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۲۶۶۲۶۶
ن بار

ر برای اولی
شا

انت

ت ایران« 
ّ
پایان سختی ها با »پیروزی مل

برش دیدار  

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

ــر عهــده ی همــه ی  ــر عهــده ی شــما و ب عزیــزان مــن! زحمتــی ب
تحمیــل  آنهــا  بــر  هــم  زحماتــی  اســت،  ایــران  ــت 

ّ
مل آحــاد 

ــا همــه بایــد بداننــد کــه  ــت رنــج میبرنــد، اّم
ّ
میشــود و آحــاد مل

ــت اســت. شــما جوانهــا یادتــان 
ّ

ایــن زحمــات، زحمــات موق
نیســت، در دورهِ ی دفــاع مقــّدس و جنــگ تحمیلــی، ســال 
اّول میگفتیــم کــه امســال جنــگ تمــام میشــود، ســال دّوم 
تمــام میشــود، ســال ســّوم میگفتیــم  میگفتیــم امســال 
ــت ایــران بــا پوســت و گوشــت 

ّ
امســال ]تمــام میشــود[؛ مل

و استخوانشــان زحمــات جنــگ را لمــس میکردنــد؛ در عیــن 
شــّدت، در عیــن فشــار، نــه مثــل فشــار حــاال؛ فشــارهای 
و  کوچــه  در  مــردم  تهــران،  شــهر  همیــن  در  فوق العــاده. 
خیابــان کــه راه میرفتنــد، موشــک صــّدام میخــورد وسطشــان؛ 
شــهرهای دیگــر هــم همیــن جــور؛ یــک چنیــن وضعّیتــی ]بــود[، 
ــختی ها  ــا آن س ــت؛ اّم ــودش را داش ــع خ ــه وض ــم ک ــا ه جبهه ه
تمــام شــد. ســختی دو جــور ممکــن اســت تمــام بشــود: تمــام  
شــدن ســختی ها بــا خرســندی، تمام شــدن ســختی ها بــا 
ــی  ــندی، یعن ــا خرس ــد ب ــام ش ــی تم ــگ تحمیل ــندی. جن ناخرس
تــش ایــن بــود 

ّ
تــش چــه بــود؟ عل

ّ
ــت ایــران؛ عل

ّ
بــا پیــروزی مل

کــه مشــکالت را تحّمــل کردنــد. مــن بــه شــما عــرض میکنــم 

ــا  ــد ب ــد و میتوان ــد ش ــام خواه ــم تم ــروز ه ــات ام ــن زحم ــه ای ک
خرســندی تمــام بشــود؛ شــرطش چیســت؟ شــرطش ایــن 
ـ بخصــوص مســئوالن در رده های  ــت ایــرانـ 

ّ
اســت کــه آحــاد مل

ــــ کار خودشــان را خــوب انجــام بدهنــد. بدانیــد  مختلــف 
ــد  ــت، و بدانی ــال اس ــزاز و اعت ــالمی اعت ــوری اس ــت جمه سرنوش
ــت و انحطــاط 

ّ
سرنوشــت دشــمنان جمهــوری اســالمی ذل

ــا  ــرای م ــد و ب ــان میده ــا نش ــه م ــن را ب ــن ای ــه ی قرائ ــت؛ هم اس
اثبــات میکنــد و ایــن اّتفــاق خواهــد افتــاد. آن روز ممکــن اســت 
ــران  ــت ای

ّ
ــران هســت، مل ــت ای

ّ
ــا مل افــرادی از ماهــا نباشــیم، اّم

زنــده اســت، جریــان انقــالب زنــده اســت، جریــان نظــام مقّدس 
اســالمی زنــده و ســرحال و بانشــاط اســت، از ایــن روزهــا آن روز 
ــران  ــت ای

ّ
ــک روزی مل ــه ی ــت ک ــد گف ــرد و خواهن ــد ک ــاد خواهن ی

ــوا َحّتــی 
ُ
ِزل

ْ
ــّراُء َو ُزل

َ
َبأســاُء َو الّض

ْ
ــْتُهُم ال ]چنیــن بودنــد:[ »َمّسَ

ال ِإّنَ َنْصــَر 
َ
ــُه َمتــی َنْصــُر اهّلِل أ ــوا َمَع ــَن آَمُن ذی

َّ
 َو ال

ُ
ُســول  الّرَ

َ
ــول َیُق

ریــٌب«؛ آن روز مــردم از حرکــت شــما، ایســتادگی شــما، 
َ

اهّلِل ق
مقاومــت شــما، خــوب  عمــل  کــردن شــما تشــّکر میکننــد، 
تقدیــر میکننــد، قــدرش را میداننــد، همچنــان کــه مــا امــروز 
قــدر رزمنــدگان دفــاع مقــّدس و شــهدای دوران دفــاع مقّدس 

را میدانیــم.   ۹۸/۱/۳۱

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 فروردین ماه 139۴ که هنوز »تجربه برجام« هفتـه
حضرت  نداشت  قرار  ما  پیش روی  امروز  مثل 
خود  عمومی  سخنرانی  در  خامنه ای  آیت اهّلل 
دو رویکرد کالن اداره ی اقتصاد را مطرح کردند: »یک نگاه 
میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفّیتهای درون 
کشور و درون مردم تأمین بکنیم... نگاه دّوم به اقتصاد 
کشور، نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون 
تغییر  را  خارجی مان  سیاست  میگوید  است؛  مرزها  از 
بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فالن مستکبر کنار 
بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر 
تا  بپذیریم  گوناگون  مسائل  و  گوناگون  بخشهای  در  را 

اقتصادمان رونق پیدا کند.«   ۹4/۱/۱  
غ از ریشه های تاریخی این دو رویکرد، امروز و بعد از  فار
گذشت چندسال و فراز و نشیب های زیاد در مسیر اداره ی 
کشور و غلبه بر مشکالت اقتصادی همچنان این دو نوع نگاه 
مطرح است؛ چنانکه در دیدار اخیر رهبر انقالب با شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی بار دیگر دو مسیر »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 نرسید. مسیر غلبه بر تحریم ها 
ممکن است در ابتدای کار، سختی ها و مشکالتی 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 مستلزم شناخت نقشه ی دشمن و 
طراحی متناسب در مقابل آن است. امروز مهم ترین حربه 
ابزار دشمن در جنگ اقتصادی تحریم است و »هدف  و 
بلند مّدت شان هم به ورشکستگی کشاندن کشور است، 
متالشی  یعنی  است؛  دولت  کشاندن  ورشکستگی  به 
کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور، که طبعًا اگر 
ی از هم فرو پاشید و متالشی شد، 

ّ
اقتصاد یک کشوری بکل

ادامه ی حیات برای او ممکن نیست.«   ۹۹/۵/۱۰   
این طراحی بخش مکمل بسیار مهمی هم دارد. دشمن 
عالوه بر تحریم با »تحریف« و جنگ روانی به دنبال »آدرس 
غلط دادن« است: »آدرس دادن شان این جوری است که 
اگر میخواهید تحریم برطرف بشود، در مقابل  میگویند 

آمریکا کوتاه بیایید.«   ۹۹/۵/۱۰    

البتـه »ایـن تحلیـل سـراپا غلـط، هرچنـد گاه از زبـان و قلـم 
برخـی غفلـت زدگان داخلـی صـادر میشـود، اّمـا منشـأ آن، 
کانونهـای فکـر و توطئـه ی خارجـی اسـت کـه بـا صـد زبـان به 
تصمیم سـازان و تصمیم گیـران و افـکار عمومـی داخلـی 

القـاء میشـود.«   ۹۷/۱۱/۲۲
روشنی  معنای  گزاره  این  سناریویی  چنین  چارچوب  در 
می یابد که در نقشه ی دشمن مستکبر »مذاکره 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
تحریم  ایران  اقتصادی  مشکالت  علت  و  ریشه  به راستی 
است؟ در پاسخ باید گفت: »کارشناسان اقتصادی کشور 
و بسیاری از مسئولین، مّتفقند بر اینکه عامل این حوادث، 
تحریمهای خارجی نیست، عامل این حوادث، درونی است، 
مشکالت داخلی است... نه اینکه تحریمها اثر ندارد؛ چرا، 
تحریمها هم اثر دارد؛ اّما عمده ی تأثیر، مربوط به عملکرد 
ماها است.«     ۹۷/۵/۲۲  در واقع »بنیه ی کشور قوی 
است؛ این خیلی مهم است. بله؛ بیماری هست، اّما بنیه ی 
بیمار قوی است و قدرت دفاعی او زیاد است و توان غلبه ی 

بر بیماری در او وجود دارد.«    ۹۹/4/۲۲ 
در این چارچوب، تحریم »ویروسی دست ساز« است که 
با رشد و رونق تولید داخلی می توان بر آن غلبه یافت: 
»اگر ما همواره تولید خوب و مناسب و شایسته و رو به 
 رشد در کشور داشته باشیم، در مقابل این ویروس هایی 
که طبیعتًا وجود دارند -که البّته اقتصاد ما متأّسفانه 
دچار میکروب ها و ویروس های طبیعِی متعّددی است؛ 
مثل  تحریم،  مثل  هستند،  هم  دست ساز  ویروس های 
همین مسئله ی قیمت نفت؛ اینها حوادثی هستند که 
به اقتصاد ضربه میزنند - میتوانیم مقاومت بکنیم.«   
۹۹/۲/۱۷  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 

مسائل  ما  که  است  راهبردی  خطای  یک  واقعًا  کنیم؛ 
اقتصادی را منوط کنیم به تحّوالت خارجی.«      ۹۹/۶/۲  

سوم: مدیرّیت قوی و جهادی
هرچنـد ایـران اسـالمی از امکانـات و ظرفیت هـای قابـل 
توجهـی برخـوردار اسـت کـه بـه آن تـواِن غلبـه بـر تحریـم و 
حـل مشـکالت اقتصـادی و معیشـتی مـردم را می دهـد اما 
حقیقت ماجـرا این اسـت کـه »در تـوان مدیرّیتـی در بعضی 
از بخشـها اشـکال هسـت؛ این را قبول میکنیم کـه در برخی 
از بخشـهای اقتصـادی مـا تـوان مدیرّیتـی ضعیـف اسـت.«   
۹۹/۷/۲۱   و »عملکردهـای ضعیـف، اقتصـاد کشـور را از 
بیـرون و درون دچـار چالـش سـاخته اسـت. چالـش بیرونی 
تحریم و وسوسـه ها ی دشـمن اسـت کـه در صـورت اصالح 
مشـکل درونـی، کم اثـر و حّتـی بی اثـر خواهـد شـد. چالـش 
درونـی عبـارت از عیـوب سـاختاری و ضعفهـای مدیرّیتـی 
یـا  نداشـتن  »مشـکل،  بنابرایـن   ۹۷/۱۱/۲۲ اسـت.« 
ندانسـتن راهـکار نیسـت بلکـه نیازمنـد همـت، شـجاعت 
و اهتمـام جـدی و پیگیـری هسـتیم.«  ۹۹/۹/4 درواقـع 
تنهـا در صورتـی می تـوان بـر تحریم غلبـه کـرد کـه »مدیرّیت 
جهادی« میـدان دار شـود: »ظرفّیتهایمـان واقعـًا بی پایان 
اسـت و هـر چـه پیـش برویـم ظرفّیتهـای جدیـدی پیـش 
می آیـد کـه البّتـه بایـد بـا مدیرّیـت جهـادی اینهـا بـه دسـت 
بیایـد؛ بـا تدبیر واقعـی و بـا مدیرّیـت جهـادی اینها به دسـت 
می آیـد.«  ۹۹/۵/۱۰ کشـور نیازمنـد الگویـی اسـت کـه 
ملـت ایـران پیـش از ایـن ثمـرات آن را به روشـنی دیـد: »مـا 
در دوران جنـگ تحریـم بودیـم کـه سـالح انفـرادی هـم بـه 
مـا نمیفروختنـد و یـک وقتـی گفتیـم سـیم خـاردار هـم بـه 
مـا نمیفروختنـد، ]اّمـا[ همیـن محرومّیتهـا موجـب شـد 
اسـتعدادهای داخلـی بـه کار بیفتـد و از لحـاظ وضعّیـت 
دفاعی به امروز برسـیم که امروز در منطقه در سـطح اّولیم 

و از همـه جلوتریـم بـه توفیـق الهـی.«  ۹۷/۱۰/۱۹ 

مدیران شجاع و ُپرکار
پیروزی در جنگ اقتصادی از همان مسیر پیروزی در جنگ 
نظامی می گذرد و مبتنی بر مدیرّیِت مدیرانی است که 
»قوی باشند، فّعال باشند، خسته نشو باشند. هر جا ما 
با مدیرّیتهایی با این خصوصّیات -یعنی خستگی ناپذیری 
و فّعالّیت و نشاط- مواجه بودیم دیدیم که کار پیشرفت 
کرده و هر جا که این جور حضوِر الزم و دائم وجود نداشته 
باشد، البّته مشکالت پیش می آید.« ۹۹/۷/۲۱ امثال 
زاده ها  فخری  و  مقدم  طهرانی  سلیمانی ،  قاسم  حاج 
نمونه  هایی از این سبک و سیاق مدیریتی هستند: »]حاج 
قاسم[ بیست وچهار ساعت فرض کنید در فالن کشور 
آن، بنشین،  با  این،  با  کار کرده!  نوزده ساعت  گذرانده، 
مجاب کن، استدالل کن، حرف بزن. چرا؟ برای اینکه او را به 

یک نتیجه ی مطلوب برساند.« ۹۸/۱۰/۱۰  
»شجاعت«و  »خستگی ناپذیری«،  »همت«،  »ُپرکاری«، 
این  مختصات  و  ویژگی ها  جمله  از  عقالنیت«  و  »تدبیر 
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
 نکته ی پایانی اینکـه »آمریکایی ها تکـرار کردند که تحریمی 
کـه مـا علیـه ایـران وضـع کردیـم، شـدیدترین تحریـم در 
طـول تاریـخ اسـت، راسـت هـم میگوینـد. بنـده هـم یـک 
وقـت در صحبـت در جوابشـان گفتـم که شکسـتی هـم که 
آمریـکا در مقابـل ایـن قضّیـه خواهـد خـورد، سـخت ترین 
شکسـت در طول تاریخ اسـت بـرای آمریـکا ان شـاء اهّلل؛ اگر 
ما ان شـاء اهّلل درسـت هّمـت کنیم و درسـت حرکـت کنیم و 

پیـش برویـم.« ۹۷/۱۲/۲۳  

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 ــالش ک ــگ ت ــی فرهن ــهادت یعن ــگ ش فرهن
ــت ایــران هــم نیســت، بــرای دنیــای اســالم بلکــه بــرای جهــان بشــریت اســت. ایــن فرهنــگ در جامعــه ای اگــر 

ّ
مــورد مــا آن اهــداف، مخصــوص مل

ــا محاســبه ی شــخصی می ســنجند.   ۹۳/۱۱/۲۷ ــرای خــود و ب ــز را ب ــاد، درســت نقطــه ی مقابــل فرهنــگ فردگرایــی غربــی امــروز ]اســت [ کــه همه چی جــا افت

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

مزار: روستای زنگی کالی سرخ رود محمود آبادتاریخ شهادت:۲۹ آذرماه ۱۳۹4 شهادت: منطقه حلب سوریه توسط عناصر تکفیری

شهید هفته  

می گویند جنس خارجی بهتر است!
مشـکل عمده ای که بنده با آن برخـورد کرده ام، یک مشـکل 
ذهنی نسـبت به کاالی خارجی اسـت کـه متأّسـفانه در یک 

قشـر وسـیعی در کشـور وجـود دارد کـه از مواریـث نحـس و 
نجـِس رژیـِم طاغـوِت گذشـته اسـت؛ چشـم بـه محصـوالت خارجـی 
بـود و هـر چیـزی، خارجـی اش بهتـر بـود؛ البّتـه کاِر داخلـِی قابـِل ذکری 
هـم آن روز نبـود؛ ایـن هنـوز باقـی مانـده. این مشـکل، مشـکل فکری 
اسـت؛ یک حرکـت عمومـِی فکری بـه وجـود بیایـد بـرای تحـّول در این 

احساسـها.  ۹۷/۳/۷

6

استفاده از اصطالحات خارجی افتخار نیست

مــن خیلــی نگــران زبــان فارســی ام؛ خیلــی نگرانــم. ســالها 
پیــش مــا در ایــن زمینــه کار کردیــم، اقــدام کردیــم، جمــع 

کردیــم کســانی را ُدور هــم بنشــینند. مــن میبینــم کار درســتی در ایــن 
زمینــه انجــام نمیگیــرد و تهاجــم بــه زبــان زیــاد اســت. همین طــور دارنــد 
اصطالحــات خارجــی ]بــه کار میبرنــد[. ننگــش میکنــد کســی کــه فــالن 
تعبیــر فرنگــی را بــه کار نبــرد و بــه جایــش یــک تعبیــر فارســی یــا عربــی بــه 
کار ببــرد؛ ننگشــان میکنــد. ایــن خیلــی چیــز بــدی اســت؛ ایــن جــزو اجــزاء 

ــرد.  ۹۲/۹/۱۹ ــارزه ک ــن مب ــا ای ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــگ عموم فرهن

7

خسارت غیرقابل جبران کاهش فرزندآوری

اگر چنانچه به مسئله ی فرزندآوری بی توّجهی بشود -که متأسفانه در ُبرهه ی طوالنی ای بی توّجهی شده- اگر این 
بی توّجهی ادامه پیدا کند و همه به فکر فرزندآوری نیفتند و این حرکت عظیمی که در کشور الزم 

است انجام بگیرد، انجام نگیرد، بیست سال آینده -که مثل برق خواهد آمد؛ بیست سال زمان زیادی 
نیست- وارد یک مسیری خواهیم شد که دیگر کار برایمان بسیار مشکل خواهد شد.  ۹۸/۸/۲۸

۱

تجمل گرایی برای  جامعه مضر است
تجمـالت بـرای یـک جامعـه، مضـر و بـد اسـت. آن کسـانی 
که بـا تجمـالت مخالفـت می کننـد، معنایش این نیسـت 
را  آن  نـه!  از لذت هـا و خوشـی هایش بی اطالعنـد،  کـه 
کاری مضـر بـرای جامعـه می داننـد. مثـل یـک دارو یـا خوراکـی مضـر. بـا 
تجمالت زیـادی، جامعـه زیـان می کند. البتـه در حـد معقـول و متداول 
ایـرادی نـدارد. امـا وقتـی کـه همین طـور مرتـب پـای رقابـت و مسـابقه 
بـه میـان آمـد، اصـًا از حـد خـودش تجـاوز می کنـد و بـه جاهـای دیگـر 

مـی رود.  ۷۰/4/۲۰

4

جامعه ما در گذشته انضباط را نیاموخته است
حقیقتـًا جامعـه ی مـا در گذشـته انضبـاط را نیاموختـه اسـت. بـه مـا انضبـاط یـاد 
نداده انـد. یعنـی حکومـت دیکتاتـوری و اسـتبدادی و پادشـاهی، اصـًا انضبـاط پذیـر 

نیسـت؛ انضباط خـاّص خـودش را دارد. آن انضباط، در واقع ضد انضباط انسـانی اسـت. 
ما اگر بخواهیـم این را در کشـور به وجـود آوریم، بـا یک بـار و دوبار گفتن، مقاله نوشـتن 

و راه انداختـن سـمینار کـه نمی شـود. ایـن یـک کار مسـتمر الزم دارد.  ۷۵/۹/۲۰

2

چرا اسامی فارسی را  با  حروف 
التین می نویسند؟

اســم فارســی را بــا خــط التیــن مینویســند! خــب چــرا؟ 
چــه کســی میخواهــد از ایــن اســتفاده کنــد؟ آن کســی 
کــه زبانــش فارســی اســت یــا آن کســی کــه زبانــش خارجــی 
اســت؟ اســم فارســی بــا حــروف التیــن! یــا اســمهای فرنگــی 
ــن  ــرای م ــه ب ــران ک ــل ای ــده ی داخ ــد ش ــوالت تولی روی محص
عکســهایش را و تصویرهایــش را فرســتادند! خــب چــه داعــی 

ــم؟  ۹۲/۹/۱۹ ــن کار را بکنی ــا ای ــم م داری

8

اسراف زندگی را خراب میکند

اسـراف را در جامعـه کـم کنیـم. مردهـای مـا، زنهـای مـا، 
جوانهـای مـا، پیرهـای مـا، اسـراف را ]کنـار بگذارنـد[. یـا 

چشم وهم چشـمی کـه در ایـن عروسـی، در ایـن مهمانـی، 
این خانم این جـوری پوشـیده، این جوری زینـت آویخته بـه خودش، 
از این نشـانه ی آرایش و ماننـد اینها اسـتفاده کرده، مـن نباید عقب 
بمانـم، اینهـا همـان خطاهـا و خطرهای بسـیار بـزرگ اسـت. همینها 
اسـت که زندگی را خـراب میکنـد... در زمینـه ی آب، نـان، غذا، انـواع و 
اقسـام مصارِف ما، اسـراف و زیـاده روی و بی مـورد مصرف کـردن و بد 

مصـرف کـردن و ماننـد اینهـا زیـاد داریـم.  ۹۵/۶/۳۰

9

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

دغدغههایفرهنگیرهبر

در کـار جمعی نقص داریم
ورزش ملــی مــا کــه کشــتی اســت، یــک ورزش انفــرادی 
اســت. حّتــی ورزش باســتانی مــا هــم کــه یــک ورزش 

دســته جمعی اســت، هــر کســی بــرای خــودش ورزش میکنــد. 
میدانیــد وقتــی کــه تــوی گــود زورخانــه میرونــد، کار دســته جمعی 
ــی  ــر کس ــد، ه ــام میدهن ــی را انج ــک حرکات ــم ی ــا ه ــرد؛ ب ــام نمیگی انج
ورزش خــودش را انجــام میدهــد؛ مثــل فوتبــال یــا والیبــال نیســت کــه 
کار ایــن، مکمــل کار آن باشــد؛ لــذا کار، کار جمعــی نیســت. ایــن یــک 

۸۸/۱۱/۱۳ نقــص ملــی اســت در مــا؛ ایــن را بایــد درســت کــرد.  

۱0

روحیـه ی   و  کتـاب   رواج   کـه   کنیـم   اعتـراف   بایـد  تلخـی   بـا 
از  یکـی   خـود  کـه   مـا  عزیـز  ملـت   میـان   در  کتابخوانـی  
مشـعلداران  فرهنـگ  و کتـاب  و معرفـت  در طـول  تاریـخ  پـس  از 
ظهور اسـالم  بوده  اسـت ، بسـی  کمتر از آنچیزی  اسـت  کـه  از چنین  ملتی  
انتظار مـی رود... اکنون  ملـت  ایـران  بایـد عقب افتادگی ها را جبـران  کند. 

اینـک  فرصـت  بی نظیـری  از حکومـت  دیـن  و دانـش  بـر ایـران ، پدیـد آمـده  
اسـت  که  باید از آن  در جهت  اعتالی  فکر و فرهنگ  این  کشـور بهره  جسـت . 
امـروز کتابخوانـی  و علم آمـوزی  نه  تنها یـک  وظیفـه ی  ملی ، که  یـک  واجب  

دینـی  اسـت.  ۷۲/۱۰/4

روحیه  کتاب خوانی  مان ضعیف است3

بچه هایمان شخصیت های بزرگ 
ایرانی را نمی شناسند

بچه هـای مـا - نوه هـای بنـده - اسـم بازیکنـان 
و سـتاره های فوتبـال دنیـا را خیلـی خـوب بلدنـد، یکـی یکـی 

همین طـور مکـرر اسـم اینهـا را می آورنـد؛ ایـن طرفـدار ایـن 
اسـت، آن طرفـدار آن اسـت، لبـاس نمیدانم فالن تیـم فرنگی 
را ایـن میپوشـد، آن یکـی لبـاس تیـم دیگـر را میپوشـد، امـا 

اسـم مثـال فـرض کنیـد کـه فـالن دانشـمند معاصـر خودشـان 
را نمیشناسـند؛ اسـم بیـاوری نمیشناسـند کیسـت؛ خـب اینهـا بـد 

اسـت، اینهـا را مـا بایسـتی واقعـا کار بکنیـم.  ۹۲/۹/۱۹

5

اطالع نگاشت  

اخبار هفته  

غیرت دینی، استقامت انقالبی

عالم  درگذشت  مناسبت  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
مجاهد و پارسا آیت اهلل حاج شیخ محمد یزدی پیامی 

صادر کردند.  متن پیام به این شرح است:

بسم اهّلل الرحمن الرحیم
ــاج  ــای ح ــةاهّلل آق ــا آی ــد و پارس ــم مجاه ــت عال درگذش
شــیخ محمــد یــزدی رضوان اهّلل علیــه را بــه حــوزه ی 
و علمــای  و مراجــع عظــام  قــم  علمیــه ی معظــم 
بــه  و  مدرســین  محتــرم  جامعــه ی  و  عالی مقــام 
شــاگردان و دوســتان و ارادتمنــدان آن مرحــوم و 
به طــور ویــژه بــه خانــدان گرامــی و فرزنــدان مکــرم 
ایشــان تســلیت عــرض میکنــم. ســوابق انقالبــی و 
مبــارزات دوران طاغــوت در کنــار حضــور پیوســته و 
همیشــگی در همــه ی دورانهــای انقــالب و اشــتغال 
بــه مســئولیتهای بــزرگ در اداره ی کشــور همچــون 
ریاســت قــوه ی قضاییــه و عضویــت در شــورای نگهبان 
و مجلــس خبــرگان و مجلــس شــورای اســالمی، و در 
کنــار فعالیــت علمــی و فقهــی، شــخصیتی جامــع و 
اثرگــذار از ایــن عالــم جلیــل پدیــد آورده بــود.  ایمــان 
راســخ بــه مبانــی انقــالب و اســتقامت در ایــن راه و 
غیــرت دینــی و انقالبــی، نشــانه های بــارز دیگــری از ایــن 
شــخصیت مکــرم بــود. امیــد اســت ایــن وزن ســنگین 
ذخیــره ی معنــوی مایــه ی علــو درجــات ایشــان باشــد.  
از خداونــد متعــال رحمــت و مغفــرت و رضــوان الهــی را 

بــرای آن مرحــوم مســألت میکنــم.

سیدعلی خامنه ای               |               ۱۹ آذر ۱۳۹۹

»خط حزب اهّلل« بـه بهانـه ی زیاده خواهی هـای اخیـر اروپایی ها در 
موضوع هسـته ای برخـی مواضع رهبر انقـالب دربـاره ی بدعهدی 

این دولتهـا در برجـام را بازخوانی کرده اسـت.

معنای تعهد اروپا به برجام چیست؟
اروپـا را مالحظـه میکنیـد؟... چـه جـوری برخـورد کردنـد در همیـن 
قضّیـه ی برجـام و تعهداتشـان و ماننـد اینهـا. حـاال جالـب هـم این 
اسـت که مـدام هـم تکـرار میکنند کـه »مـا پایبنـد برجامیـم«. اصًا 
معنـای پایبنـدی آلمـان و فرانسـه و انگلیـس بـه برجـام چیسـت؟ 
یکی از اینها سـؤال کنـد که شـما پایبندید، یعنـی چـه کار میکنید؟ 
شـماها چه تعهدی در مقابـل برجـام دارید؟ بـه کـدام تعّهد عمل 

میکنیـد؟  ۹۸/۲/۲4

اروپا و یازده تعّهِد عمل نکرده ...
بــه گفتــه ی وزیــر خارجــه ی محتــرم مــا اروپــا یــازده تعّهــد در مقابــل 
ایــران، در قضّیــه ی برجــام داشــته و بــه هیــچ کــدام از ایــن یــازده 
ــی کــه در برجــام  ــه آن تعّهدات ــد عمــل نکــرده... مــا چــه؟ مــا ب تعّه
بــود و بــه چیــزی باالتــر از آن عمــل کردیــم، حــاال کــه شــروع کردیــم 
در مقابــل آنهــا تعّهداتمــان را کاهــش بدهیــم، آنهــا طلبکارانه جلو 
می آینــد کــه »عجــب! چــرا شــما تعّهدتــان را کاهــش میدهیــد؟«؛ 
خــب ُپرروهــا! شــما یــازده تعّهــد داشــتید، هیــچ عمــل نکردیــد؛ چرا 
از مــا میخواهیــد کــه مــا بــه تعّهداتمــان پابند باشــیم؛ حــاال مــا تازه 
شــروع کرده ایــم بــه کــم  کــردن تعّهــدات و ایــن فرآینــد قطعــًا ادامه 

ــت.  ۹۸/4/۲۵ ــد یاف خواه

بازیچه  چرندی به نام اینستکس
اوایـل سـال 97 کـه آمریـکا از برجـام خـارج شـده بـود، مرّتـب مـا 
گفتیـم بایـد اروپایی هـا چنیـن کننـد، چنـان کننـد... اروپایی هـا هـم 
هیـچ کار نکردنـد؛ آخریـن ابتـکار آنهـا یـک بازیچـه ی چرنـدی بـه نام 
اینسـتکس بود کـه البّته آن هـم تحّقق پیـدا نکـرده، آن هم تـا االن 
نشـده؛ خالصـه ی اینسـتکس ایـن اسـت کـه ایـران پولهایـی را کـه 
از جاهـای دیگـر طلـب دارد، بدهـد بـه حضـرات اروپایی هـا -مثـًا 
فرانسـه، انگلیـس- کـه آنهـا هـر جنسـی کـه مصلحـت میداننـد، 
بخرنـد بـرای ایـران بفرسـتند؛ ایـن معنـای اینسـتکس اسـت؛ کـه 
خـود ایـن یـک چیـز مضـّر غلطـی اسـت و البّتـه همیـن را هـم انجام 

نداده انـد و نکرده انـد.  ۹۹/۵/۱۰

ع داشت؟
ّ

از اینها میشود توق
یک قرارداد هفت جانبه ای بسـته شـده بود -شش کشـور و ایران 
ایـن طـرف؛ هفـت کشـور- یـک طـرف کـه آمریـکا اسـت خـارج شـد؛ 
وظیفـه ی طرفهـای دیگـر چـه بـود؟ وظیفـه ی اروپایی هـا ایـن بـود 
که می ایسـتادند در مقابل آمریکا، میگفتند ما بـه تعّهد خودمان 
ی برداشـته 

ّ
پایبندیـم؛ تعّهـد آنهـا ایـن بود کـه تحریمهـا بـه طـور کل

بشـود؛ بایـد محکـم می ایسـتادند، ]اّمـا[ بـا بهانه هـای مختلـف 
َنایسـتادند. عالوه بر اینکه در مقابل آمریکا َنایستادند، خودشان 
هم در عیـن اینکـه مدام بـه ما تأکیـد کردنـد و میکنند کـه »نبـادا از 
برجام خـارج بشـوید«، عمـًا از برجام خـارج شـده اند؛ یعنـی حّتی 
تحریمهـای جدیـدی را علیـه ایـران بـه وجـود آورده انـد. ایـن رفتـار 

ـع داشـت؟   ۹۸/۱/۱ 
ّ

اروپایی هـا اسـت؛ از اینهـا میشـود توق

نگاهی به بدعهدی اروپایی ها در توافق هسته ای

اروپا عمًال از برجام خارج شده  است

مسئله روز

سهـــم بودجه ی پژوهش مهم است؛ 
چند سال است که بنده در جلسات و 
در دیدارهـای خصوصی با مسـئولین 
اجرائـی کشـور، روی این مسـئله تکیه 
بایـد سـعی بشـود. حـاال  کـرده ام... 
در چشـم انداز، ۴ درصـد از بودجـه ی 
نظـر  در  پژوهـش  بـرای  را  عمومـی 
گرفتند؛ ما حاال آن قدر هّمتمـان برای 
ایـن در کوتاه مـّدت، بلنـد نیسـت؛ اّمـا 
همـان 1/5 درصـد یـا 2 درصـدی کـه 
ممکـن اسـت و صحبـت اسـت، بایـد 
انجـام بگیـرد؛ هنـوز بودجه هایـی کـه 
وجود دارد بـرای پژوهـش، بحث چند 

صـدم درصـد اسـت.  ۹4/4/۱۳

بودجه پژوهش  باید افزایش یابد

مطالبه رهبری  

بایــد بیشتــــر بــه سمـــــت اســالمی شــدن، 
مســلمان شــدن و مؤمنانــه و مســلمانانه 
زندگی کــردن برویــم... بایــد روح زندگی علوی 
- یعنــی عدالــت، تقــوا، پارســایی، پاکدامنــی، 
بیپروایــِی در راه خــدا و میــل و شــوق بــه 
ــده  ــان زن ــدا - را در خودم ــدِت در راه خ مجاه
کنیــم؛ بایــد بــه ســمت اینهــا برویــم؛ ایــن 
اســاِس کار ماســت. و بــه شــما عرض کنــم، در 
آن صــورت کارآمــدی جمهــوری اســالمی هــم 
مضاعــف خواهــد شــد... اگــر مــا قدم به قــدم 
تحــول درونــی خــود را جــدی بگیریــم و پیــش 
ببریــم و پایبنــدی خــود را بــه ارزشــها و اصــوِل 
خــود عمــًا نشــان دهیــم، کارایــی و توفیقات 

ــد.  ۸۳/۸/۶ ــد ش ــتر خواه ــم بیش ــا ه م

کارآمدی بیشتر با اسالمی تر شدن

دولت جوان انقالبی  

ایــن همــه همســران شــهدا، همســران جانبــازان، 
مــادران شــهیدان، بازماندگان برجســته ی کســانی که 
رفتنــد جانشــان را در راه خــدا دادنــد و ایــن ها بــا اراده ی 
محکــم، عــزم راســخ و بــا صبــر، هــر انســانی را در مقابــل 
ــوی  ــن بان ــد... ای ــی کنن ــع م ــع و خاض ــان خاش خودش
فــداکاری کــه یــک عمــر زندگــی خــودش را مــی گــذارد 
بــرای مدیرّیت کــردن و بهبود بخشــیدن بــه زندگی یک 
معلــول و جانبــاز، بــرای خاطــر خــدا؛ ایــن چیــز کوچکــی 
نیســت، اینهــا بــه زبــان آســان اســت. آن مــادری کــه دو 
فرزنــد، ســه فرزنــد، چهــار فرزنــد را در راه خــدا داده و 
همچنــان محکــم ایســتاده، بــه مــا ســفارش مــی کنــد 
که بایســتید؛ محکــم باشــید! انســان واقعــًا در مقابل 
این همــه عظمــت احســاس خشــوع مــی کنــد. اینهــا 
ــت هــای زنانــه ی جامعــه ی مــا اســت.  ۹۳/۱/۳۰ واقعّی

واقعّیت های زنانه جامعه ما

خانواده ایرانی  

لکـن  کرده انـد؛  پیشـرفت  مـادی  جهـات  در  غربیهـا 
معنویـات ندارنـد. اسـالم، و همیـن طـور مکتبهـای 
توحیـدی، اینهـا انسـان می خواهنـد درسـت کننـد؛ 
و غـرب از ایـن معنـی بکلـی بـر کنـار اسـت. غـرب مـواد 
طبیعت را کشـف کرده اسـت و قوای طبیعت را کشـف 
کـرده؛ و آن هـم بـر ضد انسـان ایـن قـوا را بـه کار می برد 
بـرای هـدم انسـانیت؛ بـرای هـدم شـهرها و ممالـک. 
چنانکـه می بینیـد کـه هـر یـک از ایـن کشـورها کـه بـه 
اصطالح پیشرفته تر هستند بیشتر انسانها را در فشار 
قـرار می دهنـد!... آن چیزهایی کـه آنها پیشـبرد کردند، 
بر ضد مقصد انسـانیت به کار می برند؛ و آدمخـواری را 
م ترویج 

َ
م ترویج می کنند! جنگ و جـدال را در عال

َ
در عال

می کننـد، پیشـرفت ها بـرای پیشـرفت جنـگ اسـت و 
پیشـرفت آدمکشـی اسـت.     ۵۸/۳/۲۱

شی!
ُ

پیشرفِت آدم ک

کالم امام  

ســوال: حکــم رفــت و آمــد خانوادگــی و نیــز حضــور در 
مراســمات کــه در آن احتمــال مبتــال شــدن بــه کرونــا وجــود 

چیســت؟ دارد، 
جــواب: از وارد شــدن بــه محلــی کــه احتمــال عقالئــی مبتال 
شــدن وجــود دارد، اجتنــاب شــود مگــر اینکــه بــا رعایــت 
نــکات بهداشــتی، ایــن احتمــال منتفــی و یــا غیــر قابــل 

توجــه باشــد.

احکام  

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


