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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

پایانکاربهسودجبههخداییست

مؤمن حق ندارد خود را ذلیل کند

مؤمن، چون مورد لطف خدا قرار گرفته و 
خدا به او عّزت داده، حق ندارد خودش را 
ذلیل کند. یک نوع ذلیل کردن مؤمن این است که 
خودش را در چشم ها پست کند؛ با اظهار حاجت، با 
تملّق، با مدح بی جا، با تحّمل پستی و اهانتی که به او 
می شود، با دست زدن به کارهایی که انسان را پست 
می کند؛ مستی، فسق، فساد، فحشاء؛ اینها انسان را 
ذلیل می کند.در روایتی امام صادق )( فرمودند: 
خدای متعال »َفوََّض إلَی الُمؤِمِن أُموَرُه ُکلَّها«؛ همه 
چیز مؤمن را دســت خــودش داد؛ اداره و اختیار 
زندگی خودش را به خود او سپرد، »َو لَم یَُفوِّض اِلَیه 
أن یَکوَن َذلیالً«؛)1( اما به او اجازه و اختیار نداد که 
ذلیل باشــد... مؤمن به هیچ کیفیتی نباید ذلّت را 
قبول کند. شما می بینید امام حسین )( فرمود: 
لُِّة اََبی اللُه  ما ذلت را نمی پذیریم؛ »َهیهاَت ِمنَّا الذِّ
ذلِک«؛)2( خدا اِبا دارد که ما ذلّت را بپذیریم. مؤمن 

حق ندارد ذلِت تســلیم در مقابل کفار را بپذیرد و 
فشار و تحمیل کّفار را قبول کند. 62/6/10

1(الكافي، ج 5، ص63.       |        2(اثبات الوصیة، ص166

س: آیا می توان برای امر به معروف یا نهی از منكر از 
واسطه ای که به نظر میرسد در امر به معروف شونده 
یا نهی از منكر شونده نافذتر است استفاده کرد؟ وآیا 
گفتن عیب به شخص ثالث جهت انتقال به معیوب 
جائز اســت؟ج: مورد مذکور از موارد استثناء از 

حرمت غیبت نیست
س: آیا غیبت دال بر مــا تره اهلل)آنچه خدا میبیند( 
است یا برآنچه مشهود است هم مصداق میابد؟ج: 
در تجاهر به فسق)گناه علنی( غیبت نیست ولی 
در عیب ظاهر چنانچه که قصد عیب جویی بیان 
شــود و طرف راضی نیست جایز نیست. گرچه 

غیبت مصطلح اسم )معروف(نباشد. 
س: آیا گفتن عیوب افــراد به دیگران جهت اینكه 
به مضرات سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مبتال 
نشوند در زمره غیبت محاسب می آید؟ مثالً کاسبی 
که خوش حســاب نیست یا شــخصی که سابقه 
سیاسی بد یا حتی خطرناکی داشته یا شخصی که 
مبتال به فقر خفی اســت که در معاشرین بی تاثیر 
نخواهد بود. ج: اگر مــورد تزاحم با واجب اهمی 

است یا الاقل مرجوع نیست مانع ندارد.

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

موزعین      خط حزب ا...

آتش به      اختیار

زن مســلمان باالتر از این حرف هاســت که اســیر زر و زیور و طالجات و این چیزها بشود. 
نمی خواهیم بگوییم اینها حرام است؛ می خواهیم بگوییم که شأن زن مسلمان باالتر از این است 
که در دورانی که بســیاری از مردم جامعه ی ما در وضعی زندگی می کنند که محتاج کمک 
هستند، کسانی بروند هی پول بدهند، طال بخرند، زینت بخرند وسایل رنگارنگ زندگی بخرند و 
در انواع و اقسام روش ها و منش های زندگی اسراف کنند. این الگوی زن مسلمان است. این یکی 

از آن میدان هایی است که ما در مقابل دنیای استکباری مّدعی هستیم.  71/9/25

زن مسلمان باالتر از این حرف هاست

 ....

علی شفیعی | بوشهر، شهر چغادک:مساجد و 
نماز جمعه و بُورد اعالنات و ...تعداد ۴00 نسخه 

۵0 تا مخصوص تابلو اعالنات 
امام  پایگاه  خدابخشــی.  محمدحســین 

خمینی)ره(. خلخال : تعداد 30 نسخه 
نماز جمعه مسجد ســیاهكل، گیالن  : تعداد 

100 نسخه 
سجاد نوش آبادی| ورامین: 200 نسخه

مجید پناهی| آبگرم خرقان قزوین: 1۵0 نسخه
الهام صالحی| تهران: 100 نسخه 

سید صادق حسینی| مرودشت: 1۵0 نسخه
سید علی موسوی مدنی| اهواز: 20 نسخه

 : شما هم از توزیع خط حزب ا... 
گزارش دهید.

.....

ملتی که به خود باور دارد در مقابل 
قدرت های بزرگ ایستادگی میکند    
هر کشــوری که اعتقادش این باشد که نمی تواند 
خودش صنعتی را ایجاد کند این ملت محکوم به 
این  است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه هایی 

بوده اســت که برای ملل ضعیف دنیــا قدرتهای 
بزرگ کشیده اند... یک ملت وقتی که یک مطلب را 
باور کرد که می تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. 
اساس، باور این دو مطلب است؛ باور ضعف و سستی 
و ناتوانی و باور قدرت و قــوه و توانایی. اگر ملت این 

باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرتهای 
بزرگ بایستیم، این باور اســباب این می شود که 
توانایی پیدا می کننــد و در مقابل قدرتهای بزرگ 

ایستادگی می کنند. 
امام خمینی )ره(؛ 31 فروردین 1360

این مراسم ها باید همچنان

 طاهر و عفیفانه باشد     
ما افتخار می کنیم که شیعه ی علوی هستیم و 
افتخار می کنیم که امام بزرگوار ما پرچم والیت 
را سر دست گرفت و وســیله ای شد تا دنیای 
اسالم اعم از شیعه و غیرشیعه به اسالمیت خود 
افتخار کنند،  اما نباید با رفتار و گفتار نابخردانه، 
شمشیر اختالف افکنی دشمن را تیز کرد. این 
محیط بایــد همچنان طاهر و عفیفانه باشــد 
و نباید برخی بی قیدی هــا و بی مباالتی ها به 
دنیای هنر اسالمی و مذهبی نیز نفوذ و رسوخ 
کند. نوحه های آگاهی بخش و بیدارگری که در 
دوران شور و هیجان انقالب اسالمی در سراسر 
کشور سروده و خوانده می شد، تأثیر شگرفی 

در پیروزی انقالب اسالمی داشت. 93/1/31 

امــروز کشــور بــه جوان هایــی نیــاز 
دارد کــه بتواننــد بــازوان پُرقدرتــی 
کشــور،  پیشــرفت  بــرای  باشــند 
ــرت  ــی، بصی ــزه ی ایمان ــار از انگی سرش
ــدام،  ــت اق ــد، جرئ ــت بلن ــی، هّم دین
اعتمادبه نفــس، اعتقــاد بــه اینکــه 
»مــا می توانیــم«، امیــد بــه آینــده، 
ــده را روشــن و درخشــان  ــای آین افق ه
ــای  ــه معن ــه ب ــتغناء -ن ــدن، روح اس دی
ــه  ــگان، ک ــری از بیگان ــراض از فراگی اع
ــم  ــه نکرده ای ــز توصی ــا هرگ ــن را م ای
شــاگردی  حاضریــم  نمی کنیــم؛  و 
کنیــم پیــش دیگــران کــه از مــا 
ــتغناء از  ــه ی اس ــد- روحّی ــتر بلدن بیش

ــذاری، تحمیل و سوءاســتفاده ی  تأثیرگ
ــای  ــروز در دنی ــه ام ــش ک ــال دان از انتق
دانشــمند که دنیــای قدرت اســتکباری 
ــن  ــت -ای ــج اس ــا رای ــن معن ــت ای اس
روحّیــه ی اســتغناء بایــد در جــوان 
ــه ی فهــم  وجــود داشــته باشــد- روحّی
ــا در  ــه م ــت کشــور ک درســت از موقعّی
کجــا هســتیم و کجــا می خواهیــم 
برســیم و چگونــه می توانیــم ایــن 
راه را طــی کنیــم... قاطــع بــودن 
و  تجــاوز  دســت اندازی،  برابــر  در 
خدشــه دار کــردن اســتقالل ملّــی؛ 
مــا بــه جوان هایــی بــا یک چنیــن 
روحّیه هایــی نیــاز داریــم  94/4/13

ایـرانی خانواده

مصادیق  غیبت

به جوان هایی با  چنین روحّیه هایی نیاز داریم
حزب ا... این است

انقالبی هیئت

پایگاه بسیج شهیدشــفایی نژاد: گرامیداشت و 
دیدار با نیروهای ایســتگاه آتش نشانی میدان 

معراج.
بسیج دانشجویی شــهید یحیی نژاد : برگزاری 
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود موسسه 
آموزش عالی غیرانتفاعی طبری بابل به همراه 
نمایش عکس شهید حججی و پخش تعدادی 

کتاب با موضوع زندگی نامه شهدای دانشجو .
 : شما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای ما 

ارسال کنید.

•  شرح عكس :دیدار مسئوالن سازمان 
تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون های 

ورزشی با رهبر انقالب

 باید نیروهای حزب الهی و مؤمنین 
به دین و انقالب در امور حســاس 
مربوط بــه ورزش کشــور به کار 
گمارده شوند. ورزشکاری مالزم با 
بی دینی نیست و متدین ترین انسان 
این زمان، حضــرت امام)(، خود 
یک ورزشــکار بود که تا آخر عمر و 
تا سن 90 ســالگی هر روز ورزش 
می کرد، بنا بر این در امر ورزش باید 
به مفاهیم دینی اهمیت داده شود 
و مورد احترام قرار گیــرد. 75/10/8

متدین ترین انسان این زمان، 
یک ورزشكار بود

         علت افزایش عصبانیت و شرارت دولت آمریكا
علت این رفتارهای خصمانه ی آمریکا روشن است؛ آمریکایی ها برجام 
را فراتر از یک "توافق"، به عنوان "پروســه ای" برای "مهار کامل" ایران 
می دانستند. آنها امیدوار بودند برجام هســته ای، پله ی اول برای مهار 
ایران قدرتمند باشد و به تبع آن، تضعیف سایر مؤلفه های قدرت آن، در 

برجام های بعدی دنبال شود؛ نقشه ای که رهبر انقالب اسالمی با تیزبینی 
آن را رصد کردند و چند روز پــس از امضای برجام در خطبه های عید 
سعید فطر فرمودند: »سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ 
تغییری نخواهد کرد. همان طور که بارها تکــرار کردیم، ما با آمریکا در 

مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه ای مذاکره ای نداریم.« 94/4/27

البته آمریکایی ها اثر این سخنان صریح را در عمل نیز دیدند و نقشه ی 
"خاورمیانه ی بزرگ" و "خاورمیانــه ی جدید" آنها در منطقه، به علت 
ایستادگی و الهام بخشی جمهوری اسالمی ایران کامالً شکست خورد. 
برای همین »آن عکس العملی که آنها دارند نشان می دهند، نشانه ی 
ضعف است، نشانه ی عقب ماندگی آنها است، و نشانه ی عصبانّیت 
ناشی از شکست خوردگی آنها است. بینی شان به خاک مالیده شده« 

است. 96/6/30

        چند اقدام الزم در مقابل خیمه شب بازی جدید ایاالت متحده
با این حال، رفتارهای خصمانه ی آمریکا ادامه دارد و با خیمه شب بازی 
 3  جدیدی که در آستانه ی آن هســتیم، احتماالً وارد فاز جدیدی
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گزارش هفته

2

تاریخدان معروف آمریكایی: 

پیش بینی آیت اهلل خامنه ای درست بود

....

 هفته
بار

اخ

در اولین روز بهار 92 رهبر انقالب برای بار دوم، اظهارنظر مهمی 
درباره ی تحریم های هدفمند آمریكا کردنــد. »بله، تحریمها 
اثر گذاشــت، منتها نه آن اثری را که دشمن می خواست... این 
یک اشكال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشكال 

است که وابسته ی به نفت اســت. ما باید اقتصاد خودمان را از 
نفت جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه های اساســِی خودشان 
این را بگنجانند. من هفده هجده ســال قبل به دولتی که در آن 
 2 زمان ســر کار بود و به مســئوالن گفتم... |  ادامه در صفحه 

تا نقطه ضعف هست؛ دشمنی هم هست
گزارش هفته

گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود

مطالبه رهبری  |  3

به جوان هایی با  چنین روحّیه هایی نیاز داریم

شرح حدیث  |  4

حزب ا... این است   |  4

مؤمن حق ندارد خود را ذلیل کند

شهید وحدت و خدمت     |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح سردار شهید رجبعلی محمدزاده 

 اگر شما می بیند امروز کشور دارای ثبات سیاسی است دارای تحرک به سمت جلو دارای برجستگی هایی و پیشرفت هایی در عرصه های مختلف است. این به برکت چیست به برکت 
امنیتی است که به وجود آمده است این امنیت را چه کسانی به وجود آوردند، همین ها امنیت را بوجود آوردند.91/7/24 شهید اخیر عزیز این منطقه، شهید رجبعلی محمدزاده، 

اجر مجاهدتهای دوران دفاع مقدس را، ایستادگی های در آن عرصه های دشوار را، در سال های بعد، از خدای متعال دریافت کرد و خداوند متعال پرونده ی او را کامل کرد.  91/7/22

مزار: بهشت رضا، مشهد مقدستاریخ شهادت: 26 مهر 1388 شهادت:  به دست تروریستهای گروهک جنداهلل

در چندروز گذشــته بحث در مورد نقض عهد آمریكا درباره برجام باال گرفته اســت. این موضوع حتی در صحبت های رکس تیلرسون، 
وزیرخارجه ی آمریكا نیز مطرح شده است. این فضاسازی در حالی است که ایران مطابق گزارش رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی، به 
همه ی تعهداتش بر اساس متن برجام عمل کرده است. براساس گزارش نیویورکر از دیدار اخیر وزرای خارجه ی ایران و 1+5، وزیرخارجه ی کشورمان در 
ابتدای این نشست فهرستی از گالیه های ایران را طرح کرده و گفته است ایاالت متحده آن طور که در توافق هسته ای مقرر شده، تحریم ها را رفع نكرده و ما 

هنوز نمی توانیم در انگلیس یک حساب بانكی باز کنیم.

مخاطب اول
چند اقدام الزم که مسئوالن در آستانه 
خیمه شب بازی جدید دولت آمریكا باید انجام دهند؛
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من بارها و بارها میگفتم ... که ]خیال میکنید اگر[ شما در قبال مسئله ی هسته ای عقب نشینی کنید، مسئله ی شما با آمریکا 
تمام میشود؟ نه، قضّیه ی موشک پیش می آید ]که [ چرا موشک دارید؛ از قضّیه ی موشک مأیوس بشوند، قضّیه ی مقاومت 
پیش می آید که چرا شما از حزب اهلل، حماس، فلسطین حمایت می کنید؛ اگر حل کردید، عقب نشینی کردید، یک قضّیه ی 
دیگر پیش می آید، ]مثالً[ قضّیه ی حقوق بشر پیش می آید؛ قضّیه ی حقوق بشر را اگر حلّ وفصل کردید و گفتید خیلی خب، 
ما در حقوق بشر طبق معیارهای شما عمل میکنیم، قضّیه ی دخالت دین در دستگاه دولت ]پیش می آید[؛ مگر ول میکنند 

شما را؟ حضور یک نظام در یک کشوری با این وسعت، با این جمعّیت، با این امکانات را نمیتوانند تحّمل کنند      95/7/28

#هسته ای_بهانه_است
 

کلید
واژه
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فاجعه آمیزترین مانع در راه حاکمیت اسالم

گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود

در زمان حال، برای این که مسلمین با هم متحد نباشند و علیه هم کار کنند، تالش های مضاعفی انجام می گیرد. این 
تالش ها به خصوص در وقتی تشدید پیداکرده، که نیاز مسلمین به وحدت، بیش از همیشه است. انگیزه ی تالش های 
دشمنان این است که از تحقق آرزوی سیادت و حاکمیت اسالم -که امروز به مراحل عملی نزدیک می شود- جلوگیری 
کنند. طبیعی است که اگر اسالم بخواهد حاکمیت پیدا کند و مسلمین در دنیای اسالم بخواهند به اسالم تمسک کنند، 
با این اختالفات امکانپذیر نیست. فاجعه آمیزترین مانع در راه حاکمیت و سیادت اسالم این است که مسلمین را در درون 
جوامع اســالمی به جان هم بیندازند... امروز »تقریب« یک هدف فوری، یک غرض الهی و یک فکر حیاتی است و باید 
دنبال بشود. این خأل زمان اســت -بیش از همه ی زمان های دیگر- ما باید آن را پُر کنیم. خوشا به حال انسان هایی که 
بتوانند خأل زمان خودشان را پُر کنند؛ خواسِت لحظه را بفهمند و آن را برآورده نمایند. بعضی کارها اگر در لحظه ی خاصی 

انجام بگیرد، مفید است؛ اگر در آن لحظه انجام نگیرد، ای بسا آن فایده را نخواهد داشت.  70/7/1

در عدالت، هم عقالنیت بایستی مورد توجه باشــد، هم معنویت. اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت می شود 
یک شعار توخالی. خیلی ها حرف عدالت را میزنند، اما چون معنویت و آن نگاه معنوی نیست، بیشتر جنبه      ی سیاسی 
و شکلی پیدا میکند. دوم، عقالنیت. اگر عقالنیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود؛ 
اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد. خیلی از کارها را گاهی بعضی از این گروه      های تند و افراطی توی این کشور 
به عنوان عدالت کرده      اند، که ضدعدالت شده. اتفاقاً حاال همان تندی های آن حضرات موجب شده که خود آنها صد و 

هشتاد درجه گرایش هایشان عوض بشود! جور دیگری حرف بزنند، فکر کنند، جور دیگری عمل بکنند.   88/6/16

سالروز تاسیس مجمع تقریب مذاهب اسالمی به دستور رهبر انقالب

دشمن حضور این نظام را نمی تواند تحمل کند

بازخوانی

مطالبه 
رهبری

آمریكای دوران ریگان و بوش با آمریكای امروز هیچ فرقی ندارند

من به شما عرض بکنم، آمریکای دوران ریگان  بازخوانــــی

و آمریکای دوران بوش با آمریکای امروز هیچ 
فرقی ندارند، هیچ تفاوتی ندارند. همچنان که 
آمریکای دوران ریگان یک وقتی الزم دانست و 
مناطق ما را در خلیــج فــارس، از روی حقد و غضب 
بمباران کرد، امروز هــم ]اگر[ بتواننــد همین کار را 
می کنند. آمریکا تفاوتی نکرده؛ سیاست های آمریکا در 
مقابــل اســالم و در مقابــل جمهــوری اســالمی، 
سیاســت های ثابتی بوده. البّته روش هایشان متفاوت 
است؛ یکی این روش را دنبال می کند، یکی آن روش را 

دنبال می کند، اّما هدفشان یک چیز است؛ این را باید 
همه متوّجه باشند. لذا اهل خدعه اند و خدعه می کنند. 
مراقب خدعه کردن  ]آنها[ باشــند؛ مراقب باشند که 
آنچه آنها دارند انجام می دهند، منطبق باشــد بر آنچه 
به معنای واقعی کلمه تعّهد کرده اند. این خدعه ی طرف 
مقابل را نبایستی نادیده بگیرند. و اگرچنانچه خدعه ای 
از طرف دیدند، آن وقت در مقابل، بایستی مقابله به مثل 
بکنند؛ یعنی اگرچنانچه طرف ]مقابل [ نقض عهد کرد، 
این طرف هم بایــد نقض عهد بکند، ایســتادگی باید 

بکند.  94/10/30

سیاست های 

آمریکا در مقابل 

اسالم و در مقابل 

جمهوری اسالمی، 

سیاست های 

ثابتی بوده. البّته 

روش هایشان 

متفاوت است؛ 

یکی این روش را 

دنبال می کند، 

یکی آن روش را 

دنبال می کند، اّما 

هدفشان یک چیز 

است

    3سال دوم ،  شماره 103|  هفته سوم مهر 96

1 خواهد شــد. اما در مقابل این دشمنی ها، 

نوع واکنش، مواضع و اقدامات متقابل مســئوالن 
جمهوری اســالمی، تأثیر تعیین کننــده ای در 
محاسبات و رفتارهای دولت آمریکا خواهد داشت. 
مسئوالن نظام به عنوان کسانی که در خط مقدم 
مقابله با بدعهدی ها و تجاوز به حقوق ملت هستند 
و در واقع »مخاطبان اول این سخن اند« 96/5/12 با 
مواضع و اقدامات خود باید در چند سطح، نشانه ها 

و عالئم واضحی را برای طرف مقابل ارسال کنند:

1- موضع گیری مقتدرانــه و مدبرانه: آمریکایی ها 
باید با همه ی وجود احساس کنند که مسئوالن 
ایران در واکنــش و اقدام متقابــل در جایی که 
پای منافع و حقوق ملت در میان باشــد، محکم 
ایســتاده اند و به طــور جدی، محاسبه شــده و 
هماهنگ، هزینه های بدعهدی آمریــکا را به او 
تفهیم می کنند، چراکه »اگر ما در مقابل دشمنی 
دشمنانمان با شــجاعت و با اقتدار نایستیم، ما 
را خواهند خــورد، خواهند بلعید... ما مســئول 
کشوریم، مسئول ملّتیم، مسئول تاریخیم؛ نباید 

اجازه بدهیم.« 94/12/20
در این شــرایط، ابــراز برخی ســخنان مبنی بر 
باقی ماندن در برجام به هر قیمتی ولو با نقض آن از 
جانب آمریکا، صرفا موجب وقاحت بیشتر دشمن 
خواهد شد: »وقتی طرف مقابل با وقاحت می آید 
می ایســتد و یک چیزی را می گوید، ما هرچه در 
این زمینه کوتاه بیاییم، حمل بر ضعف خواهد شد؛ 
حمل بر این خواهد شد که ما ناچاریم، ناگزیریم؛ 
احساس ناچاری در ما، دشمن را تشجیع می کند به 
اینکه بر فشارهای ناحّق خودش بیفزاید.« 96/3/22

2- اقدامات ویژه ی اقتصادی: دشــمن باید به عینه 
ببیند که کشور معطل و وابسته ی تصمیمات او در 
برجام و غیربرجام نیست؛ یکی از مهم ترین عرصه ها 
برای نشان دادن این توانمندی، عرصه ی اقتصاد و 
معیشت مردم اســت؛ کار جهادی و اقدام ویژه در 
اقتصاد، باید نشان بدهد که مسئوالن ایران کشور را 
معطل اخم و لبخند دیگران نگذاشته اند. »در اقتصاد 
مقاومتی آن چیــزی که مورد انتظار اســت، یک 
کار جهشی اســت... به کارهای روزمرَّه ِی معمولی 

دستگاه های اقتصادی قانع نشوید.« 95/6/3
3- حفظ وحدت ملــی و پرهیز از ایجاد شــكاف در 
جامعه: یکی از مهم ترین عواملی که تأثیر واضحی 
در فروکاستن از شرارت آمریکا دارد، وجود اتحاد 
در سطوح مختلف جامعه اعم از مردم و مسئوالن 
است. »اگر همه تالش کردیم، می توانیم بِایستیم، 
می توانیم استقامت کنیم، می توانیم دشمنمان را 
به زانو دربیاوریم؛ اگر همه با هم باشیم.« 96/3/22 
در مقابل، بیان برخی ســخنان اختالف آفرین که 
موجب بروز شکاف های اجتماعی یا دمیدن در آنها 
می شود، نه تنها هیچ نفعی برای کشور و ملت ندارد 
بلکه تنها دشمن را به کارگر افتادن شیطنت هایش 

امیدوارتر خواهد کرد.  

تا نقطه ضعف هست؛ دشمنی هم هست
در اولیـن روز بهـار 92 رهبر انقـالب برای 
دربـاره ی  مهمـی  اظهارنظـر  دوم،  بـار 
تحریم هـای هدفمنـد آمریکا کردنـد. »بلـه، تحریمها 
اثـر گذاشـت، منتهـا نـه آن اثـری را کـه دشـمن 
می خواسـت... ایـن یـک اشـکال اساسـی در خـود ما 
اسـت. اقتصـاد مـا دچـار ایـن اشـکال اسـت کـه 
وابسـته ی به نفت اسـت. ما بایـد اقتصاد خودمـان را از 
برنامه هـای  در  مـا  دولت هـای  کنیـم؛  جـدا  نفـت 
اساسـِی خودشـان ایـن را بگنجانند. من هفـده هجده 
سـال قبل به دولتـی کـه در آن زمان سـر کار بـود و به 
مسـئوالن گفتـم کاری کنیـد کـه مـا هـر وقـت اراده 
کردیـم، بتوانیـم درِ چاه هـای نفـت را ببندیـم. آقایاِن 
به قـول خودشـان "تکنوکـرات" لبخند انـکار زدند که 
مگـر می شـود!؟ بلـه، می شـود؛ باید دنبـال کـرد، باید 
اقـدام کـرد، بایـد برنامه ریـزی کـرد. وقتـی برنامـه ی 
اقتصـادی یک کشـور به یـک نقطه ی خـاص متصل و 
وابسـته باشـد، دشـمنان روی آن نقطـه ی خـاص 
تمرکـز پیـدا می کننـد.« 92/1/1 »از نظـر دشـمن، 
اقتصـاد کشـور یـک نقطـه ی ضعفـی اسـت کـه ]او[ 
میتوانـد با تکیـه ی بر آن نقطـه ی ضعف، مقاصد سـوء 
خـودش را در مـورد کشـور عزیـز مـا و در مـورد 
جمهوری اسـالمی اِعمال بکند؛ بایـد روی اقتصاد ]کار 
کرد[. مـن گفتـم اقتصـاد مقاومتـی، یعنـی اقتصادی 
کـه از درون می جوشـد و احتیاج مـا را به دیگـران کم 
می کنـد و اسـتحکام کشـور را در مقابـل تکانه هـای 
خارجـی افزایـش می دهـد.« 08/26/ 95 واقعیـت این 
اسـت کـه »سیاسـت نفـت و بـاال پاییـن شـدن نفت، 
اّمـا  اسـت  مـا  مـال  نفـت  اسـت؛  دیگـران  دسـت 
اختیـارش دسـت دیگـران اسـت.« 95/10/19 به همیـن 
دلیل »باید اقتصـاد را از نفت خالص کنیـم و این هدف 
مهم بـا توجه بـه امکانـات، ظرفیت هـا و نیروی انسـانی 
برخـی  کـه  همان گونـه  اسـت،  تحقق پذیـر  کشـور 

کشورهای بدون نفت، این کار را کرده اند.« 96/6/4

   امنیت و عزت درگرو اقتصاد مستحكم
اقتصـاد منهـای نفـت سـه ویژگـی دارد: اول اینکـه 
بـر »روی قیمـت نفـت اثرگـذار«، »پـول ملّـی اش 
ارزشـمند« و در آن »قـدرت خریـد مـردم باال«اسـت. 

کـه اگـر چنیـن اقتصـاد قـوِی این جـوری به وجـود 
نیایـد، »نـه به یـک عـّزت مسـتمّری خواهیم رسـید، 
نـه بـه یـک امنّیـت مسـتمّری خواهیـم رسـید؛ ایـن 
چیزهـا را باید تأمین کنیـم. اهّمّیت اقتصاد این اسـت. 
و البّتـه بدون اتّحـاد ملّی هم به دسـت نمی آیـد؛ بدون 
پیونـد عمومـی ملّـت بـا نظام هـم ایـن خواسـته ها به 
دسـت نمی آید؛ بـدون فرهنـگ انقالبی هم به دسـت 
نمی آیـد؛ بدون مسـئوالن شـجاع و فّعـال و پُـرکار هم 
ایـن خواسـته ها تأمین نخواهـد شـد... نیاز مـا اقتصاد 
قـوی، تولیـد قـوی، همـراه بـا مدیریّـت قـوی اسـت؛ 
نیازمـان ایـن اسـت: یـک اقتصـاد قـوی و مطمئـن و 
مّتکـی به خـود که دسـتمان بـه سـمت دیگـران دراز 
نباشـد، بتوانیم انتخاب کنیـم، بتوانیـم حرکت کنیم، 

بتوانیـم اقـدام کنیـم.« 96/1/1
هـدف  گفته انـد،  رهبرانقـالب  کـه  همانطـور  اگـر 
کشـور  اقتصـاد  »مسـئله ی  دشـمن،  میان مـدت 
اسـت« و »اقتصـاد بایسـتی حرکـت نکنـد، معیشـت 
مردم بایسـتی لنـگ بمانـد، کار و تولید باید در کشـور 
پاییـن بمانـد، بیـکاری بایـد به عنـوان یـک بـال در 
کشـور عمومّیـت پیدا کنـد« کـه مـردم »از جمهوری 
مشـکالت  به خاطـر  اسـالمی  نظـام  از  و  اسـالمی 
معیشـتی ناامیـد و مأیـوس بشـوند« 96/2/20، آنـگاه 
ضـرورت پرداخـت مسـتمر بـه ایـن بخـش، و ترمیـم 
نواقـص و معایـب موجـود اهمیـت می یابـد. بی شـک 
تـا زمانـی کـه بـه اقتصـاد منهـای نفـت - به عنـوان 
یکـی از ابزارهـای قـدرت کشـور- نرسـیم »دشـمنی 
دشـمن ادامـه هـم خواهـد داشـت تـا هنگامی کـه 
مأیـوس شـوند... بایـد بـه جایـی برسـیم که دشـمن 
احسـاس کنـد نمی توانـد؛ بایـد مأیـوس شـود. آن گاه 
دشـمنی ها بـه پایـان خواهـد رسـید و یـا کـم خواهد 
شـد. تـا وقتـی دشـمن امیـدوار باشـد کـه می توانـد 
نظـام اسـالمی را ریشـه کن کند، تـالش خواهـد کرد 
و ضربـه وارد خواهـد آورد. همـه ی هّمـت مـا بایـد 
ایـن باشـد کـه آن چنـان سـاخت را مسـتحکم کنیم 
کـه دشـمن احسـاس کنـد هـر تیغـی وارد بیـاورد، 
تیغـش ُکنـد و بـه ضـرر خـودش تمـام خواهد شـد و 
 هـر گلولـه ای بزند، بـه طـرف خـودش کمانـه خواهد 

کرد.« 82/5/15  

اگر هامنطور که 

رهربانقالب گفته اند، 

هدف میان مدت 

دشمن، »مسئله ی 

اقتصاد کشور 

است« و »اقتصاد 

بایستی حرکت 

نکند، معیشت 

مردم بایستی لنگ 

مباند، کار و تولید 

باید در کشور پایین 

مباند، بیکاری باید 

به عنوان یک بال در 

کشور عمومّیت پیدا 

کند« که مردم »از 

جمهوری اسالمی و از 

نظام اسالمی به خاطر 

مشکالت معیشتی 

ناامید و مأیوس 

بشوند« 96/2/20، 

آنگاه رضورت 

پرداخت مستمر به 

این بخش، و ترمیم 

نواقص و معایب 

موجود اهمیت 

می یابد

 گزارش فایننشــال تایمز از همكاری 
اروپا با آمریكا برای افزایش فشار بر ایران

روزنامه فایننشال تایمز نوشت: امضاکنندگان 
اروپایی توافق هسته ای ازجمله فرانسه، آلمان 
و انگلیس به دنبال افزایش فشــار بــر ایران 
در مســائلی خارج از توافق هستند."هربرت 
مک مستر" مشــاور امنیت ملی ترامپ به این 
روزنامه گفته اســت که توافق باید مناسب با 
راهبردی گسترده تر باشد و این چیزی است 
که اکنون بر روی آن کار می کنیم. مک مستر 
می گوید طرف های اروپایی تمایل خود را برای 
افزایش فشارها بر ایران در خارج از توافق ابراز 

کرده اند. |   کیهان |

    واقعیت ژئوپولوتیک منطقه
 در حال تغییر است

وبگاه تحلیلی قبرســی "دوران" در تحلیلی 
با اشاره به شــکل گیری ائتالف سه جانبه ی 
ایران، روســیه و ترکیه و دور شدن تدریجی 
کشــورهای منطقه از آمریکا نوشت: واقعیت 
ژئوپولیتیک خاورمیانه به طور چشمگیری در 
حال تغییر است و روسیه، ایران، ترکیه و چین 
به طور مدام در حال پیش افتــادن از آمریکا 

هستند. |   خبرآنالین|

   رسانه آمریكایی: 
تهدیدهای ترامپ، ایرانیان را متحد کرد

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: در حالی که 
رئیس جمهور آمریکا توافق هســته ای با ایران 
را تهدید می کند، ســاکنین تهران احساس 
می کنند که نه تنها تاکنون بهره ای از این توافق 
نبرده بلکه شک آن ها به آمریکا نیز شدت یافته 
است. این خبرگزاری در گفت و گوی میدانی با 
اهالی تهران نوشت: "آن ها عنوان می کنند که 
تهدیدهای ترامپ علیه ایران تائید ســخنان 
رهبران این کشــور است که از ســال 1979 
میالدی هشدار داده به آمریکا نمی  توان اعتماد 
کرد." براساس این گزارش این تهدیدها موجب 
شده طرفداران طیف های مختلف سیاسی در 

ایران را متحد کرده است . |   خبرگزاری دانشجو|

  تاریخدان معروف آمریكایی: 
پیش بینی آیت اهلل خامنه ای درست بود

"خوان کول" مورخ آمریکایی در یادداشتی در 
گلوبال ریسرچ نوشت: "ایران با این شرط وارد 
مذاکرات شــد که تحریم ها لغو خواهند شد. 
تحریم هایی که به اقتصاد ایران آسیب رسانده 
و زندگی اهالی این کشــور را در خطر قرار داد. 
اینک در حالی که تحریم های بین المللی لغو 
شده اند، همانطور که آیت اهلل خامنه ای پیش 
بینی کرده بود، کنگره آمریکا تحریم ها را شدت 

بخشید."  |   فارس|


