
تاریـخ رشـد و سـقوط کشـورها بـه مـا می گویـد کـه 
هیچ ملـت مقتـدری اقتصـادش را صرفا با بازگذاشـتن 
درهـا بـر روی شـرکتهای خارجـی رهـا نکـرده اسـت. 
ملتهای مقتدر همگـی سیاسـتهای فعاالنـه ای را برای 
توانمنـد کـردن اقتصـاد داخلـی در بخشـهای هدف و 
راهبـردی داشـته اند و بعد از آن بـا آمادگـی وارد رقابت 
بین المللـی شـده اند.  کشـورهایی که بـدون توانمندی 
تولید داخـل، عرصه اقتصـاد داخلـی را بـرای بازیگران 
خارجـی خالـی کرده انـد، بـه سـرعت بـا یـک شـوک 

خارجـی از پـا درآمده انـد.
کشـورهای جنوب شـرق آسـیا در مدت 20 سـال قبل 
از بحـران 1997، بهتریـن مناسـبات تجـاری و مالی را 
با شـرکتهای غربی و سـرمایه گذاران خارجی داشـتند. 
سـرعت رشـد اقتصـاد ایـن کشـورها باعـث شـد تـا 
رسـانه ها آنهـا را معجزه آسـیا یا ببرهـای آسـیا بنامند. 
امـا فرامـوش کردنـد کـه در شـرایط روابـط اقتصادی 

بـدون محدودیـت بایـد بیشـتر از گذشـته مراقـب 
وابسـتگی به سـایر کشـورها به دلیـل نحوه 
حضور خارجـی هـا در اقتصـاد بـود و نباید 
اسـاس تولیـد ملـی را بـه عناصـر خارجـی 
تکیـه داد. اینگونـه بود کـه وقتی بحـران در 
اقتصـاد تایلند آغـاز شـد و سـرمایه گذاران 
خارجی از کشـورهای همسـایه نیـز بیرون 
رفتنـد، ناگهان تمـام اقتصـاد دچـار بحران 
شـد، بـورس و بعـد بانکهـا و سـپس نـرخ 
رشـد اقتصادی سـقوط کـرد و بدهـی های 
خارجی سـر به فلک کشـید. این سرنوشـت 
خوش بینـی مفرط بـه اقتصـاد بـازار آزاد و 
وابسـته کـردن پایه هـای تولیـد ملـی بـه 

بیـرون بـود.
 از ایـن رو مقاوم سـازی اقتصادهـا بـا تکیـه 
بر تـوان داخلـی، حتـی بـرای کشـورهایی 

کـه موضـع مسـتقلی در قبـال نظـام سـلطه ندارنـد، 
به یـک ضـرورت تبدیل شـد. چـه رسـد بـه جمهوری 
اسـامی ایران: »احتیـاج ما بـه اقتصـاد مقاومتی بیش 
از کشـورهای دیگر اسـت؛ اوالً به همان دلیل مشـترک 
بیـن مـا و دیگـر کشـورها؛ یعنـی ارتبـاط بـا اقتصـاد 
جهانـی متاطـم. ثانیـاً خصوصیتـی کـه مـا داریـم؛ 
مـا به خاطـر اسـتقالمان، به خاطـر عزت مداریمـان، 
به خاطـر اصرارمان بـر تحت تأثیـر سیاسـتهای قدرتها 
قـرار نگرفتـن، مـورد تهاجـم و سـوء نیـت هـم قـرار 

)92/12/20( داریـم.« 
بـا چنیـن برداشـتی از شـرایط اقتصـاد کشـور و دنیا و 
موضـع اسـتقالی جمهـوری اسـامی، مقاوم سـازی 
اقتصاد یک دسـتور کار اسـتراتژیک برای کشـور است، 
فـارغ از آنچـه کـه نتیجـه مذاکـرات هسـته ای خواهد 

بـود.
برخـاف تصـورات ساده اندیشـانه قـرن هجدهمـی 
درباره تجـارت آزاد و سیاسـت درهای بـاز، جدیدترین 
دیدگاه هـای علمی اقتصـادی بر پایـه رقابـت ملتها در 
صحنـه اقتصاد اسـت. اقتصـادی که بـه چیـن، آمریکا، 
هنـد، برزیـل یـا اتحادیـه اروپـا ایـن تـوان را می دهـد 
کـه هـم پیـام فرهنگـی خـود )در قالـب محصـوالت و 
سـبک زندگـی( را صـادر کننـد و هـم تـوان چانه زنـی 
دیپلماتیـک خـود را بـاال ببرنـد. جالـب اسـت کـه 
بدانیـم در همیـن روزهـا، حتـی اقتصادهای بسـیار باز 
که دادوسـتد هنگفتـی با آمریـکا دارنـد، ماننـد چین، 
همزمـان بـا تسـخیر بـازار غـرب توسـط محصـوالت 
چینـی، به دنبـال کاهش وابسـتگی غـذا و انـرژی خود 
از غـرب و کاهـش سـهم دالر در اقتصادشـان هسـتند. 
به همین دلیل  اسـت کـه برخـاف تصور اولیـه، توافق 
یـا عـدم توافـق هسـته ای نبایـد تغییـری در اولویـت 
مقاوم سـازی اقتصـاد ایـران ایجـاد کنـد. آسـیب پذیر 
نبـودن اقتصـاد ایران نسـبت بـه بیـرون )چه بـه دلیل 
وابسـتگی درآمـد ارزی دولـت بـه نفـت یـا وابسـتگی 
تولیـد و مصـرف مـا بـه واردات( اصلی اسـت کـه زمان 
نمی شناسـد. درسـت به همیـن دلیل اسـت کـه رهبر 
انقـاب فـارغ از نتیجـه مذاکـرات هسـته ای اقتصـاد 
مقاومتـی را بـرای کشـور تجویـز می کننـد و از آن بـه 
»کلید حل مشـکات« تعبیـر می کننـد: )93/2/10 و 
93/6/6( از بُـن دندان به مسـئله ی اقتصـاد مقاومتی 
بایـد بـاور آورد؛ بـاور کنیـم کـه کلیـد حّل مشـکات 
کشـور در داخـل اسـت. )94/3/6( از همـه اشـارات 
فوق صریحتـر آن کـه: کلید حـّل مشـکات اقتصادی 
در لـوزان و ژنـو و نیویـورک نیسـت؛ در داخـل کشـور 

اسـت. )94/2/10(
امـا اصـل در ایـن راهبـرد کان برای کشـور چیسـت؟ 
بنـا بـه تعبیـر رهبـر انقـاب، »سـتون فقـرات اقتصاد 
مقاومتـی که ما عـرض کردیم، عبـارت اسـت از تقویت 
تولید داخلـی؛ اگـر ایـن کار تحّقق پیـدا کـرد و هّمتها 
متوّجـه بـه ایـن مسـئله شـد، کار و کارگـر ارزش پیدا 
میکنـد، اشـتغال عمومـی )بیشـتر( و بیـکاری بتدریج 
کـم میشـود. اسـاس کار، مسـئله ی تولیـد اسـت.« 

)94/2/9(
  

در تاریــخ انقــاب اســامی رهبــر انقــاب 
یکبــار دیگــر هــم یــک توصیــه راهبــردی 
اقتصــادی بــه مســئوالن داشــته اند: »مــن 
هفــده هجــده ســال قبــل بــه دولتــی کــه 
در آن زمــان ســر کار بــود و بــه مســئوالن 
ــت  ــر وق ــا ه ــه م ــد ک ــم کاری کنی گفت
ــت  ــای نف ــم دِر چاهه ــم، بتوانی اراده کردی
ــان  ــول خودش ــه ق ــاِن ب ــم. آقای را ببندی
زدنــد  انــکار  لبخنــد  »تکنوکــرات« 
کــه مگــر میشــود؟!« بــه آن هشــدار 
عمــل نشــد و در نتیجــه تحریم هــا 
ــدی  ــکات ج ــور مش ــاد کش ــرای اقتص ب
ــخ در  ــا تاری ــا ایــن همــه آی ایجــاد کــرد. ب
ــد  ــرار خواه ــرد تک ــن راهب ــوص ای خص

شــد؟   92/1/1

رشح                حدیث

خانواده                 ایرانی

تریبون                 حزب ا...

 قصد این رو داشتیم از آغاز ترم نشــریه رو در دانشــگاه توزیع کنیم. خواستم ببینم که 
تعدادی که الزم داریم رو شما در اختیار ما میزارید) با هزینه یا بدون هزینه( یا نه خودمون 

باید چاپ کنیم؟
ج( همانطور که پیشــتر نیز اشاره شــده بود، چاپ و توزیع نشریه بصورت 

خودجوش و مردمی صورت می گیرد و نشریه از سوی مؤسسه چاپ نمی شود.
 امکانش هست که بنده در نشریه خط حزب ا... همکاري کنم افتخاري؟

ج( در این مرحله، بیشترین کمک از سوی شــما معرفی، چاپ و توزیع نشریه 
است، ان شاهلل در آینده قالبهای همکاری افزایش پیدا خواهد کرد.

 خواهشمند است متن خام یا متن وب هم روی سایت منتشر شود.جهت انتشار و استفاده 
در شبکه های اجتماعی موبایلی و ...

ج( سخن هفته و معموالً برخی از مطالب تولیدی نشریه پس از مدت کمی بر 
روی KHAMENEI.IR نیز قرار می گیرد.
  

از دوستانی هم که در توزیع نشریه مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی می شود؛ 
از جمله:

 سید ابوالفضل، شهر زاویه، نمازجمعه، هر شماره 200 عدد
 پایگاه بسیج شهیدرجایی)ره( شرکت ماشین ســازی اراک،نمازخانه شرکت،هرشماره 

40نسخه
 مهدی همت فر، شهر مارگون، بعداز نماز جمعه، تعداد: 100

 یک تابلو اعانات برای نصب نشــریه خط حزب ا... در مسجد اهل بیت علیهم السام شهر 
سمنان اختصاص یافت.

 جامعه اسامی دانشجویان،اصفهان،دانشگاه آزاد خمینی شهر،هفته ای 50شماره
 جمعی از جوانان والئی نطنز هر جمعه 100 نسخه رنگی از نشریه را بعد از نمازجمعه بین 

مؤمنین نمازگزار توزیع می کنیم.
 به همت دوستان، 200 نسخه از "خط حزب ا..." در مسجد جامع "آستانه اشرفیه" توزیع 

شد. 

هرکس تن به ذلت دهد  از ما اهل بیت نیست
مــن مواعــظ النبــی صلــی ا... علیــه وآلــه وســلّم: مــن أصبــح مــن أمتــی وهّمتــه 
غیــرا... فلیــس مــن ا... ومــن لــم یهتــّم بأمــور المســلمین فلیس منهــم ومــن أقّر 
بالــذل طائعــاً فلیــس مّنــا أهــل البیــت. هرکــس کــه صبــح کنــد درحالــی کــه در انگیزه ها 
ــان لّل،  ــدا... و عام ــزء جن ــد، ج ــته باش ــر نداش ــش و تأثی ــی نق ــای اله ــش رض و نیت های
ــردم و  ــح و مفاســد م ــه مصال ــد و نســبت ب ــح کن ــه صب ــس ک محســوب نمی شــود و هرک
ــد.   ــاب نمی آی ــه حس ــی، ب ــلمین واقع ــره مس ــد در زم ــاوت باش ــلمین بی تف ــه مس جامع
ــه امــور  ــه امــور مســلمین مصادیــق مختلفــی دارد. مصــداق اعایــش اهتمــام ب اهتمــام ب
امــت اســامی و عــزت و اقتــدار و حکومــت مســلمین اســت و مصــداق دیگــرش رســیدگی 
بــه حوائــج ضعفــاء و مســتمندان اســت. هرکــس کــه بــا رغبــت تــن بــه ذلــت دهــد از مــا 
اهــل بیــت نیســت. باید دانســت کــه تســلیم بــا ذلــت، تنهــا در مقابــل قدرتمندان سیاســی 
ــود. انســان  ــز شامل می ش ــرمایه داران را نی ــدان و س ــل ثروتمن ــت در مقاب ــه ذل نیســت بلک
ــرای حــرص و طمــع و حطــام دنیــوی، خــود را ذلیــل کنــد. در روایتــی وارد شــده  نبایــد ب

است که مؤمن همه چیز را می پذیرد جز ذلت را.    78/10/21

خانواده را زن حفظ  می کند
زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه دار باشــد، خانواده را حفظ میکند؛ اما اگر 
زن از خانواده ای گرفته شــد، مــرد نمیتواند خانواده را حفظ کنــد. بنابراین، 
خانــواده را زن حفظ میکند. علت این که اســام این قدر به نقــش زن در داخل خانواده 
اهمیت می دهد، همین است که زن اگر به خانواده پایبند شد، عاقه نشان داد، به تربیت 
فرزند اهمیت داد، به بچه های خود رسید، آنها را شــیر داد، آنها را در آغوش خود بزرگ 
کرد، برای آنها آذوقه های فرهنگی فراهم کرد و در هر فرصتی به فرزندان خود مثل غذای 
جسمانی چشانید، نسلها در آن جامعه، بالنده و رشــید خواهند شد. این، هنر زن است و 
منافاتی هم با درس خواندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاســت و امثال اینها 

ندارد.   1375/12/20 

خرید و فروش کاالی خارجی
 خرید و فروش کاالهای خارجی با توجه فرمایشــات اخیر مقام معظــم رهبری چه حکمی دارد؟
   ج( معظم له فتوی به حرمت خرید کاالهای خارجی نداده اند هر چند شایسته 
است تا حّد امکان از خرید کاالهای خارجی اجتناب و از کاالهای ساخت داخل 

استفاده شود. 

 

سالگرد حضور و 

سخرنانی رهرب معظم 

انقالب در افتتاحیه 

شانزدهمین اجالس 

جهانی  کشور های 

عضو گروه عدم تعهد

تهران ، شهریور 1391

احکام                  آموزشی

K h a t @ k h a m e n e i . i r    رایانامه: 
   پیامک:   10001028      |         دورنگار: 021-66977328

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی      

چاپ و توزیع: 
نیروهای مومن و انقالبی سراسر کشور

ارتباط با 
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ــهریور94 ــه دوم ش ــم | هفت ــماره  ده پیش ش

هفته اخبار  

  رهبر انقالب:   پدافند هوایی نقاط ضعف دشمن را شناسایی کند
ــش  ــاء)ص( ارت ــی خاتم االنبی ــرارگاه پدافندهوای ــان ق ــدار فرمانده ــاب در دی رهبرانق
ــدات  ــواع تهدی ــا ان ــه ب ــرای مقابل ــود را ب ــای خ ــا و گزینه ه ــد: آمادگی ه ــد کردن تأکی
ــای  ــاط آســیب پذیر و همــه ی راهکاره ــد نق ــد: بای ــد.  ایشــان افزودن ــا دهی ــاً ارتق دائم
ــه  ــا راه حــل و برنام ــا تمــام آنه ــرای مواجهــه ب ــد و ب ممکــن دشــمن را شناســایی کنی

|khamenei.ir       |  .ــید ــته باش ــخص داش مش

 تشکر انصاراهلل از رهبر انقالب
محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقابی یمن: 
مردم یمن از کمکهای ایران و آیت ا... خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اسامی بخصوص در شرایطی که یمن 

در آن به سر می برد، سپاسگزارند. |       پرس تی.وی|

 رونمایي از راهبرد آمریکا علیه ایران  در نامه اوباما
ــکن،  ــای سنگرش ــه بمب ه ــرائیل ب ــز اس ــر از تجهی ــناتور ندل ــه س ــه ای ب ــا در نام اوبام
حفــظ فشــار منطقــه ای علیــه ایــران، تــاش بــراي باورپذیــر کــردن گزینــه نظامــي و 
ــق انجــام دهــد  ــد پــس از تواف ــي کــه بای ــوان اقدامات ــا محــور مقاومــت به عن ــه ب مقابل

ــرده اســت.  |       آتانتیــک| ــاد ک ی

 برنامه ریزی دشمن برای کودکان
ـــی  ـــاب گزارش ـــم انق ـــر معظ ـــر رهب ـــش در محض ـــدروز پی ـــده چن ـــدی: بن ـــردار نق س
ـــی و  ـــودک قرآن ـــای ک ـــزاری مهده ـــائل برگ ـــن مس ـــی از ای ـــه یک ـــا دادم ک از فعالیته
ـــد و در  ـــاز کردی ـــی آغ ـــیار مهم ـــد کار بس ـــان فرمودن ـــه ایش ـــود ک ـــا ب ـــن دوره ه همی
ادامـــه بـــه برنامـــه ریـــزی دشـــمنان اشـــاره کردنـــد،در پایـــان نیـــز رهبـــر معظـــم 
ـــن  ـــیج تدوی ـــط بس ـــه توس ـــی ک ـــای قرآن ـــرای مهده ـــده ب ـــه ش ـــای تهی ـــاب کتابه انق

ـــارس| ـــد. |       ف ـــه کردن ـــود هدی ـــوه خ ـــه ن ـــت ب ـــده اس ش

 پیروزی سوریه، پیروزی ایران است
ـــران،  ـــدرت ای ـــار: ق ـــا المن ـــو ب ـــد در گفتگ ـــار اس بش
ـــوریه،  ـــرای س ـــروزی ب ـــت و پی ـــوریه اس ـــدرت س ق
ـــق در  ـــران و دمش ـــت. ته ـــران اس ـــرای ای ـــروزی ب پی

ـــار| ـــت.   |       المن ـــور مقاوم ـــد: مح ـــرار دارن ـــور ق ـــک مح ی

 مقاومت در بهترین شرایط توانمندی
سـید حسـن نصرالل در دیـدار بـا معـاون عربـی و آفریقـای وزارت خارجه کشـورمان با 
تبریک مجدد توافـق هسـته ای و تثبیت دسـتاورد جمهوری اسـامی ایـران در حفظ و 
توسـعه دانش هسـته ای، نقش مخرب رژیـم صهیونیسـتی را در شـرایط کنونی منطقه 
تمرکـز بـر سیاسـت تجـاوز و توسـعه طلبـی خوانـد و مقاومـت را در بهتریـن شـرایط 

توانمنـدی، مقابل هرگونـه تهدید علیـه لبنـان دانسـت.     |       تسـنیم|

سامانه کمک های مردمی به مستضعفان جهان
ــات  ــت وجوه ــش پرداخ ــان در بخ ــتضعفین جه ــه مس ــی ب ــای مردم ــامانه کمکه س
شــرعی پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری)leader.ir(راه اندازی شــد.  

| leader.ir       |

 پیشنهاد                  خواندنی

کتاب »عباس دست طال«
 

ایــن کتــاب فقــط یــک کتــاب جنگــی و حماســی نیســت؛ بلکــه یــک کتــاب اقتصــادی 
ــت:  ــده اس ــته ش ــاب نوش ــه ی کت ــه ی تقدیمی ــت. در صفح ــاب کار اس ــک کت ــت؛ ی اس
ــا یــک  تقدیــم بــه همــه ی بســیجیان فنــی و تعمیــرکار! از همیــن جــا معلوم می شــود ب
ــه رو هســتیم. کتــاب »عبــاس دســت طا« یکــی از بی تعارف تریــن  کتــاب متفــاوت روب
اگــر   اســت.  مقــدس  دفــاع  کتاب هــای 
ــاد  ــورد اقتص ــتان در م ــک داس ــد ی می خواهی
ــدودی  ــا ح ــد و ت ــی بخوانی ــی و مقاومت مردم
ــاره ی  ــات چندب ــارات و تصریح ــور اش ــه  منظ ب
رهبــر انقــاب در ایــن زمینــه نزدیــک شــوید، 
ایــن کتــاب یــک پیشــنهاد ویــژه اســت. رهبــر 
انقــاب در مــورد ایــن کتــاب فرمودنــد: »کتاب 
ــه  ــا را ک ــت ط ــاس دس ــاج عب ــای ح ــن آق ای
مفصــل و بــا جزئیــات ]گفتــه[ خوانــدم. خیلــی 
ــاً؛ مخصوصــاً کتــاب ایشــان؛  ــود انصاف خــوب ب
ــا  ــار صف ــم آث ــود، ه ــاد ب ــب در آن زی ــم مطل ه
و صداقــت در آن کامــًا محســوس بــود و 
فرزنــد  ان شــاءا...  خداونــد  انســان می دید. 
ــد و  ــور کن ــر محش ــا پیغمب ــان را ب ــهید ایش ش

ــدارد.«    ــوظ ب ــم محف ــان را ه خودش

کالم                  امام

به هیچ قدرتی اجازه دخالت 
نمی دهیم

ســالروز هفدهم شــهریور که گزارشگر 
جنایــات شاهنشــاهی ضــد انســانی و 
اسالمی اســت و از ایام ا... و نشانگر مقاومت 
و شــجاعت و ایســتادگی ملــت در مقابل 

ستمگران و جنایتکاران اســت، در خاطره ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود... 
بگذار بوق های تبلیغاتی که دستشان از مخازن ما قطع و امیدشان به یأس مبدل گردیده، 
خود را با تهمت ها و دغلکاری هــا راضی نگه دارند و به ما تهمت ناروای رابطه با اســرائیل 
- دشمن بشــریت - را بزنند. ... ایران اکنون با انسجام بیشــتر و وحدت نظر باالتر و قدرت 
زیادتر قوای مسلح به سوی هدفهای اسالمی- انســانی خود می رود و ملت هوشمند ایران 
با بیداری و هوشــیاری برتر، بر پشــتیبانی خود از دولت و مجلس و ســایر ارگانها افزوده 
است و این تفاله های امریکایی را از ســوراخهای خود بیرون کشیده و به مقامات مربوطه 
معرفی می نمایند. ...و ملت عزیز و عظیم و سازش ناپذیر در صحنه حاضر و به هیچ دولت و 
قدرتی اجازه دخالت در امر کشور را نمی دهد.   پیام به مناسبت سالگرد یو م ا... 17شهریور/ 

17 شهریور 1360شهیدان رجایی و باهنر 9 شهریور 1360

پس از برخی اظهارنظرها در رســانه ها و جراید مختلف درباره ی نظر رهبر انقالب  اطـالعــیــه

  
پیرامون مذاکرات هســته ای، دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیه ای اعالم کرد: 
»مواضع معظم له در رابطه با این موضوع، صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها 
و فرمایشات ماه های اخیرشان، خصوصاً در روز بیستم فروردین، دیدار دانشجویان 
دانشگاه امام حسین)؛ع؛(، دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید 
سعید فطر اعالم شــده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این 
چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.« به همین مناسبت »خط حزب ا...« مجموعه ای از بیانات 

صریح، شفاف و بدون تأویل رهبر معظم انقالب را در دسترس عموم مردم قرار می دهد.
بیانات رهبر انقاب از ابتدای سال جاری تاکنون را در چهار محور کلی می توان دسته بندی 

نمود که متن کامل آن را میتوان در KHAMENEI.IR  مطالعه کرد.
   محور اول: حمایت از مذاکره در موضوع هســته ای و تعیین اهداف اصلی آن؛ در 
دیدارهای مختلف علی الخصوص دیدار کارگزاران نظام و خطبه های عید فطر، به آن اشــاره 

شده است. 
   محور دوم: تعیین چارچوب کالن مذاکرات و خطــوط قرمز؛ پیش از ارائه ی متن 
جمع بندی نهایی، رهبر انقاب،  چارچوب کان مذاکرات و خطوط قرمز مورد نظر جمهوری 
اســامی ایران در این زمینه را در دیدار مداحان در بیســتم فروردین، دیدار با دانشجویان 
دانشــگاه امام حسین)علیه الســام( و دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان تعیین 

فرموده اند.
   محور سوم: شیوه ی انتقاد از روند مذاکرات؛ ایشــان در دیدار مسئوالن و کارگزاران 
نظام هیئت مذاکره کننده را افرادی امین، غیور، شجاع، متدیّن دانستند و درباره انتقاد از آنها 
هم فرمودند: انتقاد بکنید لکن توّجه داشته باشید که انتقادها با لحاِظ این معنا باشد که آن 
طرف مقابل بعضی از عیوبی را که ما در انتقادمان ذکر میکنیم ممکن اســت میدانند، ]اّما[ 
خب به این نتیجه رســیده اند یا ضرورتها آنها را به اینجا کشانده یا به هر دلیل دیگری. البّته 
بنده نمیخواهم بگویم اینها معصومند؛ نه، معصوم نیستند؛ ممکن است انسان یک جاهایی 
در تشخیص، در عمل خطا هم بکند، اّما مهم این است که به امانت اینها و به دیانت اینها و به 

غیرت اینها و به شجاعت اینها ما اعتقاد داریم.
   محور چهارم: ختم مذاکرات و وظایف مردم و مسئولین در این دوره؛ رهبر انقاب 
در تازه ترین بیاناتشــان در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 94/06/04 فرمودند: 
»آنچه مهم است این اســت که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند«. ایشان از زمان 
اعام پایان زمان مذاکرات و آغاز بررســی متن فراهم آمده تا کنون در خطبه های نماز عید 
فطر و دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسامی، در پاسخ به نامه ی رئیس جمهور 
درباره ی پایان مذاکــرات، دیدار با اعضای مجمــع جهانی اهل بیــت و همچنین در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ، دیدگاه ها و نظراتشــان درباره ی متن برجام و شرایط 
کشور و وظایف آحاد ملت و مسئوالن را به صورت صریح و شفاف اعام نموده اند که در جدول 

زیر مرور شده است.

گزارش ویژه |  اطالعیه دفتر رهبر انقالب و نگاهی به بیانات ایشان درباره ی  مسئله ی هسته ای؛

بیانات صریح رهبر انقالب درباره مذاکرات هسته ای

هفته سخن  

دشمن برمی گردد!
شـواهد نشـان می دهد که نظام سـلطه پس از پایان مذاکـرات و متـن برآمده از 
آن، باز هم دسـت از فشـار بـر اقتصاد ایـران برنخواهد داشـت: »همه ی کسـانی 
کـه ناظـر مسـائل گوناگـون بودنـد، میتوانسـتند حـدس بزننـد که هدف دشـمن، فشـار 
اقتصـادی بـر کشـور اسـت... طراحیها نشـان میداد کـه اینهـا میخواهنـد بـر روی اقتصاد 

کشور متمرکز شوند.« 91/5/3
از سـال 88، سلسـله ی نام گذاری هـای اقتصـادی بـرای سـال ها شـکل گرفت. سـه سـال 
بعد نیز رهبر انقاب در اسـتان خراسـان شـمالی، »مسـأله اصلی کشـور را اقتصاد« عنوان 
کردند. پـس از آن و در زمـان انتخابات ریاسـت جمهوری نیـز از اقتصاد به عنـوان »اولویت 
اصلی« نام بردند. هفته گذشـته نیـز در دیدار بـا هیأت دولـت، مجدداً بر اینکه »مسـئله ی 
اقتصاد... اولویّت اساسـی اسـت.« تاکید کردند.این تأکیدات نشـان گر سـه نکته می باشـد: 
1. مسـأله اصلی ما در چند سـال اخیر آ سـیب های اقتصـادی بوده اسـت؛ حتـی زمانی که 
خواسـته یا ناخواسـته مذاکرات هسـته ای به »محـور بسـیاری از تاش ها« تبدیل شـد. به 
همین دلیـل، امـروز بعد از رسـیدن به یک متـن هم، دوبـاره این مسـاله مطرح می باشـد.

 2. رهبر انقاب در فروردین 92 گفتند: »هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر 
کار بود ... گفتم کاری کنید که ما هر وقــت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. 
آقایاِن به قول خودشــان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود!؟ ... وقتی برنامه ی 
اقتصادی یک کشور به یک نقطه ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه ی 
خاص تمرکز پیدا میکنند.«  اگر از همان ســال ها با مدیریت شایسته، به دنبال رفع نواقص 
اقتصادی خود بودیم، امروز دشمن نمی توانست این گونه از حربه اقتصادی علیه ما استفاده 
کند. تکرار و تأکیدات چندباره رهبر انقاب اسامی در این سال ها نشان می دهد که ایشان 
هنوز هم از این مسئله ناراضی هستند. 3. تا این ضعف های اقتصادی گریبانگیر ماست، دشمن 
هم برای ضربه بر ما خود را از مدار اقتصادی خارج نمی کند و با استفاده از تاکتیک »ضربه« و 

»نفوذ«، به دنبال تداوم جنگ اقتصادی است:
 ضربه

وال استریت ژورنال به تازگی خبر داده که عده ای در امریکا در حال آماده کردن قانونی جهت 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران هستند. آمریکا پیش از آن تاش های فراوان و هزینه های 
زیادی متحمل شد تا به قول خودش، تحریم ها علیه ملت ایران را به اجماع برساند و در این راه 
نیز توانستند بر اقتصاد ما اثر منفی بگذارند. پس از تهیه "متن فراهم شده هسته ای" نیز اوباما 
گفته است که »تحریم های شدید خود را به دلیل حمایت ایران از حزب الل، یمن و سوریه، 
برنامه موشکی و نقض حقوق بشــر حفظ خواهیم کرد.« آن ها حتی اگر نتوانند تحریم ها را 
تشدید کنند، اما همین حرکت هم پیام روشنی برای سرمایه گذارانی دارد که قصد ورود به 

بازار ایران را دارند و خواهان ثبات اقتصادی هستند.
 نفوذ

چندی پیش اوباما در مصاحبه ای گفت: »اگر ایران در تجارت جهانی درگیر شــود... بعد از 
آن برای او پایبندی به رویکرد فعلی ممکن نخواهد بود و تاجــران ایرانی در مقابل اقدامات 
خارج از عرف ایران که تحریم ها را بر سر جای خود برمی گردانند مقاومت خواهند کرد.« این 
صحبت ها نشانه  ای از طرح آمریکا برای ایجاد  »نفوذ« و»تغییر رفتار« در داخل ایران است. 
در این راستا هم برخی نیز خواسته یا ناخواسته بازیگر داخلی نفوذ شده  اند. تبلیغ موضوعاتی 
نظیر کم رنگ کردن »آرمان استقال«، ضرورت پذیرش خواسته های نظام سلطه و... که این 
روزها کم وبیش از سوی برخی می بینیم، در جهت تغییر نگرش مردم و در نهایت برای تغییر 

رفتار آنان است. 

جنـگ تحمیلی اقتصـادی سال هاسـت که آغاز شـده اسـت. وجـود حفره های موجـود در 
ساختار اقتصادی کشـور و تجربه دشـمن در اسـتفاده از آن ها، این هشـدار را به ما می دهد 
که دشـمن دوبـاره از دروازه هـای اقتصـادی، ورود و نفـوذ خواهد کـرد. در این میـدان نبرد 
بـا حـرف  نمی تـوان پیـروز بیـرون آمـد. سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی راهبرد مـا برای 
دفع شـر دشـمن اسـت و اگرچه سـهم دولت در اجرای این سیاسـت ها بسـیار مهم اسـت 
اما ایـن امر بـه معنای رفـع مسـئولیت از دیگـران نیسـت. جـوان حزب اللهی که همیشـه 
به عنـوان پیـش رو حرکت انقـاب بـوده و خواهد بـود،  بـرای تحقـق مطالبه رهبـر انقاب 
وظایف مهمی بـر عهده اش اسـت که شـناختن آن وظایـف و عمل بـه آن، راه حـل عبور از 

مشـکات اقتصادی خواهـد بود. 

واژه کلید  

# اقتدار_اقتصادی| یک رکن اقتدار ملی
ــی کشــور از لحــاظ اقتصــادی  ــدار اقتصــادی اســت؛ یعن ــی، اقت ــدار مل ــک رکــن اقت ی
ــور  ــا حض ــادی دنی ــای اقتص ــد؛ در بازاره ــت کن ــودش را تقوی ــی خ ــول مل ــد پ بتوان
ــودش  ــات خ ــور از امکان ــادی کش ــع اقتص ــود وض ــد؛ در بهب ــته باش ــذار داش تأثیرگ
ــه  ــد ب ــد و بتوان ــم کن ــل ک ــد اق ــا ح ــن و ی ــه ک ــور ریش ــر را در کش ــد؛ فق ــتفاده کن اس
عنــوان یــک کشــور ثروتمنــد و غنــی، در مقابــل چشــم دنیــا، کارایــی نظــام خــودش 
ــه در کشــور،  ــن اســت ک ــای ای ــه معن ــن ب ــدار اقتصــادی  همچنی ــد... اقت را نشــان ده
ــی و  ــد صنعت ــد؛ تولی ــته باش ــود داش ــتغال وج ــد؛ اش ــته باش ــود نداش ــکاری وج بی
کشــاورزی در حــّد مطلــوب باشــد؛ از منابــع و معــادن کشــور بــه نحــو بهینــه اســتفاده 
ــه آن  ــبت ب ــون نس ــهای گوناگ ــه بخش ــت ک ــادی اس ــدار اقتص ــم اقت ــن ه ــود. ای ش

مســئولیت دارنــد.        80/2/28     

خط حزب ا...
نشریه خبری-تحلیلی  

نمازهای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبی

راهبرد کالن  رهبر معظم انقالب برای حل  مشکالت کشور؛

در لوزان و ژنو و نیویورک نیست
اواخـر سـال 1392 کمتر از سـه مـاه از توافق ژنو گذشـته بـود و در فضایی کـه تلقی برخـی کاهش 
فشـارهای اقتصـادی و در نتیجـه بازگشـت بـه روشـهای اقتصـادی پیـش از تحریم ها بـود، رهبر 
انقـالب سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی را ابـالغ نمودنـد و چنـد روز پـس از آن در جلسـه تبییـن 
سیاسـت های اقتصاد مقاومتـی، در بیانـی تامل برانگیـز تصریح کردنـد: »اقتصـاد مقاومتی مربـوط به وضع 
کنونی و شـرایط کنونی کشـور نیسـت، این یک تدبیـر بلندمدت برای اقتصاد کشـور اسـت ... و هـر کس در 

این زمینه اقدام بکند مصداق عمل صالح است«. )92/12/20(

اما اصل در این راهربد 

کالن برای کشور چیست؟ 

بنا به تعبیر رهرب انقالب، 

»ستون فقرات اقتصاد 

مقاومتی که ما عرض 

کردیم، عبارت است از 

تقویت تولید داخلی؛ اگر 

این کار تحّقق پیدا کرد 

و هّمتها متوّجه به این 

مسئله شد، کار و کارگر 

ارزش پیدا میکند، اشتغال 

عمومی )بیشرت( و بیکاری 

بتدریج کم میشود. 

اساس کار، مسئله ی تولید 

است.« )94/2/9(

نگاهی به بیانات رهبر انقالب درباره ی  مسئله ی هسته ای در دوران پس از مذاکرات
مطرح شده در 4 سخنرانی و پاسخ به نامه ی آقای رئیس جمهور در سال 1394

4/24 متن فراهم آمده در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد.1
4/27

4/24راه نقض عهدهای طرف مقابل بسته شود.2

چه تصویب بشود و چه نشود... اجر دست اندرکاران این مذاکرات طوالنی و نفس گیر محفوظ 3
4/27است.

4/27چه تصویب بشود و چه نشود... اجازه ی هیچ گونه سوءاستفاده ای از این متن داده نخواهد شد.4

4/27چه تصویب بشود و چه نشود...ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید.5

چه تصویب بشود و چه نشود... سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری 6
4/27نخواهد کرد.

4/27مبنای ایران برای ممنوعیت ساح هسته ای فتوای شرعی است؛ نه حرف آمریکا و غیرآمریکا7

4/27تداوم غنی سازی، تحقیق و توسعه و گردش صنعت هسته ای با امضای توافق8

4/27اثبات اقتدار ملت ایران در مذاکرات هسته ای9

به آمریکا نمی شود اعتماد کرد، در همین مذاکرات بی صداقتی های متعّدد و مکّرر آنها در 10
4/27طول این زمان نشان داده شد.

4/27بین مردم نباید دودستگی به وجود بیاید. دشمن این را میخواهد.11

نیت دشمن از مذاکرات و توافق این بود که وسیله ی نفوذ پیدا کند به داخل کشور، ما راه نفوذ را 12
5/26بستیم و به طور قاطع خواهیم بست.

ختم مذاکرات کار خیلی مهمی بود،   ان شاءالل اگر گوشه کنارش مشکلی هم وجود داشته باشد، 13
6/4با تدبیر مسئولین برطرف خواهد  شد.

   |       ناشر:فاتحان|6/4توجه کنید یک جاهایی اِعمال دشمنی ها مهار میشود  اما دشمنی ها کم نخواهد شد.14


