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 !عجیبی است

 

 

 

 

 

 

 !ترس سالح عجیبی است

 سر از را هوش و عقل که بیعج آنقدر

 انجام به وادار را یآدم و پراند یم

 نیا عده کی.کندیم تر بیعج یکارها

 با که اند دهیفهم .اند دهیفهم خوب را

 وادار راان آن توانند یم مردم ترساندن

 لشانیم مطابق ییکارها انجام به

 .کنند

 با باشد خطر در منافعشان که کجا هر

 یروان جو مردم ترساندنِ و یساز دوگانه

 یماه آلود گل آب از و کنندیم جادیا

 نمونه ما کشور در .رندیگ یم را خودشان

 را مردم که هستند یموجودات نیهم اش

 نیهم .ترسانند یم یالیخ یها جنگ از

 منطقه از ییجاها فقط جنگ زمان که ها

 !!!داشت کولر که رفتندیم یجنگ

 .است "جنگ کاسبان" اسمشان

 ریز تا ترسانند یم امدهین ناو از را مردم

 ی عرصه در افتضاحاتشان بار

 کم یپلماسید

 آنهم.اورندین

 یپلماسید

 ...یامکیپ

 اما 

 یماجرا واقعا

 ابراهام ناو

 بود، چه نکنیل

 شد که

 جماعت؟ نیا یها رسانه خوراک

 آبراهام ناو اعزام خصوص در هیانیب نیاول

 در و گرددیم بر شیپ ماه کی به نکلنیل

 طبق ناو  اعزام که است شده ذکر آن

 قصد بولتون جان یول بوده  معمول برنامه

 یبرا شده جادیا تیموقع نیا از داشته

 یروان جنگ جادیا و یعموم افکار کیتحر

 لطف به و کند استفاده رانیا داخل در

 رانیا داخل در ها کن بزک و ها یپورچیش

 میبدان دیبا یول شد کینزد هدفش به

 هراس کیتاکت گرفتن یجد به یلزوم

 با مواجه در کایامر یاصل سالح که یافکن

 را آنها با دنیجنگ توان که ییکشورها

 .ستین ندارد،

 را اقدام نیا از هدف لگرانیتحل از یا عده

 یروان جنگ و فشار شیافزا جهت در صرفاً

 زیم یپا به رانیا دوباره دادن سوق یبرا

 که یقرارداد و مذاکره. دانندیم مذاکره

 به بودنش طرفه کی آن، انعقاد از قبل

 ثابت برجام همچون ییها قرارداد لطف

 شرط شیپ که تفاوت نیا با .است شده

 یراستا در پمپئو انهیجو مداخله یها

 شروط با وجه چیه به! منصفانه یِ مذاکره

 و ستین سهیمقا قابل گذشته مذاکرات

 قوت نقات باره در یشعور با  انسان چیه"

 ".کندینم معامله خود

 نیا کایآمر یوقت تا ، است سم مذاکره"

 با مذاکره و هست االن که است

 سم کی کایآمر یکنون دولت

 یعنی مذاکره.  است مضاعف

 اما ستد و داد و معامله

 نظر در نچهآ

رهبر )".ماست قوت نقاط کاست،یآمر

 (انقالب

 وضوح با ترامپ_یصدا#  هم داخل در

 به صدا نامه هفته ییها رسانه از کامل

 که کند القا دارد یسع و رسدیم گوش

 صلح و جنگ یراه دو داخل ما ظاهرا

 تیشخص کی کردن علم با تا م،یهست

 قصد که "رو انهیم" عنوان تحت گرید

 دارد، را یالیخ جنگ نیا از ما نجات

 .کنند یباز را فیکث یباز همان دوباره

 

 یها هیتوص به دیبا ایآ اما 

 و یداخل یها ترسو ی کورکورانه

 تکرار با و کرد گوش یخارج دشمنان

 خلع برجام، از بدتر یگرید اشتباه

 به شدن لیتبد از پس و شد سالح

 به کایآمر یبرا یگرید ردهیش گاو

 رفت؟ اسالمی  رانیا یفروپاش سمت

 یا آزاده و شجاع انسان هر یبرا جواب

 یها ینه و امر به دینبا است، روشن

  و دادن مهلت با دوباره تا داد گوش کایآمر

 .میباش ها یعهد بد منتظر کردن التماس

 ییتوانا بر هیتک و وحدت حفظ با ستیکاف

 مان متخصص جوانان به یداخل یها

 حماسه یجهاد تیریمد با و کرد اعتماد

 نهیزم در که طور نهما دیآفر یگرید ی

 یها ییبرتوانا هیتک و مقاومت با ینظام

 کایآمر که میا دهیرس یگاهیجا به یداخل

 انهیخاورم در نهیهز دالر ونیلیتر 6 با

 کند، یم ینینش عقب و شکست به اعتراف

 به میتوان یم زین یاقتصاد نهیزم در قطعا

 ...میبرس گاهیجا نیا
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های اسرائیل  ن کراراً راجع به طمعم"

ام که اسرائیل اینطور نیست  تنبّه داده

هایی که  که اکتفا کند به آن زمین

حاال دیدید که . غصب کرده است

پایتخت خودش را در قدس قرار داده 

است و تمام این چیزهایی که از 

مریکا و از طرفدارهای حقوق بشر و آ

از این محافل و مجالسی که در خارج 

هست، اینها تمام یک شعرهای غیر 

اینطور نیست که  ...موزون است 

امریکا جدّاً مخالف باشد با اینکه 

 ...ایتخت اسرائیل در قدس باشد پ

اینها همه یک مانورهایی است که 

 "... دهند می

( ره)آنچه که خواندید جمالتی بود از امام 

بیان  9933که بمناسبت روز قدس سال 

اینک سال ها از آن روز و از آن . شد

دشمن شناسی دقیق می گذرد و صدای 

تفنگ های غاصبانه این ندای حکیمانه را 

ً تذکر داده ام  من کرارا ": آورد  یبه یاد م

 که اسرائیل از نیل تا فرات را از خود می 

 

 

 

 

 

 

 

 

داند ، و شما را غاصب سرزمین های 

گرچه اکنون جرات . خویش می شمرد 

 "اظهار صریح آن را ندارد

ایستادگی جبهه مقاومت و ترس همیشه 

عیان جبهه از نیل تا فراتیسم همچنان 

ح را به توده ی نکبت جرات اظهار نظر صری

نداده ولی معامله ی قرن زمرمه ای است 

که مدت ها در دهان می چرخد و در ذهن 

ها تجزیه و تحلیل می شود و زنگ خطری 

است برای کسانی که هنوز از ماهیت ذاتی 

 . دشمن بی خبرند

حرکت رو به جلوی آمریکا در به رسمیت 

شناختن قدس بعنوان پایتخت اسرائیل در 

و بازگشائی سفارت آمریکا  7192 دسامبر

همان ( 32اردیبهشت ) 7199مه  91در 

تجزیه و تحلیل ذهنی است که چگونه از 

به رسمیت بخشی ( 9933)9391مخالفت 

 .رسید 7199و بازگشائی  7192

از آن موقع که طرح معامله ی قرن به 

خیال خام خود برای حل منازعه فلسطین 

خالفت و اسرائیل پیشنهاد شد موجی از م

چرا که در آن اثری از . ها را بر انگیخت

 حل نزاع نبود بلکه بنزینی بود که به آتش 

 

 

 

 

 

 

 

شجره  سالم می داد و شعله می کشید تا

 این معنا را . ی زیتون را سریعتر بســوزاند

 .به عیان می توان در بند زیر دید

  آنچه که در پی می آید

اسرائیل "بخش هایی از نشریه ی 

است که مدعی است به بخشی  "هیوم

 :از مفاد معامله قرن دست یافته است 

جانبه میان  توافقی سه .9

، سازمان آزادیبخش فلسطین و «اسرائیل»

حماس امضا شده و دولت فلسطینی 

در اراضی « کشور جدید»جدیدی به نام 

های  کرانه باختری و نوار غزه بدون شهرک

 .شود ایجاد می( صهیونیستی)یهودی 

سازی مانند گذشته به  های شهرک تجمع. 7

دست اسرائیل باقی خواهد ماند، 

های جدا افتاده به آنها ملحق  شهرک

  .خواهند شد

قدس تقسیم نخواهد شد و میان  . 9

اسرائیل و فلسطین جدید مشترک خواهد 

انتقال ( ها فلسطینی)ن عربی بود، ساکنا

کنند تا جزء اهالی فلسطین جدید  پیدا می

به یهودیان اجازه خرید منازل عربی . شوند

اجازه خرید ( ها فلسطینی)ها داده و به عرب

 شود منازل یهودی داده نمی

مصر اراضی جدیدی با هدف ساخت . 1
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فرودگاه، کارخانه، تبادل تجاری و زراعی به 

 ها اجازه دهد و فلسطینی فلسطین می

  .سکونت در این مناطق را ندارند

فلسطین جدید حق داشتن ارتش و . 3

تواند پلیس مسلح  سالح ندارد و تنها می

 .داشته باشد

دهد  حماس تمام سالحش را تحویل می. 6

و این موضوع حتی شامل سالح فردی و 

 .شود شخصی رهبر حماس نیز می

در صورتی که حماس و ساف، معامله . 2

قرن را نپذیرند آمریکا تمام حمایت مالی 

ها را قطع خواهد کرد و  خود از فلسطینی

کند تا جلوی کمک هر کشور  تالش می

 .ها را بگیرد دیگری به فلسطینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه که مطرح شد در صورت صحت مطلب 

از پیش شکست خورده و اعتراضات اخیر 

که به شهادت چند تن  ) مردمی فلسطین 

( و مجروح و زخمی شدن عده ای انجامید

و در صورت عدم صحت می . گواه آن است

توان آن را مقدمه ای جهت حساسیت 

سنجی از کشورهای عربی و محور مقاومت 

 .دانست

آرایش اخیر اسرائیل و آمریکا در مسئله 

فلسطین و سلسله حوادث پیوسته ای چون 

به رسمیت شناختن تسلط اسرائیل بر 

جوالن اشغالی، پیشنهاد طرح معامله قرن، 

انتقال سفارت و همچنین همکاری دول 

 عربی با اسرائیل، تروریستی اعالم کردن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشان از رویدادی دارد ... سپاه پاسداران و 

که شاید نطق نکبت باز کند و اجازه اظهار 

هر چه ضعف در " ...صریح به آنان بدهد 

مسلمین و فساد در ممالک اسالمى است، 

حکومتها به واسطه . از حکومتهاست

خودخواهى که دارند مع األسف براى اجانب 

لت کنند و براى م به طور نوکرى عمل مى

کنند، و تمام مفاسد را  خودشان آقایى مى

همین نوکرى و آقایى در ممالک مسلمین 

راه حل اینها به دست و ایجاد کرده است؛ 

اگر مسلمین مجتمع بودند، هر ... تملت اس

کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند 

 "....او را سیل می برد 

 ....روز قدس نزدیک است

 در  اتیح هینشر یاسیس ریبه گزارش سردب

قائم مقام  یعبدالملک یمصاحبه با مهد

مطرح بسیج  یمواضع کشور نییتب یشورا

 :شد

 مصاحبه 

 د؟ینیب یرا چطور م یگران 

 یکیواضح هست  میبسم اهلل الرحمن الرح

 نییکه مردم قشر متوسط به پا یاز معضالت

تورم  نیخودش کرده، هم ریجامعه را درگ

. اجناس هست اعده،حد و ق یب یو گران

 دیهم هست که شا یمختلف لیشامل دال

بشود  دیاما شا. میدر ادامه به آن هم برس

 نیتر یمردم اصل شتیگفت معضل مع

طبق  نینظام شده که مسئول لیپاشنه آش

 عتریهر چه سر دیبا که داده اند ییوعده ها

برخورد  یطور گریکنند و د یدگیرس

 ههدر بر یینکنند و حرف نزنند که گو

. شعار و وعده بدهند دیانتخابات هستند و با

 وقت اقدام است گریاالن د

 

  یرو یگرانبه نظر شما 

 اتیریمردم چقدر تاث یزندگ

 گذاشته است؟

 است  یمسئله اقتصاد، مسئله ا یبه طور کل

 میمردم ارتباط مستق یکه با بطن زندگ

به سرعت  تواندیدر آن م یرییدارد و هر تغ

در  چه. بگذارد ریآنها تاث یزندگ یبر رو

و چه در جهت  یجهت مثبت و رفاه اقتصاد

 ... .و مشکالت و تورم و  یمنف

به که مردم هم از آن گله دارند و  یزیچ

 دیراه حل هم در آن نهفته است شا ینوع

در  دو قسمت داشته یبند میتقس کیدر 

دو قسمت داشته باشد،  یبند میتقس کی

 زانیمد ها متناسب با مدرآ شیاول عدم افزا

 و) مردم بیج یتورم و با مالک واقع یواقع

در (. نیکاغذ مسئول ینه آمار و ارقام رو

که حقوق ثابت دارند  یکسان یزمان گران

 یو کارکنان کشور مانند کارمندان و

تحت  یافراد اصل... و یو لشگر یکشور

 زانیفشار خواهند بود و تنها اگر م

 

 متیق شیتناسب افزا درآمد و حقوق آنها به

از مشکل  یادیکند بخش ز دایپ شیها، افزا

سال  یمجلس برا. خواهد شد حلمردم  یزندگ

 بیتصو یحقوق را طور شیقانون افزا 39

کمبود ها را جبران  نیازا یبخش کیکردند که 

 یدر خبرها م یکند اما متاسفانه االن بحث

مصوبه و قانون مجلس  رغمیکه دولت عل مینیب

 شیافزا یبرا یبودجه کاف صیتخص رغمیو عل

 ییرا هم اجرا یقانون حداقل نیحقوق ها، ا

 نیا یها یو انواع تخلفات در پرداخت کندینم

 عیو دوم عدم توز .قانون را به ثبت رسانده

 عادالنه منابع
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از  شیگفت مردم ب توانیم  به جرات. 

آنکه از کمبودها گله داشته باشند از 

. نا عادالنه ثروت گله دارند عیتوز

است که  نیا یحرف مردم به درست

هم هست  یاگر بنا به فشار و سخت

باشند  کسانیهمه اقشار جامعه  دیبا

فشار دست و  نیدر ا یعده ا نکهینه ا

اتفاقا ثروتمند  گرید یپا بزنند و عده ا

تر از گذشته بشوند و شب و روز 

چشم همه مردم مانور تجمل  یجلو

 .بدهند

 نیبه حال مفسد یجد یفکر دیبا

و دانه درشت ها و آقا زاده ها،  یاقتصاد

شدن سازوکار ها  دهیحل فساد ها و برچ

و  ینظارت نیقوان بیفساد زا و تصو یها

 یفاصله طبقات جادیو بازدارنده از ا یاتیمال

 .و بازدارنده از انجام فساد، کرد

بر  اتیقانون مال نیقوان نینمونه از ا کی -

 39هست که از سال  هیسرما ی دهیعا

سابق راه و  ریآن را گرفته اند و وز یجلو

اعتراف  یا حانهیهم با افتخار وق یشهرساز

 .کار را انجام داده است نیکه ا کندیم

بدون در  نیبرخورد با مفسد گرینمونه د

هست  نینظر گرفتن نسبت آنها با مسئول

کار  نیکه ا میکه الحمدهلل شاهد آن هست

 .دارد تیبه حما ازیشده و نشروع 

ها بر ثبات  میتحر ریقدرت تاث

 فهیچقدر است؟ وظ یاقتصاد

ها  میمقابله با تحر یابر نیمسئول

 ست؟یچ

 ی هیها را از زاو میتحر دییایب دینیبب

و شروع  99بعد از فتنه . مینگاه کن یگرید

از سال  رانیا هیها عل میتحر دیموج جد

مقام معظم  اناتی، اگر در ب31و  93

 شانیا فیتعر د،یدقت کرده باش یرهبر

تا قبل از . شد یهم از جنگ نرم، بروزرسان

قلوب  رینرم را، عامل تسخ نگج شانیآن ا

اما بعد از آن  کردندیم یو مغزها معرف

فرمودند جنگ نرم عبارت است از  شانیا

 .نیمردم و مسئول ینظام محاسبات رییتغ

 نهیزم یردشمن طو یعنیساده تر  انیبه ب

ما از  لیتحل یکه قوه  کندیم ینیچ

 یرقم بخورد که او طراح یبگونه ا طیشرا

بر  نیمردم و مسئول تیاکرده است و در نه

 رندیبگ میتصم یطور ل،یاساس آن تحل

کارزار، عامل  نیدر ا .خواهدیکه دشمن م

 یو جنگ روان یجو رسانه ا جادیا یاصل

آنها هم در داخل کشور  دیاست و چشم ام

را در  یجنگ روان نیاست که ا یبه کسان

تنها  .دهند و پر رنگ کنند بیداخل ضر

ران برخالف یا هیدشمنان عل ی نهیگز

است  میاساسشان، تنها تحر یب یادعاها

که هرگز از پس  دانندیچون خوشان هم م

 یبرنم رانیا هیعل یاقدام نظام یها نهیهز

 .ندیآ

از اول انقالب و  رانیا هیها هم عل میتحر

عمال شروع  یالنه جاسوس ریبعد از تسخ

ادعا  توانیم بایو اکنون هم تقر. شده است

 میاست که تحر ندهنما یباق یزیکرد چ

که  دانندیاما خودشان هم م. نکرده باشند

ها داشته  میاز تحر یا دهیاگر بنا باشد عا

و  یجنگ روان ی نهیباشند، آن در زم

خواهد بود و  ینظام محاسبات رییهمان تغ

 .یگرید زینه چ

 عیصنا کایآمر رایبه عنوان شاهد مثال اخ

جالب است . کرد میرا تحر رانیفلزات ا

از سال  رانیفلزات ا میفرمان تحر دیبدان

! بار سوم صادر شده است یگذشته برا

و  32آبان ماه  کباری، 32مرداد ماه  کباری

چاره دشمن  یعنی. 39 بهشتیاالن هم ارد

 نیکند با هم یسع نکهیندارد جز ا یا

که قبال  ییها میزرد و تکرار تحر یکارها

 یوجود داشته در داخل کشور جو روان

ندارند و  یگریچون عمال ابزار د. دکن جادیا

نمانده است وهر  یباق میتحر یبرا یزیچ

 ریتاث .است کننددروغیهم که م ییادعا

کشور  یها بر اوضاع اقتصاد میتحر

 یدرصد است و الباق 91تا  71 نانهیخوشب

ها و عدم نظارت و برنامه  تیریسوء مد

ن آلاگرا یعنی .است نیو اقدام مسئول یزیر

ها هم برداشته شود ما از  میتمام تحر

کرد تا  میعبور نخواه یمعضل اقتصاد

از  یاریبس. اصالح نشود تیریکه مد یزمان

ربط  چیانجام داد که ه توانیکارها را م

 تیو محدود میبه تحر یکننده ا نییتع

صادرات  شیافزا یبرا. از آن ندارد یناش

و صادرات با ارز  یدو جانبه مال یها مانیپ

و راه  دیرونق تول شتغال،ا یبرا ،یمحل

از  یریزودبازده و جلوگ یکارگاه ها یانداز

ارزش پول و  شیافزا یمورد، برا یواردات ب

 یرز، راه اندازمورد ا یاز خروج ب یریجلوگ

و مشتقات نفت و  یدست نییپا عیصنا

است  ییها راه حل ها نیا... و یمیپتروش

بر داخل و اعتماد  هیبا تک تواندیکه دولت م

در داخل کشور انجام دهد و  جوانانبه 

 .حل شود یادیتا حد ز یمسئله اقتصاد

مردم در مواجه  فهیوظ

 ست؟یمشکالت چ

که تا به امروز با  یراه دیما با زیمردم عز

 تیکرده اند، با جد یصالبت و با عزت ط

بدانند که  یرا قطع نیادامه دهند و ا

ردخواهدک ینیدشمن با مقاومت عقب نش
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معظم  امبه قول مق( ... ادامه مصاحبه) 

اذعان  ایاز کارشناسان دن یلیخ یرهبر

فشار ها اگر در هر کشور  نیکرده اند که ا

افتاد اما  یدر آن م یبود قطعا اتفاق یگرید

با مقاومت خودشان هر  رانیملت ا

 .خودش نشانده یرا سر جا ییزورگو

دشمن  یواه یمردم بدون واهمه از ادعاها

که  یهرا دیاز آن ها با یریپذ ریو بدون تاث

 .شروع کرده اند را با قوت ادامه بدهند

ثابت کرده اند که  شهیهم رانیالبته مردم ا

و اقدام  فهمندیجلو تر از همه مسائل را م

 .کنندیو از اهدافشان حفاظت م کنندیم

 

آنجا بزن و بکوب و  دیبا یعنی، «نشاط»"

 نینشاط ا[! باشد نهایامثال ا]و  یرقّاص

جوان سرزنده باشد،  یعنینشاط  ست؛ین

 یها برنامه پژمرده نشود؛ با ورزش، با فوق

نه با آن  زها،یچ نیآموزنده و جذّاب، با ا

از مدارس  یدر بعض ام دهیکه شن ییکارها

مراقبت  اهاشم دیرا با نهایالبتّه ا شود،یم

 تیمسئول یعنی د؛یدنبال بکن د،یکن

خود آموزش و  ی به عهده مشیمستق

 ".پرورش است

است که همه ما به  یاحساس ینشادما

و در خود، خانه، محل کار،  میدنبال آن

. میپرداز یآن م یمدرسه به جست و جو

آرامش  ،یقدردان یاحساس نیمشخصه چن

و عالقه به خود و  تیاحساس رضا ،یدرون

مسئله شاد بودن در مدارس .است گرانید

هدف آموزش و پرورش  ییخود به تنها

 لیاست در جهت ن یا لهیبلکه وس ستین

 یچراکه شاد.به اهداف آموزش و پرورش 

و  تیخالق ،یآگاه ی دهنده شیافزا

 گر لیدانش آموزان و تسه یها تیفعال

 یهمچنین شاد. آنهاست یروابط اجتماع

 یجسمو  یموجب حفظ سالمت روح

 دانش تیو در نها گردد یدانش آموزان م

به اهداف آموزش و  دنیرس یآموز را برا

 انسان کامل، سالم،  کی تیپرورش که ترب

در جامعه  یزندگ یو آماده برا نیمتد

 به  یابیتــرو دس نیاز ا. کند یم ایاست مه

نقش دانشجو در فرهنگ 

 ؟یاقتصاد یساز

 توانیدانشجو و دانشگاه را م ینیقش آفرن

و  عتو ارتباط صن یهم در بعد علم

و هم در  دید انیدانش بن دیدانشگاه و تول

 .یو گفتمان ساز یساز میتصم نهیزم

. دهمیم حیرا توض یدوم شتریبنده ب

همانطور که عرض شد هدف دشمن 

 انیدانشجو.مردم است یبرا یساز میتصم

ساز  میمردم تصم یبرا توانندیهم اما م

 .شوند

 

در چهار چوب  دیدر مدارس با یشاد

به اهداف  دنیرس یارزش ها و در راستا

شاد کردن . و پرورش باشد آموزش یاصل

 یمبتذل و ب یمدارس با زور ترانه ها

مشغول داشتن دانش آموزان به  ایارزش و 

 لیقب نیو از ا یا انهیرا یها یانواع باز

 یبه کلوپ ها لیها مدرسه را تبد تیفعال

خود  تیکند و از غا یم یو سرگرم یباز

شاد و  یالبته پخش ترانه ها. سازد یدور م

مذموم  یتیو متناسب با اهداف ترب دیمف

 . شود یم زین هیو چه بسا توص ستین

 یا و دوره یموقت دیدر مدارس نبا یشاد

 یدانش آموز در تمام ساعات دیباشد بلکه با

 تیکه در مدرسه حضور دارد احساس رضا

که در کالس  یکند ؛ درواقع چه زمان

که در زنگ ورزش و  یزمان ایدرس است و 

که  یزمان یبرد، حت یبه سر م حیتفر

و  قیدر حال تحق ایامتحان دارد و 

به مدرسه  نکهیاز ا یستیاست، با شیآزما

 کند یو کسب علم و دانش م رودیم

از مدرسه  نکهینه ا دیاحساس مسرت نما

باشد و هر صبح شنبه با غم و اندوه  یفرار

رفتن به  یمدرسه گردد، چه بسا برا یراه

 .باشد هداشت زین اقیمدرسه شور و اشت

با فکر خودشان و با عمل  دیبا انیدانشجو

به  یانقالب هیروح قیخودشان و تزر یانقالب

جامعه به مردم خدمت کنند، و همزمان 

 .کنند نییمردم تب یمسائل را برا

خسته  نییآنقدر تکرار کنند و از جهاد تب

نشوند تا حرف آنها به گفتار و گفتمان 

شد مردم  نیشود و اگر ا لیمردم تبد جیرا

 .رندیگیم میبر آن اساس تصم

هم ارز  نهین زمیپس نقش دانشجو در ا

تمام هدف و تمرکز و برنامه دشمن است 

نقش برآب  انیبا اقدام دانشجو تواندیکه م

  ممنون از شما                          .شود

 

 

 

است  یمهم در مدارس امر نیتحقق ا

و مسئول امر آن آموزش و پرورش  یضرور

تواند  یکالن م یزیاست که با برنامه ر

از مقوله نشاط ارائه و  یدرست فیتعر

مسئله و  نیکند، غفلت از ا ییسپس اجرا

و  یروح میمفاهرها گذاشتن مدارس از

 ریاخ عیچون وقا یمشکالتسبب بروز یروان

 یضرب االجل یقطعا انجام کارها د،شو یم

را  یآن مشکل قیدن مصادپنهان کر یبرا

بعد  یکند و ممکن است چند یحل نم

. خاکستر سر بر آورد ریاز ز یدوباره آتش

 ،یرکت در بستر شاداب سازح

 نیادیگسترده و بن راتییمستلزم تغ

 .استدر نظام آموزش و پرورش 
و  یدرس یبرنامه ها یمحتوا یشاداب ساز

مشارکت دانش  شیافزا س،یتدر یروشها

 تیو کم تیفیآموزان در مدرسه، ارتقا ک

دادن به  تیاهم ،یامکانات آموزشگاه

فوق برنامه، ارتقاء ارتباط  یها تیفعال

 یحرفه ا یژگیبا مدرسه، توجه به و نیوالد

و  دیجد سیتدر یمعلمان، ارائه روشها

و  یدرس یدر برنامه ها رییفعال، تغ

 ،یزیرنگ آم: لیاز قب ییها تیفعال

کالس و مدرسه،  زیو تجه یفضاساز

 یضمن خدمت معلمان برا یآموزشها

 یم د،یجد سیتدر یبا روشها ییآشنا

راه حل های این موضوع تواند از جمله 

  .باشد
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دولت  یانقالب اسالم یروزیپ یاز ابتدا

را براساس  رانیرابطه خود با ا کایآمر

گذشته از . و تخاصم بنا نهاد یدشمن

از  یکی میگوناگون، تحر یتوطئه ها

 هیعل کایآمر یشگیو هم یاصل یابزارها

سخت  یدر روزها. رفت یبه شمار م رانیا

 رانیکه واردات سالح به ا یلیجنگ تحم

رفته  شیصدام به پ رتشممنوع بود و ا

ملت . آن روز مجهز بود یسالح ها نیتر

خود و استفاده  یها ییابا اتکا به توان رانیا

جنگ را  نیکشور توانست ا یها تیاز ظرف

 لیدل دیشا. پشت سر بگذارد تیبا موفق

صدام جهت  قیتشو یها برا ییکایآمر

آنان از عدم  ینیب شیپ رانیحمله به ا

مقابل ارتش  امتما جهت استق ییتوانا

در استفاده  ییمجهز صدام و عدم خودکفا

 ینیب شیپ نیهم. بود ینظام زاتیاز تجه

و تصور غلط باعث شد که صدام به عنوان 

شکست  کایآمر یاز نوکران منطقه ا یکی

به  تیرا متحمل شود که در نها ینیسنگ

 یدر دوره کنون. سقوط نظام بعث ختم شد

فرض  شیپ با کایکه آمر رسدیبه نظر م زین

 ییو عدم توانا بیع یدارا ض،یاقتصاد مر

 میدست به تحر انیرانیآن توسط ا تیریمد

بنابر نظر . زده است یهمه جانبه اقتصاد

عمده  یو خارج یاغلب کارشناسان داخل

 جهینت رانیا یکنون یمشکالت اقتصاد

 یوابستگ) کشور  یساختار اقتصاد راداتیا

  م،بودجه کشور به فروش نفت خا% 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینگینقد ،یموجود در ساختار بانک راداتیا

 ،یاتیبودن نظام مال وبیباال،مع اریبس

...( از کاالهاو یاریبه واردات بس یوابستگ

خود تنها  یبه خود میباشد و تحر یم

شده است به  یمشکالت کنون% 71باعث 

ها در کنار مشکالت  میتحر گرید انیب

کنند و  یم دایکشور معنا پ کی یاقتصاد

 ..خواهند بود رگذاریثتا

از % 71کرد؟ جهت رفع  دیحال چه با

عناصر قدرت خود را  یمشکالت اقتصاد

را با مسکن درمان % 91و آن  میمعامله کن

دوباره سر باز  گرید یتا در روزگار میکن

در زمان  نکهیا ایکند و متورم شود؟ و 

تمام  بایتقر ییکه باعث شناسا میتحر

شده،  ورکش یمشکالت ساختار اقتصاد

 یا شهیبر حل رباال زده تا عالوه  نیآست

کشور و مقاوم  یمشکالت نظام اقتصاد

اثر % 71( یاقتصاد مقاومت) کردن آن

 میتحر. خود رفع شود یبه خود یمیتحر

 تیگرچه باعث محدود یاقتصاد یها

توانند به عنوان  یشوند اما م یم ییها

جهت حل مشکالت  یمناسب یبسترها

 یم. کشور عمل کنند کیاقتصاد  یداخل

آن به چند نمونه  اریبس قیتوان از مصاد

 :اشاره کرد لیذ

باال،  ینگیجهت حل مشکل نقد( 9

 یکاریکاال و ب هیرو یبه واردات ب یازمندین

. کشور را گسترش و رونق داد دیتول دیبا

  نیکشور ژاپن که در حال حاضر بهتر

 

 

 

 

 

 

 

 

کند،  یم دیخودرو را تول یجهان یبرندها

در صنعت  ییخودکفا هتج یروزگار

 یشرکت ها ت،یفیبا ک یخودرو

موجود در کشورش را  یخارج یخوروساز

از خودروسازان  تیکرد و با حما لیتعط

چند سال  یتوانست در ط یداخل

حال .کند دیرا تول تیفیباک یخودروها

بستر را  نیکشور ا یو مشکالت ارز میتحر

مختلف  عیما در صنا ییجهت خودکفا

که کشور  یاگر زمان. تفراهم کرده اس

استقالل  یو دولت ها دیاز هم پاش یشورو

مانده از زمان  یباق یسالح ها افتهی

جهت  رانیرا به حراج گذاشتند، ا یشورو

نمود هرگز به قدرت و  یآن اقدام م دیخر

 ینم یکنون یو موشک ینظام شرفتیپ

 یبرا یاقیو اشت لیتما رایز. دیرس

 نکهیاکما . ماند ینم یباق ییخودکفا

تالش  جهیما نت یهسته ا شرفتیپ

 یدانشندان کشورمان بدون کمک کشورها

 .باشد یم یخارج

باعث شده کشور در  یارز میگرچه تحر( 7

 نیدالر با مشکل مواجه شود اما هم نیتام

به  یتواند ما را از بند و وابستگ یم میتحر

سال  دیکه با نکهیبخشد کما ا ییدالر رها

با  و میشدیمها قبل از آن مستقل 

از  ریغ ییمختلف جهان با ارزها یکشورها

نتواند هر  کایتا آمر میکرد یدالر مبادله م

 گریزمان که اراده کرد در تجارت ما با د

 .کند جادیکشورها اخالل ا
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جوانان در یکی از مسائی مبتال به همه ی 

عصر حاضر خال خویشتن شناسی واقعی 

خویشی که یا در کتاب نوشته شده . است

در ) باشد و یا اینکه در مقابل دیدگان

ظاهر شود؛ بدون شک تمسک ( قامت الگو

به راه دوم نوعی نسبی گرائی را به وجود 

کسی که :به این معنا که . می آورد 

خویش نوشته شده و معیار را نداند نمی 

اند فردی را که رو به رویش قرار گرفته تو

را الگو بداند یا نداند؟ و این خود عامل 

غفلت و سوء استفاده از یک 

طرف و بیهوده زندگی 

کردن از سوئی دیگر می 

 .شود

سالح جوانان در 

پیچ تاریخی عصر 

احساس حاضر 

آگاهی به 

خویشتن 

است؛ خویش 

کسی .واقعی 

که می داند 

ازکجا 

ر دارد و به کجا خواهد آمده در کجا قرا

 ...رفت

رهبر انقالب در تبیین این خویش واقعی 

عرصه ای را در برابر جوانان گشود که 

 .جوان مومن انقالبی نام داشت

جوانی که از الیه های خودسازی عبور 

این . کرده و نهایتا به تمدن سازی می رسد

جوان شاید در نگاه اول کیلومترها با 

فاصله داشته باشد ولی خویش موجود ما 

 .دست یافتنی است 

او کسی است که گذشته خود را به  -

خوبی می داند و تاریخ می خواند و پای 

بند به تعلقات معنوی، سرزمینی و 

خود را همواره در برابر .خانوادگی است 

خدا می بیند؛ مخلص است یعنی کار را 

برای خدا انجام می دهد نه برای خوشامد 

ل امر به معروف و نهی از منکر دیگران ، اه

 ( اما اجازه سو استفاده نمی دهد)است 

اهل دعا، اعتکاف و خوش بین به فرهنگ 

 . اسالم است

بالعدل قامت السماوات و )میانه رو است 

نه در عبادت افراط می کند و نه ( االرض

 .در برخورد با دیگران اهل تفریط است

خوش روحیه است و در ارتباط 

به دنبال هم افزائی  با دیگران

عقایدش متقن، . است

مستدل و ثابت است نه 

معتقد به استقالل . ارثی 

فکری است و در مقابل 

موافقان عقیده اش به دنبال 

کسب دانش بیشتر و اقناع 

مخاطب است و در مقابل مخالفان 

عقیده اش به دنبال کسب 

دانش بیشتر و    

اقناع 

ده مخاطب است و در مقابل مخالفان عقی

اش با جدال احسن بحث می کند و از 

 .بدگوئی و سرزنش دیگران نمی ترسد

چنین جوانی با درک از شرایط زمان و  

مکان و درک تاثیر علم نافع بر رشد روح و 

روان  انسان و درک تناسب بین افزایش 

کشف قوانین )ایمان و افزایش دانش 

در مسیر علم ( خداوندی و نظم کائناتی

و در قید و بند موانع . دگام بر می دار

نیست و به دست به کار انقالبی می زند و 

دروازه های دانش را می گشاید و هر کجا 

که باز می ماند به خدا توکل می کند و هر 

چه پیش می رود بر ایمانش افزوده می 

 .شود 

چنین جوانی صرفا در قالب عبودیت و 

ضمن پیشرفت در آن ها . دانش نمی ماند 

زه و مطالبه گر است، انقالب را ، پرانگی

خوب می شناسد، مبانی امام و انقالب را 

. خوب می داند و آن ها را تقویت می کند 

و به آنان ایمان و یقین دارد، هر کجا الزم 

 .باشد از آنان دفاع می کند

 اخالق، بشریت، تفکر، اندیشه ، )دشمن 

شناس است، آگاهی سیاسی ( دین و کشور

به استقالل کشور پای بند و بصیرت دارد، 

است، آرمان گراست، تقوای دینی و 

و هیچگاه نا امید از آینده ای . سیاسی دار 

 . نیست که خود او در حال ساختنش است

این چنین انسانی که از سوئی عالم است و 

از سوی دیگر عابد و نهایتا انقالبی و جمع 

گرا آماده ی پذیرش مسئولیت های بزرگ 

 .است و خدمت جهادی

اوست که می داند از کجا آمده در کجا 

قرار دارد و به کجا خواهد رفت ؟ ومعیاری 

 است برای دیگران

 ..................وهمواره در خط مقدم  
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اقتصاد از بنیان های اساسی زندگی 

مدیریت اقتصادی در توانایی . است

ای وابسته به  زندگی شخصی و حرفه

دانش و مهارتی است که از سنین 

 . اولیه کودکی شکل می گیرد

 

از این روست که برنده جایزه نوبل اقتصاد،  

پروفسور آمارتیاسن، بر این باور است که 

یادگیری سواد مالی در دوره کودکی، نسل 

ی مالی آینده جامعه را برای زندگی با توانای

 . مطلوب آماده می سازد

رفتارهایی که از افراد جامعه ظهور پیدا  

کند ناشی از نوع بینش ها و نگرش  می

هایی است که در فرایند تربیتی خویش 

کسب می کنند،که به نوعی مهمترین 

گیری گرایش ها و  عامل در شکل

 . رفتارهاست

از این مسئله اهمیت و ضرورت تربیت 

شود که همواره مورد  اقتصادی معلوم می

توجه برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در 

کشورهای پیشرفته بوده که البته منطبق 

بر دیدگاههای آنها از زندگی مطلوب است 

و برای اجرایی نمودن آن نظام آموزشی 

تدارک دیده اند به طوری که صدها مرکز 

آموزشی به این امر پرداخته و صد ها 

کان تا بزرگساالن را میلیون مخاطب از کود

 . تحت پوشش قرار می دهند

جهان امروز در یافته که آموزش و تربیت  

هدف . گذاری ملی است افراد نوعی سرمایه

از این آموزش ها، فهم خوب و کافی از 

دانش اقتصاد برای آحاد جامعه است به 

نحوی که در مسائل اقتصادی شخصی و 

سیاستهای اقتصادی کشور درک و قضاوت 

 . رفتار عقالنی صحیحی داشته باشد و

اما در جامعه ما به علت نبودن آموزش 

صحیح فرد در هنگام ورود به زندگی 

خانوادگی و عهده دار شدن مسئولیت های 

اجتماعی فاقد دانش و اصول اولیه 

اقتصادی است و در تحوالت اقتصادی، 

توانایی کافی از خود بروز نداده و در 

عقالنی و مبتنی بر  مواجهه با آنها رفتار

ارزش ها و مقتضیات ملی از خود نشان  

آموزش های رسمی و غیر . نمی دهد

رسمی نیز مانند آموزش و پرورش و رسانه 

ها بر اساس عقالنیت اسالمی  و بومی 

 . نیست

بر اساس تئوری های جدید علمی آن 

دسته از سیاست های اقتصادی موثر و 

مناسبی  مفید خواهند بود که مردم رفتار

را در پاسخ به آنها از خود نشان دهند چرا 

که در غیر این صورت با شکست مواجه 

پاسخ مناسب هم از طرف . خواهند شد

مردم ناشی از آگاهی و اندیشه و چارچوبی 

سازگار و منطقی است که این امر از طریق 

تربیت و آموزشی منسجم امکان پذیر 

 . است

ز انتشار دانش اقتصاد در مدارس ا

وظایف واحدهای آموزشی است و 

آموزش سواد مالی و کارآفرینی 

باید از همان سنین کودکی 

در بستر مدرسه و آموزش 

چرا که . قرار بگیرد

در سنین ابتدایی 

زندگی ارتباط بین 

سلول های مغز 

بسیار است و 

ضریب 

حساسیت 

یادگیری 

در انسان 

به طور 

چشمگیری 

. باال می رود

 در سند تحول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش و پرورش به مسئله آموزش اقتصاد 

و سواد مالی اشاره شده ولی جای خالی 

 . آن در مدارس به وضوح دیده می شود
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 از  یا زهیآم ت،یطرح وال

 .است رتیو معرفت و بص تیمعنو

 ( :ع)قال الباقر

علی الصالة والزکاة : اإلسالم علی خمس  بنی

ولم ینادَ بشیء کما نودی .والصوم والحج والوالیة

 !بالوالیة، فأخذ الناس بأربع وترکوا هذه

 یادیز یها یخلقت با دو راه یبشر از ابتدا

ها و  یدو راه نیهم دیشا  روبه رو بوده است و

 .داده است لیما را تشک یانتخاب ها زندگ

 مانیدر مکه به رسول خدا ا یکم یعده ا

 .دادند لیرا تشک یامت یها هیآوردند و پا

 ریشد و به تعب لیتشک یبعدها که امت اسالم

حجاز وارد اتوبان محمد  یجامعه  یامروز

سخت و حساس  یرسول اهلل و اسالم شد،دو راه

 :میبگو یخودمان ...آمد شیو امامت پ تیوال

 هیعل) یعل ریآنها که وارد جاده و مس

حسن  ابانیوارد خ دیشدند بعدها با(اسالم

سکه  یکه صدا فیاما ح شدندیم(ع)یمجتب

 !داد بیمفسر بزرگ قرآن را هم فر یامو یها

 (!ع)نیسرخ حس ریو بعدها مس

داشت  ادامه  تیهدا یرهایها و مس ابانیخ نیا

 چهارم متوقف ابانیدر خ یعده ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...هفتم ابانیدر خ گرید یا شدند،عدهیم

و   و کوچه رهایها و مس ابانیخ نیاما هنوز هم ا

 ...ادامه دارد تیهدا یپس کوچه ها

( ره)ینیامام خم ابانیوارد خ یادیز یگروه ها

را  یامام خامنه ا ابانیخ یشدند اما بعد حت

 ...ندرا فراموش کرد تیهم قبول نکردند و وال

از کجا بود،چه شد  انیآقا نیکار ا بیاما ع

را  نیرا تنها گذاشتند و حس( ع)یحسن مجتب

 ...اوریو  اری یدر کربال ب

شد بعد  ه،چهیلیآمد و بعد اسماع هیدیچه شد ز

 ...را گم کردند تیوال یصغر بتیغ

عمل نکردند ( عج)چه شد به خواست امام زمان

ن سوال ها یجواب ا ...و به فقها رجوع نکردند

 ...م انقالب استرهبر معظ اتیدر منو

 !یرتیو بص یو معرفت یضعف معنو

 یحق را از ما م صیکه قدرت تشخ یضعف

 !ردیگ

ما هست که خود را  یفرصت برا نیبحمداهلل ا

و معرفت  تیمعنو یعنیسه سالح مهم  نیبه ا

 ...میکن زیتجه رتیو بص

 

و  تیاز معنو یا زهیآم تیطرح وال  قتایحق

 ...است رتیو بص فتمعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انقالب از سال  زیکه رهبر عز ییواژه ها دیکل

 ...شوند یتا بحال متذکر م 22

خود را نسبت  ی فهیحال نوبت ماست که وظ

خود را  ی فهیشهدا وظ!میانجام ده تیبه وال

را حفظ  بهیط یشجره  نیانجام دادند و ا

 میکردند و به نسل امروز که ما جوانان هست

 .دادند لیتحو

بحث دارد و  یساعت ها جا تیوال تیهما

دوره ها  نیما را به شرکت در ا تیاهم نیهم

 .کند یم بیترغ

کنم و از  یبه قرآن رجوع م تیوال تیدر اهم

من  خرجهمیامنو  نیالذ یاهلل ول» ی هیآ

 .طلبم یاستمداد م«...النور یالظلمات ال

برگزار تر  انشاءاهلل امسال شاهد هر چه باشکوه

 . میباش ورهد نیشدن ا
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