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اصل چهارم
حمایت از محرومان 

و مستضعفان

مروری بر

گایه های اقتصادی و توصیه های رهبر 
انقاب اسامی در دیدار فرماندهان و 
کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی 
ارتش، گویای این اســت که ســریال غفلت از مسأله 
اصلی هنوز ادامه دارد. اگر دیروز و در برهه مذاکرات، 
امید برخی به جای »نقطه های امیدبخش حقیقی«، به 
»نقطه های خیالی«93/۱۰/۱7 بود، امروز نیز توجه به 
مســائل مقطعی نظیر انتخابات جایگزین مســائل 
اساسی شده است »که یکی از این مسائل، مسئله ی 
اقتصاد کشور اســت«94/۱۱/۱9. اما چرا اینگونه شده 

است؟
  ۱. از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای که به برجام 
منتهی شد، حضرت آیت ا... خامنه ای ضمن اعام عدم 

مخالفت خود با مذاکرات و حمایت های متعدد از تیم 
هسته ای کشور، بارها گوشزد کردند: »عاج مشکات 
کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تکیه 
به درون«92/۱۱/28. البتــه این توصیه »معنایش این 
نیســت که از امکاناتی که در بیرون هســت استفاده 
نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به 
بیرون از ظرفّیت داخلی کشور ندوزیم«92/۶/۶. اما از 
همان ابتدای مذاکرات برخی در داخل و خارج کشور 
در تبلیغات و تریبون های خود تصویری از مذاکرات، 
بازنمایی کردند که گویی مشــکات اساسی کشور 
قرار است از این طریق حل شود. با این نگاه، مذاکرات 
هسته ای به جای مسأله اقتصاد در اولویت قرار گرفت. 
در این فضا بود که رهبر انقــاب گفتند: »تا هروقت 

میخواهند مذاکره کنند! من معتقــدم باید دل را به 
نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های 

خیالی«93/۱۰/۱7
اما با اجرایی شدن برجام انتظار می رفت همه نگاه ها 
و ظرفیت های کشور به ســمت اجرایی شدن اقتصاد 
مقاومتی متمرکز شــود. حضرت آیــت ا... خامنه ای 
در اولین دیــدار خود با هیأت دولت در شــهریور 92 
گفتند که »باید نگاه کنید ببینید اولویّتها چیســت 
... نمیشــود یک اموری را معّطل گذاشت تا یک کار 
دیگر تمام بشــود، لکن آنچه نگاه اصلی را به خودش 
متوّجه میکند، آن را باید پیدا کــرد.« اما این توصیه 
رهبری انقاب مبنی بر اینکه »مســائل تبلیغاتی و 
روزنامه ای انتخابات، مســئولین کشــور را از مسائل 

مستمر و دنباله دار و اساسی غافل نکند«94/۱۱/۱9 ناظر 
بر این آسیب است که هنوز اقتصاد تبدیل به اولویت 
کشور نشده است.  موکول شدن تحقق سیاست های 
اقتصادی و معیشتی به نتیجه مسائلی نظیر مذاکرات 
و انتخابات، ثمره ای جز به تعویق افتادن رســیدگی 
به اقتصاد کشــور و کاهش کارآمدی نخواهد داشت. 
تجربه نشــان داده که اگر ضعف هــای اقتصادی را 
برطرف نکنیم، دشمنان ملت ایران باز هم در را بر  این 

پاشنه خواهند چرخاند.
 2. مشــکل دیگری که در این زمینــه وجود دارد، 
تعریف هــا و تلقی های نادرســت از اقتصاد مقاومتی 
است. امروز با نگاهی به اخبار و تحلیل های اقتصادی، 
 3 موجی مشتاق را می بینیم که به دنبال روابط و 
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همین شهید عزیزی که چند روز قبل به وســیله ی صهیونیستها به شهادت رســید، اینها افتخار میکردند که 
بچه های امامند؛ خودشان را فرزند امام میدانســتند. این شهید حاج عماد خودش را فرزند امام میدانست. یعنی 
واقعاً اگر با یک جوان خودمان مقایســه کنیم، او معتقد نبود که این جوان ایرانی به امام از او نزدیکتر است. او هم 
خودش را به قدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست؛ چرا؟ چون امام به او روح داده بود؛ امام او 

را زنده کرده بود.     8۶/۱۱/28 
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 خطِر گریز از اولویت ها 

 »خدا«برای
آیا انقالب اسالمی ایران همچنان پیشرو  است؟

دشمن را فراموش نکنید!
به فکر اقتصاد باشید!

چهار توصیه کلیدی به مسئولین 
درباره انتخابات

بارهبرتا انتخابات

حضور آیت ا... خامنه ای در راهپیمایی علیه رژیم پهلوی در مشهد

اعیــاد بیســت و دوم بهمــن ماه ســالروز 
پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی ملت 
 ایران و پنجم جمادی االول میالد باســعادت 

حضرت زینب کبری)( تبریک و تهنیت باد.
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آیا انقالب اسالمی ایران همچنان پیشرو  است؟

برای»خدا«
هفته اخبار

این انقالب از زمان 

تاسیس نظامش 

تا امروز 37 بهار 

را گذرانده است. 

یعنی 17سال بیشرت 

از آن زمانی که 

انقالب فرانسه با 

همه تاثیرش بر اروپا 

عمر کرد. انقالب 

اسالمی در بدو امر 

و ظهورش توانست 

ساختارهای فکری و 

ذهنی ایجاد شده در 

عامل را برهم بزند و 

کلیشه های غالب بر 

جوامع غرب و رشق 

را بشکند.

  گاردین: باور به تغییر ایران 
ساده لوحانه و کوته بینانه است

روزنامه گاردین: باور به ایجــاد هرگونه تغییر در 
نقش ایران در عرصه بین المللی ســاده لوحانه و 
کوته بینانه است/ایران به هیچ طریق در رفتارش 
میانه رو نشده است/هنوز جشن گرفتن تغییر در 

ایران زود است.   |  فارس|

  توصیف یک مقام واتیکانی 
از نامه  آیت ا... خامنه ای به جوانان غرب

اســقف آتا، رئیس ســازمان زیارت و گردشگری 
واتیکان:بدلیل آنکه نامه آیت ا... خامنه ای]به جوانان 
اروپا و آمریکا[را خوانده ام،در ایران هستم/میخواهم 
همه مؤمنان مسیحی جهان را متوجه کشوری کنم 
که چهره ای صلح جو و خیرخواهانه دارد/این نامه 
را از طریق واتیکان به تمام دانشگاه ها و سازمانهای 

جوانان مسیحی ایتالیا فرستادیم.   |  ایسنا|

  تقویت جامعه مدنی و اعطای بورسیه، 
راهکار آمریکا برای تغییر ایران

اندیشکده رند: باید در درازمدت بر روی دموکراسی 
در ایران تمرکز گردد. آمریکا، باید سیاســت هایی 
را به کار گیرد که منجر بــه خلق یک جامعه مدنی 
قدرت مندتر در ایران شــود. اتفاقا، باید از این پس 
شرایط تحصیل در آمریکا برای دانشجویان ایرانی 
تسهیل شود تا نســبت به آمریکا و ارزش های این 
کشــور دید مثبت تری پیدا کنند. باید برنامه هایی 
برای تبــادلت فرهنگی، مذهبی و ورزشــی بین 

آمریکا و ایران طراحی شود.  |  مشرق|

  فارن افرز: آمریکا مانع انتقال 
فناوری های نظامی چین به ایران شود

»فارن افرز« ارگان شورای روابط خارجی آمریکا 
در تحلیلی از وضعیت منطقه غرب آسیا، از آمریکا 
خواســت مانع انتقال فناوری های نظامی، مثل 
موشک های بالســتیک و ســامانه های دریایی و 

هوایی چین به ایران شود.  |  مشرق|

  جانشین فرمانده سپاه:
 با سعودی ها اتمام حجت کرده ایم

ســردار ســامی، جانشــین فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقاب اســامی درباره ادعای رژیم 
آل ســعود برای اعزام نیروی زمینی به ســوریه، 
تأکید کرد: ما با سیاســتمداران ســعودی اتمام 
حجت کرده ایم؛ آن ها می دانند در صورت دخالت 

اتفاقات ناگواری خواهد افتاد.  |  تسنیم|
 

  کاخ سفید در حال تقدیم پیروزی 
به بشار اسد است

تحلیلگر اندیشکده انگلیسی »بنیاد بین المللی مطالعات 
استراتژیک« در فارین پالسی نوشت: کاخ سفید در حال 
تقدیم پیروزی به بشار اسد، روسیه و ایران است. ترکیه 
و عربستان سعودی که اصلی ترین حامیان شورشیان 
هســتند، اکنون در حال از دست دادن گزینه هایشان 
هستند. دیگر شاید انتقال تسلیحات هم نتواند توازن 
قوا را تغییر دهد. ورشکستگی سیاست آمریکا عمیق تر 
از این حرف ها اســت. همین حال هم آمریکا امتیازات 
کلیدی درباره آینده اســد داده امــا در ازای آن هیچ 

دریافت نکرده است.  |  فارس|  

در مرحله اول، انقاب  ساختار و کلیشه قبلی را برهم می زند. 
بعد برای رسیدن به اهدافش »نظام انقابی« تشکیل می دهد 
و در مرحله سوم و مبتنی برآن نظام، شــروع به دولت سازی و 
اصاح ساختار می کند. انقاب ها اما برای حیاتشان باید تاش 
کنند تا دو عنصر را در خود زنده نگه  دارند. عنصر اول آرمان ها 
و اصول انقاب و عنصر دوم کارآمدی و پاســخ به مســائل و 
مشکات جامعه است. انقاب اگر نتواند آرمان هایش را حفظ 
و کارآمدیش را ایجاد کند؛ افول می کند  و از بین می رود. مثل 
انقاب های منطقه که بهترین مثال آن مصــر بود. انقابیون 
مصر »این راه را نشــناختند... برای اینکه دل مســتکبرین را 
به دست بیاورند از اصول خودشان گذشتند و شعارهای اساسی 
خودشان را فراموش کردند، ماحظه میکنید که به چه روزی 
افتادند؛ دیکتاتور سی ساله ی ذلیل کننده ی ملّت مصر از زندان 
آزاد بشــود و آن کســانی که با رأی مردم انتخاب شده بودند، 
احتمال محکومّیت به اعدام درباره ی آنان برود. 92/۶/۱4« این 
انقاب در همان مراحل اول حرکتش سرکوب و »در نطفه خفه 

شد.« 
یا مثا انقاب بزرگ و مهم دیگری که در غرب منشا تحولت 
بسیار شد؛ انقاب فرانســه در اواخر قرن 18م بود. " انقاب در 
فرانســه جنگی ایدئولوژیک و تازه میان مردم و پادشــاهان 
برای خاتمه به عمر نهادهای کهن و تحقــق رویای نو در اروپا 
بود. انقاب فرانســه در واقع انقاب اروپا بود." این انقاب در 
ابتدای امر توانست ساختار پادشاهی حکومت فرانسه را برهم 
بزند و جمهوری را به جای آن بنشــاند. اما »بیست سال بعد از 
انقاب کبیر فرانســه... چیــزی که از فرانســه ی دوران لوئی 
شــانزدهم تغییر پیدا کرده، شــخص پادشاه اســت! در سال 
1809م، پادشاهی به نام ناپلئون بر سر کار است؛ یک امپراطور، 
تاجگذاری کرده و به معنای واقعی کلمه، پادشاهی میکند! آرای 
مــردم و آزادی به آن معنایی که انقاب کبیر فرانســه برایش 
تاش کرد؛ در زندگی و در حکومت مطلقه ی ناپلئون، یک ذّره 
وجود ندارد! 77/۱2/۱5« انقاب فرانســه که نقطه برجسته ای 
از تاریخ غرب جدید اســت و غرب به آن می بالد؛ به دلیل دور 
شدن انقابیون از دو مولفه ی سازنده انقاب چنین وضعی را در 

همان بیست سال اول عمرش تجربه می کند.

  کلیشه ی غرب و شرق  
اما حدود دویست سال بعد و در ســال 1357 ه.ش مصادف با 
1979م مردم تحت لوای دین اســام، به نــام و برای "خدا" 
انقابی را به وجود آوردند. این انقاب از زمان تاسیس نظامش 
تا امروز 37 بهار را گذرانده اســت. یعنی 17ســال بیشــتر از 
آن زمانی که انقاب فرانســه با همه تاثیرش بر اروپا عمر کرد. 
انقاب اســامی در بدو امر و ظهورش توانســت ساختارهای 
فکری و ذهنی ایجاد شــده در عالم را برهم بزند و کلیشه های 
غالب بر جوامع غرب و شرق را بشکند. اولین کلیشه ای که این 
انقاب شکســت این بود که برخاف تبلیغ های این دو بلوک 
که از مرگ خدا در جوامع ســخن می گفتند؛ نشان داد "دین" 
توانایی ایجاد حرکت اجتماعی را دارد. دومین کلیشه مهمی را 
که انقاب شکست این بود که انقاب دینی می تواند ساختار 
و نظام به وجــود آورد. قانون اساســی را انقابیون در مجلس 
خبرگان نوشتند و مهر ابطال بر آن حرف ها زدند. با شکل گیری 

جمهوری اســامی حرف دشــمنان تغییر کرد. آن ها این بار 
می گفتند، این نظامی که انقاب به وجود آورده اســت، زود از 
بین می رود و توانایی حفظ خود را  در مقابل تهدیداتش ندارد. 
تجزیه طلبی به راه انداختند، مردم را ترور کردند، جنگ به راه 

انداختند اما انقاب ماند و رو به جلو رفت. 

  عوامل زنده بودن انقالب
اگر دو مولفه آرمــان و کارآمدی را عوامل زنــده بودن انقاب 
بدانیم؛ مشاهده می کنیم که انقاب اســامی ایران در طول 
حیات خود بعد از نظام سازی و ساختاری که ایجاد کرد؛ امروز 
امنیت وثبات سیاســی را هم در این منطقه پر از آتش و تنش 
برقرار کرده اســت. در علم که یکی از پایه های مهم پیشرفت 
اســت؛ به چنان حدی می رســد که حتی »مرکز تحقیقاتی 
رژیم صهیونیســتی از پیشــرفت علمی ایران ابــراز نگرانی 
میکند.94/8/2۰«. در حوزه فرهنگ علی رغم تمام تاش هایی 
که دشــمنان انقاب انجام  داده اند تا آرمان و فرهنگ انقابی 
از بین برود، اما تمرکز امروز آن ها بر روی این موضوع نشــان 
می دهد که فرهنگ انقابی همچنان زنده و موثر اســت. وزیر 
خارجه ســعودی حدود ســی روز پیش در نیویورک تایمز به 
صراحت می نویسد که "جهان امیدوار اســت که ایران از یک 
کشور سرکش انقابی به یک عضو محترم جامعه جهانی تغییر 
کند." یا اوباما در نطق سازمان مللش به ایرانی ها می گوید که 
"شعار مرگ بر امریکا" را باید کنار بگذارید. حرفی که چند روز 
بعدش کری هم تکرار می کند و بعد از او هم مرکل می گوید که 
"ایران، تغییری در مواضع و لحن خود در قبال اسراییل نداده 
و این ناامید کننده اســت." همین بیان دشمن دلیلی است بر 
اینکه آرمان ها  و اهداف انقاب زنده و بــرای آن ها آزار دهنده 

است.

  انقالب امروز  و روزگار فوق العاده حساس
اما بعد از آنکه انقاب اســامی ایران ثابت کــرد که می ماند و 
ثبات دارد؛ امروز باید کلیشه و ساختار دیگری را هم برهم بزند. 
کارآمدی و حل مسئله اقتصادی چهارمین کلیشه مهمی است 
که انقاب اسامی باید به آن پاسخ دهد و ساختار وابسته و تک 
محصولی اقتصادی ایران را کنار گــذارد. به همین دلیل امروز 
حل مسائل اقتصادی و »مقاوم ســازی کشور در قلمرو اقتصاد 
94/۱۱/۱9« که »یکی از مهمترین مسائل کشور است« در صدر 

اولویت ها و دستور کار انقاب اسامی است. 
از سویی دیگر، امروز دشــمنان هم به آرمان ها و هم به اقتصاد 
حمله می کنند تا بین مردم و انقاب فاصله بیندازند و »دوقطبِی 
خطرناک بین مردم و نظــام به وجود بیایــد. 94/۱۱/۱9« تا از 
طریق آن انقاب را شکست دهند. انقابی که توانسته با عبور 
از موانعش پیش برود اما »یک دســتگاه پیگیر و یک جبهه ی 
فراگیر علیه انقاب اســامی مشــغول کارند؛ پــول به بازار 
می آورند، ساح به بازار می آورند... دائم دارند کار میکنند؛ علّت 
هم این است که احســاس خطر میکنند چون فکر اسامی از 
محدوده ی نظام جمهوری اسامی خارج شده. خودش خارج 
شده... تفّکر انقابی، تفّکر اسامی ناب، تفّکر اسامی که دارای 
حاکمّیت اســت.« »روزگار، روزگار فوق العاده حّساسی است. 

94/۱۰/۱4« باید هوشیار و آماده بود.  

اگر کسی فکر کند که انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 57 تمام شد یا گمان کند انقالب فرانسه با فتح قلعه باستیل در سال 
۱789م کارش به پایان رسید؛ ماهیت انقالب را نشناخته است. در واقع انقالب حادثه دفعی نیست که جرقه ای بزند و پایان یابد. 
»انقالب ]یک موجود[ زنده است... ]که[ بتدریج انجام میگیرد.94/۱۱/۱9« این تدریج در حرکت انقالبی را می توان در سه مرحله 

بررسی کرد و آن وقت دید که آیا آن انقالب افول کرده یا روبه جلو پیش می رود؟ 
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هفته سخن

در مورد آحاد مردم، چهره ها و شخصیتهای سیاسی، آنچه مهّم  رفتار  سیاسی

است، این است که انتخابات باید در فضایی انجام گیرد که هم 
پُر شور و زنده و با نشاط باشد، هم آرام و متین باشد؛ یعنی شور 
و نشاط باشد، اما تشّنج نباشــد؛ متانت و آرامش و اطمینان و 
اســتقرار باشــد. این فضای مطلوب انتخابات است. هرکس 
این طور عمل کند، خدمت کرده است؛ هرکس عکس این عمل کند، یا 
مردم را نسبت به انتخابات بدبین کند، یا آنها را از نتایج انتخابات ناامید 
کند، یا فضا را با شــایعه پراکنی و تهمت زنــی و درگیریهای دروغین 
ملتهب کند و از آرامش بیــرون بیاورد، خیانت کرده اســت؛ هرکس 
میخواهد باشــد؛ این را همه بدانند. مردم با دّقت نگاه میکنند و در این 

قضایا، دوستان و دشمنان و خیرخواهان و بدخواهان خود را میشناسند. 
خیرخواه آن کسی است که فضا را با نشاط و با شور نگه میدارد و در عین 
حال با حرفهای آرامش بخش خود، فضا را برای انتخابات آماده میکند تا 
مردم بیایند و در انتخابات شرکت کنند... آدم بدخواه و بددل کسی است 
که اول  نیش می زند که مــردم را بدبین کند، بعد هــم فضا را ملتهب 
می کند؛ یعنی فضای تهمت، فضای بدبینی و فضای تشــنج سیاسی 
درســت می کند؛ اینها بسیار بد اســت. بعضی طرفدار این هستند که 
همیشه دعوا وجود داشته باشد! چرا باید دعوا باشد؟!... چرا بعضی همه 
تاششان این اســت که دلها را با هم بد کنند؛ دلها را پر از کینه از هم 

بکنند و دائما علیه یکدیگر جو تهمت به وجود آورند؟! ۱378/۱۱/۱3  

هر کس آرامش را برهم بزند خیانت کرده است
نگاهی به وظایِف مسئوالن و نخبگان سیاسی در عرصه انتخابات

بارهبرتا انتخابات تا انتخابات2 هفته

۱. افکار عمومی را مشوش و مردد نکنید
رهبر انقاب با اشاره به برخی از حرفهای مطرح 
شده در فضای سیاسی و رسانه ای نسبت به طرح 
مطالبی که مایه ی »تشویش و تردید در دلهای 
مردم« می شود تذکر دادند: »حرفهایی این روزها 
زده میشود...که مایه ی تشــویش افکار عمومی 
و مایه ی تردید دلهای مردم میشــوند؛ حرفهای 
نامناســب و غلط، فقط با نگاه سیاسی به مسائل 
نگاه کردن، نگاه خدایی را بکلّی کنار گذاشتن؛ از 

این حرفها گاهی این روزها شنیده میشود.«
2. از مسائل اساسی کشور غفلت نکنید

رهبری با اشــاره به مقطعی بــودن انتخابات به 
مسئولین توصیه کردند: »مســائل تبلیغاتی و 

روزنامه ای انتخابات، مسئولین کشور را از مسائل 
مستمر و دنباله دار و اساســی غافل نکند... آنچه 
باقی میماند، مســائل اساســی کشــور است...

]انتخابات[، مســئله ی گذرا اســت؛ کسانی که 
باید فکر کنند دارند فکر میکنند، کسانی که باید 
عمل کنند دارند عمل میکنند؛ مسئولین کشور 

ذهنشان را به این چیزها مشغول نکنند.«
3. به فکر رونق تولید و رفع رکود باشید

در ادامه ی همین بحث حضرت آیت ا... خامنه ای 
مجدداً مسئله ی »اقتصاد« و »مقاوم سازی« آن را 
یکی از این موضوعات مهم کشور دانسته و وظایف 
مسئولین در این زمینه را مورد تأکید قرار دادند: 
»ما اگر وابسته ی به نفت نباشــیم، ما اگر تولید 

داخلی مان را تقویت بکنیم، آن روزی که نفت از 
صد دلر می آید به بیست وچند دلر، دیگر تنمان 
نمیلرزد. ما اگر بتوانیم تولید داخلی را رونق بدهیم، 
رکود را از بین ببریم، آن وقتی که دشمن واردات 
فان کال را محدود میکند، ممنوع میکند، ما خم 

به ابرو نمی آوریم... به فکر اقتصاد باشید.« 
4. دشمن را فراموش نکنید

یکی دیگر از تذکرات رهبری به فراموش نکردن 
»نقش دشمنان« و توطئه های آنان برمی گشت. 
در این زمینــه رهبر انقاب نســبت به »غفلت 
از دشــمن« در همه ی عرصه هــا و از جمله در 
»اظهارنظرهــا و موضع گیری هــا« تذکر دادند: 
»دشمنها را نبایستی از یاد برد... توّجه کنیم که 
نقش این دشمن چیســت و در همه ی مسائل 
براساس این سیاست گذاری کنیم، براساس این 
قانون گذاری کنیم، براســاس ایــن اقدام کنیم، 

براساس این حرف بزنیم.«

دشمن را فراموش نکنید!  به فکر اقتصاد باشید!
چهار توصیه کلیدی به مسئولین درباره انتخابات

نکات مهم بیانات رهبرانقالب درباره  انتخابات

حق مّلت        |       شرکت مردم در انتخابات       |       تشویش افکار عمومی         |       جبهه دشمن واژگان 
کلیدی

جمله طالییعنوان

   انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسالمی؛ تجدید قوا و نیرو است برای مّلت.۱. تزریق خوِن تازه در کالبد نظام 

2. عامل عّزت کشور و نظام
 انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عّزت پیدا میکند، نظام جمهوری 

اسالمی عّزت پیدا میکند، کشور و  نظام جمهوری اسالمی بیمه میشود.

3.  برهم زننده ی دوقطبی 
کاذب مردم - نظام

 یکی از هدفهای دائمی ]جبهه ی دشمن[ از اّول انقالب تا امروز این بوده است که یک دوقطبی بین 
مردم و نظام به وجود بیاورد... انتخابات ازجمله ی مواردی است که دشمن را در این عرصه مأیوس 

میکند... این دو قطبی مورد عالقه ی دشمن را بکّلی از بین میبَرد.

4. ضرورِت پرهیز از 
تردیدافکنی و تشویش افکار 

عمومی

  ]حرفهایی این روزها درباره ی انتخابات زده میشود که[ مایه ی تشویش افکار عمومی و مایه ی تردید 
دلهای مردم و اینها میشوند؛ حرفهای نامناسب، غلط، فقط با نگاه سیاسی به مسائل نگاه کردن، نگاه 

خدایی را بکّلی کنار گذاشتن.

5. توجه مسئولین به 
مسائل اساسی و پرهیز از 

جنجالهای انتخاباتی

  مسائل تبلیغاتی و روزنامه ای انتخابات، مسئولین کشور را از مسائل مستِمر و دنباله دار و اساسی 
غافل نکند... این جنجالهای روزنامه ای مربوط به انتخابات، سر اینها را گرم نکند، مشغول نکند؛ به 

فکر اقتصاد باشید.

 مطرح شده در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ۱394/۱۱/۱9

بیانات رهبر انقالب در دیدار ۱9 بهمن با نیروی هوایــی ارتش حاوی نکات جدیدی درباره ی 
»انتخابات« بود. حضرت آیت ا... خامنه ای چند نکته را به عنوان »توصیه« و »تذکر« خطاب به 

مسئولین کشور مطرح کردند:

قراردادهای متنوع اقتصادی و تجاری با کشورهای 
دیگر بوده و این طــور وانمود می کنند کــه با این 
قراردادها می توان رونق اقتصــادی را به وجود آورد. 
صرف نظر از ماهیت و محتوای این روابط اقتصادی 
و تجاری که تا چه اندازه به نفع کشور و در چارچوب 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی می باشــد، این 
نکته قابل تأمل اســت که آیا اقتصاد مقاومتی تنها 
برون گرایی را تجویز کرده اســت؟ البته استفاده از 
ظرفیت های بیرونی در جای خود بسیار پسندیده 
اســت اما آیا تعامات خارجی ستون فقرات اقتصاد 
مقاومتی اســت یا اینکه »ســتون فقرات اقتصاد 
مقاومتی تولید داخلی است«؟94/2/۱۰ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی متکی بر پنج عامل دانش و فناوری، 
عدالت بنیانی، درون زایی، برون گرایی و پویایی است. 
اینکه چرا پس از اجرایی شــدن برجام تنها بر طبل 
قراردادها و آمد و شدهای اقتصادی کوبیده می شود، 
جای تعجب دارد. تعجب از این جهت که با توجه به 
تجارب گذشــته، آیا مجددا به بیرون دل بسته ایم؟ 
»وقتی که به امیــد قدرتهای خارجی نشســتید 
تا آنها بیایند اقتصاد شــما را رونق بدهند و با زیر بار 
آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حّد کم قانع 
نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه 
میشوید با یک مسئله ای مثل کاهش قیمت نفت؛ 
ناگهان قدرتهای مستکبر با همراهی ایادی منطقه ای 
خودشان متأّسفانه به این نتیجه میرسند که قیمت 
نفت را به نصــف و گاهی کمتر از نصف برســانند؛ 
شما مواجه میشوید با یک چنین مشکلی«94/۱/۱. 
در حالی که برای مقاوم ســازی اقتصادی کشــور 
باید »منابع را به ســمت آنجایی هدایت کنید که 
باید هدایت کرد؛ یعنی به ســمت تولید؛ چه تولید 
کشــاورزی، چه تولید صنعتی ... ببرند منابع کشور 
را به ســمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه 
به ســمت واردات«94/۱۱/۱9. برخی نیز برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی می گویند اگــر تعامات خود را با 
دنیا افزایش دهیم، ریسک تحریم را برای کشورهای 
دیگر بال می بریم. اگرچه این موضوع، قابل بحث و 
تامل اســت، اما آیا دشمنی نظام ســلطه و آمریکا 
نســبت به ملت ایران با درهم تنیدگــی اقتصادی 
حل وفصل می شود؟ آیا با گسترش روابط تجاری، 
آمریکا در موضوعاتی مانند ماهیت انقاب اسامی، 
فلسطین، بیداری اســامی، اهداف منطقه ای و... با 
ما هم نظر می شــود و یا کوتاه می آید؟ خیر؛ اینگونه 
نیســت. »وقتی شــما اقتصاد خودتان را در درون 
مقاوم کردید، دیگران به جای اینکه شما را تحریم 
کنند، می آیند مّنت شــما را میکشند؛ وقتی دیدند 
شما از فشار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خم به ابرو 
نمی آورید، عقب نشینی نمیکنید، مجبور به قبول 
شکست نمیشوید، آن وقت دیگر غلط میکنند تحریم 

کنند؛ میفهمند که کار بی فایده ای است«94/۱۱/۱9.
  ختام

باید از یک جا شروع کرد و قطار اقتصاد مقاومتی را به 
حرکت درآورد. اگر نگاه و رفتار ما جهادی و انقابی 
نباشــد این سیاســت ها همچنان در ایستگاه اول 
خواهد ماند. »دشــمن در موارد زیادی از ضعفهای 
ما استفاده میکند«94/8/۱2 و »ضعف در اجرا« یکی 
از این موارد است. به جای جابه جایی اولویت ها برای 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی کمر همت 
ببندیم که مسائل گذرا نباید »همه ی حواسها را پرت 

کند«94/۱۱/۱9.  



شهدا و بازماندگان انقالب
 نشان افتخار بر بازوی ملت

 اکنــون کــه کشــور مــا دهــه فجــر و 
ــگال  ــود را از چن ــتقالل و آزادی خ ــالروز اس س
ــب  ــرد... اینجان ــن می گی ــکاران جش ابَرجنایت
ســالروز پیــروزی اســالم و کشــور و دهــه 

ــه ملــت محتــرم و خصــوص  مبــارک فجــر را ب
ــدگان  ــن و بازمان ــن و معلولی شــهدا و مجروحی
و متعلقــان آنــان تبریــک عــرض می کنــم. 
پیروزیهــا و ســرافرازیها و افتخــارات ملــت، 
ــان  ــزان و همرزم ــن عزی ــداکاری ای ــون ف مره

ــت.  ــان اس آن
ــازوی  ــر ب ــار ب ــانهای افتخ ــداکاران نش ــن ف ای

ملــت و جبیــن امتنــد. تاریــخ مجاهــدات آنــان 
ــت  ــی ثب ــر ملکوت ــط و مالئکــة ا... در دفات را ضب

می نماینــد. 

متن پیام امام)( در روز ۲1 بهمن 1360 
در مراسم تجلیل از شهدا و جانبازان انقالب 

اسالمی در تاالر وحدت تهران

)( عظمت کار زینب کبری
عظمــت کار زینــب کبــری )( را 
نمیشود در مقایسه ی با بقّیه ی حوادث 
بزرگ تاریخ ســنجید؛ باید آن را در مقایسه ی با 
خود حادثه ی عاشورا ســنجید؛ و انصافاً این دو 
ِعــدل یکدیگرند. این بانوی بزرگ اســام بلکه 
بشریّت، توانست در مقابل کوه سنگین مصائب، 
قامت خود را استوار و برافراشته نگه دارد؛ حّتی 
لرزشی هم در صدای این بانوی بزرگ از این همه 
حادثه پدید نیامــد... نگاه او به حــوادث با نگاه 
دیگران فرق دارد؛ ]بــا[ آن همه مصیبت، وقتی 
دشمن میخواهد او را شــماتت کند، میگوید: ما 
َراَیُت اِّل َجمیًا؛)1( آنچه دیدم زیبا بود؛ شهادت 
بود، داغ بود، اّما در راه خدا بود، برای حفظ اسام 
بود، ایجاد یک جریانی بود در طول تاریخ تا اّمت 
اسام بفهمند که چه کار باید بکنند، چگونه باید 
حرکت کنند، چگونــه باید بایســتند. این کاِر 
بزرِگ حماسه ی زینبی است؛ این عّزِت ولّی خدا 
است. زینب کبری از اولیاءا... است؛ عّزت او عّزت 
اسام اســت؛ اســام را عزیز کرد، قرآن را عزیز 
کرد. ما البّته آن بلندپروازی و هّمت را نداریم که 
بخواهیم بگوییم رفتار این بانوی بزرگ الگوی ما 
است؛ ما کوچک تر از این حرفها هستیم؛ اّما باید 
به هرحال حرکــت ما در جهــت حرکت زینبی 
باشد؛ باید هّمت ما، عّزت اسام و عّزت جامعه ی 

اسامی و عّزت انسان باشد. 92/8/29

۱( لهوف، ص ۱۶۰.

 7250***936: باسام به خط حزب ا... خط 
جامعه مومن انقابی . آیــا این خط نباید به حرف 
امامش گوش دهــد و ازکالی ایرانی اســتفاده 
کند.چراشمادر شــبکه های ایرانی مثل لنزور ویا 
بیسفون کانال یا.... ندارین.اقا در کنار کانال تلگرام 
این موضوع کالی ایرانــی رادرج کنید.حرف رابه 

عمل تبدیل کنید. کافی از کاشمر
پاســخ:با تشکر، پیشنهاد شــما بررسی 

خواهد شد.

 8895***919:  خدا را شکر که باب شهادت 
بازاست رهبرم دعاکن بنده گنه کار دراین مسیر 

جان دهم- یونس م

علیرضا: نظر آقا در مورد مدافعان حرم  تکلیف 
انسانهای ظاهربین را مشخص میکند و از طرفی دیگر 

اطمینان قلبی مجاهدان را   افزایش میدهد.

مصطفی: از شهدای بسیجی در شهرستانها 
ومناطق مختلف هم مطلب گذاشته شود.

   
از این شماره به شمارگان نشریه افزوده شد:

100  نسخه در نماز جمعه شبستر / 100 نسخه 
در پایگاه بسیج شــهید مدنی مراغه / 500 نسخه  
توزیع شــمارگان 16-17-18-19 در تربت جام 
توسط آقای پاروکار / ۴0 عدد در هیئت کبوتران 
حرم و مســجد حضرت فاطمه شهرستان جهرم / 
20 نســخه در نماز جمعه و مســاجد شهرستان 

کبودرآهنگ. 

شـاگرد  و  فلسـفه  اهالـی  از  کتـاب،  نویسـنده   
آیـت ا... جـوادی آملـی اسـت. کتـاب تحلیـل تاریـخ 
انقاب اسـامی با تاکید بر چهار جریان اسـت: نیروهای 
مذهبـی کـه اجتهـاد و فقاهـت، هسـته ی مرکـزی 
فعالیتشـان  را تشـکیل می دهد. نیروهای اسـتبداد که 
شـاه و دربار در رأس آن هسـتند. نیروهای روشـنفکری 
کـه از طریـق احـزاب یـا سـازمان های سـّری فعالیـت 
می کننـد و جریـان چهارم، اسـتعمارگران هسـتند که 
بـا همراهـی جریـان روشـنفکری به دنبـال سـلطه بـر 
ایران هسـتند. نویسـنده از طریـق این چهـار جریان به 
تحلیل انقـاب اسـامی ایران می نشـیند و سـعی دارد 
که به لیه های اصلـی تاریخ برسـد. این کتاب عـاوه بر 
اینکـه زنجیره به هم پیوسـته انقاب اسـامی را نشـان 
می دهد، تحلیل خوبی از شـکل گیری رقابـت و منازعه  
۴ جریـان مؤثـر تاریخ انقـاب اسـامی را بـه مخاطب 
ارائه می کنـد. مطالعه ایـن کتاب بـرای عاقمنـدان به 

تاریـخ، طـاب و دانشـجویان  خالـی از لطف نیسـت. 

زن ضرورتهـای مـرد را درک کنـد، فشـار اخاقـی روی او وارد نیـاورد، کاری نکنـد کـه او در 
امـر زندگـی مسـتأصل شـود و خـدای نکـرده بـه راههـای نادرسـت متوّسـل بشـود. او را به 
ایسـتادگی و مقاومـت در میدانهای زندگی تشـویق کنـد و تحریـص نماید. اگـر چنانچه کار 
او مسـتلزم این اسـت که یـک مقـداری بـه وضـع خانوادگی مثـًا رسـیدگی کافی نداشـته 
باشـد، این را به ُرخ او نکشـد، اینها مهم اسـت. اینهـا وظیفه هایی اسـت از طـرف زن، از طرف 
مرد هم وظیفـه اسـت کـه ضرورتهـای زن را درک کنـد، احساسـات او را بفهمد و نسـبت به 

حال او غافـل نباشـد.  75/2/۱۰
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حدیث پیمانهصدقه

مرد را به مقاومت در میدان های زندگی تشویق کنید

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث تاریخیشـرح روایت

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

آموزشی احکـام

   نویسنده: حجت االسالم پارسانیا
   چاپ اول: ۱37۶

   انتشارات:  دفتر نشر معارف

هیچ بخشی از دنیای قدرتمند نمی ماند که با ما مخالف نشود
»تمام قدرتهاي عالم ]پس از پیروزي انقاب[ علیه جمهوری اسامی متحد شدند. چرا؟

 بخاطر اصول ما.  اصول ما آن چنان اصولی است که وقتی ما پایبند به او بشویم هیچ بخشی از دنیای 
قدرتمند نمی ماند که با ما مخالف نشود و انقاب علیرغم این همه در طول این ده سال صد درصد 

اصول خودش را حفظ کرد و یک قدم از اصولمان ما عقب ننشستیم. «
سخنرانی حضرت آیت ا... خامنه ای در مراسم یادبود پیروزی انقالب اسالمی

 شــرایط صحت صدقه: 1. قصــد قربت /
2. لفظ یا هر عملی که دللت بر تملیک مجانی مال 
به طرف مقابل می کنــد. / 3. تحویل دادن مال به 

طرف مقابل

  احکام صدقه : 1. بعد از تحویــل صدقه به 
فقیر یا وکیل فقیر، برگشتن و انصراف از آن شرعاً 
ممکن نیســت. 2. واسطه شــدن برای رساندن 
صدقه به دیگری مستحب است. 3. آنچه به فقیر 
صدقه داده  ایم کراهت شــدید دارد که با یکی از 
عقود )مثل بیع، مصالحه( به ملک خود درآوردیم؛ 
یعنی همــان را مثًا از فقیر بخریم. ۴. رّد ســائل 
مکروه اســت؛ اگرچه گمان داشته باشیم بی  نیاز 
اســت. لذا مقداری اگر چه اندک، به او بدهیم. 5. 
درخواست صدقه و کمک بدون احتیاج، کراهت 
زیادی دارد. بلکه در صورت احتیــاج نیز مکروه 

است.

22 بهمن
حّتی بعضی از مبارزین 

می گفتند نمی شود!
»من به شـما بگویـم؛ حّتـی بعضـی از مبارزین 
خـود مـا میگفتنـد نمیشـود. مرحـوم آقـای 
طالقانـی بـه خـود من گفـت کـه امـام میگوید 
»شـاه باید بـرود«؛ خـب، معلوم اسـت که شـاه 
نمیشـود بـرود. بـاورش نمی آمـد کـه ممکـن 
اسـت شـاه بـرود. مرحـوم آقـای طالقانـی بـه 
خـود مـن گفـت ایـن مـرد حرفهایـش عجیب 
اسـت؛ چیزهائی کـه نشـدنی اسـت، او میگوید 
و میشـود؛ یکی اش رفتن شـاه بـود. ایـن را بعد 
گفـت. امام گفـت شـاه میـرود، هیچ کـس باور 
نمیکـرد؛ اما رفـت. نـه فقط شـاه رفـت، آمریکا 
رفـت، غـرب رفـت، اسـتعمار و اسـتکبار رفت. 
هیـچ کـس بـاور نمیکـرد، امـا شـد.« بیانـات 
سـنت  اهـل  و  شـیعه  روحانیـون  در جمـع 

9۰/7/2۰ کرمانشـاه ، 


