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در همیــن داســتان آمــل یــك حركــت مردمِی عجیبــی مردم آمل نشــان دادند، اینكــه امام�در 
وصّیتنامه از مردم آمل اســم آوردند، نشــان دهنده ی عظمت كار اینها - قشــرهای مختلف، حّتی 
زنها - اســت. دخترك چهارده پانزده ســاله در همین داســتان آمل، میرود میجنگد و به شــهادت 
میرسد. البّته سوابق مردم مازندران كه زیاد است... مردم مازندران از وقتی كه مسلمان شدند، 
پیــرو اهل بیــت بودنــد؛ یعنــی از همان اّول، اســاِم اینها همراه بود بــا پیروی از اهل بیت �. یك 

چنیــن كار بزرگی ]كردند[.  ۱۳۹۲/۹/۲۵
۶ بهمن، ســالروز حماســه مردم آمل در برابر ضد انقالب

مردم آمل در  حماسه 6 بهمن کار عظیمی انجام دادند

مناسبت  
دغدغه های فرهنگی  

ـــرای كار فرهنگـــی  ـــكاری و كـــم كاری و فـــرار از كار ســـخت، ب ـــان فرهنگـــی كشـــور در نكوهـــش بی ی
ّ
متول

برنامه ریـــزی كننـــد. آقاجـــان! كار ســـخت را بایـــد قبـــول كـــرد. اگـــر كار ســـخت را مـــا بـــه خودمـــان 
ـــت؛  ـــود رف ـــه نمیش ـــان ك ـــال كار آس ـــط دنب ـــیم؛ فق ـــی نمیرس ـــه جای ـــم، ب ـــول نكنی ـــم، قب ـــل نكنی تحمی
ــتند در  ــه توانسـ ــانی كـ ــر جایـــی كـــه هســـت. آن كسـ ــان كار ســـخت را قبـــول كنـــد؛ در هـ ــد انسـ بایـ
ـــل  ـــان تحمی ـــر خودش ـــخت را ب ـــای س ـــند، كاره ـــه اوج برس ـــی ب ـــائل علم ـــاوری، در مس ـــت، در فّن صنع
كردنـــد. ایـــن، فرهنگ ســـازی الزم دارد. اینكـــه فقـــط دنبـــال كارهـــای آســـان باشـــیم، كار پیـــش 

ــرود.    ۱۳۹۴/۲/۹  نمیـ

 برای نکوهِش فرار از کاِر سخت، فرهنگ سازی کنید

خـدای متعـال بشـر را طـوری آفریـده اسـت كـه بـه تربیـت احتیـاج دارد. هـم از بیـرون بایـد او را تربیـت 
كننـد، هـم از درون خـودش بایـد خـودش را تربیـت كنـد. در مقولـه مسـائل معنـوی، ایـن تربیـت، 
 ایـن تربیـت، تعلیـم اسـت و یكـی تربیـت نفـس و 

ّ
یكـی تربیـت فكـر و قـوای عقانـی اوسـت كـه محـل

قـوای روحـی و قـوه غضبّیـه و شـهوّیه اوسـت كـه نـام ایـن تربیـت، تزكیـه اسـت.  اگـر انسـان تعلیـم 
درسـت و تزكیه درسـت شـود، همان ماّده مسـتعّدی اسـت كه در كارخانه مناسـبی شـكل مطلوب 
خـود را پیـدا كـرده و بـه كمـال رسـیده اسـت. هـم در ایـن نشـئه وجـود او منشـأ بركـت و خیـر و مایـه 
آبـادی جهـان و آبـادی دلهـای انسانهاسـت، هـم وقتـی وارد نشـئه دیگـر شـد و بـه عالـم آخـرت قـدم 
گذارد، سرنوشـت او همان سرنوشـتی اسـت كه همه انسـانها از اّول تا امروز مشـتاق آن بوده اند؛ 

یعنـی نجـات، زندگـی ابـدی سـعادتمندانه و بهشـت. ۱۳۷۶/۱۰/۱۲

 همه انسانها به »تربیت اخالقی« احتیاج دارند

درس اخالق  

تبلیغـات همـه جانبـه، چـه     دسـتگاههای تبلیغـات غـرب بـا همـۀ وابسـتگان 
و چـه دسـتگاه تبلیغـات شـرق بـا همـۀ     وابسـتگانش. ایـن بـرای ایـن اسـت كـه 
اینهـا از جمهـوری اسـامی وحشـت زده شـده اند. عـاوه بـر     اینكـه منافعشـان 
در خـود ایـران از دسـت رفتـه اسـت وـ  ان شـاءاهللـ  تـا ابـد از دسـت خواهـد     رفـت. عـاوه بـر ایـن، 
خـوف ایـن را دارنـد كـه ایـن مطلـب سـرایت كنـد و ایـن نهضـت و انقـاب     سـرایت كنـد بـه خـارج و 
صـادر بشـود در مملكتهـای دیگـری. و آنهـا هـم بعـد از فهـم ایـن معنـا     كـه اسـام بایـد در آن محـل 
باشـد، اسـام وضعـش چطـور اسـت، آن را هـم مـی ترسـند كـه مبـادا     آنجـا هـم مثـل ایـران بشـود، 

و آن دسـتگاههای طاغوتـی شـان كـم كـم رو بـه زوال باشـد و ان     شـاءاهلل هسـت رو بـه زوال.
۱۳۵۹/۱۰/۱۴   

کالم امام   

تبلیغات همه جانبه دشمن، بخاطر ترس از صدور انقالب است

آزادی غیر از این اســت كه كســی به اســتناد آزادی هر ســوء استفاده ای خواســت بكند، كمااینكه 
در دنیــا ایــن كار شــده؛ كمااینكــه بــه نــام آزادی بزرگتریــن بارهــا بر انســانها تحمیل شــده؛ به نام 
آزادی بزرگترین جنایتها انجام گرفته؛ به نام آزادی نســلهای انســانی به فســاد اخاقی و شــهوانی 
دچــار شــدند... مــا در مقابــل دنیــا باقیدار نمیشــویم اگر نظر خودمان را در بــاب زن بگوئیم. دنیا 
نمیتوانــد علیــه مــا حــرف بزنــد، اگر مفهوم حدود زن و وظائف زن در جامعه مشــخص بشــود. ما 
هســتیم كه زبانمان ســر دنیا دراز خواهد بود. اگر ما در باب آزادی هم نظر اســام را درســت تبیین 
كنیم و تشــریح كنیم، ما باقیدار نمیشــویم در دنیا و پیش كشــورهائی كه دم از آزادیهای دروغین 

و تقلبی و گمره ســاز میزنند... لذا باید نظر اســام در باب آزادی دانســته بشــود.  ۱۳۶۵/۹/۱۴   

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

خطبه های انقالب

گزارش هفته  

تولید دانش بنیان، 
کیفیت نیروی انسانی را ارتقا میدهد

عکس نوشت  

تصویری از رهبر انقالب در جریان بازدید از نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان و فناوریهای برتر  ) 1398/۷/16(

اگـــر چنانچـــه تولیدمـــان را دانش بنیـــان كردیـــم، در واقـــع نـــوِع نیـــروی انســـانی شـــاغل 
را ارتقـــاء میدهیـــم؛ یعنـــی چـــه كســـی می آیـــد در مجموعـــه ی دانش بنیـــان كار میكنـــد؟ 
ـــانِی  ـــروی انس ـــت نی ـــوند و كیفّی ـــذب میش ـــه كار ج ـــا ب ـــن جوانه ـــا... ای ـــرده ی م ـــوان تحصیل ك ج
دســـتگاه های كاری مـــا بـــاال خواهـــد رفـــت، ارتقـــاء پیـــدا خواهـــد كـــرد؛ نخبـــگان می آینـــد 
]كار[ میكننـــد و دیگـــر نخبـــگان مـــا مجبـــور نیســـتند كـــه بـــه مشـــاغل خدماتـــِی كـــم ارزش رو 

ــد.    ۱۴۰۱/۱/۲۳ ــه كننـ ــد و توّجـ بیاورنـ

       معنویــت و خودســازی، عامــل غلبــه بــر 
لغزشگاه ها

بــا  قلبــی  اتصــال  و  »رابطــه  معنویــت 
خداوند«اســت و »قــوام حیــات معنــوی انســان بــه 
تذّكــر و توّســل و خشــوع و ذكــر اســت.«    ۱۳8۹/8/۶ 
و  هدایت بخــش  عنصــِر  معنویــت  حقیقــت،  در 
ــت:  ــه ی عرصه هاس ــر در هم ــی بش ــده ی زندگ جهت دهن
»یــک ُبعــد لطیــف معناگــرا در هــر انســانی وجــود دارد... 
ایــن ُبعــد، ُبعــد بســیار لطیفــی اســت... ایــن ُبعــد را اگــر مــا 
ــه ی  ــم، بقّی ــت كنی ــان تقوی ــم در خودم ــر بتوانی ــاد بش آح
ابعــاد مــا را هدایــت خواهــد كــرد. نــه اینكــه ُ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 كنــد.« 
و  لغــزش  ســبب  معنویــت  فقــدان  و   ۱۳۹۵/۲/۱    
گمراهــی انســان می شــود: »مردمــی كــه از معنوّیــت 
محرومنــد و در زندگــی مــاّدی غوطه ورنــد، احســاس 
خــأ و كمبــود می كننــد... بســیاری از جوامــع غربــی در 
چنیــن حالتــی بودنــد و هســتند.«    ۱۳8۰/8/۱۲ »اگــر 
ذخیــره معنــوی در وجــود انســان از حــّد الزم پایین تــر 
بزرگــی  انســان دچــار لغزش هــا و گمراهی هــای  رود، 
ــرای او  ــان، ب ــک انس ــود ی ــت در وج ــد. معنوی ــد ش خواه
مایــه هــدف دار شــدن اســت؛ زندگــی او را معنــا می كنــد 
و بــه آن جهــت می دهــد.«    ۱۳8۱/۷/۱۷ لــذا »جوانــان 
مــا، عزیــزان مــا، بــه تقویــت بنیــه ی معنــوی نیــاز دارنــد؛ 
همــه ی مــا نیــاز داریــم، جوان هــا بیشــتر و بهتــر جــذب 
ــه  ــدا ب ــا خ ــاط ب ــن ارتب ــت را... ای ــل معنوّی ــد عوام می كنن
زندگــی شــما بركــت می بخشــد، بــه كشــور هــم بركــت 
می بخشــد، بــه آینــده ی انقــاب هــم بركــت می بخشــد.« 
ــی  ــازی خیل ــأله ی »خودس ــن مس    ۱۴۰۰/۱۱/۲8 همچنی
مهــم اســت؛ هــم در ابعــاد فــردی، هــم در ابعــاد جمعــی.« 
    ۱۳۹۹/۲/۲8 چراکــه »ایــن كمــک می كنــد بــه شــما 

كــه از لغزشــگاه ها راحــت عبــور كنیــد، بــه ســامت عبــور 
كنیــد. لغزشــگاه هایی وجــود دارد؛ تــرس، یــک لغزشــگاه 
ــف،  ــاس ضع ــت، احس ــگاه اس ــک لغزش ــد، ی ــت، تردی اس
یــک لغزشــگاه اســت، انگیزه هــای ناســالم، یــک لغزشــگاه 

اســت.«    ۱۳۹۹/۲/۲8

       دعا، قرآِن صاعد
یكــی از مفاهیــم مهــم در اســام و یــک 
امــكان و فرصــت عالــی بــرای اتصــال بــا 
خداونــد و تقویــِت معنویــت و خودســازی، دعــا اســت: 
ــر  ــه تعبی ــت؛ ب ــال اس ــدای متع ــا خ ــن ب ــخن گفت ــا س »دع
امــام بزرگوارمــان دعــا قــرآن صاعــد اســت.«    ۱۳۹۵/۴/۵ 
چنانكــه می تــوان از دعاهــا معــارف الهــی را آموخــت: »یكی 
از بــركات ادعیــه ی مأثــوره ای كــه از ائمــه �رســیده ایــن 
اســت كــه ایــن دعاهــا ُپــر از معــارف الهــی اســت. صحیفــه ی 
ســجادیه، دعــای كمیــل، دعــای مناجــات شــعبانیه، دعــای 
ابی حمــزه ثمالــی -و بقیــه ی دعاهایــی كــه وارد شــده 
اســت- ُپــر از معــارف الهــی اســت.«    ۱۳8۵/۷/۲۱ به طــور 
ــا خــدا مّتصــل و جــان آدمــی را  كلــی دعــا »دل انســان را ب
سرشــار از صفــا و معنویــت می كنــد.«    ۱۳۷۷/۷/۲۹ 
همچنیــن انــس بــا دعــا موجــب تقویــت بعــد معرفتــی 
انســان می شــود: »اگــر كســی اینهــا را بخوانــد و بفهمــد، 
عــاوه ی بــر آن ارتبــاط قلبــی و اتصالــی كــه بــه ذات اقــدس 
الهــی و حضــرت ربوبــی پیــدا می كنــد، یــک مبلــغ عظیمــی از 
معــارف را هــم از ایــن دعاهــا فــرا می گیــرد.«    ۱۳8۵/۷/۲۱ 
عــاوه بــر ایــن، دعــا ســبب تزكیــه ی انســان نیــز می شــود: 
»در دعــا فقــط ایــن نیســت كــه انســان دل را بــه خــدا نزدیــک 
می كنــد؛ ایــن هســت، فراگیــری هــم هســت. در دعــا 
ــت.«  ۱۳88/۳/۲۹  ــه هس ــم تزكی ــت، ه ــم اس ــم تعلی ه
ــری از  ــا جلوگی ــتاوردهای دع ــر از دس ــی دیگ ــن یك همچنی
غفلــت اســت: »وقتــی مــا بــا خــدا ســخن می گوییــم، او را 
نزدیــک خــود احســاس می كنیــم، مخاطــب خــود میدانیــم 
و بــا او حــرف می زنیــم، ایــن دســتاوردها از جملــه ی فوایــد و 

گـزارش    ســند دشمنی
هفتـــــه

اواخـــر آذرمـــاه ۱۳۵8 بـــود و تهران درگیر ســـوز و 
ســـرمای پاییـــزی. هنـــوز ۱۰ مـــاه بیشـــتر از انقاب 
اســـامی مردم ایران نگذشـــته بود كه رئیس جمهور وقت 
آمریـــكا و تیـــم اطاعاتی و امنیتـــی اش از پنتاگون و وزارت 
دفاع تا آژانس اطاعات مركزی )ســـازمان ســـیا( و مشـــاور 
امنیت ملی ایاالت متحده طی چند جلســـه به یک دســـتور 
كار مشخص رسیدند. برای انجام مراحل نهایی كار، صورت 
جلســـه به كاخ ســـفید فرســـتاده شـــد تا با نشستن امضا و 
دســـتور جیمـــی كارتر در جایگاه ریاســـت جمهـــوری ایاالت 
متحـــده پای ســـند، عما طـــرح دولت آمریكا بـــرای تماس 
بـــا اپوزیســـیون، جنـــگ تبلیغاتـــی و روانـــی و در نهایت هم 
براندازی انقاب تازه به بار نشسته مردم ایران كلید بخورد.  
كارتـــر پای صورت جلســـه كارگروه امنیتـــی و اطاعاتی اش 
اینگونـــه دســـتور حمله تبلیغاتی علیـــه ایران را صادر كرده 
بـــود: »با هدف ترغیب اســـتقرار یک رژیم مســـئولیت پذیر و 
دموكراتیـــک در ایـــران عملیات تبلیغاتی و اقدام سیاســـی 
و اقتصـــادی انجـــام دهید؛ بـــا رهبران اپوزیســـیون ایران و 
دولت هـــای ذینفع ارتباط برقـــرار كنید تا تعاماتی را ترغیب 
كنید كه بتواند به شـــكل گیری یک جبهه طرفداِر غرب منجر 
شود كه قادر به تشكیل یک دولت جایگزین باشد.« جیمی 
كارتر با این كار بابی را باز كرد كه قرار بود تا سالهای سال باز 
بماند و از ســـوی رؤســـای جمهور بعدی هم مورد استفاده 

قرار گیرد.
صدام هرچند بعد از اشـــغال عراق توســـط ارتش تروریستی 
آمریكا با خفت از درون یک ســـوراخ بیرون كشـــیده شـــد، اما 
در آن ســـالها هنوز از رفیقان گرمابه و گلســـتان آمریكایی ها 
محسوب می شد. برای همین هم وقتی با شلیک توپ، رسمًا 
شـــعله جنگی خانمان ســـوز را علیه ایران روشن كرد، آنقدر از 
حمایت شبكه های گردن كلفت رسانه ای دنیا و در رأس شان 
هم آمریكا، اروپا و غرب برخوردار بود كه ایران را شروع كننده 
جنـــگ معرفی كرد. البته دفاع مقـــدس مردم ایران در جنگ 
تحمیلی نشان داد كه تیغ صدام با همه حمایت های شرقی 
و غربی نظامی و تبلیغاتی ای كه از او شـــد، علیه انقاب ایران 
كارگر نیست، برای همین نوبت آن بود كه پرونده های دیگری 
به كمک كارتل ســـنگین رسانه ای غرب روی میز بیایند.بهانه 
هـــم مطابـــق معمول جور بود. از ادعای نقض حقوق بشـــر 
گرفتـــه تا حمایت از تروریســـم. این در حالـــی بود كه از همان 
ســـال های دهه شـــصت كه گروهک منافقین بـــه ترور مردم 
عـــادی و شـــخصیت های انقـــاب روی آورده و دســـتانش تا 
مرفـــق به خون هـــزاران ایرانی آلوده بود، مركزیت ســـازمان 
تروریستی خود را به فرانسه برده و در پناه این دولت اروپایی 
قرار داشت و از همان زمان تا امروز بوق های تبلیغاتی غربی 
با تطهیر منافقین سنگدل به دنبال عوض كردن جای جاد و 
شهید در اذهان جامعه هستند. همه این سوژه ها در نظام 
رســـانه ای غرب برجسته می شد تا بهانه تنگ تر شدن معركه 
ت ایران را فراهم آورد. یكی از اهداف آنها در تمام این 

ّ
علیه مل

ســـالها حامی تروریسم معرفی كردن جمهوری اسامی بود. 
دلیل؟! حمایت از مقاومت مشـــروع مردم لبنان و فلسطین 
علیـــه اشـــغالگران صهیونیســـت! همه اینها خـــوراک اصلی 
ماشین تبلغیاتی بود كه قرار بود زمینه تحریمهای اقتصادی 

بعدی را علیه ایرانیان فراهم آورد.

ت در برابر حربه های تبلیغاتی
ّ
  چهار دهه ایستادگی مل

در ســـال های ابتدایـــی دهـــه ۷۰، اروپـــا جنجـــال تبلیغاتی 
دیگری علیه ایران به راه انداخت؛ این بار ماجرای قهوه خانه 
میكونـــوس بهانـــه بـــود. اروپایی هـــا بـــا محوریـــت آلمان 
دادگاهی نمایشـــی برگزار و رئیس جمهـــور وقت ایران را در 
این پرونده متهم كردند. بهار ۱۳۷۶، ســـیزده كشور اروپایی 
ســـفرای خـــود را با هدف تشـــدید فشـــار بر ایران از كشـــور 
خـــارج كردند. اما با ایســـتادگی ملت ایران در برابر این حربه 
تبلیغاتـــی و دیپلماتیک غرب، تنها چند ماه بعد كشـــورهای 
اروپایی دست از پا درازتر سفرای خود را به ایران بازگرداندند 
و نقشه آنها با شكست مواجه شد. ابتدای دهه 8۰،  رئیس 
جمهور آمریكا در ســـخنرانی  سالیانه خود دركنگره، ایران را 
محور شـــرارت خواند.اگرچه نطق نویس وقت كاخ ســـفید 
بعدهـــا اعتراف كـــرد كه آن حرف ها یک حربـــه تبلیغاتی بود 
، امـــا  حملـــه چندماه بعد آمریكا به عراق نیز نشـــان داد كه 
حرف های بوش یک جنگ تبلیغاتی و دستاویزی برای تجاوز 

و حضور نظامی در منطقه غرب آســـیا است. 
جنجـــال رســـانه ای بر ســـر پرونـــده صلح آمیز هســـته ای 

ایـــران نیـــز از همین دهه آغاز شـــد. نقشـــه ایـــن بود كه 
ایـــران از پیشـــرفت در صنعت هســـته ای بـــاز بماند و حق 
ملـــت ایران از او ســـلب شـــود. توطئه تبلیغاتـــی ای كه با 
هـــدف پی ریزی یک نظام تحریمی جدیـــد زندگی و آینده 
مردم را هدف گرفته بود. جمهوری اســـامی اما در میانه 
ایـــن دشـــمنی ها با اتكا بـــه قدرت مردمـــی خویش جلو 
می رفـــت، اگرچه امواج توطئه دشـــمن ســـعی داشـــت 
ســـرعت او را كـــم كند.  در حافظـــه عمومی جامعه ایران، 
فتنه هـــای ســـالهای ۱۳۷8 و ۱۳88 تصویـــر پیچیده تری 
از ســـایر بحرانهـــا دارنـــد. در آن فتنه ها میـــدان معركه از 
درگیری نظامی به نزاع برای فتح اذهان و افكار كشـــیده 
شـــده بود. خرداد ماه ۱۳88 دســـتگاه جعـــل و تحریف 
دشـــمن با قدرت تمام مردم ســـاالرترین نظـــام منطقه 
غرب آســـیا -كه مشاركت باالی 8۵ درصدی در انتخابات 
داشت- را به تقلب در آرای مردمی متهم كرد. هشت ماه 
تصویرســـازی دروغین به بهانـــه تقلبی كه هیچگاه اثبات 
نشد، نقشـــه ای برای پیاده سازی ســـناریوهای كودتای 
مخملـــی و گرجستان ســـازی ایـــران را در ســـر میپروراند. 
خیال هایـــی كـــه البته باز هم با حضـــور عظیم مردمی در 
حماســـه نهـــم دی ۱۳88 نقش بر آب شـــد. آمریكایی ها 
در ســـال های دهه ۹۰ شمســـی راهبردشـــان را بر فشـــار 
اقتصـــادی و تحریم همه جانبه علیـــه ملت ایران متمركز 
كردند. سیاســـتی كه به اعتراف مســـئولین ارشـــد ایاالت 
متحده با شكســـت مفتضحانه روبرو شـــده اســـت. پس 
از این شكســـت در ســـال های اخیر ماشـــین پروپاگاندا و 
تبلیغات دشـــمن -كـــه در دوران تحریم هم بازوی روانی 
تشـــدید آثار تحریم بود- با هزینه از جیب برخی رژیم های 
منطقه ای، تأســـیس شـــبكه های متعـــدد ماهواره ای و 
بهره گیری از گســـترش شـــبكه های مجازی مجهزتر شد. 
در قضایای ســـالهای ۹۶ و ۹8 تحریف مكمل تحریم بود 
و پروپاگانـــدای القای بحران در افكار عمومی نســـبت به 
كارآمـــدی نظام در اصـــاح وضعیت اقتصـــادی و بهبود 
وضع معیشـــتی مردم در دستور كار دشمن قرارداشت.

  تحریف؛  ابزار پروپاگاندای دشــمن
تحریف شـــخصیت های انقـــاب، تطهیـــر جنایت های رژیم 
طاغوتی پهلوی، تحریف واقعیت حوادث انقاب از تســـخیر 
النـــه جاسوســـی تا عوض كـــردن جای جاد و شـــهید برای 
نســـلی كـــه جنایات چهار دهه قبـــل منافقین در خیابانهای 
كشور  را ندیده ، ناامیدسازی نسل جوان از آینده و تشویق 
جامعه دانشـــگاهی به مهاجرت از كشـــور، برجســـته كردن 
نقـــاط ضعف و كتمان پیشـــرفت ها  از حیله هـــای تبلیغاتی 
دشـــمن در ســـال های اخیـــر بوده اســـت. مرور فهرســـت 
اقدامات گســـترده و همه جانبه چند ماه اخیر دشـــمن در 
اغتشاشـــات اخیر و پس از درگذشـــت تلخ یک دختر جوان 
برای به خیابان كشـــاندن مردم و برپایی آشـــوب در كشور، 
نشـــان از تمركز دشـــمن بر همین نقشـــه دارد. لشكرسازی 
انبوه رســـانه ای، دروغ پراکنی گســـترده و كشته سازی های 
دروغین هر روزه از جمله كارهای دشـــمن در ماه های اخیر 

بـــرای اثرگذاری بر اذهان جامعه ایرانی بود.

  جهــاد تبیین در برابر توطئه تبلیغاتی دشــمن
چهـــل و ســـه ســـال از امضـــای جیمـــی كارتـــر بـــرای آغـــاز 
پروپاگاندای تبلیغاتی علیه جمهوری اسامی ایران گذشته 
اســـت. نقشـــه ای كه حتی قرار بود ناکارآمدی و كمبودهای 
حربـــه تحریمهای اقتصادی و سیاســـی آمریكا برای افزایش 
نارضایتی در بین مردم را نیز جبران كند و منجر به فروپاشی 
جمهوری اســـامی شـــود، اما از همان ابتدا با حضور مردم 
در صحنه و لحظه شناسی آن ها با شكست مواجه و تهدید 
دشمن به فرصت تبدیل شده است. آخرین نمونه شكست  
نقشـــه دشـــمن در اغتشاشـــات اخیـــر بروز كـــرد و »در این 
ـ كه حاال آنها این را  اغتشاشات هم از این به اصطاح تهدیدـ 
ت ایران استفاده 

ّ
ـ مل ت ایران یک تهدیدی دانستندـ 

ّ
برای مل

كـــرد. چـــه كار كرد؟ حقیقت خودش و جهت گیری خودش را 
نشان داد.«   ۱۴۰۱/8/۲8 پایان اینكه جوانان و مسئولین امور 
تبلیغاتی و رســـانه ای باید بدانند امروز تحركات تبلیغاتی و 
جنگ نرم، ســـهم بیشتری نسبت به تحریم اقتصادی و حتی 
اقدامات امنیتی در راهبردهای دشـــمنان ایران ستیز     دارد 
و با وجود  كاستی ها  و ضعف ها در عرصه تبلیغات و رسانه، 
یگانـــه راه مقابلـــه بـــا پروپاگاندای ناجوانمردانه دشـــمن، 

روشـــنگری، تبیین و روایت صحیح است.

توطئه  ناکام علیه ایران مقتدر
گزارش "خط حزب اهلل" از پروپاگاندا و جنگ تبلیغاتی آمریكا و غرب علیه ملت ایران در ۴۳ سال گذشته
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ــت  ــی اســت. یعنــی هوّی ــز مهّم ــی یــک چی
ّ
ــت مل ــد؛ هوّی ی ان

ّ
ــت مل ــه ی انتقــال عناصــر هوّی مادرهــا مای

ــت در درجــه ی اّول بــه وســیله ی مادرهــا منتقــل میشــوند؛ زبــان، 
ّ
ــت، شــخصّیت یــک مل

ّ
یــک مل

عــادات، آداب، ســّنت ها، اخاقهــای خــوب، عادتهــای خــوب، اینهــا همــه در درجــه ی اّول بــه وســیله ی 
ــا خیلــی كمتــر از مــادر؛ مــادر بیشــترین تأثیــر را دارد.  ــر اســت اّم

ّ
مــادر منتقــل میشــود. پــدر هــم مؤث

افشــاننده ی بــذر ایمــان در دلهــا؛ مادرهــا هســتند كــه فرزنــد را مؤمــن بــار می آورنــد. »ایمــان« 
درس نیســت كــه آدم بــه یكــی درس بدهــد یــاد بگیــرد؛ ایمــان یــک رویــش اســت، یــک رشــد معنــوی 
اســت كــه بذرافشــانی الزم دارد؛ ایــن بذرافشــانی بــه وســیله ی مــادر انجــام میگیــرد و مــادر ایــن 

كار را میكنــد.  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 

ی اند
ّ
 مادرها مایه  انتقال عناصر هویت مل

خانواده ایرانی  

مسئله قدرت خرید مردم وابسته به تولید داخلی است

تولید ملی  

عمده تریــن ســرفصل اقتصــادی مــا بــرای پیشــرفت اقتصــاد مســئله ی تولیــد اســت. یعنــی حقیقتــًا 
بهبــود معیشــت مــردم، مســئله ی اشــتغال، مســئله ی قــدرت خریــد، مســائل گوناگــون دیگــر 
اقتصــادی، وابســته ی بــه تولیــد داخلــی اســت كــه بایــد بــه آن خیلــی اهّمّیــت داد. واقعــًا بــا هــر 
ــو  ــه زان ــی را ب ــد داخل ــه تولی ــزی ك ــر چی ــا ه ــد. ب ــه كنی ــد مقابل ــد بای ــف میكن ــد را تضعی ــه تولی ــزی ك چی
درمــی آورد و شكســت میدهــد، بایــد بــا جّدّیــت مقابلــه كــرد؛ قاطعانــه بایســتی مبــارزه كنیــد؛ چــه در 

ــاورزی.  ۱۴۰۱/8/۶ ــه در كش ــت، چ صنع

سـؤال:   اگـر تعمیـرکار مبلغـی را بـرای تعمیـر تعییـن کـرده باشـد و پـس از اتمـام کار، مشـتری 
آیـا بایـد مبلغـی کـه مشـخص شـده،  متوجـه شـود کـه مقـدار اجـرت بیـش از عـرف بـازار اسـت، 

شـود؟ پرداخـت 

ـــی  ـــامح نم ـــدار تس ـــن مق ـــه ای ـــبت ب ـــردم نس ـــوًال م ـــه معم ـــت ك ـــدازه ای اس ـــه ان ـــاوت ب ـــر تف ـــواب:     اگ ج
ــن  ــد ایـ ــارف در ماننـ ــرت متعـ ــل )اجـ ــرت المثـ ــد و اجـ ــخ كنـ ــرارداد را فسـ ــد قـ ــتری می توانـ ــد، مشـ كننـ

ــردازد. ــه( را بپـ معاملـ

پرداخت اجرت کمتر از مقدار تعیین شده

احکام

عوایــد دعاســت. زنــده نگهداشــتن یــاد خــدا در دل، غفلــت 
ــادهای  ــا و فس ــا و كجی ه ــه ی انحراف ه ــادر هم ــه م را - ك
ــت را از  ــا غفل ــد. دع ــت - می زدای ــت از خداس ــان، غفل انس
ــدازد  ــدا می ان ــاد خ ــه ی ــان را ب ــد؛ انس ــان می زدای دل انس
و یــاد خــدا را در دل زنــده نگــه مــی دارد.«    ۱۳8۴/۷/۲۹ 
از  شــعبان  و  رجــب  مــاه  دو  اینكــه  كلیــدی  نكتــه ی 
فرصت هــای معنــوی ویــژه بــرای رشــد انســان اســت و 
باعــث می شــود انســان بتوانــد بــا آمادگــی وارد مــاه 
مبــارک رمضــان شــود: »مــاه رجــب، مــاه شــعبان، یــک 
آمادگاهــی اســت بــرای اینكــه انســان در مــاه مبــارک 
رمضــان -كــه مــاه ضیافــت الهــی اســت- بتوانــد بــا آمادگــی 
وارد شــود.«    ۱۳۹۲/۲/۲۵ و ســه مــاه پــر بركــت رجــب و 
شــعبان و رمضــان هــم بهتریــن فرصــت بــرای دعــا اســت: 
»]مــاه رجــب[ و مــاه شــعبان و مــاه رمضــان، عیــد بنــدگان 
 محسوب می شــود؛ چــون وقــِت 

َ
صالــح خــدا و اولیــاءاهَّلّل

ع و توّجــه بــه حضــرت رّب االربــاب اســت.«   مناجــات و تضــّر
 ۱۳۷۷/۷/۲۹  

       در مــاه رجــب بــه ذکــر، دعــا و توســل 
اهمیت دهید

بــه  تقــّرب  فرصــت  یــک  رجــب  »مــاه 
ارزش هــای الهــی و تقــّرب بــه ذات مقــّدس پــروردگار و 
فرصــت خودســازی اســت.«    ۱۳۹۴/۲/۶ همچنیــن 
ع اســت، مــاه  »مــاه رجــب، مــاه توّســل اســت، مــاه تضــّر
دعــا اســت، مــاه تصفیــه ی روانــی و معنــوی اســت.«    
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ »دعاهــای مــاه رجــب یــک دریایــی از معرفــت 
اســت.«    ۱۳88/۳/۲۹ لــذا »از ایــن ایــام اســتفاده بــردن 
و معنویــت را تقویــت كــردن و بــا خــدا ارتبــاط برقراركــردن و 
ذكــر و دعــا و توّســل را اهمیــت دادن از وظایــف اســت.«    
۱۳۷۱/۱۰/۱۹ عــاوه بــر ایــن، می تــوان از فرصــت اعتــكاف 
نیــز در ایــن مــاه بهــره بــرد: »قبــل از انقــاب، مــا در ایــن 
ایــام نیمــه ی مــاه رجــب ندیــده بودیــم یــا خیلــی به نــدرت 
ــن مــاه  ــد... ای ــكاف كنن ــد اعت ــم كــه كســانی برون می دیدی
ــا!  ــتفاده كنید. جوان ه ــا اس ــن فرصت ه ــت؛ از ای ــب اس رج
شــما بیشــتر اســتفاده كنید.«    ۱۳۹۲/۲/۲۵ و یا اینكه در 
صــورت محــروم  مانــدن از اعتــكاف در ایــن مــاه، می تــوان 
ــه از  ــانی ك ــا آورد: »كس ــه ج ــار را ب ــر طی ــرت جعف ــاز حض نم
عمــل بافضیلــت اعتــكاف محــروم مانده انــد، بهتــر اســت 
در هــر یــک از ایــن ســه روز نمــاز حضــرت جعفــر طیــار 

�بخواننــد.«    ۱۳۹8/۱۲/۱8 

       کســب آمادگــی بــرای ورود در مــاه مبــارک 
رمضان

مــاه شــعبان نیــز یــک فرصــت ویــژه اســت 
تــا آنجــا كــه »پیغمبــر تــا لحظــه ی مــرگ، مــاه شــعبان و 
روزهــا و شــبهای شــعبان را گرامــی می داشــتند... ســنت 
 ادامــه بدهیــد؛ 

َ
ایــن بزرگــوار را در ایــن مــاه ان شــاءاهَّلّل

توجــه، دعــا، ذكــر و آمــاده شــدن بــرای ورود در مــاه 
نــس 

ُ
ــز ا مبــارک رمضــان.«    ۱۳8۶/۰۶/۰۴ در ایــن مــاه نی

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

دلمــان را نــرم كنیــم.«    ۱۳8۳/۷/۱۳

 اتصــال دائمــی بــه خــدا، راِز موفقیــت و 
استقامت

بــا  همیشــگی  ارتبــاط  اینكــه،  آخــر  كام 
خداونــد از مهم تریــن عوامــل تضمین كننــده ی صحــت 
ــی  ــای دین ــداف و آرمان ه ــق اه ــتقامت در تحق ــل و اس عم
و انقابــی اســت: »ارتبــاط بــا خــدا تضمین كننــده ی صحــت 
عمــل و اســتقامت در راه اســت. اگــر بخواهیــم در ایــن جــاده 
درســت حركــت كنیــم، بــا ظواهــر دلفریــب زودگــذر از راه پــرت 
نیفتیــم و به ســمت هــدف، مســتقیم حركــت كنیــم، حتمــًا در 
ایــن كار، یــاد خــدا و اتــكاء بــه خــدا و اتصــال دائمــی بــه خــدا 
مــورد نیــاز اســت؛ ایــن را بایــد دســتور همیشــگی خودمــان 
ــت  قی

ّ
ــزرِگ موف ــه »راز ب ــم.«    ۱۳8۴/۶/8 چنانچ ــرار دهی ق

امــام بزرگــوار مــا - كــه می دیدیــد مثــل كــوه، اســتوار 
ایســتاده بود - همــان ایســتادگی وی بــود كــه از راه ارتبــاط 

بــا خــدا به دســت آورده بــود.«    ۱۳۷۳/۲/۲8

شـــهادت همیشـــه باارزش اســـت و فداکاری در راه خدا همیشـــه یک كار عظیم و ارجمندی اســـت؛ اّما همین كار خوب و بزرگ، در بعضی از شـــرایط و در بعضی از زمانها بزرگ تر و 
مهم تر و باارزش تر است...  در زمان ما به دلیلی مجاهدت و فداکاری ارزش مضاعف دارد. این زمان از همان زمانهایی است كه اگر كسی در راه خدا جهاد كند و شهید بدهد، با 

ت این است كه امروز دشمنان اسام از همیشه ی تاریخ مجّهزترند.    ۱۳۶8/8/۲۴ 
ّ
بسیاری از زمانهای دیگر متفاوت است...  عل

 شهادت در زمان ما ارزش مضاعف دارد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهیدحسین تقی پور

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

شهید  هفته  

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

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

در اغتشاشــهای اخیــر دســت دشــمن خارجــی عیــان بــود كــه حــاال یــک عــّده ای انــكار كردنــد... یعنــی 
ــود. آن كار  ــوم ب ــود، معل ــح ب ــا واض ــت خارجی ه ــه، دس ــی ن ــت«؛ ول ــما اس ــر ش ــر، تقصی ــد[ »نخی ]میگوین
ــه وارد  ــن قضّی ــوری در ای ــک ج ــدام ی ــر ك ــی؛ ه ــف اروپای ــورهای مختل ــا، كش ــا، آن كار اروپایی ه آمریكایی ه
ــه دخالــت دارنــد؛  شــدند؛ بــه  طــور عیــان، آشــكار، نــه مخفــی. معلــوم شــد كــه چــه كســانی در ایــن قضّی
ــر هــم این  جــوری بــود. نمیشــود ندیــده گرفــت اینهــا را. خــب، اینجــا هــم مهم تریــن  در اغتشاشــهای اخی
بخــش كار، تبلیغــات بــود؛ اینجــا هــم مهم تریــن بخــش حركــت دشــمن مســئله ی تبلیغــات بــود. ِمــن َشــِرّ 
ــِة َو الّنــاس.)۱( وســواس فقــط مــال 

َ
ــذی ُیَوســِوُس فــی ُصــدوِر الّنــاِس * ِمــَن الِجّن

َّ
ل

َ
ّنــاِس * ا

َ
الَوســواِس الخ

جــن نیســت؛ نــاس هــم وسوســه میكنــد، وســواس میكنــد. فضــای مجــازی را دیدیــد؛ رســانه های خارجــی 
ــا ۶ ــات 4 ت ــاس، آی ــوره ی ن ــر.      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹            1-س ــد دیگ ــه كرده ای ــا را ماحظ ــال اینه ــری و امث ــی و عب ــی و عرب از غرب

وسوسه تبلیغاتی، مهم ترین بخش حرکت دشمن در اغتشاشات

به رسم آیه ها  

یادداشت هفته


