
]اســـتعمار[ با نقشه از اول وارد شدند و 
احوال و     اوضاع ممالک شرق را و مملکت 
ایـــران   ]  را  [  ... بـــا نقشـــه اینجاهـــا     را، همه 
چیـــزش را تعیین کردند. ... یک مطالعات زیادی هم در این باب 
اینهـــا کرده اند، و به   ]  این نکته     [  رســـیدند در     ممالک اســـامی، 
دو چیز را دیدند که این اگر باشـــد، ممکن اســـت که سد راه آنها 
باشـــد:     یکی اصل اسام...  یکی هم روحانیت اسام... در صدد 

برآمدند که این دو تا ســـد را به هر جور هســـت بشـــکنند؛ یعنی 
کاری بکننـــد     که خـــود ملتهای اینها، هر جمعیتی که هســـتند، 
در هرجا که هســـتند، این دو تا ســـد را با دســـت     خود   ]  بشکنند  [   
اینها. به واســـطۀ تبلیغاتی شـــروع کرده اند از زمانهای قدیم، با 
این تبلیغاتشان     این دو تا سد را که احتمال قوی می دادند که 
اگر اســـتعمار و منافع استعماری، مواجه با خطر     بشود این دو 

تا سد است که خطر است.     1357/7/23
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کالم امام   

استعمار با تبلیغات در صدد تضعیف اسالم و روحانیت است

امروز مهمترین حرف نظام اســـامی عدالت اســـت. امروز ما می خواهیم 
عدالت اجرا شود. همه تاشها و مجاهدتها برای این است که در جامعه 
عدالت تأمین شـــود؛ که اگر عدالت تأمین شـــد، حقوق انســـان و کرامت 
بشری هم تأمین می شود و انسانها به حقوق و آزادی خود هم می رسند. 
بنابراین عدالت محور همه چیز است. امروز هم در مقابل نظام اسامی، 
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، 
اولیـــن کســـانی که زیر تازیانه عدالـــت قرار خواهند گرفت، ســـردمداران 
اســـتکبار جهانی انـــد! اینهـــا نمی توانند اســـم عدالـــت را بیاورند و دنبال 
عدالـــت باشـــند؛ لـــذا در مقابل ارزش عدالت و بـــرای کمرنگ کردن آن در 

دنیا دمکراســـی و حقوق انســـان را مطرح می کنند.     13۸2/۸/23 

خطبه های انقالب  

نظام استکباری غرب و آمریکا عدالت ستیزند

گزیده بیانات  

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 366     |     هفتـه چهـارم آبـان   1401     |     

خردادمـــاه 1401 بعـــد از فروکش کـــردن بحـــران  گـزارش
هفتـــــه

بیمـــاری همه گیر کرونا، مردم در حرم مطهر امام 
خمینـــی� جمع شـــده بودند تا بـــا حضور رهبر 
انقـــاب و در ســـالروز رحلت خمینی کبیـــر �، دوباره پای 
درس و مکتـــب امـــام � بنشـــینند. اما بین ســـطور و در 
میان سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای، اشارات روشنی 
از طرح های در دســـتورکار دشمن وجود داشت که گویا 
برای اجرایی کردن آن، چشـــم به یک زمان مناسب بسته 
بودند: »امروز مهم ترین امید دشـــمنان برای ضربه زدن 
بـــه کشـــور، امید بســـتن بـــه اعتراضات مردمی اســـت. 
امیدشـــان به این اســـت که بلکه بتوانند با کار روانی، با 
فّعالّیتهـــای اینترنتـــی و فضای مجازی و انواع و اقســـام 
اینهـــا، بـــا پول، بـــا مزدور پروری، مـــردم را در مقابل نظام 
اســـامی و جمهوری اســـامی قرار بدهند.«   1401/3/14  
ایشان چهار ماه بعد و در بیاناتی که در جمع دانشجویان 
دانشـــگاه های نیروهای مســـلح در دانشـــگاه افسری و 
تربیت پلیس امام حسن مجتبی� داشتند، مجددًا به 
این موضوع اشاره کردند که دشمن از مدت ها قبل برای 
آشـــوب و اغتشاش و ناامنی در کشور، برنامه ریزی کرده 
بود: »این اغتشـــاش برنامه ریزی داشت؛  این اغتشاش 
برنامه ریزی شـــده بـــود. اگر قضّیه ایـــن دختر جوان هم 
نبـــود، یـــک بهانـــه دیگری درســـت میکردند بـــرای اینکه 
امســـال در اّول مهـــر... در کشـــور ناامنی درســـت کنند، 
اغتشاش درست کنند.« 1401/7/11براساس این هشدارها 
و نشـــانه هایی که جامعه اطاعاتی کشور آنها را گوشزد 
کرده بوده اســـت، دشـــمن برای ایجاد آشـــوب در پهنه 
کشـــور برنامه ریـــزی کرده و از مدت ها قبـــل آماده بود و 
آنچـــه او را بـــه طمـــع انداخـــت، حادثـــه ای بـــود کـــه در 

شهریورماه رخ داد. 

  گوشه کوچکی از تدارکی بزرگ
بیانیه  مشـــترک وزارت اطاعات و سازمان اطاعات سپاه 
پاســـداران، در هفته های اخیر ، ترســـیم بخشـــی کوچک 
از تـــدارک بزرگـــی بود که توســـط ســـرویس های امنیتی 
آمریکایی، اسرائیلی و سعودی، برای مختل کردن امنیت 
در ایران برنامه ریزی شـــده بود. اما دشمن برای دمیدن 
به شـــعله آشوب و اغتشـــاش، برخاف موارد قبلی تنها 
بـــه یک ابـــزار و مجرا تکیـــه نکرده و همه اســـتعدادها و 
پتانســـیل هایش را به میـــدان آورده بود. اقداماتی برای 
راه انـــدازی یک غائله سراســـری در ایران با هدف جنایت، 
علیه ملت بزرگ ایران و تمامیت ارضی کشور و زمینه سازی 
برای تشـــدید فشـــارهای خارجی که بازی گـــردان و طراح 
اصلـــی آن، آژانـــس اطاعات مرکزی آمریکا  )ســـیا( بود و 
ســـرویس اطاعات خارجی انگلیس، سرویس اطاعات 
خارجی رژیم صهیونیســـتی )موساد(، سرویس اطاعات 
خارجی آل ســـعود و چند کشـــور دیگر هم، در این جریان 
مداخله کردند. اما این اقدامات چه بود و به چه شـــکل 

طراحی و پیاده سازی شد؟

  انگاره سازی و راهبری جریان تحریف
مؤسسه اعانه ملی برای دموکراسی و نهادهای وابسته 
نظیر مؤسســـه دموکراتیک ملی، مؤسســـه بین المللی 
جمهوری خواهـــی، مرکـــز آمریکایـــی بـــرای همبســـتگی 

کارگـــران، بنیـــاد جامعه بـــاز، خانه آزادی و... بخشـــی از 
مؤسســـه ها و اندیشـــکده هایی هســـتند کـــه در بیانیه 
مشـــترک وزارت اطاعـــات و اطاعات ســـپاه پاســـداران 
مورد اشـــاره قرار گرفته اند. مؤسســـاتی که به مثابه مغز 
متفکر جریان تحریف، وارد عمل شـــده اند. نظریه  پردازی 
و انگاره ســـازی پیرامون نقش زنان در حوادث پیش روی 
ایران و تئوری پردازی برای اعمال خشـــونت علیه مردم و 
مقدســـات آنان و هجمه به نیروهای امنیتی، ســـاخته و 
پرداخته این به اصطاح اتاق فکرهایی اســـت که نســـخه 

جنگ خیابانی و اغتشاش می پیچند.

  آموزش به اغتشاشگران و شبکه سازی از آنان
"کاری که 25 ســـال قبل سازمان  سیا به صورت پنهانی و 
با جاسوسی انجام می داد، امروز ما از طریق مؤسسات 
و در بستر آموزش انجام می دهیم!" این اظهارات صریح 
مدیـــر مؤسســـه اعانه  ملی برای دموکراســـی اســـت که 

بیانگر کارکرد اصلی و پشت پرده کار آن ها است. 
ســـرویس های جاسوســـی، بـــرای اجرایی کردن نقشـــه 
عملیاتـــی خـــود، سال هاســـت که به برگـــزاری دوره های 
آموزشی، با عناوین جذاب و غالبًا جعلی اقدام می کنند؛ 
کاس هایی که تمامی هزینه هایش توسط آنها پرداخته 
می شـــود و در آن، چگونگی جنگ های ترکیبی و براندازی 
نرم آموزش داده می شود. شناسایی عناصر مستعد در 
پوشش فعالیت های حقوق بشری و ترویج دموکراسی، 
عناصـــر  آن  بـــه  بودجـــه  دالر  میلیاردهـــا  اختصـــاص 
شناسایی شـــده به عنوان پیاده نظام تغییرات اجتماعی 
و تحریـــک عمومـــی برای ایجـــاد نارضایتـــی، از اقداماتی 
اســـت که در قالب سازمان  هایی موسوم به هم دستان، 
از ســـوی ســـرویس های اطاعاتی آمریکایـــی، علیه ملت 
ایران سازمان دهی شده است.  حتی برای این منظور، با 
روش های  مالی مختلف همچون تهاتر، سوءاســـتفاده 
از رمزارزهـــا، بهره  گیـــری از صرافی های غیرمجاز و... برخی 
افـــراد حمایـــت مالی  شـــده اند کـــه تاکنون، بســـیاری از 
سرشـــبکه های آن ها شناســـایی و بازداشـــت شـــده اند. 
همچنین دشـــمن دست وپای زیادی زد تا دانشگاه را به 
تعطیلی یا بازار را به اعتصاب بکشاند و یا برخی مطالبات 
صنفی کارگران و معلمان 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 یک قضّیه خـــاف واقع را، یک حادثه دروغین را، در 
ســـّکوهای اّطاعاتی شـــان در اینترنت، هـــزاران بار تکرار 
میکنند اّما اســـم آرشـــام را در اینترنت ممنوع میکنند که 
نیایـــد در ســـّکوی اینترنتی؟ چرا؟ اینها طـــرف دار حقوق 
بشرند؟«    1401/۸/11  اختصاص بودجه  ویژه فضای سایبر 
در زمان آشـــوب، از سوی سازمان سیا و پرداخت بودجه 
کمکـــی معادل حـــدود 53 میلیـــون دالری، چه معنایی 
به جـــز ســـرمایه گذاری گزاف و پول پاشـــی ایاالت متحده 

علیه افکارعمومی ایرانیان دارد؟
ایجاد ده ها هزار حساب کاربری قابی فارسی زبان، مصادره 
ســـوژه های کوچک و پراکنده به  نفـــع اهداف تردیدافکن، 
ســـاخت یا جعل ســـوژه های مورد نیاز برای باورپذیرکردن 

روایت هـــای دروغ، ارائـــه روایت هـــای تخیلی بـــرای تحریک 
هیجانات، مشـــارکت تحریک آمیز برخی ناظران برای ارسال 
فیلم و عکس، به کار گیری ســـخن گویانی از ســـلبریتی ها و 
رسانه چی ها، انتشار خبرهای جعلی و سانسور تکذیبیه ها، 
تحریک دو قطبی ها و دامن زدن به شـــکاف ها، از مواردی 
بود که به شـــکلی وســـیع از ســـوی پیاده نظام دشمن، در 

فضای مجازی در اغتشاشات اخیر رقم خورد.

   همه علیه ایران
بازی کردن رســـانه های معاند در جورچین سرویس های 
امنیتی آمریکا و انگلیس و ســـعودی در ایام اغتشاشات 
در ایـــران، بـــار دیگـــر ثابـــت کـــرد کـــه ادعـــای بی طرفـــی 
رســـانه های غربی تـــا چه اندازه کذب اســـت. ده  ها هزار 
حســـاب کاربری که توســـط ارتش سایبری سرویس های 
امنیتی آمریکایی و اســـرائیلی و وابستگان منطقه ای آنها 
ایجاد شـــده اســـت، با فعالیت 24 ســـاعت خود در حال 
پمپـــاژ دروغ و محتوای غلط هســـتند تـــا تصویر دیگری را 
از واقعیـــت، بـــه افکار عمومی ارائـــه کنند. هدف یک چیز 
اســـت: دامـــن زدن به ناامنی در ذهـــن و روان مخاطب و 
جـــوان ایرانی. حتی اگر در خیابان هم خبری نباشـــد، اما 
بایـــد در ذهن مخاطب ایرانی این تصویر ســـاخته شـــود 
که اوضاع »عادی« نیســـت. حتی وقتی که به مدد تاش 
نهادهـــای امنیتی و انتظامی، آشـــوب های خیابانی مهار 
می  شـــود، باز باید به هر قیمتی، رویداد جدید خلق کنند 
تا بتوانند در رســـانه به این پروژه بدمند. اینجاســـت که 
سرشاخه های میدانی سرویس  های امنیتی اجنبی وارد 
میدان شـــده و حوادثی را مانند حادثه اخیر بزرگراه کرج، 
حادثه تروریســـتی شاهچراغ در شیراز یا اصرار بر تعطیلی 
و ناآرامی دانشگاه ها، کشته سازی های دروغین، تخریب 
امـــوال عمومی و حتی تهییج نوجوانان و دانش آموزان 
بـــرای حضـــور در خیابـــان 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
مقابل پروژه تمام عیار ویرانی طلبان اما نشانه های روشن 
و دل گرم کننده ای هم وجود دارد. حضور معنادار مردم 
در راهپیمایی های 13 آبان، محکومیت اغتشاشـــگران و 
تشـــییع پیکر شـــهدای حوادث اخیر در شهرهای مختلف 
کشـــور نشان از آن دارد که ویرانی طلبان در همراه کردن 
بدنـــه مردم ناکام مانده اند؛ اما تـــوده عظیم ملت ایران 
حتی با وجود برخی گایه ها، همچنان زیر پرچم سه رنگ 
ایران به پروژه های ضدایرانی نه گفته اند و دست دشمن 
غـــدار ایرانـــی را خوب خوانده اند. حاال شـــاید بهتر بتوان 
بیانـــات رهبر انقاب را در تشـــکر از ملت ایـــران فهم کرد: 
»ایـــن محاســـبه غلط اســـت که خیـــال کننـــد میتوانند 
ـــت ایران را در مقابل نظام اســـامی قـــرار بدهند.«     

ّ
مل

ت 
ّ
 1401/3/14 »برنامـــه هم این اســـت که بلکـــه بتوانند مل

ت ایران 
ّ
ایران را با خودشان همراه کنند، کاری کنند که مل

عقیده اش بشود عقیده سران انگلیس و آمریکا و امثال 
ت 

ّ
اینها؛ نقشـــه این اســـت، مقصود این اســـت. البّته مل

ایـــران زد توی دهنشـــان؛ بعد از این هم توی دهنشـــان 
خواهد زد.«   1401/۸/11 

پرهیـــز از گنـــاه، اساســـی ترین کارها اســـت. اّولین 
توصیه ی این کسانی که در راه های سلوکی حرکت 
میکردند و ما ارادت به اینها  داشـــتیم و عاقه مند 
]اینهـــا بودیم[، بـــه جوانها و ما -که آن وقت جوان 
بودیم- همین بود که میگفتند ســـعی کنید از گناه 
ق َبینی َو َبیَن َذنِبـــَی الماِنِع لی  ـــِرّ

َ
اجتنـــاب  کنید. »ف

ـــزوِم َطاَعِتک « که در دعای شـــریف ابوحمزه 
ُ
ِمـــن ل

]هســـت[، یعنی اگرچنانچه انسان مبتای  به گناه 
شـــد، ایـــن گنـــاه موجب میشـــود که انســـان لزوم 
طاعت را هم از دســـت بدهد؛ یعنی مازم با طاعت 
الهی هم نباشد؛ توفیقات از  انسان گرفته میشود؛ 

این را در نظر داشـــته باشید.    13۹۶/۶/۶ 

درس اخالق  

اولین توصیه اهل سلوک، ترک گناه است
یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین اســـت؛ حقائق را بدون 
تعصب روشـــن کننـــد؛ بدون حاکمیت تعلقـــات جناحی و گروهی و بر 
دل آن گوینـــده. اینهـــا مضر اســـت. جناح و اینها را باید کنار گذاشـــت، 
بایـــد حقیقـــت را فهمیـــد. در جنگ صفین یکی از کارهـــای مهم جناب 
عمار یاسر تبیین حقیقت بود. چون آن جناح مقابل که جناح معاویه 
بـــود، تبلیغات گوناگونی داشـــتند. همینی که حاال امروز به آن جنگ 
روانی میگویند، این جزو اختراعات جدید نیســـت، شـــیوه هاش فرق 
کـــرده؛ ایـــن از اول بـــوده. خیلی هم ماهر بودنـــد در این جنگ روانی؛ 
خیلی. آدم نگاه میکند کارهایشان را، می بیند که در جنگ روانی ماهر 
بودند. تخریب ذهن هم آســـانتر از تعمیر ذهن اســـت. وقتی به شـــما 
چیزی بگویند، ســـوءظنی یک جا پیدا کنید، وارد شـــدن ســـوء ظن به 

ذهن آســـان اســـت، پاک کردنش از ذهن سخت است.     13۸۸/5/5 

جهاد تبیین  

»تبیین حقیقت« راهکار مقابله با جنگ روانی دشمن است

مروری بر توصیه های رهبر انقالب درباره ی کتاب و کتابخوانی

وازه ای به سوی جهاِن معرفت در

1( اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی

      انس تاریخی ملت ایران با کتاب
یــک ملــت مســلمان،  بــه عنــوان  ایــران و  بــه عنــوان ملــت  مــا 
ارتباطمــان بــا کتــاب، ارتبــاط بنیانــی و عمیــق و کهــن اســت. مــا امروز 
و دیــروز بــا مقولــه ی کتاب آشــنا نشــده ایم. در کشــور مــا، بخصوص 
مجموعه هــای  عظیــم،  کتابخانه هــای  اســام،  انتشــار  از  بعــد 
ــا  ــی دارد. م ــن تاریخ ــابقه ی که ــک س ــاارزش، ی ــات ب ــی، مکتوب علم
ملتــی هســتیم کــه بــا کتــاب خیلــی ســابقه داریــم؛ در طــول قرنهــای 

متمــادی بــا کتــاب انــس داشــته ایم.     13۹0/4/2۹

      جای کتاب را هیچ چیزی نمی گیرد 
هرچــه مــا پیــش برویــم، احتیــاج مــا بــه کتــاب بیشــتر خواهــد شــد. 
ایــن کــه کســی تصــور کنــد بــا پدیــد آمــدن وســائل ارتبــاط جمعــِی 
جدیــد و نوظهــور، کتــاب منــزوی خواهــد شــد، خطاســت. کتــاب 
میکنــد.  پیــدا  بیشــتری  اهمیــت  بشــری  جامعــه ی  در  روزبــه روز 
ابزارهــای نوظهــور مهمتریــن هنرشــان ایــن اســت کــه مضمــون 
ــل  ــان منتق ــت و آس ــا را راح ــود کتابه ــا و خ ــوای کتابه ــا و محت کتابه

کننــد. جــای کتــاب را هیــچ چیــزی نمیگیــرد.    13۹0/4/2۹
 

      دروازه ای به سوی جهان دانش و معرفت
کتــاب ، دروازه ئــی  بــه  ســوی  جهــان  گســترده ی  دانــش  و معرفــت  
ابزارهــای  کمــال  بشــری   از بهتریــن   یکــی   اســت  و کتــاب  خــوب ، 
اســت ... کســی  کــه  بــا ایــن  دنیــای  زیبــا و زندگــی  بخــش ، دنیــای  
کتــاب ، ارتبــاط نــدارد بی شــک  از مهمتریــن  دســتاورد انســانی  و نیــز 
از بیشــترین  معــارف  الهــی  و بشــری  محــروم  اســت ... بــا ایــن  دیدگاه ، 
ــت   ــن  حقیق ــق  ای ــزی  عمی ــوم  رم ــوان  ارزش  و مفه ــنی  می ت ــه  روش ب
ــر  ــه  پیامب ــال  ب ــد متع ــاب  خدوان ــن  خط ــه  اولی ــت  ک ــی  را دریاف تاریخ
گرامــی  اســام � ایــن  اســت  کــه : بخــوان ! و در اولیــن  ســوره ئی  
کــه  بــر آن  فرســتاده ی  عظیم الشــأن  خداونــد فــرود آمــده ، نــام  قلــم  
بــه  تجلیــل  یــاد شــده  اســت : اقــرأ و ربــک  االکــرم ، الــذی  علــم  بالقلــم.   

1372/10/4  

      از مطالعه نکردن ملت هر ساعت خسارت می بینیم!
ــد!  ــری نمیدانن ــای بش ــزو کاره ــًا ج ــردن را اص ــه ک ــا مطالع ــت م مل
مثــل خــوراک و ورزش و دیگــر چیزهایــی کــه جــزو کارهــای معمــول 
ــد  ــت! آدم بای ــا نیس ــن چیزه ــزو ای ــًا ج ــه اص ــت، مطالع ــان اس انس

ــد؛  ــش باش ــب امتحان ــد ش ــا بای ــد - ی ــته باش ــری داش ــوان دیگ عن
ــا بایــد یــک دانشــمند  ــا بایــد معلــم در مدرســه از آدم بخواهــد؛ ی ی
باشــد؛ یــا بایــد بخواهــد در جایــی ســخنرانی کنــد - تــا موجــب 
شــود کــه مطالعــه کنــد! ایــن چه قــدر خســارت اســت!؟ واقعــًا خــدا 
میدانــد مــن وقتــی یــادم می آیــد - و ایــن چیــزی اســت کــه تقریبــًا 
هیــچ وقــت از یــادم نمیــرود - کــه مــردم مــا مطالعــه کــردن را بلــد 
نیســتند، بــه قلــب مــن فشــار می آیــد! از ایــن بابــت، مــا چه قــدر 

داریــم هــر ســاعت خســارت میبینیــم!؟      1370/11/2۹
 

      در زمینه کتابخوانی باید سرآمد باشیم
ــد  ــی ده ــادی م ــت زی ــتن اهمی ــدن و نوش ــاب و خوان ــه کت ــام ب اس
ــت و  ــامی اس ــر اس ــدار تفک ــه پرچم ــوری ک ــوان کش ــه عن ــران ب و ای
اســام در آن حاکمیــت دارد بایــد در زمینــه کتابخوانــی و نیــز تولیــد 
و نقــد کتــاب، ســر آمــد کشــورهای جهــان باشــد و بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، کتــاب و کتابخوانــی در ایــران اســامی بایــد ده برابــر 
آنچــه کــه امــروز مــورد توجــه قــرار دارد؛ رواج و توســعه پیــدا کنــد.   

1375/۸/1  

۲( توصیه هایی در زمینه ی کتابخوانی

      کتابخوانی را جزو عادات خود قرار دهید
هــر کــس کتــاب بخوانــد، بــه بخشــی از معــارف موجــود عالم دســت 
خواهــد یافــت و از خبرهایــی کــه در دنیــا هســت از خبرهایــی کــه 
بــوده اســت و حتــی از آنچــه کــه در همــه ی زمینه هــا خواهــد بــود 
مّطلــع خواهــد شــد. لــذا، کتابخوانــی را بایــد جــزو عــادات خودمــان 

ــم.    1372/2/21 قــرار دهی
 

      کتابخوانی در سنین پایین مؤثرتر است 
ــر اســت از  ــًا تأثیــرش بمراتــب کمت کتابخوانــی در ســنین بنــده غالب
ــان  ــرای انس ــه ب ــه همیش ــه ک ــا... آنچ ــنین جوانه ــی در س کتابخوان
شــما،  جوانــان  اســت.  پائیــن  ســنین  در  کتابخوانــی  میمانــد، 
کــودکان شــما هرچــه میتواننــد، کتــاب بخواننــد؛ در فنــون مختلف، 

در راههــای مختلــف، مطلبــی یــاد بگیرنــد.    13۹1/7/20
 

      برنامه های ترویِج کتابخوانی برای کودکان الزم است
بــه کتــاب بایســتی اهتمــام ورزیــد. اهتمــام بــه کتــاب در واقــع 
قوامــش بــه اهتمــام بــه کتابخوانــی اســت. در جامعــه بایــد ســنت 

کتابخوانــی رواج پیــدا کنــد... بــه گمــان مــن یکــی از بدتریــن و 
پرخســارت ترین تنبلیهــا، تنبلــی در خوانــدن کتــاب اســت. هرچــه هم 
انســان بــه ایــن تنبلــی میــدان بدهــد، بیشــتر میشــود. کتابخوانــی 
همــه ی  عهــده ی  بــر  کار  ایــن  و  شــود؛  ترویــج  جامعــه  در  بایــد 
مــدارس  از  زمینــه مســئولند؛  ایــن  در  کــه  اســت  دســتگاه هائی 
ــد باشــد کــه کــودکان مــا را  ــی بای ــد - کــه برنامه هائ ــی بگیری ابتدائ
از اوان کودکــی بــه خوانــدن کتــاب عــادت بدهــد؛ خوانــدن بــا تدبــر، 
ــا  ــی، ت ــتگاه های ارتباط جمع ــا دس ــل - ت ــق و تأم ــا تحقی ــدن ب خوان

صــدا و ســیما، تــا وســائل تبلیغاتــی گوناگــون.  13۹0/4/2۹

      تأمل و کاِر ذهنی در کتابخوانی را تمرین کنید
بعضــی از ذهنهــا اهــل کتابنــد؛ منتهــا کتاب آســان، کتابی کــه احتیاج 
بــه فکــر کــردن نداشــته باشــد. عیبی نــدارد، ایــن هم کتــاب خواندن 
ــن  ــی، ای ــر از ایــن شــیوه ی کتابخوان ــم؛ امــا بهت اســت، نفــی نمیکنی
اســت کــه انســان در مجموعــه ی کتابخوانــِی خــود بتوانــد بیامیــزد 
کتــاب آســان را - فــرض کنیــد رمــان را، خاطــره را، کتابهــای تاریخــی 
ــه  ــردن، مطالع ــر ک ــه فک ــاج دارد ب ــه احتی ــی ک ــا کتابهائ ــان را - ب آس
کــردن؛ ایــن نــوع کتابهــا را بایــد وارد مقولــه ی کتابخوانی کــرد. ذهن 
را عــادت بدهیــم بــه ایــن کــه اهــل تأمــل باشــد، اهــل تدقیــق باشــد؛ 

ذهــن کار کنــد، در مواجهــه ی بــا کتــاب فعالیــت کنــد.    13۹0/4/2۹ 

      از اوقات ضایع شونده برای کتابخوانی استفاده کنید
توقــع مــن از همــه مــردم ایــن اســت کــه کتــاب و کتاب خوانــی 
را جــدی بگیرنــد و از همــه اوقــات ضایــع شــونده خــود مثــا در 
تاکســی، اتوبــوس و یــا مــوارد دیگــر اســتفاده کننــد و بــه مطالعــه و 
کتابخوانــی بپردازنــد. چــرا کــه اگــر مــردم عــادت کننــد تــا از این گونــه 
ــه  ــه ب ــد، جامع ــتفاده کنن ــه اس ــرای مطالع ــی ب ــود بخوب ــات خ اوق

پیــش رفتــه و ترقــی خواهــد کــرد.     1375/2/22
 

      برای اقشار مختلف سیر مطالعاتی درست کنید
ــم، برنامه هــای  ــاج داری ــی احتی یکــی از چیزهائــی کــه مــا امــروز خیل
مطالعاتــی بــرای قشــرهای مختلــف اســت. بارهــا اتفــاق میافتــد کــه 
ــه  ــم؛ مراجع ــویق میکنی ــی تش ــه کتابخوان ــا را ب ــا را، نوجوانه جوانه
میکننــد، میگوینــد آقــا چــه بخوانیــم؟ ایــن ســؤال یــک جــواب 
ــان  ــه ی متصدی ــددی دارد. مجموع ــای متع ــااًل جوابه ــدارد؛ احتم ن
امــر کتــاب روی ایــن مســئله بایــد کار جــدی بکننــد؛ در بخشــهای 
مختلــف، بــرای قشــرهای مختلــف، بــه شــکلهای مختلــف، بــا تنــوع 

ــد.   13۹0/4/2۹ ــت کنن ــی درس ــیر مطالعات ــب، س متناس

مزار: امامزاده محمد� کرج شهادت: با ضربات چاقو توسط اغتشاشگران در آزادراه کرجـ  قزوین

ــر  ــگ اگ ــن فرهن ــردم. ای ــت م ــرای سرنوش ــه و ب ــت جامع ــرای سرنوش ــود ب ــتن از خ ــه گذاش ــگ مای ــت، فرهن ــگ گذش ــار، فرهن ــگ ایث ــد؛ فرهن ــار میکنن ــه ایث ــتند ک ــانی هس ــهیدان[ کس اینها]ش
ــت.     13۹3/11/27    ــد رف ــش خواه ــت و پی ــد گش ــر نخواه ــب ب ــه عق ــد؛ ب ــد ش ــف نخواه

ّ
ــز متوق ــد، هرگ ــته باش ــگ را داش ــن فرهن ــه ای ــه ای ک ــر جامع ــور و ه ــن کش ــد، ای ــی ش عموم

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

شهید هفته  

تاریخ شهادت: 1401/8/12

یـــک چیزی هم در مصنوعات آحاد مردم، در همین کارها و 
تولیدهای کوچک، انســـان مشـــاهده میکند که گاهی یک 
چیـــزی را تولیـــد میکنند، تولید خیلی خوبی ]هم[ هســـت، 
نشـــان فرنگی بـــه آن میزننـــد؛ من تعّجب میکنم؛ نشـــان 
فرنگـــی. یـــک مقدار جنس بـــرای یک منطقـــه ی محرومی 
سفارش شده بود، تهّیه شده بود، یک نمونه اش را آوردند 

پیـــش من، من دیدم این یک نشـــان خارجی ]دارد[؛ گفتم 
مگر نگفتید این تولید داخل است، بنا بود در داخل ]تولید 
شـــود[؛ گفتنـــد نه، این داخلی اســـت، خّیاطش هم فانی 
است، اّما این ]نشان[ را زده؛ گفتم بَکنید این را؛ این یکی از 
کارهای بد است که تولید داخلی را با نشان خارجی بیاورند 

بـــه ]مردم[ بدهند .   13۹۸/۸/24  

ســـؤال:  آیا مســـتأجر می تواند بعد از تمام شـــدن مدت اجاره، مبلغی را به عنوان ســـرقفلی برای تخلیـــه از صاحب ملک 
درخواست کند؟

جواب: شـــخصی که مدت اجاره اش تمام شده و مالک ســـرقفلی نیســـت، اگر چیزی به عنوان ســـرقفلی از صاحب محل 
دریافت کند، حرام است.

]تاثیر گناهان[ در انســـان چیســـت؟ یکی از تأثیرات این اســـت که وقتی انســـان مبتا اســـت به گناه، در یک نقطه ی حّســـاس و 
ـــیطاُن ِبَبعِض ما 

َ
ُهُم الّش

َّ
َما اســـَتَزل

َ
وا ِمنُکم َیوَم الَتَقی الَجمعاِن ِاّن

َّ
ذیَن َتَول

َّ
بزنـــگاه کـــم مـــی آورد. آیه ی قرآن میفرماید کـــه: ِاّنَ ال

حد، آن کســـانی که نتوانســـتند طاقت بیاورند و دلشـــان در هوای غنیمت آن چنان تپید که فراموش کردند 
ُ
َکَســـبوا؛)1( در جنگ ا

یطاُن 
َ

ُهُم الّش
َّ
چه مســـئولّیت حّساســـی در اختیار آنها و برعهده ی آنها اســـت و جنگ پیروز را به جنگ مغلوب تبدیل کردند، ِاســـَتَزل

ِبَبعِض ما َکَســـبوا؛ اینها قبًا خطاهایی انجام دادند، آن خطاها اینجا خودش را نشـــان داد. این یک مرحله اســـت؛ یعنی گناه ما 
موجب میشـــود که در یک نقطه ی حّســـاس، در یک نقطه ی بزنگاه، نتوانیم تاب بیاوریم، نتوانیم مقاومت کنیم... اگر چنانچه 
ـــیطان« و پایمان بلغزد و نتوانیم طاقت بیاوریم در آنجایی که باید تاب 

َ
ُهُم الّش

َّ
َما اســـَتَزل

َ
کاری بکنیم که نتیجه آن باشـــد که »ِاّن

آورد و طاقت آورد، خطر بزرگی ما را تهدید میکند.     13۹5/3/25       |       1- ســـوره مبارکه آل عمران، آیه 1۵۵

با افتخار ایرانی  

خانواده  ایرانی  

به رسم آیه ها  

تولید داخلی  زیبنده نشان ایرانی است

حکم دریافت سرقفلی توسط مستاجر

گناه، مقاومت انسان را در بزنگاه ها تضعیف می کند

ما بایســـتی کاری کنیم که اخاق اســـامی در جامعه رائج شـــود. وقتی میگوئیم انقاب اسامی، خب، اسام یک بخشش اخاق 
است. پس بایستی رسالت اخاقی انقاب در جامعه تحقق پیدا کند. یک بخش هم مربوط به عقاید و باورهاست. این عقاید و 
باورها باید در عمق جان مردم ما رسوخ و نفوذ کند. همین عقاید است 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، به تغییر باورها منتهی میشـــود... انســـان گاهی روی نخبگان نگاه میکند، وقتی یک خرده تفحص میکند، 
هم الّشیطان ببعض ما کسبوا«. یک پوسیدگی در دندان 

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

به وجود می آید، به آن نمیرســـیم، یک وقت می بینیم زیر یک چیز ســـختی دندان شکســـت؛ میفهمیم ظاهر خوبی داشـــته، اما 
پوک بوده. انسان یک شکستگی های اینجوری را مشاهده میکند. خب، اینها همه اش مربوط به فرهنگ است .    13۹0/3/23 

 رسالت اخالقی انقالب باید در جامعه تحقق پیدا کند
دغدغه های فرهنگی  

شـــهید طهرانی مقدم ســـراپا اخاص بود. من بیســـت و پنج شش سال است ]که[ ایشان را از نزدیک می شناسم. همت خیلی 
بلندی داشت افقهای خیلی بلندی را می دید. یکی از خصوصیات برجسته ایشان مدیریت بود... یک مدیر طبیعی بود، درس 

مدیریت هم نخوانده بود اما واقعًا یک مدیر بود.     13۹0/۹/1       |       21 آبان، سالروز شهادت سردار سرلشکر حسن طهرانی مقدم

شهید طهرانی مقدم یک مدیر بلند همت بود

عکس نوشت  

تصویری از سردار شهید حسن طهرانی مقدم در کنار رهبر انقالب

»بــه کتــاب بایســتی اهتمــام ورزیــد. اهتمام به کتاب در واقــع قوامش به اهتمام به کتابخوانی اســت. در جامعه باید ســنت کتابخوانی رواج پیدا کنــد... به گمان من یکی از بدترین و پرخســارت ترین 

تنبلیهــا، تنبلــی در خوانــدن کتــاب اســت.«  1390/04/29   توجــه به کتــاب و کتابخوانی همواره یکــی از دغدغه های فرهنگــی حضرت آیت اهلل خامنه ای بوده و هســت؛ »خط حزب اهلل« به مناســبت 

فرارســیدن روز کتــاب و کتابخوانی، گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره ی ایــن موضوع را بازخوانی می کند.
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 رسانه KHAMENEI.IR برای تحلیل دقیق تــــــر پشـــت صحنــــــه آشـــــــوب های اخیر از منظر امنیتی به 
گفت وگو با حجت االسام والمســـلمین سیداســـماعیل خطیب وزیر اطاعات جمهوری اسامی ایران 

پرداخته اســـت متن کامل این مصاحبه را از اینجا دریافت کنید.

تحلیل تفصیلی وزیر اطالعات از آغاز جنگ ترکیبی علیه ملت ایران در حوادث اخیر

گفت وگو  


