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نگاهی به بدعهدی اروپایی ها در توافق هسته ای 

اروپا عمًال از برجام خارج شده  است
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ــه در  ــه البّت ــردم؛ ک ــه ی م ــن هم ــترک بی ــّدت مش ــداف بلندم ــرای اه ــود ب ــرمایه گذاری از خ ــا س ــردن ب ــاش ک ــگ ت ــی فرهن ــهادت یعن ــگ ش فرهن
ــت ایــران هــم نیســت، بــرای دنیــای اســام بلکــه بــرای جهــان بشــریت اســت. ایــن فرهنــگ در جامعــه ای اگــر 

ّ
مــورد مــا آن اهــداف، مخصــوص مل

جــا افتــاد، درســت نقطــه ی مقابــل فرهنــگ فردگرایــی غربــی امــروز ]اســت [ کــه همه چیــز را بــرای خــود و بــا محاســبه ی شــخصی می ســنجند. 
۹۳/۱۱/2۷  

مزار: روستای زنگی كالی سرخ رود محمود آبادتاریخ شهادت:2۹ آذرماه ۱۳۹4

فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تالش برای بشریت
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم اسماعیل خان زاده

شهید هفته  

شهادت: منطقه حلب سوریه توسط عناصر تکفیری

ن بار
ر برای اولی

شا
انت

پایان سختی ها با
ت ایران« 

ّ
»پیروزی مل

برش دیدار  

گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره ی
»آینده انقالب اسالمی و حركت ملت ایران« :

بر  و  شما  عهده ی  بر  زحمتی  من!  عزیزان 
ت ایران است، زحماتی 

ّ
عهده ی همه ی آحاد مل

ت رنج 
ّ
آنها تحمیل میشود و آحاد مل هم بر 

میبرند، اّما همه باید بدانند که این زحمات، 
یادتان  جوانها  شما  است.  ت 

ّ
موق زحمات 

جنگ  و  مقّدس  دفاع  دورهِ ی  در  نیست، 
تحمیلی، سال اّول میگفتیم که امسال جنگ 
تمام میشود، سال دّوم میگفتیم امسال تمام 
میشود، سال سّوم میگفتیم امسال ]تمام 
و  گوشت  و  پوست  با  ایران  ت 

ّ
مل میشود[؛ 

استخوانشان زحمات جنگ را لمس میکردند؛ 
در عین شّدت، در عین فشار، نه مثل فشار 
شهر  همین  در  فوق العاده.  فشارهای  حاال؛ 
تهران، مردم در کوچه و خیابان که راه میرفتند، 
موشک صّدام میخورد وسطشان؛ شهرهای 
دیگر هم همین جور؛ یک چنین وضعّیتی ]بود[، 
جبهه ها هم که وضع خودش را داشت؛ اّما آن 
سختی ها تمام شد. سختی دو جور ممکن 
با  سختی ها  شدن  تمام   بشود:  تمام  است 
خرسندی، تمام شدن سختی ها با ناخرسندی. 
جنگ تحمیلی تمام شد با خرسندی، یعنی با 
تش این 

ّ
تش چه بود؟ عل

ّ
ت ایران؛ عل

ّ
پیروزی مل

بود که مشکات را تحّمل کردند. من به شما 
عرض میکنم که این زحمات امروز هم تمام 
خواهد شد و میتواند با خرسندی تمام بشود؛ 

شرطش چیست؟
      ادامه در صفحه 4

ن بار
ر برای اولی

شا
انت

»غلبه بر تحریم« با چه مدیرانی ممکن می شود؟

قویقویشجاعشجاعخستگیناپذیرخستگیناپذیر
دو نگاه کالن به مساله اقتصاد سخن

اول فروردیــن مــاه ۱۳۹۴ کــه هنــوز »تجربــه هفتـه
برجام« مثــل امروز پیــش روی ما قرار نداشــت 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی عمومی 
خود دو رویکرد کان اداره ی اقتصــاد را مطرح کردند: »یک 
نگاه میگویــد که ما پیشــرفت اقتصــاد را بایــد از ظرفّیتهای 
درون کشــور و درون مــردم تأمیــن بکنیــم... نــگاه دّوم به 
اقتصاد کشور، نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک 
بیرون از مرزها اســت؛ میگوید سیاست خارجی مان را تغییر 
بدهیم تــا اقتصاد ما درســت بشــود، با فان مســتکبر کنار 
بیاییم تا اقتصــاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مســتکبر 
را در بخشــهای گوناگــون و مســائل گوناگــون بپذیریــم تــا 

اقتصادمان رونق پیدا کند.«   ۹4/۱/۱  
از  از ریشه های تاریخی این دو رویکرد، امروز و بعد  غ  فار
گذشت چندسال و فراز و نشیب های زیاد در مسیر اداره ی 
دو  این  همچنان  اقتصادی  مشکات  بر  غلبه  و  کشور 
نوع نگاه مطرح است؛ چنانکه در دیدار اخیر رهبر انقاب 
مسیر  دو  دیگر  بار  اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی  با 
»خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آنها« و »رفع تحریم« از سوی 
ایشان مورد بحث قرار گرفت: »البته ما مسیر رفع تحریم را 
یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای 
ابتدای  در  است  ممکن  تحریم ها  بر  غلبه  مسیر  نرسید. 
کار، سختی ها و مشکاتی داشته باشد اما خوش عاقبت 

است.«   ۹۹/۹/4   اما شیوه  و الزامات »غلبه بر تحریم« 
چیست؟ چگونه مي توان در »جنگ اقتصادی« بر دشمن 

پیروز شد و مسیر پیشرفت اقتصادی را با موفقیت طی کرد؟

یکم: شناخت نقشه دشمن و غلبه بر توطئه تحریف
پیروزی در هر جنگی مســتلزم شــناخت نقشــه ی دشمن و 
طراحی متناسب در مقابل آن اســت. امروز مهم ترین حربه 
و ابــزار دشــمن در جنــگ اقتصــادی تحریم اســت و »هدف 
بلند مّدت شان هم به ورشکستگی کشــاندن کشور است، 
بــه ورشکســتگی کشــاندن دولــت اســت؛ یعنی متاشــی 
کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور، که طبعًا اگر 
ی از هم فرو پاشید و متاشی شد، 

ّ
اقتصاد یک کشــوری بکل

ادامه ی حیات برای او ممکن نیست.«   ۹۹/۵/۱۰   
این طراحی بخش مکمل بســیار مهمی هم دارد. دشــمن 
عاوه بر تحریم با »تحریف« و جنگ روانی به دنبال »آدرس 
غلط دادن« است: »آدرس دادن شــان این جوری است که 
میگوینــد اگــر میخواهید تحریــم برطرف بشــود، در مقابل 

آمریکا کوتاه بیایید.«   ۹۹/۵/۱۰    
البتــه »این تحلیــل ســراپا غلــط، هرچنــد گاه از زبــان و قلم 
برخــی غفلــت زدگان داخلی صــادر میشــود، اّما منشــأ آن، 
کانونهــای فکر و توطئــه ی خارجی اســت که با صــد زبان به 
تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القاء 
میشود.«   ۹۷/۱۱/22                                                                      ادامه در صفحه ۳

کارآمدی بیشتر با اسالمی تر شدن

دولت جوان انقالبی    |     4  

پیام رهبر انقالب به مناسبت درگذشت آیت اهلل یزدی: 

غیرت دینی، استقامت انقالبی

اخبار هفته        |           4  



۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

»خط حزب اهلل« به بهانه ی زیاده خواهی های اخیر اروپایی ها 
در موضوع هسته ای برخی مواضع رهبر انقاب درباره ی 

بدعهدی این دولتها در برجام را بازخوانی کرده است.

معنای تعهد اروپا به برجام چیست؟
اروپا را ماحظه میکنید؟... چه جوری برخورد کردند در 
همین قضّیه ی برجام و تعهداتشان و مانند اینها. حاال 
جالب هم این است که مدام هم تکرار میکنند که »ما پایبند 
برجامیم«. اصًال معنای پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس 
به برجام چیست؟ یکی از اینها سؤال کند که شما پایبندید، 
یعنی چه کار میکنید؟ شماها چه تعهدی در مقابل برجام 

دارید؟ به کدام تعّهد عمل میکنید؟  ۹۸/2/24

اروپا و یازده تعّهِد عمل نکرده ...
بـه گفتـه ی وزیـر خارجـه ی محتـرم مـا اروپـا یـازده تعّهـد در 
مقابـل ایـران، در قضّیـه ی برجـام داشـته و بـه هیچ کـدام از 
این یـازده تعّهد عمل نکـرده... مـا چه؟ مـا بـه آن تعّهداتی 
کـه در برجام بـود و بـه چیـزی باالتـر از آن عمـل کردیـم، حاال 
کـه شـروع کردیـم در مقابـل آنهـا تعّهداتمـان را کاهـش 
بدهیـم، آنهـا طلبکارانه جلـو می آیند کـه »عجب! چرا شـما 
تعّهدتـان را کاهـش میدهیـد؟«؛ خـب ُپرروهـا! شـما یـازده 
تعّهـد داشـتید، هیـچ عمـل نکردیـد؛ چـرا از مـا میخواهیـد 
کـه مـا بـه تعّهداتمـان پابنـد باشـیم؛ حـاال مـا تـازه شـروع 
کرده ایـم به کـم  کـردن تعّهـدات و ایـن فرآینـد قطعـًا ادامه 

خواهـد یافـت.  ۹۸/4/2۵

بازیچه  چرندی به نام اینستکس
اوایل سـال ۹۷ کـه آمریـکا از برجـام خارج شـده بـود، مرّتب 
کننـد...  چنـان  کننـد،  چنیـن  اروپایی هـا  بایـد  گفتیـم  مـا 
اروپایی هـا هـم هیـچ کار نکردنـد؛ آخریـن ابتـکار آنهـا یـک 
بازیچـه ی چرنـدی بـه نـام اینسـتکس بـود کـه البّتـه آن 
هـم تحّقـق پیـدا نکـرده، آن هـم تـا االن نشـده؛ خاصـه ی 
اینسـتکس ایـن اسـت کـه ایـران پولهایـی را کـه از جاهـای 
-مثـًال  اروپایی هـا  حضـرات  بـه  بدهـد  دارد،  طلـب  دیگـر 
کـه مصلحـت  آنهـا هـر جنسـی  کـه  انگلیـس-  فرانسـه، 
معنـای  ایـن  بفرسـتند؛  ایـران  بـرای  بخرنـد  میداننـد، 
اینسـتکس اسـت؛ کـه خـود ایـن یـک چیـز مضـّر غلطـی 
اسـت و البّتـه همیـن را هـم انجـام نداده انـد و نکرده انـد.  

۹۹ /۵ /۱۰

ع داشت؟
ّ

از اینها میشود توق
-شـش  بـود  شـده  بسـته  هفت جانبـه ای  قـرارداد  یـک 
کشـور و ایـران ایـن طـرف؛ هفـت کشـور- یـک طـرف کـه 
آمریـکا اسـت خـارج شـد؛ وظیفـه ی طرفهـای دیگـر چـه 
بـود؟ وظیفـه ی اروپایی هـا ایـن بـود کـه می ایسـتادند در 
مقابـل آمریـکا، میگفتند ما بـه تعّهـد خودمـان پایبندیم؛ 
ـی برداشـته 

ّ
تعّهـد آنهـا ایـن بـود کـه تحریمهـا بـه طـور کل

بشـود؛ بایـد محکـم می ایسـتادند، ]اّمـا[ بـا بهانه هـای 
مختلـف َنایسـتادند. عـاوه بـر اینکـه در مقابـل آمریـکا 
َنایسـتادند، خودشـان هـم در عیـن اینکـه مـدام بـه مـا 
تأکید کردنـد و میکنند که »نبـادا از برجام خارج بشـوید«، 
عمـًال از برجـام خـارج شـده اند؛ یعنـی حّتـی تحریمهـای 
ایـن رفتـار  آورده انـد.  ایـران بـه وجـود  را علیـه  جدیـدی 
ع داشـت؟   ۹۸/۱/۱ 

ّ
اروپایی ها اسـت؛ از اینها میشـود توق

نگاهی به بدعهدی اروپایی ها در توافق هسته ای

اروپا عمًال از برجام خارج شده  است

اطالع نگاشت

مروری بر ۱۰ دغدغه مهم حضرت آیت اهلل خامنه ای در حوزه »فرهنگ عمومی« به مناسبت سالگرد تاسیس شورای عالی انقالب فرهنگی

خسارت غیرقابل جبران کاهش فرزندآوری
اگـر چنانچـه بـه مسـئله ی فرزنـدآوری بی توّجهـی بشـود -کـه متأسـفانه در ُبرهـه ی طوالنـی ای بی توّجهـی 
شـده- اگـر ایـن بی توّجهـی ادامـه پیـدا کنـد و همـه بـه فکـر فرزنـدآوری نیفتنـد و ایـن حرکـت عظیمـی کـه در 
کشـور الزم اسـت انجام بگیـرد، انجام نگیرد، بیسـت سـال آینـده -که مثل بـرق خواهد آمد؛ بیسـت سـال زمان 

زیـادی نیسـت- وارد یـک مسـیری خواهیم شـد کـه دیگـر کار برایمـان بسـیار مشـکل خواهـد شـد. 9۸/۸/۲۸

۱

تجمل گرایی برای جامعه مضر است
تجمـات بـرای یـک جامعـه، مضـر و بـد اسـت. 

آن کسـانی که با تجمات مخالفت می کنند، 
و  لذت هـا  از  کـه  نیسـت  ایـن  معنایـش 

خوشـی هایش بی اطاعنـد، نـه! آن را کاری مضـر بـرای 
جامعـه می داننـد. مثـل یـک دارو یـا خوراکـی مضـر. بـا 

تجمـات زیـادی، جامعـه زیـان می کنـد. البتـه در حـد 
معقـول و متـداول ایـرادی نـدارد. امـا وقتـی کـه 

همین طـور مرتـب پـای رقابـت و مسـابقه بـه میان 
آمـد، اصـًال از حـد خـودش تجـاوز می کنـد و بـه 

جاهـای دیگـر مـی رود. ۷۰/4/۲۰

4

با تلخی  باید اعتراف  کنیم  که  رواج  کتاب  و روحیه ی  کتابخوانی  در میان  ملت  
عزیز ما که  خود یکی  از مشعلداران  فرهنگ  و کتاب  و معرفت  در طول  تاریخ  
پس  از ظهور اسام  بوده  است ، بسی  کمتر از آنچیزی  است  که  از چنین  ملتی  
اینک  فرصت   را جبران  کند.  باید عقب افتادگی ها  ایران   اکنون  ملت   انتظار می رود... 

بی نظیری  از حکومت  دین  و دانش  بر ایران ، پدید آمده  است  که  باید از آن  در جهت  
اعتای  فکر و فرهنگ  این  کشور بهره  جست . امروز کتابخوانی  و علم آموزی  نه  

تنها یک  وظیفه ی  ملی ، که  یک  واجب  دینی  است. ۷۲/۱۰/4

3

جامعه ما در گذشته انضباط را نیاموخته است
حقیقتًا جامعـه ی مـا در گذشـته انضبـاط را نیاموخته اسـت. به مـا انضباط 

یاد نداده انـد. یعنی حکومـت دیکتاتوری و اسـتبدادی و پادشـاهی، اصًال 
انضباط پذیر نیسـت؛ انضبـاط خـاّص خـودش را دارد. آن انضبـاط، در واقع 
ضد انضبـاط انسـانی اسـت. ما اگـر بخواهیـم ایـن را در کشـور به وجـود آوریـم، با یک 
بـار و دوبـار گفتـن، مقالـه نوشـتن و راه انداختـن سـمینار کـه نمی شـود. این یـک کار 

مسـتمر الزم دارد. ۷5/9/۲۰

2

دغدغههایفرهنگیرهبر

روحیه  کتاب خوانی  مان ضعیف است

بچه هایمان 
شخصیت های بزرگ 

ایرانی را نمی شناسند

بچه هــای مــا - نوه هــای بنــده - اســم بازیکنــان 
خــوب  خیلــی  را  دنیــا  فوتبــال  ســتاره های  و 
بلدنــد، یکــی یکــی همین طــور مکــرر اســم اینهــا 
را می آورنــد؛ ایــن طرفــدار ایــن اســت، آن طرفــدار 
آن اســت، لبــاس نمیدانــم فــان تیــم فرنگــی 
را ایــن میپوشــد، آن یکــی لبــاس تیــم دیگــر را 
میپوشــد، امــا اســم مثــا فــرض کنیــد کــه فــان 
ــند؛  ــان را نمیشناس ــر خودش ــمند معاص دانش
خــب  کیســت؛  نمیشناســند  بیــاوری  اســم 
اینهــا بــد اســت، اینهــا را مــا بایســتی واقعــا کار 

بکنیــم.   9۲/9/۱9

5

مسئله روز
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       ادامه از صفحه یک
در چارچوب چنین سناریویی این گزاره معنای روشنی 
»مذاکره  مستکبر  دشمن  نقشه ی  در  که  می یابد 
مکمل راهبرد فشار است«: »آمریکایی ها وقتی که یک 
چیزی را هدف میگیرند با یک دولتی، با یک کشوری و بنا 
میگذارند که با زور و با فشار آن مقصود خودشان را به 
دست بیاورند، فشار در اینجا برایشان راهبرد است، اّما 
در کنار این راهبرد، یک تاکتیک هم دارند و آن عبارت است 
از مذاکره. فشار می آورند تا طرف را خسته کنند؛ وقتی 
احساس کردند طرف خسته شده و حاال ممکن است 
قبول بکند، میگویند خیلی خب، بیایید مذاکره کنیم؛ این 
مذاکره مکّمل آن فشار است. این مذاکره برای این است 
که محصول آن فشارها چیده بشود، نقد بشود، تثبیت 

بشود.«    ۹۸/۳/۸ 

دوم:  پیگیری راه حل صحیح و تقویت تولید
به راستی ریشه و علت مشکات اقتصادی ایران تحریم 
اقتصادی  »کارشناسان  گفت:  باید  پاسخ  در  است؟ 
کشور و بسیاری از مسئولین، مّتفقند بر اینکه عامل این 
حوادث، تحریمهای خارجی نیست، عامل این حوادث، 
درونی است، مشکات داخلی است... نه اینکه تحریمها 
اثر ندارد؛ چرا، تحریمها هم اثر دارد؛ اّما عمده ی تأثیر، 
مربوط به عملکرد ماها است.«     ۹۷/۵/22  در واقع 
»بنیه ی کشور قوی است؛ این خیلی مهم است. بله؛ 
قدرت  و  است  قوی  بیمار  بنیه ی  اّما  هست،  بیماری 

دفاعی او زیاد است و توان غلبه ی 
دارد.«     وجود  او  در  بیماری  بر 

 ۹۹/4/22
در این چارچوب، تحریم »ویروسی 
و  رشد  با  که  است  دست ساز« 
رونق تولید داخلی می توان بر آن 
غلبه یافت: »اگر ما همواره تولید 
خوب و مناسب و شایسته و رو به 
در  باشیم،  داشته  کشور  در   رشد 
مقابل این ویروس هایی که طبیعتًا 
اقتصاد  البّته  -که  دارند  وجود 
و  میکروب ها  دچار  متأّسفانه  ما 
متعّددی  طبیعِی  ویروس های 
است؛ ویروس های دست ساز هم 
هستند، مثل تحریم، مثل همین 
مسئله ی قیمت نفت؛ اینها حوادثی 
هستند که به اقتصاد ضربه میزنند 

- میتوانیم مقاومت بکنیم.«   ۹۹/2/۱۷  و البته باید از 
یک »خطای راهبردی« هم جدا پرهیز کرد: »ما بایستی 
برنامه ی اقتصادی کشور را با توّجه به مسائل درونی 
کشور، امکاناِت خودمان برنامه ریزی کنیم؛ واقعًا یک 
خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی را منوط 

کنیم به تحّوالت خارجی.«      ۹۹/۶/2  

سوم: مدیرّیت قوی و جهادی
هرچند ایران اسامی از امکانات و ظرفیت های قابل 
توجهی برخوردار است که به آن تواِن غلبه بر تحریم و 
حل مشکات اقتصادی و معیشتی مردم را می دهد 
اما حقیقت ماجرا این است که »در توان مدیرّیتی در 
بعضی از بخشها اشکال هست؛ این را قبول میکنیم 
که در برخی از بخشهای اقتصادی ما توان مدیرّیتی 
ضعیف است.«   ۹۹/۷/2۱   و »عملکردهای ضعیف، 
اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته 

است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه ها ی دشمن 
و  کم اثر  درونی،  مشکل  اصاح  صورت  در  که  است 
حّتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب 
 ۹۷/۱۱/22 است.«  مدیرّیتی  ضعفهای  و  ساختاری 
بنابراین »مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست 
بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری 
هستیم.«  ۹۹/۹/4 درواقع تنها در صورتی می توان بر 
تحریم غلبه کرد که »مدیرّیت جهادی« میدان دار شود: 
»ظرفّیتهایمان واقعًا بی پایان است و هر چه پیش 
برویم ظرفّیتهای جدیدی پیش می آید که البّته باید با 
مدیرّیت جهادی اینها به دست بیاید؛ با تدبیر واقعی و 
با مدیرّیت جهادی اینها به دست می آید.«  ۹۹/۵/۱۰ 
کشور نیازمند الگویی است که ملت ایران پیش از این 
ثمرات آن را به روشنی دید: »ما در دوران جنگ تحریم 
بودیم که ساح انفرادی هم به ما نمیفروختند و یک 
وقتی گفتیم سیم خاردار هم به ما نمیفروختند، ]اّما[ 
همین محرومّیتها موجب شد استعدادهای داخلی 
به کار بیفتد و از لحاظ وضعّیت دفاعی به امروز برسیم 
که امروز در منطقه در سطح اّولیم و از همه جلوتریم به 

توفیق الهی.«  ۹۷/۱۰/۱۹ 

مدیران شجاع و ُپرکار
پیـروزی در جنـگ اقتصـادی از همـان مسـیر پیـروزی در 
جنـگ نظامـی می گـذرد و مبتنـی بـر مدیرّیـِت مدیرانی 
اسـت کـه »قـوی باشـند، فّعـال باشـند، خسته نشـو 
باشـند. هـر جـا مـا بـا مدیرّیتهایـی بـا این 
خصوصّیـات -یعنـی خسـتگی ناپذیری 
بودیـم  مواجـه  نشـاط-  و  فّعالّیـت  و 
دیدیـم کـه کار پیشـرفت کـرده و هـر جـا 
کـه ایـن جـور حضـوِر الزم و دائـم وجـود 
نداشـته باشـد، البّتـه مشـکات پیـش 
می آیـد.« ۹۹/۷/2۱ امثـال حاج قاسـم 
فخـری  و  مقـدم  طهرانـی  سـلیمانی ، 
و  سـبک  ایـن  از  نمونه  هایـی  زاده هـا 
سیاق مدیریتی هستند: »]حاج قاسم[ 
در  کنیـد  فـرض  سـاعت  بیسـت وچهار 
نـوزده سـاعت  فـان کشـور گذرانـده، 
کار کـرده! بـا ایـن، بـا آن، بنشـین، مجـاب 
چـرا؟  بـزن.  حـرف  کـن،  اسـتدالل  کـن، 
بـرای اینکـه او را به یک نتیجـه ی مطلوب 

  ۹۸/۱۰/۱۰ برسـاند.« 
»ُپرکاری«، »همت«، »خستگی ناپذیری«، 
»شجاعت«و »تدبیر و عقانیت« از جمله ویژگی ها و 
مختصات این سبک و مکتب مدیرّیتی است و غلبه بر 
تحریم با مدیریِت چنین انسانهایی ممکن می شود 
که معتقد بودند »فقط انسان های ضعیف به اندازه 

امکاناتشان کار می کنند«

سخت ترین شکست آمریکایی ها
 نکتــه ی پایانــی اینکــه »آمریکایی هــا تکــرار کردنــد 
کردیــم،  وضــع  ایــران  علیــه  مــا  کــه  تحریمــی  کــه 
شــدیدترین تحریــم در طــول تاریــخ اســت، راســت 
هــم میگوینــد. بنــده هــم یــک وقــت در صحبــت در 
جوابشــان گفتــم کــه شکســتی هــم کــه آمریــکا در 
ســخت ترین  خــورد،  خواهــد  قضّیــه  ایــن  مقابــل 
آمریــکا  بــرای  اســت  تاریــخ  طــول  در  شکســت 
ان شــاء اهلل؛ اگــر مــا ان شــاء اهلل درســت هّمــت کنیــم 
و درســت حرکــت کنیــم و پیــش برویــم.« ۹۷/۱2/2۳  

می گویند جنس خارجی بهتر است!
مشــکل عمده ای کــه بنده بــا آن برخــورد کــرده ام، یک 
مشــکل ذهنــی نســبت بــه کاالی خارجــی اســت کــه 

متأّســفانه در یک قشر وســیعی در کشــور وجود دارد که 
از مواریــث نحس و نجــِس رژیِم طاغوِت گذشــته اســت؛ چشــم به 
محصــوالت خارجی بــود و هر چیــزی، خارجــی اش بهتر بــود؛ البّته 
کاِر داخلِی قابِل ذکری هــم آن روز نبود؛ این هنوز باقــی مانده. این 
مشــکل، مشــکل فکری اســت؛ یک حرکت عمومِی فکری به وجود 

بیاید برای تحّول در این احساسها.     9۷/3/۷

6

استفاده از اصطالحات خارجی افتخار نیست
مــن خیلی نگــران زبــان فارســی ام؛ خیلــی نگرانم. ســالها 
پیش مــا در ایــن زمینــه کار کردیــم، اقــدام کردیــم، جمع 

کردیم کســانی را ُدور هم بنشــینند. من میبینم کار درستی 
در این زمینــه انجام نمیگیرد و تهاجم بــه زبان زیاد اســت. همین طور 
دارنــد اصطاحــات خارجــی ]بــه کار میبرنــد[. ننگــش میکند کســی 
که فان تعبیر فرنگــی را بــه کار نبرد و بــه جایش یک تعبیر فارســی یا 
عربی بــه کار ببرد؛ ننگشــان میکنــد. این خیلی چیــز بدی اســت؛ این 
جزو اجزاء فرهنگ عمومی اســت که باید با این مبــارزه کــرد.      9۲/9/۱9

7

چرا اسامی فارسی را  با  حروف 
التین می نویسند؟

اسـم فارسـی را بـا خـط التیـن مینویسـند! خـب چـرا؟ چـه 
کسـی میخواهـد از ایـن اسـتفاده کنـد؟ آن کسـی کـه زبانـش فارسـی 
اسـت یـا آن کسـی کـه زبانـش خارجـی اسـت؟ اسـم فارسـی بـا حـروف 
التین! یا اسـمهای فرنگی روی محصوالت تولید شـده ی داخـل ایران 
کـه بـرای مـن عکسـهایش را و تصویرهایـش را فرسـتادند! خـب چـه 

داعـی داریـم مـا ایـن کار را بکنیـم؟  9۲/9/۱9

8

اسراف
زندگی را خراب میکند

کنیــم.  کــم  را در جامعــه  اســراف 
مردهــای مــا، زنهــای مــا، جوانهــای مــا، 

پیرهــای مــا، اســراف را ]کنــار بگذارنــد[. یــا 
ــی،  ــن عروس ــه در ای ــمی ک چشم وهم چش
در ایــن مهمانــی، ایــن خانــم این جــوری 
آویختــه  زینــت  این جــوری  پوشــیده، 
بــه خــودش، از ایــن نشــانه ی آرایــش و 
ماننــد اینهــا اســتفاده کــرده، مــن نبایــد 
عقــب بمانــم، اینهــا همــان خطاهــا و 
ــا  ــت. همینه ــزرگ اس ــیار ب ــای بس خطره
اســت کــه زندگــی را خــراب میکنــد... 
و  انــواع  غــذا،  نــان،  آب،  زمینــه ی  در 
ــاده روی  ــراف و زی ــا، اس ــارِف م ــام مص اقس
و بی مــورد مصــرف کــردن و بــد مصــرف 

کــردن و ماننــد اینهــا زیــاد داریــم.   95/۶/3۰

»حاج قاسم 9
بیست وچهار ساعت 

فرض كنید در فالن 
كشور گذرانده، نوزده 

ساعت كار كرده! با این، 
با آن، بنشین، مجاب 

كن، استدالل كن، حرف 
بزن. چرا؟ برای اینکه 

او را به یک نتیجه ی 
مطلوب برساند.«

در کـار جمعی نقص داریم
ورزش ملی ما که کشــتی اســت، یک ورزش 
انفرادی اســت. حّتی ورزش باســتانی ما هم 

که یــک ورزش دســته جمعی اســت، هر کســی 
برای خــودش ورزش میکنــد. میدانید وقتی کــه توی گود 
زورخانــه میروند، کار دســته جمعی انجام نمیگیــرد؛ با هم 
یک حرکاتــی را انجام میدهند، هر کســی ورزش خــودش را 
انجام میدهد؛ مثــل فوتبال یا والیبال نیســت کــه کار این، 
مکمــل کار آن باشــد؛ لــذا کار، کار جمعــی نیســت. این یک 
نقص ملی اســت در ما؛ ایــن را باید درســت کــرد.       ۸۸/۱۱/۱3

۱0

سخن هفته
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Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱000۱028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

این همه همسران شـهدا، همسـران جانبازان، 
برجسـته ی  بازمانـدگان  شـهیدان،  مـادران 
کسـانی کـه رفتنـد جانشـان را در راه خـدا دادنـد 
و ایـن هـا بـا اراده ی محکم، عزم راسـخ و بـا صبر، 
هـر انسـانی را در مقابـل خودشـان خاشـع و 
خاضـع مـی کننـد... این بانـوی فـداکاری کـه یک 
عمر زندگی خـودش را می گـذارد بـرای مدیرّیت 
کردن و بهبود بخشـیدن بـه زندگی یـک معلول 
و جانبـاز، بـرای خاطـر خـدا؛ ایـن چیـز کوچکـی 
نیسـت، اینهـا بـه زبـان آسـان اسـت. آن مـادری 
کـه دو فرزنـد، سـه فرزنـد، چهـار فرزنـد را در راه 
خـدا داده و همچنـان محکـم ایسـتاده، بـه مـا 
سـفارش می کنـد کـه بایسـتید؛ محکم باشـید! 
عظمـت  این همـه  مقابـل  در  واقعـًا  انسـان 
احسـاس خشـوع می کنـد. اینهـا واقعّیـت های 

زنانـه ی جامعـه ی مـا اسـت.  ۹۳/۱/۳۰

واقعّیت های زنانه جامعه ما

خانواده ایرانی  

اخبار هفته  

سـوال: حکـم رفـت و آمـد خانوادگـی و نیـز حضور 
در مراسـمات کـه در آن احتمـال مبتـا شـدن بـه 

کرونـا وجـود دارد، چیسـت؟
احتمـال  کـه  محلـی  بـه  شـدن  وارد  از  جـواب: 
عقائـی مبتـا شـدن وجـود دارد، اجتنـاب شـود 
مگر اینکه بـا رعایت نکات بهداشـتی، این احتمال 

منتفـی و یـا غیـر قابـل توجـه باشـد.

احکام  

ُحکم شرکت در تجمعات با احتماِل 
مبتال شدن به کرونا چیست؟

بایـد بیشـتر بـه سـمت اسـامی شـدن، مسـلمان 
کـردن  زندگـی  مسـلمانانه  و  مؤمنانـه  و  شـدن 
برویـم... بایـد روح زندگـی علـوی - یعنـی عدالـت، 
تقـوا، پارسـایی، پاکدامنـی، بیپروایـِی در راه خـدا 
و میـل و شـوق بـه مجاهـدِت در راه خـدا - را در 
خودمـان زنـده کنیـم؛ بایـد بـه سـمت اینهـا برویـم؛ 
این اساِس کار ماسـت. و به شـما عرض کنم، در آن 
صـورت کارآمدی جمهـوری اسـامی هـم مضاعف 
خواهـد شـد... اگـر مـا قدم به قـدم تحـول درونـی 
خود را جدی بگیریم و پیش ببریم و پایبندی خود را 
به ارزشـها و اصوِل خود عمًال نشـان دهیـم، کارایی 
و توفیقـات مـا هـم بیشـتر خواهـد شـد.  ۸۳/۸/۶

کارآمدی بیشلتر با اسلالمی تر شدن

دولت جوان انقالبی  

ســهم بودجــه ی پژوهــش مهــم اســت؛ چنــد 
ســال اســت کــه بنــده در جلســات و در دیدارهــای 
خصوصــی بــا مســئولین اجرائــی کشــور، روی 
ایــن مســئله تکیــه کــرده ام... بایــد ســعی بشــود. 
بودجــه ی  از  درصــد   ۴ چشــم انداز،  در  حــاال 
عمومــی را بــرای پژوهــش در نظــر گرفتنــد؛ مــا 
حــاال آن قــدر هّمتمــان بــرای ایــن در کوتاه مــّدت، 
 2 یــا  درصــد   ۱/5 همــان  اّمــا  نیســت؛  بلنــد 
درصــدی کــه ممکــن اســت و صحبــت اســت، 
کــه  بودجه هایــی  هنــوز  بگیــرد؛  انجــام  بایــد 
وجــود دارد بــرای پژوهــش، بحــث چنــد صــدم 

درصــد اســت.  ۹4/4/۱۳

بودجه پژوهش باید افزایش یابد

مطالبه رهبری  

       ادامه از صفحه یک
ت ایران ــ بخصوص 

ّ
شرطش این است که آحاد مل

را  خودشان  کار  ــ  مختلف  رده های  در  مسئوالن 
جمهوری  سرنوشت  بدانید  بدهند.  انجام  خوب 
سرنوشت  بدانید  و  است،  اعتا  و  اعتزاز  اسامی 
ت و انحطاط است؛ 

ّ
دشمنان جمهوری اسامی ذل

همه ی قرائن این را به ما نشان میدهد و برای ما 
اثبات میکند و این اّتفاق خواهد افتاد. آن روز ممکن 
ت ایران هست، 

ّ
است افرادی از ماها نباشیم، اّما مل

زنده است،  انقاب  زنده است، جریان  ایران  ت 
ّ
مل

و  سرحال  و  زنده  اسامی  مقّدس  نظام  جریان 
بانشاط است، از این روزها آن روز یاد خواهند کرد و 
ت ایران ]چنین بودند:[ 

ّ
خواهند گفت که یک روزی مل

 
َ

َیُقول َحّتی  وا 
ُ
ِزل

ْ
ُزل َو  ّراُء 

َ
الّض َو  َبأساُء 

ْ
ال ْتُهُم  »َمّسَ

ال ِإّنَ َنْصَر 
َ
ذیَن آَمُنوا َمَعُه َمتی َنْصُر اهلِل أ

َّ
 َو ال

ُ
ُسول الّرَ

ریٌب«؛ آن روز مردم از حرکت شما، ایستادگی 
َ

اهلِل ق
شما، مقاومت شما، خوب  عمل  کردن شما تشّکر 
میکنند، تقدیر میکنند، قدرش را میدانند، همچنان 
که ما امروز قدر رزمندگان دفاع مقّدس و شهدای 

دوران دفاع مقّدس را میدانیم.   ۹۸/۱/۳۱

برش دیدار  

غیرت دینی، استقامت انقالبی
رهبر انقالب اسالمی به مناسبت درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت اهلل حاج شیخ محمد یزدی پیامی صادر 

كردند.  متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیةاهلل آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان اهلل علیه را به حوزه ی علمیه ی 
معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی مقام و جامعه ی محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و 
ارادتمندان آن مرحوم و به طور ویژه به خاندان گرامی و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض میکنم. سوابق 
انقابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه ی دورانهای انقاب و اشتغال به 
مسئولیتهای بزرگ در اداره ی کشور همچون ریاست قوه ی قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس 
خبرگان و مجلس شورای اسامی، و در کنار فعالیت علمی و فقهی، شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم 
جلیل پدید آورده بود.  ایمان راسخ به مبانی انقاب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقابی، نشانه های 
بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیره ی معنوی مایه ی علو درجات ایشان 

باشد.  از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.
سیدعلی خامنه ای               |               ۱۹ آذر ۱۳۹۹

مادی  جهات  در  غربیها 
لکن  کرده اند؛  پیشرفت 
معنویات ندارند. اسام، 
مکتبهای  طور  همین  و 
توحیدی، اینها انسان می خواهند درست کنند؛ 
و غرب از این معنی بکلی بر کنار است. غرب مواد 
و قوای طبیعت  کرده است  را کشف  طبیعت 
را کشف کرده؛ و آن هم بر ضد انسان این قوا 
را به کار می برد برای هدم انسانیت؛ برای هدم 
شهرها و ممالک. چنانکه می بینید که هر یک از 
این کشورها که به اصطاح پیشرفته تر هستند 
بیشتر انسانها را در فشار قرار می دهند!... آن 
چیزهایی که آنها پیشبرد کردند، بر ضد مقصد 
م 

َ
انسانیت به کار می برند؛ و آدمخواری را در عال

م ترویج 
َ
ترویج می کنند! جنگ و جدال را در عال

می کنند، پیشرفت ها برای پیشرفت جنگ است و 
پیشرفت آدمکشی است.     ۵۸/۳/2۱

کالم امام  

شی!
ُ
پیشرفِت آدم ک


