
باور به معامله ی با خدا در میدان عمل این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهید  
جعفر حیدریان

نحوه شهادت: خونریزی شدید ناشی از اصابت گلوله به پاتاریخ شهادت: دوم فروردین ۱3۶۱     محل شهادت: محور تپه چشمه، منطقه عملیاتی فتح المبین 

آن روزی که شهید حیدریان از شهر قم با یک عده ی معدودی بلند شد رفت کردستان و در مقابل دشمن جنگیدند، آن روز ملت 
ایران در غربت کامل بود؛ در مقابل ما همه ی اردوگاه غرب ایستاده بود؛ همه ی امکانات جهانی علیه ما مجهز شده بود. چند تا جوان 
از قم، چند تا جوان از فالن شهر دیگر، از سراسر روستاها، از سراسر شهرها، اعتقاد به معامله ی با خدا را در عمل نشان دادند... اینها 

طالیه داران این جبهه ی حق شدند؛ رفتند باور به شهادت را، باور به معامله ی با خدا را در میدان عمل نشان دادند.  89/7/28
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مروری بر

"مغالطه دوراهی اشتباهی" یکي 
از انواع شــیوه هاي جنگ روانی 
اســت که با آن رقیب به سمت 
پاســخ های موردنظر هدایت می شــود. در این 
شیوه، دوراهی موردنظر به عمد به گونه ای تعریف 
و جا انداخته می شــود که ذهن طرف مقابل از 
گزینه ای خاص »منحرف« شده و انتخاب هایش 
»محدود« شود. اگر رقیب در دام این انتخاب های 
محدود بیفتد آنگاه خود او، یه طور ناخودآگاه به 
پاسخی می رســد که موردنظر است. در منطق 
متعارف از این شیوه، اصطالحاً به »دوگانه غلط«  
نام برده می شود.  »دستگاه تبلیغاتی و فکرساز و 
جریان ساز 9۵/۱/۱«، معموالً تالش می کند در 
مقابله با ایران اسالمی، ابتدا از طریق به کارگیری 
"قــدرت نــرم" کــه آمیــزه ای از روش های 
دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای است 
و سپس از طریق اعمال آنچه "قدرت هوشمند 
")ترکیبی از اقدامات معطوف به تهدیدات سخت 
نظامی در کنار اعمال قدرت نرم( نامیده می شود، 
اهداف خود را پیش ببرد. روش کار نیز به گونه ای 
است که تالش می شــود ضمن برجسته نشان 
دادن گزینه های در دسترس خود، گزینه های در 
دسترس ایران ابتدا به طور ذهنی و سپس واقعی 
محدود شــود تا زمینه غلبه با هزینه کم فراهم 

شود.
  دوراهی دروغ

رهبر انقالب در بیانات خود در جمع زائران حرم 
رضوی در تشریح دالیل نام گذاری سال جاری به 
عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقــدام و عمل« به یک 
دوراهی دروغین اشاره کردند که تالش می شود با 
القاء آن زمینه خلع سالح ذهنی ملت فراهم شده 
و آسیب پذیری کشور در مقابل تحرکات دشمن 
افزایش یابد. »در این مقطع زمانی، سیاست های 
استکبار و بخصوص و به طور خاص سیاست های 
آمریکا اقتضا میکند که یک تفکری تزریق بشود 
در میان ملّت مــا؛ اّول در میان نخبگان جامعه و 
بعد از آن بتدریج به افکار عمومی منتقل بشــود. 
آن سیاستی که موردنظر آنها است این است که 
وانمود کنند ملّت ایران بر ســر یک دوراهی قرار 
دارد و چاره ای ندارد جز اینکه یکــی از این دو راه 
 3  را انتخاب کند. میخواهند در ذهن ملّت ما 

شب و روز نشناسیم
توصیه رهبر انقالب اسالمی به نیروهای مومن انقالبی برای توسعه فعالیت هایشان در مقابل اقدامات نظام سلطه
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انتخاب بر سر دوراهی ها

بار دیگر در ســخنرانی نوروزی رهبر  انقالب،  مطالبـه رهبری

موضوع توجه به فعالیتهای فرهنگی جریانهای 
خودجوش مردمی در سرتاســر کشور مورد 
تأکید قرار گرفت. سخنرانی در حرم رضوی 
شــاید یکی از راهبردی ترین سخنان ساالنه 
ایشان اســت که در آن ســرفصل نیازهای اساسی و 
اولویت های برنامه ساالنه کشور مطرح می شود. رهبر 
انقالب در این سخنرانی فرمودند: »این مجموعه های 
خودجوش مردمی که کار فرهنگی میکنند -که االن در 
سرتاسر کشور هزاران مجموعه ی خودجوش مردمی 
هست که دارند خودشــان کار میکنند، خودشان فکر 
میکنند، خودشان تالش میکنند و کار فرهنگی میکنند- 
روزبه روز باید توسعه پیدا کنند« ایشان در ادامه با خطاب 
قرار دادن دســتگاه های دولتی نیز تصریــح کردند: 
»دستگاه های دولتی، آنهایی که مربوط به فرهنگند، به 
جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نه اسالم را 
قبول دارند، نه انقالب را، نه نظام اسالمی را، نه ارزشهای 
اســالمی را ]بــاز کننــد[، آغوش خــود را بــه روی 
بّچه مسلمانها، به روی جوانهای مؤمن، به روی بّچه های 

انقالبی، به روی بّچه های حزب اللّهی باز کنند.« توصیه 
رهبری در این فــراز دو مخاطب اصلی داشــت: یکی 
جریانها و نیروهای مؤمن و انقالبی و دیگری دستگاه ها و 
نهادهای فرهنگی دولتی. ایشــان در سال های اخیر بر 
اهمیت فعالیت فرهنگی جوانان مؤمن انقالبی تأکید 
ویژه ای داشته اند. از جمله در سخنرانی نوروزی سال 93 
که فرمودند: »من میخواهم بگویم آن جوانهایی که در 
تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در 
خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی 
میکنند، با اراده ی خودشــان، با انگیزه ی خودشــانـ  
کارهای بســیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که از 
بعضی از آنها ما بحمداهلل اّطالع پیدا کردیمـ  کار را هرچه 
میتوانند به طور جّدی دنبال کنند و ادامه بدهند.« رهبر 
انقالب  در کنار توصیه  و رهنمودی که به جوانان کرده اند 
در عرصه میدان عمل نیز از آن ها حمایت کرده اند و اجازه 
نداده اند دستگاه تبلیغاتی دشمن بتواند به راحتی اقدام 
کند و »پروژه نفــوذ«ش را تکمیل کنــد. آنجا که در 
سخنرانی های مختلف خود نسبت به اظهارات برخی 
شخصیت ها و رسانه ها که جریانهای مؤمن و انقالبی را به 

تندروی و افراطی گری متهم میکنند واکنش نشان داده 
و فرموده بودند: »من میفهمم که بعضی وقتی میگویند 
تندروی، جریان حزب اللّهی و مؤمن مورد نظرشان است؛ 
نه، جریان مؤمن را، جریان انقالبی را، جوانان حزب اللّهی 
را مّتهم نکنید به تندروی؛ اینها همان کسانی هستند که 
با همه ی وجود، با همه ی اخــالص در میدان حاضرند، 
آنجایی هم که دفاع از مرزها الزم باشــد، دفاع از هویّت 
ملّی الزم باشد، مسئله ی جان دادن و خون دادن مطرح 
باشد، همینها هستند که به میدان می آیند. 94/۱0/30«

رهبر انقالب در این مدت بارها به جوانان مومن انقالبی 
توصیه کرده و از آن ها به کرات در مقابل تبلیغات دشمن 
حمایت کرده اند تا این نیروی عظیم مردمی وظیفه خود 
را در مقابل دشمنی که شب و روز مشغول کار است؛ به 
درستی انجام دهد. مسیر انقالب اسالمی، مسیر روشنی 
است بنابراین »همه خودشان را آماده نگه بدارند... آماده 
به کار باشــند... آماده ی حضور در میدانها و عرصه های 
مختلف باشند... در مقابل این جهتگیریهای دشمنان 
-که دشمنان ما شب و روز نمیشناسند- ما هم بایستی 

شب و روز نشناسیم و همه آماده باشیم.94/6/12« 

خسارت های محض  
دو و سه و چهار

گزارشی از تجربه مذاکرات، 
نتایج و پیامدهای آن
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عید نوروز را بــه همه ی خانواده های 
ایرانی و افراد ایرانــی در هر نقطه ی 

عالم تبریک عرض میکنم. 

تصویر اختصاصی خط حزب ا... 
از دیدار پدر شهید اهل سنت 
مدافع حرم بــا رهبر انقالب 95/1/1
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گزارشی از تجربه مذاکرات، نتایج و پیامدهای آن

# اقتصاد مقاومتی  |   نسخه پیشرفت کشور؛ اقتصاد درون زا و برون گرا
»کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکالت اقتصادی اش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاری هایش روزبه روز  کـلــیـد  واژه

بیشتر خواهد شد، اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم 94/۱2/20« ... »اقتصاد مقاوتی درون زا و برون گرا است. من هیچ وقت 
نگفتم ُدور کشور حصار بکشیم، اّما این درون زایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی از درون نجوشد و فَوران نکند، به جایی 
نخواهد رســید. بله، تعامل با دنیا در زمینه های اقتصادی خیلی خوب است اّما تعامل هوشــمندانه و تعاملی که معنایش 

درون زایی اقتصاد باشد. 94/۱۱/28« 

خسارت های محض  دو و سه و چهار

  در مقابل چشم خودمان می بینیم 
رهبر انقالب در بیانات نوروزی امســال خــود در حرم مطهر 
رضوی ضمن بیان عبارات باال، هرگونه امیدبســتن به توافق با 
آمریکا را برای جمهوری اسالمی »خســارت محض« ارزیابی 
و وضعیت کنونی برجام را نیز یکی از مصادیق آن برشــمردند: 
»آمریکایی ها گفته اند که ما تحریمها را برمیداریم و روی کاغذ 
هم برداشتند اّما از طرق دیگر جوری عمل میکنند که اثر رفع 
تحریمها مطلقاً به وجود نیاید و تحّقق پیدا نکند... ما ناگزیر باید 
به همه ی تعّهدهای خود عمل کنیم ]اّما[ طرف مقابل با ُطرق 
مختلف، با شــیوه های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز میزند 
و به تعّهدهایی که کرده اســت عمل نمیکند. این چیزی است 
که ما امروز در مقابل چشــم خودمان داریــم می بینیم؛ یعنی 
خسارت محض.« اما چه شده که رهبر معظم انقالب در اولین 
سخنرانی عمومی خود در سال جدید این بار با صراحت تمام و 
کم سابقه ای درباره توافق هسته ای با کشورهای 5+1، اینگونه 
اظهار نظر کرده و نتیجه واقعی آن توافــق مهم و تاریخی را به 
صورت مطلق خســارت بار ارزیابی کردند. جک لو وزیر خزانه 
داری آمریکا در جلســه اســتماع بودجه این کشور در مجلس 
نمایندگان گفته بود: "تالش واشــنگتن برای اعمال تحریم بر 
ایران ادامه دارد و این کار را با جمع آوری اطالعات مالی وزارت 
خزانه داری، ادامه سیاســت تحریم ها و برخی اقدامات اجرایی 
ادامه خواهد داد. با این هدف برای دفتر تروریســم و جاسوسی 

مالی 117 میلیون دالر در نظر گرفته شده است."
 یک اعتراف نوروزی!

اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا در روز 26 اسفند درحالی است 
که تنها دو روز بعد رئیس جمهور آمریــکا در پیام به اصطالح 
نوروزی خود به صراحــت انجام تمام تعهدات ایــران را تایید 
می کند: "ایران دو ماه پیش به تعهدات کلیدي اش بر اساس آن 
توافق عمل کرد. ایران اکنون بخش هاي کلیدي برنامه اتمي اش 
را به عقب بازگردانده است و..."  پیامی که در همان اول، نمادها 
و عبارت هایی چون سفره هفت ســین، سبزی پلو و نان برنجی 
در آن خودنمایــی می کردنــد تا خیمه شــب بــازی نزدیک 
شــدن نمادین کاخ ســفید به ملت  ایران را ناشیانه به نمایش 
بگذارند. البته آمریکایی ها هنوز هم ملت ایران را نشــناخته اند 
که از این مدل  برای فریب مردم اســتفاده می کنند. پیامی که 
در ادامه اش آمده اســت: "در مقابل جامعه جهاني تحریم هاي 
مشخصي علیه ایران را برداشــت و ایران به پولي که در خارج 
از این کشور مسدود شــده بود دسترســي پیدا کرد... ممکن 
است براي شما مردم ایران مدتي طول بکشــد تا مزایاي رفع 
این تحریم ها را در زندگي روزمره تان احســاس کنید، اما مزایا 
غیرقابل انکارند." نقطه مقابل این حرف را نشــریه آمریکایی 
پالیتیکو می گوید: "ممکن اســت در های ایــران بعد از توافق 
هسته ای تاریخی با غرب به روی تجارت گشوده شده باشد، اما 

برای شــرکت های اروپایی، راه ورود به تهران هنوز از واشنگتن 
می گذرد. دولت آمریکا در مســیر ورود شرکت های اروپایی به 
ایران مانع تراشی می کند." خبر نشریه پالتیکو در حالی است 
که رئیس جمهور آمریکا بدون اشــاره به آن مانع تراشــی ها یا 
توجیه وزیر خزانه داری اش در همان پیام نوروزی بالفاصله در 
باغ سبز دیگری را هم با وعده اشتغال جوان ایرانی به ملت ایران 
نشــان می دهد: "ایران اکنون فرصت آن را دارد که بازگشتش 
به اقتصاد جهاني را آغاز کند. این به معني تجارت و ســرمایه 
گذاري بیشتر است که یعني )ایجاد( شغل هاي بیشتر." جالب 
اینجاست که اوباما در بخشــی دیگر از پیام نوروزی خود بدون 
اشــاره به تحریم تازه تصویب منع صدور ویزای آسان 90 روزه 
برای اتباع ایران و کسانی که به ایران سفر کرده اند، مدعی شد 
که "توافق هسته ای موجب تسهیل تحصیل دانشجویان ایرانی 

در خارج از کشور خواهد شد."
  هفت سین دشمن

اینجاست که رهبر انقالب هوشمندانه این خسارت های محض 
را نشان می دهند: »خب اینها بّچه گول زنی است؛ کسی اینها را 
باور نمیکند. ...از آن طرف این کارها را میکنند -تحریم میکنند 
و تهدید میکنند- که دشــمنی محض اســت، از آن طرف هم 
در کاخ سفید سفره ی هفت ســین پهن میکنند یا در پیام عید 
نوروز میگویند ما برای جوانهای ایرانی دنبال اشتغال هستیم! 
9۵/۱/۱« حاال با این تجربه از خســارت محض که به قول رهبر 
حکیم انقالب در پیش چشمان ملت قرار گرفته، چه  زمینه ای 
برای تکرار پیشنهادات آمریکایی وجود دارد؟ برجام های 2 و 3 

و 4 یا خسارت های 2 و 3 و 4 و ...؟
  برجام هایی برای کم خطرتر کردن ایران

هدف واقعی امریکایی ها از برجام ها چیز دیگریســت. جفری 
گلدبرگ مقاله نویس نشــریه آتالنتیک می نویســد: ســوزان 
رایس)نماینده سابق آمریکا در ســازمان ملل و مشاور امنیتی 
اوباما( به من گفــت: " توافق با ایران هرگز به قصد گشــودن 
دوره ای جدید در روابط با ایران نبــود. هدف اصلی این بود که 
کشــوری خطرناک را کم خطرتر کنیم."   آیــا از نظر آمریکا و 
همپیمانانش آنها موفق شــده اند تا ایران اسالمی را برای نظم 
ظالمانه جهانی کم خطرتر کننــد و می خواهند با برجام های 
بعدی این روند ادامه داشته باشد. امســال پس از اوباما رئیس 
جمهور آمریکا که چندین ســال اســت اقدام به ارســال پیام 
نوروزی خطــاب به مــردم ایران مــی کند، دیویــد کامرون 
نخست وزیر انگلیس و شــیمون پرز رئیس جمهور سابق رژیم 
صهیونیستی نیز خیمه شب بازی پیام نوروزی را تکرار کرده اند. 
آیا دشمن در به سرانجام رساندن استراتژی خود امیدوارتر و در 
رسیدن به نتیجه مصمم تر شده است؟! اما »اینها ملّت ما را هنوز 
نشناخته اند... ملّت ایران ملّت فهیمی است... دشمنان خودش 

را می شناسد، شیوه های دشمنی را هم می شناسد. 9۵/۱/۱«  

  مهمترین جمله رهبر انقالب در سال 94 
از دیدگاه مخاطبان انتخاب شد

»رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید«. 
این جمله ی حضــرت آیت ا... خامنــه ای به عنوان 
مهمترین و به یادماندنی ترین جمله ی رهبر انقالب 
اسالمی در سال 94 از نگاه مردم انتخاب شد. دومین 
جمله ی منتخب، هشدار رهبر انقالب از به کاربردن 
تعبیر »تندرو-میانه رو« توســط برخی افراد است؛ 
همچنین واکنش رهبر انقالب نسبت به »پروژه ی 
نفوذ دشــمن« نیز به عنوان جمله ی سوم انتخاب 

شده است. |  |

  سیدحسن نصرا...: 
روی اسرائیل متمرکزیم

سیدحســن نصرا... دوشنبه شــب در گفتگو با 
شبکه المیادین در پاســخ به تهدید اخیر رژیم 
صهیونیســتی گفت: برخی می گویند حزب ا... 
در سوریه مشغول اســت اما ما تیمی داریم که 
فقط روی موضوع اســرائیل کار می کند. مشکل 
اسرائیل فقط در انبارهای آمونیاک حیفا نیست 
بلکه کارخانه هــای دیگری نیز هســتند و اگر 
اسرائیل بخواهد زیرساخت های ما را بزند، حق 
ماست که هر هدفی که برای دشمن بازدارندگی 

ایجاد کند، هدف بگیریم.    |  المیادین|

  سردار سلیمانی: مخالفان آرمان فلسطین 
در راس کشور جای نخواهند داشت

سردار سرلشگر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
در دیدار هیات حماس فلسطین با اشاره به استمرار 
مســیر حمایت ایران از آرمان فلسطین گفت: در 
ایران، نسبت به مسئله »فلسطین« همه انقالبی 
هستند؛ چند سال پیش شــعار »نه غزه نه لبنان؛ 
جانم فدای ایران« را سر دادند؛ از شما می پرسم اینها 
اکنون کجا هستند. ما این را در قاموس سیاسی خود 
ثبت کردیم. کسانی که هرگونه شعاری در مخالفت 
با حمایت ما از فلسطین ســر دهند در هیچ پست 
سیاسی نخواهند بود و در راس تصمیم گیرندگان 

کالن کشور جای نخواهند داشت.     |  المنار|

  پنج حمله انتحاری طی  ۶ ماه در ترکیه
درپی حمله انتحاري روز شــنبه در اســتانبول 
چهار گردشگر خارجی که یک تن از آنان ایرانی 
بود کشته شــدند. این بنجمین حمله انتحاری 
در شــش ماه اخیر در ترکیه است. کارشناسان 
حمایــت ترکیــه از گروههای تروریســتی در 
کشورهای همسایه را از دالیل رشد این گونه نا 

امنی ها در این کشور می دانند.  |   ایسنا|

  روایت نشریه آمریکایی از اولویت
 رژیم صهونیستی در منطقه

نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی با 
عنوان »نگرانی اصلی اسرائیل در سوریه، ایران است 
و نه داعش« نوشــت: اولویت رژیم صهیونیستی 
عبارت اســت از جلوگیــری از خیــزش ایران به 
عنوان قدرت منطقه ای پس از توافق هســته ای و 
برداشته شــدن تحریم ها. این رویکرد باعث شده 
که سیاست های رژیم صهیونیستی بیش از پیش با 
برخی کشورهای عربی که تحت رهبری عربستان 

با ایران ضدیت دارند، هم راستا شود.    |  فارس|

»در همین توافقی هم که ما با آمریکایی ها در قضیه ی پنج بعالوه ی یک و مسئله ی هســته ای کردیم، آمریکایی ها به آنچه وعده داده بودند عمل 
نکردند و کاری را که باید میکردند انجام ندادند. بله، به تعبیر وزیر خارجه ی محترم ما، روی کاغذ کارهایی را انجام دادند اّما از راه های انحرافی متعّدد، 

جلوی تحّقق مقاصد جمهوری اسالمی را گرفتند.9۵/۱/۱« 

»خب اینها بّچه گول زنی 

است؛ کسی اینها را باور 

منیکند. ...از آن طرف 

این کارها را میکنند 

-تحریم میکنند و تهدید 

میکنند- که دشمنی 

محض است، از آن طرف 

هم در کاخ سفید 

سفره ی هفت سین 

پهن میکنند یا در پیام 

عید نوروز میگویند ما 

برای جوانهای ایرانی 

دنبال اشتغال هستیم! 

»95/1/1

هفته اخبار



مروری کوتاه بر بیانات بسیار مهم رهبر انقالب در حرم مطهر رضوی) 9۵/۱/۱(

دو راه، چهار سنگر، ده اقدام

 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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هفته سخن

تزریق بکنند که یک دوراهی ناگزیر اســت؛ یک  ۱

دوگانه ی اجتناب ناپذیر است. میگویند یا بیایید تسلیم 
آمریکا بشوید و هر چه او میگوید گوش کنید، یا فشار و 
تحریم ادامه پیدا میکند. این یــک دوراهی غلط و دروغ 
اســت. اّما یک دوراهی دیگری وجود دارد: یا بایســتی 
مشــکالت تحریم را تحّمل کنیم یا ایستادگی کنیم به 
 وســیله ی اقتصاد مقاومتی. 9۵/۱/۱« به عبارت دیگر، 
مسئله اساسی مورد اشاره رهبر انقالب، نه انتخاب میان 
دو گزینه که  انتخاب میان دو چارچوب فکری اســت. 
اولی چارچوبی که اســتکبار از طریق آن تالش می کند 
صورت مسئله را به گونه ای از مسیر ابزارهای دیپلماتیک 
و رسانه ای خود در خارج و نیز عوامل مربوطه در داخل، 
بین افکار عمومی ایرانیان طــرح و تزریق کند. خروجی 
این "حواس پرتی جمعی"  هرچه باشد به نفع استکبار 
است. چارچوب فکری یا دوراهی دوم، چارچوبی است که 
به طور صریح، راه نجات که همان اقتصاد مقاومتی است 

را به عنوان گزینه ای در مقابل مشکالت مطرح می کند.

  افشای تالش دشمن
با نگاهی به سخنان رییس جمهور آمریکا در پیامهایی 
که در دو ســال اخیر به مناســبت نوروز منتشر کرده 
اســت، می توان به وضوح ردپای تالش بــرای تزریق 
این چارچوب ذهنی را مشــاهده کرد. آنجا که در سال 
گذشته، "فرصت بی ســابقه" برای کنار آمدن ایران و 
آمریکا که "ممکن است به زودی تکرار نشود" را در مقابل 
عواقب احتمالی آن قرار داد و در پیام امسال نیز به همان 
سبک و سیاق، کنار آمدن با آمریکا و تالش برای "رفع 
سایر تعارضات" را مترادف با "رفع مشکالت" و "ایجاد 
اشــتغال" و "افزایش رفاه اقتصادی" قــرار داد. رصد 
خطوط خبری و تحلیلی طرف مقابل نشــان می دهد 
که همین چارچوب عملیاتی چه در ســال گذشــته و 
چه امسال، از سوی ســربازان رسانه ای طرف مقابل نیز 
در حال پیگیری اســت. در کنار افشای تالش دشمن 
برای جا انداختــن دوراهی دروغیــن رابطه یا پذیرش 
مشــکالت و معرفی دوراهی واقعی اقتصاد مقاومتی یا 
پذیرش مشــکالت، رهبر انقالب در هفته های پایانی 
سال گذشته، شیوه مشابه دیگری را نیز تشریح کردند 
که چندین دهه است دشــمن از آن برای تضعیف خط 
انقالب و حزب ا... اســتفاده می کند. این شــیوه اگرچه 
به طور کلی در چارچوب مغالطه موسوم به »مغالطه میانه 
طالیی«  عملیاتی می شود، اما در واقع در قالب استفاده 
از مغالطه دوراهی انحرافی نیز قابل تقسیم بندی است. 
در این روش، راه درست، میانه دو راه پیشنهاد می شود، 
بدون آنکه به معیار دیگری برای انتخاب توجه شــود. 
مثالً فرض می شود که در انتخاب میان دوراهی راست 
و ناراست، راه صحیح، راه میانه اســت. رهبر انقالب در 
این باره فرمودند »دشــمنان انقــالب از روز اّول آمدند 
تعبیر ادبیات تندرو و میانه رو را مطرح کردند. در ادبیات 
سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال اینها، معنای تندرو و 
میانه رو این است: تندرو کسی است که پایبند انقالب 
است و میانه رو کسی اســت که در مقابل خواسته های 
آنها تســلیم اســت. میانه رو حرف قشــنگی است اّما 
»وسط« در اســالم چیســت؟ در مقابل تندرو است؟ 
 نه، »وســط« در مقابل منحرف اســت. راه میانه یعنی 
راه مســتقیم. 94/۱2/۵« توجه به دوراهی واقعی در 
مقابل دوراهی انحرافی و توجــه به مغالطه معطوف به 
میانه روی، دو ابزار منطقی آسیب زدایی از صفوف فکری 
ملت و زمینه ســاز تقویت اقتصادی و سیاســی کشور 

خواهد بود. ان شا ا.... 

دوگانه هاعنوان

انتخاب بین کنار آمدن با آمریکا و پذیرش خواسته هایش یا تحمل دائمی فشارها و تهدیدهای آمریکا ۱. دوراهی دروغین استکبار

انتخاب بین حل مشکالت کشور با  اقتصاد مقاومتی یا  تحمل مشکالت تحریم و فشارهای آمریکا2.  دوراهی واقعی جمهوری اسالمی

جمالت طالییعنوان

۱. رژیم طاغوت
   یک روزی بود در این کشور که میگفتند آقا! مملکت صاحب دارد؛ صاحب مملکت کیست؟ اعلیحضرت... یعنی یک عنصر فاسد، ناالیق، 
وابسته و غالباً تهی از غیرت ملّی... خب، جمهوری اسالمی آمد این صاحب غاصب دروغین را کنار زد، مملکت را داد دست صاحبان اصلی اش 
که ملّتند؛ انتخابات میکنند، میخواهند، اثبات میکنند، نفی میکنند؛ این اّولین سنگر دشمن بود که...انقالب اسالمی این سنگر را درهم ریخت.

2.  ترس از قدرت ها
   در کشور کاری کرده بودند که ترس از قدرت آمریکا بر همه ی دلها حاکم بود. ... امروز انسانهای خویشتن دار، انسانهای آگاه، انسانهای مّتکی 
به ارزشهای اسالمی از آمریکا نمیترسند ]اّما[ چرا، امروز هم ممکن است بعضی ها بترسند... اگر ترس محّمدرضا از آمریکا عقالئی بود، ترِس 

اینها غیر عقالئی است؛ برای خاطر اینکه آنها پشتیبانی مثل مردم نداشتند و امروز جمهوری اسالمی پشتیبانی مثل این ملّت بزرگ دارد.

3.  تزریق بی اعتمادی و 
ناباوری به خود

   آن روز در دوران پهلوی، یکی از ارکان دولت گفت که ایرانی باید برود لولهنگ بسازد! ... ایرانی را چه به اختراعات! آن روز این جوری میگفتند. 
... خب، انقالب آمد این ناباوری را بکلّی تبدیل کرد به باور به خود، اعتمادبه نفس ملّی؛ امروز جوان ایرانی میگوید ما میتوانیم.

4.  باور به جدایی دین از 
سیاست

   به همه باورانده بودند که دین باید در محیط سیاست، در محیط زندگی و در نظام اجتماعی دخالت نکند. حاال آنهایی که با دین سروکار 
نداشــتند که به جای خود، حّتی متدینین و حّتی بعضی از علمای دین باور نمیکردند که اسالم بتواند در مســائل سیاسی دخالت کند؛ ... 

جمهوری اسالمی آمد و این سنگر را هم منهدم کرد.

دوراهی دروغین استکبار و دوراهی واقعی جمهوری اسالمی برای پیشرفت ایران

چهار سنگر آمریکا و انگلیس برای تسلط بر ایران در رژیم طاغوت

ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور
جمالت طالییعنوان

۱. شناسایی و تمرکز بر 
فعالیت ها و زنجیره های 

اقتصادی مزیت دار کشور

 بعضی از فعالیت های اقتصادی مثل مادر میماند و از آن باب های متعدد اقتصادی و تولیدی گشــوده می شــود، روی آنها بایستی 
تمرکز کنند و آنها را باید شناسایی کنند. نقشه راه را مشخص کنند، تکلیف همه را معلوم بکنند.

2. زنده کردن تولید داخلی
 آنطور که به من گزارش کرده اند، ما امروز  حدود 60 درصد از امکانات تولیدمان تعطیل اســت. بایستی ما تولید را احیا کنیم. من به 

مسئولین محترم دولتی مکرر گفته ام که این منتقدینی که هستند را بخواهید و حرفهایشان را بشنوید. گاهی پیشنهادهای خوبی دارند.

3. پرهیز از واردات تضعیف 
کننده ی تولید داخلی

 مثاًل میخواهیم هواپیما خریداری بکنیم،مسئولین دولتی خودشــان میگویند که اگر درصدی از این قیمت را در صنایع داخلی 
هواپیما سرمایه گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد... اینکه ما همه چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم 

که این واردات ما چه بالیی سر تولیدات داخلی می آورد این خطاست.

4. پرهیز از هدردادن منابع 
مالی ای که پس از برجام 

باید وارد کشور شود

 ما پول هایی داریم در خارج از کشور. نفت فروختیم پولش را به ما ندادند در قضیه برجام بنا بر این شد که این پولها برگردد. البته اکثرش 
برنگشته است... لکن باالخره برخواهد گشت... مواظب باشند، صرف خریدهای بی مورد، صرف کارهای بیجا، صرف اسراف ها نشود.

۵. دانش بنیان شدن 
بخش های مهم و حساس 

اقتصادی

 مثاًل بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو، هواپیما،  قطار و کشــتی مورد استفاده است. این بخش های حساس و 
مهم، دانش بنیان بشوند. جوان ها و دانشمندان ما نشان دادند که میتوانند از آن سطحی که ما در فناوری داریم ما را باالتر ببرند. خب 

آن مغزی که می تواند موشک برد بلند را جوری تنظیم کند که با انحراف پنج متر به هدف بخورد در موارد گوناگون دیگر هم میتواند.

۶. احیای بخشهای 
اقتصادی که قباًل در آنها 

سرمایه گذاری شده

 بعضی از بخش ها را ما در گذشته رویش ســرمایه گذاری کردیم، از آنها استفاده بشــود. مثاًل در زمینه ی نیروگاه سازی یا در زمینه 
پتروشیمی سرمایه گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. کشــورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم 

احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برایمان نیروگاه درست کنند.

7. شرط انتقال فناوری 
در معامالت خارجی

 یک شیء تولیدی جدیدی را می خواهند بخرند، [محصول] تولیدشده را نخرند؛ [بلکه] آن شیء را با فناوری مخصوص خودش تهیه 
کنند و بیاورند. در قراردادها به شدت باید این را مورد توجه قرار بدهند.

8. مبارزه ی جدی با فساد، 
ویژه خواری و قاچاق در 

کشور

 حاال یک مجرم اقتصادی را مثاًل دستگیر کردند، روزنامه ها درباره اش بنویســند؛ عکس و تفصیالت و چه و چه با اهداف جناحی و 
سیاسی و اینها. اینها فایده ای ندارد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست ... آن فسادی که امروز ممکن است پیش بیاید باید جلوی این را 

بگیرند. مانع فساد بشوند. قاچاق همینجور است، باید با قاچاق به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.

9. ارتقای بهره وری انرژی
 گفته میشود که اگر ما بتوانیم بهره وری انرژی را ارتقا بدهیم و صرفه جویی کنیم، صد میلیارد دالر صرفه جویی خواهد شد. مبلغ 

کمی نیست مبلغ زیادی است. این را جدی بگیرند.

۱0. نگاه ویژه به صنایع 
متوسط و کوچک

 آن چیزی که در متن جامعه اشتغال و تحرک ایجاد میکند، طبقات پایین را بهره مند میکند، همین صنایع کوچک و متوسط است، 
اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.
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تا من هستم نخواهم گذاشت 
حکومت به دست لیبرالها بیفتد

ملن بله طلاب عزیلز هشلدار می دهلم کله علاوه 
بلر اینکله بایلد مواظلب القائلات روحانلی نماهلا و 
مقدس مآبهلا باشلند، از تجربلۀ تللخ روی کار آملدن 
انقابلی نماهلا و بله ظاهلر عقلای قلوم کله هرگلز بلا 

اصلول و اهلداف روحانیلت آشلتی نکرده انلد عبلرت 
آنلان  بگیرنلد کله مبلادا گذشلتۀ تفکلر و خیانلت 
فراموش و دلسلوزیهای بیمورد و ساده اندیشلیها سلبب 
مراجعلت آنلان بله پسلتهای کلیلدی و سرنوشت سلاز 
نظام شلود... تلا من هسلتم نخواهلم گذاشلت حکومت 
بله دسلت لیبرالهلا بیفتلد، تلا ملن هسلتم نخواهلم 
گذاشلت منافقیلن اسلام ایلن ملردم بی پنلاه را از بین 

ببرنلد، تلا ملن هسلتم از اصلول نله شلرقی و نله غربی 
علدول نخواهلم کلرد، تلا ملن هسلتم دسلت ایلادی 
امریلکا و شلوروی را در تملام زمینه هلا کوتلاه می کنلم 
و اطمینلان کاملل دارم کله تماملی ملردم در اصلول 
همچلون گذشلته پشلتیبان نظلام و انقلاب اسلامی 

خلود هسلتند.  
67/۱۲/3  

اّول فروردین یا 
هر روز دیگر از اوقات سال

نوروز، یعنی روز نو. در روایــات ما به این 
نکته توّجه شده است. معلّی بن خنیس که 
یکی از ُروات برجســته ی اصحاب اســت خدمت 
امام صادق )( می رود؛ اتفاقــاً روز »نوروز« بوده 
اســت حضــرت بــه او می فرمایند: »أتــدری ما 
النیروز؟«)۱( آیا می دانی نوروز چیست؟...روزی که 
در آن اتّفاق بزرگی افتاده باشد، نوروز است. روزی 
که شما در آن بتوانید اتّفاق بزرگی را محَقّق کنید، 
نوروز اســت. بعد، خود حضرت مثــال می زنند و 
می فرمایند: آن روزی که جناب آدم و حّوا، پا بر روی 
زمین گذاشتند، نوروز بود؛ برای بنی آدم و نوع بشر، 
روز نویی بود. روزی که حضرت نوح - بعد از توفان 
عالمگیر - کشــتی خود را به ساحل نجات رساند، 
»نوروز« است؛ روز نویی است و داستان تازه ای در 
زندگی بشر آغاز شــده اســت. روزی که قرآن بر 
پیغمبر نازل شد، روز نویی برای بشریت است روزی 
هم که امیرالمؤمنین )( به والیت انتخاب شد، 
روز نو است. اینها همه، »نوروز« است؛ چه از لحاظ 
تاریخ شمســی، با اّوِل ماه »َحَمل« مطابق باشد یا 
نباشد... بحث این اســت که هر روزی که این طور 
خصوصیاتی در آن اتّفاق بیفتــد، روز نو و »نوروز« 
است؛ چه اّول فروردین، چه هر روز دیگری از اوقات 

سال باشد.   77/۱/۱
۱(    بحاراألنوار، ج ۵۶ ، ص 9۱.

مردم برای شناسایی نفوذیها  باید به دو نکته 
ظریف  و هدفدار در شعار ناقص آنها توجه کنند. اول 
آنکه میگویند ایران باید درسیاســت خارجی اش با 
همه دنیا رابطه و یا تعامل داشته باشدکه منظورشان 
ازکل دنیا، رابطه استعماری ایران با آمریکا و اسراییل 
هم هست که پنهان می کنند!  دوم آنکه می گویند  ما 
در داخل کشــور باید با هم متحد و نســبت به هم  
خوشبین  و آزاد باشیم که هدف اصلی و منظور آنها  
آزاد کــردن عوامل  فتنه  88  و  ســایر دوســتان 

مزدورشان می باشد!
سالم میخواستیم نشریه خط حزب ا... رو برای 
ماهم ارســال کنید که تو مسجد مون پخش کنیم. 
این چند بــاری که بصورت روز نامــه دیواری زدیم 

مردم خیلی استقبال کردن . ممنون . یاعلی
پاسخ: با تشکر از همراهی شما، هفته نامه خط حزب 
ا... برای توزیع به شبکه خودجوش نیروهای مؤمن و 
انقالبی کشور اتکا دارد.برای دسترسی به فایل نشریه 

میتوانید به سایت khamenei.ir مراجعه کنید.
با سالم و تشکر از نشریه خط حزب ا... وخسته 
نباشــید به زحمت کشــان این طرح زیبا لطفا این 
نشریه رو سعی کنین در صدا و سیما تبلبغ کرده و 
بخشــهایی از نشــریه رو به مبحث نفوذ فرهنگی 

اختصاص بدین. علی از تبریز
با ســالم و خدا قوت بــا کمال افتخــار اعالم 
می نماییم که نسخه شماره بیست و چهارم نشریه 
خط حــزب ا... در معرض دید نمازگــزاران محترم 
مســجد چهارده معصوم )( شهرستان فردوس 
)خراســان جنوبی( قرار گرفت. به امید ســربازی و 

 .)( دیدار امام زمان

 کتاب گزیــده ای از بیانات حضــرت آیت ا... 
خامنه ای است که همزمان با نشست راهبردی 
»زن و خانواده« منتشر شد. این کتاب با توجه به 
اهمیت و جایگاه ویژه ی زن در حوزه های فردی، 
خانوادگی و اجتماعی  توسط جمعی از محققان 
و پژوهشــگران، زیر نظر مؤسســه ی پژوهشی 
فرهنگی انقالب اسالمی تهیه شــده است. در 
بخشی از این کتاب با اســتفاده از بیانات رهبر 
معظم انقالب در دیدار گروهــی از بانوان نخبه 
در آستانه ی ســالروز میالد حضرت زهرا)س( 
در تاریخ 13 تیر 1386 آمده اســت: »... این ما 
هســتیم که )به دنیای غرب( می گوئیم شما به 
بشریت عموماً و به زن خصوصاً خیانت کرده اید؛ 
با کشــاندن زن و مرد به وادی ابتالئات جنسی و 
برافروختن و دامن زدن به آتش زیاده روی های 
جنسی بی قانون و بی نظم در جامعه، آوردن زن 

به شکل متبرج به وسط میدان«.  

خانواده ی خوب یعنی، زن و شوهری که با هم مهربان باشــند، با وفا و صمیمی باشند و به یکدیگر 
محبت و عشق بورزند، رعایت همدیگر را بکنند، مصالح همدیگر را گرامی و مهم بدارند، این در درجه 
اول  بعد، اوالدی که در آن خانواده به وجود می آید، نسبت به او احساس مسئولیت کنند، بخواهند او 
را از لحاظ مادی و معنوی سالم بزرگ کنند. بخواهند از لحاظ مادی و معنوی او را به سالمت برسانند، 
چیزهایی به او یاد بدهند؛ به چیزهایی او را وادار کنند، از چیزهایی او را بازدارند و صفات خوبی را در او 

تزریق کنند. یک چنین خانواده ای اساس همه اصالحات واقعی در یک کشور است. 

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره 2۵|  هفته اول فروردین 9۵     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

حد ترخص در مسافرت 
س. معیار حّد ترّخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهای 

شهر است، آیا یکی از آن دو کافی است؟
ج( احوط، رعایت هر دو است، هرچند بعید نیست که 

شنیده نشدن اذان برای تعیین حّد ترّخص کافی باشد.
س. آیــا معیار حّد ترّخص شــنیدن صــدای اذان از 
خانه  های طرفی است که مســافر از آن طرف خارج یا 
داخل آن می  شود، یا این که معیار اذان وسط شهر است؟

ج( معیار، شنیدن اذان آخر شــهر از طرفی است که 
مسافر از آن خارج و یا داخل آن می  شود.

س. گاهی فاصله بین شهرها )یعنی فاصله تابلوهای 
خروجی شــهری و ورودی شــهر دیگر( بسیار اندک 
بوده و به صد متر نمی  رســد، حتی بعضی از خانه  ها و 
خیابان  های دو شهر کامالً به هم متصل هستند، حّد 

ترّخص این موارد چگونه است؟
ج( در اتصال یکی از دو شهر به دیگری به نحوی که در 
سؤال آمده، آن دو، حکم دو محله یک شهر را دارند که 

خروج از یکی به دیگری مسافرت محسوب نمی  شود.

زن و بازیابی هویت حقیقی

خانواده خوب اساس همه اصالحات واقعی در یک کشور
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روضه منبـر

مادری که حماسه می آفریند
در موضوعات مربوط به مرثیه، مرثیه ی سیدالشهداء 
و قضایای کربال. خب، انســان میبیند زبان حالهائی 
که گفته میشــود، زبان حالهای زیادی اســت... من 
مثالً دربــاره ی مصیبــت حضرت اباالفضل)( به 
نظرم میرسید که یکی از بخشهای مهم و جذابی که 
میتواند این مصیبت را بیان کنــد، همان زبان حال 
مادر حضرت اباالفضل است؛ همان »ال تدعونّی ویک 
اّم البنین«، یا آن شعر دیگری که به ایشان منسوب 
است... مادری است؛ صورت قبر چهار جوانش را که 
در کربال شهید شدند، در بقیع میکشد و نوحه سرائی 
میکند و حماســه میآفریند. همه اش اشک ریختن 
و تو سر زدن هم نیست - البته اشک ریختن هست، 
اشکالی هم ندارد - بلکه حماسه آفرینی است، افتخار 
به این جوانهاســت. این یک عرصه ی خیلی خوبی 
اســت، که از اینگونه عرصه ها برای ]ذکر[ مصیبت 

خیلی باید استفاده کرد. 90/7/20

»ما امروز در کنار خود، از برادران اهل سّنت کسانی را داریم که با ما و همراه ما دارند در دفاع از حرم اهل بیت 
میجنگند و کشته میدهند، شهید میدهند. خانواده هایی از شهدای مدافع حرم پیش من آمدند که در بینشان 
چند خانواده ی سّنی بودند. خب، این برادر اهل سّنت که برای دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم امیرالمؤمنین 
یا حرم سّیدالّشهدا جوان خودش را گسیل میکند به جبهه، بعد هم که پیش ما می آید، به جای اظهار تأّسف، به 

جای اظهار غم و اندوه یا ِگله و شکایت، ابراز افتخار میکند که پسر من در این راه شهید شده  است.94/۱2/20«

دیـدار اسـماعیل مالزهـی پـدر شـهید عمـر مالزهـی از شهرسـتان نیـک شـهر بـا رهبـر  انقـالب
 شـهید  عمر مالزهی از هموطنان  اهل تسـنن  بـود که در مقابلـه با تکفیر به شـهادت رسـید. 94/۱0/23


