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سخن هفته

علیه دستهای تحریفگرعلیه دستهای تحریفگر

خانواده، مهم ترین بخش
 خدمت زنانه است

خاطره آیت اهلل خامنه ای از رفراندوم سال ۵8

ال ِاّنَ 
َ
در مواجهه ی با حوادث نباید دچار ترس و دلهره شد. ا

یِهــم َو ال ُهم َیحَزنــون ؛)۱( این به خاطر 
َ
 َعل

ٌ
وِلیاَء اهلِل ال َخــوف

َ
ا

ایمــان و ارتباط بــا خدا اســت، به خاطــر قبول والیــت الهی 
اســت. امام )رضــوان اهلل علیــه( واقعــا نمیترســید. ما یک 
وقتی خدمت ایشــان نشســته بودیم بنده به ایشان گفتم 
ت اینکه شــما مثًال فالن جمله را درباره ی فالن شخص 

ّ
»عل

گفتیــد ایــن اســت کــه میترســید...«؛ میخواســتم بگویــم 
ح مثًال بدشان بیاید«، تا گفتم 

ّ
»میترسید که نیروهای مسل

»میترســید«، ایشــان همین جور بالفاصله گفتنــد »من از 
ق ترس 

َّ
هیچ چیز نمیترسم«. ایشان منتظر نشدند که متعل

را بگویم؛ تا گفتم »شــما میترسید«، ایشــان گفتند »من از 
هیچ چیز نمیترســم«. واقعا هم همین جور بود؛ ایشــان از 

هیچ چیز نمیترسید.    97/۱2/23                        ۱( سوره یونس، آیه 62

در مواجهه با حوادث نترسید

به رسم آیه ها  

ــدن آن  ــرای آم ــم ب ــا کنی ــان را مهی ــد خودم ــا بای م
حضــرت. مــن نمی توانــم اســم رهبــر روی ایشــان 
ــم  ــم بگوی ــت. نمی توان ــن اس ــر از ای ــذارم؛ بزرگت بگ
کــه شــخص اول اســت؛ بــرای اینکــه دومــی در 
کار نیســت. ایشــان را نمی توانیــم مــا بــا هیــچ 
مهــدی  کــه  همیــن  ااّل  کنیــم  تعبیــر  تعبیــری 
موعــود اســت. آنــی اســت کــه خــدا ذخیــره کــرده 
اســت بــرای بشــر. و مــا بایــد خودمــان را مهیــا 
ــاءاهلل   ــدیم ان ش ــر موفق ش ــه اگ ــرای اینک ــم ب کنی
بــه زیــارت ایشــان، طــوری باشــد کــه روســفید 

باشــیم پیــش ایشــان.   ۱3۵9/۰۴/۰7 

خانه بهترین محیط آسایش جسم و جان است، بهترین 
کانون رفع خستگی تن و روح است، حقیقی ترین فضای 
صمیمّیت است؛ هیچ صمیمّیتی در هیچ محیطی به قدر 
کانون  چنین  در  ندارد.  وجود  و  نمیشود  تصّور  خانواده 
مرکز  مادر؛  کیست؟  اصل  مادر؛  کیست؟  محور  مبارکی 
دایره کیست؟ مادر. این را دستگاه های تبلیغاتی غربی و 
متأّسفانه بعضی غربزده های خود ما سعی میکنند کم رنگ 
کنند، یا نفهمند، یا نشان ندهند. زنان خانه دار، بزرگ ترین 
خدمات را انجام داده اند. الزم است ارزش و ارج خدمات 
زنانی که خانه داری و کدبانویی را ترجیح داده اند، فهمیده 
بشود؛ اگر چه خدمات خارج از خانه هم به عهده ی بانوان 
بوده و هست و خواهد بود و اشکالی هم ندارد، اّما این 

مهم ترین بخش خدمت زنانه است.    ..۱399/۱۱/۱۵

خاطـره ای کـه اشـاره می کنـم مخالفتهایی اسـت کـه با رأی گیـری وجـود داشـت. روشـنفکرهای چپ 
و نیمـه چـپ و لیبـرال و التقاطـی، اینهـا کـه مطبوعـات آن روز را تـوی مشـت داشـتند رفتـه بودنـد 
نظر خواسـته بودند کـه به نظـر شـما آری یا نه درسـت اسـت؟ یا بیائیـد چندجـور حکومـت را مطرح 
کنیـم و رأی بگیریـم؟ مقصودشـان هـم ایـن بـود کـه مـردم را از آن یکپارچگـی خـارج کننـد، اگرچـه 
فرقـی هـم نمی کـرد یعنـی تأثیـری هـم نداشـت. بـه خصـوص بعـداز آنـی کـه امـام آنجـور صریـح 
فرمودنـد جمهـوری اسـالمی نـه یک کلمـه کـم، نـه یـک زیـاد، لکـن آنهـا کار خودشـان را می کردند به 
امیـد این که شـاید بتواننـد شـکاف بیندازند ایـن رأی زیاد مـردم را کـم کننـد. اوضاعی داشـتیم ما در 
شـورای انقالب بـا آن جنـاح لیبـرال و بـه اصطـالح ملی گـرا کـه بیشـترین خصوصیتشـان مخالفت با 
خط اصیـل انقـالب بـود کـه ایـن شـیوه ای را که بعـد هـم انجـام گرفـت ایـن شـیوه را ]بـه آنهـا[ اثبات 

کنیـم کـه ایـن شـیوه ی درسـتی اسـت.   ۱36۴/۱/۱۰     

خانواده ایرانی  کالم امام   

روایت تاریخی  

اقتصــاد مــا بــا ظرفّیتهــا و قابلّیتهایــی کــه در داخــل 
اقتصادهــای  شــکوفاترین  از  یکــی  میتوانــد  دارد، 
منطقــه باشــد، و حّتــی میتوانــد یکــی از شــکوفاترین 
ــم،  ــادی داری ــا باشــد. مــا ظرفّیتهــای زی اقتصادهــای دنی
امکانــات فراوانــی داریــم؛ اســتفاده ی از ایــن امکانــات 
هــم احتیــاج بــه معجــزه نــدارد، اینهــا مســائلی اســت کــه 
ــاس  ــا احس ــام، ب ــا اهتم ــط ب ــران ذی رب ــئوالن و مدی مس
مســئولّیت و هّمــت بــاال میتواننــد آنهــا را حــل کننــد. 
شــرطش ایــن اســت کــه یــک مدیرّیــت قــوی وجــود 
داشــته باشــد، مدیرّیــت ضــّد فســاد بــر کشــور حاکــم 
باشــد و یــک برنامــه ی جامــع اقتصــادی هــم وجــود 
داشــته باشــد؛ اگــر باشــد، از ایــن ظرفّیتهایــی کــه هســت 

میتــوان اســتفاده کــرد.   ۱۴۰۰/۱/۱

سـؤال: هدایایی کـه بعضـی از افراد یا شـرکت ها بـه کارمنـدان دولت 
عی 

ّ
در زمـان عید نـوروز بـه عنوان عیـدی مـی دهند و هیـچ گونـه توق

در برابـر پرداخـت آن ندارنـد، چه حکمـی دارد؟

جـواب:  هدیـه در محیـط کار و از جانـب ارباب رجـوع، یکـی از خطرناک 
تریـن چیزهـا اسـت، و هـر چـه بیشـتر از آن اجتنـاب کنیـد، بـه صرفـه 
دریافـت  یـک صـورت،  در  بـود. فقـط  آخـرت شـما، خواهـد  و  دنیـا 
آن جایـز اسـت و آن، ایـن اسـت کـه هدیـه دهنـده، بـا اصـرار زیـاد و بـا 
امتنـاع مأمـور از قبـول، باآلخـره بـه نحـوی آن را اهـداء کنـد. آن هـم 

ـع قبلـی.
ّ

بعـد از انجـام کار و بـدون مذاکـره و حّتـی توق

مدیرّیت قوی و ضد فساد می تواند 
اقتصاد را شکوفا کند

هدیه و عیدی ارباب رجوع به کارمندان

دولت جوان حزب اللهی  

احکام  

اقتصــاد یک نقطــه ی کلیــدِی تعیین کننــده اســت. اقتصاد قــوی، نقطه ی قــّوت و عامــل مهّم 
سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور اســت و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه  ساز نفوذ 
و سلطه و دخالت دشــمنان اســت. فقر و غنا در ماّدّیات و معنوّیات بشــر، اثر میگذارد. اقتصاد 
البّته هدف جامعه ی اســالمی نیســت، اّما وســیله ای اســت کــه بــدون آن نمیتوان بــه هدفها 
 کشــور که مبتنی  بــر تولید انبــوه و باکیفّیــت، و توزیع 

ّ
رســید. تأکید بر تقویت اقتصاد مســتقل

عدالت محــور، و مصــرف به انــدازه و بی اســراف، و مناســبات مدیرّیتــی خردمندانــه اســت و در 
سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است 
که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقالب اســالمی راه نجات از اقتصاد 
ضعیف و وابسته و فاســد دوران طاغوت را به ما نشــان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد 
کشــور را از بیــرون و درون دچــار چالش ســاخته اســت. چالش بیرونــی تحریم و وسوســه ها ی 
دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی، کم اثر و حّتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی 

عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیرّیتی است.     97/۱۱/22

اقتصاد هدف نیست، ولی بدون آن نمی توان به اهداف رسید 

حزب ا... این است  

یکی از ویژگیها که بسیار مهم است تا برای خودسازی به آن توجه 
کنیم و شاید جنبه ی تقدمی هم داشته باشد، »اخالص« است. 
اخالص عبارت اســت از کار را خالص انجام دادن و این که کاری را 
مغشوش انجام ندهیم. گاهی هست که کسی عبادت نمیکند 
و گاهی عبادت می  کند؛ اما مغشوش و ناخالص. این هم مثل 
آن اســت. خالص بودن عبادت و خالص بودن عمل، این است 
که برای خدا باشد... مبادا انسان به خاطر این که دیگران ببینند، 
کاری را انجــام دهــد! کاری که انســان به خاطر توجــه دیگران به 
خودش انجام دهد، از نکردن آن کار بدتر است؛ زیرا نکردن کار، 
یعنی انســان کاری را انجام نمیدهد. کاری که انسان برای جلب 
توجه دیگران نســبت به خودش انجام داده، کانه انجام نداده 
اســت... عمل شــرک آلودی انجام داده واین عمل شــرک آلود، 

فعل حرام است و دور کننده است.    ۱37۱/۱2/۰۴

مبادا به خاطر توجه دیگران عمل صالح انجام دهید!

درس اخالق  

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی بهداشت کودکان | ۱۸ فروردین ۱۳۶۳

به  قیمتی  چه  به  کشور  امروز  آسایش  و  امنیت  سخن
هفتـه

دست آمده است؟ »ما خیلی شهید داده ایم. این 
نکته قابل تأّمل است و ما را باید آگاه کند، هشیار 
کند که امنّیت به چه قیمتی به دست می آید... این امنّیتی 
بهترین  خون  قیمت  به   ... میکنیم  زندگی  آن  در  ما  که 
جوانهای ما«      97/۱۱/29در اختیار ما قرار دارد. این مسئله را 
کارشان،  »در  امنیت  این  از  که  کسانی  همه  باید 
کاسبی شان، هنرشان، ورزششان، درس خواندنشان، در 
همه کارشان استفاده میکنند« بدانند.     97/۱۱/29 اما امروز 
جمهوری  سایه ی  زیر  در  که  هستند  »کسانی  متأّسفانه 
اسالمی و به برکت مجاهدت همین شهیدان و رزمندگان و 
ایثارگران و امثال اینها دارند با امنّیت و آزادی زندگی میکنند 
و ۱۸۰ درجه بر خالف خواسته های آنها و اهداف انقالب کار 
میکنند و حرکت میکنند! اینها باید برای خودشان روشن 
کنند که جواب این خونهای پاک را چه جور خواهند داد.«    
99/۱2/2۵؛ آن هم جوانانی که پدران و مادرشان »این نهال 

عزیز بابرکت را با خون دل آبیاری میکردند، بزرگ میکردند، 
بعد جسد او را از جبهه می آوردند ... و این حادثه ی بظاهر 
تلخ را با آغوش باز قبول میکردند.«     ۸9/۰7/2۸ و با افتخار 
می گفتند که »اگر ما ده تا فرزند هم داشتیم، حاضر بودیم 

در راه خدا بدهیم«   ۸9/۰7/2۸.

   خون آوردهای شهدا
فناوری  علمی،  سیاسی،  اقتصادی،  عرصه های  در  »امروز 
ایران پیشرفت های بسیار  و فعالیت های بین الملل، کشور 
»این  که  بدانند  باید  همه    ۸۴/۰2/۱2 است«    کرده  زیادی 
مجاهدت هاست.«     و  دفاع ها  آن  مرهون  پیشرفت ها 
۸۴/۰2/۱2. بدون شک استقالل و آزادی کنونی کشورمان نیز 

دستاورد ایستادگی شهدا و »خون آورِد صدها هزار انسان 
واال و شجاع و فداکار«    97/۱۱/22 است و همه آن جان هایی 
که مردم عزیزمان برای دفاع از کشور فدا کردند نهایتا باعث 
شد که »استقالل کشور، پرچم اسالم، هویت ایران اسالمی 
کردیم.«   ۸7/۱۰/۱9 و  حفظ  عظیم  طوفان  آن  مقابل  در  را 
نتیجه آن دفاع عظیم و مقدس این شد که »قدرت جمهوری 
اسالمی بعد از جنگ آنچنان در دنیا طلوع کرد که چشمها 
را خیره کرد.«   ۸9/۰3/۱۴. ما در این راه »شهیدان بزرگی را 
دادیم، جوانهای محبوبی را فدا کردیم؛ اما این بهای گزافی 
در مقابل آن دستاورد نبود.«   ۸7/۱۰/۱9 . و حاال نیز »این ثمر 
شجره ی طّیبه ی انقالب را با تأویل و توجیه های ساده لوحانه 
و بعضا مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد و همه موّظف 
به حراست از آن با همه ی وجودند.«   97/۱۱/22 اما این شهدا 

برای چه هدفی و با کدام انگیزه جان خود را فدا کردند ؟

   وصیتنامه شهدا را بخوانیم
اینکه امام خمینی -آن شخصیت با عظمت انقالبی  و بامرتبه 
باالی علمی و معنوی-  توصیه میکردند که »این وصیتنامه هایی 
این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت  که 
کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیتنامه ها را 
بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.« )صحیفه امام خمینی جلد 
۱۴ - صفحه ۴9۱( این به خاطر این است که »وصّیت نامه نشان 
میدهد که این جوان برای چه آمده.«     9۵/۰7/۰۵»این جوان پا 
میشود میرود جنگ، جانش را کف دستش میگیرد، از خطرات 
این در وصّیت نامه ها منعکس است؛  برای چه؟  عبور میکند، 

برای خدا، برای امام، برای حجاب.«   9۵/۰7/۰۵
نگاهی دقیق به وصایای به جا مانده از شهدا نشان می دهد 
که »انگیزه ی آنها انقالب بود، حمایت از امام بود، زنده نگه 
دشمن  که  بود  اسالمی  جمهوری  عظیم  حرکت  داشتن 

میخواست آن را از بین ببرد و خاموش کند... هدفشان عبارت 
بود از حمایت از انقالب، حمایت از امام، حمایت از دین؛ در 
بسیاری از این وصّیتنامه ها اسم مبارک امام هست، مسئله ی 
آنها  انگیزه ی  اینها  هست؛  انقالب  مسئله ی  هست،  حجاب 
آنها هم همین است که کشور و جامعه به  است. و آرمان 

هدفهای انقالب اسالمی دست پیدا کند.«   99/۱2/2۵ 

   دستهای تحریف گر در کمینند
دنبال  به  انگیزه  »با  امروز  مقدس،  دفاع  تحریف  جریان 
صورت  »وسوسه  دائم  است.«    99/۰6/3۱و  شبهه افکنی 
میگیرد، فلسفه بافی میکنند، حرف میزنند برای اینکه این را 

نفی کنند«    99/۱2/2۵
بیش از ۴۰سال از آغاز جنگ تحمیلی گذشته است. هر چه 
از لحاظ زمانی از دفاع مقّدس دورتر می شویم » از لحاظ 
معرفت باید به دفاع مقّدس نزدیک تر بشویم؛ چرا؟ چون 
خیلی   دیگر  سال  بیست  کمینند...  در  تحریف گر  دستهای 
این جمعّیتی که امروز حضور دارند نیستند، سی سال  از 
بخش  این  تحریف،  دست  نیستند.  بیشتری  عّده ی  دیگر 
لذا  کند؛  مخدوش  است  ممکن  را  ما  تاریخ  ُپردرخشش 
بایستی کار کنیم.«    99/۰6/3۱ کاری که برای مقابله با این 
کنیم؛  تکرار  »باید  که  است  این  دهیم  انجام  باید  تحریف 
باید آنچه را حقیقت است، بارها و بارها و هزاران بار بگوییم؛ 
تحریف، امر جّدی و خطر بزرگی است و دست تحریف وجود 

دارد«   99/۰6/3۱ 
این  پای  که  خونهایی  قبال  در  ما  وظیفه  مهمترین  امروز 
انقالب ریخته شده این است که نگذاریم »آرمان شهیدان 
فراموش شود«   9۵/۰7/۰۵باید کاری کنیم که در ذهن نسل 
جدید اینجور نشود که »تصّور بشود فقط یک جنگی بود 
هر  باالخره  میکنند؛  دنیا  در  دارند  بقّیه  که  جنگهایی  مثل 
کشوری دشمنی دارد، گاهی جنگی اّتفاق می افتد، جوانهایی 
بر  زنده  یا  میشوند  کشته  میجنگند؛  و  جبهه  در  میروند 
میگردند یا مجروح برمیگردند؛ اینها هم مثل آنها... این نبود 
قضّیه؛ قضّیه قضّیه ی دین بود، قضّیه ی آرمان الهی بود، 

قضّیه ی حاکمّیت اسالم بود.«   9۵/۰7/۰۵ . 

   بدون بیم، بدون اندوه
را  شهیدان  پیام  که  داریم  »احتیاج  همیشه  از  بیش  امروز 
»َوَیسَتبِشروَن  می فرماید  قرآن  در   . 99/۱2/2۵ بشنویم«   
َو ال  ُهم  یِهم 

َ
َعل  

ٌ
 َخوف

ّ
ال

َ
ا ِبِهم ِمن َخلِفِهم  َیلَحقوا  م 

َ
ل ذیَن 

َّ
ِبال

َیحَزنون. ]شهدا[ مستبِشرند -مستبِشر به کسی میگویند 
که یک بشارتی به او میرسد و او خرسند میشود، شاد میشود؛ 
این میشود مستبِشر- اینها میگویند ما برای شماهایی که به 
ما ملحق نشده اید و در راه ما هستید و حرکت شما به سمت 
هدف ما است، به خاطر آن سرنوشتی که منتظر شما است 
این چه سرنوشتی  اما   99/۱2/2۵ خوشحالیم، خرسندیم«   
یِهم َو ال  ُهم 

َ
 َعل

ٌ
 َخوف

ّ
ال

َ
است که شهدا بشارت آن را می دهند؟ »ا

َیحَزنون؛ شما بدانید که در آینده برای شما نه بیم وجود دارد، 
ضل؛ 

َ
نه اندوه وجود دارد... َیسَتبِشروَن ِبِنعَمٍة ِمَن اهلِل  َو ف

اهلَل ال ُیضیُع  ّنَ 
َ
ا َو  به شما نعمت و فضل خواهد داد؛  خدا 

جَر الُمؤِمنین؛ این حرکتی که شما دارید میکنید، پیش خدا 
َ
ا

پاداش دارد و خدا این پاداش را ضایع نخواهد کرد«   99/۱2/2۵ 
شهدا »دارند ما را تقویت میکنند، دارند به ما انگیزه میدهند، 
دارند ما را در این حرکت تشویق میکنند تا حرکت را محکم تر، 
 . 99/۱2/2۵ انجام بدهیم.«    قوی تر، مستدام تر، مستمرتر 
باشد  شهدایی«  »جامعه  یک  ما  جامعه  اگر  که  بدانیم  و 
»ان شاءاهلل دنیا و آخرت برای کشور ما و مردم ما و جامعه ی 

ما تأمین خواهد شد.«   9۵/۰7/۰۵ 

 باید خودمان را 
مهیای ظهور کنیم

یک ملت هرچــه قدرتمند باشــد، هرچــه ثروتمند باشــد، اگــر اختالفات 
در بین آحادش ریشــه گرفت و آتش اختالفات مشــتعل شــد، بدبخت و 
بیچاره خواهد شد. اختالفات که گفته میشود، مقصود اختالف سلیقه 
نیســت. اختالفــات، یعنــی درگیریهــای سیاســی ای کــه فضا را متشــّنج 
میکند. این که من گاهی از بعضــی از روزنامه ها گله میکنم، به این خاطر 

است. فورًا بعضیها فریادشان بلند نشــود که »آزادی« محدود شد؛ نه. 
برای شعار آزادی ما بارها جان خودمان را در معرض مرگ قرار داده ایم! 
کســانی که اهل دینند، بیشــتر از همه از آزادی دفاع میکننــد. بحث این 
اســت که از این آزادی که وجــود دارد و از اّول انقالب هم وجود داشــته 
است، کســانی برای متشــّنج کردن فضا اســتفاده نکنند. انســان وقتی 

بعضــی از روزنامه ها را نــگاه میکند، میبینــد کأّنه این عنوانهای درشــت 
را طــوری انتخــاب کرده انــد، برای ایــن که یــک گــروه را به جان یــک گروه 
دیگر بیندازنــد! این نقِش همان بوقهای تبلیغاتی اســت؛ این بد اســت. 
روزنامه ها بایــد کاری کنند که دلهــا را به هم نزدیک نماینــد؛ جناحها را به 

هم نزدیک نمایند. ۱377/۱۰/۰۴

فضای جامعه اینگونه بهشتی می شود

خطبه های انقالب  

ــّب شــهادت، خیلــی برتــر 
ُ
شــهید شــدن، از نظــر مــا کــه اهــل دنیــا هســتیم تلــخ اســت؛ چــون از دســت دادن اســت، فقــدان اســت... لیکــن ل

ــّب شــهادت ایــن اســت کــه یــک انســانی، یــک بشــری، ناگهــان از درجــات عالیــه ی الهــی ســر در آورد؛ مقامــش از فرشــتگان 
ُ
از اینهاســت. ل

باالتــر بــرود... ]روز قیامــت[ وقتــی کــه ایــن بنــدگان خــوب حرکــت میکننــد، دیگــران بــا حســرت بــه اینهــا نــگاه میکننــد.   ۱39۰/۱۰/29   

مزار: گلزار شهدای امامزاده ده امام پاکدشت

شهادت، رسیدن یک انسان به درجات عالیه ی الهی است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهیدمدافع حرم  سعید خواجه صالحانی

شهید هفته  

شهادت: سوریه  -  حماة تاریخ شهادت: ۴ فروردین ۱۳9۶

گزیده بیانات

مروری بر توصیه ها و تذکرات رهبر انقالب درباره ی مدیریت فضای مجازی

یت کنید یت کنیدمدیر ــت مدیر ــهای مل زش ــت  ار ــهای مل زش ــه نفع ار ی راب ــه نفعفضای مجاز ی راب فضای مجاز
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی نوروزی از رهاکردن فضای مجازی گالیه و بر مدیریت آن تأکید کردند. در پی این بیانات برخی از مهم ترین توصیه ها و تذکرات رهبرانقالب 

درباره مسائل حکمرانی و مدیریت فضای مجازی بازخوانی میشود.

قوی شدن در فضای مجازی برای کشور حیاتی است
قــوی شــدن کشــور جــزو هدفهــای مــا اســت... ابعــاد قــّوت ابعــاد وســیعی اســت... 
امــروز قــّوت در فضــای مجــازی حیاتــی اســت؛ امــروز فضــای مجــازی حاکــم بــر زندگــی انســانها اســت 

ــت.  99/۱/3 ــی اس ــه[ حیات ــن ]زمین ــّوت در ای ــا؛ و ق ــه ی دنی در هم

آرایش جنگی بگیرید
امــروز دشــمنان از لحــاظ فضــای مجــازی، دارنــد برنامه ریــزی میکننــد بــرای اینکــه از 
ایــن طریــق بــه کشــور ضربــه بزننــد... از لحــاظ فضــای مجــازی آرایــش جنگــی گرفتــه؛ در مقابــل ایــن 
ــب  ــش مناس ــتی آرای ــران بایس ــت ای

ّ
ــه، مل ــران گرفت ــت ای

ّ
ــل مل ــی در مقاب ــش جنگ ــه آرای ــمنی ک دش

بگیــرد، بایــد خــودش را آمــاده کنــد در همــه ی بخشــهای مختلــف.   9۸/2/۱۱

مرکز ملی فضای مجازی باید تصمیم گیری فعال داشته باشد
ی فضای مجازی کشور را ایجاد نماید تا 

ّ
شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد مرکز مل

اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه 
مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب 

مصّوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.   9۰/۱2/۱7

کشورهای قدرتمند در فضای مجازی خط قرمز دارند
قوی تریــِن کشــورها، در ایــن زمینه هــا در ]فضــای مجــازی[ خــّط قرمــز دارنــد؛ راه 
نمیدهنــد؛ خیلــی از بخشــهای فضــای مجــازی اعزام شــده ی از ســوی آمریــکا و دســتگاه های پشــت 
ــه را راه نمیدهنــد؛ کنتــرل میکننــد. مــا هــم بایــد کنتــرل کنیــم؛ ایــن  ســر و پشــت صحنــه ی ایــن قضّی

ــم. ــروم کنی ــازی مح ــای مج ــت را از فض
ّ
ــا مل ــه م ــت ک ــن نیس ــش ای ــردن معنای ــرل ک کنت

سرعت اینترنت را در جایی که به ضرر کشور نیست افزایش دهید
امــروز بهمنــی از گزاره هــای درســت و نادرســت دارد روی ســر مراجعیــن اینترنــت مــا 
مه ی 

ّ
ــد اجــازه بدهیــم آن چیزهایــی کــه برخــالف ارزشــهای و اصــول مســل فــرود می آیــد؛ مــا چــرا بای

مــا اســت، به وســیله ی کســانی  کــه بدخــواه مــا هســتند، در داخــل کشــور توســعه پیــدا کنــد؟ 
ــد،  ــتفاده کنن ــد اس ــه بتوانن ــازی هم ــای مج ــای فض ــودها و بهره ه ــع و س ــه از مناف ــد ک ــه. کاری کنی ن
ســرعت اینترنــت را افزایــش هــم بدهیــد اّمــا در آن چیزهایــی کــه بــه ضــرر کشــور شــما، جــوان شــما و 

افــکار عمومــی شــما نیســت.   96/3/22

تحقق شبکه ملی اطالعات زمانبندی الزم دارد
ــی اّطالعــات اجزائــی دارد، ایــن اجــزا بایــد در زمان بندی هــای مشــّخص 

ّ
شــبکه ی مل

تحّقــق پیــدا کنــد؛ آدم میبینــد کــه تحّقــق پیــدا نمیکنــد، از زمان بندی هــا عقبنــد؛ یــا سیاســتهای 
اصولــی ای در زمینــه ی پهنــای بانــد وجــود دارد کــه مکــّرر ابــالغ شــده، خــب ایــن سیاســتها بایــد 

رعایــت بشــود و اینهــا مــورد درخواســت و تأکیــد مؤّکــد اینجانــب اســت.   99/۰6/۰2

رها کردن فضای مجازی افتخار ندارد
ــا وجــود ایــن همــه  متأّســفانه در فضــای مجــازی کشــور مــا هــم کــه آن رعایتهــای الزم ب
تأکیــدی کــه مــن کــردم صــورت نمیگیــرد و در یــک جهاتــی واقعــا ول اســت. همــه ی کشــورهای دنیــا 
روی فضــای مجــازی خودشــان دارنــد ِاعمــال مدیرّیــت میکننــد، ]در حالــی کــه[ مــا افتخــار میکنیــم 
بــه اینکــه مــا فضــای مجــازی را ول کرده ایــم! ایــن افتخــار نــدارد. فضــای مجــازی را بایســتی مدیرّیــت 

ــرد.   ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ک

نباید مردم را بی پناه رها کنیم
فضــای مجــازی بــدون اختیــار مــا، از بیــرون از اختیــاِر مــا دارد مدیرّیــت میشــود. 
فضــای مجــازی یــک چیــزی نیســت کــه آدم بتوانــد مثــل یــک آب روانــی هــر جــور کــه میخواهــد از 
آن اســتفاده بکنــد؛ دیگــران دارنــد ایــن آب را بــه یــک ســمتی کــه خودشــان میخواهنــد هدایــت 
میکننــد؛ آنهــا دارنــد ایــن فضــا را... هدایــت و مدیرّیــت میکننــد. مــا نمیتوانیــم بــی کار بنشــینیم 
در مقابــل او؛ مــا نمیتوانیــم مردممــان را کــه بــا فضــای مجــازی ارتبــاط دارنــد، بی پنــاه رهــا 

کنیــم.   99/۰6/۰2

تاکید مکرر بر تشکیل شبکه ملی اطالعات
ط 

ّ
آن مدیــری کــه دارد پشــت پــرده، فضــای مجــازی را اداره میکنــد و عوامــل مســل

ــا و  ــل داده ه ــانی، تحلی ــی، خبررس ــاظ خبرده ــد. از لح ــّدت فّعالن ــا بش ــن زمینه ه ــی در ای بین الملل
امثــال گوناگــون؛ هــزاران کار دارد انجــام میگیــرد روی فضــای مجــازی. بــرای خاطــر ایــن اســت کــه 
ــی اّطالعــات ایــن  همــه تأکیــد میکنــم. ایــن شــورای عالــی فضــای 

ّ
بنــده روی مســئله ی شــبکه ی مل

ــم و بنــده اصــرار داشــتم و دارم کــه ایــن  ــی فضــای مجــازی کــه تشــکیل داده ای
ّ
مجــازی و مرکــز مل

ــد و اجــرا کننــد،  ــری کنن ــرم در آن شــرکت کننــد و تصمیم گی ]شــورا[ تشــکیل بشــود و رؤســای محت
ــت ایــن مســئله اســت؛ نمیشــود ایــن مســئله را رهــا کــرد.   99/۰6/۰2 ــه خاطــر اهّمّی ب

در زمینه شبکه ملی اطالعات کوتاهی شده است
ــی اّطالعات 

ّ
در مســئله ی فضــای مجــازی، آنچــه از همــه مهم تــر اســت، مســئله ی شــبکه ی مل

اســت. متأّســفانه در ایــن زمینــه کوتاهــی شــده. اینکــه مــا به عنــوان اینکــه نبایــد جلــوی فضــای مجــازی 
را گرفــت، در ایــن زمینه هــا کوتاهــی کنیــم، ایــن مســئله ای را حــل نمیکنــد و منطــق درســتی هــم نیســت... 
ــی اّطالعــات درســت کرده انــد و ]فضــای مجــازی را[ کنتــرل کرده انــد بــه نفــع 

ّ
کشــورهایی کــه شــبکه ی مل

ارزشــهای مــورد نظــر خودشــان، یکــی دو تــا نیســتند.   96/3/22

از زیانهای آموزش مجازی مراقبت کنید
یــک نکتــه زیانهایــی اســت کــه احتمــاًال در آمــوزش مجــازی وجــود دارد... بایســت 
ــت  ــای اینترن ــار و ره ــد و ب ــی  بن ــای ب ــا وارد فض ــه جوانه ــود ک ــن نش ــب ای ــن موج ــا ای ــد ت ــت کنی مراقب
بشــوند و سرشــان گــرم بشــود بــه یــک چیزهــای دیگــری کــه هــم از لحــاظ اخالقــی، هــم از لحــاظ 

اعتقــادی خطرهــای بزرگــی بــرای اینهــا دارد.   99/6/۱۱

می بینید که پزشک و پرستار تالش می کنند، ما هم به وظایفمان عمل کنیم
عالج دســت خودمان اســت. می بینید که از پزشــک و از پرســتار و از مدیر و ]دیگران[ دائم دارند تالش میکنند. 
ما مردم بایستی به وظایفمان عمل کنیم؛ این فاصله ی اجتماعی، این ماســک ]زدن[، این دستوراتی که داده 

میشود،  کارهای الزمی است که باید انجام بگیرد.      ۱۳99/۰۶/۳۱   

مروری بر توصیه ها و تذکرات  مروری بر توصیه ها و تذکرات  
رهبر انقالب درباره ی مدیریت فضای مجازیرهبر انقالب درباره ی مدیریت فضای مجازی

فضای مجازی رافضای مجازی را
به نفع ارزشهای ملت به نفع ارزشهای ملت 
مدیریت کنیدمدیریت کنید
 انتشار برای اولین بار؛
بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی
 انتشار برای اولین بار؛
بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی

ــای  ــه جوانه ــا البت ــد. م ــر کنی ــد، فک ــی کنی ــوا- طراح ــد محت ــأله -تولی ــن مس ــینید روی ای ــد بنش ــد... بای ــش می آی ــه پی ــات و آنچ ــه تصادف ــم ب ــان کنی ــم اطمین ــوا نمیتوانی ــد محت ــه ی تولی ــا در زمین  م
خوشــفکر متدیــن داریــم، افــراد بــه دردبخــوری بــرای تولیــد محتواهــای اجتماعــی داریــم، حوزه هــای علمیــه را داریــم کــه دستشــان در ایــن زمینــه واقعــا بــاز اســت. بعضــی از دانشــگاهی ها را داریــم. 

البتــه بانکهــای اطالعاتــی را هــم داریــم. از اینهــا بایــد اســتفاده کنیــد. دســتگاه تولیــد محتــوا را تقویــت کنیــد؛ مــا بــه ایــن مســأله احتیــاج داریــم.    ۱396/۱۱/3             دیــدار بــا اعضــای شــورایعالی فضــای مجــازی

انتشار برای اولین بار: دستگاه تولید محتوا را تقویت کنید

تکلیف جامعه مومن و انقالبی برای صیانت از پیام شهیدان چیست؟

۱2 فروردین: روز جمهوری اسالمی

بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران


