
گـزارش   جنگ ترکیبی تمام عیار علیه ایران اسالمی 
شــــهریور 1401 از نیمه گذشــــته بــــود که کنگره هفتـــــه

عظیم اربعین حســــینی، چشم جهانیان را بیشتر 
از هر زمان دیگری خیره کرد. ایران اسالمی متأثر 
از شور و شعور حسینی و دلدادگی خیل مشتاقان آل اهلل، 
حال وهــــوای کربالیــــی گرفته بود و رســــانه های منطقه و 
جهان، محو تماشای دریای خروشان اربعینی ها بودند که 
اتفاقی تلخ باعث شــــد تا دستگاه تبلیغی و رسانه ای نظام 
ســــلطه و دشــــمنان ملت ایران که تا آن روز مقهور میعاد 
عظیم اربعین حسینی شده و ُمهر سکوت بر لب زده بودند، 
به یک بــــاره از النه هــــای خود بیرون آینــــد و خط تبلیغی و 
تخریبی بی سابقه ای را علیه عزت و آرامش مردم ایران زمین 
طراحی و دنبال کنند. خبر تلخ درگذشــــت یک خانم جوان، 
پیش از آنکه بر روی آن تحقیق و علت ماجرا معلوم شــــود، 
به دشمنان دندان تیزکرده و قسم خورده این مردم بهانه 
داد تا در یک تهاجم همه جانبه و هماهنگ و با ابزار دروغ و 
تحریف و تهییج، فضای عمومی جامعه را به سمت ناامنی 
و التهاب ببرند و با سوارشــــدن بر موج اعتراض دلسوزانه 
گروه هایی از شــــهروندان، به تخریب، آتش افروزی، کشتار و 
کشته ســــازی و اهانت به مقدسات و باورهای بنیادین این 
مردم دســــت بزنند و با سرعتی بی سابقه، به سمت هدف 
موهوم و خیال آلود خود، یعنی نابودی انقالب اسالمی و 

نظام جمهوری اسالمی حرکت کنند.
ایــــن تهاجم همه جانبه و »جنگ ترکیبی« که با مشــــارکت 
همه دشــــمنان این مــــردم، از ســــلطنت طلب ها گرفته تا 
باقی مانده هــــای گروهک نفاق و عامــــالن ترور 17هزار نفر 
از مــــردم ایــــران و تجزیه طلبان و... و بــــا محوریت آمریکا و 
رژیم صهیونیستی شــــکل گرفته بود، به کمتر از فروپاشی 
پایه های امنیت و استحکام جامعه ایرانی و چندپاره شدن 
ایــــن ســــرزمین قانع نبــــود و این نیت شــــوم خــــود را در 
جلوه هــــای مختلف تحرکات میدانی خــــود طی این ایام، 
بارها و بارها نشــــان داد: »این حرکات عاّدی نبود، طبیعی 
نبود. این اغتشــــاش برنامه ریزی داشــــت؛  این اغتشاش 
برنامه ریزی شده بود. اگر قضیه ی این دختر جوان هم نبود، 
یک بهانه ی دیگری درســــت می کردند برای اینکه امسال در 
اول مهر ... در کشور ناامنی درست کنند، اغتشاش درست 
کنند. چه کســــی این را برنامه ریزی کرده؟ بنده به صراحت 
میگویم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی 
صهیونیســــتی و دنباله روهای آنهاســــت«  1401/7/11 این 
برنامه ریزی پیچیــــده و مزورانه، در میان مدت به دنبال آن 
بود تا با ناامنی و التهاب، ماشــــین پیشرفت ملت ایران را از 
حرکت بیندازد و حرکت پیشــــرفت اقتدارآمیز و امیدآفرین 
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بانوان، پیشران پیشرفت ایران
نگاهی به الگوی تراز زن مسلمان و خدمات کم نظیر انقالب اسالمی به بانوان

ی و انسانی 
ّ
عنوان »شـــهید« یک عنوانی اســـت که نباید از آن آســـان عبور کرد. در کلمه ی »شـــهید«، مجموعه ای از ارزشـــهای دینی و مل

نهفته اســـت... اّما مســـائل دینی؛ اّولین چیزی که شـــهید به یاد انســـان می آورد، جهاد فی سبیل اهلل است؛ شهید در راه خدا حرکت کرده، 
مجاهدت کرده، به شهادت رسیده. شهید مظهر ایمان صادق است.       1401/۸/۸

مزار: گلزار شهدای علی بن جعفر؟ع؟ قم 

شهید مظهر ایمان صادق است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر طلبه بسیجی مدافع امنیت حسن مختارزاده

شهید هفته  

نحوه شهادت: بر اثر سانحه در پی روغن و گازوییل ریخته شده توسط اغتشاشگران در مسیر حرکت کاروان موتوری بسیج در اتوبان حکیم غرب به شرق تاریخ شهادت: 19 /1401/9

ه سیاه آشوب
ّ

ه سیاه آشوبآن روی سک
ّ

آن روی سک
»خط حزب اهلل«  پیامدها و خسارت های اغتشاشات برنامه  ریزی شده اخیر

توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی را بررسی می کند
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سخن هفته

نگاهی به الگوی تراز زن مسلمان و خدمات کم نظیر انقالب اسالمی به بانوان

بانوان، پیشران پیشرفت ایران
ـــی  ـــه افکارعموم ـــورد توج ـــم و م ـــات مه ـــی از موضوع  یک
داخـــل و خـــارج از کشـــور  پـــس از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی 
ایـــران، موضـــوع زن و مســـائل مربـــوط بـــه بانـــوان 
ـــردم  ـــالمی م ـــالب اس ـــه انق ـــی ک ـــت. در فضای ـــه اس جامع
ــری و  ــون فکـ ــب گوناگـ ــید، مکاتـ ــروزی رسـ ــه پیـ ــران بـ ایـ
ایدئولوژی هـــاِی ســـکوالر هـــر یـــک، نـــگاه خاصـــی را بـــه 
ــز  ــا را نیـ ــایر فرهنگ هـ ــد و سـ ــه زن ترویـــج می کردنـ مقولـ
مـــورد خدشـــه قـــرار می دادنـــد و بـــا شـــعارهای فریبنـــده، 
درصـــدد طـــرد اندیشـــه ها و ســـبک زندگی هـــای دینـــی و  

بومـــی بودنـــد.
در چنیــــن شــــرایطی انقــــالب اســــالمی، نگاهــــی نو و 
تحول آفرین را در موضوع زن، پیش روِی دنیا گذاشــــت 
»زن، در تعریــــف غالبًا شــــرقی، همچــــون عنصری در 
حاشــــیه و بی نقش در تاریخ ســــازی؛ و در تعریف غالبًا 
غربی، بمثابه ی موجودی که جنسیت او بر انسانیتش 
می چربــــد و ابزاری جنســــی برای مــــردان و در خدمت 
ســــرمایه داری جدید اســــت، معرفی می شد. شیرزنان 
انقالب و دفاع مقدس نشــــان دادند که الگوی ســــوم، 
زن نه شرقی، نه غربی است.زن مسلمان ایرانی، تاریخ 
جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که 
می تــــوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شــــریف بود، و 
درعین حال، در متن و مرکز بود. می توان سنگر خانواده 
را پاکیزه نگاه داشــــت و در عرصه ی سیاسی و اجتماعی 
نیــــز، سنگرســــازی های جدید کرد و فتوحــــات بزرگ به 

ارمغان آورد.«  1390/10/14
زن در الگـــوی ترســـیمی انقـــالب اســـالمی، عنصـــری »در 
حاشـــیه و دســـت دوم« و  ابـــزار تمتـــع و سوء اســـتفاده 
دیگـــران نیســـت و نقـــاط قـــّوت زنانـــه خـــود را بـــا ایمـــان 
و عفـــت همـــراه می کنـــد و قـــادر بـــه نقش آفرینـــیِ  
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــو زن ب ـــن الگ ـــت. در ای ـــرد اس ـــه  ف منحصرب
عنصـــر فعـــال در اجتمـــاع، مهم تریـــن نقـــش در خانـــواده 
و تربیـــت فرزنـــدان را دارد و  »بهتریـــن روش تربیـــت فرزنـــد 
انســـان، ایـــن اســـت کـــه در آغـــوش مـــادر و بـــا اســـتفاده از 

مهـــر و محّبـــت او پـــرورش پیـــدا کنـــد.«  1375/12/20 
ــود،  ــل خـ ــواده و نسـ ــدان خانـ ــت فرزنـ ــا تربیـ ــادران بـ مـ
تـــک تـــک افـــراد اجتمـــاع را می ســـازند و عامـــل حفـــظ 
و تـــداوم عناصـــر هویتـــی کشورهســـتند.  »هوّیـــت 
ــه  ــه ی اّول بـ ــت در درجـ ـ

ّ
ــک مل ــخصّیت یـ ــت، شـ ـ

ّ
ــک مل یـ

وســـیله ی مادرهـــا منتقـــل میشـــوند؛ زبـــان، عـــادات، 
آداب، ســـّنت ها، اخالقهـــای خـــوب، عادتهـــای خـــوب، 
ـــل  ـــادر منتق ـــیله ی م ـــه وس ـــه ی اّول ب ـــه در درج ـــا هم اینه

میشـــود.«  1401/10/14
ــالب  ــه از انقـ ــار دهـ ــت چهـ ــا گذشـ ــان بـ ــی زنـ نقش آفرینـ
اســـالمی در مســـائل اجتماعـــی و همچنیـــن پیشـــرفت 
در عرصه هـــای مختلـــف علمـــی، فرهنگـــی، سیاســـی 
و... چشـــم جهانیـــان را بـــه بانـــوی ایرانـــی معطـــوف و 
الگـــوی متعالـــی زن را تثبیـــت کـــرده اســـت: »امـــروز پرچـــِم 
اســـتقالِل هویتـــی و فرهنگـــِی زنـــان در دســـت زنـــان ایرانـــی 
اســـت؛ امـــروز بانـــوان ایرانـــی بـــا حفـــظ حجـــاب، اســـتقالل 
ــان را  ــتقالل فرهنگـــی خودشـ ــان و اسـ هویتـــی خودشـ
دارنـــد اعـــالم می کننـــد و بـــه دنیـــا صـــادر می کننـــد؛ یعنـــی 
دنیـــا ســـخن جدیـــدی دارد می شـــنود.«  1396/12/17 

     پیشرفت تمام عیار زن ایرانی پس از انقالب اسالمی 
بـــر خـــالف نگـــرش ابـــزاری و متأثـــر از فرهنـــگ مبتـــذل غربـــی 
بـــه زنـــان در رژیـــم پهلـــوی، امـــروز جمهـــوری اســـالمی 
توانســـته بـــا اتـــکا بـــه مبانـــی الهـــِی خـــود زنـــان توانمنـــدی 
را در عرصه هـــای گوناگـــون تربیـــت کنـــد. تربیـــت ایـــن 
ـــالب  ـــق انق ـــرِف ح ـــرد ح ـــرای پیش ب ـــم ب ـــی مه ـــان فرصت زن
اســـالمی در موضـــوع زنـــان و فائـــق آمـــدن بـــر فرهنـــگ 
غلـــط غربـــی اســـت کـــه نمونه هایـــی از آن می توانـــد 
نشـــان دهنـــده حرکـــت متعالـــی و مترقـــی زن ایرانـــی 

ــد: باشـ
 پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه:

 »نخبگان زن در سرتاســــر کشــــور... نشــــان دهنده ی 
موفقیت نگاه نظام اسالمی و نگاه اسالم به زن است. ما 
این همه زن نخبه در دوره ی حاکمیت طاغوت نداشتیم. 
ایــــن، حرف من اســــت و بر این اصــــرار دارم. امروز عدد 
مطلق و نســــبی محققین زن، اساتید زن، دانشمندان 
زن در رشــــته های مختلف، متفکرین و نویسندگان زن 
که در رشــــته های گوناگون فکر می کنند، صاحب نظرند 
و قلــــم میزننــــد، ادبای زن، شــــعرای زن، هنرمندان زن، 
قصه نویس ها، شاعرها، نقاش ها«  13۸6/4/13داللت 

بر رشد علمی و فکری زنان دارد.
 در مسئله ی پزشکی زنان:

 »امروز پیشــــرفت های پزشکِی فراوانی داریم که در یک 
سطحی، تقریبًا یک جایگاه بین المللی در کشور ما پیدا 
کرده«  1390/6/2  این پیشــــرفت به گونه ای اســــت که 
»بانوان در کشــــور ما برای مراجعه ی به طبیب، در هیچ 
بیمــــاری ای نیاز ندارند که به غیــــر زن مراجعه کنند.« 
 1390/6/2 در حالی که پیش از انقالب این یکی از معضالت 

بزرگ جامعه ایران بود.
ورود زنان به علوم انسانی اسالمی:

»در علــــوم حوزوی، در فقه، در فلســــفه، در مســــائل 
دانشــــگاهی، در علوم انســــانی، علوم طبیعی، حضور 
زنان در کشــــور ما حضور بارز و برجســــته ای در همه ی 
بخشهای علمی است. دانشگاه ها را دختران دانشجوی 
ما پرکرده اند؛ محیط های علمی را حضور زنان به شکل 
شگفت آوری واضح و آشکار کرده«  13۸۸/7/2۸ که اینها 

داللت بر پیشرفت زنان در عرصه اندیشه ورزی دارد.
درخشش زنان در عرصه ورزش قهرمانی:

جمهوری اســــالمی  توانست با بسترســــازی برای رشد 
ورزش بانوان میدان را برای کســــب مقام های ورزشــــی 
مهیــــا نماید و بانوان ایرانی با حفظ عفت و حجاب خود 
مدال های جهانی کســــب نمایند. »مســــئله ی بانوان 
و دختران ورزشــــکار ما که با حجــــاب در میدان میروند، 
خیلی چیز مهمی اســــت... این، فوق العاده است... یک 
زن محجبه در موضع قهرمان بر روی ســــکوی قهرمانی 
می ایســــتد و همه را وادار میکند به این که او را تکریم و 

تجلیل کنند... این کار خیلی باعظمت است.«
1391/12/21  

 اعتالی اجتماعی شخصیت زن:
 »دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز 
خطر تا خدمات پشت جبهه، و از حضور در جبهه ی علم 
و تحقیــــق و فّنــــاوری و درخشــــندگی در وادی ادبیات و 

هنر، تا هنرنمایی در عرصه های اجتماعی و سیاســــی و 
مدیریت ها... همه و همه نشانه های اعتالی معنوی زِن 

ایرانی است.« 1399/12/19
بانوان ایرانی در مســــیر پیشرفت توانستند علم و تقوا 
را در عرصه هــــای مختلف پیش ببرند و به موفقیت های 
بزرگی دســــت یابند »حرکت  روزافــــزون  جامعه  بانوان  
ایران  اســــالمی ... به  سمت  علم  و تقوای  بیشتر و حضور 
فعال تر در میدانهای  سیاسی ، اجتماعی  و خدماتی ... از 
جمله  ثمرات  انقالب  اســــالمی  برای  زنان  مسلمان  ایران  

است.« 1372/9/17
     ایستادگی زن ایرانی در مقابل نقشه های غربی  

از جملــــه ارکان اساســــی جمهوری اســــالمی ایران در 
سیاســــت گذاری از ابتــــدای انقــــالب، قانون گــــذاری و 
ی، ارتقای جایگاه فرهنگی، اجتماعی، 

ّ
برنامه ریزی های مل

اقتصادی و سیاســــی برای زنان بوده اســــت. در نتیجه، 
زنان ایرانی از حقوق کامل و فرصت پیشــــرفت برخوردار 
شده اند. جمهوری اسالمی فضایی را برای بانوان ایرانی 
فراهم ســــاخت تا بتوانند با ســــربلندی، باورهای دینی 
ــــت خود را در ســــطح بین المللی، در همه 

ّ
و میهنــــی مل

عرصه هــــا اعم از علمی، ورزشــــی، هنــــری و ... انعکاس 
دهند. این مســــئله معادالت غربی ها را درباره زن بر هم 
زد. درواقع سیاست های غربی بزرگ ترین ضربه را به زن 
وارد نمود اما امروز غربی ها باکمال وقاحت »خودشان 
را پرچــــم دار حقوق زن وانمود می کننــــد! یعنی اینها از 
]قضّیه ی[ حقوق زن در دنیا دارند اســــتفاده می کنند.«
 1401/10/14 تــــا  بتواننــــد چهره بانــــوی ایرانی که در دنیا 
منعکس شده اســــت را تخریب کنند. دشمن در طول 
سال های پس از انقالب علیه حجاب و شئونات اسالمی 
زنان فعالیت کــــرد. آخرین تالش هــــای آنان در همین 
ماه های گذشــــته و در جریان اغتشاشات اخیر بود، اما 
نتوانســــتند خدشــــه ای به عفاف زنان وارد نمایند و در 
برابــــر آن ها »زن ها ایســــتادگی کردند... اینها )غربی ها( 
امیدشــــان این بود که همینهایی که حجاب نیمه کاره 
ی کشف حجاب کنند، ]ولی[ نکردند؛ یعنی زدند 

ّ
دارند بکل

تو دهن آن تبلیغ کننده و فراخوان فرستنده.«
1401/10/14 

بنابراین باید گفت که هرچند سالیان متوالی است غرب 
درصدد مضمحل ساختن فرهنگ اسالمی بانوی ایرانی 
است اما زنان و مادران فرهیخته ایران همواره با حضور 
در عرصه هــــای اجتماعی و سیاســــی همــــراه با رعایت 
شــــئون زنانگی  در مقابل این دسیســــه ها  ایستاده و 
پاسخی درخور به یاوه گویی های غربی ها داده اند. امروز 
بانوی مســــلمان ایرانی، بهره مند از عزت است. هرچند 
غربی هــــا »هزاران وســــیله ی تبلیغی، بمبــــاران خبری 
می کنند برای اینکه این واقعیت را واژگون جلوه بدهند؛ 
اما حقیقت این است. امروز مؤمن ترین و انقالبی ترین 
زنان ما، زنان تحصیلکرده ی ما هســــتند. امروز زنان ما، 
زنان تحصیلکرده ی مــــا، زنان جوان ما در پیچیده ترین 
آزمایشــــگاه ها و مراکز علمِی تجربی و انســــانی حضور 
دارند و فعالند. فعال ترین زنان ما در زمینه ی سیاسی، 
در زمینه ی علمــــی، در زمینه ی مدیریت های اجتماعی، 

زنان مؤمن و انقالبی ما هستند.«   1391/4/21 
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برای ملتی که با جاِن خود و عزیزانش قیام کرده بود و در رأسش 
یــک عالــم رّبانــی و جانشــین پیامبــران قرار داشــت، نظــام غربی 
نمی توانســت الگو باشــد. پس، ما الگو را نه از رژیمهای شــرقی و 
نه از رژیمهای غربی گرفتیم؛ ما الگو را از اســالم گرفتیم و مردم ما 
براثر آشــنایی با اســالم، نظام اســالمی را انتخاب کردند. مردم ما 
کتابهــای اســالمی خوانــده بودند؛ با روایات آشــنا بودند؛ با قرآن 
آشــنا بودند؛ پای منابر نشســته بودند... در محیط رژیم گذشــته 
هرچــه نــگاه می کردنــد، از این ارزشــها خبــری نبود. انقــالب برای 
دســتیابی به آن ارزشــها بود... اگر بخواهیم این ارزشــها را در یک 
کلمــه بیــان کنیــم، من عرض می کنم اســالم... ملت مــا به دنبال 
ارزشهایی بود که همه اش در داخل اسالم هست.       1379/2/2

انقالب مردم ایران
 برای دستیابی به ارزش های اسالمی بود 

خطبه های انقالب  

حادثه  19 دی، مصداق وعده الهی
 در نصرت مومنین است

به رسم آیه ها  

دعــا، مظهــر بندگــِی در مقابــل خداونــد و بــرای تقویــت روح عبودیــت 
در انســان اســت... نقطــه ی مقابــل ایــن احســاس عبودیــت، 
خودبینــی و خودخواهــی و خودپرســتی اســت؛ منّیــت اســت. 
ــی و  ــات اخالق ــه ی آف ــأ هم ــان، منش ــه در انس ــت ک ــت اس ــن منّی ای
عــوارض و نتایــج عملــی آنهاســت... عبودیــت نقطــه ی مقابــل ایــن 
ــت و خودپرســتی اســت. اگــر ایــن خودبینــی و  خودخواهــی و منّی
ــد متعــال باشــد... نتیجــه ی آن در  خودخواهــی در مقابــل خداون
انســان، طغیــان اســت: طاغــوت... اگــر ایــن خودبینــی در مقابــل 
انســانهای دیگــر باشــد، نتیجــه اش میشــود نادیــده گرفتــن حقــوق 
دیگــران؛ تجــاوز و دســت درازی بــه حقــوق ایــن و آن. اگــر ایــن 
ــود  ــه اش میش ــود، نتیج ــع بش ــت واق ــل طبیع ــی در مقاب خودبین
تضییــع محیــط طبیعــی... نادیــده گرفتــن محیــط طبیعــی زیســت 
انســان هــم، نتیجــه ی طغیــان، خودبینــی و خودخواهــی در مقابــل 

طبیعــت اســت.       13۸5/7/21

ــر و نمـــاد ایـــن آیـــه ی شـــریفه  حادثـــه ی نـــوزده ]دِی [ قـــم، مظهـ
ینـــا َنصـــُر 

َ
ـــا َعل

ً
جَرمـــوا َو کاَن َحّق

َ
انَتَقمنـــا ِمـــَن الذیـــَن ا

َ
اســـت: ف

ــر خداونـــد متعـــال نصـــرت مؤمنیـــن  الُمؤِمنیـــن؛)1( ... بـــه تعبیـ
ـــن  ـــم ای ـــرآن کری ـــا در ق ـــد ج ـــد؛ چن ـــده ی خداون ـــر عه ـــت ب ـــی اس حّق
ــوراِة َو  ـ

َ
ــی الّت ــا ِفـ ـ

ً
ــِه َحّق یـ

َ
ــل [ َعل ــت - ]مثـ ــه اسـ ــه کار رفتـ ــر بـ تعبیـ

ااِلنجیـــِل َو الُقـــرءان،)2( و مـــوارد دیگـــری - ... در چـــه شـــرایطی 
گفته انـــد کـــه مؤمنیـــن نصـــرت پیـــدا میکننـــد؟ ایـــن در آن شـــرایطی 
اســـت کـــه هیـــچ روزنـــه ی امیـــدی بـــه حســـب ظاهـــر وجـــود نـــدارد. 
ــمِن  ــه دشـ ــت کـ ــی اسـ ــات را؛ آن وقتـ ــن آیـ ــد همیـ ــه کنیـ مالحظـ
جبهـــه ی ایمـــان بـــا قـــدرت ظاهـــری و بـــا ســـرپنجه های قـــوی 
در مقابـــل مؤمنیـــن ایســـتاده اســـت؛ یـــک مبـــارزه ی جبهـــه اِی 
عظیمـــی به وجـــود آمـــده اســـت؛ در یـــک چنیـــن شـــرایطی 

ینـــا َنصـــُر الُمؤِمنیـــن.       1392/2/19
َ
ـــا َعل

ً
میفرمایـــد: َو کاَن َحّق

1-سوره ی روم، بخشی از آیه ی 4۷
۲- سوره ی توبه، بخشی از آیه ی 111

منّیت، منشأ همه آفات اخالقی است

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته

ف کنند، 
ّ

»دشمنان برای اینکه حرکت کشور را متوق
نشســــته اند برنامه ریزی کرده اند برای دانشــــگاه 
و خیابان؛ دشــــمن برنامه ریزی کرده  که دانشگاه 
تعطیل بشود، نســــل جوان سرگرم بشوند، برای 
مسئولین کشور مسائل جدیدی به وجود بیاید؛ در 
شمال غرب و جنوب  شرق کشور مسائلی به وجود 
بیاید؛ اینها همه سرگرم کننده است؛ کارهایی است 
که برای این دارد ایجاد و تحریک می شود که  حرکت 

ف کنند.«  1401/7/11  
ّ

پیشرونده ی کشور را متوق

      روزهــای ســخت و غم انگیــزی کــه بــر ملــت ایــران 
گذشت...

آنچه در روزهای پایانی شهریورماه و در دو ماه مهر 
و آبان 1401 در برخی شــــهرها و مناطق مرزی ایران 
عزیــــز به وقوع پیوســــت، به خوبی گویای روحیه و 
خوی درندگی مدعیــــان آزادی مردم ایران زمین و 
دروغ گویانی اســــت که داد انسانیت و حقوق بشر 
می دهنــــد: ایجاد فضــــای دائمی ترس و اضطراب 
و تعطیلی هــــای گاه وبیــــگاه بازارهــــا با چاشــــنی 
تهدید و باج خواهــــی آن هم در جامعه ای که برای 
حل مشــــکالت و پیشــــرفت نیاز بــــه آرامش دارد، 
میدان دادن به تروریســــم کور، برای جوالن دادن 
در ســــایه ناامنــــی ایجادشــــده، به میدان آمدن 
گروهک هــــای تروریســــت و تجزیه طلبــــی کــــه به 
هیچ کــــدام از اقوام ایرانــــی رحم نکرده و نخواهند 
کرد، اقدامات و مواضع مشکوک نسبت به مرزهای 
این کشور که در تمام سال های پس از اتمام جنگ 
تحمیلی تاکنون، مرزهای عزت و آرامش و دوستی 
بوده است، ترور و کشته سازی از میان شهروندان 
عــــادی و مردمان بی گنــــاه و کودکان مظلوم برای 
متهم کردن نظام اسالمی و حمله های بی رحمانه 
به حافظان امنیت مردم و جســــارت به روحانیت و 
تعرض به مأمــــوران انتظامی و نظامی. اینها تنها 
نمونه هایــــی از جــــوالن ناجوانمردانه و بی وقفه 
بدخواهــــان این مردم در حــــوادث اخیر بود؛ البته 
همه این جنایات علیه آرامش و امنیت مردم ایران 
و حافظان امنیت، با ســــکوت تأییدآمیز و شرم آور 
مجامع غربی و البته با پشتیبانی تمام قد و عملیات 
روانی از ســــوی رســــانه های وابســــته به اردوگاه 

استکبار، طراحی و دنبال شد.
نتیجــــه این هجوم وحشــــیانه و طراحی شــــوم، 
ازدست دادن تعدادی از هم وطنانمان و نیروهای 
امنیتــــی و انتظامــــی در جریان ایــــن ناآرامی ها و 
برجای گذاشــــتن صدها میلیارد تومان خســــارت 
مادی به ســــرمایه های عمومــــی و خصوصی این 
کشــــور مظلوم و مقتدر بوده اســــت: »حوادثی از 
قبیل]اغتشاشــــات[، برای مردم مشــــکل درست 
میکند؛ در خیابانها دّکانت را باید ببندی، ماشینت 
را بایــــد نگــــه داری، و  کارهایی ماننــــد اینها کنی و 
مشــــکالتی درســــت میکنــــد؛ جنایتهایی هم خب 
انجــــام میدهند، تخریب میکننــــد، کارهایی مانند 

اینها  میکنند.«  1401/۸/2۸  
حمله به آستان مقدس شاهچراغ� و به شهادت 
رساندن مظلومانه جمعی از ایرانیان یا حرکت های 
وحشــــیانه و غیرانسانی در به شــــهادت رساندن 
طلبه ای جــــوان، نمونه های دیگــــری از ناامنی ها 
و اقدامــــات تروریســــتی به وقوع پیوســــته در این 
جریانات بود: »شما ببینید این قضیه ی شاهچراغ 

شیراز، چه جنایت بزرگی بود! آن پسربّچه ی پایه ی 
دّوم ]شهید علی اصغر لری گوینی[ یا پایه ی ششم 
]شهید آرشام ســــرایداران[ یا پایه ی دهم ]شهید 
محمدرضا کشاورز[، اینها چه گناهی کرده بودند؟ 
آن طفلک شش ســــاله ای ]آرتین ســــرایداران[ که 
پــــدر و مــــادر و برادرش را از دســــت داده، این کوه 
ســــنگین غم را چرا بر دوش او انبار کردند؟ چرا؟... 
ـ طلبه ی شــــهید جوان در تهران،  آن طلبه ی جوانـ 
ـ چه گناهی کرده بود؟... زیر شــــکنجه  آرمان عزیزـ 
او را بکشــــند، جسدش را بیندازند در خیابان. اینها 
کارهای کوچکی اســــت؟ اینها چه کسانی اند؟ باید 

فکر کرد.«   1401/۸/11 

      اغتشاش؛ تله دشمن برای ضربه به ایران مقتدر
آنچه دشمنان این کشور در روزهای پس از مهرماه 
1401 رقم زدند، فقط به صحنه های تلخ آشــــوب و 
آتش افروزی و کشتار محدود نمی شود. این سکه 
پوشالی تزویر روی دیگری هم دارد و آن، آسیب های 
غیرمســــتقیم ناشــــی از این جوالن ناجوانمردانه 
اغتشاشگران است. دندان تیزکردن دشمن برای 
اعمــــال محدودیت هــــای مالی جدید و تشــــدید 
تحریم های ظالمانــــه و تأثیر منفی و فزاینده آن بر 
مؤلفه هــــای کالن اقتصــــادی و در نتیجه افزایش 
فشــــارهای اقتصادی در زندگی مردم، بخشــــی از 
این آسیب هاســــت و تأسف بارتر از آن، ازبین رفتن 
انگیزه ها و زمینه های کار و تولید و ســــرمایه گذاری 
در کشور به دلیل اصرار دشمن و پیاده نظام داخلی 
او بر تداوم ناامنی ها، روی زشــــت تر و ســــیاه تر این 
سکه اســــت که در تحلیل شرایط موجود، نباید از 
این حقیقت روشــــن غفلت کرد. تجربه نشان داده 
اســــت که هر بار صحنه داخلی کشــــور، به میدانی 
برای جوالن دادن نامحرمان تبدیل شــــده است، 
به دنبال آن فرصت های پیشرفت و تحول در اقتصاد 
نیز بیشــــتر از قبل آســــیب دیده و با بازی »تحریم و 
فشار«، معیشت مردم صبور و نجیب ایران، بیشتر 
دســــتخوش تالطم شده اســــت و سوداگران را در 
جنــــگ اقتصادی علیه مردم ایران جســــورتر کرده 
است؛ نکته مهمی که برخی کنشگران اجتماعی و 
سیاســــی نباید در قبال آن، خود را به خواب غفلت 

بزنند و از نتایجش فرار کنند.

      آزمون مسئوالن در مقابل مردم بصیر و وفادار 
روزهای تلخ و تأســــف بار جوالن دادن دشمن برای 
رسیدن به اهداف شومش، با بصیرت و هوشیاری 
مردم عزیز ایران ســــرفراز گذشت، هرچند هیچ گاه 
نباید از کید دشــــمن آسوده بود. حاال که این ملت 
بازهم مثل همیشــــه دشمنان را ناکام و آرزوبه دل 
گذاشــــت و نقشــــه خطرناک آنها را نقش برآب کرد، 
نوبت مسئوالن در بخش های مختلف نظام است 
که بــــا کار هماهنگ، فوق العاده و جهادی، فرصت 
ازدســــت رفته را جبران کنند و بــــا اقدام مدبرانه و 
جهادگونه، هم قطار پیشــــرفت و عزت این کشــــور 
را بــــه ریل اصلــــی آن بازگردانند و هــــم با کاهش 
تالطم ها و مشــــکالت اقتصــــادی این ملت نجیب 
و بصیــــر، آرامش و امیــــد آنها را افزایش دهند. این 
آزمــــون خطیر، پیش روی کارگزاران نظام جمهوری 
اسالمی است تا با شناخت اولویت ها، نقش اصلی 
خود را ایفا و برای ساخت ایران قوی  بیش از پیش 

تالش کنند.



نقـــش  شـــهدای  بزرگـــوار نیـــروی  هوایـــی  در 
پیشـــرفت  همه جانبه ی  این  نیـــرو و فداکاریها 
و ایثارگریهای  آن  بســـی  آشکار و تعیین کننده  
اســـت ، و در این  میان  تأثیر مدیریت  شجاعانه  
و مبتکرانه  و سرشـــار از تالش  و پیگیری  شهید 
عزیـــز سرلشـــکر منصـــور ســـتاری انکار ناپذیر 

است .      1373/11/6

شهید ستاری  مدیری 
شجاع  و مبتکر 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

آیا جایز است پول هایی که دیگران به  سؤال: 
کودک نابالغ هدیه می کنند را برای نیازهای کودک 
)خوراک و پوشاک( مصرف کنیم یا نگهداری آن تا 

زمان بلوغ او بر ولّی وی واجب است؟
جواب: در صورتی که اینگونه تصرفات توسط ولی 

مفسده ای برای فرزند نداشته باشد، جایز است.

حکم تصرف در اموال کودک

احکام  

کالم امام  

من تلخی این کشف حجابی که اینها]عمال رضاخان[
کردند تلخی اش باز در ذائقه ام هست. شما نمی 
دانید چه     کردند با این زنهای محترمه و چه کردند با 
همۀ قشرها. الزام می کردند هم تجار را، هم     کسبۀ 
جزء را، هم روحانیت را، هر جا زورشان می رسید به 
اینکه مجلس بگیرید و زنهاتان     را بیاورید در مجلس، 
بیاورید در مجلس عمومی، آن وقت اگر اینها تخلف 
می کردند،     کتک دنبالش بود، حرف دنبالش بود، 
همۀ چیزها و حرفها بود. اینها می خواستند زن را   
  وسیله قرار بدهند از برای اینکه سرگرمی حاصل 
شود برای جوانها و در کارهای اساسی     اصًال وارد 
نشود... همچو مراکز فحشایی که اینها درست کردند 
که از تهران تا آخر     تجریش صدها مراکزی بود که مال 
عشرتکده و امثال ذلک بود، همۀ اینها دیدید که زنانه   
  بود. لهذا، جوانهای ما، ملت ما اصًال دیگر توجه به 
مسائل اساسی که باید بکنند نداشت.          1359/6/19  

خانواده ی خوب یعنی، زن و شوهری که با هم 
مهربان باشند، با وفا و صمیمی باشند و به یکدیگر 
محبت و عشق بورزند، رعایت همدیگر را بکنند، 
مصالح همدیگر را گرامی و مهم بدارند، این در 
درجه اول. بعد، اوالدی که در آن خانواده به وجود 
می آید، نسبت به او احساس مسئولیت کنند، 
بخواهند او را از لحاظ مادی و معنوی سالم بزرگ 
کنند... یک چنین خانواده ای اساس همه اصالحات 
واقعی در یک کشور است. چون انسانها در چنین 
خانواده ای خوب تربیت می شوند، با صفات خوب 
بزرگ می شوند. با شجاعت، با استقالل عقل، با 
فکر، با احساس مسئولیت، با احساس محبت، 
با جرئت، جرئت تصمیم گیری، با خیرخواهی -  نه 
بدخواهی   با نجابت، خب وقتی مردم جامعه ای 
این خصوصیات را داشته باشد، این جامعه دیگر 

روی بدبختی را نخواهد دید.    1377/9/12

هدف طرح کشف 
حجاب، غفلت 

جوانان از مسائل 
اساسی کشور بود 

خانواده ی خوب، اساس همه 
اصالحات واقعی در کشور است
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»کشف حجاب« جنایت بزرگ رژیم پهلوی بود

مناسبت  

خانواده ایرانی  

رونـق تولیـد ملـی، راه حـل مقابلـه بـا توّرم و گرانی اسـت 
 مشـکالت اقتصـادی کشـور 

ّ
رونـق تولیـد، کلیـد حـل

اسـت؛ اشـتغال را بـه وجـود مـی آورد، بیـکاری جوانهـا 
که مشـکل بزرگی اسـت با اشـتغال از بین میرود، ثروت 
ـی بـه وجـود می آیـد، رفاه عمومی بـه وجود می آید؛ 

ّ
مل

حّتـی پیشـرفت علمـی بـه وجـود می آیـد؛ وقتـی تولیـد 
رونـق پیـدا بکنـد، کارخانجـات، دسـتگاه های صنعتـی، 
دسـتگاه های کشـاورزی، احسـاس احتیـاج میکننـد بـه 
شـیوه ها و روشـهای علمـی، دانشـگاه ها وارد میـدان 
میشـوند، رونـق علمـی هـم بـه وجـود می آیـد... مـا در 
زمینـه ی اقتصـاد کشـور مشـکالت داریـم دیگـر؛ ایـن 
ـی، خب 

ّ
گرانـی، ایـن تـوّرم، ایـن کـم ارزش شـدن پـول مل

اینها به مردم فشار می آورد؛ اگر بخواهیم اینها برطرف 
بشـود، تنهـا راه همیـن اسـت کـه بپردازیـم به مسـئله ی 

ی.       139۸/۸/12
ّ
تولید مل

مسـئله ی  در  کـه  اسـت  ایـن  دشـمن  سـعی 
روایـت، نقطـه ی مقابـِل حقیقـت عمـل بکنـد... 
سعی بشود روایتهای مخدوش و غلط و دروغ 
در مـورد دفـاع مقـّدس پاسـخ داده بشـود، و 
همچنیـن ایـن ]گونـه[ روایتهـا در مـورد اصـل 
انقالب پاسخ داده بشود. االن هم مشغولند؛ 
من میبینم بعضی از کتابها را که صهیونیست ها 
یـا آمریکایی هـا یـا اروپایی هـا مینویسـند. فیلـم  
میسـازند، کتـاب مینویسـند بـرای اینکـه بـدروغ 
یـک نقطـه ی تاریکـی را در انقـالب و در حرکـت 
ـت ایـران و در ارکان انقـالب وانمـود بکننـد؛ 

ّ
مل

در مقابـل اینهـا بایـد تـالش کـرد. کسـانی کـه 
اهـل کارنـد، اهـل فکرنـد، اهـل هنرنـد، بایـد 
بتواننـد ان شـاء اهلل کارهایـی را انجـام بدهنـد.   

 1401/6/30    

ــل و  ــردن آن حائ ــن ب ــاب، از بی ــف حج ــت. کش ــده دی هس ــئله ی هف ــن مس ــوت، همی ــم طاغ ــزرگ رژی ــات ب ــی از جنای یک
فاصلــه ای کــه در اســالم میــان دو جنــس قــرار داده شــده اســت - کــه ایــن بــرای ســالمت زن و ســالمت مــرد اســت؛ بــرای 
ســالمت جامعــه اســت - تــا همــان بالئــی کــه بــر ســر زن در جوامــع غربــی آمــد، بــر ســر زن مســلمان ایرانــی بیاورنــد.  ایــن 
اقــدام را بــا چمــاق، رضاخــان در داخــل کشــور انجــام داد. زن غربــی بــا ورود در منجــالب فســاد، دســتاوردش نابــودی 
خانــواده بــود. اینجــور نبــود کــه زن بــا برداشــتن حجــاب در میــدان علــم یــا در میــدان سیاســت یــا در میــدان فعالیتهــای 
اجتماعــی پیشــرفت کنــد؛ همــه ی اینهــا بــا حفــظ حجــاب و عفــت ممکــن بــود و مــا در نظــام اســالمی ایــن را تجربــه کردیــم. 
برداشــتن حجــاب، مقدمــه ای بــرای برداشــتن عفــت بــود؛ بــرای برداشــتن حیــا در جامعــه ی اســالمی بــود؛ بــرای ســرگرم 
کــردن مــردم بــه عامــل بســیار قــوی و نیرومنــد جنســی بــود؛ بــرای اینکــه از همــه ی کارهــای دیگــر بماننــد... امــا ایمــان 
عمیــق ملــت ایــران نگذاشــت. زنهــای مســلمان مــا بــا وجــود ســختگیریها در طــول زمــان، در مقابــل ایــن فشــار ســرکوبگر 
مقاومــت کردنــد؛ بعــد از رفتــن رضاخــان بــه نحــوی، در زمــان خــود او بــه نحــوی، در طــول دوران بقیــه ی طاغــوت هــم بــه 
نحــوی. لــذا در همــان دیمــاه 1356، روز هفدهــم دیمــاه در مشــهد، یــک اجتمــاع عظیمــی، تظاهراتــی از زنــان مســلمان 
بــا شــعار حفــظ حجــاب راه افتــاد. مــا آنوقــت در تبعیــد بودیــم؛ خبــر آن را شــنیدیم کــه زنــان مؤمــن و مســلمان و شــجاع 

یــک چنیــن حرکتــی را بــه راه انداختنــد.
        13۸6/10/19       |       17 دی، سالروز اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان)1314 ه ش(

رونق تولید ملی، راه حل مقابله با 
توّرم و گرانی است 

به روایت های دروغ درباره انقالب و 
دفاع مقّدس پاسخ دهید 

عکس نوشت  

حضور فرمانده کل قوا در مراسم تشییع فرمانده 
نیروی هوایی ارتش، شهید امیر سرلشکر منصور 
ستاری و پیکرهای جمعی از فرماندهان  این  نیرو 
از جمله امیر سرلشکر سیدعلیرضا یاسینی و امیر 

سرلشکر مصطفی اردستانی در تاریخ 13۷3/10/18

تولید ملی   دغدغه های فرهنگی   


