکـر رایج در دنیـای جهـل و خرافه نبایـد بود؛ فکـر اسلامی را باید پیدا
کـرد ،دنبـال آن باید رفـت ،ولو حاال یـک عـدهای بد بگوینـد .این هـم یک مسـئله اسـت؛ بنابراین مسـئلهی اصلـی را باید
پیدا کرد .بـه نظر من مسـئلهی اصلی ،یعنـی یکی از مسـائل اصلی ،مسـئلهی خانـه و خانواده اسـت :امنیـت زن در محیط
خانواده؛ فرصـت زن در محیط خانـواده و خانـهداری برای بروز اسـتعدادها؛ [چیـزی] مانـع درس خوانـدن او ،مانع مطالعه
کـردن او ،مانـع فهمیـدن او ،مانع نوشـتن او نشـود [ -بـرای] کسـی که اهـل این چیزهـا اسـت  -میدان بـرای ایـن کارها
فراهم باشد؛ این اساس قضیه است1393/01/30 .

بعضیها برای اینکه
غربیها بدشان نیاید،
بعضی از حقایق
احکام اسالمی را،
واضحات احکام
اسالمی را عوض
میکنند.

هفته

 1مهمترین نقش در این نبرد بر عهده "زن"
اســت .زیرا «خانواده را هم زن به وجود میآورد و
اداره میکند ...آن عنصر اصلىِ تشکیل خانواده ،زن
است ،نه مرد .بدون مرد ،ممکن است خانوادهای
باشــد .یعنی اگر فرض کنیم در خانوادهای ،مرد
خانواده حضور نداشته باشد ،یا از دنیا رفته باشد،
زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانهدار باشــد،
خانواده را حفظ میکند؛ اما اگــر زن از خانوادهای
گرفته شــد ،مرد نمیتواند خانواده را حفظ کند.
 »75/۱۲/20بعد از آنکه خانــواده به برکت وجود
زن ،شکل گرفت؛ آنگاه نوبت به رکن مهم خانواده
یعنی «تربیت» میرســد« .از جمله وظایفی که
برعهدهی زنان در داخل خانه و خانواده اســت،
مسألهی تربیت فرزند است »75/۱۲/20 .و همین
تربیت است که سبک زندگی را میسازد.
چالشهای امروز
اما وضعیت خانواده امروز در این نبرد جدا از نقاط
قوتی که دارد دچار چالشهای اساسی هم هست.
به طوریکه رهبر انقالب اسالمی بارها در این باره
هشدار دادهاند .نمونههایی مانند «باال رفتن سن
ازدواج» که منجر به «تجرد قطعی» و «زیر سوال
بردن تقدس ازدواج»« ،تشریفات باالی ازدواج و
سختگیریها و مهریههای سنگین و تجمالتی
که هیچ ضرورتی به وجودشــان نیست ،الجرم
دست جوان را برای تشــکیل زندگی می بندد،».
«کمرنگشدن ســنت خواســتگاری» و حتی
باالرفتن آمار طالق و نگرانــی از «پدیده کاهش
جمعیت» و ...از جمله این موارد اســت .بیاناتی
با این موضوع بارها حتی با لحن تند تکرار شــده
است.
اینکه ما برای الگوی زندگی کــردن مردم طرح
و برنامه ای نداشــته باشیم ،بدین معنا نیست که
دشمنان هم بیکار نشسته و کاری نمی کنند .رهبر
انقالب در بیانات اخیرشان با نگرانی ،خبر از طرح
دشمن دادند« .حملهای همهجانبه واعالمنشده
در حوزه فرهنگ ،اعتقاد و سیاســت برای سست
کردن اعتقادات دینی ما ،سست کردن اعتقادات
سیاسیما.»94/7/13
وقتـی ایمـان و اعتقـاد از بیـن رفـت ،سـبک
زندگی هـم تغییر خواهـد کـرد .زیرا «بر اسـاس
ایـن ایمـان ،سـبک زندگـی انتخـاب خواهـد
شـد »91/7/23.در ایـن نبـرد ،غربیهـا تئـوری
میسـازند؛ بـا رسـانهها و عواملشـان ترویـج
شـهوترانی میکننـد ،شـبههافکنی میکننـد
تا رفتارهـای مـردم بهخصـوص جوانـان انقالب
اسلامی را تحـت تاثیر خـود قـرار دهنـد .اما زن
مسـلمان ایرانی آزمون خود را پس داده اسـت؛ او
همان شـخصیتی اسـت کـه در «دوران انقالب و
در جنـگ تحمیلی ،فرزنـدان خود را به سـربازان
جانباز و شـجاع در راه اسلام و مسـلمین تبدیل
کردنـد ،و همسـران در دوران انقلاب و دوران
جنگ تحمیلـی ،شـوهران خـود را به انسـانهای
مقـاوم و مسـتحکم مبـدّ ل سـاختند .این اسـت
نقـش و تأثیـر زن بـر روی فرزنـد و شـوهر .ایـن،
نقشـی اسـت که زن میتوانـد در داخـل خانواده
ایفا کند و جـزو بزرگتریـن نقشهاسـت .و به نظر
مـن از همـهی کارهـای زن مهمتـر ،همیـن کار
اسـت»90/۱۰/14 .
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نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی

کالم

امام

صاحبامتیاز:

موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

نقش بانوان در انقالب
بیشتر از مردان است

بانـوان ایـران در این نهضـت و انقالب سـهم
بیشـترى از مـردان دارنـد و امـروز هـم كـه در
پشـت جبهههـا مشـغول فعالیـت هسـتند،
سـهم آنها بیشـتر از دیگران اسـت و در تربیتى

احکـام

		
رایانامه:
10001028
پیامک:
دورنگار021-66977328 :

كـه اشـتغال دارند ،چـه تربیـت كودكانشـان و
چه تربیت خردساالنشـان و چـه تربیتهایى كه
در كالسـها و جاهاى دیگـر مجالس دارنـد ،باز
سـهم بزرگـى در ایـن انقلاب دارنـد .عواطفى
كـه در بانـوان هسـت مخصـوص خودشـان
اسـت؛ در مردهـا ایـن عواطـف نیسـت و لهذا،
آن چیـزى كـه در پشـت جبهـه از روى عواطف

از بانـوان صـادر مىشـود ،بیشـتر و باالتـر و
ارزندهتـر اسـت از آن چیزى كـه از مردهـا صادر
مىشـود.
به موجب عواطفـى كه بانـوان دارند ،آنهـا براى
جبهههـا كارهاى بسـیار مفیـد انجـام دادهاند و
انجـام مىدهند.
 ۲خرداد ۱۳۶۰

آموزشی

نماز جمعه

حضوردرپشتصحنهفیلم
محمد رسول ا)( ...

نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است.
بدان معنی که مکلف در ادای فریضهی واجب ظهر
روز جمعه ،بین خواندن نماز جمعــه یا نماز ظهر
مخیر اســت .خودداری از شرکت در نماز جمعه به
ّ
صورت دائم ،وجه شرعی ندارد و اگر ترک حضور و
شرکت نکردن در آن به خاطر اهمیت ندادن به آن
باشد شرعاً مذموم است.
شرایطنمازجمعه:
.۱به جماعت خواندن
 .۲حداقـل پنـج نفـر بـودن ،یک نفـر امـام و چهار
نفـر مأموم
 .۳رعایـت شـرایطی کـه در نمـاز جماعـت معتبر
اسـت ،مثـل اتصـال صفوف
 .۴بیـن دو نمـاز جمعـه ،حداقـل یـک فرسـخ
فاصلهبودن.
چندنکته:
هرگاه کســی به خطبههای نماز جمعه نرسد و در
نماز شرکت کند نماز او صحیح است.
اقتــدا در نماز عصر روز جمعه بــه غیر امام جمعه
اشکالندارد.
اقتدا به امام جمعه در نماز جمعه برای خواندن نماز
واجب دیگر ،محل اشکال است.
کســی که در نماز جمعه شــرکت نکرده اســت
میتواند نماز ظهر و عصــر را در اول وقت بخواند و
واجب نیست صبر کندتا نماز جمعه تمام شود.

شـرح

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

بازدیدنیمروزهیحضرتآیتا...خامنهای

از شهرک سینمایی فیلم محمد رسول ا)( ...

و حضور و سخنرانی در جمع عوامل این فیلم در
آبانماه ۱۳۹۱همزمانباایامعیدسعیدغدیر.
روایت کامل و تصاویر این بازدید بهزودی در
 KHAMENEI.IRمنتشر خواهد شد.
• شرح عكس :مجید مجیدی در حال شرح صحنهی
نامگذاری حضرت محمد( )که در شهرک
سینماییپیامبراعظم()تصویربرداریشدهاست.

خانواده

نقش زن
مهمترین ِ
در مسالهی زن آنچه که در درجهی اول اهمیت قرار دارد ،مســالهی «خانواده» است؛ نقش زن
به عنوان عضوی از خانواده .به نظر من از همهی نقشهائی که زن میتواند ایفا کند ،این اهمیتش
بیشتر است .البته بعضیها اینطور حرفها را در همان نظر اول با شدت رد میکنند و میگویند آقا
شــما میخواهید زن را توی خانه اســیر کنید ،محبوس کنید ،از حضور در صحنههای زندگی و
فعالیت باز بدارید؛ نه ،به هیچ وجه قصد ما این نیست؛ اســام هم این را نخواسته ...بحث سر این
نیست که زن آیا میتواند مسئولیتی در بیرون از منزل داشته باشد یا نه  -البته که میتواند -بحث
در این است که آیا زن حق دارد به خاطر همهی چیزهای مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون
از محیط خانواده برای او ممکن است تصور شود ،نقش خود را در خانواده از بین ببرد؟ نقش مادری
را ،نقش همسری را؟ حق دارد یا نه؟ ...من میگویم مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از
علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتواند ایفا کند ،آن نقشی است که به عنوان یک مادر
و به عنوان یک همسر میتواند ایفا کند؛ این از همهی کارهای دیگر او مهمتر است1386/4/13 .

پیشنهاد

حدیث

تنبلی،مانعرسیدنانسانبهکمال
از جمله موانعی که انسان را از راه کمال باز
میدارد ،تنبلی ،تنپروری ،بیاعتنایی به
کار و بیشــوقی نسبت به حرکت اســت .شما در
دعای شــب اول ماه رمضان میخوانیــد« :اللهم
اجعلنا ممــن نوی فعمل و ال تجعلنا ممن شــقی
فکســل و ال ممن هو علی غیر عمــل یتکل)1(».
ببینید چه عبارتهای پر مغز و چه درسی در پوشش
دعاست! دعا کننده از اینکه جزو کسانی باشد که
دچار کســالت و بیعملی هســتند ،به خدا پناه
میبرد .نمیخواهد از جمله کســانی باشــد که
میخواهند ،اما عمل نمیکنند و انتظار دارند بدون
کار کردن نتیجه بگیرند و بدون کشتن بدروند« .و
ال تجعلنا ممن شقی فکسل و ال ممن هو علی غیر
عمل یتکل ».میگوید :خداوندا! مرا جزو کسانی که
فقط به آرزو تکیــه میکنند و بــه عمل و تالش
نمیپردازند ،قرار مده71/1/15 .
 )1اإلقبال االعمال ،سید ابن طاووس ،ص.۲۲

ایـرانی

خواندنی

کتاب دختران آفتاب

انتشارات سروش
چاپ دهم

رمـان «دختـران آفتـاب» بـه برخـی از
پرسـشهای مطرح در حوزه نقـش اجتماعی
زنـان بـا بیانـی روان و داسـتانی پاسـخ مـی
دهـد .نویسـندگان ایـن رمـان می کوشـند تا
منزلـت ،شـخصیت و جایـگاه واقعـی زن را به
خودش ،اطرافیانش و جامعـه اش همان گونه
که شایسـته و بایسـته وی اسـت بشناسـانند.
رمان «دختـران آفتـاب» به نویسـندگی امیر
حسـین بانکی ،محمـد دانشـگر و محمد رضا
رضایتمنـد توسـط انتشـارات سـروش چـاپ
شـده اسـت .ایـن کتـاب در حـوزهی سـبک
زندگی اسلامی بـوده و بـه موضـوع حجاب و
عفـاف نیـز مرتبط اسـت.
تقریظ حضرت آیتا ...خامنــهای بر کتاب
دختــران آفتاب ،طی مراســمی بــا عنوان
«پاسداشت هنر و ادبیات انقالب اسالمی» در
این هفته رونمایی خواهد شد.

تریبون

با...
حز 

باســام و عرض ادب .من گروهــی در تلگرام
ایجاد کردم و میخواستم فایلهای این هفتهنامه
رو اول یه جا و بعد تیکه تیکــه بگذارم تا در طول
هفته قسمتی از اون مطالعه بشه .اینجوری همه
رو نمیشه یک جا خوند .درســته شما میخواید
اینها چاپ بشن ولی گروههای مجازی خیلی کم
هزینهتر هستن .متنهای کوچک رو میشه کات
کرد و متنهای بزرگ کیفیتشــون خیلی پایین
میاید .میتونید هر تیکه رو به صورت یک عکس
نوشته بذارید؟

پاســخ :عالوه بر چــاپ و توزیــع فیزیکی ،در
شبکههای مجازی نیز امکان نشر و توزیع مطالب
خط حزبا ...فراهــم اســت.کانال تلگرام خط
حزبا ...راهاندازی شــده و از این شماره انشاا...
بریده مطالب به صــورت روزانه در این کانال قابل
بهرهبرداری خواهد بود.

لطفا نســخه ی تابلــو اعالنــات را همزمان با
نسخههای دیگر ارائه کنید.

پاســخ :به دلیل بازطراحی نسخه تابلو اعالنات از
روی نسخه اصلی این کار کمی زمانبر است .با این
حال تالش می شود تا انشاا ...خواسته شما در حد
امکان محقق شود.

بفرماییــد با پرینتر خانگی چــه طور میتوانم
پرینت مناسبی داشته باشم؟
پاســخ :قطع مناســب برای چاپگرهای خانگی،

نسخهی  A4است.

باسلام و خداقـوت همـه چیـز نشـریه خیلی
عالیـه و بنـده بـا خیلـی از انتقاداتـی کـه شـده
مخالفـم .فقـط فایـل نشـریه حداکثر تا سـاعت
 10صبح پنج شـنبه در سـایت قرار بگیـره .واقعا
چـاپ سـریع و بموقـع نشـریه برامـون سـخته و
تـا توزیع بشـه بـه اواسـط هفتـه بعد میرسـه که
خیلـی دیـره.

