
اسالم در خصوص جایگاه زن دارای اندیشه 
است؛ این اندیشه غیر از حالل و حرامی است 
مکتب  دنیا  در  اسالم  دارد؛  زن  مورد  در  که 
خاصی برای شخصیت زن دارد که نمود آن 
صدیقه ی اطهر )س( است؛ اسالم با آزادی و 
شخصیت زن ضدیت ندارد. زن و مرد در تمام 
حقوق انسانی با یکدیگر مشترک هستند. از 
دیدگاه اسالم در شئون اسالمی، هیچ مردی بر 
هیچ زنی برتری ندارد؛ در تمام حدود آزادی و 

رفاه اجتماعی، همان طور که مرد باید برخوردار 
باشد زن نیز باید برخوردار باشد؛ اما بی حجابی 
زن در جامعه، آزادی زن نیست بلکه آزادی 

مردان است.
اینکه زنی در مقابل چشمان مردها ظهور 
پیدا کند و اندامش در رهگذر نگاه شهوت آمیز 
مردها واقع شود؛ آزادی مردان است نه زنان. 
آزادی زن در این است که بتواند خودش را 
صیانت کند و مورد تجاوز ستمکارانه ی یک مرد 

-ولو در حد یک نگاه و تماشا- قرار نگیرد؛ این 
امر آزادی زن است نه این که دیگران از او آزادانه 

استمتاع جنسی کنند.
عاطفی،  ازنظر  ویژه   ساختار  یک  زن 
احساسی، فکری و جسمانی دارد؛ بحث تفاوت 
جنسیت  مسئله ی  در  تنها  مرد  و  زن  بین 
گشته  موجب  ساختاری  تفاوت  این  نیست؛ 
که در بسیاری از موقعیت هایی که مرد کارآمد 

نیست، زن کارآمد باشد.

زن و مرد در تمام حدود آزادی و رفاه اجتماعی برابر هستند

شهید نواب صفوی الگوی غیرتمندی 
دینی بود؛ او از مقابل هیچ گناه مورد غضب 
خدا، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه 

زندگی اجتماعی، بی تفاوت نمی گذشت.

شهید نواب صفوی الگوی غیرتمندی دینی 
........................................................

........................................................

جمعـه 1  بهمـن  1400

شماره  57 

کار اول ایجاد ملکه   تقوا است؛ باید 
ملکه ی تقوا در زندگی انسان ایجاد شود؛ 
یعنی کار انسان به جایی برسد که گناه 

نکردن عادت زندگی اش شود. 
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اگر زن صیانت شد، شخصیت، مقام 
اگر  اما  می ماند؛  محفوظ  عظمتش  و 
صیانت نشد، تمام عظمتی که دارد از 

بین خواهد رفت. 

»حجـاب« عامل صیانـت زن
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 
المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 

البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 
و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 

رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.
اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 
عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 
بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
و سیدنا صاحب  النعمة و صل علی موالنا  بهذه 

الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
آله  و  رسولک  طاعة  و  طاعتک  علی  مرصوص 
علیهم السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی 

یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

کالم ما در خطبه ی اول درباره ی تقوای عملی 
در رفتار شخصی بود و عرض شد مصداق کامل 
تقوای عملی در رفتار شخصی ترک گناه است. در 
مسئله ی ترک گناه، انسان گاهی چنان غافلگیر 
می شود که وقتی چشمش را باز می کند، خودش 

را در دل گناه می بیند؛ در عین  حال که درصدد این 
است که گناه نکند، گناه از او سر زده و معصیت خدا 
را انجام می دهد. من چه کنم که در زندگی گناه 

نکنم؟ در این زمینه باید دو کار انجام داد.

کار اول ایجاد ملکه  ی1تقوا است؛ تقوا تا 
به  صورت ملکه درنیاید تضمینی در زندگانی 
انسان ندارد. این که من بخواهم خودم را با 
که  نمی شود  باعث  کنم،  تقوا  به  وادار  زور 
زندگی تقوایی من به سروسامان برسد؛ باید 
شود؛  ایجاد  انسان  زندگی  در  تقوا  ملکه ی 
گناه  که  برسد  به جایی  انسان  کار  یعنی 
نحوی  به  و  شود  زندگی اش  عادت  نکردن 
شود که وقتی گناه به سراغ انسان می آید از 

آن نفرت داشته باشد.
 انسان در بعضی از جوانان متدین این 
حالت را مشاهده می کند که جوان است و 
در بوران غریزه ی جنسی به سر می برد اما 
از  اصاًل  می آید؛  بدش  بدحجاب  زن  از یک 
دارد؛  نفرت  است  گناه  منشأ  که  موجودی 

این ملکه ی تقوا است.
اگر ملکه ی تقوا در کسی ایجاد شود، یک 
حالت کنترل و تضمین ناخودآگاه نسبت به 
گناه برای او حاصل می شود؛ زن های مصر، 
یوسف پیغمبر )ع( را محاصره کردند تا این 
جوان را به دام شهوت بیندازند، درحالی که 

بوران جوانی و در طوفان غریزه  یوسف در 
به سر می برد، اما او تمکین نکرد؛ تهدیدش 
زندانی ات  نشوی  تسلیم  اگر  که  کردند 
خواستند  می دهند؛  شکنجه ات  و  می کنند 
کنند؛  تسلیم  را  او  و  کنند  خالی  را  او  دل 
»َرِبّ  بود  این  زد  که  حرفی  )ع(  یوسف 
إِلَْیِه«2؛  یَْدُعونَِني  ا  ِمَمّ إِلََيّ  أََحُبّ  ْجُن  الِسّ
از  بهتر  برایم  شکنجه  و  زندان  این  خدایا! 
این لذایذ جنسی است که زنان مصر مرا به 
آن دعوت می کنند. وقتی تقوا ملکه ی انسان 
أََحُبّ  ْجُن  الِسّ »َرِبّ  شد، آن موقع می گوید 
شکنجه  و  زندان  إِلَْیِه«؛  یَْدُعونَِني  ا  ِمَمّ إِلََيّ 
آن  دل  در  اگر  است؛  محبوب تر  من  برای 
زیر شکنجه ی  در  نمناک،  زندان  و  سیاهی 
مأمورین به سر ببرم برای من لذیذتر است.

وقتی ملکه ی تقوا در انسان حاصل شد، 
انسان از گناه بدش می آید و نسبت به گناه 
خودش  به زور  بخواهد  اینکه  نه  دارد؛  تنفر 
او اصاًل به گناه  را وادار به ترک گناه کند؛ 
نزدیک نمی شود و نفرت از گناه دارد؛ حاال 
کاله برداری،  جنسی،  شهوت  می تواند  گناه 

دزدی، قدرت یابی نامشروع و هرچیز دیگری 
او از مطلق گناهان نفرت دارد؛ زبان  باشد. 
چون  نمی چرخد  به دروغ  کسی  چنین 
پس  است؛  حاصل شده  برایش  تقوا  ملکه ی 
قدم اول این است که انسان سعی کند تقوا 
برایش ملکه و ترک گناه برایش عادت گردد.
......................................................................

1. صفتی راسخ در نفس انسان.)فرهنگ ابجدی؛ 
فواد افرام بستانی، ص 862(.

2. سوره ی مبارکه ی یوسف؛ آیه  33.

گام اول برای گناه نکردن؛ ایجاد ملکه تقوی
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کار دوم، خب اگر این ملکه ی تقوا برای 
ما حاصل شد، چه کنیم که در مواقع وساوس 
قرار  گناه  دل  در  دوباره  شیطانی،  و  نفسانی 
عادت  و  ملکه   این  که  کنیم  چه  نگیریم؟ 
ضعیف نشود و کم کم برای انسان سقوط ایجاد 
نشود؟ کار دوم این است که شما ملکه ی  تقوا 

را مدیریت کنید.
انسان  شما  و  من  خواهران!  و  برادران 
هستیم؛ تفاوت عمده ی انسان و موجودات دیگر 
در این است که او قدرِت اراده دارد؛ اگر او در 
جایی قرار گرفت که قدرت اراده اش را از دست 

داد، انسانیت خودش را از دست  داده است.
را  تقوا  ملکه ی  اراده،  با  می توان  چطور 
مفاسد  تمام  منشأ  »دل«،  کرد؟  مدیریت 
به  ما  اراده ی  حوزه ی  در  که  خرابی هایی  و 
وجود می آید؛ ما بادل مدیریت کنیم؛ باید دم 
راهروی دل، این اراده را حاکم کنیم؛ نگذاریم 
هر خواسته ای وارد دل شود؛ نگذاریم دلمان 
همه چیز را بخواهد؛ اگر اراده  ی ما بر خواسته ی 
دلمان حاکم شد، قدرت مدیریت تقوا را داریم.

 برادران و خواهران جوان! شما در ابتدای 
زندگی خود هستید؛ در شروع یک زندگی پر 
ماجرا و پر فراز و نشیب قرارگرفته اید؛ حواستان 
جمع باشد که اگر اراده ی شما از اآلن ضعیف 
ناتوان  دل،  خواسته های  مقابل  در  و  شود 
شوید، تمام سرنوشت خودتان را به ظلمت و 
نکبت تبدیل خواهیدکرد.  اگر بنا شد در برابر 
دلخواهتان اراده نداشته  باشید و هرچه دلتان 
خواست تسلیم شوید، زندگی  شما تباه است 
و آینده ی خود را از بین برده اید؛ نه تنها در 
خدا،  بندگی  عرصه های  و  معنویت  حوزه ی 
حتی در زندگی مادی و پیشرفت های مادی 

و اجتماعی سقوط می کنید.
به  هوش  و  استعداد  دارای  جوانی  چرا 
می شود؟!  تبدیل  پوچ  و  بی ثمر  معتاد  یک 
نیست؛  دلخواهش  بر  حاکم  اراده اش  چون 
گاهی با بعضی از این جوان های معتاد برخورد 
اگر  و  دارند  فوق العاده  استعداد  که  می کنیم 
درس می خواندند، یک نخبه و نابغه می شدند؛ 
منتهی در چنگال دیو وحشی اعتیاد، خود و 
برای  نصیحت  کرده است.  بدبخت  را  خانواده  
چنین شخصی فایده ای ندارد؛ زیرا که کسی را 
نصیحت می کنند که آگاهی و تشخیص ندارد 
اما این فرد دارای تشخیص است و فاقد ارده؛ 

اراده او در برابر خواهش دل ضعیف است.

برادران و خواهران! مراقب باشید به آنجایی 
می کند  ناتوان  و  تضعیف  شمارا  اراده ی  که 
نروید؛ چرا شخصی به به جایی برود که اراده ی 
ترک گناه وی را دچار ضعف و ناتوانی می کند؟ 
در انتخاب شغل نباید تنها به درآمد و سودش 
نگاه کنیم بلکه باید دید آیا این شغل، شغلی 
اراده ی تو را کاماًل تضعیف کند؟  نیست که 
تضعیف  اراده ات  می دهی  احتمال  که  جایی 
انتخاب  شود، آنجا قدم نگذار و آن مسیر را 
راه   بهترین  بر دل،  اراده  نکن؛ پس حکومت 

برای مدیریت ملکه ی  تقوا است. 
خدایا! به عزت اولیائت همه ی ما و عزیزان 
ما را از ولنگاری های دل و دلخواه عنایت فرما. 
ما  همه ی  به  قوی  اراده ی  پروردگارا! 
مخصوصاً به برادران و خواهران جوان ما عنایت 

فرما. 
پروردگارا! نقطه ی کمال عزت و عظمت 
مسلمین که نقطه ی فرج و ظهور موالیمان 
بقیه اهلل است را تعجیل فرما و ارواح مطهره ی 
شهدا و روح مطهر امام بزرگوار ما را از همه ی 

خیرات و برکات مردم ما بهره مند گردان.
خدایا! سایه ی پربرکت مقام معظم رهبری 
بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک ما در 
جبهه های کفر و نفاق و استکبار، ذلیل و نابود 

و ریشه کن گردان.

گام دوم برای گناه نکردن؛ مدیریت ملکه تقوی
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خطبه دوم: عباد اهلل! اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

این ایام، مقارن با سالروز والدت با سعادت صدیقه ی کبری، فاطمه ی زهرا )س( است؛ این ایام سعید را به محضر  شما عزیزان تبریک 
و تهنیت عرض می کنم.

شهید نواب صفوی الگوی غیرتمندی دینی بود

دیروز، روز سی ام دی، مصادف با سالروز 
غیرتمندی  الگوی  و  اسوه  جان گداز  شهادت 
حجت االسالم والمسلمین  مرحوم  دینی، 
جناب آقای سید مجتبی نواب صفوی ویاران 

فداکارش، در عرصه فداییان اسالم بود.
غیرتمندی  الگوی  صفوی  نواب  شهید 
دینی بود؛ او از مقابل هیچ گناه مورد غضب 
حوزه  در  چه  و  سیاست  حوزه  در  چه  خدا، 

نمی گذشت؛  بی تفاوت  اجتماعی،  زندگی 
با  هرکجا منکر صریحی را مشاهده می کرد، 
تمام قدرت مقابل آن می ایستاد و تا مرز نثار 
جان با موارد غضب پروردگار مقابله می کرد و 
در این مبارزه نیز شجاعت، اخالص، غیرت و 

ازخودگذشتگی داشت.  
در فقرات مقدسه ی زیارت جامعه کبیره 
یکی  )ع(،  معصوم  امام  مقدس  محضر  در 
این گونه  امام  مقدس  وجود  ویژگی های  از 
في  أنفسکم  بذلتم  »و  است  توصیف شده 
مرضاته و صبرتم علی ما أصابکم في جنبه«1؛ 
شما کسی هستید که جانتان را درراه خدا بذل 
کردید؛ آنجایی که درراه خدا به شما مصیبت 
شما  می کردید؛  مقاومت  شما  می شد،  وارد 
کسانی بودید که مسیر حق را دنبال و با ناحق 

مبارزه می کردید.
اگر کسی بخواهد در بین غیر معصوم، رنگ 

و بوی این دو ویژگی را مشاهده کند، مرحوم 
شهید نواب صفوی عنصر پاکی بود که این دو 
ویژگی در او ظهور و بروز داشت؛ او با وجود 
خفقان نظام طاغوتی، باکمال قدرت با طاغوت 
مقابله می کرد، تا جایی که حتی بزرگ ترین 
خطرها را برای اینکه قدمی در راه خدا بردارد و 

نهی از منکری انجام دهد، می پذیرفت.
قرار  خداوند  مقابل  در  قیامت  روز  اگر 
)ع(  معصوم  امام  که  ما  بگوییم  و  بگیریم 
نبودیم، ما که عرضه ی ایستادن و فداکاری در 
کنار سیدالشهدا )ع( را نداشتیم، نواب صفوی 
را به ما نشان می دهند و می گویند شما امام 
و معصوم نبودید، اما مگر این آقا انسان عادی 
نبود که تمام عمرش را در مقابل منکر جنگید 
و هستی و جانش را داد؟! این افراد برای ما 

حجت هستند و راه را به ما نشان می دهند.
................................................................................
1. کلیات مفاتیح الجنان؛ شیخ عباس قمی، ص 546.

مردم نسبت به بدحجابی اظهار انزجار کنند
نظام حکومتی ما نظام اسالمی است؛ اما 
متأسفانه در مظاهر دین مداری در عرصه ی 
زندگی اجتماعی، با مشکالتی مواجه هستیم. 
وضعیت بی حجابی در شهرها و اصرار عناصر 
با مبانی  بر بی عفتی زنان، کجایش  ناهنجار 
اسالمی ما سازگار است؟ امروز که نظام دینی 
این قدر  باید  ما  اجتماعی  مظاهر  آیا  داریم؛ 
ماالمال از مظاهر بی عفتی و بی حیایی باشد 
و در مقابل آن ما نیز بی تفاوت باشیم؟ حرف 
انتظامی،  نیروی  می گویند  می زنیم  که  هم 
بگیرند؛  را  کار  آن  جلوی  دولت  و  دادگاه 
مسئله که این ها نیست؛ این موضوع باید به 

صورت مردمی حل شود.
این خانم بدحجاب و ولنگار باید احساس کند 
که مردم از پوشش او بدشان می آید و از تیپ او 
انزجار دارند؛ این اظهار انزجار، یک تکلیف الهی 

برای شما مردم در نهی از منکر است.
یکی از فرماندهان نیروی انتظامی به بنده 
می گفت »بروم جلوی بدحجابی را بگیرم؟ با 
 20 وظیفه  افسر  یک  با  بگیرم؟  کسی  چه 
ساله که خودش جوان و کوه غریزه ی جنسی 
را  دختر  این  جلوی  برو  بگویم  او  به  است؟ 
را  صورتش  و  بپوشاند  را  مویش  بگو  بگیر؟ 
بگیرد؟ فرستادن او به سراغ این دختر از انکر 

منکرات است«؛ این طور که نمی شود جلوی 
بی حجابی و بدحجابی را گرفت؛ بلکه مردم 

باید از این رفتار اظهار نفرت کنند.
ما باید تکلیِف خود را در مبانی اعتقادی، 
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»حجـاب« عامل صیانـت زن

عاطفی،  ازنظر  ویژه   ساختار  یک  زن 
احساسی، فکری و جسمانی دارد؛ بحث تفاوت 
جنسیت  مسئله ی  در  تنها  مرد  و  زن  بین 
گشته  موجب  ساختاری  تفاوت  این  نیست؛ 
که در بسیاری از موقعیت هایی که مرد کارآمد 
نیست، زن کارآمد باشد؛ در بسیاری از عرصه ها، 

زناِن هنرمندی هستند که هیچ هنری در آن 
عرصه از مرد برنمی آید؛ اما ساختار ویژه ی زن 
اقتضا میکند که وی از نظر جسمی آسیب پذیر 
اگر زن صیانت شد،  باشد؛  و محتاج صیانت 
شخصیت، مقام و عظمتش محفوظ می ماند؛ 
اما اگر صیانت نشد، تمام عظمتی که دارد از 

بین خواهد رفت و مورد تجاوز قرار می گیرد.
در اسالم و در قرآن، هرکجا که بر حجاب 
سرش  پشت  است،  داده شده  دستور  زن 
زن  که  است  این   برای  امر  این  که  می گوید 
َفَیْطَمَع  بِالَْقْوِل  تَْخَضْعَن  »َفاَل  نبیند.  آسیب 
الَِّذي فِي َقلِْبِه َمَرٌض َوُقلَْن َقْواًل َمْعُروًفا«1؛ زنان 
نباید صدای نرم و نازک از خودشان دربیاورند 
تاکسی که در دلش بیماری هست به این زن 

طمع نکند؛ مسئله در اینجا، مسئله صیانت از 
زن است.

أَیَُّها  »یَا  می فرماید  احزاب  سوره  آیه 59 
الُْمْؤِمِنیَن  َونَِساءِ  َوبََناتَِک  ِلَْزَواِجَک  ُقْل  ِبُيّ  الَنّ
أَْن  أَْدنَی  َذلَِک  َجاَلبِیِبِهَنّ  ِمْن  َعلَْیِهَنّ  یُْدنِیَن 
یُْعَرْفَن َفاَل یُْؤَذیَْن َوَکاَن اهلَلّ َغُفوًرا َرِحیًما«؛ ای 
پیغمبر به همسرانت، دخترانت و زنان مؤمنین 
بگو چادر سر کنند؛ »َجاَلبِیب« جمع »جلباب« 
بعد  و  است  سراسری  پوشش  معنای  به  و 
می گوید چرا چادر سر کنند؟ »أَْن یُْعَرْفَن َفاَل 
یُْؤَذیَْن «  به خاطر این که شناخته شوند و مورد 

اذیت واقع نشوند، این برای صیانت است.
.....................................................................

1.  سوره ی مبارکه ی احزاب؛ آیه 32.

در  و  اسالم  با  نسبت  در  رفتاری  و  فکری 
این که یک  با  آیا  خصوص زن روشن کنیم. 
بنده در فضای  امثال  با مسخره کردن  عده 
با  بافتن،  خرافات  و  کردن  حّرافی  مجازی، 
مأموریت هایی که از خارج دارند، تمام شعائر 
دینی و مقدسات ما را به باد تمسخر بگیرند و 

ما نیز تماشاچی باشیم، تمام می شود؟

زن و مرد در تمام حدود آزادی و رفاه اجتماعـی برابر هستند
دارای  زن  جایگاه  خصوص  در  اسالم 
و  حالل  از  غیر  اندیشه  این  است؛  اندیشه 
حرامی است که در مورد زن دارد؛ اسالم در 
دنیا مکتب خاصی برای شخصیت زن دارد که 
نمود آن صدیقه ی اطهر )س( است؛ اسالم با 
و  زن  ندارد.  ضدیت  زن  و شخصیت  آزادی 
مرد در تمام حقوق انسانی با یکدیگر مشترک 
هستند. از دیدگاه اسالم در شئون اسالمی، 
هیچ مردی بر هیچ زنی برتری ندارد؛ در تمام 
حدود آزادی و رفاه اجتماعی، همان طور که 
مرد باید برخوردار باشد زن نیز باید برخوردار 
باشد؛ اما بی حجابی زن در جامعه، آزادی زن 

نیست بلکه آزادی مردان است.

اینکه زنی در مقابل چشمان مردها ظهور 
پیدا کند و اندامش در رهگذر نگاه شهوت آمیز 
مردها واقع شود؛ آزادی مردان است نه زنان. 
آزادی زن در این است که بتواند خودش را 

صیانت کند و مورد تجاوز ستمکارانه ی یک 
مرد -ولو در حد یک نگاه و تماشا- قرار نگیرد؛ 
این امر آزادی زن است نه این که دیگران از او 

آزادانه استمتاع جنسی کنند.
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تا  است  موظف  اسالمی  نظام جمهوری 
صیانت زنان را در عین تفریح و ورزش فراهم 
کند. زنان از تمام حدود و حقوق اجتماعی که 
مردان برخوردار هستند، برخوردار هستند و 

باید آزادانه ورزش و تفریح کنند.
مراجع تقلید و مقام معظم رهبری فتوا 
داده اند که دوچرخه سواری زن در منظر مرد 
به  و  است  تبّرج  چون  است؛  حرام  نامحرم، 
نص قرآن نهی شده است؛ بنابراین زنان نباید 
در حضور مردان سوار دوچرخه شوند؛ اما آیا 
و  اسب سواری  دوچرخه سواری،  از  باید  زنان 
چنین ورزش هایی در جامعه محروم باشند؟ 
باید صیانت  بلکه  باشند؛  نباید محروم  خیر! 

شوند و مصونیت برای آنان ایجاد شود.
مقدس  مشهد  محترم  شهردار  از  بنده 
تشکر  کردند  صادر  که  دستوری  خاطر  به 
می کنم. شهردار مشهد مقدس دستور داده 
هکتار،  پنج  باالی  پارک های  تمام  برای  تا 
تفریح  مکان هایی مخصوص جهت ورزش و 

بانوان فراهم شود.
زنان باید بتوانند با کمال آزادی و صیانت، 
فوتبال  بازی  میدان  کنند؛  ورزش  و  تفریح 
مرد هستید  است، شمایی که  جای هیجان 
و آنجا می روید، چقدر هیجان پیدا می کنید؟ 
طبیعی است که چند خانم، که ازنظر عاطفی و 
احساسی به مراتب از مردها حساس تر هستند، 
هیجان بیشتری پیدا  کنند؛ بروز و ظهور این 
هیجان ازنظر مراجع تقلید حرام است؛ اگر این 

صدا و هیجان زن بلند شود و طوری باشد که 
مردان را تحریک کند، حرام است.

این که می گویند فیفا ما را مجبور کرده 
شرکت  فوتبال  بازی  تماشای  در  زنان  که 
کنند، این نیز از شیطنت ها و رذالت های یک 
عده بی دین، ضدانقالب و خارج نشین است که 
فیفا را تحریک کردند؛ در غیر این صورت تا 
اآلن فیفا به این موضوعات کاری نداشت. حاال 
چه کار کنند؟ زنان از تماشای فوتبال محروم 
باشند؟ زن ها تنها به همین آینه ی تلویزیون 
ببینند،  را  فوتبال  از همین جا  و  اکتفا کنند 
اسالمی  نظام  نظام،  این  هستند؟  زن  چون 
است؛ مسئولین ورزشی نظام باید مکان هایی 
را مخصوص زنان آماده کنند تا آنان در این 
دستگاهی  آن  داشته باشند.  صیانت  مکان ها 
در  قهرمانی  ورزش  توسعه ی  مسئول  که 
کشور است، مسئول ایجاد صیانت برای زنان 
در مسئله تماشای مستقیم فوتبال نیز هست 

و این اقدام را باید انجام بدهد.
برادران و خواهران! با دین دشمنی نکنید. 
افراد بی دینی در فضای مجازی حرف های 
امثال بنده را تحریف و پس وپیش می کنند و 
البته ما وحشتی از این حرف ها نداریم؛ الگوی 
ما در راه خدمت و فداکاری دینی، نواب صفوی 
است؛ ما با همه قدرت در عرصه غیرتمندی 
این حرف ها  از  نیز  باکی  و  ایستاده ایم  دینی 

نداریم.
غیرت دینی شما نباید اجازه دهد تا یک 

عده اراذل به حالل و حرام خدا حمله کنند 
و احکام دین و آیات قرآن را زیر پا بگذارند. 
کنیم  فراهم  را  شرایطی  که  وظیفه داریم  ما 
تفریح ها  و  ورزش ها  اقسام  و  انواع  زنان،  تا 
به  باشند؛  داشته  صیانت  و  حفاظت  با  را 
مجلس،  در  متدین  عناصر  منظور  همین 
تا  باشند  داشته  را  الزم  برنامه ریزی های 
خواهران و دختران ما باکمال صیانت از هر 
نوع جریان غیردینی و غیرشرعی بتوانند از 

انواع ورزش ها و تفریح ها لذت ببرند.
خدایا! به عزت اولیائت، به کسانی که در 
مقام توسعه ی حدود شرعی و احکام شریعت 
در این کشور مردانه فداکاری می کنند توفیق 

و عافیت کامل عطا کن.
پروردگارا! نقطه ی کمال حکمرانی دینی 
بقیه اهلل  موالیمان  ظهور  و  فرج  نقطه ی  که 
است را تعجیل فرما و ارواح مطهره ی شهدا 
و امام بزرگوار ما را از مجموعه ی عبادات و 

اعمال خیر ما بهره مند گردان.
معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  خدایا! 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک 
ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و 

نابود و ریشه کن فرما.

زنان باید بتوانند با آزادی و صیانت تفریح و ورزش کنند
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