
صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

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

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی شمـاره  28|  هفتـه  چهارم فروردین 95 هفته نامه خبـری-تحلیلی  

 عامل افزایش قدرت ملی
از ســوی دیگر عواملی چون جمعیت، مساحت 
کشــور، قدرت نظامی، دارا بودن اهداف و عمق 
اســتراتژیک، و توانایی اقتصادی از جمله عوامل 
مهم افزایش یــا کاهش »قدرت ملی« اســت. 
جمهوری اســامی به برکت اســتعداد طبیعی 
خدادادی و همچنین بر مبنای سیاســت های 
راهبردی نظام در بسیاری از زمینه های یادشده 
دست برتر را نسبت به ســایر کشورهای منطقه 
دارا اســت، اما متأســفانه همچنان در عرصه ی 
اقتصادی با اشکاالت و ضعف هایی مواجه است. 
به همین دلیل رهبر انقاب، بــا درایت کامل از 
اوضاع داخلی و خارجــی، نقطه ی تمرکز نظام را 
بر افزایش "توان اقتصادی" کشور نهاد و بر همین 
اساس، از چندین سال پیش، نامگذاری سال ها را 
نیز حول محور موضوعات اقتصادی قرار داده اند 
و امسال نیز خواســتار »اقدام و عمل« متناسب 
با سیاســت های »اقتصاد مقاومتی« شــده اند. 
چراکه »با دنبال کردِن همین سیاســت اقتصاد 
مقاومتی، به معنای عملی مســئله و اقدام عملی 
موضوع، می توانیم کشور را مصونیت سازی کنیم؛ 
می توانیم مصونیت بدهیم کشــور را تا دیگر در 
مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را تحریم 
خواهند کرد... اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم 

دشمن تأثیر قابل توّجهی نخواهد کرد. 95/1/1« 

 انتظار به حق مردم از حاکمیت و دولت
از طرف دیگر، شاید بتوان گفت مهم ترین انتظاری 
که مردم از دولت ها دارند، حل مشکات معیشتی 
و اقتصادی آن ها است. »انتظار به حّق مردم ما این 
است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه 
عمومی باشد، طبقه ی ضعیف از وضعّیت غیر قابل 
 قبول خارج بشــود، از مشکات نجات پیدا کند؛ 
اینها انتظارات مردم ما است و این انتظارات به حق 
است. 94/1/1« در این راه، وظیفه ی اصلی بر دوش 
دولت ها به عنوان قوه ای اســت که اجراکننده ی 
مأموریت هــای اقتصادی هســتند. "قــرارگاه 
اقتصــادی" در دولت که مرکزیــت فرماندهی 
عرصه ی اقتصاد را بر عهده دارد نیز بر همین مبنا 
شکل گرفت. اما این کار به تنهایی از عهده ی دولت 
برنخواهد آمد، پس دولت  نیازمند "حمایت" برای 
اجرا و تحقق این وظایف  اســت. »من از همه ی 
دولت ها در دوران مسئولّیت خودم حمایت کردم؛ 

از این دولت هم حمایت می کنم. 94/1/1«

 حمایت از دولت یک راهبــرد  اصولی و 
همیشگی 

رفتارشناسی رهبر انقاب در مواجهه ی با دولت ها 
به وضوح نشــاندهنده ی نقــش حمایت گرانه ی 
ایشان از دولت ها است که یکی  از نتایج  آن "حل 
مشــکات واقعی و عینی مردم" است. همراهی 

ایشــان با همه دولت ها به عنوان مسئول تحقق 
مطالبات به حــق مردم، یک رویه همیشــگی و 
اصولی بوده است که دراین دولت نیز همچنان با 
قوت ادامه دارد و مصادیــق متعددی می توان بر 
آن برشمرد. اجازه ی مذاکرات هسته ای به شکل 
جدید در دولت حاضر و حمایت های صورت گرفته 
از تیم مذاکره کننده، علی رغم نگاه اصولی ایشان 
به عدم مذاکره با آمریــکا  در همین چهارچوب 
قابل تحلیل است. حتی »تأیید مشروط برجام« 
علی رغم داشــتن »نقــاط ابهــام و ضعف های 
ســاختاری94/7/29« را نیز می توان بر همین 
مبنا تحلیل کرد. چراکه دولــت تصور می کرد با  
رفع تحریم ها، می توانــد موانع پیش رو برای حل 
مشکات معیشتی مردم را از سر راه خود بردارد. 
با این حال اکنون که طــرف آمریکایی صحبت 
از "باقیمانــدن ســاختمان تحریم هــا"و وضع 
"تحریم های جدید" و "پایبندی به روح برجام" 
و امثالهم می کند، این موضوع روشن تر شده است 
که راه چاره همانی است که رهبر انقاب در انتهای 
نامه ی خود به رئیس جمهور دربــاره ی الزامات 
اجرای برجام نوشــتند: »گشــایش اقتصادی و 
بهبود معیشت و رفع معضات کنونی جز با جّدی 
گرفتن و پیگیری همه  جانبه ی اقتصاد مقاومتی 

میّسر نخواهد شـد. 94/7/29«

 گسترش حضور مردم در عرصه اقتصاد  
در این زمینه، به نظر می رســد دو اقدام مهم تر 
و فوری تر از ســایر اقدامــات اســت. اول آنکه 
می بایســت زمینه برای حضور بیشــتر و بهتر 
"مــردم" در عرصــه ی اقتصــاد فراهم شــود. 

تجربه ی انقاب اســامی در طــول نزدیک به 
چهار دهه از عمر خود نشــان داده اســت »هر 
جایی که مسئولین کشــور توانایی های مردم را 
شــناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر 
جایی که ناکامی هســت، به خاطر این است که 
 ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین

 کنیم. 90/7/20« 

 چشم امید به پایان سال 95
دوم نیز آنکه دولــت نیز به عنــوان "فرمانده ی 
اصلی" این موضوع وظیفه دارد از این پس، همه ی 
تصمیمیات خود را بر مبنای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی استوار سازد: »نقش فرماندهی این است 
که ماحظه کند ببیند کدام یــک از این کارها در 
چهارچوب سیاست اقتصادی می گنجد، و کدام 
نسبت به اقتصاد مقاومتی بی تفاوت است، و کدام 
ضّد اقتصاد مقاومتی اســت. اینها باید سنجیده 
بشــود؛ آن دســته ی اّول تقویت بشود؛ دسته ی 
دّوم، حّتی المقدور کشانده بشود به سمت اقتصاد 
مقاومتی؛ دسته ی سّوم به طور کامل جلوگیری 
بشــود. 95/1/18« پس از انجام چنین اقداماتی 
اســت که نوبت بــه "گزارش دهــی" دولت در 
پایان سال می شــود: »اگر ما این کارها را کردیم، 
مسئولین محترم دولتی آخر سال 9۵ می توانند 
بیایند گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه 
و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها را احیاء 
کردیم. می توانند بیایند اینها را بگویند؛ می توانند 
به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس 
کنند. وقتی مردم حس کردند، آن وقت اعتماد و 

اطمینان پیدا می کنند. 95/1/1« 

»در روایاتمان مواردی را داریم که ائمه )( به عده ای از شهدا اشاره کردند و گفتند که اینها اجر دو شهید را دارند. در 
مورد گروهی از مجاهدان زماِن ائمه )( روایت است که اینها در روز قیامت از روی شانه های بقیه مردم عبور کرده و به 
بهشت می روند؛ خدا اینها را پرواز می دهد. من در مورد شهدای شما چنین تصوری دارم؛ خیال می کنم اینها همان هایی 
هستند که هر شهیدشان، اجر دو شهید دارد؛ گمان می کنم اینها در روز قیامت -که همه ما گرفتاریم، همه ما مبتا 
هستیم... در آن روز- این جوانان، فرزندان، همسران و پدران ما به لطف الهی به سمت بهشت پرواز می کنند، و دیگران به 

حال اینها غبطه می خورند.  بیانات در دیدار با خانواده های شهدای مدافع حرم 94/3/5«

پرواز به سمت بهشت این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهدای
 مدافع حرم 
ارتش جمهوری 
اسالمی ایران
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این 4 هدف شعاری نیست
اقتصـاد مقاومتی به عنـوان »یک الگـوی اقتصـادی بومی و علمـی برآمده از 
فرهنگ انقالبـی و اسـالمی« در صورت عملیاتی شـدن در کشـور چند هدف 
مهـم و اسـتراتژیک را پوشـش می دهـد. بـا پیاده سـازی ایـن الگـو 4 هـدِف »غلبه بر 
همه ی مشـکالت اقتصادی«، »شکسـت و عقب نشـینی دشـمن در جنگ اقتصادی تمام 
عیار علیه ملـت«، »تحقِق اقتصادی متکـی به دانش و فنـاوری، عدالت بنیـان، درون زا و 
برون گـرا، پویا و پیشـرو« ضمِن »حفـظ دسـتاوردهای کشـور در زمینه هـای مختلف و 
تـداوم پیشـرفت و تحقـق آرمان ها و اصول قانون اساسـی و سـند چشـم انداز بیسـت 
سـاله 92/11/29« بـه دسـت می آیـد. ایـن 4 هـدف نـه تنهـا شـعاری نیسـتند؛ بلکـه 
اهدافـی کامـال قابـل تحقـق و در دسـترس هسـتند.  بـا نگاهـی بـه ابعـاد ایـن الگـو 
می تـوان مولفه هـای مهـم و اساسـی »اتـکاء بـه دانـش و فنـاوری«، »عدالت بُنیـان 
بـودن«، »درون زا و بُرون گـرا بودن« و »پویایی و پیشـرو بودن« را مورد اشـاره قـرار داد. 
هر یـک از ایـن مولفه هـا جامعیـت، انسـجام و کارآمـدی این »نسـخه« ی اقتصـادی را 

افزایش داده و زمینه ساز دستیابی به اهداِف کالن می شوند.

   1.   اقتصاد دانش بُنیان
دانش محـوری و شـکل ِدهِی اقتصـاد دانش بنیـان براسـاس محاسـبه ای دقیـق و مبتنـی 
بـر »واقعیت« هـای کشـور مطـرح شـده اسـت. وجـود نیروهـای انسـانی متخصـص و 
شـرکت های دانش بنیـان از جملـه ی ایـن واقعیت هاسـت: »بیـش از 31 درصـد جـوان 
داریـم؛ 2۵ برابـِر اول انقـاب دانشـجو داریـم... ده میلیـون دانش آموختـه ی دانشـگاه ها 
داریـم؛ شـصت وپنج هزار عضـو هیئـت علمـی داریـم کـه بیـش از ده برابـر آن چیـزی 
اسـت کـه در اول انقـاب وجـود داشـت؛ پنـج هـزار شـرکت دانش بنیـان داریم کـه االن 
هفده هـزار متخصـص و فعـال در ایـن شـرکتها مشـغول کارنـد. 92/12/20« شـرکت های 
دانش بُنیـان بـا اتـکاء بـه ظرفیـِت عظیـم نیـروی انسـانی متخصـص می تواننـد در 
زمینه هـای گوناگـون فعال شـده و بـه نقش آفرینـِی اساسـی در اقتصـاد کشـور بپردازند: 
»بنـده روی این شـرکتهای دانش بنیـان تکیه میکنـم... شـرکتهای دانش بنیـان هم فقط 
مخصوص صنعـت نیسـت؛ در صنعـت، در کشـاورزی، در خدمـات، در نیازسـنجی؛ جمع 
بشـوند، نگاه کننـد ببیننـد بنگاه هـای گوناگون اقتصـادی بـه چه چیزهایـی نیـاز دارند، 

کمبودهایشـان کجـا اسـت، این را بـه آنهـا ارائـه بدهنـد. 93/11/29« 

  2. عدالت: مهم ترین شاخص
از جملـه نقـاط تمایـز الگـوی اقتصـاد مقاومتـی از دیگـر الگوهـای اقتصـادی توجـه 
آن بـه موضـوع »عدالـت« بـه عنـوان »مهم تریـن شـاخص« اسـت: »از همـه ی ایـن 
شـاخصها مهم تـر، شـاخص کلیـدی و مهـم عدالـت اجتماعـی اسـت. یعنـی مـا رونـق 
نداریـم  قبـول  به هیچ وجـه  اجتماعـی  عدالـت  تأمیـن  بـدون  را  کشـور  اقتصـادی 
و معتقـد بـه آن نیسـتیم. کشـورهایی هسـتند کـه شاخصهایشـان خیلـی خـوب 
اسـت، مطلـوب اسـت، رشـد اقتصادیشـان خیلـی بـاال اسـت؛ لکـن تبعیـض، اختـاف 
به هیچ وجـه  را  ایـن  نبـود عدالـت در آن کشـورها محسـوس اسـت؛ مـا  طبقاتـی، 
منطبـق بـا خواسـت اسـام و اهـداف جمهـوری اسـامی نمیدانیـم. 92/12/20« توجـه 
بـه عدالـت بـه عنـوان اصلـی بنیادیـن اساسـا نقطـه ی تمایـز نظـام اسـامی بـا نظـام 
سـرمایه داری هـم محسـوب می شـود: »نظـام مـا، نظـام سـرمایه داری نیسـت. نظـام 
 3 سـرمایه داری، بـه جمـِع ثـروت، بـه رونـق اقتصـادی و بـه مجمـوع در آمـد ملـی
1 نـگاه  میکنـد و برایـش مهـم نیسـت کـه ایـن ثـروْت چگونه بـه دسـت می آیـد، به 

دسـت کی می آید و چند درصـد از مردم، چگونـه از آن اسـتفاده میکنند... نظام اسـامی، 
این گونـه نیسـت. نظـام اسـامی میفرمایـد: »بالعـدل قامـت السـموات واالرض.« اصـل، 

عدالت اسـت. 76/5/12« 

   3. درون زایی و بُرون گرایی
و  اسـتعدادها  جوشـش  بـر  عـاوه  عمـل  صحنـه ی  در  بُرون گرایـی  و  درون زایـی 
توانمندی هـای داخلـی، باعـث »تعامـل قدرت مندانـه«ی اقتصاد کشـور با اقتصـاد دیگر 
کشـورها نیز می شـود: »این اقتصـاد درون زا اسـت. درون زا اسـت یعنی چه؟ یعنـی از دل 
ظرفّیتهـای خـود کشـور مـا و خود مـردم مـا میجوشـد؛ رشـد ایـن نهـال و ایـن درخت، 
مّتکـی اسـت بـه امکانـات کشـور خودمـان؛ درون زا به ایـن معنـا اسـت. اّمـا درعین حال 
درون گـرا نیسـت؛ یعنـی ایـن اقتصـاد مقاومتـی، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه مـا اقتصـاد 
خودمـان را محصـور میکنیـم و محـدود میکنیـم در خـود کشـور؛ نـه، درون زا اسـت، اّما 
برون گـرا اسـت؛ بـا اقتصادهـای جهانـی تعامـل دارد، بـا اقتصادهـای کشـورهای دیگر با 
قـدرت مواجـه میشـود. 93/1/1«  نتیجه ی ایـن اتکاء بـه ظرفیت هـای مردمـی و امکانات 
داخلـی کشـور در مسـیر رشـد درون زای اقتصـادی این اسـت کـه تکانه هـای بین المللی 
نمی تواند بـر این اقتصـاد تأثیِر مخـرب بگـذارد: »اقتصاد مقاومتـی اقتصاد درون زا اسـت، 
اقتصـادی اسـت کـه در داخـل پایه هـای مسـتحکمی دارد کـه تکانه هـای بین المللـی و 

جهانـی و اقتصـادی آن را از جـا درنمیبـرد. 94/7/22« 

   4. پویایی و پیشرو بودن
اقتصـاد مقاومتـی صرفا نسـخه ای بـرای شـرایط و مقطع فعلـی نیسـت. این الگـو قابلیت 
اجـرا در بلندمـدت و حـل مشـکات سـاختاری اقتصـاد ایـران را داراسـت: »]اقتصـاد 
مقاومتـی[ مربـوط بـه وضـع کنونـی و شـرایط کنونـی کشـور نیسـت، ایـن یـک تدبیـر 
بلندمـدت بـرای اقتصـاد کشـور اسـت؛ میتوانـد اهـداف نظـام جمهـوری اسـامی را در 
زمینه ی مسـائل اقتصادی بـرآورده کنـد؛ میتواند مشـکات را برطرف کنـد؛ درعین حال 
پویا هـم هسـت؛ یعنی مـا ایـن سیاسـتها را به صـورت یـک چهارچـوب بسـته و متحجر 
ندیده ایـم، قابل تکمیل اسـت، قابـل انطباق بـا شـرایط گوناگونی اسـت که ممکن اسـت 
در هر برهـه ای از زمان پیـش بیایـد؛ و عمًا اقتصاد کشـور را بـه حالـت "انعطاف پذیری" 
میرسـاند. 92/12/20« در جمع بنـدی موضـوع توجـه بـه ایـن نکتـه نیـز مهـم اسـت کـه 
اقتصـاد مقاومتی بـه عنوان الگویـی بومـی و ایرانی- اسـامی در حـوزه ي اقتصـاد قابلیت 
حـل مشـکات اقتصـادی و معیشـتی مـردم را دارد بـه شـرط آنکه نخبـگان، کارگـزاران 
و مدیران کشـور »مسـیر غربـی« یـا »مسـیر شـرقی« را راه پیشـرفت ندانسـته و مسـیر 
مبتنی بر اصـول و نیازهـای ایران اسـامی را برای حل مشـکات در پیش گیرند: »مسـیِر 
پیشـرفت، مسـیر غربـی نیسـت، مسـیر منسـوخ و برافتـاده ی اردوگاه شـرِق قدیـم هـم 
نیسـت. بحرانهائی که در غـرب اتفاق افتـاده اسـت، همه پیـش روی ماسـت، میدانیم که 
ایـن بحرانهـا گریبانگیر هـر کشـوری خواهد شـد کـه از آن مسـیر حرکـت کنـد. پس ما 

بایسـتی مسـیِر مشـخِص ایرانی- اسـامی خودمـان را در پیـش بگیریـم. 87/2/14« 

  کری: آماده حل وفصل مسائل موشکی ایران هستیم   
ظریف: برجام موشکی در کار نیست

وزیرامورخارجـه آمریکاگفتـه اسـت: آمریـکا و شـرکایش بـه ایـران می گوینـد کـه آماده 
همکاری براسـاس ترتیبات جدیـد برای حـل و فصل مسـالمت آمیز موضوع آزمایشـهای 
موشـکی ایـران هسـتند. در مقابـل، وزیـر امـور خارجه کشـورمان گفـت: هم آقـای کری 
و هـم وزارت خارجـه آمریـکا میداننـد بحـث موشـکی و توانمنـدی دفاعی ایـران موضوع 

مذاکره نیسـت و برجامی بـرای مسـائل دفاعـی در کار نیسـت.   |        فـارس |

   توصیه نشریه آمریکایی برای مقابله با ایران
نشـریه آمریکایـی »نشنال اینترسـت« بـه مناسـبت اولیـن سـالگرد توافـق اولیه ایـران و 
1+۵ در لوزان سـوئیس، در یادداشـتی بـه ارائه چنـد راهکار به واشـنگتن بـرای چگونگی 
رفتـار بـا جمهوری اسـامی در عرصه هـای مختلـف از حقـوق بشـر تـا آزمایش هـای 
موشـک بالسـتیک پرداخت. ایـن نشـریه در ادامـه در خصـوص اسـتفاده از ایـن مولفه ها 
علیه کشـورمان توصیه کرد کـه باید بـر هنجارهـای بین المللـی و پاسـخ های چندجانبه 

تمرکز کـرد و بـه رفتارهـای تحریک آمیـز منطقـه ای ایـران پاسـخ داد .   |       فـارس |

  اعتقاد رهبرانقالب به مبارزه با فساد
ایروانی،وزیـر اسـبق اقتصـاد در سـخنرانی پیـش از خطبـه هـای نمازجمعه تهـران: مقام 
معظم رهبـری زمانی بـه مـن فرمودند کـه اعتقاد من بـه مبـارزه با فسـاد مثل اعتقـاد به 

دین اسـام اسـت. |       فارس|

  تعلیق تجارت ایران به خاطر عدم رفع تحریم ها
پایـگاه آمریکایـی ای.بی.سـی نیـوز بـا انتشـار گزارشـی دربـاره توافـق هسـته ای تاکیـد 
کـرده کـه دولـت هـا و شـرکت هـای آسـیایی و اروپایـی بـه ویـژه بانـک هـا همچنـان 
از تجـارت بـا ایـران طفـره مـی رونـد چراکـه آمریـکا شفاف سـازی الزم در مـورد تحریم 
هـا را انجـام نمـی دهـد. آسوشـیتدپرس نیـز بـا بیـان اینکـه نحـوه تجـارت بـا ایـران 
هنـوز مبهـم اسـت، نوشـته اسـت کـه برخـی از سـران اروپایـی از جملـه رئیس جمهـور 
ایـران قبـال  در  آمریـکا  تحریمـی  قوانیـن  بیشـتر  شـفافیت  خواسـتار   فرانسـه 

 شده اند. |       جام نیوز و فارس | 

  جلب توجه     تولیدکنندگان لوکس توسط ایران
روزنامـه نیویـورک تایمز مـی گوید ایـران کـه چندین دهـه از صنایـع لوکس بـه دور بود، 
در سـال گذشـته توجه شـرکت هـای بـزرگ تولیـد کننـده کاالهـای لوکـس را بـه خود 

جلب کـرده اسـت. |       تسـنیم| 

# استقالل_اقتصادی
تأمین نیازهای ملت و اثرگذاری در مبادالت جهانی

»اگر اســتقال اقتصادی یک جامعه ای تحقق پیدا نکرد - یعنی در 
مسئله ی اقتصاد نتوانســت خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود 
بایستد - استقال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند. 91/2/10« » 
استقال اقتصادی، یعنی ملت و کشور، در تاش اقتصادی خود روی 
پای خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد. معنایش این نیست 
که ملتی که اســتقال اقتصادی دارد، با هیچ کس در دنیا داد و ستد 
نمی کند؛ نه. داد و ستد، دلیل ضعف نیست. چیزی را خریدن، چیزی 
رافروختن، معامله کردن، گفتگوی تجاری کردن، اینها دلیل ضعف نیست. اما باید طوری باشد که 
یک ملت، اّوالً نیازهای اصلی خودش رابتواند خودش فراهم کند. ثانیاً، در معادالت اقتصادی دنیا و 
مبادالت جهانی، وزنه ای باشد. نتوانند او را به آسانی کنار بگذارند؛ نتوانند او را به آسانی محاصره 

کنند؛ نتوانند او را به آسانی فرو دهند و هر چه می خواهند به او اما کنند. 72/2/15«  

 ساده زیستی را از مراسم ازدواج آغاز کنید
در همه امور زندگیتان سادگی را رعایت کنید. اولش هم از همین مراسم ازدواج است،  
از این جا شروع می شود. اگر ساده برگزار کردید، قدم بعدی اش هم می شود ساده و اال 
شما که رفتید آن مجلس کذایی مثل اعیان و اشرافهای زمان طاغوت را درست کردید، بعد دیگر 
نمی توانید بروید تو خانه کوچکی مثاً  با وسایل مختصری زندگی کنید. این جور نمی شود. دیگر 
چون خراب شده و از دست رفته است. از اول، زندگی را پایه اش را براساس سادگی و ساده زیستی 

بگذارید تا زندگی بر خودتان، بر کسانتان و بر مردم جامعه ان شاءا... آسان شود.   74/6/13

وابستگی اقتصادی
 وابستگی سیاسی می آورد

اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، 
وابستگی اقتصادی داشــته باشد، همه جور 
وابستگیها دنبالش می آید. وابستگی سیاسی 
هم ما پیدا می کنیم. وابستگی نظامی هم پیدا 
می کنیم. برای اینکه وقتی ما چیزی نداشته 

باشیم که استفاده ازش بکنیم، دستمان را دراز کنیم طرف امریکا. او می تواند به ما تحمیل 
کند همه چیز را. ما وقتی می توانیم که زیر بار او نرویم که در این قضیه قدرتمند باشیم. یک 
وقت او تشــر بزند می گوییم نه، ما احتیاجی نداریم. حاال هم بــه او می گوییم که ما احتیاج 
خودمان را سلب می کنیم. باید همه دست به دست هم بدهند، و کار، کار الهی است، کاری 
اســت که عبادت اســت امروز... هرکس هر جور می تواند باید تقویت بکند، به طوری که ان 
شاء ا... ما از این گرفتاری خارج بشویم. و از سایر گرفتاریها هم امیدوارم که خارج بشویم باید 

کوشش کنیم و اقتصاد خودمان را خودمان اداره بکنیم.   5 دی 1358

»از 28 فوریه 1993 تا 19 آوریل 1993 در نتیجه عملیات انجام شــده توسط دو  ت تاریخی
روای

  
دســتگاه امنیتي ایاالت متحده آمریکا یعني FBI و ATF، به دســتور بیل 
کلینتون حمالت برق آسا و همه جانبه علیه پیروان فرقه داوودي ها انجام شد که 
طی آن حدود 80 مرد، زن و کودک که در محل زندگي خود نزدیک شهر »واکو« 

واقع در ایالت تگزاس زندگی می کردند، کشته شدند.«
شما ]دولتمردان آمریکائی[ چیزی به نام حقوق انسان را اصا قبول دارید؟!... در خود آمریکا 
- انسان واقعا تعجب میکند - در زمان دولت همین حزب دمکرات، در زمان ریاست جمهوری 
شوهر همین بانوئی* که حاال اظهار نظر میکند، هشتاد و چند نفر از وابستگان فرقه ی داوودی 
را زنده زنده در آتش سوزاندند. این که دیگر جای انکار نیست. همین حضرات، همین دمکراتها 
این کار را کردند. فرقه ی داوودی ها-  به قول خودشان دیویدی ها به دلیلی مورد غضب دولت 
آمریکا قرار گرفتند و به منزلی رفتند و در آنجا متحصن شدند. هر چه کردند، بیرون نیامدند. 
اینها خانه را آتش زدند و هشتاد تا مرد، زن، بچه تو این خانه، زنده زنده سوختند. شما حقوق 
بشر میفهمید یعنی چه؟! به نظر من این مسئوالن و سیاستمداران اروپائی و آمریکائی قدری 

بایستی شرم و حیا را هم برای خودشان وظیفه بدانند.     88/3/29  
* وزیرخارجه وقت آمریکا؛ هیالری کلینتون

بازخوانی حقوق بشر به سبک آمریکایی:

زنده سوزی هشتاد نفر به جرم تحصن

با مطالعات اسالمی سطح معرفتهاتان را باال ببرید

سقف معرفت خودتان را سایت و روزنامه  قرار ندهید!
معرفتهاتان را باال ببرید. عزیزان من! سقف معرفت خودتان را، سایتهای سیاسی و اوراق 

ت
حزب ا... این اس

روزنامه ها و پرسه زدن در سایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست... 
من میخواهم بگویم هرچه میتوانید، اوالً در این بخش کار کنید. سطح معرفت را باال ببرید. 
با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهری، با نوشتجات فضای بزرگی که خوشبختانه 
امروز در حوزه های علمیه حضور دارند، آشنا شــوید. امروز فضای جوانی در حوزه های 
علمیه هستند که میتوانند در این قسمت به مجموعه ی جوانهای دانشگاهی یاری بدهند؛ کمااینکه 
کارهای خوبی هم دارد انجام میگیرد. سطح معرفت دینی باال برود؛ این یکی از کارهاست که حتماً 

الزم است. به نظر من آن کاری که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسامی است.      91/5/16    

درس بزرگی که امام جواد )ع( به ما آموخت:

مردم را برای مقابله  با »قدرتهای منافق و ریاکار« هوشیار کنیم
امام جواد )( مانند دیگر ائمه ی معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است. زندگی  مطالبه رهبری

کوتاه این بنده ی شایسته ی خدا، به جهاد با کفر و طغیان گذشت. در نوجوانی به رهبری 
امت اسام منصوب شد و در سالهایی کوتاه، جهادی فشرده، با دشمن خدا کرد به طوری 
که در سن 2۵ سالگی یعنی هنوز در جوانی، وجودش برای دشمنان خدا غیر قابل تحمل 
شــد و او را با زهر شــهید کردند. همان طوری که ائمه ی دیگر ما علیهم السام با جهاد 
خودشان هر کدام برگی بر تاریخ پر افتخار اسام افزودند، این امام بزرگوار هم گوشه ی مهمی از جهاد 
همه جانبه ی اســام را در عمل خود پیاده کرد و درس بزرگی را به ما آموخت. آن درس بزرگ این 
اســت که در هنگامی که در مقابل قدرتهای منافق و ریاکار قــرار می گیریم، باید همت کنیم که 
هوشیاری مردم را برای مقابله ی با این قدرتها برانگیزیم. اگر دشمن، صریح و آشکار دشمنی بکند و 
اگر ادعا و ریاکاری نداشته باشد، کار او آسان تر است. اما وقتی دشمنی مانند مأمون عباسی چهره ای 
از قداست و طرفداری از اسام برای خود می آراید، شناختن او برای مردم مشکل است. در دوران ما و 
در همه ی دورانهای تاریخ، قدرتمندان همیشه سعی کرده اند وقتی از مقابله ی رویاروی با مردم عاجز 

شدند دست به حیله ی ریاکاری و نفاق بزنند.      59/7/18  

سـام. من از شـروع سـال 9۵ ، اآلن سـومین باری هسـت که میخوام این نشـریه رو 
چاپ کنم و تـوی نمازجمعـه پخش کنم؛ اما هر دفعه شـما شـب پنجشـنبه ایـن فایل رو 
قرار میدیـد و صبح جمعـه همـه ی جاهایی که میشـه ایـن فایـل رو پرینت یا کپـی کرد، 
بسـته اسـت. دوم اینکـه تـوی صفحه بنـدی آ3 شـما، فونـت خیلـی ریـزه و با کپـی های 
معمولـی، خونـدن متن خیلی سـخت می شـه. ایـن صفحه بنـدی بـه درد چـاپ روزنامه 

ای که کیفیت باالیی داره می خوره.
پاسـخ: ضمـن تشـکر از تذکر شـما  در مـورد زمـان انتشـار، ان شـاا... تـالش می 
شـود تا بـا توجـه بـه محتـوای بیانـات روز رهبـر انقـالب، زمانبنـدی انتشـار به 
نحوی تنظیم می شـود تـا امـکان توزیـع در نمازهـای جمعه فراهـم شـود. درباره 
صفحه بنـدی و فونـت نشـریه تذکـر و پیشـنهاد شـما از سـوی تیـم فنـی مـورد 

بررسـی قـرار خواهـد گرفت.
نشـریه شـما هر هفته چاپ می شـود و در اختیار دانش آمـوزان دبیرسـتان خودمان 

قرار می گیـرد. خدا قـوت. اماممـان را 
سـام برسـانید و دعـا کنیـد تا مـا نیز 
سـعادت دیـدارش از نزذیـک داشـته 

باشیم. از کازرون
بـا سـام و عـرض خـدا قـوت.  

مطالـب نشـریه بسـیار بسـیار عالـی 
اسـت.متنوع و تحلیـل دقیق مسـائل 
سیاسـی با محوریت فرمایشـات مقام 
کلیـه  زحمـات  رهبـری.از  معظـم 

دست اندر کاران بسیار سپاسگزارم .
یکی از نیروهای مومـن و انقابی 
یک سـازه ابتـکاری بـرای توزیـع و در 
نشـریه  دادن  قـرار  دیـد  معـرض 
خط حـزب ا... درپایگاه بسـیج مسـجد 
محل خود سـاخته و تصویـری از آن را 

برای نشریه ارسال کرده است .

واژه کلید

ماجرای آموختن استاد از کودک شش ساله
حدیثـی)1( دربـاره ی کودکی حضـرت هادی اسـت؛ وقتـی معتصم در سـال 218 
هجـری، حضـرت جـواد را از مدینه بـه بغـداد آورد، حضرت هـادی کـه در آن وقت 
شـش سـاله بود، به همراه خانـواده اش در مدینه مانـد. معتصم شـخصی را مأمور کـرد که در 
مدینـه کسـی را کـه دشـمن اهل بیت اسـت پیـدا کنـد و ایـن بچـه را بسـپارد به دسـت آن 
شـخص، تـا او بـه عنـوان معلـم، ایـن بچـه را دشـمن خانـدان خـود و متناسـب با دسـتگاه 
خافت بـار بیـاورد. ایـن شـخص یکـی از علمـای مدینـه را بـه نـام »الجنیـدی«، کـه جزو 
مخالفترین و دشـمن تریِن مـردم با اهل بیـت )( بود بـرای این کار پیـدا کرد و بـه او گفت 
من مأموریـت دارم که تـو را مربی و مـؤدِب ایـن بچه کنم، تـا نگـذاری هیچ کس بـا او رفت و 
آمد کنـد. و او را آن طور کـه ما می خواهیـم، تربیت کـن. بعد از چنـد وقت یکی از وابسـتگان 
دسـتگاه خافـت، الجنیـدی را دیـد و از بچه یـی که بـه دسـتش سـپرده بودند، سـؤال کرد. 
الجنیـدی گفت: بچـه؟! این بچـه اسـت؟! مـن یـک مسـأله از ادب بـرای او بیان می کنـم، او 
بابهایـی از ادب را بـرای مـن بیـان می کنـد کـه مـن اسـتفاده می کنـم! اینهـا کجـا درس 
خوانده انـد؟! ارتبـاط ایـن کـودک با ایـن اسـتاد مدتی ادامـه پیدا کـرد و اسـتاد شـد یکی از 

شیعیان مخلص اهل بیت!   83/5/30        
1(    اثبات الوصیة، ص 230

حدیث شـرح

احکام خمس
 مالیاتـی کـه حکومـت جمهـوری اسـامی بـر اسـاس قوانیـن وضـع می کنـد، هـر چنـد 
پرداخـت آن بر کسـانی که قانون شـامل آنـان می شـود واجب اسـت، و مالیـات پرداختی هر 
سـال از مؤونه ی همان سـال محسـوب اسـت، ولی از خمس )سـهمین مبارکین( محسـوب 
نمی شـود، بلکه بـر آنـان دادن خمس درآمـد ساالنه شـان در زایـد بـر مؤونه ی سـال به طور 

مسـتقل واجب اسـت.
 صرف عـدم توانایـی یـا دشـواری پرداخت خمـس، موجـب فراغت ذمـه و سـقوط تکلیف 
نمی شـود، بنابراین افـرادی که خمـس بر آنهـا واجب اسـت ولـی تاکنـون آن را نپرداخته اند 
و در حـال حاضر هـم توانایـی پرداخـت آن را ندارند و یا بر آنها دشـوار اسـت واجب اسـت هر 
زمانی کـه توانایـی پرداخت بدهی بابـت خمس داشـتند آن را بپردازنـد. این افـراد می توانند 
با دسـت گرداِن مبالـغ بدهی خـود با ولـی امر خمـس یـا وکیـل او، آن را به تدریج بر حسـب 

اسـتطاعت خودشـان از جهت مقدار و زمـان ادا نمایند.
 تأخیر پرداخت خمس از سـال خمسـی به سـال دیگـر جایز نیسـت، هر چند هـر وقت آن 

را بپـردازد ادای بدهی حاصل می شـود.

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

عیادت  رهبر انقالب  از والدین شهداء
  در بخش آی.سی.یوی  بیمارستان خاتم األنبیاء 92/1/30

 من میخواهم این واجب فراموش شده ی اسام را 
به یاد شما و ملت ایران بیاورم: امر به معروف و نهی 
از منکر. همه ی آحاد مردم باید وظیفه ی امر کردن 
به کار خوب و نهی کــردن از کار بــد را برای خود 
قایل باشند. این، تضمین کننده ی حیات طیبه در 
نظام اســامی خواهد بود. عمل کنیم تا آثارش را 

ببینیم.68/10/19
کتاب "واجب فراموش شده" شــامل فرمایشات 
رهبر معّظم انقاب اسامی در موضوع امر به معروف 
و نهی از منکر بوده و در نه فصل تنظیم شده است. 
در فصول یک تا هشــت به ترتیب بــه موضوعات؛ 
ضرورت، وجوب، تاثیر، مصادیــق معروف و منکر، 
شــیوه ی صحیح و موثر، وظیفه ی مردم، وظیفه ی 

مسئولین و هشدارها پرداخته شده است.
فصل نهم نیز به احــکام و اســتفتائات از معّظمٌ له 
پیرامون موضــوع مذکور اختصــاص دارد و در آن 
موارد مبتا به جامعــه نظیر ماهواره، موســیقی، 
تراشیدن ریش، کراوات، طا، و لباس برای مردان، 

نظر به نامحرم و ... مورد اشاره قرار گرفته است.  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

کتاب واجب فراموش شده

هفته سخن

یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولت ها، حل مشکالت معیشتی و اقتصادی 
است. بی شک مردمی که در ســرد و گرم و باال و پایین روزهای این انقالب پای 
جمهوری اسالمی خودشان ایستاده اند بیش از هر ملتی حق دارند تا حل این مشکالت را 

مطالبه کنند.   مطالباتی که تنها راه تحقق آن از مسیر اقتصادی قوی و پویا می گذرد.

مردم باید احساس کنند...
اقتصاد مقاومتی،  مسیر حل مشکالت مردم در نگاه رهبر معظم انقالب؛

وصل به مردم و کوشنده در راه آرمانها
ش و پاسخ پرسـش: امـروز ارتـش در کشـور مـا چـه تفاوتـی بـا ارتـش در حکومت های 

پرس

پیشین دارد؟ 
از روزی که نیروی مسلّحی در این کشور به وجود آمده است تا امروز، در هیچ برهه از 
تاریخ ما، نیروهای مسلّحمان، این قدر وصل به مردم و کوشنده در راه اهداف و آرمانها 
و فداکار برای کشور و مرزها نبوده اند. در این دوره های اخیر، ارتش فقط یک اسم بود. 
کاخ باعظمتی از مقّوا - مقّوای پر زرق و برق - بود. آن جا که میدان عمل بود، معلوم میشد که پوچ 
است. آن جا که نما و منظره بود، البته زیباو پرزرق و برق بود. چه در این دوره های اخیر که رهبران 
خائن، فرماندهان وابسته، روحهای ضعیف و ذلیل در مقابل بیگانگان بر آن حکومت میکردند و 
توده ارتش را که به هرحال بخشی و پاره ای از تن این ملت بود، به نام و رنگ خودشاْن رنگ آمیزی 
میکردند، و چه در دوره های قبل که باز همین طور بود. ارتش ایران، با نام »قّزاق« و »سالدات« 
شروع شده است. با نام بیگانه. با لباس بیگانه. با ترتیبات بیگانه و فرماندهی بیگانه. ارتش ایران آن 
روز که حّکام غیر مردمی بر این کشور حکومت میکردند، یک ارتش غیر مردمی بوده است. اّما 
امروز، به فضل الهی، همان ارتش، همان افراد، همان عنصرهای ایرانی مسلمان، در یک مجموعه 
عظیِم پرافتخارِ مردمی ســازماندهی شده اند و برای عقیده خودشــان، برای ایمانشان، برای 

میهن شان و برای کشورشان کار میکنند. این افتخار است.      72/7/28  
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