
خردادمـــاه 1401 بعـــد از فروکش کـــردن بحران  گـزارش
بیمـــاری همه گیر کرونا، مردم در حرم مطهر امام هفتـــــه

خمینی� جمع شـــده بودند تـــا با حضور رهبر 
انقالب و در سالروز رحلت خمینی کبیر �، دوباره 
پای درس و مکتب امام � بنشـــینند. اما بین ســـطور و در 
میان سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای، اشارات روشنی از 
طرح های در دستورکار دشمن وجود داشت که گویا برای 
اجرایی کردن آن، چشم به یک زمان مناسب بسته بودند: 
»امروز مهم ترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، 
امید بســـتن به اعتراضات مردمی است. امیدشان به این 
است که بلکه بتوانند با کار روانی، با فّعالّیتهای اینترنتی و 
فضای مجازی و انواع و اقسام اینها، با پول، با مزدور پروری، 
مردم را در مقابل نظام اســـالمی و جمهوری اســـالمی قرار 
بدهند.«   1401/3/14  ایشـــان چهار ماه بعد و در بیاناتی 
که در جمع دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح در 

دانشـــگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی� 
داشـــتند، مجددًا به این موضوع اشاره کردند که دشمن 
از مدت ها قبل برای آشوب و اغتشاش و ناامنی در کشور، 
برنامه ریزی کرده بود: »این اغتشاش برنامه ریزی داشت؛  
این اغتشـــاش برنامه ریزی شده بود. اگر قضّیه این دختر 
جـــوان هم نبود، یک بهانه دیگری درســـت میکردند برای 
اینکه امســـال در اّول مهر... در کشور ناامنی درست کنند، 
اغتشـــاش درســـت کننـــد.« 1401/7/11براســـاس ایـــن 
هشدارها و نشانه هایی که جامعه اطالعاتی کشور آنها را 
گوشـــزد کرده بوده اســـت، دشـــمن برای ایجاد آشوب در 
پهنه کشور برنامه ریزی کرده و از مدت ها قبل آماده بود و 
آنچه او را به طمع انداخت، حادثه ای بود که در شهریورماه 

رخ داد. 
  گوشه کوچکی از تدارکی بزرگ

بیانیه  مشـــترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 
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شهید طهرانی مقدم
 یک مدیر بلند همت بود
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اینها]شــهیدان[ کســانی هســتند کــه ایثــار میکننــد؛ فرهنــگ ایثــار، فرهنــگ گذشــت، فرهنــگ مایــه گذاشــتن از خــود بــرای سرنوشــت جامعــه و بــرای 
ــف نخواهد شــد؛ بــه عقب 

ّ
سرنوشــت مــردم. ایــن فرهنــگ اگــر عمومــی شــد، ایــن کشــور و هــر جامعــه ای کــه ایــن فرهنــگ را داشــته باشــد، هرگــز متوق

بــر نخواهــد گشــت و پیــش خواهــد رفــت.     1393/11/27   

مزار: امامزاده محمد� کرج

با فرهنگ شهادت، جامعه به عقب برنخواهد گشت 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   سید روح اهلل عجمیان

شهید هفته  

شهادت: با ضربات چاقو توسط اغتشاشگران در آزادراه کرجـ  قزوین  تاریخ شهادت: 1401/8/12
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دروازه ای به سوی جهاِن معرفت
مروری بر توصیه های رهبر انقالب درباره ی کتاب و کتابخوانی

پاســـداران، در هفته های اخیر ، ترســـیم بخشـــی کوچک از 
تدارک بزرگی بود که توسط سرویس های امنیتی آمریکایی، 
اســـرائیلی و ســـعودی، برای مختل کردن امنیت در ایران 
برنامه ریزی شـــده بود. اما دشمن برای دمیدن به شعله 
آشـــوب و اغتشـــاش، برخالف موارد قبلی تنها به یک ابزار 
و مجرا تکیه نکرده و همه اســـتعدادها و پتانسیل هایش 
را به میدان آورده بود. اقداماتی برای راه اندازی یک غائله 
سراســـری در ایران با هدف جنایت، علیه ملت بزرگ ایران و 
تمامیت ارضی کشور و زمینه سازی برای تشدید فشارهای 
خارجـــی که بازی گردان و طـــراح اصلی آن، آژانس اطالعات 
مرکـــزی آمریکا  )ســـیا( بود و ســـرویس اطالعـــات خارجی 
انگلیس، ســـرویس اطالعات خارجی رژیم صهیونیســـتی 
)موســـاد(، ســـرویس اطالعات خارجی آل ســـعود و چند 
کشـــور دیگـــر هم، در ایـــن جریان مداخله کردنـــد. اما این 
اقدامات چه بود و به چه شکل طراحی و پیاده سازی شد؟

  انگاره سازی و راهبری جریان تحریف
مؤسســـه اعانه ملی برای دموکراسی و نهادهای وابسته 
نظیـــر مؤسســـه دموکراتیک ملی، مؤسســـه بین المللی 
جمهوری خواهی، مرکز آمریکایی برای همبستگی کارگران، 
بنیاد جامعه باز، خانه آزادی و... بخشـــی از مؤسســـه ها و 
اندیشـــکده هایی هســـتند کـــه در بیانیه مشـــترک وزارت 

اطالعات و اطالعات سپاه پاسداران 

قیام ملی علیه جنگ ترکیبیقیام ملی علیه جنگ ترکیبی
رمز پیروزی و غلبه  ایرانی طلبان   بر   ویرانی طلبان چیست؟رمز پیروزی و غلبه  ایرانی طلبان   بر   ویرانی طلبان چیست؟
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال:     آیا مستأجر می تواند بعد از تمام شدن 
مـــدت اجاره، مبلغی را به عنوان ســـرقفلی برای 

تخلیه از صاحب ملک درخواست کند؟
جواب:  شـــخصی که مدت اجاره اش تمام شده 
و مالـــک ســـرقفلی نیســـت، اگر چیزی بـــه عنوان 
سرقفلی از صاحب محل دریافت کند، حرام است.

 حکم دریافت سرقفلی 
توسط مستاجر 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

]اســـتعمار[ با نقشـــه از اول وارد شـــدند و احوال 
و     اوضاع ممالک شـــرق را و مملکـــت ایران   ]  را  [  ... با 
نقشـــه اینجاها     را، همه چیزش را تعیین کردند. ... 
یک مطالعات زیادی هم در این باب اینها کرده اند، 
و به   ]  این نکته     [  رسیدند در     ممالک اسالمی، دو چیز 
را دیدند که این اگر باشد، ممکن است که سد راه 
آنها باشـــد:     یکی اصل اســـالم...  یکی هم روحانیت 
اســـالم... در صدد برآمدند که این دو تا ســـد را به 
هر جور هست بشکنند؛ یعنی کاری بکنند     که خود 
ملتهای اینها، هر جمعیتی که هستند، در هرجا که 
هســـتند، این دو تا سد را با دست     خود   ]  بشکنند  [   
اینهـــا. بـــه واســـطۀ تبلیغاتـــی شـــروع کرده اند از 
زمانهای قدیم، با این تبلیغاتشـــان     این دو تا ســـد 
را کـــه احتمـــال قوی می دادند که اگر اســـتعمار و 
منافع استعماری، مواجه با خطر     بشود این دو تا 

سد است که خطر است.    23/7/1357 

یک چیزی هم در مصنوعات آحاد مردم، در همین 
کارها و تولیدهای کوچک، انسان مشاهده میکند 
که گاهـــی یک چیزی را تولید میکنند، تولید خیلی 
خوبی ]هم[ هســـت، نشان فرنگی به آن میزنند؛ 
من تعّجب میکنم؛ نشان فرنگی. یک مقدار جنس 
برای یک منطقه ی محرومی ســـفارش شده بود، 
تهّیه شده بود، یک نمونه اش را آوردند پیش من، 
مـــن دیدم این یک نشـــان خارجـــی ]دارد[؛ گفتم 
مگـــر نگفتید این تولید داخل اســـت، بنـــا بود در 
داخل ]تولید شـــود[؛ گفتند نه، این داخلی است، 
خّیاطش هم فالنی اســـت، اّما این ]نشان[ را زده؛ 
گفتم بَکنید این را؛ این یکی از کارهای بد است که 
تولید داخلی را با نشان خارجی بیاورند به ]مردم[ 

بدهند .   1398/8/24  

استعمار با تبلیغات 
در صدد تضعیف 
اسالم و روحانیت 

اســــت 

تولید داخلی  زیبنده نشان ایرانی است

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah       :ایتا   
ble.im/khattehezbollah            :بله   

 رسالت اخالقی انقالب باید در جامعه تحقق پیدا کند

دغدغه های فرهنگی  

گفت وگو  

 رسانه KHAMENEI.IR برای تحلیل دقیق تـــر 
پشـــت صحنـــه آشــــوب های اخیر از منظر امنیتی 
به گفت وگـــو بـــا حجت االسالم والمســـلمین 
سیداسماعیل خطیب وزیر اطالعات جمهوری 
اســـالمی ایران پرداخته اســـت متـــن کامل این 

مصاحبه را از اینجا دریافت کنید.

یکـــی از کارهـــای مهم نخبگان و خواص، تبیین اســـت؛ 
حقائـــق را بدون تعصب روشـــن کننـــد؛ بدون حاکمیت 
تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوینده. اینها مضر 
اســـت. جناح و اینها را باید کنار گذاشـــت، باید حقیقت را 
فهمید. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار 
یاسر تبیین حقیقت بود. چون آن جناح مقابل که جناح 
معاویـــه بود، تبلیغات گوناگونی داشـــتند. همینی که 
حاال امروز به آن جنگ روانی میگویند، این جزو اختراعات 
جدید نیســـت، شیوه هاش فرق کرده؛ این از اول بوده. 
خیلـــی هم ماهر بودند در این جنـــگ روانی؛ خیلی. آدم 
نگاه میکند کارهایشـــان را، می بینـــد که در جنگ روانی 
ماهـــر بودنـــد. تخریب ذهن هم آســـانتر از تعمیر ذهن 
اســـت. وقتی به شـــما چیزی بگویند، سوءظنی یک جا 
پیدا کنید، وارد شـــدن ســـوء ظن به ذهن آسان است، 

پاک کردنش از ذهن سخت است.     1388/5/5 

ما بایســـتی کاری کنیم که اخالق اســـالمی در جامعه رائج شود. وقتی میگوئیم انقالب اسالمی، خب، اسالم 
یک بخشـــش اخالق اســـت. پس بایســـتی رســـالت اخالقی انقالب در جامعه تحقق پیدا کند. یک بخش هم 
مربـــوط بـــه عقاید و باورهاســـت. ایـــن عقاید و باورها باید در عمق جان مردم ما رســـوخ و نفوذ کند. همین 
عقاید اســـت که ما را به میدان می آورد و در میدان نگه میدارد. این عقاید باید روی رفتارهای ما اثر بگذارد. 
جامعه ی ما باید جامعه ی گناه نباشـــد. ...عمل بد، به عدم اســـتقامت در میدان منتهی میشـــود. عمل بد، 
بـــه تغییر باورها منتهی میشـــود... انســـان گاهی روی نخبگان نگاه میکنـــد، وقتی یک خرده تفحص میکند، 
هم الّشیطان ببعض ما کسبوا«. یک 

ّ
می بیند که این مربوط میشـــود به همین آیه ی شـــریفه ی »اّنما اســـتزل

پوسیدگی در دندان به وجود می آید، به آن نمیرسیم، یک وقت می بینیم زیر یک چیز سختی دندان شکست؛ 
میفهمیم ظاهر خوبی داشـــته، اما پوک بوده. انســـان یک شکستگی های اینجوری را مشاهده میکند. خب، 

اینها همه اش مربوط به فرهنگ اســـت .    1390/3/23 

تحلیل تفصیلی وزیر اطالعات
 از آغاز جنگ ترکیبی علیه ملت ایران

 در حوادث اخیر

 »تبیین حقیقت«
 راهکار مقابله با جنگ روانی دشمن است 

شهید طهرانی مقدم سراپا اخالص بود. من بیست و پنج شش سال است ]که[ ایشان را از نزدیک می شناسم. همت 
خیلی بلندی داشـــت افقهای خیلی بلندی را می دید. یکی از خصوصیات برجســـته ایشـــان مدیریت بود... یک مدیر 

طبیعی بود، درس مدیریت هم نخوانده بود اما واقعًا یک مدیر بود.     1390/9/1 

عکس نوشت  

تصویری از سردار شهید حسن طهرانی مقدم در کنار رهبر انقالب

شهید طهرانی مقدم یک مدیر بلند همت بود

جهاد تبیین   

 21 آبان، سالروز شهادت سردار سرلشکر حسن طهرانی مقدم
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امـــروز مهمتریـــن حـــرف نظام اســـالمی عدالت اســـت. امروز ما 
می خواهیم عدالت اجرا شـــود. همه تالشـــها و مجاهدتها برای 
این است که در جامعه عدالت تأمین شود؛ که اگر عدالت تأمین 
شد، حقوق انسان و کرامت بشری هم تأمین می شود و انسانها 
به حقوق و آزادی خود هم می رسند. بنابراین عدالت محور همه 
چیز اســـت. امروز هم در مقابل نظام اســـالمی، نظام اســـتکباری 
غرب و در رأس آن امریکا قرار دارد که با عدالت دشـــمن اســـت و 
عدالت ســـتیز اســـت. نه این که دنبال عدالت نیست؛ با عدالت بد 
اســـت. امروز اگر قرار باشـــد عدالت مطرح شـــود و گریبان کسی 
را بگیرد، اولین کســـانی که زیر تازیانه عدالت قرار خواهند گرفت، 
ســـردمداران اســـتکبار جهانی اند! اینها نمی توانند اسم عدالت 
را بیاورنـــد و دنبال عدالت باشـــند؛ لذا در مقابـــل ارزش عدالت و 
برای کمرنگ کردن آن در دنیا دمکراسی و حقوق انسان را مطرح 

می کنند.     1382/8/23 

نظام استکباری غرب و آمریکا 
عدالت ستیزند

خطبه های انقالب  

گناه، مقاومت انسان را 
در بزنگاه ها تضعیف می کند 

به رسم آیه ها  

پرهیـــز از گناه، اساســـی ترین کارها اســـت. اّولیـــن توصیه ی این 
کسانی که در راه های سلوکی حرکت میکردند و ما ارادت به اینها 
 داشـــتیم و عالقه مند ]اینها بودیم[، به جوانها و ما -که آن وقت 
جوان بودیم- همین بود که میگفتند سعی کنید از گناه اجتناب 
زوِم َطاَعِتک « که در 

ُ
ق َبینی َو َبیَن َذنِبَی الماِنِع لی ِمن ل ـــِرّ

َ
 کنیـــد. »ف

دعای شریف ابوحمزه ]هست[، یعنی اگرچنانچه انسان مبتالی 
 به گناه شد، این گناه موجب میشود که انسان لزوم طاعت را هم 
از دست بدهد؛ یعنی مالزم با طاعت الهی هم نباشد؛ توفیقات از 

 انسان گرفته میشود؛ این را در نظر داشته باشید.    139۶/۶/۶ 

]تاثیر گناهان[ در انســـان چیســـت؟ یکی از تأثیرات این اســـت 
که وقتی انســـان مبتال اســـت به گناه، در یک نقطه ی حّساس 
وا 

َّ
ذیَن َتَول

َّ
و بزنـــگاه کم می آورد. آیه ی قرآن میفرماید که: ِاّنَ ال

ـــیطاُن ِبَبعِض 
َ

ُهُم الّش
َّ
َما اســـَتَزل

َ
ِمنُکـــم َیوَم الَتَقی الَجمعاِن ِاّن

حد، آن کســـانی که نتوانســـتند طاقت 
ُ
ما َکَســـبوا؛)1( در جنگ ا

بیاورند و دلشـــان در هوای غنیمت آن چنان تپید که فراموش 
کردند چه مســـئولّیت حّساســـی در اختیار آنها و برعهده ی آنها 
ُهُم 

َّ
اســـت و جنگ پیروز را به جنگ مغلوب تبدیل کردند، ِاســـَتَزل

یطاُن ِبَبعِض ما َکَسبوا؛ اینها قباًل خطاهایی انجام دادند، 
َ

الّش
آن خطاها اینجا خودش را نشـــان داد. این یک مرحله اســـت؛ 
یعنی گناه ما موجب میشـــود که در یک نقطه ی حّســـاس، در 
یـــک نقطه ی بزنـــگاه، نتوانیم تاب بیاوریـــم، نتوانیم مقاومت 
َما 

َ
کنیـــم... اگـــر چنانچه کاری بکنیم که نتیجه آن باشـــد که »ِاّن

یطان« و پایمان بلغزد و نتوانیم طاقت بیاوریم 
َ

ُهُم الّش
َّ
اســـَتَزل

در آنجایـــی کـــه باید تـــاب آورد و طاقت آورد، خطـــر بزرگی ما را 
تهدیـــد میکند.    1395/3/25 

1- سوره مبارکه آل عمران، آیه 1۵۵

اولین توصیه اهل سلوک، ترک گناه است 

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزیده بیانات

1( اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی

      انس تاریخی ملت ایران با کتاب
ما بـــه عنـــوان ملـــت ایـــران و بـــه عنوان یـــک ملت 
مســـلمان، ارتباطمان با کتاب، ارتباط بنیانی و عمیق 
و کهن اســـت. ما امروز و دیروز با مقوله ی کتاب آشنا 
نشـــده ایم. در کشـــور ما، بخصـــوص بعد از انتشـــار 
اســـالم، کتابخانه های عظیـــم، مجموعه های علمی، 
مکتوبات باارزش، یک ســـابقه ی کهـــن تاریخی دارد. 
ما ملتی هســـتیم که با کتاب خیلی ســـابقه داریم؛ در 
طول قرنهـــای متمادی با کتاب انس داشـــته ایم.       

1390/4/29

      جای کتاب را هیچ چیزی نمی گیرد 
هرچه مـــا پیش برویـــم، احتیـــاج ما به کتاب بیشـــتر 
خواهد شـــد. این که کســـی تصور کند با پدید آمدن 
وسائل ارتباط جمعِی جدید و نوظهور، کتاب منزوی 
خواهد شـــد، خطاســـت. کتاب روزبه روز در جامعه ی 
بشری اهمیت بیشتری پیدا میکند. ابزارهای نوظهور 
مهمترین هنرشـــان این اســـت که مضمـــون کتابها 
و محتـــوای کتابهـــا و خـــود کتابهـــا را راحت و آســـان 
منتقـــل کنند. جـــای کتاب را هیچ چیـــزی نمیگیرد.        

1390/4/29
 

      دروازه ای به سوی جهان دانش و معرفت
کتاب ، دروازه ئی  به  ســـوی  جهان  گسترده ی  دانش  و 
معرفت  اســـت  و کتاب  خوب ، یکی  از بهترین  ابزارهای  
کمال  بشـــری  اســـت ... کســـی  که  با این  دنیای  زیبا و 
زندگی  بخـــش ، دنیای  کتاب ، ارتباط ندارد بی شـــک  از 
مهمترین  دستاورد انسانی  و نیز از بیشترین  معارف  
الهی  و بشـــری  محروم  اســـت ... بـــا این  دیـــدگاه ، به  
روشـــنی  می تـــوان  ارزش  و مفهوم  رمـــزی  عمیق  این  
حقیقت  تاریخی  را دریافت  کـــه  اولین  خطاب  خدواند 
متعال  به  پیامبر گرامی  اســـالم � این  اســـت  که : 
بخـــوان ! و در اولین  ســـوره ئی  که  بر آن  فرســـتاده ی  
عظیم الشـــأن  خداوند فرود آمده ، نام  قلم  به  تجلیل  
یاد شده  اســـت : اقرأ و ربک  االکرم ، الذی  علم  بالقلم.   

1372/10/4    

      از مطالعـــه نکـــردن ملـــت هـــر ســـاعت خســـارت 
می بینیم!

ملت مـــا مطالعه کـــردن را اصاًل جزو کارهای بشـــری 
نمیدانند! مثل خـــوراک و ورزش و دیگر چیزهایی که 
جزو کارهای معمول انسان است، مطالعه اصاًل جزو 

ایـــن چیزها نیســـت! آدم باید عنوان دیگری داشـــته 
باشد - یا باید شب امتحانش باشد؛ یا باید معلم در 
مدرســـه از آدم بخواهد؛ یا باید یک دانشمند باشد؛ 
یا بایـــد بخواهد در جایی ســـخنرانی کند - تا موجب 
شـــود که مطالعه کند! این چه قدر خســـارت است!؟ 
واقعـــًا خدا میداند مـــن وقتی یادم می آیـــد - و این 
چیزی است که تقریبًا هیچ وقت از یادم نمیرود - که 
مردم مـــا مطالعه کردن را بلد نیســـتند، به قلب من 
فشار می آید! از این بابت، ما چه قدر داریم هر ساعت 

خسارت میبینیم!؟         1370/11/29
 

      در زمینه کتابخوانی باید سرآمد باشیم
اســـالم به کتاب و خواندن و نوشـــتن اهمیت زیادی 
می دهد و ایران به عنوان کشـــوری که پرچمدار تفکر 
اســـالمی است و اســـالم در آن حاکمیت دارد باید در 
زمینـــه کتابخوانـــی و نیز تولید و نقد کتاب، ســـر آمد 
کشـــورهای جهان باشد و برای رسیدن به این هدف، 
کتـــاب و کتابخوانی در ایران اســـالمی بایـــد ده برابر 
آنچه که امروز مورد توجه قرار دارد؛ رواج و توســـعه 

پیدا کند.        1375/8/1

۲( توصیه هایی در زمینه ی کتابخوانی

      کتابخوانی را جزو عادات خود قرار دهید
هر کس کتاب بخواند، به بخشـــی از معارف موجود 
عالم دســـت خواهـــد یافت و از خبرهایـــی که در دنیا 
هست از خبرهایی که بوده است و حتی از آنچه که در 
همه ی زمینه ها خواهد بود مّطلع خواهد شـــد. لذا، 
کتابخوانی را باید جزو عادات خودمان قرار دهیم.       

1372/2/21
 

      کتابخوانی در سنین پایین مؤثرتر است 
کتابخوانـــی در ســـنین بنـــده غالبًا تأثیـــرش بمراتب 
کمتر اســـت از کتابخوانی در ســـنین جوانهـــا... آنچه 
کـــه همیشـــه بـــرای انســـان میمانـــد، کتابخوانی در 
ســـنین پائین اســـت. جوانان شـــما، کودکان شـــما 
هرچه میتوانند، کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در 

راههای مختلف، مطلبی یاد بگیرند.        1391/7/20
 

      برنامه هـــای ترویـــِج کتابخوانی برای کـــودکان الزم 
است

به کتاب بایســـتی اهتمام ورزیـــد. اهتمام به کتاب در 
واقع قوامـــش به اهتمـــام به کتابخوانی اســـت. در 
جامعـــه باید ســـنت کتابخوانی رواج پیـــدا کند... به 

گمان مـــن یکی از بدترین و پرخســـارت ترین تنبلیها، 
تنبلی در خواندن کتاب است. هرچه هم انسان به این 
تنبلی میدان بدهد، بیشـــتر میشود. کتابخوانی باید 
در جامعه ترویج شـــود؛ و ایـــن کار بر عهده ی همه ی 
دســـتگاه هائی اســـت که در این زمینه مســـئولند؛ از 
مدارس ابتدائی بگیرید - که برنامه هائی باید باشـــد 
کـــه کودکان مـــا را از اوان کودکی بـــه خواندن کتاب 
عـــادت بدهد؛ خواندن با تدبـــر، خواندن با تحقیق و 
تأمل - تا دستگاه های ارتباط جمعی، تا صدا و سیما، 

تا وسائل تبلیغاتی گوناگون.  1390/4/29

      تأمل و کاِر ذهنی در کتابخوانی را تمرین کنید
بعضی از ذهنها اهل کتابند؛ منتها کتاب آسان، کتابی 
که احتیاج به فکر کردن نداشـــته باشد. عیبی ندارد، 
این هم کتاب خواندن اســـت، نفی نمیکنیم؛ اما بهتر 
از این شـــیوه ی کتابخوانی، این اســـت که انسان در 
مجموعـــه ی کتابخوانـــِی خود بتوانـــد بیامیزد کتاب 
آســـان را - فـــرض کنید رمـــان را، خاطـــره را، کتابهای 
تاریخی آســـان را - با کتابهائی که احتیاج دارد به فکر 
کـــردن، مطالعه کردن؛ ایـــن نوع کتابهـــا را باید وارد 
مقوله ی کتابخوانی کرد. ذهن را عادت بدهیم به این 
که اهل تأمل باشد، اهل تدقیق باشد؛ ذهن کار کند، 

در مواجهه ی با کتاب فعالیت کند.       29/04/1390
 

      از اوقات ضایع شـــونده برای کتابخوانی اســـتفاده 
کنید

توقـــع مـــن از همـــه مـــردم ایـــن اســـت که کتـــاب و 
کتاب خوانـــی را جدی بگیرند و از همـــه اوقات ضایع 
شونده خود مثال در تاکسی، اتوبوس و یا موارد دیگر 
اســـتفاده کنند و به مطالعـــه و کتابخوانی بپردازند. 
چرا که اگر مردم عادت کنند تا از این گونه اوقات خود 
بخوبی برای مطالعه استفاده کنند، جامعه به پیش 

رفته و ترقی خواهد کرد.        1375/2/22
 

      برای اقشار مختلف سیر مطالعاتی درست کنید
یکـــی از چیزهائی که مـــا امروز خیلی احتیـــاج داریم، 
مختلـــف  قشـــرهای  بـــرای  مطالعاتـــی  برنامه هـــای 
اســـت. بارها اتفاق میافتـــد که جوانهـــا را، نوجوانها 
را به کتابخوانی تشـــویق میکنیـــم؛ مراجعه میکنند، 
میگوینـــد آقـــا چه بخوانیـــم؟ این ســـؤال یک جواب 
ندارد؛ احتمااًل جوابهـــای متعددی دارد. مجموعه ی 
متصدیـــان امر کتاب روی این مســـئله باید کار جدی 
بکنند؛ در بخشـــهای مختلف، برای قشرهای مختلف، 
به شکلهای مختلف، با تنوع متناسب، سیر مطالعاتی 

درست کنند.       29/4/1390

»بـــه کتـــاب بایســـتی اهتمـــام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی اســـت. در جامعه باید ســـنت کتابخوانی رواج پیدا کند... بـــه گمان من یکی از بدترین و 
پرخســـارت ترین تنبلیهـــا، تنبلـــی در خوانـــدن کتاب اســـت.«  1390/04/29   توجه به کتـــاب و کتابخوانی همواره یکی از دغدغه های فرهنگی حضرت آیت اهلل خامنه ای بوده و هســـت؛ 

»خط حزب اهلل« به مناســـبت فرارســـیدن روز کتاب و کتابخوانی، گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره ی این موضوع را بازخوانی می کند.

مروری بر توصیه های رهبر انقالب درباره ی کتاب و کتابخوانی

وازه ای به سوی جهاِن معرفت در
مورد اشاره قرار گرفته اند. مؤسساتی که به مثابه 
مغـــز متفکر جریان تحریف، وارد عمل شـــده اند. 
نظریه  پردازی و انگاره ســـازی پیرامون نقش زنان 
در حـــوادث پیش روی ایـــران و تئوری پردازی برای 
اعمال خشـــونت علیه مردم و مقدســـات آنان و 
هجمه به نیروهای امنیتی، ساخته و پرداخته این 
به اصطالح اتاق فکرهایی اســـت که نسخه جنگ 

خیابانی و اغتشاش می پیچند.
  آموزش به اغتشاشگران و شبکه سازی از آنان

"کاری که 25 ســـال قبل ســـازمان  سیا به صورت 
پنهانـــی و با جاسوســـی انجام مـــی داد، امروز ما 
از طریق مؤسســـات و در بســـتر آمـــوزش انجام 
می دهیـــم!" این اظهارات صریح مدیر مؤسســـه 
اعانه  ملی برای دموکراسی است که بیانگر کارکرد 

اصلی و پشت پرده کار آن ها است. 
ســـرویس های جاسوســـی، بـــرای اجرایی کردن 
نقشـــه عملیاتی خود، سال هاست که به برگزاری 
دوره هـــای آموزشـــی، بـــا عناوین جـــذاب و غالبًا 
جعلـــی اقـــدام می کنند؛ کالس هایـــی که تمامی 
هزینه هایـــش توســـط آنها پرداخته می شـــود و 
در آن، چگونگـــی جنگ هـــای ترکیبـــی و براندازی 
نـــرم آموزش داده می شـــود. شناســـایی عناصر 
مســـتعد در پوشـــش فعالیت های حقوق بشری 
و ترویج دموکراســـی، اختصـــاص میلیاردها دالر 
بودجـــه بـــه آن عناصر شناسایی شـــده به عنوان 
پیاده نظـــام تغییرات اجتماعی و تحریک عمومی 
برای ایجاد نارضایتی، از اقداماتی است که در قالب 
ســـازمان  هایی موسوم به هم دســـتان، از سوی 
ســـرویس های اطالعاتـــی آمریکایـــی، علیه ملت 
ایران ســـازمان دهی شده اســـت.  حتی برای این 
منظور، با روش های  مالی مختلف همچون تهاتر، 
سوءاستفاده از رمزارزها، بهره  گیری از صرافی های 
غیرمجـــاز و... برخـــی افـــراد حمایت مالی  شـــده 
انـــد که تاکنون، بســـیاری از سرشـــبکه های آن ها 
شناسایی و بازداشت شده اند. همچنین دشمن 
دســـت وپای زیادی زد تا دانشگاه را به تعطیلی یا 
بـــازار را به اعتصاب بکشـــاند و یـــا برخی مطالبات 
صنفـــی کارگـــران و معلمـــان و... را به اغتشـــاش 
پیوند بزند که با درنظرگرفتن حجم برنامه ریزی و 
پول پاشـــی انجام شده، باید گفت این نقشه هم 

شکست خورد.
   مزدورپروری در فضای مجازی

»چـــرا یـــک قضّیه خـــالف واقـــع را، یـــک حادثه 
دروغیـــن را، در ســـّکوهای اّطالعاتی شـــان در 
اینترنت، هزاران بار تکرار میکنند اّما اســـم آرشام 
را در اینترنت ممنوع میکنند که نیاید در سّکوی 
اینترنتی؟ چرا؟ اینها طرف دار حقوق بشرند؟«    
1401/8/11  اختصاص بودجه  ویژه فضای ســـایبر 
در زمان آشوب، از سوی سازمان سیا و پرداخت 
بودجـــه کمکـــی معـــادل حـــدود 53 میلیون 
دالری، چـــه معنایی به جز ســـرمایه گذاری گزاف 
و پول پاشـــی ایاالت متحده علیه افکارعمومی 

ایرانیان دارد؟
ایجـــاد ده ها هزار حســـاب کاربری قالبی فارســـی 
زبان، مصادره سوژه های کوچک و پراکنده به  نفع 
اهداف تردیدافکن، ســـاخت یا جعل ســـوژه های 
مورد نیـــاز برای باورپذیرکـــردن روایت های دروغ، 

ارائـــه روایت های تخیلی بـــرای تحریک هیجانات، 
مشـــارکت تحریک آمیز برخی ناظران برای ارســـال 
فیلـــم و عکـــس، به کار گیـــری ســـخن گویانی از 
ســـلبریتی ها و رســـانه چی ها، انتشـــار خبرهـــای 
جعلی و سانسور تکذیبیه ها، تحریک دو قطبی ها 
و دامـــن زدن بـــه شـــکاف ها، از مـــواردی بود که 
به شکلی وسیع از ســـوی پیاده نظام دشمن، در 

فضای مجازی در اغتشاشات اخیر رقم خورد.
   همه علیه ایران

جورچیـــن  در  معانـــد  رســـانه های  بازی کـــردن 
سرویس های امنیتی آمریکا و انگلیس و سعودی 
در ایام اغتشاشات در ایران، بار دیگر ثابت کرد که 
ادعای بی طرفی رســـانه های غربی تـــا چه اندازه 
کذب اســـت. ده  ها هزار حساب کاربری که توسط 
ارتش ســـایبری سرویس های امنیتی آمریکایی و 
اسرائیلی و وابستگان منطقه ای آنها ایجاد شده 
اســـت، با فعالیت 24 ســـاعت خود در حال پمپاژ 
دروغ و محتوای غلط هســـتند تا تصویر دیگری را 
از واقعیت، به افکار عمومی ارائه کنند. هدف یک 
چیز اســـت: دامن زدن به ناامنـــی در ذهن و روان 
مخاطـــب و جوان ایرانـــی. حتی اگر در خیابان هم 
خبری نباشد، اما باید در ذهن مخاطب ایرانی این 
تصویر ساخته شـــود که اوضاع »عادی« نیست. 
حتـــی وقتی که به مـــدد تالش نهادهای امنیتی و 
انتظامـــی، آشـــوب های خیابانی مهار می  شـــود، 
بـــاز باید به هـــر قیمتی، رویداد جدید خلق کنند تا 
بتوانند در رســـانه به این پروژه بدمند. اینجاست 
که سرشـــاخه های میدانی سرویس  های امنیتی 
اجنبی وارد میدان شده و حوادثی را مانند حادثه 
اخیر بزرگراه کرج، حادثه تروریســـتی شاهچراغ در 
شـــیراز یا اصرار بر تعطیلی و ناآرامی دانشـــگاه ها، 
کشته سازی های دروغین، تخریب اموال عمومی 
و حتـــی تهییج نوجوانـــان و دانش آمـــوزان برای 
حضـــور در خیابان را  رقم می زند. هدف ماشـــین 
رســـانه ای درغگوی دشمن ادامه پروژه ناامنی و 

آشوب در ذهن مخاطب، به هر قیمتی است. 
   یک بار دیگر مردم

امـــا  ویرانی طلبـــان  تمام عیـــار  پـــروژه  مقابـــل 
نشـــانه های روشن و دل گرم کننده ای هم وجود 
دارد. حضـــور معنادار مـــردم در راهپیمایی های 
13 آبان، محکومیت اغتشاشگران و تشییع پیکر 
شهدای حوادث اخیر در شهرهای مختلف کشور 
نشان از آن دارد که ویرانی طلبان در همراه کردن 
بدنه مردم ناکام مانده اند؛ اما توده عظیم ملت 
ایـــران حتی با وجود برخی گالیه ها، همچنان زیر 
پرچم ســـه رنگ ایران بـــه پروژه های ضدایرانی نه 
گفته اند و دســـت دشـــمن غـــدار ایرانی را خوب 
خوانده اند. حاال شـــاید بهتر بتـــوان بیانات رهبر 
انقالب را در تشـــکر از ملـــت ایران فهم کرد: »این 
ت 

ّ
محاسبه غلط است که خیال کنند میتوانند مل

ایـــران را در مقابل نظام اســـالمی قرار بدهند.«  
   1401/3/14  »برنامـــه هـــم ایـــن اســـت که بلکه 
ت ایران را با خودشـــان همراه کنند، 

ّ
بتواننـــد مل

ت ایـــران عقیده اش بشـــود 
ّ
کاری کننـــد کـــه مل

عقیـــده ســـران انگلیس و آمریـــکا و امثال اینها؛ 
ت 

ّ
نقشه این اســـت، مقصود این است. البّته مل

ایـــران زد تـــوی دهنشـــان؛ بعد از ایـــن هم توی 
دهنشان خواهد زد.«   1401/8/11 


