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یکــی از سیاســت های اصلــی اســتکبار از ابتــدای  سخــن
پیروزی انقالب اسالمی، از کار انداختن تولید کشور هفتــــه

بود: »از اّول انقالب این سیاست استکبار بود، و در 
ایــن ده پانــزده ســال اخیــر خیلــی روشــن ]شــد[؛ 
سیاستشان از کار انداختن تولید کشور بود؛ سیاست دشمن 
این بود. این تحریم ها و این حرف ها همه برای این بود که در 
کشور، تولید از کار بیفتد؛ تولید که از کار افتاد، کشور تهیدست 
و محتاج می شــود، چشــمش به دست این و آن است. هدف 
مهــم و نهایــی فشــار اقتصادی، از کار انداختــن تولید بود.«     
1401/02/19 امــا کارگــران بــا ایســتادگی در خــط مقــدم جبهه 
اقتصادی و تولید کشور و پیشگامی در این عرصه نقش مهم 
و بی بدیلی را در مقابله با توطئه دشمن ایفا کردند: »کارگران 
ما در صف مقّدم ایستادند و نگذاشتند این اّتفاق بیفتد. اگر 
شما می بینید تولید کشور در یک مواردی در برخی از سال ها 
حّتی بیشــتر هم بوده، به معنای این اســت که کارگران ما در 
میدان اقتصادی، در صفوف مقّدم، ایستادند.«     1401/02/19 
بنابراین، »کارگر، ستون فقرات اقتصاد و ستون فقرات تولید 
اســت. البّتــه مــن بارهــا گفته ام که هر بخشــی ســهمی دارد؛ 
کارآفریــن و کارفرمــا و کارگــر و مدیــِر دولتی هر کدام ســهمی 
دارند... اّما نقش کارگر را به عنوان محوِر حرکِت کار و فّعالّیت 
و اشتغال در کشور، بایستی ]به عنوان[ ارزش معّرفی کرد که 
مایه ی سربلندی باشد.«     1396/02/10 و »اگر یک کشور مایل 
ی 

ّ
است که اقتصاد پیشرفته ای داشته باشد، اقتصاد مستقل

داشته باشد، رونق اقتصادی به معنای واقعی داشته باشد، 
باید به قشــر کارگر اهّمّیت بدهد؛ چون کارگر، ســتون فقرات 

اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.«     1396/02/10

    بهبود تولید با مهارت افزایی کارگران
بــرای اینکــه کارگــران بــه بهتریــن شــکل نقش خویــش را در 
بخــش تولیــد کشــور ایفــا کننــد، بایــد کیفیــت کار خویــش را 
بهبود بخشند. مسائل مهمی در افزایش کیفیت کاِر کارگران 
تأثیرگــذار اســت و در ایــن زمینه دولت، مدیــران، مردم و خود 
کارگر مسئولیت های مشــخصی دارند، مانند مهارت افزایی: 

»کارهایــی کــه بایــد انجــام بگیرد تــا کارگر 
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گناه موجب عدم مقاومت انسان در 
بزنگاه ها است

اجتناب از گناه اولین توصیه اهل سلوک است

حضور انتشــارات انقالب اسالمی 
در نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران
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دانشگاه آرمان گرای انقالبی
چرا باید نسبت به »هویت زدایی« و »آرمان زدایی« از دانشگاه حساس بود؟

بعد از پایان ســـالهای دفاع مقّدس...تصّور این بود که بعد از گذشـــت آن ســـالها دیگر قضایا تمام شـــده است، دیگر آن روحیه ها نیست، 
دیگر آن آدمها نیســـتند، خیلی ها هم میگفتند آن یک دوره ی مخصوصی بود و گذشـــت؛ ســـالهای فعلِی ما نشـــان داد که تصّور آنها غلط 
بوده و جوانهای مؤمن، ُپرشور، فداکار، باگذشت، که حاضرند با شجاعت تمام در راه دفاع از حق، دفاع از حقیقت، دفاع از حرم اهل بیت 

ِبایستند و حّتی جانشان را کف دست بگذارند ]وجود دارند[.       139۷/12/22  

مزار: گلزار شهدای روستای کامیکالی بابل

مدافعان حرم تبلور وجود جوانان مومن و فداکار در زمان حاضر است    
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم حسن رجایی فر

شهید هفته  

محل شهادت: خان طومان - سوریه تاریخ شهادت: 1395/2/17

نگاهی به تأکیدات رهبر انقالب درباره رسیدگی به مطالبات و مشکالت جامعه کارگری

کارگران، ستون خیمه تولید
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چرا باید نسبت به »هویت زدایی« و »آرمان زدایی« از دانشگاه حساس بود؟

آرمان گرای انقالبی دانشگاه 

یادداشت هفته

رهبر انقالب در دیــــدار اخیر خود با دانشــــجویان گفتند: 
»آن چیزی که در درجه اول باید دغدغه اش را داشــــت و 
برایش نگران بود، هویت زدایی و آرمان زدایی از دانشگاه 
اســــت.«  1401/2/6به مناســــبت اهمیت و برجســــتگِی 
متمایز این مسئله بلندمدت، دو مفهوم »هویت زدایی« 
و »آرمان زدایی« از دانشــــگاه و امتدادهــــای عینی آن ها 

بررسی و تحلیل می شود.

    انقالب در ذات خود، یک »چرخش هویتی« بود
رهبــــر انقــــالب می گوینــــد: »کار بزرگی که انقــــالب برای 
دانشگاه کرد عبارت بود از هویت بخشــــی به دانشگاه و 
به تبع هویت بخشی به ملت ایران و این احساس هویت، 
منتهی شد به اینکه دانشگاه در مقابل قدرت های غربی، 

احساس ضعف و حقارت نکند.«     1401/2/6
انقالب اســــالمی، هم "مضمــــون هویتی" داشــــت و هم 
"غایــــات هویتی"؛ یــــک انقــــالب اجتماعــــِی تمام عیار که 
موجبات "جابه جایِی تاریخی" را فراهم کرد و جامعه ایران 
را از "امتداد تجدد کورکورانه" خارج ساخت و به "خویشتن 
فرهنگی" اش بازگرداند. جامعه ایران از مشــــروطه به این 
سو، در گرداب تاریخ تجدد جاهلی غلتیده بود و روزبه روز، 
بیشــــتر در این مرداب فرومی رفت و چه  بسا اگر انقالب به 
وقوع نمی پیوســــت، جامعه ایران از همه جهات به یکی از 
دنباله های تقلیدی و استحاله شــــده تجدد غربی تبدیل 
می گردید و به طور کلی از هویت و ســــنت تاریخی خویش 
گسسته می شد؛ اما انقالب از راه رسید و تاریخ متفاوتش 
را در برابر تاریخ عالِم تجددی نشاند و آن را از دامنه حیات 
جمعِی مردم ایران بیرون کرد. این هویت جدید، هم عمق 
دینی داشــــت و از متن جهان بینی اسالمی برمی خاست، 
هم آشــــکارا در مقابل اســــتیالی تجدد غربی بود و آن را 
برنمی تابیــــد؛ ازاین رو، جامعــــه ایران از جمله دانشــــگاه 
توانست با تکیه بر همین "قابلیت نرم"، در برابر تحمیل ها 
و فشارها و الزام های تجدد غربی بایستد و مقاومت کند و 
به مسیر تاریخی خود ادامه بدهد؛ پس "مقاومت"، چنین 
ریشه ای داشته و دارد و با از خاک بیرون افتادن این ریشه، 
همه چیز از دســــت خواهــــد رفت و ســــنگرهای مقاومت 

فروخواهد پاشید.

    هویت زدایی به معنی زدودِن »مِن فرهنگِی« ماست
رهبــــر انقالب بر ایــــن باورند کــــه: »هویت زدایــــی، یعنی 
مبانی اندیشــــه ای و رویکردهای تاریخی و ملی و گذشته 
کشــــور و گذشــــته انقالب تحقیر شــــود، کارهای بزرگی 
کــــه انجام گرفته کوچک نمایی بشــــود؛ عیــــوب، ده برابر 
بزرگ نمایی شــــود. آن وقت به جای این هویت، منظومه 
فکرِی غرب جایگزین شود که یک نمونه اش همین سند 
2030 آمریکایی هاست که این، مظهر سلطه نواستعماری 
غربی در زمان ماست.«     1401/2/6 هویت با جنگ سخت 
از دست نمی رود و متالشی نمی شــــود، بلکه باید جنگی 
متجانس با سرشــــت آن انتخاب شود و این جنگ، "جنگ 
نرم" و به صورت خــــاص، "جنگ فرهنگی" اســــت؛ "جنگ 
فرهنگی" نیز با اندیشــــه و فکر و معرفت و تاریخ و سنت 
و ســــبک زندگی ســــروکار دارد و از اندوخته های پیشینی 

و ســــرمایه های معنوی حکایت می کنــــد. جامعه ای که 
احســــاس کند ذخیره تاریخــــی نــــدارد و از درون، تهی و 
بی مایه اســــت به ناچار دست نیاز به ســــوی دیگری های 
فرهنگی دراز می کند؛ پس، باید ارتباط جامعه را از گذشته 
فرهنگی اش گسســــت و حال کنونی اش را وخیم تصویر 
کرد تا خویش را ببازد و گرفتار هراس و حقارت و فقر شود. 
در این  حــــال، خودبه خود "عقب نشــــینی" خواهد کرد و 
در دیگری، "هضم" و "مســــتحیل" خواهد شد. با "روایت 
دروغیــــن" و "وارونه نمایی" می توان چنین حســــی را در 
مردمان یک جامعه ایجاد کرد و آن ها را مرعوب و منفعل 
ساخت. این روندی است که غرب در دوره تاریخی اخیر در 

پیش گرفته و "استعمار نو" نام دارد. 

    حساســــیت بــــه ارزش هــــای آمریکایی، ناســــازگار با 
ایدئولوژی زدایی است

رهبر انقالب معتقدنــــد کــــه: »ایدئولوژی زدایی، همان 
هویت زدایی است؛ ایدئولوژی، تفکر و ارزش ها، هویت یک 
ملت اســــت. امروز قبله  این ها آمریکاست و آمریکایی ها، 
دائم روی ارزش هــــای آمریکایی تکیه می کنند؛ درحالی که 
ارزش های آمریکایی، یعنی همــــان ایدئولوژی، اما این ها 

حاضر نیستند این را از آمریکا یاد بگیرند.«    1401/2/6 
دهه هاســــت که جریان فکری و رسانه ای در غرب، توصیه 
بــــه "ایدئولوژی زدایــــی" می کنــــد و انقالب را به ســــبب 
اینکه ریشــــه در "دیــــن" دارد و از زوایه دین به انســــان و 
جامعه و تاریخ می نگرد و مناســــبات خویش را بر اساس 
رویکرد دینی تعریف می کند، محکــــوم می نماید. در این 
چهارچوب، "گرایش هــــای دینی" از قبیــــل "رویکردهای 
ایدئولوژیــــک" و ایــــن رویکــــرد نیــــز به معنــــی گریــــز از 
واقعیت های عینی و دورشــــدن از بی طرفی است. این در 
حالی است که غرب متأخر، هرگز از ایدئولوژی تهی نشده 
اســــت و واقعیت را مبنای عمل خویش قرار نداده، بلکه 
فقط به سوی "ایدئولوژی های بشرساخته" حرکت کرده و 
"ارزش های سکوالر" را برگزیده است؛ پس، غرِب متجدد 
همچنان به ارزش ها وفادار است، اما "ارزش های سکوالر 
و دنیوی" که همگی اعتباری و برساخته هستند و از هیچ 
حقیقتی دفــــاع نمی کننــــد، بلکه مفســــده انگیز و باطل 
هســــتند. در این  حال، باید پرســــید که غرب به چه سبب 
باید انقالب را به "ایدئولوژیک بــــودن" متهم نماید؟! اگر 
"دین" مبنای طراحی حیات اجتماعی قرار بگیرد، به ورطه 
"ایدئولــــوژی" فروافتاده ایم و اگر "لیبرال-دموکراســــی" 
بر این جایگاه تکیــــه بزند، چنین حکمی روا نیســــت؟! اگر 
ایدئولوژی از سلســــله ارزش های به هم پیوسته حکایت 
می کند، چــــه تفاوتی اســــت میــــان "دیــــن" و "لیبرال -

دموکراســــی"؟! از اینجا مشــــخص می شــــود که سخن 
ناگفته و پنهان  نگاه  داشته شــــده غرب، "تعارض با دین" 
اســــت، اما این ســــوگیری در زیر تعبیر فریبنده مخالفت 
با ایدئولوژی و رویکردهای ایدئولوژیک، جاســــازی شده 
است. جالب اســــت که نیروهای روشــــن فکر وطنی که به 
تجدد وابســــته اند و جز تکرار و گرته برداری و تقلید، هنری 
ندارند، در برابر این تعارض و تناقض بزرگ، سکوت اختیار 
می کنند و همچنــــان انقالب را به "عبــــور از ایدئولوژی" و 

حاکم کردن "عقالنیت" و "علــــم" و "منفعت" و "واقعیت" 
فرامی خوانند. 

     آرمان زدایی
»آرمان زدایــــی، یعنــــی بی تفاوت کــــردن افراد نســــبت 
به فقر و فســــاد و تبعیض و نســــبت به ســــلطه فرهنگ 
غربــــی، کم انگیزه شــــدن دربــــاره شــــاخص های انقالب 
اسالمی از جمله شــــاخص ایســــتادگی در برابر ظلم، زیر 
بار زورگویی نرفتن، بازگشــــت به اســــالم ناب و رد تحجر و 
واپس گرایــــی.«    1401/2/6آرمان ها همــــان "هدف ها" 
و "مقاصد"ی هســــتند کــــه جامعه باید به سوی شــــان 
حرکت کند تا بــــه "مدینه فاضله" تبدیل شــــود. آرمان، از 
"صورت مطلوب" و "وضــــع برگزیده" حکایــــت می کند و 
ناظر به مقصد نهایی است. به عبارت  دیگر، آنچه باید شد 
و آنچه باید به آن دســــت یافت، در کلمــــه آرمان خالصه 
شده اســــت. جهت گیری دیگر استعمار نو، "زدودن حس 
آرمان خواهی" از جامعه و دانشــــگاه اســــت؛ یعنی وضع 
به گونه ای رقم بخورد که دانشگاه احساس کند آرمان ها، 
"شــــعارها"یی بیش نبوده و دســــت یافتنی نیســــتند و 
نبایــــد در جســــت وجوی "ناکجاآباد" بود؛ پــــس، باید به 
واقعیت های موجود، تن در داد و تســــلیم شــــد و عقب 
نشست. به  بیان  دیگر، اگرچه آرمان ها برای ایجاد "بسیج 
انقالبی" بسیار مفیدند و هر انقالبی، خواه ناخواه، وعده 
برپایی "بهشــــت زمینی" را به مردم می دهــــد، اما چندی 
پس از اینکه انقالب به قدرت رســــید و به نظام سیاســــِی 
مســــتقر تبدیل شــــد، بر ســــر عقل می آید و از شعارها و 
دغدغه های ذهن زده نخســــتینش، یکی پس از دیگری، 
عقب می نشــــیند؛ ازاین رو، گفته می شود که انقالب، یک 
"هیجان کوِر جمعی" و "آرمان خواهِی نامعقول" است که 
راه به جایی نمی برد و در صورت کامیابی، شکست خواهد 
خــــورد و به تدریج و بر اثــــر روزمرگی، همه چیــــز، "عادی" 
خواهد شــــد. این در حالی اســــت که آرمان های "انقالب 
اســــالمی"، همان آرمان هــــای "انبیای الهی" هســــتند و 
انقالب ایران، پرتو و شعاعی از آن انقالب ها و خیزش های 
عظیم و قدسی است و از این جهت، هرگز این گونه نیست 
که واقعیت، آن ها را برنتابد. ایــــن آرمان ها، برآمده از متن 
تفکر قرآنی هستند و انقالب نیز سربرآورد تا فرهنگ قرآنی 
را بر گستره جامعه، حاکم گرداند. به  این  ترتیب، آرمان های 
انقالب اســــالمی، همگی "ممکن" و "مقدور" و "شدنی" 
اســــت و ما نیروهای انقالبی در چهارچــــوب نظریه "نظام 
انقالبی" باید به ســــوی غلبه یافتن ایــــن آرمان ها حرکت 
کنیم. آری، دشــــواری های فراوانی وجود داشته و خواهد 
داشــــت، اما مگر باید مســــیر واقعیت ها، هموار و سهل 
باشد و آرمان های انقالبی به ســــادگی محقق شوند؟! و 
مگر در کنار واقعیت های منفــــی، واقعیت های مثبت نیز 
حضور ندارند؟! و مگر در طول چهار دهه گذشته، بسیاری 
از واقعیت های منفی را شکســــت نداده ایم یا به سالمت 
از آن ها عبور نکرده ایــــم؟! نه آرمان ها به آســــانی تحقق 
می یابند و نه همه واقعیت ها، بازدارنده و مخالف خوان 
هستند و این همه، طبیعی و جزو ســــنت های اجتماعِی 

این عالم هستند.
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جوانـــان و نوجوانان عزیز من! همه شـــما میتوانید در کشـــورتان 
نقش پیدا کنید. یک روز نقش، نقش »حسین فهمیده« بود؛ یک روز 
نقشهای دیگر است. در زمینه مسائل دینی، مسائل فرهنگی، مسائل 
سیاسی، مسائل اخالقی، آینده نگری، امیدبخشی، نشاط دادن به 
محیط پیرامون خود و تعّبد و تقّید و پایبندی به شریعت اسالمی - 
که ســـرمایه سربلندی فرد و جامعه است - میتوان مجاهدت کرد. 
البّتـــه در آنهـــا، دادِن جان مطرح نیســـت؛ اّما هّمت و اراده و تصمیم 
الزم دارد. همه میتوانید در مدارس، در دانشـــگاهها، در محیطهای 
کار و غیره، نقش ایفا کنید. جواِن زنده و بانشاط و ُپرامید و پاکدامن، 
میتواند یک تاریخ را بیمه کند. به همین جهت است که روی جوانان 
م، 

َ
کشورهای دنیا، صهیونیست ها و استعمارگران و کمپانیداران عال

سالها کار و تالش کردند تا شاید بتوانند نسلهای جوان را فاسد کنند؛ 
اراده و امید را از آنها بگیرند؛ آینده را در چشم آنها تیره و تار کنند؛ آنها 
را به آینده مأیوس نمایند و دچار مشـــکالت عصبی و اخالقی کنند. 

آنچه در دنیا میبینید، تصادفی نیست.    13۷۷/0۸/0۸ 

جواِن بانشاط و ُپرامید و پاکدامن، 
میتواند یک تاریخ را بیمه کند

خطبه های انقالب  

گناه موجب عدم مقاومت 
انسان در بزنگاه ها است 

به رسم آیه ها  

امروز شـــما جوانها، راه خدا، راه توّســـل، راه دعا، راه بهره مندی از 
ادعیـــه ی زاکیه ی حضـــرت بقّیة اهلل � را برای خودتـــان باز کنید؛ 
راه اســـتفاده ی از ایـــن دعاهـــای مأثـــوری که از ائّمه رســـیده برای 
خودتان باز کنید، از اینها اســـتفاده کنید. بعضی از دعاها واقعًا با 
سندهای صحیح در روایات هست که انسان وقتی نگاه میکند لّذت 
میبـــرد. خود همین دعاهای صحیفه ی ســـّجادّیه، همه از همین 
قبیـــل اســـت؛ این باب را برای خودتان باز نگـــه دارید؛ پرهیز از گناه، 
اساسی ترین کارها است. اّولین توصیه ی این کسانی که در راه های 
ســـلوکی حرکت میکردند و ما ارادت به اینها داشـــتیم و عالقه مند 
]اینهـــا بودیم[، بـــه جوانها و ما -که آن وقت جوان بودیم- همین 

بود که میگفتند سعی کنید از گناه اجتناب کنید.   1396/06/06 

اجتناب از گناه اولین توصیه اهل سلوک است

درس اخالق  

وا ِمنُکم َیوَم الَتَقی الَجمعاِن 
َّ
ذیَن َتَول

َّ
آیـــه ی قرآن میفرمایـــد: ِاّنَ ال

حد، آن کسانی 
ُ
یطاُن ِبَبعِض ما َکَسبوا؛)1( در جنگ ا

ََ
ُهُم الّش

َّ
َما اسَتَزل

َ
ِاّن

که نتوانستند طاقت بیاورند و دلشان در هوای غنیمت آن چنان 
تپید که فراموش کردند چه مســـئولّیت حّساســـی در اختیار آنها و 
برعهده ی آنها است و جنگ پیروز را به جنگ مغلوب تبدیل کردند، 
ـــیطاُن ِبَبعِض ما َکَسبوا؛ اینها قبًال خطاهایی انجام 

ََ
ُهُم الّش

َّ
ِاســـَتَزل

دادند، آن خطاها اینجا خودش را نشان داد. این یک مرحله است؛ 
یعنی گناه ما موجب میشـــود که در یک نقطه ی حّســـاس، در یک 
نقطه ی بزنگاه، نتوانیم تاب بیاوریم، نتوانیم مقاومت کنیم. خب، 
ما مسئول کشور هستیم؛ از این بنده ی حقیر گرفته تا مسئولین 
دولتی، مســـئولین قضائی، مسئولین قّوه ی مقّننه و همین طور 
سلســـله مراتب مســـئولّیتها، همه مســـئولیم؛ اگر چنانچه کاری 
یطان« و پایمان 

ََ
ُهُم الّش

َّ
َما اسَتَزل

َ
بکنیم که نتیجه آن باشـــد که »ِاّن

بلغزد و نتوانیم طاقت بیاوریم در آنجایی که باید تاب آورد و طاقت 
آورد، خطر بزرگی ما را تهدید میکند.    139۵/03/2۵

1-سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 155

ادامه از  صفحه 1

سخن هفته

بتوانــد کیفّیت کار را باال ببرد مهارت افزایی اســت... 
]مســئله ی فّنی حرفه ای هــا[ را بایــد جــّدی گرفت، 
ایــن یک کار اساســی اســت. مهارت کارگــر را باید باال 
بــرد... آموزش الزم اســت. مهــارت کاری بر عهده ی 
مســئوالن اســت؛ همیــن فّنی حرفه ای هــا و انواع 
کارهــای دیگــری کــه می شــود انجــام داد بــرای 
ر اســت، دولت 

ّ
مهارت افزایی کارگر؛ کارفرما هم مؤث

ر است.«     139۵/02/0۸ 
ّ
هم مؤث

    مسئله امنیت پایدار شغلی
یکــی دیگــر از مســائل مهم در افزایــش کیفیت کار و 
بــه تبــع آن رونــق تولید ملی، تأمین امنیت شــغلی 
کارگران اســت: »اگر ذهن کارگر مشــغول باشد که 
آیــا فــردا در ایــن کارگاه خواهــد بود یا نه، دســتش 
به کار نمی رود؛ باید امنّیت شــغلی به وجود بیاید؛ 
این هم راه هایی دارد، این هم باز از مسئولیت های 
مســئولین گوناگون دولتی و مدیران و کارفرمایان 
و دیگــران اســت؛ فقــط هــم مربــوط بــه وزارت کار 
نیســت؛ به بخش های مختلف ارتباط پیدا می کند؛ 
بایــد کاری کننــد کــه امنّیــت شــغلی وجود داشــته 
باشــد.«     139۵/02/0۸ و از جملــه عوامــل مؤثر در 
ت 

ّ
فقــداِن امنیت پایدار شــغلی »قراردادهای موق

و ماننــد ایــن حرف هــا اســت؛ قراردادهایــی که بین 
کارگر و کارفرما بســته می شــود و مایه ی این اســت 
که امنّیت پایدار شــغلی وجود نداشــته باشد؛ این 
]مطلب[ گفته می شــود و درســت هم هست. یکی 
از مســائلی که باید اصالح بشــود و درســت بشود و 
یــک قانــون عادالنه ای اینجا به وجود بیاید ]همین 

است[.«     1401/02/19

    ترویج محصوِل کاِر کارگر ایرانی
یکــی از مــواردی کــه ســبب می شــود کــه حرکــت 
کارگــری حرکت موفقی باشــد، ترویــج محصوِل کاِر 
کارگــر ایرانی اســت. که این موضــوع در گرو حمایت 
از کاالی ایرانی است: »حمایت از کاالی ایرانی یعنی 
حمایــت از ایــن کارگــر، یعنــی حمایت از نیــروی کار، 
یعنــی حمایــت از تولیــد! این حمایــت، همه جانبه 
اســت؛ هــم مــردم بایــد حمایــت کننــد، هــم دولت 
بایــد حمایــت کنــد؛ همــه بایــد حمایــت کننــد.«     
139۷/02/10 از جمله حمایت های دولت، جلوگیری 
از واردات بی رویــه اســت: »یکــی از چیزهایــی کــه در 
بــاب مســئله ی حمایــت از کاالی ایرانــی بنده تأکید 
دارم... و ان شــاءاهلل بایســت به طور جّدی در دولت 
و اطراف قضّیه دنبال بشــود مســئله ی جلوگیری از 
واردات بی روّیــه و جلوگیــری جــّدی از قاچاق اســت 
که شکایت و ِگله ی خیلی از این مسئوالن و کسانی 
کــه در زمینه ی مســائل کاالی ایرانی فّعالند ]مثل[ 
کارآفریــن، ســرمایه گذار، کارگر ماهــر و دیگران این 
اســت که جنس خارجی می آید، غالبًا هم با کیفّیت 
پاییــن و رقابت می کنــد -رقابت نابرابر و نامتوازن- 
بــا جنــس داخلــی و رواج جنــس داخلــی را محدود 
می کنــد؛ ایــن از جملــه ی چیزهایــی اســت که حتمًا 
بایســتی جلــوی گرفته بشــود.«139۷/02/10 مردم 
نیــز در حمایــت از محصــول ایرانــی و کمک به تولید 
کشــور باید به »دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت 
بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، 
کمــک بــه کارگــر ایرانــی اســت... لگــد زدن بــه کارگر 

ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر 
را مورد اســتفاده قرار ندهد و برود مشــابه این را از 
خــارج بگیــرد؛ گاهی هم به قیمت هــای گران تر!«     
1394/02/10 و البتــه نکتــه مهــم دیگر هم این اســت 
که »بزرگ ترین خریدار، بزرگ ترین مشــترِی جنس، 
دولت اســت؛ دولت بایســتی سعی کند هیچ جنس 

خارجی مصرف نکند.«     1401/02/19

« و »افزایــش ســهم      »ســالمت محیــط کار
دستمزد در هزینه تولید«

»ســالمت محیط کار« و »افزایش ســهم دســتمزد 
در هزینــه تولیــد« نیــز از دیگــر عوامــل تأثیرگذار در 
افزایــش کیفیــت کار کارگران و بهبــود وضعیت این 
قشــر زحمتکش اســت: »یکــی از چیزهایی که برای 
قّیــت کارگــر در ایجــاد کاِر مناســب الزم اســت، 

ّ
موف

ســالمت محیط کار اســت؛ یکی از چیزهایی که الزم 
اســت، افزایش ســهم دســتمزد در هزینــه ی تولید 
اســت. این ممکن اســت جور برنامه ریزی بشود که 
بــه کارفرمــا هــم هیچ صدمه ای نزنــد؛ از هزینه های 
اضافی و زائد کاسته بشود و به سهم دستمزد کارگر 
افزوده بشــود؛ اگر این انجام بگیرد، کارگر تشــویق 
می شود. روش های درستی وجود دارد؛ بعضی ها 
در دنیا هم این ها را تجربه کرده اند.«    139۵/02/0۸

    جامعه کارگری؛ جامعه وفادار به انقالب
در کنار توجه به مســائل و مطالبات جامعه کارگری 
باید به این نکته مهم نیز توجه داشــت که جریانات 
معانــد و ضــد انقــالب از ابتدای انقالب بــا تبلیغات 
و تحریــکات ســعی کرده انــد کارگــران را در مقابــل 
نظام قرار دهند، اما »جامعه ی کارگری به پیام ضّد 
انقــالب اعتنا نکرد، گوش نکرد؛ آنها می خواســتند 
آحــاد مــردم در مقابــل نظــام ِبایســتند، جامعه ی 
کارگــری ِبایســتد، جامعه ی دانشــگاهی ِبایســتد؛ 
]اّمــا[ جامعــه ی کارگری َنایســتاد، بلکه پشــت ســِر 
نظام ایستاد و دفاع کرد.«     139۵/02/0۸ و همواره 
مدافع نظام اســالمی بوده  و »حل مشــکالت خود 
را در چهارچوب نظام اســالمی که گرایش اصلی آن 
کمک به طبقات محروم و گســترش عدالت اســت، 
جست وجو می کند، زیرا نظام های وابسته به غرب 
در عمــل نشــان داده انــد که هیچ گونــه ترحمی به 
کارگــران ندارنــد.«     13۸6/02/10 البتــه در مــواردی 
اعتــراض کارگــران به حق بوده اســت، اما در همین 
موارد نیز کارگران مرز خود را با دشــمنان مشــخص 
کرده انــد و اجــازه سوءاســتفاده بــه ضــد انقالب را 
نداده انــد. »البّتــه یــک مــواردی اّتفــاق افتــاده که 
کارگران اعتراض داشــتند، اعتراضشــان هم به حق 
بــوده... در ایــن اعتراض هــا هــم کارگرها همیشــه 
مرز خودشــان را با دشــمن مشّخص کردند؛ یعنی 
نگذاشتند که دشمن از اعتراض بحّق آنها استفاده 
کند؛ این ها مهم اســت... چه جور می شــود انسان 
تشــّکر کنــد از ایــن مجموعــه ی آگاه، بابصیــرت، 
متعّهــد؟«     1401/02/19 کالم پایانــی اینکه کارگران 
ِی آنها در 

ّ
»تاکنون نشــان داده اند که انگیزه های مل

همه ی عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته ای 
اســت.«     1401/02/19 موضوعــی کــه مســئولیت 
سنگینی را متوجه مسئوالن و کارگزاران کشور برای 
توجــه به مطالبــات به حق کارگران، حل مشــکالت 

آنان و بهبود زندگی شان می کند.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

بنا بر یک روایت، اّولین ســرّیه ای که پیغمبر میفرســتند ســرّیه ی جناب حمزه اســت که برای او پرچــم میبندند و 
او را میفرســتند به جنگ؛ بعد هم در جنگ بدر و آن حرکت عظیمی که ایشــان و آن دو بزرگــواِر دیگر انجام دادند 
حــد. وقتی که جناب حمزه میجنگید، یک عالمتی با خودش داشــت؛ در لباســش و هیئتش 

ُ
و بعد هم در جنگ ا

ـ یکی از آن اســرا میگوید صاحب آن عالمت چه کسی بود؟ گفتند  ـ ظاهرًا در جنگ بدر اســتـ  یک عالمتی داشتـ 
حمزةبن عبدالمّطلب بود؛ گفت هر چه به سر ما آمد به وسیله ی او آمد؛ او بود که در بدر پدر لشکر کّفار را درآورد! 
یعنی یک چنین شخصّیتی بود؛ با این وضعّیت، این بزرگوار ناشناخته است، اسمش مطرح نیست، شرح حالش 

مطرح نیست، خصوصّیاتش مطرح نیست، ایشان واقعًا غریب است.       1400/11/۵ 
پانزدهم شوال، سالروز شهادت حضرت حمزه � تسلیت باد

هدا ؟ع؟ واقعا غریب است
ّ

حضرت حمزه سّید الش

  

مناسبت  

ســـؤال:  راننده ای برای شـــرکتی، بار می برد و در 
همـــان زمان، فرد دیگری هم باری داده تا عالوه 
بر بارهای شـــرکت، آن را هم به مقصد برساند و 
کرایه دریافت کند اما شـــرکت، ایـــن کار را قبول 

نکرده است؛ آیا کرایه مزبور، اشکال دارد؟
جـــواب: اگر خودرو، متعلق به شـــرکت باشـــد، 
عمـــل راننـــده جایـــز نبـــوده و بایـــد نســـبت به 
استفاده غاصبانه از خودرو، حق شرکت را بدهد 
اما اگر خودرو، متعلق به راننده بوده و با شرکت 
قرارداِد حمل بار منعقد کرده است، در صورتی 
کـــه عمل مذکـــور، منافاتی با قرارداد نداشـــته 

باشد، کرایۀ دریافتی اشکال ندارد.

 حکم کارکردن برای دیگری
 در زمان قرارداد 

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

با افتخار ایرانی  

انســـان اینطور خلق شده است که به حسب هرچه 
در خارج هست، خداوند یک روزنه ای در انسان قرار 
داده که اتصال به او پیدا می کند. چشم، دیدنیها را؛ 
گوش شـــنیدنی  ها را؛ و از همین روزنه ها می تواند 
کسب فضیلت کند و احیانًا از همین روزنه ها فسادها 
در باطن انســـان موجود بشـــود. از راه چشم، از راه 
گوش، از راه زبان، می شود که یک انسان از این راهها 
فضایـــل را و چیزهایی که مصالـــح برای یک جامعه 
است، برای خودش هست، ادراک کند و پس بدهد 
و می شـــود که یک انسان هم به واسطۀ انحرافاتی 

که دارد عکس این باشد.        13۵۸/04/2۸

ق ترین کار برای خنثی 
ّ

بـــه نظر ما بهتریـــن و موف
کـــردن تحریمها همین تالش واقعی -نه تالش 
ی 

ّ
شعاری؛ تالش واقعی- برای تقویت تولید مل

ی را درســـت 
ّ
اســـت. اگـــر ما توانســـتیم تولید مل

تقویـــت کنیـــم، به معنای واقعـــی کلمه تقویت 
کردیـــم و دنبال کردیم، با برنامه ریزی، با پیگیری 
این را دنبال کردیم، مطمئن باشـــید که تحریمها 
اّول خنثی میشـــوند، بعد هم برطرف میشوند؛ 
یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشـــور از تحریم 
ضربه نخورد و زنده شد و تالش درونی او بیشتر 
شد، خودش ناگزیر میشود که تحریم را بردارد.  

 1400/02/12  

در داخل خانواده هم، از نظر اسالم مرد موّظف است که زن 
را ماننـــد گلی مراقبت کند. می فرمایـــد: »المرأة ریحانة«؛ زن 
گل اســـت. این مربوط به میدانهای سیاســـی و اجتماعی و 
تحصیل علم و مبارزات گوناگون اجتماعی و سیاسی نیست؛ 
این مربوط به داخل خانواده است. »المرأة ریحانة و لیست 
بقهرمانة«؛ این چشم و دید خطابینی را که گمان می کرد زن در 
داخل خانه موّظف به انجام خدمات است، پیغمبر با این بیان 
تخطئه کرده اســـت. زن مانند گلی اســـت که باید او را مراقبت 
کرد. با این چشـــم باید به این موجود دارای لطافتهای روحی 
و جســـمی نگاه کرد. این نظر اســـالم است. هم خصوصیت 
زنانگی زن که همه احساســـات و خواســـتهای او بر اســـاس 
این خصوصیت زنانگی است، حفظ شده است، بر او تحمیل 
نشـــده اســـت، از او خواسته نشده اســـت، که در حالی که زن 

است، مثل مرد فکر کند، مثل مرد کار کند.      13۷9/06/30

انتشـــارات انقـــالب اســـالمی وابســـته بـــه 
دفتـــر حفـــظ و نشـــر آثـــار حضـــرت آیـــت اهلل 
العظمی خامنه ای )مد ظله العالی( با بیش از 120 
عنوان کتاب از منشـــورات رهبر معظم انقالب 
در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران حاضر شده است.
عالقمنـــدان برای تهیه کتاب های انتشـــارات 
انقالب اسالمی،می توانند تا 31 اردیبهشت، 
به مصلی حضرت امام خمینی�، شبستان 
اصلی، ناشران عمومی، راهروی۶، ستون 2۸ 
مراجعه کنند. این نمایشگاه همزمان بصورت  

مجازی نیز برگزار میشود.

انسان درمعرض 
کسب فضیلت یا 

فساد است 

تقویت تولید ملی
تحریم ها را  برطرف می کند 

حضور انتشارات انقالب اسالمی در زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              1000102۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

همان گونه که امام عزیز فرمودند، حفظ آثار جنگ در بعضی از شهرها و مناطق جنگی، در شمار وظایف مهم 
کنونی است. این کار و بازسازی یادگارهای دوران مقاومِت پیروز و تشکیل موزه ی جنگ، باید در برنامه های 

دولت و سازمانهای نظامی قرار گیرد.    136۸/06/30
انتشار به مناسبت روز جهانی موزه و میرات فرهنگی

 

حفظ و بازسازی یادگارهای جنگ از وظایف مهم است

عکس نوشت  

بازدید رهبر معظم انقالب از موزه جنگ استان کرمان در تاریخ 13۸4/2/15
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