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1- تهدید، تطمیع، تحقیر سخن
هفتـه

شــیطان برای آنکه انسان را تحت 
ســلطه ی خود در آورد، حداقل از 

سه راه وارد می شود:
در  قــرآن  شــریفه ی  »آیــه ی  »تهدیــد«،  اول 
ما 

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

وُهم 
ُ

ال َتخاف
َ

وِلیــآَءُه ف
َ
 ا

ُ
ف ــیطُن ُیَخّوِ

َ
ذِلُکُم الّش

ُکنُتــم ُمؤِمنیــن. در قضّیــه ی  ــوِن ِان 
ُ

َو خاف
حــد اّتفــاق افتــاد - کــه 

ُ
غــزوه ای کــه بعــد از ا

آمدند شــایعه کردند که دشــمن آمد، پدرتان 
درآمــد، همه چیزتان از دســت رفــت - پیغمبر 
حــد 

ُ
فرمــود: آن کســانی کــه امــروز در جنــگ ا

زخمــی شــدند، همان هــا شمشــیر بردارند و 
بیایند؛ اگــر هیچکدامتان هم نیاییــد، من تنها 
خواهم رفــت. پیغمبر اکــرم راه افتاد، کســانی 
حد زخمی شــده بودند، شمشیر 

ُ
که آن روز در ا

برداشتند با پیغمبر راه افتادند رفتند و دشمن 
را کــه در نزدیــک مدینــه - ]خبــر[ درســت بود 
- کمین کــرده بــود و قصد داشــت کــه حمله 
کند به صورت غافلگیرکننده، تارومــار کردند و 

برگشتند.« 93/4/16 
دوم »تطمیع«، »از سوی دیگر وعده می دهد 
شــیطان، وعده های فریبنده؛ اینجا هم آیه ی 
شــریفه ی قرآن می فرماید: َیِعُدُهم َو ُیَمّنیِهم 
 ُغرورا؛ وعده می دهد، 

ّ
یطُن ِال

َ
َو ما َیِعُدُهُم الّش

آرزوها را در دل آنها بیدار می کند، زنده می کند، 
یــک آینــده ی رنگــی و دروغیــن و خیالــی مثل 
مؤمنیِن به خــود  چشــم  مقابــل  در  ســراب 

می گذارد.« 93/4/16
و ســوم »تحقیر«، در آیه ی 54 ســوره ی زخرف، 
خداونــد دربــاره ی ویژگــی فرعــون، کــه نمــاد 
شــیطان زمانه ی خــود بود چنیــن می فرماید: 
َطاُعــوُه«، فرعون مردم 

َ
أ

َ
ْوَمــُه ف

َ
 ق

ّ
اْســَتَخَف

َ
»ف

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

 2- ماجرایی که هیچگاه از یاد امام نرفت
سی وششــمین  جانســون«،  »لینــدون 
رئیس جمهــور آمریــکا از حــزب دموکــرات بود. 
او معــاون »جــان اف کنــدی«، رئیس جمهــور 
آمریــکا بــود کــه بعــد از ماجــرای قتــل او، بــه 
او  ریاســت  دوره ی  رســید.  ریاســت جمهوری 
مصادف بود با سرکوب خونین قیام 15 خرداد 
1342 توســط محمدرضــا پهلــوی در ایــران. 
جانســون یکی از مدافعان سرســخت پهلوی 
بــود و و حتــی از رفتــار خشــونت بار پهلــوی در 
ماجــرای 15 خــرداد حمایــت  کــرد و بــه گفته ی 
»جیمز بیل«، جانســون و اطرافیانش از اینکه 
شــاه و رژیم پهلــوی در برخــورد با مخالفــان به 
اندازه کافی خشن نیستند 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 داشت. با همه ی اینها اما، رفتاری 
که جانســون با شــاه پهلوی داشــت نیز رفتاری 
از روی تحقیــر و تخفیــف بود. ماجــرای مالقات 
او با محمدرضــا، آنقدر تحقیرآمیز بــود که امام 
خمینی)ره( چندین بار آن ماجرا را تکــرار کرده و 
از آن تعبیر بــه ماجرایی می کنند که هیــچ گاه از 

یادشان نرفته بود: 
»مــن خــدا می داند ایــن مطلــب هیــچ از یادم 
نمی رود که وقتی دیدم یک کســی که خودش 
را شاه یک کشوری می داند - ما البته هیچ وقت 
او را نپذیرفته بودیم به اینکه این شاه است، این 
یک دزدی بــود آمده بــود اینجا بــه زور- اما یک 
کسی که به عنوان شــاهی، مردم ممالک دیگر 
شــناخته بودند او را، در مقابل جانسون گمان 
می کنم بود، او [جانســون] آنجا ایستاده بود و 
او [محمدرضا] اینجا ایستاده بود. او اصًال توی 
صورت او نگاه نکرد. از شــأن خودش، عینکش 
را برداشــته بود، چشــمش را از آن طرف دوخته 
بود، این هم مثل یک بّچه ی مکتبی که مقابل آن 

م های سابق بود نه حال، معلّم های سابق، 
ّ
معل

اینطور ایستاده بود. من خجالت می کشیدم از 
اینکه، خوب، ما در مملکت مان یک نفر مقامی 
که عالــم او را شــناخته اند به اینکه او مثًال شــاه 
ایــران اســت، او در مقابــل یــک رئیس جمهــور 
آنطور ذلیل هست. چرا باید باشــد؟ باری اینکه 
می خواهد از آنجا اجازه ی حکومت بگیرد و اینجا 

بچاپد.« 59/9/15
3- رفتار تحقیرآمیز مقامات آمریکایی با سایر 

کشورها
این روزها انتشــار تصویــر دیــدار رئیس جمهور 
صربستان با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در کاخ سفید، به یکی از  مهم ترین موضوعات 
رســانه های داخلــی و خارجــی تبدیــل شــده 
اســت. در ایــن تصویــر، »الکســاندر ووچیــچ«، 
رئیس جمهور صربستان با فاصله ی چند متری 
از ترامپ، شبیه بچه مدرسه ای ها که در مقابل 
مدیر مدرسه با ترس و لرز می نشینند، نشسته 
غ از عرف دیپلماتیک بین المللی،  و ترامپ نیز فار
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 شده اید 
اما صندلی شــما مثل این اســت کــه بازجویی 

می شوید.«
بی تردیــد محمدرضــا پهلــوی نــه اولین نفــر، و 
الکســاندر ووچیــچ نــه آخریــن نفری اســت که 
مقامات و رؤســای جمهور ایاالت متحــده، این 
چنین، تحقیرآمیــز با آنــان رفتار کرده انــد. رفتار 
تحقیرآمیز اوباما بــا داوود اوغلو )وزیرخارجه ی 
وقت ترکیــه( و با حیــدر العبادی )نخســت 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.
4- سیاسیون ایرانی دو راه بیشتر ندارند!

اگر آمریــکا شــیطان اکبر اســت –که هســت - و 
اگر راه هایی که شــیطان برای تســلط بر انســان 
اســتفاده می کند - که می کند - یکسان است، 
پس باید آنها را به درســتی شــناخت و در مقابل 
آن، راهکار و راهبرد درســت 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، راهبــرد تهدید را 
خنثی کرده اند و دشــمن حتی فکر تعرض را هم 
در ســر ندارد. هر چنــد ما و بخصــوص نیروهای 
مســلح کشــور هیچگاه نباید از دشــمن غفلت 
کنیم. تطمیع و تحقیر اما در این روزها از یک کانال 

در حال دنبال شدن است: »مذاکره«!
مقامات کاخ ســفید و شــخص دونالد ترامپ 
کــه در ماه هــای پایانــی دولــت خــود بــه ســر 
می برنــد، به یک دســتاورد بــزرگ بــرای پیروزی 
در انتخابات نیــاز دارند. برای همین کشــاندن 
ایران به پای میز مذاکره، برگ برنده ی ترامپ در 
ماه های پیش رو اســت و بر این مبنا، با ارســال 
پالس هــای متعــدد، به دنبــال تطمیــع ایران 
برای مذاکــره  ی مجددانــد. متأســفانه در این 
بین، برخی سیاســیون داخلی هم، هم نوای با 
مقامات آمریکایی شــده و موافــق این ایده ی  
تجربه شده اند. این روزها اما تصویر الکساندر 
ووچیــچ، جلوی چشــم همــه ی آنهــا و همه ی 
مردم قــرار دارد. سیاســیون ایرانی هــم دو راه 
بیشتر ندارند: یا چون رئیس جمهور صربستان، 
مذاکــره بــا شــیطان را بپذیرنــد و هــم خــود 
»تحقیر« شوند و هم مردم عزیز ایران را تحقیر 
کنند، یا راه »عزت« را برگزینند و به جای عصای 
چوبین دشــمن و دل بســتن بــه »نقطه های 

توهمی«، روی پای خود بایستند.

ق به کمونیست ها بود، یک 
ّ
همین شهید نادر مهدوی، کسی از دوســتان ما که وارد در این موضوعات اســت می گفت اگر ایشان متعل

چگوارا از او درست می کردند؛ یعنی ]یک[ چهر ه ی بین المللی مبارز. این جوان کم سال یک چهره ی این  جوری دارد: حضورش در منطقهِ ی 
خلیج فارس، آن درگیری اش با آمریکایی ها، بعد هم دستگیری  و شکنجه و شهادتش... اسم فالن بازیکن فوتباِل فالن کشور 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.  9۸/1۰/23

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

کالم امام

کدام افتخار باالتر از این...                   
ــر از اینکــه  ــر و والت کــدام افتخــار بالت
ــه  ــش و هم ــه ادعاهای ــا هم ــکا ب امری
و  جنگــی اش  برگ هــای  و  ســاز 
آن همــه دولت هــای سرســپرده اش 
ــی  ــای ب ــتن ثروت ه ــت داش ــه دس و ب
عقــب  مظلــوم  ملت هــای  پایــاِن 
افتــاده و در دســت داشــتن تمــام 
مقابــل  در  گروهــی،  رســانه های 
ملــت غیــور ایــران و کشــور حضــرت 
بقیــه اهللـ  ارواحنــا لمقدمــه الفــداءـ  آنچنــان وامانــده و رســوا شــده اســت کــه 
ــنود! و  ــواب رد می ش ــد ج ــس می کن ــه هرک ــود! و رو ب ــل ش ــه متوس ــه ک ــد ب نمی دان
ــت عظمُتــهـ  کــه 

َّ
ایــن نیســت جــز بــه مددهــای غیبــی حضــرت بــاری تعالــیـ  جل

ــه  ــران اســالمی رابیــدار نمــوده واز ظلمــات ستمشــاهی ب ــژه ملــت ای ملت هــا را بوی
نور اسالم هدایت نموده.           61/11/26

گی های انسان طراز اسالمی ویژ
ــع هســت: اّوًال مؤمــن باشــد؛ ایمــان اّولیــن 

ّ
آن انســان طــراز اســالمی ای را کــه توق

کــم َتعِقلون« 
َّ
َعل

َ
شــرط اســت. ثانیــا خردمنــد باشــد؛ یعنــی عقــل را بــه کار بگیــرد. »ل

در قــرآن ببینیــد چقــدر هســت! ثالثــا اندیشــمند باشــد؛ یعنــی فکــر کنــد. عقــل 
ــِی زندگــی نیســت؛ عمــده بــرای فکــر کــردن و  فقــط بــرای پیــدا کــردِن راه هــای عمل
اندیشــیدن اســت، کــه ایــن از دانشــمند شــدن مهم تــر اســت... مجاهــد و اهــل 
عمــل باشــد؛ یعنــی نشســتن و حــرف زدن و صرفــا فکــر کــردن و حّرافــی کــردن 
کافــی نیســت، بایــد اهــل عمــل باشــد... عمــل هــم عمــل مجاهدانــه و پیگیــر 
ع مقــّدس اســالم »جهــاد« گفتــه  ]اســت[؛ همــان ]عملــی[ کــه در عــرف شــر
می شــود کــه آن وقــت ایــن جهــاد در اینجــا جهــاد فی ســبیل اهلل اســت، جهــاِد 
ــع

ّ
ع اســت... اینهــا خصوصّیــات انســانی اســت کــه مــا توق  مــورِد ترغیــِب شــر

 99/6/11  داریم.  

سبک زندگی اسالمی اینگونه است
الن در فضـای مجـازی معمـول شـده، کار عـادی و رایجـی اسـت کـه بـه همدیگـر 
بدگویـی کننـد، ایـن بـه آن، آن بـه ایـن تهمـت بزننـد، یـک ضعـف کوچـک را بـزرگ 
کننـد، آبـروی مؤمـن را ببرنـد کـه معلـوم هـم نباشـد چـه کسـی اسـت؛ خـب خیلـی 
چیـز بـدی اسـت. در بیـن جوان هـای مـا یک چنیـن چیزهایـی وجـود دارد کـه بایـد 
جلویـش گرفته بشـود؛ این بـا تربیت معنـوی ]ممکن اسـت[.  در مجلـس پیغمبر 
یـک نفـری بـه ِعـرض یـک مؤمنـی تعـّرض کـرد، بـه آبـروی یـک مؤمنـی یـک تعّرضی 
کـرد -حـال نـدارد در روایت کـه چه جـور تعّرضـی- یک نفـر دیگـر در همـان مجلس 
از آن مؤمنـی کـه مـورد تعـّرض قـرار گرفتـه بـود دفـاع کـرد. پیغمبـر فرمودنـد ایـن 
کاری کـه تـو کـردی -کـه دفـاع کـردی از آبـروی مؤمـن- ایـن حاجـز در مقابـل آتش 
جهّنـم اسـت، ایـن حجـاب در مقابـل آتـش جهّنـم اسـت؛ سـبک زندگـی اسـالمی 

97/3/2۰ یعنـی ایـن. 

من خانواده های بسیاری را دیدم که احساس زینب 
کبری  در آنها هم بود

ع اســت، هم خالف اخالق اســت،  اهانت و هتک حرمت افراد، هم خالف شــر
هم خالف عقل سیاسی اســت. انتقاد، مخالفت، بیان عقاید، با جرأت، هیچ 
اشکالی ندارد؛ اما دور از هتک حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام و این 
چیزها. همه هم در این زمینه مســئولند... من می خواهم این پیامی باشد 
به همه ی آن کســانی که یا حرف می زنند، یا می نویســند؛ چه در مطبوعات، 
چه در وبالگ ها. همه ی اینها بدانند، کاری که می کنند، کار درســتی نیست... 
من بخصوص بــه جوان ها توصیه می کنــم. بعضی از این جوان ها بالشــک 
مردمــان بااخــالص و مؤمــن و خوبی هم هســتند، امــا خیــال میکنند این 
وظیفه اســت؛ نه، مــن عرض می کنــم این خــالف وظیفه اســت، عکس این 

وظیفه است. ۸9/12/19

قرآن می فرماید  قوی شوید               
من در صحبت های اخیر چند بار تکرار کرده ام که کشور بایستی قوی بشود؛ قوی شدن 

ُهم َمااسَتَطعُتم ِمن 
َ
ِعّدوا ل

َ
کشــور جزو هدف های ما اســت... قرآن می فرماید که »َو ا

ة«؛ هر چــه می توانید قّوت را زیاد کنید. حاال ایــن قّوت در وهلــه ی اّول، در نگاه اّول،  ّوَ
ُ

ق

ممکن است قّوت نظامی به نظر برســد، لکن ظاهرًا خیلی وســیع تر از دامنه ی قّوت 

نظامی است. ابعاد قّوت ابعاد وسیعی اســت؛ ابعاد اقتصادی دارد، قّوت اقتصادی، 

قّوت علمی، قّوت فرهنگی، قّوت سیاســی -که زمینه ســاِز قّوت سیاســی، استقالِل 

99/1/3 سیاسی است- و قّوت تبلیغی.           

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

عکس نوشت

جوان مؤمن انقالبی!  این کار شما خالف است
ع اســت، هم خالف اخالق  اهانت و هتک حرمت افراد، هم خالف شر
است، هم خالف عقل سیاسی اســت. انتقاد، مخالفت، بیان عقاید، 
با جرأت، هیچ اشــکالی ندارد؛ اما دور از هتک حرمت هــا و اهانت ها و 
فحاشــی و دشــنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مســئولند... 
من می خواهم ایــن پیامی باشــد به همه ی آن کســانی کــه یا حرف 
می زنند، یا می نویســند؛ چه در مطبوعات، چــه در وبالگ ها. همه ی 
اینها بدانند، کاری که می کنند، کار درســتی نیســت... من بخصوص 
به جوان ها توصیه می کنم. بعضی از این جوان ها بالشــک مردمان 
بااخالص و مؤمن و خوبی هم هستند، اما خیال میکنند این وظیفه 
اســت؛ نه، من عرض می کنــم این خــالف وظیفه اســت، عکس این 

وظیفه است. ۸9/12/19

درس اخالقاصول عدالت خواهی

اخبار رهبری خاطرات رهبری

آقاى شیخ محمد خیابانی شوهر عمه ى ماست
از نقشه شوم دشمن غفلت نکنید

آقـاى شـیخ محمـد خیابانـی شـوهر عمـه ى ماسـت. یعنـی شـوهر خواهـِر 
پـدرم هسـتند... خیابـان یـک محلـه اى اسـت در تبریـز؛ محلـه اى اسـت کـه 
الن هـم بـه یـک شـکل محلـه و اینهـا نیسـت؛ تنهـا خیابانـی بـوده کـه آن 
زمانهـا در تبریـز وجـود داشـته و در قسـمتی از ایـن خیابـان کوچـه اى اسـت 
منـزل شـیخ  کـه  َرباغی هـا، 

َ
ق الن هـم هسـت کوچـه ى  َرباغـالر؛ 

َ
ق نـام  بـه 

محمـد خیابانـی و همچنیـن منـزل پدربـزرگ مـا، مرحـوم حاج سـید حسـین 
خامنـه اى... غـرض ]اینکـه] شـیخ محمـد خیابانـی، خامنـه اى اسـت، پسـر 
حـاج عبدالحمیـد خامنـه اى اسـت. بـا پـدرم و اینهـا دوسـت بودنـد؛ یعنـی 
فامیل و خانواده و دوسـت بودند. 1۰/3/64 در قضیه ی مرحوم شـیخ محمد 
خیابانی - که تبریز یک تنه ایسـتاد - مسـأله، مسـأله ی قـرارداد وثوق الدوله 
بـود. در تهـران، عمـال حکومـت ضعیـف بـا یـک قـرارداد، امـور مالـی و امـور 
تبریزی هـا  انگلیسـی ها.  بـه  کردنـد  تقدیـم  دودسـتی  را  کشـور  نظامـی 
ایسـتادند. مرحوم خیابانی و دیگـران در مقابل این قضیه بود که ایسـتادند 

 ۸5/11/2۸ و آن حـوادث عجیـب تبریـز پیشـامد کـرد.      

گناه بزرگ و نابخشــودنی یک نشــرّیه ی فرانســوی در اهانت به چهــر ه ی نورانی و 
ی اهلل علیه و آله( بار دیگر عناد و کینه ی شرارت بار 

ّ
قدسی حضرت رسول اعظم )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 سیاســتمداران فرانســوی گفته شــده کامًال مردود و غلــط و عوام فریبانه 
اســت. سیاســتهای عمیقا ضّد اســالمِی صهیونیســت ها و دولت های استکباری 
عامل این گونه حرکت های دشــمنانه اســت کــه هر چند یکبــار ُبــروز می یابد. این 
ت ها 

ّ
حرکت در این برهه ی زمانی می تواند، نیــز به انگیزه ی منصرف کردن ذهن مل

و دولت های غرب آســیا از نقشه های شومی باشــد که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ت های مســلمان بویژه کشــورهای غرب آســیا، 

ّ
برای این منطقه در ســر دارند. مل

ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه ی حّساس، باید هرگز دشمنی های 
سیاســتمداران و ســردمداران غربی نســبت به اســالم و مســلمین را فراموش 

نکنند.  

شهادت: توسط نیروهای آمریکایی

خانواده ایرانی

کمک به پویش ایران همدل | 14#*

حزب اهلل این است

ته خط مذاکره
ترامپ واقعیت سازش را به جهان نشان  داد

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

به مناسبت تذکر مجدد رهبر انقالب درباره ی توقف اجرای سند آموزش 2۰3۰ در کشور، نشریه ی خط حزب اهلل به اختصار  روند بحث ها و تصمیم گیری ها پیرامون سند 2۰3۰ در چهار سال گذشته را مرور کرده است. 

نباید  کار تا اینجا پیش بیاید که ما وارد قضّیه بشویم 
مرور 14 رویداد درباره تداوم اجرای سند 2۰3۰ در کشور و تذکر رهبر انقالب در چهارسال گذشته

ابالغیه ی معــاون اول رئیس جمهور برای تشــکیل کارگــروه ملی آموزش 
 2030

معــاون رئیس جمهــور رســما مصوبه ی هیئــت وزیــران مبنی بر 
تشکیل کارگروهی که وظیفه ی پیگیری و اجرای سیاست های سند 1

2030 را برعهــده دارد، اجرا کــرد. در متن خبری که در این باره توســط پایگاه 
اطالع رسانی دولت منتشر شد ادعا شده بود که این سند در آبان سال 94 
به امضای وزرای آموزش وپرورش کشورهای مختلف از جمله ایران رسیده 

و مفاد این سند از سال 95 در کشور در حال اجراست. )منبع: خبرگزاری ایرنا(

رونمایی از سند 2030 با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم  2

رهبر انقالب: ما سندهای باالدستی داریم احتیاج به این سند وجود ندارد
اولین بــاری که رهبــر انقــالب دربــاره ی اجــرای ســند 2030 در مراکز  آموزشــی تذکر دادند، در دیدار معلمان با ایشــان در اردیهشت 96 3
بود: »اینجا جمهوری اســالمی است؛ اینجا، مبنا اســالم و قرآن است؛ اینجا 
جایی نیست که ســبک زندگی معیوِب ویرانگِر فاســِد غربی بتواند در اینجا 
این جور ِاعمال نفوذ کند. البّته متأّسفانه ِاعمال نفوذ دارند می کنند و از ُطرق 
مختلف وارد می شوند اّما ]اینکه[ این جور به طور رسمی سند به ما بدهند که 
»تا پانزده ســال دیگر باید شــما این جوری بکنید، این جوری بکنید«، ما هم 
بگوییم بله، معنی ندارد این کار... بنده از شــورای عالی انقالب فرهنگی هم 
گله مند هســتم؛ آنها باید مراقبت می کردند، نباید اجازه می دادند این  کار تا 
اینجا پیش بیایــد که ناچار بشــویم ما جلــوی آن را بگیریــم و مــا وارد قضّیه 

بشویم. « 96/2/17  

نامه سه نفر از وزرا به رهبر انقالب درباره ثبت حق تحفظ ایران در یونسکو 

در فاصله ی کوتاهی پس از هشدار رهبر انقالب، مسئولین دولتی از نامه ی  وزرا به رهبر انقالب خبــر دادند: »وزرای علوم و خارجــه و آموزش وپرورش 4
نامه اي به رهبری نوشــتند و گفتند کــه ما تحفظ خودمــان را از ابتدا حفــظ کرده و 
گفته ایم هرچه که بر خالف ارزش های ملی باشد به آن توجه نمي کنیم. علی الظاهر 

گزارش هایی به ایشان داده بودند که نگرانشان کرده بود.«

رئیس جمهور: سند یونسکو  2030 را در چهارچوب قوانین و فرهنگ ایران اجرا  می کنیم 5

رهبـر انقـالب: بحـث بـر سـر تحفـظ نیسـت؛ نظـام آموزشـی کشـور نبایـد از 
بیـرون بیایـد 

»ایـن قضّیـه ی سـند 2030 ]مربـوط بـه[ مسـئله ی اسـتقالل اسـت. 
حـال بعضی هـا می آینـد می گوینـد آقـا، مثـًال فـرض کنیـم مـا تحّفـظ 6

داده ایـم یا گفته ایـم فالن چیـزش را قبـول نداریم؛ نه، بحث سـر اینها نیسـت. 
فـرض کنیـم در ایـن سـند، هیچ چیـز واضـح بّینـی هـم کـه مخالـف بـا اسـالم 
باشـد وجود نداشـته باشـد -که البّتـه وجـود دارد؛ آنهایی که خیـال می کنند 
مـا گزارش هـای درسـتی  نـه، گزارش هـای  نگرفته ایـم؛  گـزارش درسـت  مـا 
اسـت- حـرف مـن ایـن اسـت کـه نظـام آموزشـی کشـور نبایـد بیـرون کشـور 

نوشته بشود؛ حرف من این است.« 96/3/17

رهبر انقالب: یک منظومه ی فکری دارند جعل می کنند برای همه  دنیا
آنچـه اینهـا در ایـن سـند توسـعه ی پایـدار -کـه از جملـه ایـن سـند  دسـت اندرکار 7 و  می کننـد  دارنـد  طّراحـی  هسـت-  آن[  ]در   2030
هسـتند، ایـن اسـت کـه یـک منظومـه ی فکـری و فرهنگـی و عملـی بـرای 
همـه ی دنیـا دارنـد جعـل می کننـد. ایـن را چـه کسـی می کنـد؟ دسـت هایی 
پشـت سـازمان ملـل وجـود دارد؛ یونسـکو اینجـا یـک وسـیله اسـت، یـک 
ویتریـن اسـت؛ دسـت هایی دارنـد بـرای همه چیـز کشـورهای دنیـا و همـه ی 

ت ها یک منظومه تولید می کنند... خب این غلط است. 96/3/31 
ّ
مل

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:  ردپای سند 2030 هنوز در مدارس و کتب 
درسی وجود دارد9

بنده رسمًا علنًا قاطعًا منع کردم اجرای 2030 را 
ســال گذشــته بنــده رســما علنــا قاطعــا منــع کــردم از اینکــه ایــن 

اســتقبال 10 پــرورش  و  آمــوزش  مســئولین  بگیــرد؛  انجــام  کار 
ــی،  ــای مختلف ــنیده ام در بخش ه ــده ش ــا بن ــد؛ منته ــال کردن ــد، دنب کردن
ــت  ــن اس ــش ای ــن معنای ــد؛ ای ــدا می کن ــق پی ــند 2030 دارد تحّق ــزای س اج
دیگــران دســت  در  کشــور  مســئله ی  مهم تریــن  اختیــار   کــه 

 باشد. 97/2/19 

شــرکت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اجالســی که هــدف آن تحقق  اهداف سند 2030 است.11

2030 یعنی در کالس درستان سرباز برای غرب درست کنید 
ــّب کالم و جــان کالم در ایــن ســند 2030 کــه فصــل مهّمــی مربــوط بــه 

ُ
ل آمــوزش و پــرورش دارد، ایــن اســت کــه نظــام آموزشــی بایــد ســبک 12

زندگی را و فلســفه ی حیــات را بر اســاس مبانــی غربی بــه کودک بیامــوزد؛ ایــن آن 
ــن و  ــان متدّی ــی، انس ــی جنابعال ــه؟ یعن ــی چ ــت. یعن ــند 2030 اس ــّب کالم در س

ُ
ل

عالقه منــد بــه کشــورتان، عالقه منــد بــه آینده تــان، در کالس درســتان ســرباز 
برای غرب درست کنید. 9۸/2/11
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دادستان کل کشور: هنوز ردپای سند 2030 را در بخش های مختلف می بینیم   13

شنیده ام گوشه کنار بعضی از اجزای این سند اجرا می شود 
نفوذ آنها ]دشمنان[ و اصرارشان بر نفوذ به خاطر تأثیر آموزش  و پرورش اســت؛ بــه خاطر این اســت که اینهــا کارهایــی را که به 14
وســیله ی نظامی به آســانی نمی تواننــد انجــام بدهند، به این وســیله 
می توانند انجــام بدهند؛ یــک جایــی و در یک مــواردی با یک وســیله ی 
عمومی مثل همین ســند 2030؛ که متأّســفانه در کشــور ما هــم به آن 
توّجه شــد، الن هــم شــنیده ام گوشــه کنار بعضــی از اجزای این ســند 
همین  طــور بــه وســیله ی بعضــی آدم هــای نابــاب یــا غافــل دارد اجرا 
می شود و دنبال می شــود -و این را خواهش می کنم آقای وزیر به طور 

جد دنبال کنند. 99/6/11 

اطالع نگاشت

ابالغیه ی لغو سند 2030 از سوی معاون اول رئیس جمهور  8
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