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مزار : گلزار شهدای ساری

گـزارش    بهانه ای برای شروع یک جنگ ترکیبی
وقتــی اواخر شــهریورماه امســال، خبر تأثــر برانگیز هفتـــــه

درگذشت یک دختر جوان در رســانه ها پخش شد، 
شــاید کســی تصور نمی کرد که این اتفاق، بهانه ای 
برای دشــمنان این مــرز و بوم بــرای آشــوب آفرینی و کلیدزدن 
پروژه ناامن سازی ایران عزیز باشد! در شرایطی که باور عمومی 
جامعه ایرانی و امید آنها به پیشرفت و حل مشکالت کشور در 
ماه های پیش از آن، به طور محسوسی افزایش یافته، دشمن 
به دنبال فرصت و دستاویزی افتاده بود تا عالوه بر ناامن کردن 
محیط عمومی کشور و حرکت به ســمت جنگ داخلی، اهداف 
شــوم خود را برای تحقق آرزوی چهل وچندساله اش با جدیت 

بیشتری دنبال کند: یعنی نابودی ایران و ایرانی!
اما این بار، دشمنان قسم خورده این مردم، با سازوبرگ جنگی 
جدیدی پا به میدان گذاشــتند و یک جنگ ترکیبــی تمام عیار را 
کلید زدند؛ جنگی با ترکیب اغتشاش خیابانی، عملیات روانی و 
رسانه ای، ناامن سازی مرزها و پشــتیبانی مالی و تسلیحاتی از 
بیرون مرزها.  رکن اصلی این جنگ ترکیبی و نفس گیر، تنها دروغ 
و تحریف اســت: »امــروز مهم ترین شــیوه ی دشــمن، جعل و 
دروغ پردازی است. االن مهم ترین کاری که دشمن دارد میکند 
]انتشار[ دروغ است؛ یعنی همین تلویزیون هایی که میدانید و 
می بینید مال دشمن است یا همین فضای مجازی، خبر دروغ 
میدهند، تحلیل دروغ میدهند، کشته ی دروغ معّرفی میکنند، 
آدمها را بدروغ، یکی را بد میکنند، یکــی را خوب میکنند؛ دروغ. 
یک عّده هم باور میکنند. بدانید دشــمن امروز بــر پایه ی دروغ 
و دروغ پــردازی دارد کار میکنــد.«    ۵ /۹/  ۱۴۰۱»دشــمن هــم 
میفهمد که چشــم و گوِش جواِن امــروز باز اســت... این همه 
دروغ، این همه خالف واقــع، این همه حرفهــای انحرافی، این 
همه تهمت، برای این اســت که دشــمن برای ایــن ذهِن فّعال 

محتوا درست کند.«    ۱۴۰۱/8/۱۱  
   تنوع محصوالت ماشین دروغ سازی

تــالش دشــمن بــرای پیــروزی در جنــگ ترکیبــی، بــا بهره  گیــری 
گســترده از چاشــنی دروغ و تحریــف دنبــال می شــود؛ گویــی، 
خســتگی و هیچ حدومرزی هم در ایــن عملیات فریــب و دروغ، 
برای آنان وجود ندارد. مهم این اســت که ماشــین دروغ ســازی 
دشمن از هر مســئله حساســیت برانگیزی، برای ارائه اطالعات 
غلــط، ناقص یا جعلــی به بدنــه جامعه اســتفاده کنــد. در گام 
اول، دربــاره علت فــوت خانم جوان، دروغ ســازی می شــود و با 
وجود گواهی دوربین های مداربســته و اظهارات شاهد عینی، 
دائمًا ایــن دروغ را تکــرار و تزریق می کننــد که عامــل بدحالی و 
فوت وی، نــه عارضه مغــزی، بلکــه ضرب وجرح توســط پلیس 
بــوده اســت! بعــد از آن هم که پــروژه آشــوب در کــف خیابان و 
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برای بسیجی  
ناامیدی معنا ندارد

نشــریه جامعــه مؤمــن و انقالبــی | هفته نامــه خبری-تبیینــی نمازهــای جمعــه، مســاجد  و هیئت هــای مذهبــی     |     ســال هفتــم، شــماره 370     |     هفتــه چهــارم آذر   1401     |     

چقدر باید کسی نمک نشناس و قدرناشناس و از اخالق انسانی به دور باشد که قدر شهدای کشور خود را نشناسد. شهید یعنی انسانی که سالمت، 
دنیا، رفاه و باالتر از همه، حیات خود را کف دست گرفته و رفته است تا از کشور، ناموس و ارزشهای مورد احترام خود و در واقع از یکایک آحاد مردم 
کشورش دفاع کند. این معنای شهید است... جان باختن انسان در راه خدا، سقف نیکی است و باالتر از این هیچ خیری وجود ندارد.        ۱37۴/7/22

خیری باالتر از شهادت وجود ندارد 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید احمد صالحی 

شهید هفته  

محل شهادت: در حین تعقیب و مقابله با یک تیم تروریستی تکفیری در سیستان و بلوچستان تاریخ شهادت:۱۴۰۱/۹/۸ 
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ی انقالبِی هویت فرهنگی جامعه بازساز
مروری بر ضرورت و الزامات اصالح معضالت فرهنگی از منظر رهبر انقالب

جهــاد تبییــنجهــاد تبییــن
کنی کنی در بـرابـر دروغ  پـرا  در بـرابـر دروغ  پـرا

ت ایران
ّ
ت ایرانشـــیوه مقابله مل
ّ
شـــیوه مقابله مل

با جنگ ترکیبی جبهه اســـتکباربا جنگ ترکیبی جبهه اســـتکبار

 و ماشـــین جعل و دروغ پردازی آن چیســـت؟ و ماشـــین جعل و دروغ پردازی آن چیســـت؟



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

یادداشت هفته

»قوام یک کشــــور به فرهنگ اســــت.«    ۱37۵/۹/2۰  به این 
معنا که »فرهنگ یک ملت اســــت کــــه میتوانــــد آن ملت را 
پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و دارای آبروی جهانی 
کند.«     ۱383/2/28 لذا باتوجه به اهمیت مسئله ی فرهنگ 
»اگر ما دنبال استقالل هستیم، باید به فرهنگ مراجعه کنیم 
و روی فرهنگ کار کنیم. اگر دنبال خودکفایی و رفاه عمومی 
مردم هســــتیم، اگر به دنبال تّدین مردم و یــــک تمّدن بزرگ 
اسالمی هستیم باید بر روی مسأله ی فرهنگ تأّمل و تالش و 

 ۱37۵/۹/2۰ توّجه و سرمایه گذاری ویژه ای بکنیم.«  

      انقالب اسالمی گزاره های غلط کشور را تغییر داد
انقالب اســــالمی »با روحیــــه تهاجمی خــــود بنیان های 
سیاســــی، فرهنگی و اجتماعــــی و گزاره هــــای غلط حاکم 
بر اذهان مردم را تغییــــر داد.«   ۱۴۰۱/۹/۱۵ و این در حالی 
بود که ملت ایران مورد تهاجم فرهنگی بود، »کســــانی که 
رژیم پهلوی را روی کار آوردند، هیچ کدام از شــــاخصه های 
ملیت را حاضر نبودند تحمل کنند... ]عناصر رژیم پهلوی[ 
حاضر نشــــدند قبول کنند که ما حتی لباس محلی داشته 
باشــــیم... این، عمل به همان توصیه یی است که میگفت 
  ۱383/2/28 ایرانی باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شود!«  
»انقالب اســــالمی که آمد، مثل مشــــتی به سینه مهاجم 
ــــف کرد.«   

ّ
خورد؛ او را عقــــب انداخــــت و تهاجم را متوق

تی بودیم زیردســــت و غرقه 
ّ
 ۱37۱/۵/2۱قبل از انقالب »مل

تی 
ّ
تی بودیم وابســــته؛ مل

ّ
در بی هدفی و ناامیــــدی؛ ما مل

بودیم که بعمد ما را عقب نگه داشته بودند؛ هم فکر خود 
را بر ما تحمیــــل میکردند، هم فرهنگ خــــود را؛ هم منابع 
اقتصادی ما را میبردند و هــــم کاروان لجنزاری از عادتهای 
زشت را به سوی کشور ما ســــرازیر میکردند.«۱3۹۴/3/۱۴   
این آســــیب فرهنگی کشــــور را از حرکت بازمیداشت، به   
خاطر اینکه »اگر فرهنگ در کشــــوری دچار انحطاط شــــد 
و یک کشــــور هویت فرهنگی خودش را از دست داد، حتی 
پیشرفتهایی که دیگران به آن کشور تزریق کنند، نخواهد 
توانست آن کشور را از جایگاه شایسته یی در مجموعه ی 
بشــــریت برخوردار کند و منافع آن ملــــت را حفظ کند.«   

 ۱383/2/28

      با فرهنگ انقالب، خلقیات خوب و برکات در کشور آشکار شد
در نتیجه از همان ابتــــدای انقالب »نقشــــه ی راه امام این 
بود که طرح جدید را از گذشــــته ی منحّط کشور جدا کند... 
به این صورت که طرحی که ارائه میکرد و پیشــــنهاد میکرد 
بــــرای اداره ی کشــــور، در ذیل فرهنگ و تمــــّدن و قاموس 
غربی قــــرار نگیرد.. امام اصرار داشــــت که طــــرح جمهوری 
اســــالمی، در ذیل آنچه در غرب به آن میگویند جمهوری یا 
مردم ساالری قرار نگیرد.«   ۱۴۰۱/3/۱۴ در عرصه ی عمومی 
جامعه »در دوراِن اّوِل انقالب، شما ناگهان دیدید که مردم 
ما در ظرف مّدت کوتاهــــی، تغییرات اساســــی در ُخلقّیات 
خودشان احساس کردند: گذشــــت در بیِن مردم زیاد شد؛ 
آز و طمع کم شــــد؛ همکاری زیاد شــــد؛ گرایش به دین زیاد 
شد؛ اسراف کم شــــد؛ قناعت زیاد شــــد.«   ۱37۱/۵/2۱ در 
تداوم رویکرد فرهنگــــی انقالب »برکاتی بــــر این کار مترتب 
شــــد که این برکات به هیچ وجه ممکن نبود در این کشــــور 
به وجود بیاید. این نوآوریها، این پیشــــرفتهای علمی، این 

جسارِت وارد شــــدن در عرصه های نِو علمی و تحقیقی به 
خاطر همین اعتماد به نفسی است که از احیاء هویت ملی 
  ۱383/2/28 پیدا شده است؛ این را انقالب به وجود آورد.«  
  ۱3۹7/۱/۱ »دشمن میخواهد بگوید که شما نمیتوانید.«  
امــــا »انقالب با ســــازندگی و حرکت هــــای خالقانه ذهنیت 
"ما نمی توانیم" را به تدریج تغییر داد کــــه نتیجه آن انجام 
کارهای بزرگی همچون ساخت سدها، نیروگاهها، بزرگراهها، 
تجهیزات صنایع نفت و گاز و بسیاری از زیرساختها به دست 

متخصصان جوان داخلی بود.«   ۱۴۰۱/۹/۱۵

      فرهنگ کشور احتیاج به بازسازی دارد
مســــئله ی فرهنگ منشــــأ همه ی فعالیتهای خوب و بد 
جامعه اســــت، »فرهنگ واقعًا زیربنا اســــت؛ خیلی از این 
خطاهایی که ما در بخشــــهای مختلف انجــــام میدهیم، 
ناشــــی از فرهنگ حاکم بر ذهن ما اســــت. اگر ما اسراف 
داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما ســــبک زندگی 
غلط داریم، اینها ناشی از مشکالت فرهنگی است؛ فرهنِگ 
حاکم بر ذهنها اســــت کــــه در عمل، این مشــــکالت را به 
وجود می آورد. زندگی های تقلیدی، زندگی های تجّمالتی 
و اشــــرافیگری، غالبًا منشأ و ریشــــه ی فرهنگی دارد.«   
 ۱۴۰۰/6/6لذا »ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی 
انقالبی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ 
و یک حرکت انقالبــــی الزم اســــت.«    ۱۴۰۰/6/6»منظور 
از ساختار، ســــاختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ 
حاکم بر آن و در یک کالم نرم افزاری است که افراد جامعه 
بــــر اســــاس آن در زندگی فــــردی و جمعی خــــود عمل 

 ۱۴۰۱/۹/۱۵ می کنند.«  

      کار فرهنگی در سراسر کشور گسترش یابد
اما گذشته از اصالح ساختاری فرهنگ که متوجه مسئولین 
است، در زمینه ی کارهای فرهنگی وظایفی بر عهده ی عموم 
مردم خواهد بود. »کار فرهنگی یعنــــی کاری که ذهنها را با 
  ۱3۹۵/3/2۹ فرهنگ انقالب و فرهنگ اسالم آشــــنا کند.«  
نمونه ی بارز کار فرهنگی تشــــکیل »کارگروه های فرهنگی 
در سراسر کشور و در مساجد ]اســــت[... االن هر جایی که 
شــــما یک گروه جوان را پیدا کنید -جوان متشّکل و بافکر و 
صاحب ذهن فّعال- که دســــت به کار فرهنگی میزنند مثًال 
در یک مســــجدی، در یک هیئِت عزاداری ای اینها میتوانند 
ه تأثیــــر بگذارند، روی 

ّ
روی جوانها تأثیــــر بگذارند، روی محل

خویشاوندان تأثیر بگذارند، روی مجموعه های دانشجویی 
تأثیر بگذارند، یک حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی ای 
را در یک مجموعه ای به وجود بیاورنــــد.« ۱3۹8/3/۱ یعنی 
»در تمام کشور، جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان 
هّمت، خودشان با ابتکار خودشان، کار را -کارهای فرهنگی 
را- پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند و در مقابل آنها، 

 ۱3۹6/۴/۵ کار انجام بدهند.«  

      کار فرهنگـــی صحیـــح، تامیـــن کننده تربیـــت ایمانی و 
انقالبی است

البته کار فرهنگی الزاماتی نیز دارد، که اولین آن شناخت صحیح 
هدف است، »نشانه یک کار فرهنگی صحیح در رعایت دقیق 
 ۱37۵/7/۰۹ هدفی است که برای آن انتخاب شده است.«   

بـــه عبارت دیگـــر »کار فرهنگـــی، آن چیزی نیســـت که لباس 
فرهنگی دارد. لباس فرهنگی، یعنی نوشـــته و کاغذ و قلم و 
امثال اینها. این، فرهنگ میشود؛ اما کار فرهنگی نیست. کار 
فرهنگی، یعنی روح فرهنگی در آن باشد، یک حرکت فرهنگی 
باشـــد، رشـــد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان و 
عواطف انسان به وجود آورد.«   ۱36۹/۱۰/23 آسیب توجه 
نکردن به این مورد این می شـــود که »بعضی ها کار فرهنگی 
را در داخل دانشـــگاه با کنســـرت و اردوهای مختلط اشـــتباه 
گرفته انـــد؛ خیال میکنند کار ]فرهنگی این اســـت [؛ میگویند 
باید دانشـــجو شـــاد باشد! شـــاد بودن برای هر محیطی چیز 
۱3۹۴/8/2۰ لذا  خوبی است اّما چه جوری؟ به چه قیمتی؟«   
»باید کار فرهنگی دانشگاه این جوری باشد که افرادی تربیت 
ـــق -با اخالق خوب- انقالبی؛ کار فرهنگی 

ّ
کنـــد مؤمن، متخل

چیزی است که اینها را تأمین کند. کار فرهنگِی درست آن چیزی 
 ۱3۹۴/8/2۰ است که جوان ما را انقالبی بار بیاورد.«  

      در کار فرهنگی شب و روز نشناسیم
دومیــــن الــــزام کار فرهنگــــی، ابتــــکاری بودن اســــت، 
»توصیه ی من فقط موضع دفاعی نیســــت؛ اما موضع 
اثباتــــی، موضع تهاجمــــی، موضع حرکــــت صحیح باید 
داشــــته باشــــیم. به هرحال در مقابل فرهنگ مهاجم، 
بدترین کار، انفعال است؛ زشت ترین کار، انفعال است؛ 
خسارت بارترین کار، انفعال است. فرهنگ مهاجم نباید 
ما را منفعل بکند.«  ۱3۹2/۹/۱۹ســــومین الــــزام پرهیز از 
کارهای ظاهری اســــت، »در زمینه های فرهنگی، دنبال 
کارهای تشــــریفاتی و ویترینی نباشــــید. نمایش دادن 
کار فرهنگی، نه اینکه فایده ای نــــدارد؛ ضرر هم دارد. در 
زمینه ی فرهنگ باید دنبال کارهــــای محتوائی و اصیل و 
واقعی رفت، که امروز نیاز عمده ی کشور هم این است.«  
 ۱38۹/6/8 تولیــــد فرهنگــــی نقش منحصــــر به فردی 
دارد، »در فرهنگ هم -مثل مســــائل اقتصــــادی- اگر 
تولید نکردیم، به واردات احتیاج پیدا میکنیم... اگر شما 
تولید فرهنگی نکردید، واردات فرهنگی -چه به صورت 
رســــمی، چه به صورت قاچاق- وارد کشور میشوند.«   
 ۱3۹۵/۱2/۱6حفظ آمادگی در کارهــــای فرهنگی از دیگر 
الزامات اســــت، »نیروهــــای مؤمن، نیروهــــای اصیل و 
معتقد در سرتاسر کشور آماده به کار باشند. آماده به کار 
به معنای آماده ی جنگ نیســــت؛ یعنی هم آماده ی کار 
اقتصادی باشــــند، هم آماده ی کار فرهنگی باشند، هم 
آماده ی کار سیاســــی باشــــند، هم آمــــاده ی حضور در 
میدانها و عرصه هــــای مختلف باشــــند... در مقابل این 
جهت گیری های دشــــمنان -که دشــــمنان ما شب و روز 
نمی شناســــند- ما هم بایستی شــــب و روز نشناسیم و 
همه آماده باشــــیم.«   ۱3۹۴/6/۱2 به عنوان کالم آخر، 
بدانیم »ما هر چه امتیاز داریم، ناشــــی از همین هوّیت 
فرهنگی اســــت؛ اگر این هوّیت فرهنگی نبــــود، انقالب 
ما هم پیروز نمیشــــد. اگر این هوّیت فرهنگی نبود، یک 
امامی مثل امــــام ما که نهضــــت را به وجــــود آورد و به 
سرانجام رساند، اصًال خلق نمیشد، درست نمیشد. امام 
بزرگوار، ساخته و پرداخته ی همین فرهنگ است. همین 
هوّیت فرهنگی اســــت که آدمی مثل امــــام را در جامعه 

پرورش میدهد؛ این را باید نگه داشت.«     ۱3۹3/۴/2۱

مروری بر ضرورت و الزامات اصالح معضالت فرهنگی از منظر رهبر انقالب

ی انقالبِی هویت فرهنگی جامعه بازساز
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وعده الهی تحّقق پیدا میکند؛ منتها بعد از مّدت زمانی. وعده الهی این 
است که ملتهای مسلمان را عزیز کند. این یکشبه که ممکن نیست؛ 
بدون تالش و عمل هم ممکن نیست. وعده الهی این بود که هر ملتی 
در راه خدا مبارزه کند و ایمان داشته باشد، پیروز شود. بسیار خوب؛ 
شما ملت ایران ایمان داشتید، مبارزه کردید، پیروز شدید. وعده الهی 
این اســـت که شـــما بعد از این پیروزی، با دشمنان خدا درگیر خواهید 
شد و اگر پافشاری و صبر و ایستادگی کنید، باز هم پیروز خواهید شد؛ 
یعنی هم وعده پیروزی هست، هم وعده درگیری هست. آری؛ وقتیکه 
م 

َ
قدرت الهی، قدرت اسالم، قدرت قرآن، قدرت معنویت، در یک جا َعل

برمیافرازد، کســـانی که مخالف معنویتند، دشمنی میکنند؛ کسانی 
که اهل ظلمند، دشمنی میکنند؛ کسانی که اهل فسادند، دشمنی 
میکنند؛ کسانی که به هر جهتی معنویت و دین را برنمیتابند، دشمنی 
میکنند... اگر مبارزه کردید، اگر ایستادید، اگر صبر و ثبات خودتان را از 
دست ندادید، شما پیروزید؛ اما اگر رها کردید، احساس ضعف کردید، 

احساس نومیدی کردید، عقبگرد کردید، نه.         ۱377/۱۰/۴  

وعده الهی، عزت ملت های مسلمان است 

خطبه های انقالب

صبر از نخستین دستورات خداوند
 به پیامبراکرم�بود

به رسم آیه ها  

اخالق اسالمی ]داشـــته باشیم[: تواضع داشته باشیم، گذشت 
داشته باشیمـ ـ اینها اخالق اسالمی استـ ـ سهل گیری در مسائل 
شخصی داشته باشیم. در مسائل عمومی و آنچه به حقوق مردم 
و حقوق عمومی و حقوق دیگران مربوط است، نه، سهل انگاری 
جایز نیســـت اّما در مسائل شخصی سهل انگاری داشته باشیم، 
سهل گیری داشته باشیم؛ احسان، پرهیز از دروغ، پرهیز از تهمت، 
پرهیز از سوءظّن به مؤمن، گذشت از مؤمنین. در یکی از دعاهای 
صحیفه ی ســـّجادّیه، عمده ی مضمون این دعا همین است که 
پروردگارا! هر کســـی که به من ظلم کرده، به من ]مطلب[ ناروایی 
نســـبت داده، کار خالفی کرده، من مظلمه ای بر گردن او دارم، از 
او گذشـــتم؛ این دعای امام ســـّجاد در صحیفه ی سّجادّیه است. 

اینها است دیگر؛ بایستی وظایفمان را عمل کنیم.      ۱۴۰۰/8/2 

از اّول بعثـــت، خـــدای متعـــال دســـتور صبر به پیغمبر داده اســـت؛ در 
اصِبـــر)۱( در ســـوره ی مّزّمل: َواصِبـــر َعلی ما 

َ
ـــَک ف ـــر: َو ِلَرّبِ

ّ
ســـوره ی مّدث

ر و مّزّمل جزو اّولین ســـوره هایی است که بر 
ّ
َیقولون)2( و ســـوره ی مّدث

پیغمبر نازل شدهـ ـ از همان قدم اّول، خدای متعال به پیغمبر میگوید 
باید صبر داشـــته باشـــی. بله، من اینجا یادداشـــت کرده ام که قریب به 
اصِبر ِلُحکِم َرّبِک)3( 

َ
بیســـت جا خطاب به پیغمبر، امر به صبر شـــده: »ف

تـــا مـــوارد متعّدد دیگر. صبـــر یعنی چه؟ صبر یعنی پایـــداری. معروف 
است، در روایاِت متعّدد هم هست که صبر تقسیم میشود به صبر عن 
المعصیة، صبر علی الّطاعة و صبر در مقابل حوادث)۴( خب صبر یعنی 
پایداری؛ در مقابل میل به گناه، انسان پایداری کند؛ در مقابل بی حالی 
و بیکاری و تنبلی به انجام وظیفه، انسان پایداری کند؛ در مقابل دشمن 
پایداری کند؛ در مقابل مصائب گوناگون، خودش را حفظ کند، نْفسش 
را حفظ کند، پایداری کند؛ این معنای صبر است؛ صبر یعنی پایداری. ما 

امروز بیش از همه چیز احتیاج داریم به پایداری.       ۱۴۰۰/8/2 
ر، آیه ی ۷           2- سوره مّزّمل، بخشی از آیه ۱۰

ّ
۱-سوره ی مّدث

3- از جمله، سوره ی قلم، آیه ی ۴۸                        ۴-کافی، ج 2، ص ۹۱

از سوء ظن و تهمت به مومن بپرهیزیم

درس اخالق  

ادامه از  صفحه ۱

گزارش  هفته

کلید می خورد، در سطحی وسیع تر و متنوع، عملیات 
روانــی و رســانه ای را بــر پایــه دروغ دنبــال می کننــد. 
کشته ســازی و اعــالم آمارهــای جعلــی و غیرواقعــی 
درباره جان باختگان فالن غائله، تحریف و دروغ گویی 
و اتهام زنــی به نظام اســالمی درباره علت حــوادث رخ 
داده بــا کلیــدواژه پوســیده »کار خودشــان اســت« 
-نظیر آنچــه دربــاره حوادث تروریســتی شــاهچراغ و 
ایــذه بــه کار گرفتــه شــد- پخش وســیع خبرهایــی از 
قبیل گــروگان گرفته شــدن خانــواده یک ورزشــکار و 
تحریک برخی چهره های هنری و ورزشــی برای بازنشــر 
این اخبار دروغ در صفحات مجــازی، تنها نمونه هایی 
از ترفند دروغ سازی دشمن در این جنگ ترکیبی است: 
»دشمن در رسانه ها لشکرسازی میکند؛ لشکرسازی 
کاذب، انبوه ســازی دروغ. می بینیــد در رســانه های 
گوناگوِن دشمن، جوری وانمود میکند که آدم غافل 
و بی خبر تصّور میکند کــه واقعًا یک خبری اســت؛ ]در 

حالی که[ واقع قضّیه این نیست.«     ۱۴۰۱/8/28 
هــدف ایــن عملیــات دروغ و جعل نیــز کامًال روشــن 
اختــالل در دســتگاه فکــری و محاســباتی  اســت: 
مــردم و نخبــگان و تخریــب وجهــه نظــام اســالمی 
در افــکار عمومــی. وقتــی حجــم وســیعی از اخبــار 
دروغیــن و غیرواقعی بارنــگ و لعاب هنر و رســانه به 
خورد مخاطــب داده شــود، به تدریج نظــام فکری و 
تصمیم گیــری او را نیــز تغییر می دهــد: »یک قضیه ی 
خالف واقع را، یــک حادثه ی دروغین را، در ســکوهای 
اطالعاتی شــان در اینترنت، هزاران بــار  تکرار می کنند 
اما اســم آرشــام ]کودک شــهید حادثه ی تروریســتی 
شــاهچراغ[ را در اینترنت ممنوع میکنند کــه نیاید در 
ســکوی اینترنتی؟ چرا؟ اینها طرف دار حقوق بشرند؟ 

اینها را بشناسیم؛ اینها را بشناسید«    ۱۴۰۱/8/۱۱ 
   راه مقابله چیست؟

تجربه نشان داده است که هرجای دنیا عملیات دروغ 
و جعل با گســتردگی و اســتمرار دنبال شــود، نتیجه 
تلخی هــم عایــد جامعــه هــدف می شــود؛ در واقع، 
وقتی دشمن موفق شد، با تکرار هنرمندانه و جذاب 
دروغ، بــاور جامعه هــدف را تغییــر دهد، زمینــه برای 
اجرای اهدافش به راحتی فراهم می شود. حاال سؤال 
اینجاســت که راه حل مقابله با این طراحی خطرناک و 
پیچیده چیســت؟ تنها راهکار مقابله با این دروغ های 
فریبنــده، افشــای هنرمندانه حقایق و روشــن کردن 
ذهــن  افــکار عمومــی اســت، یعنــی روشــنگری و 
پاسخگویی دقیق و عمیق، به موقع و جذاب. نتیجه 
ایــن مقابلــه هوشــمندانه هم، عیان شــدن دســت 
دشمن برای مردم خواهد بود: »شما جوانها وظیفه 
دارید، خود شما هم باید احســاس مسئولیت کنید. 
هم بایســتی احســاس مســئولیت کنید بــرای اینکه 
بتوانید  تشــخیص بدهید حقیقــت را از دروغ. به نظر 
من میشود؛ این جور نیست که نشود. یک چیزهایی 
را به حجم زیــاد، با تکــرار زیاد،  میخواهنــد در ذهن ها 
فرو کننــد امــا میشــود فهمیــد که ایــن خــالِف واقع 
است یا نیســت. پس تشخیص حرف درســت از دروغ 
و تحریف.  ثانیًا مراقب کســانی باشــید که هم صدایی 
میکنند؛ ارشادشان کنید. نمیگویم دعوا کنید، ]لکن[ 
ارشاد کنید، تفهیم کنید. کسانی  هستند که با دشمن 
هم صدایی میکنند؛ ]البّته[ نه اینکه عمدًا؛ بعضی ها 
نمیفهمنــد، غافلنــد. انســان میبینــد، می شناســد 
افرادی را که  در فضای مجازی یک چیزهایی میگویند، 

در روزنامه ها مینویســند؛ معاند نیســتند، ]لکن[ بد 
میفهمند؛ اینها را باید ارشــاد کرد.  بهترین کسانی که 
میتواننــد ارشــاد کننــد، خود شــما جوانها هســتید؛ 
برایشان بنویسید، بگویید، پیام بدهید، تفهیم کنید، 

استدالل  کنید در اجتماعاتتان«    ۱۴۰۱/8/۱۱  
همــان طــور کــه دشــمنان ایــن مــرز و بــوم بــرای 
همــه  همه  جانبــه،  و  ناجوانمردانــه  دروغ گویــی 
ابزارها و امکانــات خود را بــه کار می گیرند و به صورت 
هماهنگ، بــر طبــل دروغ و تحریــف می کوبند، جبهه 
خودی نیز بــرای جلوگیری از آســیب به اذهــان مردم 
و ازدســت رفتن ســرمایه های ارزشــمند انســانی این 
آب وخاک، باید هماهنگ، یکدل، عالمانه، به ســرعت 
و هنرمندانه اقــدام کند. در ایــن میداِن مبــارزه، باید 
از اســتعدادهای جوان و ناشــناخته در میدان جنگ 
نرم، بهره گیــری شــده و از روش های غلــط و ناکارآمد 
و  فرهنگــی  فعــاالن  شــود.  خــودداری  رســانه ای 
رســانه ای، باید هوشــمندانه، به ترفندهای دشــمن 
بپردازند و مشت چدنی او را در مقابل چشمان مردم 
باز کنند و برای صیانت از حریِم باور و ذهن مردم، شب 
و روز نشناســند. اینهــا از وظایــف مهم جبهــه خودی 
و همــه مؤمنیــن انقالبــی اســت: »بدانیــد دشــمن 
امروز بــر پایــه ی دروغ و دروغ پــردازی دارد کار میکند. 
خب وقتــی که دانســتید، طبعــًا وظیفه می آیــد روی 
دوشــتان. تبییــن کنیــد. »جهــاد تبیین« کــه گفتیم، 
یکی از جاهایــش اینجا اســت؛ جهاد تبییــن... یکی  از 
آسیب پذیری های دشــمن، روشن بینی شــما است. 
شما که روشــن بین باشید، او آســیب میبیند. سعی 
کنید روشــن بینی خودتان را افزایش بدهید. دشمن 
ط 

ّ
ط پیدا کند. تسل

ّ
دنبال این اســت که بر مغزها تســل

ط بر 
ّ
بر مغزها بــرای دشــمن خیلــی باارزش تر از تســل

تــی را توانســتند 
ّ
ســرزمین ها اســت. اگر مغز یــک مل

ت سرزمین خودش را دودستی به 
ّ
تصّرف کنند، آن مل

ط 
ّ
دشمن تقدیم میکند. مغزها را باید حفظ کرد؛ تسل

بر مغزهــا. یک عــّده ای خودشــان دروغ نگفتنــد، اّما 
متأّسفانه دروغ دشمن را تأیید کردند. مراقب باشید 
این خطرها برای شما و برای مردمتان پیش نیاید؛ به 

مردمتان کمک کنید.«    ۱۴۰۱/۹/۵  
رســانه ملــی و رســانه های عمومــی، تشــکل های 
نخبــگان  و  دانشــجویی  و  مردمــی  فرهنگــی 
دغدغه مند نســبت بــه آینده کشــور، همــه و همه 
نقش آفرینــان ایــن میــدان نبــرد نــرم و رســانه ای 
هســتند کــه نباید لحظــه  ای از مســئولیت خــود در 
قبال مردم غافل شــوند؛ هرچند مسئوالن اجرایی 
کشور نیز، با کار جهادی شــبانه روزی و مدبرانه، باید 
زمینه ها و بســترهای جوالن دشــمنان و معاندین 
را که در کمین گاه نشســته اند، از بیــن ببرند: »اینکه 
من مدام میگویم »جهاد تبیین،  جهاد تبیین« برای 
این است. محتوا را شما درست کنید؛ به مسئولین 
دارم میگویم؛ مسئولین رســانه ها، مسئولین امور 
ارتباطــات.  قبــل از اینکه دشــمن، محتــوای غلط و 
انحرافی و دروغ درســت کند، شــما محتــوای دارای 
حقیقــت و صحیــح را درســت کنیــد، انتقــال  بدهید 
به ذهن جوانها؛ دشــمن مشــغول این کار است... 
مســئولین باید احســاس مســئولّیت کنند، بدانند 
که چــرا دشــمن روی فــالن کلمــه، روی فالن اســم 
حّساس اســت و میبندد آن را، و چرا این  همه حجِم 
دروغ را در فضــای مجــازی منتشــر میکنــد؛ و عــالج 

کنند، مقابله کنند.«   ۱۴۰۱/8/۱۱ 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     اگر کســـی غیبت کرده یا به دیگری تهمت 
زده باشـــد، چگونه از گناه خود توبه کند؟ آیا باید 

رضایت او را جلب کند؟

  جواب: باید با پشیمانی از گناه بزرگی که مرتکب 
شده است از خداوند، آمرزش بخواهد و تهمت 
را تکذیب کند و از کســـی که غیبت او را کرده یا به 
او تهمت زده اســـت، حاللیت بطلبد و اگر ممکن 

نیست یا مفسده دارد، برای او استغفار کند.

وجوب حاللیت طلبیدن برای 
غیبت و تهمت

احکام  

کالم امام  

نهضـــت ایران چه نهضت بزرگی بود و چه برکاتی 
داشـــت. نهضت اســـالم بود، نهضتی     که بانوان، 
همدوش با برادران خود، آن را به آخر رســـاندند 
و می رســـانند... لکن اشـــخاص     ضعیِف بیچاره 
نمـــی توانند این نهضت را ببینند؛ در صدد تفرقه 
هستند. اینها اشخاصی     هستند که می خواهند 
بین اقشـــار ملـــت جدایی بیندازند بـــرای آنکه با 
تفرقه می توانند منافع     خودشان را تأمین کنند، 
با تفرقه می توانند برای اربابهای خودشـــان یک 
مقامی در اینجا     درســـت کنند؛ لکن باید مطمئن 
باشند که این دستهای تفرقه انداز قطع خواهد 

۱3۵8/3/۵ شد.  

مـــا قوی شـــده ایم. امروز جبهه ی حـــق از لحاظ 
زیرساخت  ها، از لحاظ امکانات قوی شده. امروز 
چالش دشـــمن با جبهه ی حق آسان نیست، کار 
دشواری است؛ لذاست که به جنگ نرم متوّسل 
میشـــوند... خب حاال چه کار کنیم در مقابل این 
حرکت دشـــمن؟ جهـــاد تبیین... خـــب حاال چرا 
میگوییـــم جهاد، جهاد تبیین؟ این گرفته شـــده 
است از کالم امیرالمؤمنین... میفرمایند: »َو اهَلَلَ 
لِسَنِتُکم 

َ
نُفِســـُکم َو ا

َ
مَواِلُکم َو ا

َ
اهَلَلَ ِفی الِجَهاِد ِبا

ِفی َسِبیِل اهَلَل«؛ جهاد با السنة. حاال خوشبختانه 
ت ما، کســـانی که میتوانستند، وارد 

ّ
]از میان[ مل

بودند، با اموالشـــان، با انفسشان جهاد کردند؛ 
االن هـــم دارند جهاد میکنند؛ با الســـنه هم باید 
جهاد کرد که کسانی در این بخش هم میتوانند 

واقعًا فّعال باشند و جهاد کنند.      ۱۴۰۰/۱2/۱۹ 

دست های تفرقه انداز 
بین اقشار ملت، قطع 

خواهد شد

وظیفه ما "جهاد تبیین" در 
مقابل جنگ نرم دشمن است
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فلسفه  شورای عالی انقالب فرهنگی، بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقالب است

مناسبت  

خانواده ایرانی  

مهمترین نقشـــی که یک زن در هر ســـطحی از علم و 
سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتواند ایفاء 
کند، آن نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان 
یک همســـر میتواند ایفاء کند؛ این از همه ی کارهای 
دیگر او مهمتر اســـت؛ این، آن کاری است که غیر از زن، 
کـــس دیگری نمیتوانـــد آن را انجام دهد. گیرم این زن 
مســـئولیت مهم دیگری هم داشـــته باشد - داشته 
باشـــد - اما این مســـئولیت را باید مســـئولیت اول و 
مسئولیت اصلی خودش بداند. بقای نوع بشر و رشد 
و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته 
اســـت؛ حفظ ســـالمت روحی جامعه به این وابسته 
است؛ َسکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بیقراری ها 
و بی تابی ها و تالطم ها به این وابســـته اســـت؛ این را 

نباید فراموش کنیم.    ۱386/۴/۱3  

بســـیجی بـــودن فرهنـــگ مجاهـــدان گمنـــام 
اســـت... خطرپذیری اســـت، نترســـیدن اســـت؛ 
خدمتگـــزاری اســـت بـــرای همه و برای کشـــور؛ 
از خـــود بـــرای دیگـــران مایه گذاشـــتن اســـت؛ 
حّتـــی مظلـــوم شـــدن بـــرای اینکـــه مظلـــوم را 
رهایـــی ببخشـــد. دیدید در ایـــن قضایای اخیر، 
بســـیجی های مظلوم، خودشان مظلوم واقع 
ـــت، مظلوِم یک 

ّ
شـــدند برای اینکـــه نگذارند مل

ـ ــــ غافل یا جاهـــل یا مزدور  مشـــت اغتشاشـــگر
ـــــ بشـــود؛ خودشـــان مظلـــوم واقع میشـــوند 
بـــرای اینکـــه جلوی ظلـــم دیگـــران را بگیرند؛ به 
خودشـــان ناامیـــدی راه نمیدهنـــد؛ این یکی از 
بخشـــهای مهّم فرهنگ بسیجی است. ناامیدی 
بـــرای بســـیجی معنا ندارد... دهه ی شـــصتی و 

هشـــتادی و نودی هم ندارد.    ۱۴۰۱/۹/۵

فلسفه  وجودی شورای عالی انقالب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی و بازآرایی 
مداوم جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و پایش پیشرفت های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های 
عظیم ایران اسالمی و انقالبی است. مدیریت راهبردی چالش های این حوزه با »استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از 
همه فرصت ها و ظرفیت ها« و نیز »مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول« و »مواجهه ی هوشمندانه با 
معارضات مهاجمان و ستیزه گران« از جمله تکالیف اصلی این شورا است. عرصه های کلیدی و اساسی همچون تولید 
علم، سبک زندگی، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، حوزه های مهمی هستند که ساماندهی 

آن در جمهوری اسالمی به شورای عالی انقالب فرهنگی سپرده شده است.     ۱3۹3/7/26
19 آذرماه؛ سالروز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی

حفظ سالمت روحی جامعه وابسته 
به نقش آفرینی زن در خانواده است 

برای بسیجی  ناامیدی معنا ندارد

شـــیراز مأمـــن امامزادگان بزرگوار بود...آن معنویتی که شـــخصیتی مثل شـــهید بزرگـــوار مرحوم آیت اهلل 
دســـتغیب مظهر آن معنویت بود، از این خانواده و از این مرکز فیاِض تمام نشـــدنی اهل بیت رذ سرچشـــمه 
گرفته است. این عمق انگیزه ی دینی را نشان میدهد. این نورانیت، شخصیتی مثل شهید دستغیب میسازد 
و میپروراند و نَفس گرم آن شـــهید عزیز، در این منطقه این همه دل جوان و جوینده را شـــیدای معنویت 

میکند؛ دلهای جوانی که از همان روزهای اول به میدانهای جنگ رفتند.   ۱387/2/۱3     
2۰ آذر، سالروز شهادت شهید محراب آیت اهلل دستغیب

عکس نوشت  

حضور رهبر انقالب بر مزار شهید محراب آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب )۱3۸۷/2/۱3(

نفس ِ گرم شهید دستغیب، جوانان را شیدای معنویت می کرد

حزب اهلل این است  

جهاد تبیین   


