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سخن رسدب�ی

 به لطف پروردگار وتالش همکاران عزیز موجبات تهیه
فراهم ن  ن�ی  

گ
فرهن� یه  ن�ش ودوم  بیست  شماره   ی 

 شد.در این شماره سعی ما در بخش ارائه محتوا بیش�ت
اختیار در  را  ومفید  کاربردی  اطالعا�ت  که  بود   براین 

 شماعزیزان قراردهیم
 که ترجیحا کم�ت به آن پرداخته شده ویا ح�ت یادآوری

آن ها مفید و مهم باشد
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روز کتاب و کتابخوا�ن پیشینه و تاریخــــــــــــــــــــــچه کتاب
ان بسیار زیادی بهبود بخشد ن خواندن می تواند کیفیت خواب شما را به م�ی

مطالعه و کتابخوا�ن

نامگذاری روز کتاب و کتاب خوا�ن

 در سال 1372 خورشیدی 24  آبان به عنوان
این شد.  ن  تعی�ی کتاب خوا�ن  و  کتاب   روز 
ن هست.  روز، ی� از روزهای هفته کتاب ن�ی
ن هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران  نخست�ی
سال ماه  دی  دهم  تا  چهارم  روزهای   در 
اسالمی انقالب  فرزانه  ره�ب  پیام  با   1372 

.برگزار شد
مساجد، مدارس،  در  کتاب،  هفته   در 
 دانشگاه ها، و استان های کشور نمایشگاه ها
در موضوع ا�ن  و سخ�ن کتاب   و جشن های 

ِ کتاب برگزار می شود
.چاپ و ن�ش

نقش کتاب در انتقال علوم 

و ی  ب�ش های  تجربه  محصول   کتاب، 
دراز های  آموخته  و  ذه�ن  های   خالقیت 
انتقال در  کتاب  است. سهم  انسان   مدت 
 دانش ها گاهی به مراتب بیش�ت و فراتر از
ای وسیله  کتاب  است.  آموز�ش  ابزار   دیگر 
تباه از  آن  مدد  به  ی  ب�ش دانش  که   است 
 شدن مصون می ماند و به آیندگان منتقل
 می شود. پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ
دین اولیای  مهم  های  توصیه  از   مکتوب 
ش دانش کمک می کند و  است و به گس�ت
 برای نسل های

گ
اث فرهن�  به عنوان یک م�ی

.آینده ماندگار می شود

مطالعه و کتابخوا�ن

ا�ش سودمندتر و ه و م�ی  �ب گمان، هیچ ذخ�ی
 با ارزش تر از کتاب نیست؛ چرا که کتاب،
کتاب است.  انسان  روحی  آرامش   مایه 
و زداید  می  را  اندوه  که  است   همدمی 
 مطالعه کننده را از تنها�ی در می آورد و به

.او حکمت های جان پرور می آموزد
ی، جامعه ای  در داقع وق�ت جهل و �ب خ�ب
 را از پای درآورد، یا شبهه ها ذهن جوانان
از مهم ترین  را فلج کند، بدون شک ی� 
بزداید، را  آفت جهل  تواند  می  که   کارها�ی 
 مطالعه است و آنچه می تواند شبهه های
را اطمینان  و  ایمان  و  کند  دفع  را   ذه�ن 
است. خوا�ن  کتاب  آورد،  باز  ها  قلب   به 
محارصه و  ها  پرسش  ه  چن�ب در   گرفتاران 
 شدگان در میان انبوه شبهه ها، می توانند
مراجعه کتابخانه  به  فکری  استمداد   برای 
ند و به جنگ شبهه و گ�ی  کنند و از آن جا ن�ی
 ها بروند و پاسخی در برابر القائات و شبهه

.افک�ن های دیگران بیابند

دانش با کتاب 

، دانش جدیدی را به حافظه شما  کتابخوا�ن
ی داشته  اضافه می کند. هرچه دانش بیش�ت
قابل غ�ی  مشکالت  با  مقابله  برای   باشید، 

 تان مجهزتر خواهید بود
گ

پیش بی�ن زند�

کتاب های ناسالم

 �ب تردید، به همان اندازه که می توانیم از
یم، ممکن است در معرض  کتاب بهره بگ�ی
 آفت ها و خطرهای نوشته های سست و
یم.  بیمار و مسموم و انحرا�ن هم قرار گ�ی
 راه دادن کتاب های ناسالم به مدرسه ها
و فکری  مسمومیت  واقع  در  ها،  خانه   و 
 اخال�ت نسل ما را به دست خودمان فراهم
کتاب چاپ  بر  نظارت  بنابراین،  آورد.   می 
سالمت جامعه  در  آن،  محتوای  برر�   و 
که آنان  است.  وری  دوراندیش رصن و   خواه 
 به سالمت اندیشه و باورها و گرایش های
 دارند، نمی پذیرند

گ
 افراد جامعه دل بست�

 که در عرضه آثار منت�ش شده، حّد و مرز و
.نظارت و محدودی�ت نباشد

شناخت کا�ن از سالمت کتاب

 ی� از مفیدترین اطالعات برای کتابخوان،
شناخت جدید،  و  خوب  آثار  ن   شناخ�ت
از آگاهی  و  سالم  و  متعهد   نویسندگان 
نشان است.  متعهد  انتشارا�ت   مؤسسات 
 »استاندارد« به عنوان نشانه مرغوبیت کاال،
 نباید تنها در فرآورده های خورا� و مرص�ن

 و صنع�ت مورد نظر باشد،
گ

 و کاالهای خان�
و علمی  های  فرآورده  و   

گ
فرهن� آثار   بلکه 

استانداردهای مطابق  باید  هم   فکری 
 عقال�ن و دی�ن و ارز�ش تهیه شود تا جامعه

 .را به فساد و تباهی و بیماری نکشد

لوح های جنس  از  ن  نخست�ی  کتاب های 
و رس  خاک  از  لوح ها  این  بودند.   گیل 
منطقه در  بیش�ت  و  می شدند  ساخته   آب 
برای لوح ها  این  داشتند.  رواج  ن النهرین   ب�ی
ن بار توسط تمدن سومر ابداع شد.  نخست�ی
تمدن در  وس  پاپ�ی کاغذ  از  استفاده   سپس 
وس  مرص رواج یافت. این کاغذ از گیاه پاپ�ی
یا قلم �ن  ساخته شده بود و به وسیله �ن 

 آغشته به مرکب روی آن می نوشتند. داستان

کتاب ها�ی معروف ترین  از  ی�   سینوحه 
است. نوشته شده  وس  پاپ�ی که روی   است 
کم و  سبک  بسیار  کاغذها  این   هرچند 
بسیار شکننده مقابل  در  اما  بودند   حجم 
 و آسیب پذیر بودند و این مشکالت زیادی
این، بر  عالوه  آورد.  وجود  به  ادامه  در   را 
ن برای  از چرم، پوست حیوانات و پارچه ن�ی
ن استفاده می کردند. کدکس ها شکل  نوش�ت
در بیش�ت  ها  کدکس  است.  کتاب   امروزی 

مذه�ب متون  نگارش  برای  مسیحیان   میان 
قابلیت کتاب ها  از  این شکل  داشت.   رواج 
ی داشت و به راح�ت در  جست و جوی به�ت

انبارها نگهداری می شد
.

ونی� کتاب الک�ت

، کتاب ها شکل نوی�ن  در سال های اخ�ی
فت وسایل  به خود گرفته اند. با پی�ش

کتاب های فناوری  امکانات   و 
تولید بوک  ای  یا  ونی�   الک�ت
 می شوند که به راح�ت و با رصف
گو�ش های از طریق  کم�ت   هزینه 

 هوشمند و رایانه ها می توان از آنها
 استفاده کرد. این کتاب ها به آسا�ن قابل
انسجام ن  همچن�ی و  تنوع  از  و   اجرا 
کتاب های هستند.  برخوردار   مطالب 

ونی� الک�ت نسخه های  رصفاً  ونی�   الک�ت

می توانند بلکه  نیستند  مکتوب   مطالب 
و صوت  فیلم،  تصویر،  و  ن  م�ت بر   عالوه 

 پویا نما�ی را هم شامل شوند. به ابزارها�ی
هستند بوک ها  ای  خواندن  مختص   که 
 کتاب خوان گفته می شود. عده ای معتقدند

 آن جال رویز روابلس که یک معلم اسپانیا�ی
ونی� است ن کتاب الک�ت ع اول�ی بوده، مخ�ت

کتاب صو�ت

 کتاب گویا یا کتاب صو�ت سندی است که به
 صورت صو�ت تهیه می شود و بر روی نوار

معموالً می شوند.  ضبط  دی   � و   کاست 
مکتوب صورت  به  قبالً  که  را   کتاب ها�ی 
 منت�ش کرده اند اکنون توسط خود نویسنده
جم روخوا�ن می شوند. ممکن است  و یا م�ت
 این کتاب ها با موسیقی یا جلوه های صو�ت

از نوع  این  تولید  امروزه  باشد.   همراه 
دیگر انواع  از  تر  به رصفه   کتاب ها مقرون 
کلمات صحیح  تلفظ  با  باید  راوی   است. 
با لحن و تن صدای  آشنا�ی داشته باشد و 

.مناسب آن را روخوا�ن کند

انواع ژانر کتاب

را قال�ب  حالت،  ساده ترین  در  کتاب   ژانر 
د.  مشخص می کند که کتاب در آن قرار می گ�ی

 ها�ی
گ

 هر رمان در دسته ای مشخص با ویژ�
 ملموس طبقه بندی می شود. در طول تاریخ
ن  چیدمان قفسه ی کتابخانه ها بر اساس هم�ی

به بزرگ  کتابخانه های  در  و  بوده   قالب ها 
خواننده ی می شود.  توجه  هم   زیرژانرها 
طبقه این  می تواند  راح�ت  به  رمان   پیگ�ی 
 بندی را درباره ی کتاب ها�ی که خوانده است
 انجام دهد و احتماال برایش سخت نباشد
کند. انتخاب  را  خود  عالقه ی  مورد   ژانر 
معر�ن به  خالصه  طور  به  مطلب  این   در 

هر از  نمونه ها�ی  و  مختلف  ژانرهای   انواع 
به کامل تری  آگاهی  با  تا  می پردازیم   کدام 
شاید و  کنیم  توجه  کتاب ها  بندی   دسته 
محبوب مان نویسنده ی  شویم  مطلع   هم 
است. کرده  عمل  پررنگ تر  قالب  کدام   در 
نویسنده های نویسندگان،   محبوب ترین 
این به  عموما  خوانندگان  و  هستند   ژانر 

.دسته بندی ها اهمیت می دهند
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ن روزی، کوروش بزرگ وارد بابل شد. مردم بابل گمان میکردند با حکومت  هفتم آبان سال ١١٩٩ ایرا�ن برابر با ٥٣٩ پیش از میالد در چن�ی
 کورش بزرگ با چپاول، کشتار و دست درازی به جان و دارا�ی و زنانشان روبرو خواهند شد و سپس فرمانروا�ی زورگو و ستم گر بر آنان

ن نکردند بلکه او فرمان آزادی و برابری داد  .حکومت خواهد کرد ویل کورش بزرگ و رسبازانش نه تنها چن�ی
، ماندانا دخ�ت آستیاگ را مادر کوروش یاس، دیگر نویسندگان یونا�ن ن  به گفته ی هرودوت، کوروش نسب شاهانه داشته  است و به جز ک�ت

 دانسته اند و گزارش داده اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده است. برخی از مورخان امروزی این روایت را معت�ب
بنیان گذار شاهنشاهی از  این بوده که  این روایت ریشه های سیا� داشته است و هدفش  اما برخی دیگر اعتقاد دارند رواج   می دانند 
ن ماندانا دخ�ت آستیاگ و کوروش قائل ، مردی نیمه  مادی بسازد تا مادها را با فرمانروا�ی پارس ها آش�ت دهد و اصوالً رابطه ای ب�ی  هخامن�ش

.نیستند و آن را افسانه می دانند

 پس از مرگ کوروش کب�ی پ�ش کمبوجیه
برگزیده پادشاهی  به  دوم(  ن  )کامب�ی  دوم 
به عزیمت  از  قبل  دوم  کمبوجیه   شد. 
 مرص برای ترصف آن کشور، برادرش بردیا
کشید. لشگر  مرص  به  سپس  و  کشت   را 
شاهی تخت  بر  مرص  ترصف  از  پس   او 
 نشست و خود را فرزند خدایان معر�ن کرد
.اما مد�ت بعد گاو مقدس مرصیان را کشت
دلیل به  او  کار  این  دارند  اعتقاد  ای   عده 
اعتقاد ای  عده  و  جنون  بیماری  به   ابتال 
از جهالت مردم ی  به دلیل جلوگ�ی  دارند 
اساس بر  زیرا  است  بوده  گاو  پرستش   و 
یزدان و  پرست  یکتا  که  ن  کامب�ی  اعتقادات 
 پرست بود، گاو موجود مقد� محسوب

.نمی شد
 زما�ن که او در مرص بود یک مغ که برادرش
ن شباهت  بسیار به بردیا، برادر مقتول کامب�ی
 داشت به توسط آن مغ به کاخ شاهی راه
 یافت. این فرد که گئوماته نام داشت خود
 را بردیا فرزند کوروش کب�ی معر�ن نمود و
این که  زما�ن  نشست.  سلطنت  تخت   به 
ن رسید از مرص به سوی ایران  خ�ب به کامب�ی

 حرکت کرد اما در سوریه کنو�ن خودک�ش
نمود

و کب�ی  کوروش  پ�  ن  کامب�ی مرگ  از   پس 
 فاش شدن راز گئوماته یک گروه  ۷ نفره
شاهی کاخ  در  هخامن�ش  شاهزادگان   از 
 اقدام به قتل گئوماته و برادرش کردند و
بر نام داریوش کب�ی  با  نفر  این ۷  از   ی� 
 تخت سلطنت نشست. داریوش که ی� از
 عمو زادگان کوروش کب�ی محسوب می شد
کشور بسط  به  قدرت  به  رسیدن  از   پس 
نام به  دی  ن�ب در  و  نمود  اقدام   پارس 
 ماراتن  با ارتش یونان به جنگ پرداخت اما
 شکست خورد. اگرچه امروزه این مسئله که
این جنگ شکست خورده در  ایران   ارتش 
قرار تردید  محل  تعدادی  توسط   باشد 

.گرفته است
شبه تا  داریوش  زمان  در  پارس   ارتش 
 جزیره بالکان پیش روی کرد و پس از مرگ
قدرت به  شاه  خشایار  پ�ش   داریوش 
که انبوه  لشگری  با  شاه  خشایار   رسید. 
ش را ندیده بود به  تاریخ تا به آن روز نظ�ی

ن  یونان حمله کرد و اگرچه در جنگ ساالم�ی
پایتخت آتن  اما موفق شد   شکست خورد 
 یونان را به ترصف خود درآورد.در جریان
به تا  و  گرفت  آتش  آتن  ک�ش  لشگر   این 
 امروزه این کشمکش که ایرانیان به عمد آن

.را آتش زده اند و یا خ�ی ادامه دارد
قبل  ۳۳۱ سال  در  هخامن�ش  اطوری   ام�پ
 از میالد با حمله اسکندر مقدو�ن رسنگون
 شد و داریوش سوم آخرین شاه آن بود.
 اگرچه باز هم عده ای اعتقاد دارند یورش
حقیقت هرگونه  فاقد  ایران  به   اسکندر 

..تاریخی است
در مرص  ترصف  با  هخامن�ش  اطوری   ام�پ
عمال بالکان  از  مناطقی  ترصف  و   افریقا 
اطوری دنیا شد که در ام�پ تنها  به   تبدیل 
 سه قاره جهان آن روز دارای قلمرو بوده
ن این امکان  است و اگرچه بعدها رومیان ن�ی

 را به دست آوردند که در هر سه قاره
قلمرو ش  گس�ت روز  آن   جهان 

هخامنشیان اما   دهند 
بودند اطوری  ام�پ ن   اول�ی

قاره سه  هر  در   که 
.نفوذ کردند

در کب�ی   داریوش 
خود حیات   زمان 
تخت  دستور ساخت 
 جمشید یا پرسپولیس

با و  کرد  صادر   را 
با های  کاخ   بنای 
به را  آن   شکوه 
پایتخت  عنوان 

 هخامنشیان برگزید و
 خود را شاهنشاه )شاه
شکوه نامید.   شاهان( 
بود آنچنان  شهر   این 
خارجی سفرای   که 
دیگر بازرگانان   و 

 کشورها پس از ورود به
می فراوان   

گ
زد� شگفت  دچار   آن 

.شدند

ن داریوش در کتیبه ای برای ایران  همچن�ی
امروزه ح�ت  که  دارد  جال�ب  بسیار   دعای 
ن توسط ایرانیان بسیار به آن ارجاع داده  ن�ی
این ایران  برای  کتیبه  این  او در   می شود. 
را این کشور  کند: خداوند  ن دعا می   چن�ی
دارد. نگاه  خشکسایل  و  دشمن  دروغ،   از 
 در زمان داریوش ساخت بنای پرسپولیس
قرصهای آن  در  که  شد  گذاشته   بنیان 
 متعدد ساخته شد و رسبازان گارد جاویدان
.به محافظت از آن قرصها گمارده شدند

ش تجارت  در ن برای گس�ت  داریوش همچن�ی
 زمان خود دستور ساخت راه های متعددی
 را صادر نمود که ی� از مشهورترین این را
 هها، راه شاهی است که از شوش به سارد
 کشیده شد. او برای محافظت از این راه
بنا ها  جاده  این  طول  در  ها�ئ  قلعه   ها 

.نمود و امنیت بازرگا�ن را افزایش داد



ی  سازد وظیفه ي دانش آموزان، تنها فراگ�ی
کتاب ها و محتوای علمی درس  معلومات 
رشد شخصیت، به  توجه  بلکه  نیست،   ها 
ن استعدادهای نهفته، تقویت  شکوفا ساخ�ت
 روحیه ي خودباوری، خداباوری و اعتماد به
 نفس و توجه به دیانت در کنار دانش و فن
ن از وظایف آنان است. دانش آموزان ایران  ن�ی
 اسالمی می توانند همزمان با تحصیل، بذر
و بیافشانند  ها  دل  بارور  ن  زم�ی در  را   باور 
 نهال ایمان را در بوستان جان خود بنشانند
ـ تحصیل  از  فراغت  از  پس  ـ  ها  بعد   تا 
ن شکوفه ي صداقت و خلوص  شاهد شکف�ت

.و خدمت بر شاخسار وجودشان باشند

در تشنه  ی  ها�ی بوته  گل  آموزان،   دانش 
آموزگاران، چشمه دیارند.  این   کنار جویبار 
آب آبشخور  مدرسه،  هر  و  بهارند   ساران 
 حیات است. روز دانش آموز، فرص�ت برای
 تجدید عهد با قلم، کتاب و دین و دانش
که قدر گوهر خویش آموزی  دانش   است. 
بداند، را  زمان  و   

گ
زند� ارزش  و   رابشناسد 

ن  مجاهدی است که در سنگر دانش به ست�ی
می پردازد. مسؤولی�ت  �ب  و  تاری�  جهل،   با 
 دانش آموز متعهد و ایمان مدار ایرا�ن باید
کمال، ادب و  برای  کنار درس و علم،   در 
آینده و  سعادت  شود.  قایل  بزرگ   سهمی 
گرو درس در  تنها  آموز  دانش  درخشان   ي 
 خوب و نمره های  عایل نیست، بلکه دانش
بیاندیشد ن  ن�ی دیگری  نهای  به چ�ی باید   آموز 

.مانند: معنویت، انسان دوس�ت و خداجو�ی
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ده آبان روز دانش آموز ن س�ی

ندهم آبان روز مبارزه باس�ی
استکبارجها�ن

با ایران مصادف است  در  دانش آموز   روز 
 ۱۳ آبان هر سال. علت نامگذاری این روز،
تهرا�ن دانش آموزان  جمعی  کشتار   واقعه 

به حکومت اض  اع�ت نشانه  به  که   می باشد 
در  ۱۳۵۷ آبان   ۱۳ روز  صبح  در   پهلوی 
بودند. شده  جمع  تهران  دانشگاه   محوطه 
آبان  ۱۳ روز،  این  گرامی داشت  منظور   به 
 در تقویم جمهوری اسالمی ایران به عنوان

.روز دانش آموز نامگذاری شده است
 در حایلی که انقالب اسالمي مردم ایران به
رسنوشت روزهاي  به  ی 

خمی�ن امام  ي   ره�ب
 سازي نزدیک مي شد همه اقشار مردم ایران
 از زن و مرد و پ�ی و جوان، سعي در ایفا
 نمودن نقش تاریخي خود و عمل به تکلیف
 الهي داشتند. در این میان دانش آموزان و
 نوجوانان شور و حال دیگري داشتند. صبح

 روز 13 آبان 1357، دانش آموزان در حایلی
 که مدارس را تعطیل کرده بودند، به سمت
صداي تا  کردند  حرکت  تهران   دانشگاه 
برسانند. همگان  گوش  به  را  خود  اض   اع�ت
گروه خداجو،  و  شور  پر  جوانان   این 
همراه به  و  شدند  دانشگاه  داخل   گروه، 
 دانشجویان و گروه هاي دیگري از مردم در

ن چمن دانشگاه اجتماع کردند زم�ی
چند ابتدا  مأموران،   صبح،  یازده   ساعت 
جمعیت این  میان  در  اشک آور  گاز   گلوله 
 خروشان پرتاب کردند؛ اما، اجتماع کنندگان

مي کشیدند، نفس  ی 
سخ�ت به  حالیکه   در 

فریاد با  و  کرده  رساتر  را  خود   صداي 
، لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه  الله اک�ب
اندازي آغاز شد  افکندند. در این هنگام ت�ی
از پس  ی�ی  ی گناه،  �ب نوجوانان  و  جوانان   و 
 دیگري، در خون خود غلتیدند. در این روز،

.56 تن شهید و صدها نفر مجروح شدند
مناسبت ن  هم�ی به  پیامي  در  امام  ت   حرصن
باشید، که  فرمودند: »... عزیزان من صبور 
ی نزدیک است و خدا با صابران وزي نها�ی  پ�ی
ایران امروز جایگاه آزادگان است...  ...  است 
شما به  امید  چشم  دور،  راه  این  از   من 
 دوخته ام ... صداي آزادیخواهي و استقالل
ی شما را به گوش جهانیان مي رسانم .»طل�ب

آگاه و رشید ما در  �ب گمان، دانش آموزان 
و فّعال  نق�ش  همواره  استکبار،  با   مبارزه 
عزیزان این  اند.  کرده  ایفا  ناشد�ن   فراموش 
 بودند که در 13 آبان 1357 از آیینه احساس
ایران مسلمان  و  انقال�ب  مردم  شعور   و 

، خوداتکا�ی  غبار برگرفتند و هویت مسلما�ن
آموختند. به همگان  را  استکبار  با  مبارزه   و 
با که  بودند  دوست  دانش  نوجوانان   این 
 شعارهای کوبنده و مشت های گره خورده،
سست را  پهلوی  مزدور  حکومت  های   پایه 
 کردند و لرزه بر اندام زمام داران کاخ های

کفر انداختند
 این جوانان شجاع بودند که با قیام خویش،

 به مستضعفان آموختند که برای به دست
با باید  خود،  رفته  دست  از  حقوق   آوردن 
ند. اینک و با توجه ن  ستم گران جها�ن بست�ی
بر آفری�ن ها،  و حماسه  آن رشادت ها   به 
در مهمی  سهم  که  ماست  آموزان   دانش 
ند و هم چون  مبارزه با استکبار بر عهده گ�ی
.گذشته، از پیش گامان این قیام میّل باشند
ها، حماسه  یادآور  آبان،  ده  ن س�ی الّله   یوم 
آموزان دانش  های  فداکاری  و   ایثارها 
 عزیزمان است. این روز باشکوه بدین سبب
خاطره تا  شد،  نامیده  آموز«  »دانش   روز 
انقالب برای همیشه جاودان  فرزندان دل�ی 
تمام برای  ناشد�ن  فراموش  در�  و   بماند 
که باشد  گی�ت  رسارس  در  آموزان   دانش 

�ب مبارزه  به  گر  چپاول  های  ابرقدرت   با 
بار ذلت   

گ
زند� بر  را  عزّت  و  دازند  ب�پ  امان 

همه به  آبان  ندهم  س�ی روز  دهند.   ترجیح 
ضد بر  که  آموخت  جهان   مستضعفان 
ان قیام کنند و حقوق از دست رفته  مستک�ب
ون  خویش را از چنگال استکبار و استعمار ب�ی
ندهم آبان به مسلمانان  کشند. پیام روز س�ی
 این است که: تنها در برابر پروردگار جهانیان
 و مکتب توحید به نماز بایستند و فقط در
 پیش گاه خدا به کرنش بنشینند و تا همیشه
 زمان در برابر ظلم و زورگو�ی ابرقدرت ها

.رستسلیم فرود نیاورند

.

.

 به مستضعفان آموختند که برای به دست
با باید  خود،  رفته  دست  از  حقوق   آوردن 
ند. اینک و با توجه ن  ستم گران جها�ن بست�ی
بر آفری�ن ها،  و حماسه  آن رشادت ها   به 
در مهمی  سهم  که  ماست  آموزان   دانش 
ند و هم چون  مبارزه با استکبار بر عهده گ�ی
.گذشته، از پیش گامان این قیام میّل باشند
ها، حماسه  یادآور  آبان،  ده  ن س�ی الّله   یوم 
آموزان دانش  های  فداکاری  و   ایثارها 
 عزیزمان است. این روز باشکوه بدین سبب
خاطره تا  شد،  نامیده  آموز«  »دانش   روز 
انقالب برای همیشه جاودان  فرزندان دل�ی 
تمام برای  ناشد�ن  فراموش  در�  و   بماند 
که باشد  گی�ت  رسارس  در  آموزان   دانش 

�ب مبارزه  به  گر  چپاول  های  ابرقدرت   با 
بار ذلت   

گ
زند� بر  را  عزّت  و  دازند  ب�پ  امان 

همه به  آبان  ندهم  س�ی روز  دهند.   ترجیح 
ضد بر  که  آموخت  جهان   مستضعفان 
ان قیام کنند و حقوق از دست رفته  مستک�ب
ون  خویش را از چنگال استکبار و استعمار ب�ی
ندهم آبان به مسلمانان  کشند. پیام روز س�ی
 این است که: تنها در برابر پروردگار جهانیان
 و مکتب توحید به نماز بایستند و فقط در
 پیش گاه خدا به کرنش بنشینند و تا همیشه
 زمان در برابر ظلم و زورگو�ی ابرقدرت ها

.رستسلیم فرود نیاورند

.

.

می فرد  یک  وق�ت   ، آموز�ش نظام   دریک 
 آموزد که »دیگران چه گفته اند و چه کرده
 اند« و برایش می گویند که »مسایل پیچیده
 ي یک علم را چگونه حل کرده اند« دانش
 آموز، دانشجو یا طلبه است. فقط از زما�ن

 که خودش به مزر دانش می رسد و مسئله
 تازه ای را کشف یا حل می کند یک محقق و

.دانشمند است
شناخته ۱۷ دانش آموز  جها�ن  روز   نوام�ب 
 شده به یاد تمام دانش آموزا�ن که در جنگ

.جها�ن دوم کشته شدند
 آبان در ایران روز دانش آموز شناخته می ۱۳
 شود. ۱۳ آبان سال روز واقعه کشتار چندین
 دانش آموز تهرا�ن در محوطه دانشگاه تهران

.درسال ۱۳۵۷ است
است 13 درخشا�ن  روزهای  از  ی�   آبان 
اسالمی انقالب  تاریخ  مقدس  تارک  بر   که 

تنها�ی به  آبان  ده  ن س�ی میکند؛   نورافشا�ن 
 بس�ت وقایع مهمی شد، که هر کدام نقطه
 عطفی در تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی
ده آبان روزی است که دشمن با ن  است، س�ی
 توسل به سیاست کهنه خود دانش آموزان و
 دانشجویان رابه خاک و خون کشید به این

 امید واهی که شاید بتواند آنان را از مس�ی
.انقال�ب خویش باز دارد

 را در
گ

 دانش آموزان ایرا�ن حماسه های  بزر�
زده رقم  خودسازی  و  دانش  د،  ن�ب  عرصه 
بار سپیده در او قل�ب دارد که هزار   است. 
 او طلوع کرده است او چشمی دارد که امید
 آشناتر از ان نیافته است و حنجره ای دارد که
ن دیگری از ان نجوشیده  جز پا� و ایمان چ�ی
که ما  امید  های   چشم  آنکه  امید   است، 
 قل�ب پر از سپیده دارد و چشمی پر از امید،
 امید فرداهای ما را برآورده سازد و کشوری
خویش همنوعان  و  خویش  برای   سپید 


