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شهادت در راه خدا، خود سپاسگزاری از خداست        |    این شماره تقدیم می شود به روح  بلند شهید عبدالرضا زیبایی

شــهادت در پیشــگاه پــروردگار، تعبیــر ویــژه ای دارد. در قــرآن، کشــته شــدن در راه خــدا یــک مــرگ نیســت: »افــأن مــات او قتــل«. کشــته شــدن در راه خدا 
را بــا مرگ هــای معمولــی، یکســان بــه حســاب نمــی آورد. در معیــار الهــی و بــا دیــدگاه دینــی و قرآنــی، یــک مفهــوم دیگــر و یــک معنــای فاخــری اســت. از 

ایــن رو کســی کــه ایــن عّطیــه ی الهــی شــامل حــال او می گــردد و در راه خــدا شــهید می شــود، ایــن خــود سپاســگزاری خداســت.  77/7/5

شهادت: عملیات مرصاد تاریخ شهادت: 5 مرداد 1367
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ما   در اوج تحریم ها هم پیشرفت کردیم

در دیدار هیأت دولت با رهبر انقالب چه گذشت؟ 

خط حزب اهلل برای اولین بار، بخش هایی از آن را منتشر می کند:

تالطم های بازار را برطرف کنید

همسران می توانند یکدیگر را بهشتی کنند

طبقات  محروم برای خدمت، 
باید مورد توجه خاص قرار بگیرند

ارسال تصویر مقتدر از دولت

نهج البالغه  |  4

گزارش هفته  |  2

مسأله مردم  |  4

خانواده ایرانی  |  4

               سخن هفته

               برش دیدار

اشـاره :یکشـنبه ی هفتـه ی جـاری، رهبـر انقـالب بـا هیأت 
دولت بـرای حل مشـکالت اقتصادی کشـور جلسـه ای برگزار 
کردند. در این جلسـه، رهبـر انقـالب، "شـرایط" و "اقداماتی" 
کـه در ایـن مقطـع زمانـی، دولـت می بایسـت انجام دهـد را 

برشـمردند. گرچـه از این دیـدار، صرفا خبر آن منتشـر شـد، 
امـا نظـر بـه اهمیـت آن، خـط حـزب اهلل بخش هایـی از آن را 

می کند: منتشـر 
 در میـدان نبـرد و مبارزه آنچـه بیش از همـه به آن احتیـاج دارید 

این اسـت که روحیـه ی تحـّرک، روحیـه ی پیشـرفت، روحیه ی 
مبارزه ی بـا شـرایط را در خودتـان تقویت کنیـد؛ این شـرط اول 
اسـت. شـجاعت ورود در میـدان را بـه خودتـان ]بدهیـد[، عـزم 
راسـخ در این زمینه را داشته باشـید. مشـکل طبعاً پیش می آید.

چهار نکته از دیدار خارج از برنامه رهبر انقالب با هیأت دولت، در آخرین روزهای تیرماه 

بن بست وجود ندارد
صبح روز یکشــنبه، 24 تیرماه، خبر مهمی بــر روی خروجی 
خبرگزاری ها و رســانه ها قرار گرفت. خبر حاکی از جلسه ی مهم 
رهبر انقالب با هیأت دولت بود؛ جلســه ای خارج از برنامه های از 
پیش معین شده ی رهبر انقالب. تا به حال، رهبر انقالب معموال در 
هر سال، یک یا نهایتا دو بار با "کابینه ی دولت" دیدار می کردند، 
یک دیدار در ماه مبارک رمضان، و در کنار سایر دیدارهای رمضانی 

ایشان بود که عمده ی آن نیز به نهج البالغه خوانی و ذکر توصیه های 
اخالقی و رفتاری مدیران و مســئوالن تراز اول اجرایی کشــور 
اختصاص می یافت، و یک دیدار هم در شــهریورماه و هم زمان با 
هفته ی دولت، که معموال رهبر انقالب، ضمن برشمردن برخی از 
محاسن و معایب دولت، توصیه هایی اجرایی برای پیشبرد بهتر 

امور، به هیأت دولت می فرمودند

باید اینگونه باشید
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ارجاع موضوع تشعشعات رادیویی به 
شورایعالی امنیت ملی از سوی رهبر انقالب

وزیــر ارتباطات گفــت: چندی پیــش جمعی از 
پزشکان درباره ی تشعشــعات رادیویی مکاتبه ای 
با رهبرانقالب داشتند. ایشــان نیز این مطلب را با 
جدیت به شــورایعالی امنیت ملی ارجــاع دادند و 
در این باره کارگروه هایی متشــکل از دستگاه های 
 مختلــف در شــورایعالی امنیــت ملی تشــکیل

 شد.|  اعتماد|

دیدگاه رهبر انقالب درباره 
دست زدن در هیئات

میثم مطیعی، مداح اهل بیــت)ع( در گفت و گویی 
تلویزیونی با اشاره به دیدارش با رهبر انقالب گفت: 
به ایشان گفتم سال هاست که من کف زنی نخواندم، 
برداشت من این بوده که شما مخالف هستید و میل 
ندارید نسبت به این کار؛ فرمودند که: »نه! چه اشکالی 
دارد کف بزنند، اگر آهنگی که ساخته می شود لهوی و 

لس آنجلسی نباشد کف بزنند.«.|  خ صداوسیما|
 

ایرانی ها در حال تبدیل کردن تحریم ها به 
یک فرصت هستند

ســفیر اتریش در ایــران تصریح کرد: الزم اســت من 
این را بگویم که ما تحت تأثیر رهبــری ایران در مقابله 
با تحریم های یک جانبه آمریکا قرار گرفتیم و شــاهد 
بودیم ایرانی ها در حال تبدیل کــردن این تحریم ها به 
یک فرصت هستند و سیستم اقتصادی خود را تقویت 
می کنند که این امر می تواند مدل جالبی برای فعاالن 

اقتصادی اروپا باشد. |  خ صداوسیما|

ایران در جمع 15 کشور برتر دنیا از نظر 
تولید علم 

دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم  گفت : نگاهی به آخرین داده  های 
 )ISI( مستخرج از معتبرترین پایگاه استنادی جهان
بیانگر آن اســت که جمهوری اسالمی ایران رتبه ی 
نخســت تولید علم را در جهان اسالم کسب کرده و 
بیش از 22 درصد از کل تولیدات علمی کشورهای 

اسالمی را به خود اختصاص داده است. | ایسنا|

بلومبرگ: براندازی نظام تثبیت شده ایران 
با جنگ اقتصادی، خیال پردازی است

رســانه ی آمریکایی بلومبرگ به دولت ترامپ توصیه 
کرده این خیال پــردازی را که می تواند تنها با فشــار 
اقتصادی نظام ایران را سرنگون کند، کنار بگذارد. این 
رسانه در خالل توصیه های خود به دولت ترامپ تأکید 
کرد: اولین گام، کنار گذاشتن این خیال پردازی است که 
فشار اقتصادی به تنهایی می تواند باعث فروپاشی نظام 
۴۰ساله و کاماًل تثبیت شده ی ایران شود. سابقه ندارد 
که این نوع تغییر نظام با فشــارهای بیرونی در جایی 
موفق شده باشد، به ویژه وقتی که هیچ گزینه  ممکنی 

برای رهبری وجود ندارد.  |  فارس|

صبح روز یکشــنبه، 2۴ تیرماه، خبر مهمی بر روی 
خروجی خبرگزاری ها و رســانه ها قرار گرفت. خبر 
حاکی از جلسه ی مهم رهبر انقالب با هیأت دولت بود؛ جلسه ای 
خارج از برنامه های از پیش معین شــده ی رهبر انقالب. تا به حال، 
رهبر انقالب معموال در هر ســال، یک یا نهایتا دو بار با "کابینه ی 
دولت" دیدار می کردند، یک دیدار در ماه مبارک رمضان، و در کنار 
ســایر دیدارهای رمضانی ایشــان بود کــه عمــده ی آن نیز به 
نهج البالغه خوانی و ذکر توصیه های اخالقــی و رفتاری مدیران و 
مسئوالن تراز اول اجرایی کشور اختصاص می یافت، و یک دیدار هم 
در شهریورماه و هم زمان با هفته ی دولت، که معموال رهبر انقالب، 
ضمن برشمردن برخی از محاســن و معایب دولت، توصیه هایی 
اجرایی برای پیشبرد بهتر امور، به هیأت دولت می فرمودند. اما حاال، 
در واپسین روزهای تیرماه، رهبر انقالب، دیدار دیگری را خارج از 

روال مذکور ترتیب دادند.
جالب آنکه برخالف دو دیدار قبل، که معموال درخواست برگزاری 
آن از سوی هیأت دولت به رهبر انقالب داده می شود، این بار، این 
رهبر انقالب بود که هیأت دولت را برای حضور و برگزاری جلســه 

فرا  خواندند. 

      محتوای جلسه از چه قرار بود؟
با نگاهی به محتوای منتشرشده از این جلسه، مشخص می شود که 
رهبر انقالب با توجه به »شرایط خطیر« کنونی کشور در حوزه ی 
اقتصادی، دغدغه ی تشــکیل ایــن دیدار، برای حل مشــکالت 
برزمین مانده در این حوزه را داشــته اند. این مشــخص است که 
شرایط حاضر کشور، شرایط ویژه ای اســت و دشمن در برنامه ی 
خود، سه نوع فشــار را در نظر گرفته است: »فشار اقتصادی، فشار 
روانی و فشار عملی.« 97/3/14 هدف دشمن از این سه فشار، به زانو 
در آوردن مردم و مسئولین کشور است، هدف اختالل در دستگاه 
محاسباتی مسئوالن برای القای"وضعیت بحرانی" و تفکر "نمی توان 
و نمی شود" به آنان است. رهبر انقالب اما دقیقا مبتنی بر امکانات 
و ظرفیت های واقعی کشور در نقطه ی مقابل این تفکر قرار دارند. 
از نظر ایشان، درست است که وضعیت کشور با چالش هایی همراه 
است، اما بدان معنا نیست که کشور در "انسداد" یا "بن بست" قرار 
داشته باشد. »این راه، چالش دارد؛ اما راه باز است، بن بست وجود 
ندارد. هدف جبهه ی مخالف نظام اســالمی و انقالب اســالمی 
و دشمن ما این اســت که راه را بن بست نشان بدهد. خودشان هم 
می گویند ما بایستی این کارها را بکنیم، این فشارها را وارد کنیم، 
این محاصره را بکنیم، این تحریم را بکنیم، تا مسئوالن جمهوری 
اسالمی در محاســبات خودشــان تجدیدنظر کنند. من عرض 
می کنم؛ مالحظه ی واقعیت هــا نه فقط موجب می شــود ما در 
محاسبات گذشــته مان تجدیدنظر نکنیم، بلکه ما را به درستِی 
راهی که پیمودیم و راهی که انقالب جلوی ما گذاشته، مطمئن تر 
می کند.« 91/5/3 اما چگونه می توان از ایــن گردنه عبور کرد و به 

قله ی مقصود رسید؟

      داشتن انگیزه و روحیه ی قوی
اولین نکته، داشتن »روحیه ی قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ« 
97/4/24 اســت. »همه ی مدیران دولتی باید در مقابل مشکالت 
با تحرک بیشــتر و با احساس مســئولیت مضاعف عمل کنند.« 

97/4/24 پس واضح اســت که در این شرایط برای حل مشکالت 
کشور نباید اکتفا به کارهای معمولی روزمره کرد، حل مشکالت، 
شدنی است، به شرط آنکه تالش و کار مسئوالن هم، تالشی انقالبی 

و شبانه روزی باشد.
      فرماندهی واحد اقتصادی

نکته ی دوم آنکه در زمانه ی جنــگ، باید قرارگاه فرماندهی ثابتی 
وجود داشــته باشــد که همه ی بخش ها اقدامات خــود را با آن 
هماهنگ کنند، وگرنه ممکن است هر یک از جبهه ها به سلیقه ی 
شــخصی عمل کرده و خدای نکرده حتی منجر بــه صدمات به 
جبهه ی خودی شوند. در جنگ اقتصادی امروز نیز، ستاد فرماندهی 
جنگ اقتصادی، »تیم اقتصادی« دولت است، این تیم اقتصادی 
دولت اســت که برای جلوگیری از صدمــات و لطمات به اقتصاد 
کشور، باید »میاندار« و محور اصلی کار و تحرک باشد. چراکه »بر 
طبق قانون اساسی، رئیس جمهور از امکانات بسیار گسترده ای در 
کشور برخوردار است؛ خیلی از کارها را می توانند انجام بدهند؛ از این 
امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند، ظرفّیت های داخلی را 
بالفعل کنند.« 96/3/14 مضافا اینکه رهبر انقالب، برای تســهیل 
بیشتر امورات، با راه اندازی "شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه 
قوه" بر محور شخص "رئیس جمهور"، عمال دست دولت را برای 

حل مشکالت اقتصادی کشور بازتر کرده اند. 

      چشم ندوختن به نقطه های خیالی
نکته ی سوم آنکه تجربه ی برجام نشان داد که معطل کردن اقتصاد، 
و افکار عمومی جامعه، به موضوعی که افســار آن در اختیار کشور 
نیست، عمال موجب  اتالف وقت و عقب ماندگی از کارها است. پس 
حاال نیز به جای چشم دوختن به »نقطه های خیالی« چون بسته ی 
پیشــنهادی اروپا )که البته بعید اســت با توجه به اظهارنظرهای 
مقامات اروپایی، آبی از آن برای کشــور گرم شــود( ظرفیت ها و 

استعدادهای کشور را فعال کرد. 

       چاره اندیشی برای حل سوءمدیریت های داخلی
نکته ی آخر هم اینکه بســیاری از مشکالت کشــور، نه ناشی از 
دشــمنی دشــمنان، که به دلیل کم کاری ها و سوءمدیریت های 
داخلی است، آن چنان که آقای رئیس جمهور هم در همین دیدار 
روز یکشــنبه، در گزارش خود به رهبر انقالب، به آن اشاره کرده و 
گفتند: "برخی مسائل همچون اشکاالت نظام بانکی و نقدینگی، 
ارتباطی با تحریم و فشــارهای خارجی ندارد و از گذشــته وجود 
داشته اســت." اینها مسائلی هستند که اتفاقا بر ســر آن، اجماع 
همه ی خبرگان و کارشناســان فن نیز وجود دارد. مســائلی که 
حل آنان به طریقه ی درســت، می تواند تا حدی زیادی، موجبات 
شکوفایی اقتصادی را فراهم کند. جالب آنکه رهبر انقالب نیز، در 
بیان "راهکارها"ی خود برای حل مشــکالت اقتصادی کشور، بر 
موضوعاتی که حل آنان، به چگونگی اقدامات مسئوالن کشوری " 
نه دشمن بیرونی " ارتباط دارند اشاره فرمودند. موضوعاتی چون: 
تهیه ی نقشه ی راه اقتصاِد باثبات، تقویت بخش خصوصی، ضرورت 
برخورد قاطع با متخلفان، اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادالت 
مالی، جدی گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقدام بهنگام 
و عالج واقعه قبل از وقوع، مبارزه ی واقعی با فســاد، و حرف زدِن 

رودرروی مسئوالن با مردم و بیان شرایط.

بن بست وجود ندارد
چهار نکته از دیدار خارج از برنامه رهبر انقالب با هیأت دولت، در آخرین روزهای تیرماه 
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1.  در جریـان تحریم هـای عـراق در فاصله ی سـال های 199۰ تـا 2۰۰3 که رژیـم عراق حاضـر به هیچ نـوع کوتاه آمدنـی از مواضعش 
نشـد، بیـن سیاسـتمداران آمریکایـی اختـالف نظر بـه وجـود آمـد.  عـده ای اعتقـاد داشـتند تحریم هـای اعمالی از همـان ابتـدا کار 
اشـتباهی بود، عـده  ی دیگری هـم حجـم تحریم هـای اعمالـی را ناکافـی می دانسـتند. همین باعث شـد سیاسـت اعمـال تحریم در 

آمریـکا تا مدتـی مورد اسـتفاده قـرار نگیـرد و آمریـکا به فکـر شـاخص های دیگری بـرای میـزان اثرگـذاری تحریم هـا بیفتد.
2. ریچارد نفیو، مسـئول تیـم طراحي تحریم هـا علیـه ایـران، در دوره ی دوم اوبامـا و چهره ی اصلي تیـم پشـتیبان مذاکره کنندگان 
ایـن توافـق در امـور تحریم هـا، در آخریـن کتـاب خـود بـه نـام هنـر تحریم هـا، هـدف اصلـی تحریـم هـا را ایجـاد نوعـی "درد" در 
الیه هـای مختلـف "مـردم" و "حاکمیت" کشـور تحریـم شـده برمی شـمرد. او می گویـد تحریم  همیشـه ابزار مناسـبی بـرای ایجاد 
"تغییـر در رفتـار" طـرف مقابل نیسـت بلکـه در برخی شـرایط، حتـی ممکن اسـت اعمـال تحریم هـا باعث شـکوفایی و پیشـرفت 
کشـور در عرصه ی تحریم شـده می گـردد مثل اتفاقـی که با تحریـم نفت ایران، در توسـعه صـادرات غیرنفتـی در دور قبـل تحریم ها 

واقع شـد. 
3. اما چه چیـزی حریـف را بـرای تـداوم و حتـی افزایش تحریم هـا تشـویق و ترغیـب می کند؟ نفیـو چندین عامـل را برمی شـمرد، 
به عنـوان مثـال، او اظهارنظـر مقامـات دولتی کشـور مخاطـب دربـاره ی میـزان اثرپذیری تحریـم  را یکـی از عوامـل اصلی دانسـته و 
می گوید: "اظهارنظرهـای عمومی مقامـات دولتی و موضع گیری هـای آنها در مذاکـرات بین-المللی، نشـانه ی میزان اثر گذاری فشـار 
ناشـی از تحریم ها بـه کشـور را بـروز می دهنـد و نشـان دهنده ی انتخاب درسـت موضع درد اسـت." شـاید بـه همین دلیل اسـت که 
یکی از مطالبات اصلی رهبـر انقالب در دیـدار چند روز پیش بـا هیأت دولت همین موضـوع بود، ایشـان فرمودند:» نشـان دادن اقتدار 

در مقابل بیگانـگان به ویـژه آمریکایی ها امـری الزم اسـت و این کار بایـد بهنگام، صریـح و قاطع انجـام شـود.« 1397/04/24

در جنگ، مســئوالن نظامی و سیاسی، همه شــان تالش کردند 
و همه شــان خدمت کردند. ما اینها را به چشم خودمان از نزدیک 
مشاهده کردیم؛ همه شان هم ضعف هایی داشتند. اینها چیزهایی 
نیســت که بتوان انکارشان کرد. سیاســتمدارها هم ضعف هایی 
داشتند، نظامی ها هم ضعف هایی داشتند؛ اما بی تردید، خدماتشان 

از ضعف هایشان بیشــتر بوده اســت. برآیند این ضعف ها و این 
خدمات، همینی بود که اتفاق افتاد که امام تصمیم گیری کردند. 
اینها با جزئیات دقیقش، یقینا در زمان خود، به تدریج در معرض 
اطالع مردم قرار خواهند گرفت و مردم می دانند، اما آنچه که من 
عرض می کنم، این متن واقع اســت که حاال ان شــااهلل اینها یک 
روز مستدل خواهد شد. برآیند همه ی این توانایی ها و ضعف ها و 
موفقیت ها و خوبی ها و کوتاهی ها، همین بود که اتفاق افتاد؛ و این 
به معنای شکست نبود و مطلقا به معنای تسلیم طلبی نبود. امام 
مظهر استقامت و ایستادگی و مظهر امید به آینده و پیشرفت به 
سمت آینده ها بود. در جنگ هم همین طور عمل کرد؛ در پذیرش 
قطعنامه هم همین طور عمل کرد؛ در اعالمیه های خود و بیانیه های 
خود هم همین طور عمل کرد؛ این راه را به ما هــم یاد داد و ما هم 
در همین راه قدم گذاشــتیم و به فضل و به کمک الهی، در همین 
جهت هم پیش خواهیم رفت؛ بدون هیچ گونه تعلل و تبانی؛ به حول 

85/7/18 و قوه ی خداوند.

مردم بایـد در کار تولیـد ]دخالـت داده بشـوند[. ما سیاسـت های اصـل ۴۴ را کـه چند سـال پیش ابـالغ کردیم، 
همـه ی کسـانی که در مسـائل اقتصـادی صاحب نظر بودنـد گفتند ایـن یک انقـالب در کار سیاسـی اسـت؛ خب 
همین را دنبـال کنند؛ مـردم را دخالت بدهند. جمهـوری اسـالمی در کار جنگ و دفاع از کشـور -کـه معموالً کار 
جنگ و دفـاع از کشـور و دفـاع از مرزهـا کار دولت هـا اسـت، کار مـردم نیسـت؛ کار ارتش هـا اسـت، کار دولت ها 
اسـت- با مدیریّت درسـت و با گزینش هـای صحیح توانسـت مردم را بسـیج کنـد، وارد ایـن میدان کنـد و جنگ 
را بَبـرد. وقتی مـردم در کار دفـاع از مرزهـا وارد میدان شـدند -کاری کـه مربوط بـه دولت ها و مربوط بـه ارتش ها 
اسـت- توانسـتند پیش بروند؛ بسـیاری  از برجسـتگان نظامی ما، مردمی و بسـیجی اند؛ بسـیجی بودند و بسیجی 
هم مبـارزه کردند، بسـیجی هم شـهید شـدند؛ خـب کار اقتصاد بـه طریق اولـی ]همین طـور اسـت[. کار اقتصاد 
یـک کار مردمـی اسـت؛ اگـر در زمینـه  ی مسـائل اقتصـادی مـردم را در میـدان وارد بکنیـم و مـردم نقش آفرین 

بشـوند در میدان اقتصـاد و میدان تولیـد، یقیناً پیـش خواهد رفـت. 96/1/1

ارسال تصویر مقتدر از دولت

پذیرش قطعنامه به معنای شکست و تسلیم طلبی نبود بازخوانی

اگر در زمینه   مسائل اقتصادی مردم را وارد میدان کنیم، کار پیش خواهد رفت

#مشارکت_مردم

دو جور آدم در مواجهه با مشکل
همـواره در اجتماعـات، در جوامـع، در کشـورها 
مشـکل پیـش می آیـد. در مواجهـه ی با مشـکل، 
دو جـور آدم داریم: یک جـور آدم هسـت که وقتی 
بـا مشـکل مواجـه می شـود احسـاس مسـئولیت 
مضاعـف پیـدا می کنـد، جوشـِش غیـرت پیـدا 
می کنـد. وقتـی می بینـد مشـکل پیـش آمـد 
انگیزه ی او مضاعف میشـود، احساس مسئولیتش 
تحـّرک  میکنـد  احسـاس  میشـود،  مضاعـف 
بیشـتری بایـد انجـام بدهـد، وارد میـدان بشـود.

یـک جـور آدم هـم هسـت کـه وقتـی بـا مشـکل 
مواجـه شـد دچـار یـأس و تـرس و منفی بافـی و 
"نمیشـود" و "نمیتوانیـم" و "چـکار کنیـم" و این 
چیزهـا میشـود. مدیـران دولتـی بایـد از نـوع اول 
باشـند یعنـی وقتـی بـا مشـکل مواجـه میشـوند 
این روحیـه در آنها وجود داشـته باشـد ؛ روحیه ی 
برخورد، روحیـه ی "میتوانیـم"، روحیـه ی "حتماً 
اقـدام میکنیم"، این یک مسـئله اسـت؛ شـجاعت 
در اقـدام و روحیـه ی برخـورد با مشـکل به صورت 

عاقالنـه و مدبرانـه.
طبعـاً هـر مشـکلی، نوعـی برخـورد الزم دارد... 
ایـن را بایـد همـه ی دوسـتانی کـه در کار دولـت 
هسـتند هم خـود شـما، هـم مدیـران زیردسـت 
شـما ]داشـته باشـند.[ بنده گاهی دیده ام در یک 
وزارتخانه مثاًل مدیـر دارای روحیـه ی خوب، قوی، 
پرانگیـزه، می آینـد، صحبت میکننـد، میگویند، و 
آدم احسـاس میکنـد که انگیـزه ی قـوی ای وجود 

 . دارد 

باید تصویر دولت، تصویر گروهی کارآمد باشد
بایسـتی تصویـر دولـت در چشـم مـردم تصویـر 
یک گـروه توانـا و کارآمدی باشـد کـه دارند تالش 
میکننـد. حـاال البتـه انسـان تـالش کـه میکنـد 
همیشـه موفق نمیشـود، نْفس اینکـه دارند تالش 
میکننـد و کار میکننـد برای مـردم جذاب اسـت. 
شـما مالحظه کردید مـا در بـازی فوتبال امسـال 
در مقابـل اسـپانیا گل خوردیـم اما همه، تیـم ما را 
تأیید کردنـد ... گفتم: »کارتـان عالی بـود« . مردم 
هـم آمدنـد در خیابانهـا در حالیکـه گل خـورده 
بودیـم. چـرا؟ چـون خـوب بـازی کردنـد، چـون 
همـه دیدنـد کـه اینهـا در میـدان تـالش کردند، 
عـرق ریختند، ابتـکار به خـرج دادند، شـجاعت به 
خـرج دادنـد. دروازه بان با هوشـمندی و فـداکاری 
و سـرعت عمـل یـک کاری کـرد کـه کارسـتان 
بـود. مـردم وقتـی ایـن را از شـما ببیننـد برایتان 
شـعار میدهنـد، بـه نفعتـان شـعار میدهنـد، این 
بایـد احسـاس بشـود. آدم ممکـن اسـت مشـکل 
را هـم یـک جایـی نتوانـد حـل کنـد. همیـن قدر 
کـه بداننـد وارد میـدان هسـتید و داریـد تـالش 
میکنیـد، روز و شـب نمیشناسـید، بـه مـردم پیام 
اقتـدار را میدهـد. بایـد احسـاس بکننـد دارد کار 

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

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     1۰۰۰1۰28 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

امام کالم

در زمینه ی اقتصاد خوشــبختانه زیرســاخت های  
زیــادی امروز وجــود دارد کــه این ها چند ســال 
پیش وجود نداشــت. در این ده دوازده ســال اخیر، 
زیرساخت های زیادی در کشــور به وجود آمده که 
می توان از این ها اســتفاده کرد. خــب، آنچه که در 
درجه ی اّول در زمینه ی اقتصاد الزم است، یکی ثبات 
و آرامش و خاموش کردن تالطم عرصه ی اقتصادی 
است، یعنی این تالطمی که وجود دارد، چه تالطم 
ذهنی مردم، چه آنچــه در بازار وجــود دارد، این را 
بایستی با تدبیر - که البّته این بیشتر به سیاست های 
شما و اظهارنظرهای شما و برخی از اقدامات سریع 
شما وابســته اســت - ]حل کرد[. یک مسئله هم 
مسئله ی مهار توّرم اســت، یکی هم تأمین نیازهای 
اساسی مردم است؛ این ها چیزهای اولویّت داری است 
که بایستی در درجه ی اّول مورد توّجه قرار بگیرد؛ و 
تحرک بخشیدن به تولید ملی. اینها مسائل اساسی 

اقتصاد ما است؛   6//92/6

ما در آغاز انقالب، حدود صد و هفتاد هزار دانشجو 
داشتیم، امروز بیش از چهار میلیون دانشجو داریم. 
در آن زمان، پنج هزار عضو هیئت علمی داشتیم. 
همان اوائل، بنده خودم یادم هســت که این رقِم 
پنج هزار، ِهی تکرار می شد. بعضی ها می گذاشتند 
می رفتند، که قابل شمارش بود؛ می گفتند آقا یکی 
کم شد، ده تا کم شد! امروز اعضای هیئت علمی ما 
بسیار فراتر از اینهاست. خوشبختانه ما ده ها هزار 
اعضای هیئت علمی داریم. امروز دویست دانشگاه 
جامع در سرتاسر کشور هســت، دو هزار دانشگاه 
و مرکز آموزش عالی در ســطح کشور وجود دارد؛ 
اینها چیزهای کمی نیســت. ما همه ی اینها را در 
شرائط تنگدســتی انجام دادیم. همین تحریمی 
که حاال گفته می شــود تشــدید کردند یا رو به 
تشدید دائمی اســت، خب، از اول وجود داشته. ما 
عالوه ی بر این، جنگ هم داشتیم؛ عالوه ی بر این، 
در دوران های مختلفــی کاهش قیمت های نفت 
داشتیم؛ مشکالت فراوان داخلی بر ما تحمیل کرده 
بودند؛ افزایش جمعیت را داشتیم - جمعیت ما اول 
انقالب ســی و پنج میلیون بود؛ جمعیت دو برابر 
شده - همه ی این مسائل بوده است؛ در عین حال 

ما بحمداهللَّ این پیشرفت را پیدا کردیم.   91/7/20 

البالغه نهج

اخالق درس

مردم مسئله

رهربی خاطرات

برادران! باید با خدا باشــیم، تا خدای متعال به ما کمک 
کند. »من کان هلَلّ کان اهلَلّ له«. اگر بــرای خدا بودیم و 
نیت کردیم و تصمیم گرفتیم و حرکت نمودیم، خدای 
متعال اراده اش را در جهت پیشرفت ما قرار خواهد داد، 
و آن وقت همه ی قوانین عالم با ما همراه خواهد شــد. 
بدون این، ما مثل گروه دیگری از مــردم دنیا خواهیم 
بود. وقتی انسانی با خدا نیست و برای خدا کار نمی کند، 
حاال اسمش ایرانی باشــد، جای دیگری باشد، اسمش 
مسلمان باشد، غیرمسلمان باشد، چه تفاوتی می کند؟ 
چه تضمینی هست که اگر کسی فرضاً یک اعتقاد دینی 
هم به اسالم دارد و چند عمل عبادی را هم انجام می دهد، 
این عزت اسالمی هم با او باشد؛ کمااین که دیدیم قرن ها 

70/2/21 گذشت، و عزت اسالمی با ما نبود.

اگر برای خدا بودیم، همه  قوانین 
عالم با ما همراه خواهد شد

طبقات  محروم برای خدمت، باید 
مورد توجه خاص قرار بگیرند

اگر اقتصادمان تابع خارج باشد...     

 همه ی قشــرهای ملــت مراعات کننــد: یکی 
اینکه ادراک این را بکنند که مــا اگر اقتصادمان 
تابع خارج باشــد آن وقت یک روز می بینید که 
خارجی ها نمی خواهند به ما چیــزی بدهند، و 

وقتی که در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که 
هر چه می گویند عمل کنیم. و این شایسته ی یک 
مملکت اسالمی، یک جمهوری اسالمی نیست که 
پیوسته به غیر باشد در اقتصادش، در گندمش، 
در جوش، در برنجش، در اینها. این باید با همت 
کشاورزها، با همت قشــرهای متوجه، با همت 

دولت که کمک بکند به کشاورزها، و با اینکه همه 
احساس یک وظیفه بکنند... شما در حال جنگید 
اآلن. یک جنگی است که جنگ اقتصادی است، 
و یک محاربه ای است، یک محاربه ای اآلن ما بین 
اسالم و کفر اســت. محاربه ی اقتصادی یکی اش 

است.  امام خمینی )ره(؛ 5دی 1358

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

تالطم های بازار را برطرف کنید

ما   در اوج تحریم ها هم پیشرفت کردیم 

   
)(دختر جواِن تربیت شده  دامان اهل بیت

این بانوی بزرگوار، این دختر جواِن تربیت شده ی دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود در 
جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه )علیهم الّسالم( و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن 
بذر معرفت و والیت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در 
قم، موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت )( در آن دوره ی 
ظلمانی و تاریِک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشــود که انوار علم و انوار معارف 

اهل بیت را به سراسر دنیای اسالم از شرق و غرب منتقل کند. 89/7/29

)(تصاویر منتشرنشده از رهبر انقالب اسالمی درحرم مطهر حضرت معصومه

 ]خدمتگزاری به مردم افتخار است[ البته همه ی 
افراد ملت و جامعه را باید خدمــت کرد؛ اما مراد 
عمدتاً طبقه ی محرومند که بایــد مورد توجه 
خاص برای خدمــت قرار بگیرند؛ بــه دو دلیل: 
اوالً چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را 
اقتضا می کند؛ ثانیاً چون پشتیبانی آنها از نظام، 
جدی تر و همیشگی تر است و از اول این طور بوده 
است... آن کس که جنگ و بمباران و محاصره ی 
اقتصــادی و کم آبی و کم برقی و گرانی و ســایر 
مشــکالت را با همه ی وجود در این ده، دوازده 
سال احساس کرده، در درجه ی اول او باید مورد 
توجه باشد. مردم که می گوییم، یعنی اینها؛ همان 
عامه ای کــه امیرالمؤمنیــن)(در آن فرمان 
تاریخیشان به مالک اشــتر فرمودند که عامه را 
داشــته باش، خاصه را رها کــن.)1( عامه، یعنی 
همان هایی که در جنگ با تو هستند، در مشکالت 
با تو هستند، سختی ها را با تو تقسیم می کنند، 
غم تو را از دلت می زدایند، خودشان را سپر بالی 
تو قرار می دهند و صادقند؛ نه عافیت طلب های 
پُرروِی پُرخورِ پُرخواهــی که هیچ وقت هم قانع 
نمی شوند. تا وقتی که خیری به آنها برسد، تو را 
می خواهند؛ به مجرد این که ذره یی کم شــود، 

رویشان را برمی گردانند.   70/5/23      1( نامه 53

در زندگِی پیچیده امروز، با بصیرت حرکت کنید

خیلی از زن ها هستند که شوهر خودشــان را بهشتی می کنند. خیلی از مردها هستند 
که همسر خود را حقیقتاً سعادتمند می کنند. موارد عکس این هم هست. ممکن است 
مردهای خوبی باشند، زن هایشــان آنها را اهل جهّنم کنند و زن های خوبی باشند که 
مردهایشان آن ها را اهل جهّنم کنند. اگر چنانچه زن و مرد هر دو توجه داشته باشند، با 
توصیه های خوب، با همکاری های خوب، با مطرح کردن دین و اخالق در محیط خانه - 
آن هم بیشتر از مطرح کردن عملی - اینطور یکدیگر را کمک کنند؛ آنوقت زندگی کامل 

و حقیقتاً وافی و شافی خواهد شد.  77/12/11

همسران می توانند یکدیگر را بهشتی کنند

در زندگِی پیچیده ی اجتماعِی امروز، بدون 
بصیرت نمی شود حرکت کرد. جوان ها باید 
فکر کنند، بیندیشند، بصیرت خودشان را 
افزایش بدهند. معلمان روحانی، متعهدان 
موجود در جامعه ی ما از اهل سواد و فرهنگ، 
از دانشــگاهی و حوزوی، باید به مســئله ی 
بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیــرت در هدف، 
بصیرت در وســیله، بصیرت در شــناخت 
دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت 
در شناخت راه های جلوگیری از این موانع و 

برداشتن این موانع؛ این بصیرت ها الزم است. 
وقتی بصیرت بود، آنوقت شما می دانید با کی 
طرفید، ابزار الزم را با خودتان برمی دارید. یک 
روز شــما می خواهید تو خیابان قدم بزنید، 
خوب، با لباس معمولــی، با یک دمپائی هم 
می شود رفت تو خیابان قدم زد؛ اما یک روز 
می خواهید بروید قله ی دماوند را فتح کنید، او 
دیگر تجهیزات خودش را می خواهد. بصیرت 
یعنی اینکه بدانید چه می خواهید، تا بدانید 

88/7/15 چه باید با خودتان داشته باشید. 


