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کدام افتخار باالتر از این...                 
کدام افتخار باالتر و واالتر از 
اینکــه امریــکا بــا همــه 
ادعاهایش و همه ساز و 
و  جنگــی اش  برگ هــای 
دولت هــای  آن همــه 
سرســپرده اش و به دســت داشــتن ثروت های بــی پایاِن 
ملت های مظلوم عقب افتاده و در دســت داشــتن تمام 
رســانه های گروهــی، در مقابل ملت غیــور ایران و کشــور 
حضرت بقیه اهلل ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ آنچنان وامانده و 
رسوا شده است که نمی داند به که متوسل شود! و رو به 
هرکس می کند جواب رد می شــنود! و این نیســت جز به 
ت عظمُتــه ـ که 

َّ
مددهای غیبــی حضرت بــاری تعالــی ـ جل

ملت ها را بویژه ملت ایران اسالمی رابیدار نموده واز ظلمات 
ستمشاهی به نور اسالم هدایت نموده.           61/11/۲6

االن در فضــای مجــازی معمــول شــده، کار 
عادی و رایجی اســت که بــه همدیگر بدگویی 
کننــد، این بــه آن، آن به این تهمــت بزنند، یک 
ضعف کوچــک را بزرگ کننــد، آبــروی مؤمن را 
ببرند که معلوم هم نباشــد چه کســی است؛ 
خب خیلی چیز بدی اســت. در بین جوان های 
مــا یک چنیــن چیزهایــی وجــود دارد کــه باید 
جلویش گرفته بشــود؛ این بــا تربیت معنوی 
]ممکن اســت[.  در مجلس پیغمبر یک نفری 
به ِعــرض یــک مؤمنی تعــّرض کرد، بــه آبروی 
یک مؤمنی یــک تعّرضی کــرد -حاال نــدارد در 
روایت کــه چه جــور تعّرضی- یک نفــر دیگر در 
همان مجلس از آن مؤمنی کــه مورد تعّرض 
قرار گرفتــه بود دفاع کــرد. پیغمبــر فرمودند 
این کاری که تو کردی -که دفاع کردی از آبروی 
مؤمــن- ایــن حاجــز در مقابــل آتــش جهّنم 
است، این حجاب در مقابل آتش جهّنم است؛ 

97/۳/۲0 سبک زندگی اسالمی یعنی این. 

قرآن می فرماید  قوی شوید             
من در صحبت های اخیر چند بار تکرار کرده ام که کشور بایستی قوی بشود؛ قوی شدن کشور جزو هدف های ما است... قرآن می فرماید که 
ة«؛ هر چه می توانید قّوت را زیاد کنید. حاال این قّوت در وهله ی اّول، در نگاه اّول، ممکن است قّوت نظامی  ّوَ

ُ
ُهم َمااسَتَطعُتم ِمن ق

َ
ِعّدوا ل

َ
»َو ا

به نظر برسد، لکن ظاهرًا خیلی وسیع تر از دامنه ی قّوت نظامی است. ابعاد قّوت ابعاد وسیعی است؛ ابعاد اقتصادی دارد، قّوت اقتصادی، 
99/1/۳ قّوت علمی، قّوت فرهنگی، قّوت سیاسی -که زمینه ساِز قّوت سیاسی، استقالِل سیاسی است- و قّوت تبلیغی.           

اهانت و هتک حرمت افراد، هم خالف شــرع است، هم 
خــالف اخالق اســت، هم خالف عقل سیاســی اســت. 
انتقاد، مخالفت، بیــان عقاید، با جرأت، هیچ اشــکالی 
ندارد؛ اما دور از هتک حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و 
دشنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مسئولند... 
من می خواهم این پیامی باشــد به همه ی آن کسانی 
که یا حرف می زنند، یا می نویســند؛ چه در مطبوعات، 
چه در وبالگ ها. همه ی اینها بدانند، کاری که می کنند، 
کار درستی نیست... من بخصوص به جوان ها توصیه 
می کنــم. بعضــی از ایــن جوان هــا بالشــک مردمــان 

بااخالص و مؤمن و خوبی هم هستند، اما خیال می
کنند این وظیفه است؛ نه، من عرض می کنم این خالف 

وظیفه است، عکس این وظیفه است. 89/1۲/19

آقاى شیخ محمد خیابانی شوهر عمه ى ماست. یعنی 
شوهر خواهِر پدرم هستند... خیابان یک محله اى است 
در تبريز؛ محله اى اســت که االن هم به یک شکل محله 
و اینها نیســت؛ تنها خیابانی بوده که آن زمانهــا در تبريز 
وجود داشته و در قسمتی از این خیابان کوچه اى است 
َرباغی ها، که 

َ
َرباغالر؛ االن هم هســت کوچه ى ق

َ
به نام ق

منزل شــیخ محمد خیابانی و همچنین منزل پدربزرگ 
ما، مرحوم حاج سید حسین خامنه اى... غرض ]اینکه] 
شــیخ محمــد خیابانــی، خامنــه اى اســت، پســر حــاج 
عبدالحمیــد خامنه اى اســت. بــا پــدرم و اینها دوســت 
بودند؛ یعنی فامیل و خانواده و دوست بودند. 10/۳/64 
در قضیه ی مرحوم شیخ محمد خیابانی - که تبريز یک 
تنه ایستاد - مسأله، مسأله ی قرارداد وثوق الدوله بود. 
در تهران، عمــال حکومت ضعیف بــا یک قــرارداد، امور 
مالــی و امور نظامی کشــور را دودســتی تقدیــم کردند 
به انگلیســی ها. تبريزی ها ایســتادند. مرحوم خیابانی 
و دیگــران در مقابــل این قضیه بــود که ایســتادند و آن 

 8۵/11/۲8 حوادث عجیب تبريز پیشامد کرد.      

ع هست: اّوًال مؤمن 
ّ

آن انسان طراز اسالمی ای را که توق
باشــد؛ ایمان اّولین شــرط اســت. ثانیًا خردمند باشد؛ 
کم َتعِقلــون« در قرآن 

َّ
َعل

َ
یعنی عقل را به کار بگیــرد. »ل

ببینید چقدر هست! ثالثًا اندیشــمند باشد؛ یعنی فکر 
کند. عقل فقط برای پیــدا کردِن راه هــای عملِی زندگی 
نیست؛ عمده برای فکر کردن و اندیشیدن است، که این 
از دانشمند شدن مهم تر اســت... مجاهد و اهل عمل 

باشــد؛ یعنی نشســتن و حرف زدن و صرفًا فکر کردن و 
حّرافی کردن کافی نیست، باید اهل عمل باشد... عمل 
هم عمل مجاهدانه و پیگیر ]است[؛ همان ]عملی[ که 
در عرف شرع مقّدس اسالم »جهاد« گفته می شود که 
آن وقت این جهاد در اینجا جهاد فی ســبیل اهلل اســت، 
جهــاِد مــورِد ترغیِب شــرع اســت... اینهــا خصوصّیات 

 99/6/11 ع داریم.  
ّ

انسانی است که ما توق

جوان مؤمن انقالبی! 
این کار شما خالف است

گی های انسان طراز اسالمی ویژ

بازدید آیت اهلل خامنه ای از کارخانه هلی کوپترسازی صنایع دفاع 19 شهریور 64

کالم امام  

خانواده ایرانی  

درس اخالق  

خاطرات رهبری  

عکس نوشت  

اصول عدالت خواهی  

حزب اهلل این است  

سبک زندگی اسالمی
 اینگونه است

آقاى شيخ محمد خيابانی شوهر 
عمه ى ماست  من خانواده های بسياری را دیدم که 

احساس زینب کبری  در آنها هم بود                   
من مادران شهدائی را زیارت کردم که بجد و با صدق 
واقعی میگفتند اگــر ما ده تــا فرزند هم داشــتیم، 
حاضر بودیم در راه خدا بدهیــم؛ دروغ نمی گفتند. 
من مادران و پدرانــی را مالقات کردم که احســاس 
عزت و افتخار می کردند، به خاطر اینکه فرزندانشان 
در راه خدا شهید شــدند. البته حق هم با آنهاست، 
عزت و افتخار است؛ همان طوری که عمه ی ما زینب 
 جمیال«؛ 

ّ
کبری  )سالم اهلل علیها( فرمود: »ما رأیت اال

جز زيبائی ندیدم. حادثه ی کربال چیز کوچکی است؟ 
این چشــم خدابین، از این حادثه، از این خون های 
ریخته شــده، از این مصیبت سنگین، یک حقیقت 
 جمیــال«. من 

ّ
زيبا مشــاهده می کند؛ »مــا رأیت اال

خانواده های بســیاری را دیدم که همین احساس 
زینب کبری  در آنها هم بود؛ آنهــا هم می گفتند: »ما 

 89/7/۲8  جمیال«.  
ّ

رأینا اال

درس اخالق   |    4 اصول عدالتخواهی   |    4 

سبک زندگی اسالمی
 اینگونه است

جوان مؤمن انقالبی! 
این کار شما خالف است

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی     |     هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال پنجـم، شـماره ۲۵۳     |     هفتـه چهـارم شـهریور 99     |     

ق به کمونیست ها بود، یک چگوارا از او درست 
ّ
همین شهید نادر مهدوی، کسی از دوستان ما که وارد در این موضوعات است می گفت اگر ایشان متعل

می کردند؛ یعنی ]یک[ چهر ه ی بین المللی مبارز. این جوان کم ســال یک چهره ی این  جوری دارد: حضورش در منطقهِ ی خلیج فــارس، آن درگیری اش 
با آمریکایی ها، بعد هم دستگیری  و شکنجه و شهادتش... اسم فالن بازیکن فوتباِل فالن کشــور را همه ی بّچه ها می دانند، اسم رئیسعلی دلواری را 

نمی دانند، اسم نادر مهدوی اصًال به گوششان نرسیده، خبر ندارند؛ کاری باید کرد تا این نام ها زنده بمانند؛ اینها الگو هستند.  ۲۳/10/1۳98

محل شهادت: خلیج فارستاریخ شهادت: 66/7/16

بچه های ما باید این نام ها را بشناسند              |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید نادر مهدوی*

ته خط مذاکره

۲۵۳

شهید هفته  

اخبار رهبری  

آقاى شیخ محمد خیابانی
 شوهر عمه ى ماست

خاطرات رهبری     |     4  

2

شهادت: توسط نیروهای آمریکایی

ترامپ واقعیت سازش را به جهان نشان  داد

نباید  کار تا اینجا پیش بیاید که ما 
وارد قضّیه بشویم

اطالع نگاشت      |       ۲  

ویژگی های انسان طراز اسالمی

حزب اهلل این است     |       4  
گنــاه بــزرگ و نابخشــودنی یــک نشــرّیه ی فرانســوی در 
اهانت به چهر ه ی نورانی و قدســی حضرت رسول اعظم 
ی اهلل علیه و آلــه( بار دیگــر عناد و کینه ی شــرارت بار 

ّ
)صل

دســتگاه های سیاســی و فرهنگی دنیای غرب با اســالم 
و جامعه ی مســلمانان را آشــکار ســاخت. بهانه ی آزادی 
بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی 
سیاستمداران فرانسوی گفته شده کامًال مردود و غلط 
و عوام فريبانه اســت. سیاســتهای عمیقًا ضّد اســالمِی 
صهیونیســت ها و دولت های اســتکباری عامل این گونه 

حرکت های دشمنانه است که هر چند یکبار ُبروز می یابد. 
این حرکت در این برهه ی زمانی می تواند، نیز به انگیزه ی 
ت هــا و دولت های غرب آســیا از 

ّ
منصرف کــردن ذهــن مل

نقشه های شومی باشــد که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ت هــای مســلمان 

ّ
بــرای ایــن منطقــه در ســر دارنــد. مل

بویژه کشــورهای غرب آســیا، ضمن حفظ هوشــیاری در 
مسائل این منطقه ی حّســاس، باید هرگز دشمنی های 
سیاستمداران و ســردمداران غربی نســبت به اسالم و 

مسلمین را فراموش نکنند.  

از نقشه شوم دشمن غفلت نکنيد

کمک به پویش ایران همدل | 14#*

بیانیه  رهبر انقالب در پی اهانت یک نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم



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

1- تهدید، تطمیع، تحقیر سخن
شــیطان برای آنکه انســان را تحت ســلطه ی هفتـه

خود در آورد، حداقل از سه راه وارد می شود:
اول »تهدیــد«، »آیــه ی شــریفه ی قــرآن در 
یطُن 

َ
ما ذِلُکُم الّش

َ
سوره ی مبارکه ی آل عمران ]می فرماید[: ِاّن

ــوِن ِان ُکنُتم ُمؤِمنین. 
ُ

وُهــم َو خاف
ُ

ال َتخاف
َ

وِلیآَءُه ف
َ
 ا

ُ
ف ُیَخــّوِ

حد اّتفاق افتــاد - که آمدند 
ُ
در قضّیه ی غزوه ای که بعــد از ا

شایعه کردند که دشــمن آمد، پدرتان درآمد، همه چیزتان 
از دست رفت - پیغمبر فرمود: آن کسانی که امروز در جنگ 
حد زخمی شــدند، همان ها شمشــیر بردارنــد و بیایند؛ اگر 

ُ
ا

هیچکدامتــان هم نیاییــد، من تنهــا خواهم رفــت. پیغمبر 
حد زخمی شده بودند، 

ُ
اکرم راه افتاد، کســانی که آن روز در ا

شمشیر برداشــتند با پیغمبر راه افتادند رفتند و دشمن را 
که در نزدیک مدینه - ]خبر[ درست بود - کمین کرده بود و 
قصد داشت که حمله کند به صورت غافلگیرکننده، تارومار 

کردند و برگشتند.« 9۳/4/16 
دوم »تطمیــع«، »از ســوی دیگــر وعده می دهد شــیطان، 
وعده هــای فريبنــده؛ اینجــا هــم آیــه ی شــریفه ی قــرآن 
 

ّ
ــیطُن ِاال

َ
می فرمایــد: َیِعُدُهــم َو ُیَمّنیِهــم َو مــا َیِعُدُهُم الّش

ُغرورا؛ وعده می دهد، آرزوها را در دل آنها بیدار می کند، زنده 
می کند، یک آینده ی رنگی و دروغین و خیالی مثل ســراب در 

مقابل چشم مؤمنیِن به خود می گذارد.« 9۳/4/16
و ســوم »تحقیــر«، در آیــه ی 54 ســوره ی زخــرف، خداونــد 
درباره ی ویژگی فرعون، که نماد شــیطان زمانه ی خود بود 
َطاُعــوُه«، فرعون 

َ
أ

َ
ْوَمُه ف

َ
 ق

ّ
اْســَتَخَف

َ
چنین می فرمایــد: »ف

مردم خود را تحقیر می کرد و به وســیله ی این تحقیر و خوار 
شمردن، بر آنان حکومت می کرد. 

 ۲- ماجرایی که هیچگاه از یاد امام نرفت
رئیس جمهــور  سی وششــمین  جانســون«،  »لینــدون 
آمریکا از حزب دموکرات بــود. او معاون »جــان اف کندی«، 
رئیس جمهــور آمریــکا بود کــه بعــد از ماجــرای قتــل او، به 
ریاســت جمهوری رســید. دوره ی ریاســت او مصادف بود با 
ســرکوب خونین قیام 15 خــرداد 1342 توســط محمدرضا 
پهلوی در ایران. جانسون یکی از مدافعان سرسخت پهلوی 
بود و و حتی از رفتار خشونت بار پهلوی در ماجرای 15 خرداد 
حمایت  کرد و به گفته ی »جیمز بیل«، جانسون و اطرافیانش 
از اینکه شــاه و رژیم پهلــوی در برخورد با مخالفان بــه اندازه 
کافی خشن نیســتند ناراحت بودند! از نظر جانسون، شاه 
منافع آمریکا را در منطقه دنبال می کرد و موانع سر راه آمریکا 
در خلیج فارس را از میان بر می داشــت. با همــه ی اینها اما، 
رفتاری که جانســون با شاه پهلوی داشــت نیز رفتاری از روی 
تحقیر و تخفیف بود. ماجرای مالقات او با محمدرضا، آنقدر 
تحقیرآمیز بود که امام خمینی)ره( چندین بار آن ماجرا را تکرار 
کرده و از آن تعبیر به ماجرایی می کنند که هیچ گاه از یادشان 

نرفته بود: 
»من خدا می داند این مطلب هیچ از یادم نمی رود که وقتی 
دیدم یک کسی که خودش را شاه یک کشوری می داند - ما 
البته هیچ وقت او را نپذیرفته بودیم به اینکه این شاه است، 
این یک دزدی بود آمده بــود اینجا به زور- اما یک کســی که 
به عنــوان شــاهی، مــردم ممالک دیگــر شــناخته بودند او 
را، در مقابــل جانســون گمان می کنم بــود، او [جانســون] 
آنجا ایســتاده بود و او [محمدرضا] اینجا ایســتاده بــود. او 
اصًال توی صورت او نگاه نکرد. از شــأن خــودش، عینکش را 
برداشــته بود، چشــمش را از آن طرف دوخته بــود، این هم 
م های ســابق بود 

ّ
مثل یک بّچه ی مکتبی که مقابل آن معل

نه حاال، معلّم های سابق، اینطور ایستاده بود. من خجالت 
می کشیدم از اینکه، خوب، ما در مملکت مان یک نفر مقامی 
که عالم او را شناخته اند به اینکه او مثًال شاه ایران است، او در 
مقابل یک رئیس جمهور آنطور ذلیل هست. چرا باید باشد؟ 
باری اینکه می خواهد از آنجا اجازه ی حکومت بگیرد و اینجا 

بچاپد.« ۵9/9/1۵
۳- رفتار تحقیرآمیز مقامات آمریکایی با سایر کشورها

این روزها انتشــار تصویــر دیــدار رئیس جمهور صربســتان 
بــا دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا در کاخ ســفید، به 
یکی از  مهم ترين موضوعات رســانه های داخلــی و خارجی 
تبدیل شــده اســت. در این تصویــر، »الکســاندر ووچیچ«، 
رئیس جمهور صربســتان با فاصلــه ی چند متــری از ترامپ، 
شبیه بچه مدرسه ای ها که در مقابل مدیر مدرسه با ترس و 
غ از عرف دیپلماتیک  لرز می نشینند، نشسته و ترامپ نیز فار
بین المللی، متکبرانه پشت میز اتاق بیضی شکل کاخ سفید 
نشسته است. این تصویر آنقدر تحقیرآمیز بود که سخنگوی 
وزارت خارجه ی روسیه درباره ی آن نوشت: »اگر شما به کاخ 
سفید دعوت شــده اید اما صندلی شــما مثل این است که 

بازجویی می شوید.«
بی تردید محمدرضا پهلوی نه اولین نفر، و الکساندر ووچیچ 
نه آخرين نفری اســت که مقامات و رؤســای جمهور ایاالت 
متحده، این چنیــن، تحقیرآمیز با آنــان رفتار کرده انــد. رفتار 
تحقیرآمیز اوباما با داوود اوغلو )وزيرخارجه ی وقت ترکیه( و 
با حیدر العبادی )نخست وزير وقت عراق(، و رفتار حقارت آمیز 
ترامــپ با محمــود عبــاس )رئیس تشــکیالت خودگــردان 
فلسطین( و بن سلمان )ولیعهد عربستان( نیز نمونه هایی از 
این رفتار در سال های اخیر است. باری ته خط مذاکره چیزی 

جز تحقیر ملت ها نیست.
4- سیاسیون ایرانی دو راه بیشتر ندارند!

اگر آمریکا شیطان اکبر است –که هســت - و اگر راه هایی که 
شیطان برای تسلط بر انسان استفاده می کند - که می کند 
- یکســان اســت، پس باید آنها را به درســتی شــناخت و در 
مقابل آن، راهکار و راهبرد درست اتخاذ کرد. این روزها، راهبرد 
شیطان اکبر در مقابل ایران، شامل هر سه گزینه ی تهدید و 
تطمیع و تحقیر است. جمهوری اسالمی به برکت هوشیاری 
رهبری نظام و مردم بابصیرت و همیشــه در صحنه، راهبرد 
تهدید را خنثی کرده اند و دشــمن حتی فکر تعرض را هم در 
ســر ندارد. هر چند ما و بخصوص نیروهای مســلح کشــور 
هیچگاه نباید از دشمن غفلت کنیم. تطمیع و تحقیر اما در 

این روزها از یک کانال در حال دنبال شدن است: »مذاکره«!
مقامات کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ که در ماه های 
پایانی دولــت خود به ســر می برند، بــه یک دســتاورد بزرگ 
برای پیــروزی در انتخابات نیــاز دارند. برای همین کشــاندن 
ایــران به پای میــز مذاکره، برگ برنــده ی ترامــپ در ماه های 
پیش رو اســت و بر این مبنا، با ارسال پالس های متعدد، به 
دنبال تطمیع ایران برای مذاکره  ی مجدداند. متأسفانه در 
این بین، برخی سیاسیون داخلی هم، هم نوای با مقامات 
آمریکایی شــده و موافق این ایــده ی  تجربه شــده اند. این 
روزها اما تصویر الکساندر ووچیچ، جلوی چشم همه ی آنها 
و همه ی مردم قرار دارد. سیاسیون ایرانی هم دو راه بیشتر 
ندارند: یا چون رئیس جمهور صربستان، مذاکره با شیطان را 
بپذیرند و هم خود »تحقیر« شوند و هم مردم عزيز ایران را 
تحقیر کنند، یا راه »عزت« را برگزینند و به جای عصای چوبین 
دشمن و دل بستن به »نقطه های توهمی«، روی پای خود 

بایستند. 

بی تردید محمدرضا 
پهلوی نه اولین نفر، 
و الکساندر ووچیچ 

نه آخرین نفری 
است که مقامات 
و رؤسای جمهور 

ایاالت متحده، این 
چنین، تحقیرآمیز با 
آنان رفتار کرده اند. 

رفتار تحقیرآمیز 
اوباما با داوود 

اوغلو )وزیرخارجه ی 
وقت ترکیه( و با 

حیدر العبادی 
)نخست وزیر وقت 

عراق(، و رفتار 
حقارت آمیز ترامپ 

با محمود عباس 
)رئیس تشکیالت 

خودگردان 
فلسطین( و 

بن سلمان )ولیعهد 
عربستان( نیز 

نمونه هایی از این 
رفتار در سال های 

اخیر است. باری ته 
خط مذاکره چیزی 
جز تحقیر ملت ها 

نیست.

ته خط مذاکره

۳         سـال پنجـم،  شـماره ۲۵۳                 هفتـه چهارم شـهریور 99      

اطالع نگاشت  سخن هفته  

ترامپ واقعیت سازش را به جهان نشان  داد

به مناسبت تذکر مجدد رهبر انقالب درباره ی توقف اجرای سند آموزش ۲0۳0 در کشور، نشریه ی خط حزب اهلل به اختصار  روند بحث ها و تصمیم گیری ها پیرامون سند ۲0۳0 در چهار سال گذشته را مرور کرده است. 

نباید  کار تا اینجا پيش بياید که ما وارد قضّيه بشویم 
مرور 14 رویداد درباره تداوم اجرای سند ۲0۳0 در کشور و تذکر رهبر انقالب در چهارسال گذشته

ابالغیــه ی معــاون اول رئیــس 
جمهور بــرای تشــکیل کارگروه 

ملی آموزش ۲0۳0 
معاون رئیس جمهور رسمًا 

مصوبــه ی هیئــت وزيــران 1
مبنی بر تشــکیل کارگروهی 
اجــرای  و  پیگیــری  وظیفــه ی  کــه 
سیاســت های ســند 2030 را برعهــده 
دارد، اجــرا کــرد. در متــن خبــری کــه در 
این بــاره توســط پایــگاه اطالع رســانی 
دولت منتشــر شــد ادعا شــده بود که 
این ســند در آبان ســال 94 بــه امضای 
کشــورهای  آموزش وپــرورش  وزرای 
مختلف از جملــه ایران رســیده و مفاد 
این ســند از سال 95 در کشــور در حال 

اجراست. )منبع: خبرگزاری ایرنا(

رونمایــی از ســند ۲0۳0 با  و ۲ آمــوزش  وزیــر  حضــور 
پرورش و وزیر علوم 

ســندهای  مــا  انقــالب:  رهبــر 
باالدســتی داریم احتیاج به این 

سند وجود ندارد
اولین بــاری که رهبــر انقالب  درباره ی اجرای سند 2030 در ۳
مراکز آموزشــی تذکر دادند، 
در دیدار معلمان با ایشان در اردیهشت 
96 بود: »اینجا جمهوری اسالمی است؛ 
اینجا، مبنــا اســالم و قرآن اســت؛ اینجا 
جایی نیست که ســبک زندگی معیوِب 
ویرانگــِر فاســِد غربــی بتوانــد در اینجا 
البّتــه  کنــد.  نفــوذ  ِاعمــال  این جــور 
متأّسفانه ِاعمال نفوذ دارند می کنند و 
از ُطــرق مختلــف وارد می شــوند اّمــا 
]اینکه[ این جور به طور رسمی سند به ما 
بدهند که »تا پانزده سال دیگر باید شما 
این جوری بکنید، این جوری بکنید«، ما 
هم بگوییم بله، معنی ندارد ایــن کار... 
بنده از شورای عالی انقالب فرهنگی هم 
گله منــد هســتم؛ آنهــا بایــد مراقبــت 
می کردند، نباید اجازه می دادند این  کار 
تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشــویم ما 
جلــوی آن را بگیریــم و مــا وارد قضّیــه 

بشویم. « 96/۲/17  

نامه سه نفر از وزرا به رهبر انقالب درباره ثبت حق تحفظ ایران در یونسکو 
در فاصله ی کوتاهی پس از هشــدار رهبر انقالب، مسئولین دولتی از  نامــه ی وزرا بــه رهبــر انقــالب خبــر دادنــد: »وزرای علــوم و خارجه و 4
آموزش وپــرورش نامه اي بــه رهبری نوشــتند و گفتند کــه ما تحفظ 
خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته ایم هرچه که بر خالف ارزش های ملی باشد 
به آن توجــه نمي کنیــم. علی الظاهــر گزارش هایــی بــه ایشــان داده بودند که 

نگرانشان کرده بود.«

ســند  رئیس جمهــور: 
در ۵ را   ۲0۳0 یونســکو  

و  قوانیــن  چهارچــوب 
فرهنگ ایران اجرا می کنیم 

رهبر انقالب: بحث بر ســر تحفظ نیســت؛ نظام آموزشــی کشــور 
نباید از بیرون بیاید 

»این قضّیه ی ســند 2030 ]مربوط به[ مسئله ی اســتقالل است. حاال 
بعضی ها می آیند می گوینــد آقا، مثًال فرض کنیم ما تحّفــظ داده ایم یا 6

گفته ایم فالن چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث ســر اینها نیست. فرض 
کنیم در این سند، هیچ چیز واضح بّینی هم که مخالف با اسالم باشد وجود نداشته 
باشد -که البّته وجود دارد؛ آنهایی که خیال می کنند ما گزارش درست نگرفته ایم؛ 
نــه، گزارش های مــا گزارش های درســتی اســت- حــرف من این اســت کــه نظام 

آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشود؛ حرف من این است.« 96/۳/17

رهبر انقالب: یک منظومه ی فکری دارند جعل می کنند برای همه  
دنیا

آنچه اینها در این ســند توســعه ی پایدار -که از جمله این سند 2030  ]در آن[ هســت- طّراحی دارند می کنند و دست اندرکار هستند، این 7
اســت که یک منظومه ی فکری و فرهنگی و عملی بــرای همه ی دنیا 
دارند جعل می کنند. این را چه کســی می کند؟ دست هایی پشت سازمان ملل 
وجود دارد؛ یونسکو اینجا یک وسیله است، یک ویترين است؛ دست هایی دارند 
ت ها یک منظومــه تولید می کنند... 

ّ
برای همه چیز کشــورهای دنیا و همه ی مل

خب این غلط است. 96/۳/۳1 

شــورای  عضــو  انقــالب 9 عالــی 
فرهنگی:  ردپای سند ۲0۳0 
هنــوز در مــدارس و کتــب 

درسی وجود دارد

بنده رسمًا علنًا قاطعًا منع کردم اجرای ۲0۳0 را 
سال گذشته بنده رســمًا علنًا قاطعًا منع کردم از اینکه این کار انجام 

بگیرد؛ مســئولین آموزش و پرورش اســتقبال کردند، دنبــال کردند؛ 10
منتها بنده شــنیده ام در بخش های مختلفی، اجزای سند 2030 دارد 
تحّقق پیدا می کند؛ این معنایش این است که اختیار مهم ترين مسئله ی کشور 

در دست دیگران باشد. 97/۲/19 

شرکت وزیر ارتباطات  و فنــاوری اطالعات در 11
اجالسی که هدف آن 
تحقق اهداف سند ۲0۳0 است.

۲0۳0 یعنی در کالس درستان سرباز برای غرب درست کنید 
ــّب کالم و جــان کالم در ایــن ســند 2030 که فصــل مهّمــی مربوط به 

ُ
ل آموزش و پرورش دارد، این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و 1۲

ّب 
ُ
فلسفه ی حیات را بر اســاس مبانی غربی به کودک بیاموزد؛ این آن ل

کالم در سند 2030 است. یعنی چه؟ یعنی جنابعالی، انسان متدّین و عالقه مند به 
کشورتان، عالقه مند به آینده تان، در کالس درستان سرباز برای غرب درست کنید. 
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دادســتان کل کشــور: هنوز ردپای ســند ۲0۳0 را در بخش های  مختلف می بینیم  1۳

شنیده ام گوشه کنار بعضی از اجزای این سند اجرا می شود 
نفوذ آنها ]دشــمنان[ و اصرارشــان بر نفوذ به خاطر تأثیــر آموزش و  پرورش اســت؛ به خاطر این اســت که اینها کارهایی را که به وسیله ی 14
نظامی به آســانی نمی توانند انجام بدهند، به این وسیله می توانند 
انجام بدهند؛ یک جایــی و در یک مواردی با یک وســیله ی عمومی مثل همین 
سند 2030؛ که متأّسفانه در کشــور ما هم به آن توّجه شــد، االن هم شنیده ام 
گوشه کنار بعضی از اجزای این ســند همین  طور به وســیله ی بعضی آدم های 
ناباب یا غافل دارد اجرا می شــود و دنبال می شــود -و این را خواهش می کنم 

آقای وزير به طور جد دنبال کنند. 99/6/11 

ابالغیــه ی لغو ســند  ۲0۳0 از سوی معاون 8
اول رئیس جمهور 


