
 این کتاب مجموعه گفتارهــا و نظرات رهبر 
انقالب دربــاره ی کتاب و کتاب خوانی اســت 
کــه در دیدارهــای مختلــف نویســندگان و 
مســئوالن فرهنگی و نیز بازدیدهای ایشــان 
از نمایشــگاه های کتاب بیان شــده است. این 
بیانات در چهــار فصل با عنوان هــای اهمیت 
کتــاب و کتاب خوانی، من و کتــاب، نقد وضع 
موجود و چه باید کرد تنظیم شده و فصل پنجم 
و ششم به یادداشــت ها و دست خط های ایشان 
در کتاب های مختلف )عمدتاً بــا موضوع دفاع 

مقدس( اختصاص یافته است.
در صفحه نخست کتاب به نقل از رهبر انقالب آمده 
است: »من هر زمان که به یاد کتاب و وضع کتاب در 
جامعه ی خودمان می افتم، قلبا غمگین و متاسف 
می شــوم. این به خاطر آن است که در کشور ما به 
هر دلیلی که شما نگاه کنید، باید کتاب اقال ده برابر 

این میزان ، رواج و توسعه و حضور داشته باشد.«  

تهذیب کنید خودتان را آقا!

شما جوان ها باید خودتان را مهیا کنید برای آتیه... 
ما آتیه مان تمام شــد دیگر. من چند ســال دیگر 
هستم؟ من هفتاد سالم است؛ از ما تمام شد. ما این 
نَفس های آخر هســتیم، چند روز دیگر می گذرد 
و تمام می شود. شــما برای آتیه اسالم باید به درد 

بخورید... باید مجهز بشوید. دست های دشمن های 
کثیر برای شما هســت از هر طبقه. مجهز بشوید؛ 
تهذیب کنید خودتان را آقــا. اخالقتان را تهذیب 
کنید. حب دنیا را از دلتان بیرون کنید- این دنیای 
ناداشته! آنها حب دنیا دارند، دنیایش را هم دارند؛ 
من و شما ُحبَّش را داریم! آن مفسده اش را داریم، 
آن مصلحتش را نداریم! خودش را نداریم، حبش را 

داریم! ُحبُّ الُدنیا َراُس کلِّ خطیئه ... دین اســالم، 
دین ما را، از بین می برد ایــن حب نفس؛ این حب 
جاه؛ این حب مسند- این ها دین را از بین می برد. 
یک قدری فکر کنید که این حب را از دلتان بیرون 
بکنید. چیزی نیســت. آخر این صحیح نیست که 

اینها حب دنیا داشته باشند؛ آن هم این دنیا!  
شهریور ۱۳۴۶ هجری شمسی

)(امام حسین
 نمونه کامل پاسدار اسالم

 این ابتکار جالب که روزی به نام پاسدار 
را ارتبــاط بدهنــد با میالد مســعود 
سیدالشــهداء)(، یــک ابتــکار پرمغــز و 
جهت دهی است... زیرا داعیه ی سپاه پاسداران، 
داعیه ی بزرگــی اســت: پاســداری از انقالب 
اســالمی. این معنا -معنای پاسداری - با همه ی 
ابعاد آن، بــا همه ی ابزارها و وســائل ممکن، در 
وجود مقدس سیدالشهداء )( متجسد است... 
این که در مقابله ی با حرکت انحرافی فوق العاده 
خطرناک آن روز، امام حســین)( می ایستد، 
این میشــود یک درس، که خود آن بزرگوار هم 
همین را تکرار کردند؛ یعنی کار خودشــان را به 
دستور اسالم مستند کردند: »اّن رسول ا... قال: 
من رأی سلطانا جائرا مستحاّل لحرمات ا... ناکثا 
لعهد ا... مخالفا لسّنة رسول ا... یعمل فی عبادا... 
باالثم و العدوان فلم یغّیر علیه بفعل و ال قول کان 
حقاّ علی ا... ان یدخله مدخله«؛)۱( حضرت این را 
بیان کردند. یعنی من وظیفه ام این است، کاری 
که دارم انجام میدهم، بایستی ابراز مخالفت کنم، 
باید در جاده ی مخالفت و ایستادگی قدم بگذارم، 
سرنوشــت هرچه شــد، بشــود؛ اگر سرنوشت 
پیروزی بود، چه بهتر؛ اگر شهادت بود، باز هم چه 
بهتر. یعنی اینجوری امام حسین )( حرکت 
کردند. این شــد ایثار کامل و اسالم را هم حفظ 

کرد. 90/3/۱4 
 ۱( بحاراألنوار، ج 44، ص 3۸۱

ارزش حضرت اباالفضل 
به معرفت او به امام زمانش است

چیز دیگــری کــه بنــده در بعضی از 
خوانندگان جلسات مداحی اطالع پیدا 
کــردم، اســتفاده ی از مدح هــا و تمجیدهای 
بی معناست، که گاهی هم مضر است. فرض کنید 
راجع به حضرت اباالفضل )سالم ا... علیه( صحبت 
میشــود؛ بنا کنند از چشــم و ابروی آن بزرگوار 
تعریف کردن؛ مثاًل قربون چشــمت بشــم! مگر 
چشــم قشــنگ در دنیا کم اســت؟ مگر ارزش 
اباالفضل به چشمهای قشنگش بوده؟! اصاًل شما 
مگر اباالفضــل را دیده اید و میدانید چشــمش 
چگونه بوده؟! اینها سطح معارف دینی ما را پایین 
می آورد. معارف شیعه در اوج اعتالست.... ما با این 
معارف نباید شوخی کنیم. ارزش اباالفضل العباس 
به جهاد و فداکاری و اخــالص و معرفت او به امام 
زمانش است؛ به صبر و اســتقامت اوست؛ به آب 
نخوردن اوست در عین تشنگی و بر لب آب، بدون 
این که شرعاً و عرفاً هیچ مانعی وجود داشته باشد. 
ارزش شهدای کربال به این است که از حریم حق 
در سخت ترین شــرایطی که ممکن است انسان 
تصورش را بکند، دفاع کردند. انسان حاضر است 
در یک جنگ بــزرگ و مغلوبه بــرود و احیاناً در 
حرارت جنگ ُکشته هم بشــود اما شهید شدِن 
این طوری در آن میدان جنگ، با شهید شدن در 
صحنه ی کربال، بــا آن غربت، با آن فشــار، با آن 
تشنگی، با آن تهدید به اذیت و آزار کسان انسان، 

خیلی تفاوت دارد. ۸4/5/5  

سالم بر خط حزب ا...، نشریه به طور مداوم در 
شهرستان دارالوالیه)جیرفت ( بخصوص نمازجمعه ها 
توزیع میشود وروز به روز طرفدارانش بیشتر می شوند.

لبیک یاخامنه ای

 3887***912: سالم و خدا قوت. ممنون از 
» مطهری های دهه 90 « و مخصوصا این نکته »فارغ 
از شخصیت های انگشت شماری که هم اکنون چنین 

نقشی را ایفا می کنند«. 

3154***914: طلبه هاي حوزه علمیه بناب 
)که این هفته نامه هر هفته در این مکان مقدس تکثیر 
میشود( از تمام مسئولین خط حزب ا... تشکر مي کنند. 

درباره شــجاعتهای مدافعان حــرم وحزب ا... 
لبنان که رهبرانقالب به جهانیان گوشــزد می کنند 
مطالب بیشتری بنویسید تا مردم کشورمان قدر  این 

دو نعمت را بدانند.  باتشکر
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رشوه برای جلوگیری از اختالس! 
 س: اگر در یکــی از اداره هــای دولتی اختالس از 
بیت المال صورت بگیرد و این اختالس استمرار داشته 
باشد و شــخصی این توانایی را در خود ببیند که اگر 
مسئولیت آن اداره را بر عهده بگیرد، می تواند این وضع 
را اصالح کند، و این کار هم فقط از طریق دادن رشوه 
به یکی از کسانی که مسئول آن هستند، امکان پذیر 

است، آیا دفع افسد به فاسد است، جایز است یا خیر؟
ج: وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع 
می شــوند، نهی از منکر با رعایت شرایط و ضوابط 
شرعی آن اســت، و توســل به رشــوه و راههای 
غیرقانونــی برای هــر عملی هرچند بــه منظور 
جلوگیری از فســاد، جایز نیســت. البته، با فرض 
وقوع چنین عمِل خالِف شرع و قانون در کشوری 
که نظام اسالمی بر آن حاکم است، وظیفه مردم به 
مجرد عجز شخصی از امر به معروف و نهی از منکر 
ساقط نمی شود، بلکه واجب است که به نهادهای 

مربوط اطالع داده و موضوع را پیگیری نمایند.

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حدیث مدحشـرح منرب

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

قدردانی می کنم از خدمات و زحمات دلســوزانه جمعیت مامایی کشــور که با صبر، دانش و 
تجربه، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت حرفه ای، مهمترین نقش را در حفظ سالمت مادر 
و کودک ایفا می کنند. بر همین اســاس، تمام مردان و زنان مرهون منت ماماها هستند و این 
قشــر نیز همواره از احترام و تکریم ویژه ای در میان مردم برخوردار بوده است. فرهنگ سازی 
مسئله ای مهم و اصلی در ترغیب جامعه ی زنان به استفاده از خدمات مامایی و زایمان طبیعی 
اســت. متخصصین باید زیانهای ناشــی از وضع حملهای غیر طبیعی و همچنین فواید و آثار 
مثبت زایمان طبیعی در حفظ ســالمت مادر و کودک را مکرراً در مجامع عمومی و رســانه ها 
تبیین کنند. تولید و افزایش نســل اهمیــت فراوانی دارد و زایمان طبیعــی و نقش خدمات 

مامایی در این فرآیند برجسته است.  93/2/۱5   

تمام مردان و زنان مرهون منت ماماها هستند
ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

جمهوری اسالمی ایران؛ منادی وحدت در جهان اسالم
حضور حضرت آیت ا... خامنه ای - رئیس جمهور وقت - در پنجمین کنفرانس اندیشه اسالمی در  بهمن 1365.

این کنفرانس از سال 61 و به میزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شده است.

  ناشر: سوره مهر
 نوبت چاپ: سی و سوم

 تعداد صفحات: ۱2۸

من و کتاب
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حتی اهل انصاف، احتمال 
  )(پیروزی حرف پیامبر

را نمی دادند

سالروز مبعث نورانی رسول اکرم )( مبارک باد

4

)(امام حسین
 نمونه کامل پاسدار اسالم

 

حلول ماه شعبان و میالد سیدالشهداء مبارک باد

طرح کلی اندیشه اسالمی
 استاد سید علی خامنه ای

یک پیشنهاد خواندنی در بهار کتاب

نمونه ای از شهدای دانشگاهی انقالبی
دانشگاه ]صنعتی شریف[، در گذشته شــهدای معروف و نام آوری داشته است؛ مثل »شهید عّباسپور«، »شهید 
وزوایی«، »شهید شوریده« و خوِد »شــهید شــریف واقفی« در قبل از انقالب. اینها هر کدام یک شهیدند؛ اما با 
شخصیتی کاماًل متمایز و درخشــان. در تکوین جهاد ســازندگی، در جنگ تحمیلی، در ترکیب اّولیه سپاه، در 
فّعالیتهای انقالبی و سیاسِی ســالهای اّول انقالب، عناصری از برجستگان همین دانشگاه حضور داشتند؛ یعنی 
دانشگاهی که پیام دین و انقالب را به شکل بسیار بارزی دریافت کرد و آن را در میان دانشجویان، در میان اساتید، 

در میان رؤسای دانشکده ها و دانشگاهها و خوِد دانشگاه نشان داد.  7۸/9/۱

این شماره  تقدیم می شود  به شهیدان

عّباسپور وزوایی

شریف واقفیشوریده

3

بدون اخالص، شخصیت امام )( هم 
برای پیشبردانقالب  کافی نبود

»اخالص« گره گشای همه ی کارهاست

رشوه دادن برای جلوگیری
 از اختالس بیت المال !

4

انقالبی جامعه

آموزشی احکام

چرا رهبر انقالب  
دربرابر هجوم  زبان  های  بیگانه

و حفظ زبان فارسی
 دغدغه دارند؟

استعمار زبانی
یا زبان استعمار
»ناگهان از گوشه یی یک نفر 
تشخیص داده که باید ما به 
کودکان دبستانی، از کالس 
اول - یــا حّتی پیش دبســتانی - زبان 
انگلیســی یاد بدهیم؛ چرا؟ وقتی بزرگ 
شــدند، هر کس نیاز دارد، میرود زبان 
انگلیســی را یاد میگیرد. چقدر دولت 
انگلیس و دولت امریــکا باید پول خرج 
کنند تــا بتوانند این طور آســان زبان 
خودشــان را در میان یک ملت بیگانه 
ترویج کنند؟ ... بنده بــا فراگرفتن زبان 
خارجی صددرصد موافقم؛ نه یک زبان، 
بلکه ده زبان ... منتها این کار جزو فرهنگ 

جامعه نشود. ۸4/2/۱2«

"ایزاک چاتینــر"، نویســنده ی روزنامه های 
نیویورک  تایمــز و نیویورکر در یادداشــتی 
با عنــوان "دنیاي زبــان، زبان دنیــا"، از قول 
پژوهشــگری آمریکایی می نویسد که مردم 
کشور آمریکا، آنچنان از اشــغال کشورشان 
توسط انگلیسی ها به ستوه آمده بودند که به 
هر طریق ممکن، درصــدد ایجاد "لهجه ای" 
کامال متفاوت از انگلیسی ها برای خود بودند. 
بدین ترتیب، شکل گیری لهجه ی آمریکایی 
زبان انگلیســی، اتفاقی کامــال عامدانه و در 
واکنش به دخالت دولت انگلیس بود. تفاوت 
لهجه ی آمریکایی هــا اگرچه مبتنی بر همان 
زبان انگلیســی بود، اما خود عاملی بود برای 
نشــان دادن تمایزات فرهنگی و هویتی بین 
مردم خود و انگلیســی ها. چاتینر در ادامه ی 
مطلب خــود چنیــن می نویســد: "یکي از 
پرســش هایي که مک کرام در کتابش مطرح 
کرده این اســت که اگر به جاي انگلیسي ها، 
مردم کشــور اســتعمارگر دیگــري- مثال 
فرانســوي ها یا اســپانیایي ها- بــه آمریکا 
مي آمدند، باز هم تمایل به ایجاد زباني متفاوت 

2 از زبان انگلیسِی بریتانیا وجود داشت؟ 

همواره  کتاب  معرفی  سنت 
جزئــی از ســیره حضرت 
آیت ا... العظمی خامنه ای بوده 
است. خود ایشان در این باره می فرمایند 
که: »قبلها در دوران مبارزات، خود من این 
کار را میکردم؛ یعنی اصــالً کتابهایی را 
میخواندم، به قصد این که ببینیم به درد چه 
کســی میخورد، یا کجاهایش به درد چه 
کسانی میخورد و یادداشــت میکردم. 
جوانانی که با من رفت و آمد داشــتند - 
عمدتاً در مشهد، یا در دوره ای که مشهد 
نبودم؛ تبعید بودم - من اسم میدادم که این 
کتابها را بخوانید، این کتابها هم متنّوع بود. 
االن هم میشود این کار را کرد و مجموعه ای 

را در نظر گرفت. 77/۱۱/۱3«
خط حزب ا... در طول 44 هفته ای که منتشــر 
شده است، تعدادی از کتاب هایی را که معظم له 
به دیگران پیشنهاد داده اند معرفی کرده است. 
در آستانه »بهار کتاب«، یکی از خواندنی هایی 
که  خوب است نیروی حزب اللهی برای افزایش 
»ســطح معرفتش« مطالعه کند، کتاب »طرح 
کلی اندیشه اسالمی« است.  طرح کلی اندیشه 
اســالمی در قرآن، مجموعه فرمایشات آیت ا... 
خامنه ای در ماه رمضان ســال 1353هجری 
شمسی در مسجد امام حسن)ع( مشهد است. 
این کتاب در اواســط دهه پنجــاه و در دوران 
مبارزه پهلوی به صورت ناشــناس چاپ شــد. 
در اسناد ســاواک درباره کتاب چنین گزارش 
شده اســت که: »آقای ســیدعلی خامنه ای، 
امام جماعت ســابق مســجد کرامت )واقع در 
چهارراه نادری( به علت تبلیغات علیه حکومت 
وقت و پشــتیبانی از آیــت ا... خمینی چندین 
ماه به زندان رفــت و اخیراً از زندان آزاد شــد. 
او کتاب هایی که اخیراً نوشــته و یا می نویسد 
]را[ به نام ســیدعلی حســینی چاپ و منتشر 
می کند، برای اینکه او را نشناســند؛ چون که 
 3  او به ســیدعلی خامنه ای معروف است
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چرا رهبر انقالب دربرابر هجوم زبان  های بیگانه و حفظ زبان فارسی دغدغه دارند؟

# هویّت_مستقّل_مّلی_و_دینی |  اّولین چیزی که باید در جوان و نوجوان رشد و پرورش بدهیم
»ما ملـت ایـران، در محیـط بین المللـی، شـأن و جایـگاه و هویـت خودمـان را گم کـرده بودیـم. انقـالب ایـن هویّت و  کـلــیـد  واژه

جایگاه و شـأن را بـه ملـت ایـران برگرداند.79/۱2/22«»مسـلمانی ما نه تنهـا با ایرانـی بودن مـا در تضاد نیسـت، بلکه 
مکمل یکدیگر و منطبق بـر هم اسـت.70/۸/۸«»اّول چیزی که الزم اسـت بـرای دانش آمـوز خودمان در نظـر بگیریم، 
این اسـت کـه در او هویّت مسـتقّل ملّـی و دینی به وجـود بیاوریـم... هویّت مسـتقل و بـا عـّزت. جوانمان را جـوری بار 
بیاوریم کـه دنبال سیاسـت مسـتقل باشـد، دنبـال اقتصاد مسـتقل باشـد، دنبال فرهنگ مسـتقل باشـد؛ وابسـتگی، 
ُرکـون به دیگـران، اعتماد به دیگـران و تکیـه ی به دیگـران در وجـود او به عنوان یک روحیه رشـد نکنـد... هویّت مسـتقل وقتی 

بود؛ آن وقت اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکند...   فرهنگ مستقل معنا پیدا میکند. 95/2/۱3«.  

استعمار زبانی یا زبان استعمار
۱  مک کرام سعي کرده که از دو بعد به این پرسش، جواب 
بدهد. او مي نویسد زبان فقط وسیله اي ضروري براي برقراري 
ارتباط نیست؛ بلکه خواســته هاي مردم هر عصر را نیز مطرح 
مي کند و تمایل آنها به ایده هاي جدید و کلمات جدید را نشان 
مي دهد. بعضي ها مي گویند زبان ذاتا پدیده اي خنثي است؛ اما 
اگر بگوییم که زبان انگلیسي وضعیتي کامال متفاوت داشته، 

اصال اغراق نکرده ایم."
"زبان" را می توان یکی از پایه های اصلی هر فرهنگ و تمدنی 
تلقی کرد. بنابراین انتقال زبان از کشــوری به کشــور دیگر، 
به مثابه "انتقال فرهنگ" به آن کشور است. »االن آموزش زبان 
انگلیسی - بالخصوص زبان انگلیسی... خیلی رواج پیدا کرده، 
آموزشــگاه های فراوانی به وجود می آورند... همه ی کتاب های 
آموزش که خیلی هم با شیوه های جدید و خوبی این کتاب های 
آموزش زبان انگلیسی تدوین شــده، منتقل کننده ی سبک 
زندگی غربی است، سبک زندگی انگلیســی است. خب این 
بچه ی ما، این نوجوان ما و جوان ما ]که[ این را می خواند، فقط 
زبان یاد نمی گیرد؛ حتی ممکن است آن زبان یادش برود، اما 
آنچه بیشتر در او اثر می گذارد آن تأثیر و انطباعی ]است[ که بر 
اثر خواندن این کتاب از سبک زندگی غربی در وجود او به وجود 

می آید.« 92/9/۱9
از همین روی، حداقل از دو دهه پیش، پژوهش های بسیاری 
در این بــاب مخصوصا آثار ســوء یادگیری بــدون برنامه ی 
زبان انگلیســی نوشته شده اســت. ظهور اصطالحاتی چون 
"امپریالیسم زبان انگلیسی" نیز تحت تأثیر همین فضا بوده 
است. "رابرت فیلیپسون"، زبان شــناس انگلیسی در کتاب 
خود بــا عنوان "امپریالیســم زبانی"، در کنار اشــکال دیگر 
استعمار کشــورها چون امپریالیســم اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و...، از امپریالیســم زبان انگلیسی نیز به عنوان شکل 
نوینی از استعمار در دوران حاضر یاد می کند. از نظر او، ترویج 
زبان انگلیسی توســط دو کشــور آمریکا و انگلیس در سایر 
کشورها، به منزله ی "نفوذ و اســتیال" یافتن در آنها به شکلی 
نرم و آرام اســت. از نظر فیلیپســون، ترویج زبان انگلیسی از 
طرفی موجب افزایش منافع غرب در کشورها شده و از طرفی 
دیگر، فرهنگ ها و زبان های ملــی و محلی را در بلندمدت به 
ســمت تضعیف یا نابودی پیش می برد. »هــر جا انگلیس ها 
وارد شدند، زبان مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیسی؛ اگر 
زبان رقیبی وجود داشــت، آن را از بین بردند. در شبه قاره ی 
هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود؛ تمام نوشتجات، 
مکاتبات دســتگاه های حکومتی، دولتی، مردم، دانشوران، 
مدارس عمده، شخصیت های برجسته، با زبان فارسی انجام 
می گرفت. انگلیس ها آمدند زبان فارســی را بــا زور در هند 

ممنوع کردند، زبان انگلیسی را رائج کردند.« 9۱/7/23
"جواهر لعل نهــرو" در کتاب خود با عنــوان "نگاهی به تاریخ 
جهان"، به همین موضوع اشــاره می کند که چگونه تبلیغ و 

آموزش زبان انگلیسی توسط عمال این کشور در هند، موجب 
به وجود آمدن طبقه ای جدید در این کشور شد که با مردم خود 
هیچ ارتباطی نداشت. او چنین می نویسد: "آموزش انگلیسی 
در هند هدفش پرورش کارمندان اداری و در عین حال، آشنا 
ساختن هندیان با جریان های فکری غرب بود. در نتیجه یک 
طبقه ی جدید در هند به وجود آمد. طبقه ای که آموزش زبان 
انگلیسی یافته بود. این طبقه هرچند تعدادش محدود بود و با 
توده های مردم هم تماس و ارتباط نداشت اما باالخره رهبری 

نهضت های ملی تازه را عهده دار گردید."
شــاید به همین دلیل بود که دولت چین، در ســال 2010، 
کاربرد زبان انگلیسی را در رسانه های دیداری و مجازی چین 
ممنوع اعالم کرد. دولت چین، سیاست جدید خود در این باره 
را اینگونه توضیح داد که اســتفاده از زبان انگلیسی و مخلوط 
شدن انگلیسی با زبان چینی به سرعت در حال تخریب اصالت 
زبان چینی است و به شدت به ارزش های فرهنگی و سنتی ملت 
چین حمله کرده است. حتی »بعضی از کشورهای اروپائی هم 
نگذاشتند زبان انگلیسی تبدیل شود به زبان علمی آنها - مثل 
فرانســه، مثل آلمان - اینها زبان خودشــان را به عنوان زبان 
علمی در دانشگاه هایشان حفظ کردند.« 92/5/15 نظیر چنین 
موانعی را بر سر زبان فارسی نیز ایجاد کرده اند. »ما برای ترویج 
زبان فارسی چقدر در دنیا مشکل داریم؟ خانه ی فرهنگ ما را 
می بندند، عنصر فرهنگی ما را ترور می کنند، ده جور مانع در 
مقابل رایزنی های فرهنگی ما درست می کنند؛ چرا؟ چون در 
آن جا زبان فارســی یاد می دهیم. ولی ما بیاییم به دست خود، 
مفت و مجانی، به نفع صاحبان این زبــان - که مایه ی انتقال 

فرهنگ آنهاست - این کار را انجام دهیم!« ۸4/2/۱2
از همین روی رهبــر انقالب در دیدار معلمــان و فرهنگیان، 
بر اصل طراحی و برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیســی 
تأکید کرده انــد. »]البّتــه [ نمی گویم که فــردا برویم زبان 
انگلیسی را در مدارس تعطیل کنیم؛ نه، حرف من این نیست؛ 
حرف این است که بدانیم چه کار داریم می کنیم؛ بدانیم طرف 
می خواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش بیابد،  و با چه 

خصوصّیاتی.« 95/2/۱3
37 سـال پیـش، یعنـی همـان ماه هـای نخسـتین انقـالب، 
امـام خمینی)( ، نسـبت به ایـن موضوع چنیـن فرمودند: 
»از مسـائلی کـه مبتال مـا بـه آن هسـتیم آدم عبـارت از آن 
اسـت که چهـار تا کلمـه مثـاًل فرنگی یـاد بگیـرد، و دو سـه 
دفعـه هـم کـه تـو صحبت هایـش می شـود، در هـر چنـد 
کلمـه ای یک کلمـه ی فرنگـی جایش بگـذارد. شـما نطق ها 
را ببینیـد. هـر کس بیشـتر الفاظ فرنگـی در کلماتش باشـد 
این بسـیار دانشـمند اسـت! دانشـمندی را به ایـن می دانند 
که چنـد تـا کلمـه ی فرنگـی در کلماتـش باشـد. ایـن برای 
این اسـت کـه نطق هـا هـم اسـتعماری اسـت. خـودش آدم 

اسـتعماری شـده اسـت.« 5۸/9/2۱ 

 اگر ما به تعهدات خود عمل کنیم 
و آنها نکنند، این بردگی است!

حضرت آیت ا... جوادی آملی: رهبر معظم انقالب درباره 
پیمان با غرب فرمودند تــا جایی به تعهدات خود عمل 
کنید که طرف مقابل عمل می کند چرا که براســاس 
روایات اگر کشور ما به تعهدات خود عمل کند و آنها به 
آنچه گفته بودند عمل نکنند،این بردگی است. |  نسیم | 

 احساسات ضدآمریکایی در ایران
 افزایش یافته است

احساسـات  برجـام،  اجـرای  از  پـس  المانیتـور: 
ضدامریکایـی در ایـران افزایش یافتـه اسـت؛ تصویـب 
قانون محدودیـت ویزا برای سـفر به ایران، تعلـل در رفع 
محدودیت هـای بانکـی علیه ایـران و کسـر غرامـت دو 
میلیـارد دالری از اموال ایـران از عوامل مؤثـر در افزایش 

فـارس| احساسـات ضدامریکایـی اسـت. | 
 

  رهبر حزب کارگر انگلستان
 از محکوم کردن حماس و حزب ا... امتناع کرد

روزنامه تلگراف انگلیس نوشــت: جرمی کوربین، رهبر 
حزب کارگر وعده داد به گفتگوهای خــود با گروه های 
حماس و حزب ا... ادامــه خواهــد داد. کوربین با وجود 
درخواست رهبران یهود و ســفیر رژیم صهیونیستی و 
همچنین برخی از اعضای حزب خود برای مطرح نکردن 
اظهارات ضد یهود، از محکوم کــردن حماس و حزب ا... 

امتناع کرد.  |  تسنیم|

 گروه های فشار در آمریکا مانع از سرمایه گذاری 
در ایران میشوند

روزنامـه فایننشـال تایمـز در گزارشـی تأکیـد کـرد، 
UANI کـه از گروه هـای فشـار مؤثـر در آمریکا اسـت، 
در تالش اسـت مانع حضور و سـرمایه گذاری شرکتهای 
  UANI بین المللی در جمهـوری اسـالمی ایران شـود
قصـد دارد، مجموعـه ای از فعالیتهـای تبلیغاتـی را در 
رسـانه ها برای تحـت فشـار قـرار دادن شـرکتهای بین 
المللی غربی انجـام دهـد. و در همین راسـتا می خواهد 
پیامهایـی را به 140 شـرکت مختلف ارسـال کنـد. این 
گـروه آمریکایی فعالیتهـای خـود را این هفتـه در اروپا و 
قبـل از برگـزاری نشسـت زوریـخ آغـاز می کنـد. هدف 
از نشسـت زوریخ تشـویق تجارت و سـرمایه گـذاری در 

العالم| ایـران اسـت.   | 

 جهان عرب 
حساسیتی نسبت به فلسطین ندارد

رئیس جنبش جهاد اســالمی فلســطین: متاسفانه 
در جهان عربی حساســیتی نســبت به فلســطین و 
مــردم مظلــوم آن وجود نــدارد و همه تــالش خود 
را برای نشــان دادن ایــران به عنوان دشــمن اصلی 
گذاشــته اند و در این جهت حتی با دشــمنان اسالم 
هم متحد و هماهنگ شــده اند و این بســیار تاسف 
برانگیز اســت در حالی که جمهوری اســالمی ایران 

ایسنا| عامل ثبات و صلح منطقه محسوب می شود.   | 

 خبرگزاری آمریکایی:  رهبر  ایران آشکارا  
ناکامی در حمله نظامی به کوبا را  یادآور شد

آسوشـیتدپرس در گزارشـی بـا اشـاره بـه سـخنان 
رهبر انقـالب دربـاره "خلیـج خوک ها"، این سـخنان 
را اشـاره آشـکار بـه حملـه نظامی نـاکام سـال 1961 

فـارس| آمریـکا به کوبـا دانسـت. | 

در شبه قاره ی 

هند، زبان فارسی 

چند قرن زبان 

رسمی بود؛ متام 

نوشتجات، مكاتبات 

دستگاه های 

حكومتی، دولتی، 

مردم، دانشوران، 

مدارس عمده، 

شخصیت های 

برجسته، با زبان 

فارسی انجام 

می گرفت. 

انگلیس ها آمدند 

زبان فارسی را 

با زور در هند 

ممنوع كردند، زبان 

انگلیسی را رائج 

كردند

هفته اخبار
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هفته سخن

حتی اهل انصاف هم، احتمال پیروزی حرف پیامبر)(  را نمی دادند
جاهلّیتی که در زمان ظهور اسالم، زندگی مردم را  سان 250 ساله

ان

زیر فشار قرار داده بود، جاهلّیت فراگیری بود. در 
آن روز، فتنه های طاقت فرسا برای انسان، در همه 
مناطقی که محیط به منطقه عربستان بود، وجود 
داشــت. علم هم بود، تمّدن هم - به فراخور زمان 
خودشــان - بود، نظم و ترتیب حکومتهای ســلطنتی و 
تشریفات هم بود، انضباطهای ناشی از قدرت مطلقه هم در 
آن کشــورها وجود داشــت؛ اما آنچه نبود، نور انسانیت و 
فضیلت بود. آنچه نبود، درست همان چیزی بود که بشر به 
آن نیاز قطعی دارد؛ یعنی محیط فضیلت انســانی، محیط 
رحم و مرّوت و محیط عدالت... بعثت اســالمی، در مقابل 
همه اینها ظهــور و طلوع کرد. این بعثــت، مخصوص آن 
مجموعه نبود؛ متعلّق به همه بشــر بود: »ان هــو ااّل ذکٌر 
للعالمین«. پیغمبر توانســت در مقابــل آن واقعیت تلخ 
بایستد و آن را دگرگون کند. پیغمبر توانست در دیوارهای 
بی عدالتی و نابسامانِی بشری، شــکافهای عمیق به وجود 
آورد؛ بعضی از آنها را فرو ریزد و بعضــی از آنها را آماده فرو 

ریختن کند... روزی کــه این پیام وارِد فضای مکه شــد، 
فرمود: »قولوا الاله ااّلا... تفلحوا«. کسی اگر اهل انصاف نیز 
بود، به خود جرأت نمیداد که احتمال بدهد این حرف یک 
روز پیروز خواهد شــد؛ چون اصاًل زمینه ای وجود نداشت. 
آن همه بِت با عظمت بر دیوارهای کعبه آویخته؛ پشتوانه 
بتهــا، تعّصبهــای عمیــق جاهلــی؛ آن اشــراف مکه و 
خانواده های قدرتمند و با نفوذ که »الاله ااّلا...« همه اینها را 
به هم میزد؛ پشت سر اینها، حکومتهای مقتدر ساسانی و 
امپراتوری روم. مگر کسی به خود جرأت میداد در وهله اّول 
بپذیرد که این پیام، قابل طرح و تعقیب اســت!؟ انسانهای 
ضعیف، از همین جا عقب نشــینی میکننــد. اما وظیفه و 
رســالت و بعثــت، پیغمبــر را جلــو آورد. بعثــت یعنی 
برانگیختگی و این بعثت آمد فضــا را اّول در محیط حجاز، 
بعد در همه دنیای متمّدن آن روز، در ظرف بیست و چند 
سال تغییر داد. هنوز نیم قرن از ظهور اسالم و اصل بعثت 
نگذشته بود که بیش از نیمی از دنیای متمّدن تحت تأثیر 

اسالم قرار گرفت.     ۸۱/7/۱3

نیم قرن پس از بعثت بیش از نیمی از دنیای متمّدن تحت تأثیر اسالم قرار گرفت؛

بد است که ما با 

نام پاسدار، کسی 

را داشته باشیم که 

آنچه در ذهنش 

منیگذرد، پاسداری از 

اسالم باشد و برایش 

مسایل شخصی و 

خودی مطرح باشد.

آن همه بِت با عظمت 

بر دیوارهای کعبه 

آویخته؛ پشتوانه 

بتها، آن ارشاف مکه و 

خانواده های قدرمتند  

که »الاله ااّلاللَّه« همه 

اینها را به هم میزد؛ 

مگر کسی به خود 

جرأت میداد بپذیرد 

که این پیام، قابل طرح 

و تعقیب است!؟

 )( بدون اخالص، شخصیت امام
هم برای پیشبردانقالب  کافی نبود

عزیزان من! رابطه خودتان را با خدا، هرچه میتوانید  جامعه انقالبی

مستحکم تر کنید... دعا و توّجه شما، ذکر خدا در 
دلهای پاک و نورانی شما جوانان عزیز، معجزه ها و 
کارها میکند... در تمام عمرتــان رابطه با خدا، در 
شــما صفا و اخــالص را تقویت میکنــد و صفا و 
اخالص، گره گشــای همه کارهاســت. من از امام بزرگوار 
راحلمان که معلّم و امام و محبوب بســیجیان کشور، بلکه 
محبوب همه انســانهای پاکنهادی بود که دل آنان در هر 
نقطه دنیا، به یاد یک معنویــت و حقیقتی می تپید، مثالی 
برای شــما بزنم. عزیزان مــن! امام، آن کاری کــه کرد - و 
عظیمتریــن کاری بود که مــا در زمان معاصــر و نزدیک 
خودمان ســراغ داریم - به برکت اخالص بود؛ اخالص! اگر 
اخالص نبود، شخصیت عظیم و جوهر مستحکم امام هم 

برای این که این کارها را پیش ببرد، کافی نبود.    76/9/5

»اخالص« گره گشای همه ی کارهاست

هندسه معیوب سازمان ملل، از تبعات جنگ جهانی دوم

ت تاریخی اشاره: جنگ  جهانی دوم مصادف با ۱9 اردیبهشت ۱324 شمســی پایان یافت. طرفین این جنگ دو بلوک  متحدین  
روای

)آلمان  و ایتالیا و ژاپن ( و متفقین  )انگلیس  و فرانسه  و آمریکا و شوروی ( بودند. این جنگ بین قدرتهای مستکبر دنیا 
بود ولی تَبعات سوِء زیادی در آسیا و آفریقا داشت و میلیون ها ُکشته و مجروح بر جای گذاشت.

جنگهای بین المللی که بین قدرتهای مســتکبر عالم واقع شد، از اروپا شروع شد؛ اســتعمارگران عالم به جان هم 
افتادند، اما ملتهای مسلمان را، ملتهای این منطقه را درگیر تبعات و مشکالت این جنگها قرار دادند. دنباله ی همین 
جنگها بود که زائده ی خطرناک مهلک صهیونیستی در منطقه ی حساس ما، میان کشورهای اسالمی و در قلب دنیای اسالم 
به وجود آمد. به دنبال همین جنگها بود که بنای غلط و هندسه ی معیوب سازمان ملل و شورای امنیت و دولتهای دارای حق 
وتو شکل گرفت. یعنی همان دستها و سرپنجه های خونینی که آن جنگهای مهلک را به راه انداختند، به دنبال آن خواستند 
اختیار دنیا را به دســت بگیرند... ما غافل بودیم؛ ملتهای مســلمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده شد؛ سرنوشت آنها با 

مشکالت پیچیده و عظیمی که هنوز درگیر آن مشکالتند، در آمیخته شد.   9۱/5/29 

ما غافل بودیم؛ ملتهای مسلمان در خواب!

دنباله ی همین 

جنگها بود که 

زائده ی خطرناک 

مهلک صهیونیستی 

در قلب دنیای اسالم 

به وجود آمد

مهمتر از نام پاسدار
 روحیه  پاسداری است

مهمتـر از نـام پاسـدار، عنـوان واقعـی و زی و  ت تاریخی
مناسب

روحیـه ی پاسـداری اسـت. بد اسـت کـه ما با 
نام پاسـدار، کسـی را داشـته باشـیم کـه آنچه 
در ذهنش نمیگذرد، پاسـداری از اسـالم باشد 
و برایـش مسـایل شـخصی و خـودی مطـرح 
باشـد. اینهـا ارزشـی نـدارد. این طـور آدمـی، اصـاًل 
نبودنـش بهتـر از بـودن اسـت. بایـد مسـایل انقـالب 
اسـالمی - همان چیـزی که شـما میگویید پاسـدار آن 
هسـتیم - محور باشـد. اصـل قضیـه، این اسـت. هرجا 
هسـتید، سـعی کنید کـه این طور باشـید. سـعی کنید 
کـه دیگـران را هـم پاسـدار کنیـد. سـعی کنیـد کـه 
بدمیـد...  هـم  دیگـران  در  را  پاسـداری  روحیـه ی 
نگذاریـد بـا عمـل یـک فـرد، نـام پاسـداری مخدوش 

بشود.    69/۱0/۱0

سوم شعبان،  روز پاسدار

۱  نه سیدعلی حســینی. از جمله ]در[ کتابی به 
نام )طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن( همین کار را 
کرد.«  گزارشگر ساواک معتقد است که آیت ا... خامنه ای 
در این سخنرانی ها "به تشــریح اصول انقالبی قرآن و به 
طور کنایه در لفافه به تشویق و تحریک مردم و به پایداری 
 ]در برابر[ اختالفات طبقاتی" می پردازد. به اعتقاد او "در 
پس این نشست ها سازماندهی دیگری وجود دارد که این 
جوانان را تبدیل به گلوله های آتشین می کند." جلسات 
مسجد امام حسن)ع( به این نحو برگزار می شد که قباًل 
خالصه درس را استاد می نوشــتند، پلی کپی و تکثیر 
می شد و قبل از درس در همان جا به  افراد عرضه می شد. 
افرادی که دوست داشتند، جلویشــان می گذاشتند و 
درس را هم گوش می کردند. بعدها آن صحبت ها تبدیل 
به کتاب شــد. کتابی نه فقط بــرای دوران دهه پنجاه 
شمسی. بلکه برای استفاده هر انسان دغدغه مند انقالبی 
که به دنبال رفتار درست انقالبی در جامعه است.  استاد 
سید علی خامنه ای در مقدمه این کتاب با تاکید بر این 
آسیب که مباحث مطرح شده از سوی محققان اسالمی 
تاکنون عموما کاربردی نبوده اســت اشــاره می کنند 
که »طرح اسالم به صورت مســلکی اجتماعی و دارای 
اصولی منســجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی 
انسان ها، یکی از فوری ترین ضرورت های تفکر مذهبی 
است. مباحثات و تحقیقات اسالمی، پیش از این به طور 
غالب،  فاقد این دو ویژگی بس مهم بــوده و از اینرو، در 
مقایسه ی اسالم با مکاتب و مسالک اجتماعی این روزگار، 
باحثان و جویندگان را چندانکه شاید و باید، به نتیجه ی 
ثمربخش و قضاوت قاطع نرسانیده است... قرآن -سند 
قاطع و تردیدناپذیر اسالم- در بیش ترین موارد، سهمی 
در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن، دقت ها 
و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقوالت ظنیـ   و گاه 
با اعتباری بیشــترـ میدان دار و مسئول شناخته شده و 
بالنتیجه، تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و بی اعتناء به آن، 
نشو و نما یافته و شکل گرفته است.«  این کتاب می خواهد 
که اوال »معارف و دستگاه فکری اسالمی از تجرد و ذهنیت 
محض خارج و ناظر به تکالیف عملــی و به ویژه زندگی 
اجتماعی باشد.« ثانیا »مســائل فکری اسالم، به صورت 
پیوســته و به عنوان اجزای یک واحد، مورد مطالعه قرار 
گیرد... تا مجموعاً از شــناخت این اصــول، طرح کلی و 
همه جانبه ای از دین، به صورت یــک ایدئولوژی کامل و 
بی ابهام و دارای ابعادی متناســب با زندگی چندبُعدی 
انسان، استنتاج شــود.« ثالثا »در استنباط و فهم اصول 
اسالمی، مدارک و متون اساسی دین، اصل و منبع باشد، 
نه سلیقه ها و نظرهای شخصی یا اندوخته های ذهن و فکر 
این و آن... تا حاصل کاوش و تحقیق، به راســتی اسالمی 
باشد.« کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی« کوششی است 
برای تأمین این منظورها، به صورت گزارشــی از اسالم، 
طی یک سلسله سخنرانی.  رهبر انقالب اسالمی در سال 
86 با اشاره به صحبت هایشان در مسجد امام حسن)ع( 
می فرمایند: »در آن سخنرانیها راجع به توحید، امامت، 
والیت، نبّوت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که 
االن هم آنها را تأیید می کنم. اینها پایه های فکری برای 
ایجاد یک نظام اســالمی بود؛ اگرچه ما آن موقع امیدوار 
نبودیم که نظام اسالمی شــش، هفت سال دیگر محّقق 
شود. می گفتیم اگر پنجاه ســال دیگر هم ایجاد نشود، 
باالخره پایه های فکــری اش اینهاســت.۸6/2/25«  
مطالعه این کتاب برای مسلمانان انقالبی، برای کسانی که 
می خواهند با »مهمترین پایه های فکری اسالم« به صورت 
»منسجم« و»عملی« آشنا شوند و اسالم ناب را در جامعه 

به جریان بیندازند، توصیه می شود.  


