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   منهای همدلی
توجـه و تأکیـد بـر اقتصـاد به عنـوان اولویت 
اصلی کشـور، با روی کار آمـدن دولت جدید 
هم ادامـه یافـت. اگرچه رهبـر انقـاب برای 
حل این آسـیب معتقـد بودند که مسـئوالن 
بایـد »سـاخت درونـی اقتصـاد را تقویـت 
کننـد« )92/11/19( و ایـن مسـیر را راه حـل 
اصلی برای گشـودن گره اصلی می دانسـتند 
امـا به منظـور لغـو تحریم هـای ظالمانـه، بـه 
دولـت جدیـد هـم مجـوز دادنـد تـا مسـیر 
مذاکـرات هسـته ای را کـه قبـل از انتخابات 
آغاز شـده بـود ادامـه دهـد. حتـی زمانی که 
خواسـته یـا ناخواسـته مذاکـرات هسـته ای 
بـه »محـور بسـیاری از تاشـها« )94/4/2( 
تبدیـل شـد، ایشـان معتقـد بودنـد »اگـر 
سـاخت داخلـِی قـدرت در کشـور در همه ی 
زمینه هـا از جملـه و بخصـوص در زمینـه ی 
باشـد،  مسـتحکمی  سـاخت  اقتصـادی، 
همـه ی مسـائل را بـا طرفهـای گوناگـون 

میشـود مذاکره کرد؛ انسـان منتهـا از موضع 
قـدرت مذاکـره میکنـد، نـه از موضع نیـاز ... 

بنـده عـاج را در ایـن میبینـم.« )94/2/9(
علی رغـم ایـن تأکیـدات و نیـز بدعهدی های 
آمریـکا در حیـن مذاکـرات، بـاز هـم برخـی 
راه حـل همـه ی مشـکات اقتصـادی کشـور 
از ازدواج جوانـان گرفتـه تـا شـرایط آب و 
عنـوان  تحریم هـا  رفـع  معطـل  را  هوایـی 
کـرده و بـه ایـن ترتیـب رفـع تحریم هـا و 
شـد.  کشـور  اصلـی  مسـئله ی  مذاکـرات 
حتی رهبر انقـاب اسـامی در دیدار بسـیار 
کردنـد  تصریـح  نظـام،  کارگـزاران  مهـم 
کـه مذاکـرات هسـته ای »محـور بسـیاری 
از تاشـها ... چـه تاشـهای خارجـی، چـه 
حّتـی تاشـهای داخلـی« )94/4/2( شـده 
اسـت.  از نظـر زمانـی، بـا وجـود اینکـه ایـن 
دیـدار پیـش از برگـزاری دور آخـر مذاکرات 
هسـته ای صـورت گرفته بـود و رهبـر انقاب 
اسـامی در آن دیـدار الزاماتـی درخصـوص 

مذاکـرات را بیـان فرمودنـد امـا بـاز هـم در 
ابتـدای فرمایشاتشـان بـر اینکـه »مـا باید با 
همـه ی تـوان، بـا همـه ی ظرفّیـت موضـوع 
اقتصـاد مقاومتـی را در داخل دنبـال کنیم.« 
)94/4/2( تأکیـد کردنـد. پیـش از ایـن و در 
دیـدار بـا نماینـدگان مجلـس هـم رهبـر 
انقـاب اسـامی هشـدار داده بودند کـه »در 
اقتصـاد مقاومتـی، خوشـبختانه در  مـورد 
کشـور هم زبانی هسـت، ]اّمـا[ مشـکل ما در 
همدلـی اسـت.« یعنـی »از بُـن دنـدان بایـد 
بـاور آورده شـود.« )94/۳/6( و بـه ایـن نحـو 
اسـت که مشـکات کشـور حل خواهد شـد.

   فاصله طوالنی
نزدیـک بـه دو سـال از ابـاغ سیاسـت های 
اینکـه  بـا  و  می گـذرد  مقاومتـی  اقتصـاد 
چنـد  هـر  تحریمهـا  »رفـع  شـده  تأکیـد 
از بـاب رفـع ظلـم و احقـاق حقـوق ملّـت 
گشـایش  لیکـن  اسـت،  الزمـی  کار  ایـران 
رفـع  و  معیشـت  بهبـود  و  اقتصـادی 
معضـات کنونـی جـز بـا جـّدی گرفتـن و 
مقاومتـی اقتصـاد  همه  جانبـه ی   پیگیـری 

 میّسـر نخواهد شــد.« )94/7/29(، اما بعضی 
کارهایـی که توسـط دولت محتـرم »گزارش 
شـده، مربوط بـه بندهـای اقتصـاد مقاومتی 
نیسـت، اگرچـه حـاال ارتبـاط داده شـده اّمـا 
کارهای جـاری دسـتگاه ها اسـت ... بعضی از 
کارها هـم ارتباطی اصـًا به بندهـای اقتصاد 
مقاومتی نـدارد« )94/6/4( و حتی متأسـفانه 

تـازه چند روز اسـت کـه »گزارش مسـئولین 
دولتـی بـرای برنامه هـای اجرائـی اقتصـاد 
مقاومتـی« بـه دسـت رهبـر انقاب رسـیده 
اسـت و این یعنی آنکـه بعد از زمانـی طوالنی 
»آنچـه در واقـع بایـد تحّقـق پیـدا کنـد در 
اقتصـاد مقاومتـی، هنـوز مـا بـا آن فاصلـه 
داریـم.« )94/8/20( چراکـه »از وقتـی کـه 
این عنـوان مطـرح شـده، شـاید هـزار مرتبه 
از طـرف مسـئولین -با کـم و زیـادش- تأیید 
شـده؛ مسـئولین مختلف، فّعـاالن اقتصادی، 
حّتـی فّعـاالن سیاسـی، مسـئولین دولتـی، 
اقتصـاد  گفته انـد  مکـّرر  غیـره،  مجلـس، 
مقاومتـی، اقتصـاد مقاومتـی؛ خـب، خـوب 
اسـت؛ لکـن بـا اسـم و بـا تکـرار زبانـی هیچ 

اتّفاقـی نمی افتـد.« )9۳/11/6(
در ایـن شـرایط همـه و به خصـوص دولـت 
محترم، باید همت خـود را در اجـرای اقتصاد 
مقاومتـی بیشـتر و بیشـتر کننـد کـه البتـه 
در ایـن بیـن، برخـی سـعی دارند بـه بهانه ی 
جمهـوری  نظـام  اراده ی  منابـع،  کمبـود 
اسـامی را به جـای  اجـرای به هنـگام اقتصاد 
مقاومتی به سـمت تعجیـل در اجـرای برجام 
سـوق دهند. اما »وقتی انسـان کمبـود منابع 
دارد، بایـد چـکار کنـد؛ بایـد دو دسـتی بـه 
سـر خـودش بزنـد؟ ... راه عـاج دارد؛ یکـی 
از راه هـای عـاج صرفه جویـی اسـت ... در 
تقسـیم و توزیـع منابـع داخلـی، اولویتهـا را 
رعایـت کنیـد ... کمبـود منابـع، مشـکل مـا 
اسـت، نه گره بازنشـدنی مـا ... کمبـود منابع 
هم نباید بـرای ما بهانه ای بشـود بـرای اینکه 
بگوییـم نمیشـود کار کـرد؛ نـه، اگـر انضباط 
مالـی وجـود داشـته باشـد، همه چیـز قابـل 

حـل اسـت ...« )94/۳/6(
بنابراین بایـد مراقب بـود تا تغییـر اولویت ها 
موجـب بـه حاشـیه رفتن اقتصـاد مقاومتـی 
نشـود. از سـوی دیگر، تجربه انقاب اسامی 
نشـان داده اسـت کـه کارهـا »وقتی دسـت 
خـود مـردم سـپرده شـد - کـه صاحبـان 
آن وقـت   - آینده انـد  صاحبـان  کشـورند، 
کارهـا بـه سـامان خواهـد رسـید. تدبیـر 
مسـئوالن در هـر برهـه ای از زمـان در دوران 
جمهوری اسـامی، باید ایـن باشـد؛ کارها با 
تدبیر، بـا برنامه ریـزی، با ماحظـه ی همه ی 
ظرایـف و دقایـق در اختیـار مـردم گذاشـته 
بشـود؛ آن وقـت کارهـا پیـش خواهـد رفت. 
مـا هـم از اّول انقـاب تـا امـروز هـر وقتـی 
هر کاری را محـّول به مـردم کردیـم، آن کار 
پیـش رفتـه اسـت؛ هـر کاری را انحصـاری 
در اختیـار مسـئوالن و رؤسـا و ماننـد اینهـا 
قـرار دادیـم، کار متوّقـف مانـده اسـت...این 
یـک قاعـده ی کلّـی اسـت. در هر مسـئله ای 
از مسـائل ُخـرد و کان کشـور که مـا حضور 
مردمـی را داشـتیم، ایـن معجزه را مشـاهده 
کردیـم...  اگـر در کشـور اقتصـاد مقاومتـی 
تکانه هـای  ایـن  از  هیچ کـدام  باشـد، 
مـردم  زندگـی  بـه  نمیتوانـد  بین المللـی 

آسـیب وارد کنـد.« 9۳/11/29
بـه همیـن دلیـل اگـر اولویت هـا جابه جـا 
شـود، اگر مـردم کارهـا را بـه دسـت نگیرند، 
اگر نقـاط ضعـف درونـی از بین برده نشـوند 
نه تنهـا  نشـود؛  محکـم  درون  از  و کشـور 
مشـکات اقتصـادی کشـور حـل نخواهـد 
شـد بلکه دشـمن نیز ایـن راهِ رفتـه را دوباره 

تکـرار خواهـد کـرد. 

»تکیه ی ما بر دشمنِی دشمنان خارجی به معنای اغماض از ضعفهای درونی خودمان 
نیست« و یکی از ضعف های درونی »ضعف در تشخیص  اولویتهای کشور« )94/8/12( 
است. سال ها پیش »طراحی ها نشان می داد ... می خواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز شوند.« 
)91/5/۳( و دشمن گلوگاه اقتصادی را برای فشار بر ملت ایران انتخاب کرده است. به همین دلیل 
اندکی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 92، حضرت آیت ا... خامنه ای در حضور مردم، 
از کاندیداها خواستند تا »قول بدهند که به مسئله ی اقتصاد -که امروز میدان چالش تحمیلی 
بر ملت ایران از سوی بیگانگان است- بخوبی خواهند پرداخت«؛ چراکه معتقد بودند »مسئله ی 

اقتصاد مسئله ی اصلی است.« )92/۳/14(

آقا خطاب به مادر شهید)مادر شــهیدان عبدالجلیل، خلیل و منصور کارکوب زاده(  می گویند: »این 
رو به شما بگم. من امشــب بنا نبود قم بمونم. فقط به خاطر شــما موندم. البته خونه 2 شهید دیگه 
هم رفتیم. اما من به خاطر شــما موندم. برای این که بتونم شما رو ببینم« 2 بیت شعر روی یک کاغذ 
چندسانتی و با مدادرنگی نوشته بود و فرســتاده بود دفتر رهبری؛ و حال همان تکه کاغذ، سفر رهبر 

انقاب را یک روز طوالنی تر کرده بود. 89/8/6 

شعری که سفر رهبر معظم انقالب را طوالنی تر کرد
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهیدخلیل 
کارکوب زاده
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جنایت و مکافات
یکم. در اولین روز بهار 92 رهبر انقاب در حرم مطهر رضوی با اشاره به سیاست های 
اشتباه فرانسه در قبال ایران فرمودند: »مسئولین دولت فرانسه هم در چند سال اخیر 
دشمنیهای آشــکاری با ملت ایران کرده اند؛ این یک ناهوشمندی از ســوی دولتمردان فرانسه 
است.«)92/1/1( این البته اولین باری نبود که ایشان نسبت به سیاست های اشتباه فرانسه به آن ها 
هشــدار داده بودند؛ چهارده ماه پیش از آن نیز رهبر انقاب در خطبه های نماز جمعه با اشاره به 
ضعف های اروپایی ها فرمودند: »دولت فرانسه در دوران ژنرال دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود، 
اجازه نداد که انگلیس وارد اتحادیه ی اروپا بشــود. چرا؟ گفتند انگلیس وابسته ی به آمریکاست؛ 
نوع ارتباطات انگلیس و آمریکا، اتحادیه ی اروپا را از اســتقال می اندازد... این آقائی که امروز در 
فرانسه سر کار است، حرفهای آمریکا را رله میکند؛ همان حرفهائی را که آنها میخواهند، آنچه که 

در دل آنهاست، تکرار میکند؛ شده تابع محض! خب، این ضعف است.«)90/11/14(
بعدتر رهبر انقاب »خطای بزرگ راهبردی« آن ها را ناشی از آن دانستند که: »اروپاییها در یک 
خطای بزرگ راهبردی قرار دارند که خودشان را در خدمت آمریکا قرار داده اند. منافع آمریکا را 

رعایت میکنند، آمریکا منافع آنها را رعایت نمیکند و نخواهد کرد.«)9۳/۳/14(
دوم. "فرانکنشــتاین" معروف ترین رمان نویسنده ای به نام "مری شــلی" است. فرانکنشتاین 
داســتان دانشــمند جاه طلبی اســت به همین نام که روزی تصمیم می گیرد تا با بقایای بدن 
انسان های مرده و شوک الکتریکی، موجودی ترسناک و عجیب الخلقه شبیه انسان را وارد جهان 
کند. فرانکنشتاین البته موفق به این موضوع می شــود اما هیوالی به وجود آمده به جای اینکه از 
خالق خود فرمان ببرد، تبدیل به موجود غیرقابل کنترلی می شــود که جنایات فراوانی مرتکب 

شده و حتی جان خالق خود را هم می گیرد.
"داعش" همان هیوالی دست ساز فرانکنشــتاین است؛ همان هیوالیی که هیاری کلینتون در 
خاطرات خود به صراحت اعام می کند که به بیش از 100 کشــور دنیا سفر کرده است تا نقش 
آمریکا را درباره ی به رسمیت شناختن داعش بافاصله پس از اعام موجودیت آن توضیح بدهد. 
حاال اما هیوالی داعش علیه پدیدآورندگان و حامیان خود نیز شوریده است. حادثه ی چند روز 
پیش پاریس که نزدیک به 160 کشــته و 200 زخمی برجای گذاشت، یکی از همین نمونه ها 
است. رهبر انقاب نیز پیش تر نسبت به این موضوع هشدار داده بودند که »در آینده ی نه چندان 
دور، این گروه ها بای جان همان کشورهای حامی خواهند شد و در نهایت مجبور خواهند بود 

که با هزینه ی زیاد، آنها را از بین ببرند.« )9۳/۳/12(
از منظری دیگر، فارغ از خود حادثه ی پاریس، موضوع مهمتر، نتایجی اســت که نظام سلطه برای 
آن مشــغول طراحی اســت. حادثه ی 11 ســپتامبر، ظاهرش حمله به برج های دوقلو بود اما در 
باطن، مقدمه ای برای اقدامات بعدی آن ها بــود. حادثه ی پاریس نیز می تواند آغاز موج جدیدی از 

"اسام هراسی" در اروپا و به تبع آن در جهان و یا بهانه ای جدید برای حضور نظامی بیشتر باشد.
سوم. به قاعده ی دین اسام، جان انسان ها در هر رنگ و لباسی مهم است. به همین دلیل برخاف 
سیاست های متناقض و دوگانه ی آمریکا و غرب در برابر کشتار انسان ها، »جمهوری اسامی ایران 
به پیروی از منطق اسام با هرگونه انفجار و کشتار مردم بی گناه -چه در بوستون آمریکا و چه در 

پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه- مخالف است و آن  را محکوم می کند.« )92/1/28(
 اما حادثه ی فرانســه، نمونه ای بســیار کوچک تر از جنایاتی اســت که دست ساخته های غرب 
همه روزه در طول پنج سال گذشته در سوریه و عراق و یا به نیابت از آنان توسط ارتش عربستان در 
یمن و ... انجام داده اند. بشار اسد در پیام تسلیت خود به مناسبت حادثه ی پاریس،  به این موضوع 
اشاره کرد و گفت "فرانســه چیزی را تجربه کرد که ما از 5 سال پیش با آن زندگی می کنیم." این 
موضوع را البته شاید هیچ کشــوری به اندازه ی ایران متوجه نشود؛ کشوری که خود، بیش از 16 
هزار شهید ترور داشته است و اتفاقاً فرانسه، یکی از همان کشــورهایی است که سال ها است به 

جانیان و تروریست های قاتل مردم بی گناه ایران، نه تنها پناه داده بلکه از آنها دفاع هم کرده است.
موضوع اصلی حادثه ی پاریس، پاسخ به همان نکته ای است که وب سایت "کنسرسیوم  نیوز" در 

گزارشی درباره ی آن نوشت: "پس از تازه ترین مورد از خشــم تروریسم در فرانسه، سؤال اصلی 
این نیست که کدام گروه تروریستی مسئول چنین حمله ای است، بلکه باید پرسید که مسئول 

)شکل گیری و ظهور( اولیه ی داعش و القاعده چه کسانی هستند؟"
در میدان جنگ باید "سنگر فرماندهی" دشمن و »دشمن اصلی« را شناخت و به آن حمله کرد. 
»دشمن اصلی، آن کسی است که اینها را تحریک میکند، آن کسی است که پول در اختیارشان 
میگذارد، آن کسی اســت که وقتی انگیزه ی آنها اندکی ضعیف شــد، با وسایل گوناگون آنها را 
انگیزه دار میکند ... دشمن اصلی آن دشمن پشت پرده است، آن دست نه چندان پنهانی است 

که از آستین سرویس های امنیتی بیرون می آید ...« )9۳/۳/14(
به همین دلیل خط مقدم مبارزه ی ما، مبارزه با پدیدآورندگان و حامیان تروریسم است. شعار 
مبارزه ی با تروریســم همان دروغ بزرگی اســت که آمریکا به بهانه ی آن به افغانستان و عراق 
لشکر کشــید تا القاعده و طالبان را از میان بردارد. مبارزه ی با تروریسم، تنها شعار خوش آب و 
رنگی است که افکارعمومی جهان را از تحلیل درست و دقیق حوادث این چنینی دور می سازد. 
حادثه ی فرانســه در حقیقت، مکافات همراهی دولتمردان این کشور با سیاست های سال های 
اخیر آمریکا است؛ یعنی همان پدیدآورندگان و حامیان اصلی هیوالی داعش. این حادثه زنگ 
بیدارباشی باشد برای مقامات فرانسوی و اروپایی و البته دوســتان منطقه ای آمریکا که روزی 
روزگاری نه چندان دور ممکن است شــاهد حادثه ای این چنینی باشند؛ آن روز شاید کمی دیر 

باشد برای ابراز پشیمانی که "هر که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد ..." 

    تذکر رهبری به دولت درباره بودجه فرهنگ در سال95 و برنامه ششم
سـخنگوی دولـت گفـت: رهبـری بـه دولـت، متذکـر شـدند تـا بـه فرهنـگ و مسـائل 
اجتماعـی در بودجـه95 و برنامه ششـم توسـعه توجـه ویـژه داشـته باشـیم.   |       نسـیم |

  عقب نشینی های آمریکا در منطقه 
واشـنگتن پسـت: حضور ایران در مذاکرات سـوریه بـه معنای افزایـش نفوذ تهران در دمشـق 
اسـت و ظاهـرا واشـنگتن آن را پذیرفتـه اسـت. انتظار مـی رفـت توافـق هسـته ای پایانی بر 
سیاسـت هـای صلـح جویانـه آمریـکا در قبـال ایـران باشـد؛ امـا ظاهـرا ایـن توافق حتـی به 
هماهنگ شـدن سیاسـت های آمریکا با ایران منجر شـده اسـت. تحرکات روسـیه در منطقه 

نیز مهـر تأیید دیگری اسـت بـر عقب نشـینی آمریـکا در منطقـه. |       باشـگاه خبرنـگاران|

    اسرائیل: داعش برای ما خطر نیست اما ایران تهدید است
وزیـر دفاع رژیـم صهیونیسـتی: اگرچه اسـرائیل هم مرز بـا مناطقی اسـت که داعـش در آن 
حضـور دارد،اما ایـن گـروه از رودررویی مسـتقیم بـا اسـرائیل پرهیز می کنـد و ایـران برای 
ما تهدیـد جدی تری محسـوب می شـود. حضور ایـران در منطقـه موجب نگرانی بیشـتری 

برای اسـرائیل اسـت و آنچه در سـوریه می گذرد بر قدرت ایران افـزوده اسـت.  |       دویچـه وله|

  تقدیر رهبر انقالب  از رونمایی شهر موشکی سپاه 
سـردار رشـید: 27 مهر خدمت رهبـری مشـرف شـدیم و ایشـان فرمودنـد: کار تبلیغاتی 
سـردار حاجی زاده کار خوبی بود که شـهر موشـکی را نشـان داد و بـرای مـردم جالب بود؛ 

گویش ایشـان هم خوب بـود. |         نسـیم|

  این تغییرات  در ایران شدنی نیست!
بیزینـس اینسـایدر: پیـش فـرض این بـود کـه توافـق هسـته ای منجر بـه گشـاده رویی 
ایـران در اسـتقبال از غـرب شـود و از نفوذ زیـاد منتقدان دولـت در ایـران بکاهـد و دروازه 
هـای این کشـور را بسـوی تجـارت خارجـی مخصوصـاً بـا آمریـکا بـاز کند؛اما با گذشـت 

جام نیوز| چند مـاه از امضـای توافـق، بنظر می رسـد کـه ایـن تغییـرات شـدنی نیسـت. |      

  کیسینجر:ایران قدرتمندترین ظرفیت اقتصادی و نظامی در منطقه 
کیسـینجر در نشسـت »ایـران و راه پیشـرفت در خاورمیانـه« بـه میزبانی مرکـز مطالعات 
بین المللـی و راهبردی آمریـکا: ما بایـد در کنار کشـورهای متحـد دیرینه خود، بایسـتیم،  
امـا در عین حـال باید آمـاده گفت وگو بـا ایران هـم باشـیم. آمریـکا اکنـون در خاورمیانه با 
تناقض هایی روبروسـت؛ کشـورهای عربی اکنـون ایـران را تهدیدی بـرای خـود می دانند. 
ایـران قدرتمندتریـن ظرفیـت اقتصـادی و نظامـی را در منطقـه دارد، کـه بـا همـکاری با 

جام نیوز| دیگـر کشـورها و گروه هـا و سـازمان های غیر دولتـی ترکیـب شـده اسـت.  |      

ـ اذهان # تخریب 
تخریب ایمانها، باورها و اعتقاداِت مردم

]یکی از اهداِف دشمن[ تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل 
مردم ]است[ ؛ یعنی به تخریِب ایمانها و باورها و اعتقاداتی که 
این ملت را از یک ملت عقب افتاده ی توسری خور، به یک ملت 
پیشرو و شــجاع و میداندار در دنیا تبدیل کرد، بپردازند. این 
حرکت، با اعتقادات و باورهایــی انجام گرفت؛ بدون این باورها 
که انسان حرکت نمی کرد و این ملت پیش نمی رفت. دشمن 
می خواهد این باورها را در ذهن ملت ما تخریب کند. )78/9/26( تخریب ذهن هم آسانتر از 
تعمیر ذهن است. وقتی به شما چیزی بگویند، سوءظنی یک جا پیدا کنید، وارد شدن سوء 

ظن به ذهن آسان است، پاک کردنش از ذهن سخت است. )88/5/5(    

برتری اسالم علی رغم دشمنی ها
علی رغـم نیـاز بشـریّت بـه اسـام، امـروز دشـمن بـا اسـام حّداکثـر دشـمنی را 
می کند. هرجـا که مسـلمانان حضـور دارند و دشـمنی در مقابلشـان هسـت، غرب 
»صمٌ بکـم«)1( می شـود. حـرف هـم می زننـد، امـا شـعار محـض می دهنـد. بـرای مـردم 
مظلومـی کـه مـرد و زن و کوچـک و بزرگشـان روزانـه از بیـن می رونـد، چـه کردنـد؟ برای 
مسـلمانان چچن چه کردنـد؟ برای سـایر سـرزمینهایی که مسـلمانان در آن جاها مشـکل و 
گرفتـاری دارند چـه کردند؟ برای مسـلمین فلسـطین و لبنان چـه کردند؟ امروز مسـلمانان 
در خانـه ی خودشـان فلسـطین، مشـکل دارنـد. آقایـان نشسـته اند و بی اعتنـا بـه نیازهـای 
مسـلمانان، راجع به مسـائل درجـه دو و درجه سـه ی دنیـا با یکدیگـر گپ می زنند! سـکوت 
و بی اعتنایـی اینهـا به خاطـر دشـمنی با اسـام اسـت. اما اسـام، بـزرگ اسـت. اسـام برتر 
اسـت؛ »االسـام یعلوا و الیعلی علیـه«)2(. ایـن را پیغمبر)( فرموده اسـت. ایـن واقعیت 
اسـت و تا امروز هم خـود را نشـان داده اسـت. در آینده هـم به فضل پـروردگار خود را نشـان 

خواهد داد.  7۳/10/10  
  1(بقره: 18                          2(من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص ۳۳4

شرط تاثیرگذاری مادر بر دوران بزرگسالی فرزند
نقش مادر از دوران حمل و بارداری شروع میشــود و تا آخر زندگی انسان ادامه دارد. 
مردی که به دوران جوانی رســیده یا از دوران جوانی هم عبــور کرده، باز تحت تأثیر 
عطوفت و محبت و شیوه های خاص مادرانه ی مادر است. اگر زنان ما از لحاظ رتبه ی معرفتی و 
بینش و معلومات، سطح خود را ارتقاء دهند، این نقش با هیچ نقش دیگری، با هیچ مؤثر دیگری از 
مؤثرات فرهنگی و اخاقی تا آخر قابل مقایسه نیست. یک وقت مادری از لحاظ معرفت سطح اش 
پایین است؛ البته این نمیتواند در دوران بزرگی اثرگذاری کند؛ این گناهِ کم بودن معلومات یک 
انسان است؛ این نقِص تأثیر مادری نیست. مادر است که فرهنگ و معرفت و تمدن و ویژگیهای 
اخاقِی یک قوم و جامعه را با جســم خود، با روح خود، با ُخلق خود و با رفتارِ خود، دانســته و 

ندانسته به فرزند منتقل میکند.  84/5/5

برای مقام مادی و معنوی
 دست و پا مزن!

 پسرم! از زیر بار مســئولیت انسانی که خدمت 
به حق در صورت خدمت به خلق اســت شــانه 
خالی مکن که تاخت و تاز شیطان در این میدان، 
کمتر از میدان تاخت و تاز در بین مســئولین و 
دست اندرکاران نیست و دست و پا برای به دست 

آوردن مقام هر چه باشد - چه مقام معنوی و چه مادی - مزن به عذر آنکه می خواهم به معارف الهی 
نزدیک شــوم یا خدمت به عبادا... نمایم: که توجه به آن از شیطان است چه رسد که کوشش برای 
به دســت آوردن آن. یکتا موعظه خدا را با دل و جان بشنو، با تمام توان بپذیر و در آن خط سیر نما: 
»قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا ... مثنی و فرادی.«میزان در اول سیر، قیام ا... است هم در کارهای 
شخصی و انفرادی و هم در فعالیت های اجتماعی. ســعی کن در این قدم اول موفق شوی که در 

روزگار جوانی آسان تر و موفقیت آمیزتر است.  63/4/26
 نامه اخالقی-عرفانی حضرت امام خمینی)ره(

 به حجت االسالم والمسلمین  حاج سید احمد خمینی

بــازخــوانـی طی شماره های گذشته و در ستون »بازخوانی« به مرور گزیده هایی از اندیشه ی 

  
حضرت آیت ا... خامنه ای درباره ی موضوع »آزادی« پرداختیم. در این سلسله 
مطالب، موضوعاتی چون: »تبیین مفهوم آزادی«، »حدود آزادی«، »ریشــه ی 
آزادی«، »انواع آزادی  شامل آزادی عقیده، بیان و انتخاب« و... مورد بحث و تبیین قرار 
گرفت. در این شماره »آخرین قسمت« از مبحث آزادی که به »حق رأی و انتخاِب مردم« 

اختصاص دارد ارائه می شود. 
اسام برای مردم حق حاکمیت را به خودی خود و بالذات قائل نیست؛ حق حاکمیت متعلق 
به خداســت. آنکه میتواند برای مردم قانون وضع کند آن خداست؛ آنکه میتواند ماکهای 
اجرای قانون را معین کند، خداســت؛ مالک امور مردم جز خدا دیگری نیســت. پس یک 
سلســله اصول و ضوابط و معیارهائی در اسام هســت که چهارچوب این معیارهاست که 
اعتبار میدهد به حق رأی مردم و اگر در خارج از این چهارچوب و دور از این ماکها و معیارها 
مردم انتخاب بکنند، این انتخاب حجیتی ندارد. اگر فرض کنیم که مردم به سراغ یک پیشوا 
یا رئیس فاسِد فاسِق کافر دور از معیارهای اسامی بروند، اگر اتفاق نظر هم بر او قرار بگیرد، 
این از نظر اسام ممضی  نیست. اسام این را یک حاکمیت اسامی به حساب نمی آورد، ولو 
آن مردم مسلمان باشند. باید بروند به سراغ عادل، به ســراغ متقی، به سراغ عالم، به سراغ 
انسانی که دارای بینش الزم هست، شــرایط حکومت کردن را دارد. خاصه در چهارچوب 

شرایط اسامی است که این انتخاب حجیت پیدا میکند. 66/۳/22

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب  |  قسمت 12 و آخر

»حجیت انتخاِب مردم« در چهارچوب شرایط اسالمی

ش و پاسخ پرسـش: چـه کسـانی در دنیـا »اسالم هراسـی« را دنبـال می کنند و چـرا به 
پرس

این توطئه روی آورده اند؟ 
اسام هراسـی وجود دارد؛ عـده ای دارند مـردم را، جوامـع را، جوانـان را، اذهـان را از 
اسـام میترسـانند؛ اینها چه کسانی هسـتند؟ درست که مسـئله را میشـکافیم و در 
مسـئله دقت میکنیـم، می بینیـم که اینهـا همـان اقلیـت قلـدر و زیاده خواهی هسـتند که 
از حاکمیت اسـام میترسـند؛ از اسام سیاسـی میترسـند؛ از حضور اسـام در متن زندگی 
جوامـع میترسـند؛ علـت ترسشـان هـم ایـن اسـت کـه منافـع آنهـا لطمـه خواهد خـورد. 
اسام هراسـی در واقـع ترجمه ی هـراس و سراسـیمگی قدرتها در مقابل اسـام اسـت؛ واقع 
قضیه ایـن اسـت. یعنی شـما اینجـا زحمـت کشـیدید، ملت ایـران تـاش کردنـد، زحمت 
کشـیدند، مجاهدت کردنـد، نظام اسـامی را سـر کار آوردند و ایـن نظام اسـامی را تثبیت 
کردنـد، پایـه اش را محکـم کردنـد، آن را در مقابـل حـوادث گوناگـون مصونیـت و ایمنـی 
دادند و روزبـه روز قوی کردنـد؛ این، قلدرهـای دنیا را میترسـاند. اسام هراسـی ای که امروز 
وجـود دارد، در واقع انعـکاس و بازتاب دغدغه ی آنها اسـت، سراسـیمگی آنها اسـت؛ نشـان 
میدهـد که شـما پیـش رفتیـد؛ نشـان میدهـد کـه اسـام توانسـته اسـت حرکت خـود را 

به طور موفق تـا اینجـا پیـش ببـرد.   1۳9۳/12/21

اسالم هراسی ؛
ترجمه  سراسیمگی قدرت ها در برابر اسالم

 )  (ارزش صلح امام حسن
 )  (مانند شهادت امام حسین

... همـه ی عوامـل، در جهـت عکـس  سان 250 ساله
ران

غلبـه ی امـام مجتبـی)  ( بـود. 
معاویـه غلبـه پیـدا می کـرد؛ چـون 
دسـتگاه تبلیغـات در اختیـار او بـود. 
چهـره ی او در اسـام، چهره یـی نبـود کـه 
نتواننـد موجـه کننـد و نشـان بدهنـد. اگـر 
امـام حسـن)  ( صلـح نمی کـرد، تمـام 
بیـن  از  را   )(پیامبـر خانـدان  ارکان 

می بردنـد و کسـی را باقـی نمی گذاشـتند که حافـظ نظام ارزشـی اصیل اسـام باشـد. ... 
اگر بنـا بـود امـام مجتبـی)  (، جنـگ بـا معاویـه را ادامه بدهـد و بـه شـهادت خاندان 
پیامبـر منتهـی بشـود، امـام حسـین)  ( هـم بایـد در همیـن ماجـرا کشـته می شـد، 
اصحـاب برجسـته هـم بایـد کشـته می شـدند، »حجربن عدی«هـا هـم بایـد کشـته 
می شـدند، همـه بایـد از بیـن می رفتنـد و کسـی کـه بمانـد و بتوانـد از فرصتها اسـتفاده 
بکند و اسـام را در شـکل ارزشـی خودش بـاز هم حفظ کنـد، دیگـر باقی نمی مانـد. این، 
  ( بر بقـای اسـام دارد... صلح امـام مجتبی  )  (حق عظیمی اسـت که امام مجتبـی
(، همان قدر ارزش داشـت که شـهادت برادر بزرگوارش، امام حسـین)  ( ارزش داشـت. 
و همان قـدر کـه آن شـهادت به اسـام خدمت کـرد، آن صلـح هم همان قـدر یا بیشـتر به 

اسام خدمت کرد.   69/1/22

مصطفی/ یکی از دالیل اصلی نابودی حکومت مسلمان اندلس خیانت مسئولین حکومت 
اسامی بود... اینها مشکاتی است که ما هم اگر مراقبت نکنیم دچار میشیم.

احمد رضایی/ خدا قوت . نشریه بسیار عالی و از نظر محتوا غنی می باشد. در صورت امکان 
بخشی را با عنوان " ویژگی های جامعه منتظر "  اضافه نمایید.

فجر طبس/ با تشکر از اینکه حاشیه صفحه کمتر شده ولی اندازه متن هم اگر بزرگتر بشه 
خوب است زیرا ما  فقط امکان چاپ نسخه مطالعه را برای تابلو مسجد داریم. وبهتر است صفحات 

شماره گذاری هم بشود. ممنون 

در استان یزد نشریه خط حزب ا... بصورت خود جوش و با هزینه مردمی چاپ و تکثیر شده و 
در اختیار عموم مردم حزب ا... قرار می گیرد. رویکرد عموم مردم ، بخصوص حزب ا... به نشــریه 
بسیار خوب و قابل قبولی است. امید است که دست اندرکاران نشریه خط حزب ا... جدیت و اهتمام 
بیشتری در این خصوص به خرج داده و از نظرات کابردی عموم مردم اســتفاده الزم را برده و با 
پشــتوانه فکری و فرهنگی و.... مردمی فعالیت قابل قبولی را در این زمینه داشــته و نسبت به 

پیشرفت و وسعت آن توجهی معقول داشته باشند. یا حق .

در مورد بحث ســیرت و صورت انقاب نیز مفصا بحث کنید و یک شــماره مجله را به آن 
اختصاص دهید.

با تشکر از هفته نامه ی خط حزب اهلل پیشــنهاد می شود بخشی از نشریه را به پیش بینی 
رهبری در خصوص نابودی اسراییل در 25 سال بعد اختصاص دهید.یا علی 

واژه کلید

کیفیت   وضو
    شستن:  الف( صورت از باالی پیشانی تا سر چانه ب( دستها از آرنج تا سر انگشتان.

    مسح کردن :  الف( جلوی سر ب( روی پاها از سر انگشتان تا مفصل.
1.  در شستشوی صورت باید به اندازه یی که ما بین انگشت وسط و شست قرار گیرد شسته 

شود.
2. در صورت های پوشیده از مو، شســتن روی موها کفایت می کند، مگر در جایی که مو به 

قدری کم پشت است که پوست صورت کامًا دیده می شود.
۳. صدق شستن منوط به رســاندن آب به تمام عضو است و مسح اعضا با دست مرطوب به 

تنهایی کافی نیست.
4. شستن صورت و دســتها برای بار اول واجب؛ بار دوم جایز؛ بار سوم و بیشتر حرام. ماک 
برای تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوِل شستن چند مرتبه آب بریزد 

اشکال ندارد.

    مسح سر و پاها
1.  مسح بر موی قسمت جلوی سر کافی است، ولی اگر موی جلوی سر به قدری بلند باشد 
که بر روی صورت یا شانه ها ریخته شده اســت، باید فرق سر را باز کرده و پوست یا بن موها 

را مسح کند.
2. اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل اســت. اگر چند قطره آب بر روی پا 

باشد واجب است محل مسح را از آن قطرات خشک کرد.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

هفته اخبار

21ماهگذشت
بازخوانی هشدارهای مکرر رهبر انقالب درباره 

تغییر اولویت ها و به حاشیه رفتن اقتصاد مقاومتی؛

25   اسفند  92
ابالغ  سیاست های اقتصاد مقاومتی

سخن هفته

به مناسبت 7 صفر سالگرد شهادت جانسوز امام مجتبی)(؛

واکاوی  زمینه ها و سناریوهای پشت پرده حادثه تروریستی و خونبار پاریس؛

)(حرم امام حسن مجتبی
رهبرمعظم  انقالب در حال مشاهده آخرین تصویر باقی مانده از  بقعه و بارگاه ملکوتی امام 
حسن مجتبی)( و سائر ائمه  در قبرستان بقیع )(  که  در 8 شوال 1۳4۳ ه. ق برابر با 

چهارشنبه، ۳1 فروردین 1۳05 ه. ش به دست  حکومت وهابی آل سعود تخریب شد.

نمایشگاه در حاشیه دیدار  کارگزاران حج 94/05/۳1

شاهزاده روم 
  پویانمایی شـاهزاده روم، محصول سـال 1393 اسـت با سـرمایه گذاری مشـترک ایران و لبنان 
که توسـط متخصصان و کارشناسـان بومی ایرانـی تولید گردید و از سـیزده 
آبان سـال جاری در سـینماهای کشـور بـه اکـران عمومی در 
آمده اسـت. شـاهزاده روم بـا مخاطـب قـرار دادن کودکان 
و نوجوانـان ، بخشـی از زندگـی بانـو ملیـکا )حضـرت 
شـرح  و  روم  قیصـر  نـوه   )(خاتـون نرجـس 
چگونگـی وصـال ایشـان بـا امـام حسـن 
عسـگری)( را روایـت می کنـد. ایـن 
پویانمایـی عـاوه بـر محتـوای غنـی و 
ارزشـمند، از حیـث گرافیک و جلـوه های 
بصری نیـز از کیفیت باالیی برخوردار اسـت که 
این نکته شـاهزاده روم را به عنـوان رقیبی قدرتمند 
در مقابـل پویانمایی هـای غربی خوش رنـگ و لعاب 
امـا بـی محتـوا بـدل مـی کنـد.   اگر بـه دنبـال یک 
محصـول فرهنگـی سـالم و جـذاب بـرای فرزنـدان 
خـود هسـتید، لـذت تماشـای خانوادگی شـاهزاده 

روم را در سـینماهای کشـور از دسـت ندهیـد. 

دیدنی پیشنهاد

جان مک کین سناتور جمهوری خواه و نامزد انتخابات پیشین 

ریاست جمهوری آمریکا در میان تروریست های تکفیری سوریه


