
اگر چنانچه تولیدمان را دانش بنیان کردیم، در واقع نوِع نیروی انسانی شاغل را ارتقاء میدهیم؛ یعنی 
چـــه کســـی می آید در مجموعه ی دانش بنیـــان کار میکند؟ جوان تحصیل کرده ی ما... این جوانها به کار 
جذب میشـــوند و کیفّیت نیروی انســـانِی دســـتگاه های کاری ما باال خواهد رفت، ارتقاء پیدا خواهد کرد؛ 
نخبـــگان می آینـــد ]کار[ میکننـــد و دیگر نخبگان ما مجبور نیســـتند که به مشـــاغل خدماتِی کم ارزش رو 

بیاورنـــد و توّجه کنند.    ۱۴۰۱/۱/۲۳

تولید دانش بنیان، کیفیت نیروی انسانی را ارتقا میدهد
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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: اگر تعمیرکار مبلغی را برای تعمیر تعیین 
کرده باشد و پس از اتمام کار، مشتری متوجه 
شود که مقدار اجرت بیش از عرف بازار است، آیا 

باید مبلغی که مشخص شده، پرداخت شود؟
جواب: اگر تفاوت به اندازه ای است که معموًال مردم 
نسبت به این مقدار تسامح نمی کنند، مشتری 
می تواند قرارداد را فسخ کند و اجرت المثل )اجرت 

متعارف در مانند این معامله( را بپردازد.

پرداخت اجرت کمتر از مقدار تعیین شده

احکام  

کالم امام  

تبلیغات همه جانبه، چه     دســتگاههای تبلیغات 
غرب با همۀ وابســتگان و چه دســتگاه تبلیغات 
شرق با همۀ     وابستگانش. این برای این است که 
اینها از جمهوری اســامی وحشت زده شده اند. 
عاوه بر     اینکه منافعشان در خود ایران از دست 
رفته اســت وـ  ان شــاءاهللـ  تا ابد از دســت خواهد   
  رفــت. عــاوه بــر ایــن، خوف ایــن را دارنــد که این 
مطلب سرایت کند و این نهضت و انقاب     سرایت 
کند به خارج و صادر بشود در مملکتهای دیگری. 
و آنهــا هــم بعــد از فهم ایــن معنا     که اســام باید 
در آن محل باشــد، اسام وضعش چطور است، 
آن را هم می ترســند که مبادا     آنجا هم مثل ایران 
بشــود، و آن دســتگاههای طاغوتی شان کم کم 
رو به زوال باشــد و ان     شــاءاهلل هست رو به زوال. 

۱۳59/۱۰/۱۴  

یان فرهنگی کشــور در نکوهش بیکاری و 
ّ
متول

کــم کاری و فــرار از کار ســخت، بــرای کار فرهنگی 
برنامه ریــزی کننــد. آقاجــان! کار ســخت را باید 
قبــول کــرد. اگــر کار ســخت را مــا بــه خودمــان 
تحمیل نکنیم، قبول نکنیم، به جایی نمیرسیم؛ 
فقــط دنبــال کار آســان که نمیشــود رفت؛ باید 
انســان کار ســخت را قبول کند؛ در هر جایی که 
هســت. آن کســانی کــه توانســتند در صنعت، 
در فّنــاوری، در مســائل علمــی بــه اوج برســند، 
کارهــای ســخت را بر خودشــان تحمیل کردند. 
این، فرهنگ ســازی الزم دارد. اینکه فقط دنبال 
کارهــای آســان باشــیم، کار پیــش نمیــرود.     

۱۳9۴/۲/9

تبلیغات همه جانبه 
دشمن، بخاطر ترس 
از صدور انقالب است

 برای نکوهِش فرار از کاِر سخت، 
فرهنگ سازی کنید

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         
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مردم آمل در  حماسه ۶ بهمن کار عظیمی انجام دادند

خانواده ایرانی  

عمده ترین سرفصل اقتصادی ما برای پیشرفت 
اقتصـــاد مســـئله ی تولید اســـت. یعنی حقیقتًا 
بهبـــود معیشـــت مردم، مســـئله ی اشـــتغال، 
مسئله ی قدرت خرید، مســـائل گوناگون دیگر 
اقتصادی، وابســـته ی به تولید داخلی است که 
بایـــد به آن خیلی اهّمّیت داد. واقعًا با هر چیزی 
کـــه تولید را تضعیف میکند باید مقابله کنید. با 
هـــر چیزی که تولید داخلـــی را به زانو درمی آورد 
و شکســـت میدهد، باید بـــا جّدّیت مقابله کرد؛ 
قاطعانه بایســـتی مبارزه کنیـــد؛ چه در صنعت، 

چه در کشاورزی.  ۱۴۰۱/۸/6

ی 
ّ
ی اند؛ هوّیت مل

ّ
مادرها مایه ی انتقال عناصر هوّیت مل

ت، شخصّیت 
ّ
یک چیز مهّمی اســـت. یعنی هوّیت یک مل

ـــت در درجـــه ی اّول به وســـیله ی مادرها منتقل 
ّ
یـــک مل

میشوند؛ زبان، عادات، آداب، سّنت ها، اخاقهای خوب، 
عادتهـــای خوب، اینها همه در درجه ی اّول به وســـیله ی 
ر است اّما خیلی کمتر از 

ّ
مادر منتقل میشود. پدر هم مؤث

مادر؛ مادر بیشترین تأثیر را دارد. افشاننده ی بذر ایمان 
در دلها؛ مادرها هســـتند که فرزند را مؤمن بار می آورند. 
»ایمان« درس نیســـت که آدم بـــه یکی درس بدهد یاد 
بگیرد؛ ایمان یک رویش اســـت، یک رشـــد معنوی است 
که بذرافشـــانی الزم دارد؛ این بذرافشـــانی به وسیله ی 
مادر انجام میگیرد و مادر این کار را میکند.  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 

در همین داستان آمل یك حرکت مردمِی عجیبی مردم آمل نشان دادند، اینکه امام�در وصّیتنامه از مردم 
آمل اســم آوردند، نشــان دهنده ی عظمت کار اینها - قشــرهای مختلف، حّتی زنها - اســت. دخترك چهارده 
پانزده ســاله در همین داســتان آمل، میرود میجنگد و به شــهادت میرســد. البّته ســوابق مردم مازندران که 
زیاد است... مردم مازندران از وقتی که مسلمان شدند، پیرو اهل بیت بودند؛ یعنی از همان اّول، اساِم اینها 

همراه بود با پیروی از اهل بیت �. یك چنین کار بزرگی ]کردند[.  ۱۳9۲/9/۲5
6 بهمن، سالروز حماسه مردم آمل در برابر ضد انقاب

مسئله قدرت خرید مردم 
وابسته به تولید داخلی است

ی اند
ّ
 مادرها مایه  انتقال عناصر هویت مل

عکس نوشت  

تصویری از رهبر انقالب در جریان بازدید از نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان و فناوریهای برتر  )13۹۸/7/16 (

مناسبت  

دغدغه های فرهنگی   

تولید ملی   

فرارسیدن ماه مبارک رجب و والدت امام باقر �مبارک باد

گـزارش    سند دشمنی
اواخـــر آذرمـــاه ۱۳5۸ بـــود و تهران درگیر ســـوز و هفتـــــه

ســـرمای پاییـــزی. هنـــوز ۱۰ مـــاه بیشـــتر از انقاب 
اســـامی مـــردم ایـــران نگذشـــته بود کـــه رئیس 
جمهور وقت آمریکا و تیم اطاعاتی و امنیتی اش از پنتاگون 
و وزارت دفـــاع تا آژانس اطاعات مرکزی )ســـازمان ســـیا( و 
مشـــاور امنیـــت ملی ایاالت متحده طی چند جلســـه به یک 
دســـتور کار مشخص رسیدند. برای انجام مراحل نهایی کار، 
صورت جلسه به کاخ سفید فرستاده شد تا با نشستن امضا 
و دســـتور جیمی کارتـــر در جایگاه ریاســـت جمهوری ایاالت 
متحده پای ســـند، عمـــا طرح دولت آمریکا بـــرای تماس با 
اپوزیسیون، جنگ تبلیغاتی و روانی و در نهایت هم براندازی 
انقـــاب تازه به بار نشســـته مـــردم ایران کلید بخـــورد.  کارتر 
پای صورت جلســـه کارگروه امنیتی و اطاعاتی اش اینگونه 
دستور حمله تبلیغاتی علیه ایران را صادر کرده بود: »با هدف 
ترغیب استقرار یک رژیم مسئولیت پذیر و دموکراتیک در ایران 
عملیات تبلیغاتی و اقدام سیاسی و اقتصادی انجام دهید؛ 
با رهبران اپوزیســـیون ایران و دولت های ذینفع ارتباط برقرار 
کنید تا تعاماتی را ترغیب کنید که بتواند به شـــکل گیری یک 
جبهه طرفداِر غرب منجر شود که قادر به تشکیل یک دولت 
جایگزین باشد.« جیمی کارتر با این کار بابی را باز کرد که قرار 
بود تا سالهای سال باز بماند و از سوی رؤسای جمهور بعدی 

هم مورد استفاده قرار گیرد.
صدام هرچند بعد از اشـــغال عراق توســـط ارتش تروریستی 
آمریکا با خفت از درون یک ســـوراخ بیرون کشـــیده شـــد، اما 
در آن ســـالها هنوز از رفیقان گرمابه و گلســـتان آمریکایی ها 
محسوب می شد. برای همین هم وقتی با شلیک توپ، رسمًا 
شـــعله جنگی خانمان سوز را علیه ایران روشن کرد، آنقدر از 
حمایت شبکه های گردن کلفت رسانه ای دنیا و در رأس شان 
هم آمریکا، اروپا و غرب برخوردار بود که ایران را شروع کننده 
جنـــگ معرفی کرد. البته دفاع مقـــدس مردم ایران در جنگ 
تحمیلی نشان داد که تیغ صدام با همه حمایت های شرقی 
و غربی نظامی و تبلیغاتی ای که از او شد، علیه انقاب ایران 
کارگر نیست، برای همین نوبت آن بود که پرونده های دیگری 
به کمک کارتل ســـنگین رسانه ای غرب روی میز بیایند.بهانه 
هـــم مطابق معمول جور بود. از ادعای نقض حقوق بشـــر 

ادامه در صفحه 3گرفته تا حمایت از تروریسم. 
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تبلیغات همه جانبه دشمن، 
بخاطر ترس از صدور انقالب 

است
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شهادت همیشه باارزش است و فداکاری در راه خدا همیشه یک کار عظیم و ارجمندی است؛ اّما همین کار خوب و بزرگ، در بعضی از شرایط 
و در بعضـــی از زمانهـــا بزرگ تـــر و مهم تر و باارزش تر اســـت...  در زمـــان ما به دلیلی مجاهدت و فداکاری ارزش مضاعف دارد. این زمان از همان 
ت این است که امروز دشمنان 

ّ
زمانهایی است که اگر کسی در راه خدا جهاد کند و شهید بدهد، با بسیاری از زمانهای دیگر متفاوت است...  عل

اسام از همیشه ی تاریخ مجّهزترند.    ۱۳6۸/۸/۲۴ 

 شهادت در زمان ما ارزش مضاعف دارد
این شماره تقدیم می شود به شهید حسین تقی پور

شهید هفته  

رمزتضمینی »اســتقامت« رمزتضمینی »اســتقامت« 
و »رسیدن به هدف«و »رسیدن به هدف«

مزار: آستان امامزاده عقیل � اسالمشهر محل شهادت: تهران، محله تهرانپارس تاریخ شهادت:1401/7/3  

ــویت   ــِت معنــ ــاره تقویـ ــقالب دربـ ــر انــ ــای رهبــ ــه توصیه هـ ــگاهی بـ نــ
ــان ــارک رمضـ ــاه مبـ ــرای مـ ــی بـ ــعبان و آمادگـ ــب و  شـ ــای رجـ در ماه هـ

گزارش "خط حزب اهلل" از پروپاگاندا و جنگ تبلیغاتی 

آمریکا و غرب علیه ملت ایران در 43 سال گذشته

توطئه  ناکام علیه ایران مقتدر

صفحه ۲
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وسوسه تبلیغاتی، مهم ترین بخش 
حرکت دشمن در اغتشاشات

به رسم آیه ها  

خــدای متعــال بشــر را طــوری آفریده اســت که به تربیــت احتیاج 
دارد. هم از بیرون باید او را تربیت کنند، هم از درون خودش باید 
خودش را تربیت کند. در مقوله مسائل معنوی، این تربیت، یکی 
 ایــن تربیت، تعلیم 

ّ
تربیــت فکــر و قــوای عقانی اوســت که محل

اســت و یکی تربیت نفس و قوای روحی و قوه غضبّیه و شــهوّیه 
اوســت که نام این تربیت، تزکیه اســت.  اگر انسان تعلیم درست و 
تزکیه درســت شــود، همان ماّده مســتعّدی است که در کارخانه 
مناسبی شکل مطلوب خود را پیدا کرده و به کمال رسیده است. 
هم در این نشــئه وجود او منشــأ برکت و خیر و مایه آبادی جهان 
و آبادی دلهای انسانهاســت، هم وقتی وارد نشــئه دیگر شــد و به 
عالم آخرت قدم گذارد، سرنوشــت او همان سرنوشــتی است که 
همــه انســانها از اّول تــا امروز مشــتاق آن بوده انــد؛ یعنی نجات، 

زندگی ابدی سعادتمندانه و بهشت. ۱۳۷6/۱۰/۱۲

در اغتشاشـــهای اخیر دســـت دشـــمن خارجی عیان بود که حاال 
یـــک عّده ای انکار کردند... یعنی ]میگویند[ »نخیر، تقصیر شـــما 
اســـت«؛ ولی نه، دســـت خارجی ها واضح بود، معلوم بود. آن کار 
آمریکایی هـــا، آن کار اروپایی هـــا، کشـــورهای مختلف اروپایی؛ هر 
کدام یک جوری در این قضّیه وارد شـــدند؛ به  طور عیان، آشـــکار، 
نه مخفی. معلوم شد که چه کسانی در این قضّیه دخالت دارند؛ 
در اغتشاشـــهای اخیر هم این  جوری بود. نمیشـــود ندیده گرفت 
اینهـــا را. خب، اینجا هـــم مهم ترین بخش کار، تبلیغات بود؛ اینجا 
هـــم مهم تریـــن بخش حرکت دشـــمن مســـئله ی تبلیغات بود. 
ذی ُیَوسِوُس فی ُصدوِر الّناِس 

َّ
ل

َ
ّناِس * ا

َ
ِمن َشـــِرّ الَوســـواِس الخ

ـــِة َو الّناس.)۱( وســـواس فقط مال جن نیســـت؛ ناس 
َ

* ِمـــَن الِجّن
هم وسوســـه میکند، وســـواس میکند. فضای مجازی را دیدید؛ 
رسانه های خارجی از غربی و عربی و عبری و امثال اینها را ماحظه 

کرده اید دیگر.     ۱۴۰۱/۱۰/۱9 
1-سوره ی ناس، آیات 4 تا 6

 همه انسانها به »تربیت اخالقی« احتیاج دارند

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته

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

یادداشت هفته

نگاهی به توصیه های رهبر انقالب درباره تقویِت معنویت در ماه های رجب و  شعبان و آمادگی برای ماه مبارک رمضان

رمز تضمینی »استقامت« و »رسیدن به هدف«
ــل  ــازی، عام ــت و خودس        معنوی

غلبه بر لغزشگاه ها
معنویــت »رابطــه و اتصــال قلبــی 
ــا خداوند«اســت و »قــوام حیــات  ب
معنــوی انســان بــه تذّکــر و توّســل و خشــوع و 
ذکــر اســت.«    ۱۳۸9/۸/6 در حقیقــت، معنویــت 
زندگــی  جهت دهنــده ی  و  هدایت بخــش  عنصــِر 
ــف  ــد لطی ــک ُبع ــت: »ی ــه ی عرصه هاس ــر در هم بش
معناگــرا در هــر انســانی وجــود دارد... ایــن ُبعــد، 
ُبعــد بســیار لطیفــی اســت... ایــن ُبعــد را اگــر مــا 
آحــاد بشــر بتوانیــم در خودمــان تقویــت کنیــم، 
بقّیــه ی ابعــاد مــا را هدایــت خواهــد کــرد. نــه اینکــه 
ُبعــد معنــوی و معناگــرا جلــوی غرایــز را، جلــوی 
نیازهــا را، جلــوی تعّقــل و خــردورزی را بگیــرد؛ نــه، 
همــه ی اینهــا به جــای خــود محفــوظ اســت، ایــن 
ُبعــد معنوّیــت و معناگرایــی در انســان همــه ی ایــن 
ابعــاد دیگــر را هدایــت می کنــد.«    ۱۳95/۲/۱ و 
فقــدان معنویــت ســبب لغــزش و گمراهــی انســان 
می شــود: »مردمــی کــه از معنوّیــت محرومنــد 
و در زندگــی مــاّدی غوطه ورنــد، احســاس خــأ و 
کمبــود می کننــد... بســیاری از جوامــع غربــی در 
چنیــن حالتــی بودنــد و هســتند.«    ۱۳۸۰/۸/۱۲ 
»اگــر ذخیــره معنــوی در وجــود انســان از حــّد 
و  لغزش هــا  دچــار  انســان  رود،  پایین تــر  الزم 
معنویــت  شــد.  خواهــد  بزرگــی  گمراهی هــای 
در وجــود یــک انســان، بــرای او مایــه هــدف دار 
شــدن اســت؛ زندگــی او را معنــا می کنــد و بــه آن 
»جوانــان  لــذا   ۱۳۸۱/۷/۱۷ می دهــد.«     جهــت 
مــا، عزیــزان مــا، بــه تقویــت بنیــه ی معنــوی نیــاز 
ــتر و  ــا بیش ــم، جوان ه ــاز داری ــا نی ــه ی م ــد؛ هم دارن
بهتــر جــذب می کننــد عوامــل معنوّیــت را... ایــن 
ــا خــدا بــه زندگــی شــما برکــت می بخشــد،  ارتبــاط ب
آینــده ی  بــه  می بخشــد،  برکــت  هــم  کشــور  بــه 
 ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ می بخشــد.«     برکــت  هــم  انقــاب 
مهــم  خیلــی  »خودســازی  مســأله ی  همچنیــن 
اســت؛ هــم در ابعــاد فــردی، هــم در ابعــاد جمعــی.« 
    ۱۳99/۲/۲۸ چراکــه »ایــن کمــک می کنــد بــه شــما 
ــامت  ــه س ــد، ب ــور کنی ــت عب ــگاه ها راح ــه از لغزش ک
عبــور کنیــد. لغزشــگاه هایی وجــود دارد؛ تــرس، 
یــک لغزشــگاه اســت، تردیــد، یــک لغزشــگاه اســت، 
احســاس ضعــف، یــک لغزشــگاه اســت، انگیزه هــای 

ناســالم، یــک لغزشــگاه اســت.«    ۱۳99/۲/۲۸

       دعا، قرآِن صاعد
یکــی از مفاهیــم مهــم در اســام و یــک 
امــکان و فرصــت عالــی بــرای اتصــال 
بــا خداونــد و تقویــِت معنویــت و 
خودســازی، دعــا اســت: »دعــا ســخن گفتــن بــا خــدای 
متعــال اســت؛ بــه تعبیــر امــام بزرگوارمــان دعــا قــرآن 
صاعــد اســت.«    ۱۳95/۴/5 چنانکــه می تــوان از 

دعاهــا معــارف الهــی را آموخــت: »یکــی از بــرکات 
ادعیــه ی مأثــوره ای کــه از ائمــه �رســیده ایــن اســت 
کــه ایــن دعاهــا ُپــر از معــارف الهــی اســت. صحیفــه ی 
ســجادیه، دعــای کمیــل، دعــای مناجــات شــعبانیه، 
دعــای ابی حمــزه ثمالــی -و بقیــه ی دعاهایــی کــه 
وارد شــده اســت- ُپــر از معــارف الهــی اســت.«    
ــدا  ــا خ ــان را ب ــا »دل انس ــی دع ــور کل ۱۳۸5/۷/۲۱ به ط
مّتصــل و جــان آدمــی را سرشــار از صفــا و معنویــت 
می کنــد.«    ۱۳۷۷/۷/۲9 همچنیــن انــس بــا دعــا 
موجــب تقویــت بعــد معرفتــی انســان می شــود: 
»اگــر کســی اینهــا را بخوانــد و بفهمــد، عــاوه ی بــر 
آن ارتبــاط قلبــی و اتصالــی کــه بــه ذات اقــدس الهــی 
ــی  ــغ عظیم ــک مبل ــد، ی ــدا می کن ــی پی ــرت ربوب و حض
می گیــرد.«  فــرا  دعاهــا  ایــن  از  هــم  را  معــارف  از 
   ۱۳۸5/۷/۲۱ عــاوه بــر ایــن، دعــا ســبب تزکیــه ی 
انســان نیــز می شــود: »در دعــا فقــط ایــن نیســت کــه 
ــت،  ــن هس ــد؛ ای ــک می کن ــدا نزدی ــه خ ــان دل را ب انس
فراگیــری هــم هســت. در دعــا هــم تعلیــم اســت، هــم 
تزکیــه هســت.«    ۱۳۸۸/۳/۲9 همچنیــن یکــی دیگــر از 
دســتاوردهای دعــا جلوگیــری از غفلــت اســت: »وقتــی 
مــا بــا خــدا ســخن می گوییــم، او را نزدیــک خــود 
ــا او  ــم و ب ــم، مخاطــب خــود میدانی احســاس می کنی
حــرف می زنیــم، ایــن دســتاوردها از جملــه ی فوایــد و 
عوایــد دعاســت. زنــده نگهداشــتن یــاد خــدا در دل، 
ــا و  ــا و کجی ه ــه ی انحراف ه ــادر هم ــه م ــت را - ک غفل
ــد.  فســادهای انســان، غفلــت از خداســت - می زدای
دعــا غفلــت را از دل انســان می زدایــد؛ انســان را بــه 
یــاد خــدا می انــدازد و یــاد خــدا را در دل زنــده نگــه 

مــی دارد.«    ۱۳۸۴/۷/۲9 
از  اینکــه دو مــاه رجــب و شــعبان  نکتــه ی کلیــدی 
فرصت هــای معنــوی ویــژه بــرای رشــد انســان اســت 
ــا آمادگــی وارد مــاه  و باعــث می شــود انســان بتوانــد ب
مبــارک رمضــان شــود: »مــاه رجــب، مــاه شــعبان، یــک 
آمادگاهــی اســت بــرای اینکــه انســان در مــاه مبــارک 
رمضــان -کــه مــاه ضیافــت الهــی اســت- بتوانــد بــا 
آمادگــی وارد شــود.«    ۱۳9۲/۲/۲5 و ســه مــاه پــر برکــت 
رجــب و شــعبان و رمضــان هــم بهتریــن فرصــت بــرای دعا 
اســت: »]مــاه رجــب[ و مــاه شــعبان و مــاه رمضــان، عیــد 
 محسوب می شــود؛ 

َ
بنــدگان صالــح خــدا و اولیــاءاهَّلّل

ع و توّجــه بــه حضــرت  چــون وقــِت مناجــات و تضــّر
رّب االربــاب اســت.«    ۱۳۷۷/۷/۲9 

       در مــاه رجــب بــه ذکــر، دعــا و 
توسل اهمیت دهید

»مــاه رجــب یــک فرصــت تقــّرب بــه 
ارزش هــای الهــی و تقــّرب بــه ذات 
مقــّدس پــروردگار و فرصــت خودســازی اســت.«    
۱۳9۴/۲/6 همچنیــن »مــاه رجــب، مــاه توّســل اســت، 
ع اســت، مــاه دعــا اســت، مــاه تصفیــه ی روانی  مــاه تضــّر
و معنــوی اســت.«    ۱۴۰۰/۱۱/۱9 »دعاهــای مــاه رجــب 

یــک دریایــی از معرفــت اســت.«    ۱۳۸۸/۳/۲9 لــذا »از 
ایــن ایــام اســتفاده بــردن و معنویــت را تقویــت کــردن 
ــاط برقرارکــردن و ذکــر و دعــا و توّســل را  ــا خــدا ارتب و ب
اهمیــت دادن از وظایــف اســت.«    ۱۳۷۱/۱۰/۱9 عــاوه 
ــاه  ــن م ــز در ای ــکاف نی ــت اعت ــوان از فرص ــن، می ت ــر ای ب
بهــره بــرد: »قبــل از انقــاب، مــا در ایــن ایــام نیمــه ی مــاه 
رجــب ندیــده بودیــم یــا خیلــی به نــدرت می دیدیــم کــه 
کســانی برونــد اعتــکاف کننــد... ایــن مــاه رجــب اســت؛ از 
ایــن فرصت هــا اســتفاده کنید. جوان هــا! شــما بیشــتر 
اســتفاده کنید.«    ۱۳9۲/۲/۲5 و یــا اینکــه در صــورت 
محــروم  مانــدن از اعتــکاف در ایــن مــاه، می تــوان 
نمــاز حضــرت جعفــر طیــار را بــه جــا آورد: »کســانی کــه 
ــر  ــد، بهت ــروم مانده ان ــکاف مح ــت اعت ــل بافضیل از عم
ــر  ــرت جعف ــاز حض ــه روز نم ــن س ــک از ای ــر ی ــت در ه اس

طیــار �بخواننــد.«    ۱۳9۸/۱۲/۱۸ 

       کســب آمادگی برای ورود در ماه 
مبارک رمضان

مــاه شــعبان نیــز یــک فرصــت ویــژه 
اســت تــا آنجــا کــه »پیغمبــر تــا لحظه ی 
مــرگ، مــاه شــعبان و روزهــا و شــبهای شــعبان را 
گرامــی می داشــتند... ســنت ایــن بزرگــوار را در ایــن 
 ادامــه بدهیــد؛ توجــه، دعــا، ذکــر و 

َ
مــاه ان شــاءاهَّلّل

آمــاده شــدن بــرای ورود در مــاه مبــارک رمضــان.«    
نــس بــا دعاهایــی چــون 

ُ
۱۳۸6/۰6/۰۴ در ایــن مــاه نیــز ا

کمیــل و مناجــات شــعبانیه یــک فرصــِت معنــوِی عالــی 
اســت: »مــن یــک وقتــی از امــام � پرســیدم در ایــن 
دعاهــای مأثــوری کــه وجــود دارد، شــما کــدام دعــا 
را بیشــتر دوســت داریــد. فرمودنــد: دعــای کمیــل و 
مناجــات شــعبانیه. اتفاقــًا هــر دو دعــا هــم مــال مــاه 
شــعبان اســت... بایــد بــا اینهــا مأنــوس بشــویم و 

قــدری دلمــان را نــرم کنیــم.«    ۱۳۸۳/۷/۱۳

راِز  خــدا،  بــه  دائمــی  اتصــال   
موفقیت و استقامت

کام آخــر اینکــه، ارتبــاط همیشــگی 
عوامــل  مهم تریــن  از  خداونــد  بــا 
تضمین کننــده ی صحــت عمــل و اســتقامت در تحقــق 
اهــداف و آرمان هــای دینــی و انقابــی اســت: »ارتبــاط 
بــا خــدا تضمین کننــده ی صحــت عمــل و اســتقامت در 
راه اســت. اگــر بخواهیــم در ایــن جــاده درســت حرکــت 
ــم  ــرت نیفتی ــذر از راه پ ــب زودگ ــر دلفری ــا ظواه ــم، ب کنی
ــًا در  ــم، حتم ــت کنی ــتقیم حرک ــدف، مس ــمت ه و به س
ایــن کار، یــاد خــدا و اتــکاء بــه خــدا و اتصــال دائمــی بــه 
خــدا مــورد نیــاز اســت؛ ایــن را بایــد دســتور همیشــگی 
خودمــان قــرار دهیــم.«    ۱۳۸۴/6/۸ چنانچــه »راز 
قیــت امــام بزرگــوار مــا - کــه می دیدیــد 

ّ
بــزرِگ موف

مثــل کــوه، اســتوار ایســتاده بود - همــان ایســتادگی 
وی بــود کــه از راه ارتبــاط بــا خــدا به دســت آورده بــود.« 

۱۳۷۳/۲/۲۸   

ایـــن در حالـــی بـــود کـــه از همـــان ســـال های دهه 
شـــصت کـــه گروهک منافقین به تـــرور مردم عادی 
و شـــخصیت های انقاب روی آورده و دســـتانش تا 
مرفـــق به خـــون هزاران ایرانی آلـــوده بود، مرکزیت 
سازمان تروریستی خود را به فرانسه برده و در پناه 
ایـــن دولت اروپایـــی قرار داشـــت و از همان زمان تا 
امـــروز بوق های تبلیغاتـــی غربی با تطهیر منافقین 
سنگدل به دنبال عوض کردن جای جاد و شهید در 
اذهان جامعه هستند. همه این سوژه ها در نظام 
رسانه ای غرب برجسته می شد تا بهانه تنگ تر شدن 
ت ایران را فراهم آورد. یکی از اهداف 

ّ
معرکه علیه مل

آنها در تمام این سالها حامی تروریسم معرفی کردن 
جمهوری اسامی بود. دلیل؟! حمایت از مقاومت 
مشـــروع مردم لبنان و فلســـطین علیه اشغالگران 
صهیونیســـت! همه اینهـــا خوراک اصلی ماشـــین 
تبلغیاتی بود که قرار بود زمینه تحریمهای اقتصادی 

بعدی را علیه ایرانیان فراهم آورد.

ــت در برابــر حربه هــای 
ّ
  چهــار دهــه ایســتادگی مل

تبلیغاتی
در سال های ابتدایی دهه ۷۰، اروپا جنجال تبلیغاتی 
دیگـــری علیه ایران بـــه راه انداخـــت؛ این بار ماجرای 
قهوه خانـــه میکونـــوس بهانـــه بـــود. اروپایی هـــا 
بـــا محوریـــت آلمـــان دادگاهی نمایشـــی برگـــزار و 
رئیس جمهـــور وقـــت ایـــران را در ایـــن پرونده متهم 
کردند. بهار ۱۳۷6، ســـیزده کشـــور اروپایی ســـفرای 
خود را با هدف تشـــدید فشـــار بر ایران از کشور خارج 
کردند. اما با ایســـتادگی ملت ایران در برابر این حربه 
تبلیغاتـــی و دیپلماتیـــک غـــرب، تنها چنـــد ماه بعد 
کشورهای اروپایی دست از پا درازتر سفرای خود را به 
ایران بازگرداندند و نقشه آنها با شکست مواجه شد. 
ابتدای دهه ۸۰،  رئیس جمهور آمریکا در ســـخنرانی  
ســـالیانه خود درکنگره، ایران را محور شرارت خواند.
اگرچـــه نطق نویس وقت کاخ ســـفید بعدها اعتراف 
کـــرد کـــه آن حرف ها یـــک حربـــه تبلیغاتی بـــود ، اما  
حمله چندماه بعد آمریکا به عراق نیز نشـــان داد که 
حرف های بوش یک جنگ تبلیغاتی و دستاویزی برای 

تجاوز و حضور نظامی در منطقه غرب آسیا است. 
جنجال رسانه ای بر ســـر پرونده صلح آمیز هسته ای 
ایران نیز از همین دهه آغاز شد. نقشه این بود که ایران 
از پیشرفت در صنعت هسته ای باز بماند و حق ملت 
ایران از او سلب شود. توطئه تبلیغاتی ای که با هدف 
پی ریزی یک نظام تحریمی جدید زندگی و آینده مردم 
را هـــدف گرفته بود. جمهوری اســـامی اما در میانه 
این دشـــمنی ها با اتکا به قدرت مردمی خویش جلو 
می رفت، اگرچه امواج توطئه دشـــمن سعی داشت 
سرعت او را کم کند.  در حافظه عمومی جامعه ایران، 
فتنه های سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ تصویر پیچیده تری 
از ســـایر بحرانها دارنـــد. در آن فتنه ها میدان معرکه 
از درگیـــری نظامـــی به نزاع برای فتـــح اذهان و افکار 
کشیده شده بود. خرداد ماه ۱۳۸۸ دستگاه جعل و 
تحریف دشمن با قدرت تمام مردم ساالرترین نظام 
منطقه غرب آســـیا -که مشارکت باالی ۸5 درصدی 
در انتخابات داشت- را به تقلب در آرای مردمی متهم 
کرد. هشت ماه تصویرسازی دروغین به بهانه تقلبی 
که هیچگاه اثبات نشـــد، نقشـــه ای برای پیاده سازی 
ســـناریوهای کودتـــای مخملی و گرجستان ســـازی 
ایران را در ســـر میپروراند. خیال هایی که البته باز هم 

بـــا حضور عظیم مردمی در حماســـه نهم دی ۱۳۸۸ 
نقش بر آب شـــد. آمریکایی ها در ســـال های دهه 9۰ 
شمســـی راهبردشان را بر فشـــار اقتصادی و تحریم 
همه جانبه علیه ملت ایران متمرکز کردند. سیاستی 
کـــه به اعتراف مســـئولین ارشـــد ایـــاالت متحده با 
شکســـت مفتضحانه روبرو شده اســـت. پس از این 
شکســـت در ســـال های اخیـــر ماشـــین پروپاگاندا و 
تبلیغات دشـــمن -کـــه در دوران تحریـــم هم بازوی 
روانی تشدید آثار تحریم بود- با هزینه از جیب برخی 
رژیم های منطقه ای، تأســـیس شـــبکه های متعدد 
ماهـــواره ای و بهره گیـــری از گســـترش شـــبکه های 
مجازی مجهزتر شـــد. در قضایای ســـالهای 96 و 9۸ 
تحریف مکمل تحریم بود و پروپاگاندای القای بحران 
در افکار عمومی نســـبت به کارآمدی نظام در اصاح 
وضعیت اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم در 

دستور کار دشمن قرارداشت.

  تحریف؛  ابزار پروپاگاندای دشمن
تحریف شـــخصیت های انقاب، تطهیر جنایت های 
رژیـــم طاغوتـــی پهلـــوی، تحریف واقعیـــت حوادث 
انقاب از تسخیر النه جاسوسی تا عوض کردن جای 
جاد و شـــهید برای نسلی که جنایات چهار دهه قبل 
منافقین در خیابانهای کشور  را ندیده ، ناامیدسازی 
نســـل جوان از آینده و تشـــویق جامعه دانشگاهی 
به مهاجرت از کشـــور، برجســـته کردن نقاط ضعف و 
کتمان پیشرفت ها  از حیله های تبلیغاتی دشمن در 
ســـال های اخیر بوده است. مرور فهرست اقدامات 
گســـترده و همه جانبـــه چنـــد ماه اخیر دشـــمن در 
اغتشاشـــات اخیر و پس از درگذشـــت تلخ یک دختر 
جوان برای به خیابان کشاندن مردم و برپایی آشوب 
در کشور، نشان از تمرکز دشمن بر همین نقشه دارد. 
لشکرســـازی انبوه رسانه ای، دروغ پراکنی گسترده و 
کشته ســـازی های دروغین هـــر روزه از جمله کارهای 
دشـــمن در ماه هـــای اخیر برای اثرگـــذاری بر اذهان 

جامعه ایرانی بود.

  جهاد تبیین در برابر توطئه تبلیغاتی دشمن
چهل و ســـه ســـال از امضـــای جیمی کارتـــر برای آغاز 
پروپاگاندای تبلیغاتی علیه جمهوری اســـامی ایران 
گذشـــته است. نقشه ای که حتی قرار بود ناکارآمدی 
و کمبودهای حربه تحریمهای اقتصادی و سیاســـی 
آمریـــکا بـــرای افزایـــش نارضایتی در بین مـــردم را نیز 
جبران کند و منجر به فروپاشـــی جمهوری اســـامی 
شـــود، اما از همـــان ابتدا با حضور مـــردم در صحنه 
و لحظه شناســـی آن ها با شکســـت مواجه و تهدید 
دشـــمن به فرصت تبدیل شده است. آخرین نمونه 
شکست  نقشه دشمن در اغتشاشات اخیر بروز کرد 
و »در این اغتشاشـــات هـــم از این به اصطاح تهدید 
ت ایران یـــک تهدیدی 

ّ
ـــــ کـــه حـــاال آنها این را بـــرای مل

ت ایران اســـتفاده کرد. چـــه کار کرد؟ 
ّ
ـ مل دانســـتندـ 

حقیقـــت خـــودش و جهت گیـــری خودش را نشـــان 
داد.«   ۱۴۰۱/۸/۲۸ پایان اینکه جوانان و مســـئولین 
امور تبلیغاتی و رســـانه ای باید بدانند امروز تحرکات 
تبلیغاتی و جنگ نرم، سهم بیشتری نسبت به تحریم 
اقتصـــادی و حتـــی اقدامات امنیتـــی در راهبردهای 
دشـــمنان ایران ســـتیز     دارد و با وجود  کاســـتی ها  و 
ضعف ها در عرصه تبلیغات و رسانه، یگانه راه مقابله 
با پروپاگاندای ناجوانمردانه دشـــمن، روشـــنگری، 

تبیین و روایت صحیح است.

آزادی غیــر از ایــن اســت کــه کســی بــه اســتناد آزادی هر ســوء 
اســتفاده ای خواســت بکنــد، کمااینکــه در دنیا این کار شــده؛ 
کمااینکه به نام آزادی بزرگترین بارها بر انسانها تحمیل شده؛ 
بــه نــام آزادی بزرگتریــن جنایتهــا انجــام گرفتــه؛ بــه نــام آزادی 
نســلهای انســانی به فساد اخاقی و شهوانی دچار شدند... ما 
در مقابل دنیا باقیدار نمیشویم اگر نظر خودمان را در باب زن 
بگوئیم. دنیا نمیتواند علیه ما حرف بزند، اگر مفهوم حدود زن 
و وظائف زن در جامعه مشخص بشود. ما هستیم که زبانمان 
ســر دنیــا دراز خواهــد بود. اگر ما در باب آزادی هم نظر اســام 
را درســت تبیین کنیم و تشــریح کنیم، ما باقیدار نمیشــویم در 
دنیــا و پیــش کشــورهائی که دم از آزادیهــای دروغین و تقلبی و 
گمره ســاز میزنند... لذا باید نظر اســام در باب آزادی دانســته 

بشــود.  ۱۳65/9/۱۴   

 در مسئله آزادی و حقوق زن 
دنیا  نمی تواند علیه ما حرف بزند

خطبه های انقالب  


