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رکودواشتغالدومشکلعمدهکشورومردم
رهبر انقالب پیش از این بارها مسئله اقتصاد و در ذیل آن رکود و مسئله 
اشتغال را به عنوان اولویت اصلی کشور اعالم کرده بودند. از سالها پیش که 
در واکنش به گزارش وزیر بازرگانی دولت هشتم می گویند: »هر وقت شما 
حرف از واردات می زنید، این بند دل من می لرزد.« و چه در سالهای اخیر 
که درباره حل مشکالت اقتصادی تاکید دائمی و همیشگی دارند: »در 

مسئله ی اقتصاد، ما مشکالتی داریم؛ کشور االن در مسائل اقتصادی دچار 
مشکالت عمده ای است که امیدواریم حاال با برنامه های دولت و کارهایی 
که بنا است انجام بدهند، ان شاءا... این مشکالت برطرف بشود. عمده ی این 
مشکالت هم عبارت است از رکود و مسئله ی اشتغال، ]یعنی [ بیکاری؛ 
اینها مهم ترین ها است. ما باید به اینها برسیم، باید به اینها توّجه بکنیم؛ 
یعنی مسئله ی رکود خیلی مهم اســت. 95/3/25« اما حاال فراتر از این 

اولویت ها، حل مشکالت مردم را در صدر همه اولویت های کشور و به تبع 
آن دغدغه مسئوالن عنوان می کنند. گرچه راه حل بسیاری از مشکالت 
مردم هم در همین مسائل اقتصادی نهفته است: »اگر به توفیق الهی، هم 
ملت و هم دولت و مسئوالن گوناگون، بتوانند در مسئله ی اقتصاد کارهای 
درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، 
مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، 

مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند. 95/۱/۱«
جلساتآسیبهایاجتماعیدرمحضررهبرانقالب

یک نشانه مهم برای اهمیت این رویکرد از سوی رهبر انقالب، برگزاری 
جلسات آسیب  های اجتماعی در محضر ایشان با حضور همه سران قوا، 
وزرای مرتبط و مســئوالن بلندپایه در حوزه های اجتماعی و دستور 
اکید ایشان بر پیگیری مشــکالت مردم در این زمینه است: »ما مردم 
 3  را باید عائله ی خودمان بدانیم. ما مســئولین کشــوریم دیگر... 
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ــودکــهیکــیاز»محترمیــن شــروعمذاکــراتازآنجــاب
منطقــه«درمالقــاتبــارهبــرانقــالبگفــتکــه
»رئیسجمهــورآمریــکابــااوتمــاسگرفتــهوازاوخواهش
ــئلهی ــممس ــامیخواهی ــهم ــتک ــهاس ــردهوگفت ک

ــارا ــموتحریمه ــلکنی ــرانحلّوفص ــاای ــتهایراب هس
هــممیخواهیــمبرداریــم.دونقطــهیاساســیدرحــرف

اووجــودداشــت...
بخوانید 2 متنکاملرادرصفحه

»صدراولویتها95/9/6«،اینکلیدواژهایاستکهرهبرانقالباسالمیدرپیحوادثدردناکشهادتزائراندرعراقوتصادفقطار
درمسیرسمنان،درپیامشانبهمسئوالنبرایبیانمیزاناهمیتحلریشهایمصائبومسائلمردماستفادهکردند.»پرهیزازحاشیه
سازی«وتوجهبهمشکالتمردمخواستهایاستکهرهبرانقالببهدفعاتمختلفآنراازمسئوالنمطالبهکردهاند.مشکالتیکهتالمروحی
ایشانرانیزموجبمیشود:»بندهخودموقتیکهبهفکراینجوانبیکارمیافتم]شرمندهمیشوم[.دربعضیازشهرستانهابیکاریباالاست...
وقتیانساناینرامیبیندشرمندهمیشود؛یعنیشرمندگیبندهیحقیرازمالحظهیاینآمارومطالعهیاینحقیقت،ازشرمندگیآنجوانیکه

بیکارمیرودخانهودستشچیزینیست،کمترنیست،بلکهبیشتراست؛اینرابایدبرطرفبکنیم.95/3/۱6«

شتابزدهوبدونضمانت
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مجلسی که دردهای کشور و مشکالت مردم را بشناسد

تذکررهبرانقالببهمسئوالن:

حل مشکالت مر 
در صدر اولویت ها 
دم
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 اعترافافسرسابقسیابهنقشآمریکاو
اسرائیلدرترورشهیدشهریاری

"فیـل جرالـدی"  افسـر سـابق سـازمان مرکـزی 
اطالعـات )سـیا( و بخـش اطالعات ارتـش آمریکا 
"آی آر آی  خبـری  پایـگاه  در  یادداشـتی  طـی 
سـنتر" اذعـان کـرد در روز 28 نوامبـر سـال 
2010 )8 آذر 1389( سـازمان های جاسوسـی 
و اطالعاتـی آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی بـا 
تـرور  بـه  اقـدام  همـکاری گروهـک منافقیـن 
"مجیـد شـهریاری" دانشـمند هسـته ای ایـران 

کردنـد.  |  فـارس | 

 چرارژیمصهیونیستینگرانضعیفشدن
داعشاست؟

"هرتسـی هالیوی" رئیـس سـازمان اطالعات 
نظامـی رژیـم صهیونیسـتی هشـدار داد کـه 
اگـر داعـش ضعیـف شـود، ایـران و حـزب ا...، 
در سـوریه برتـری دسـت خواهنـد یافـت. وی 
 افـزود: چنیـن چیـزی، بـه نفـع "اسـرائیل" 

نیست. |  العالم | 

 آزادیبخشهایزیادیازاطرافشهرحلب
نیروهـای سـوری و مقاومـت در ادامـه عملیـات 
پاکسـازی محـالت جنوبـی بخش شـرقی شـهر 
حلـب سـوریه موفق شـدند بـا ادامه پیشـروی ها 
از محلـه الصاخـور و جبل البـدرو به سـوی محله 
الحلوانیه حرکت کننـد. با آزادی محلـه الحلوانیه 
راه ارتباطـی نیروهـای ارتـش از شـمال شـرق 
حلب بـه سـمت فـرودگاه بیـن المللی این شـهر 
بـاز می شـود و تروریسـت ها در بخـش غربـی 
محلـه الشـعار در محاصـره کامـل قـرار خواهنـد 

گرفـت.  |  فـارس | 

 مقامآمریکایی:خودمانمقصردیدمنفی
ایرانیهاهستیم

یک عضو دموکـرات مجلـس نماینـدگان آمریکا 
با اشـاره به سـابقه سیاسـت های منفی واشنگتن 
در قبـال ایـران، گفـت ایرانی هـا حـق دارنـد کـه 
نـگاه دوسـتانه ای بـه آمریـکا نداشـته باشـند. 
“ارل بلومنوئـر” طـی سـخنان خـود تأکیـد کرد: 
“بـه یـاد داشـته باشـید کـه ایـاالت متحـده بـا 
همـکاری بریتانیـا در سـال 1953 رهبـری را که 
بـا رأی مردمی انتخاب شـده بود، سـرنگون کرده 
و شـاه را در قـدرت قـرار داد. ایـاالت متحـده در 
کنار صدامی قـرار گرفت کـه آنقدر شـرور بود که 
ما )بـرای کنار زدنـش( نظـم خاورمیانـه را به هم 
زدیـم و آن جنگ فاجعه بـار را بـه راه انداختیم. ما 
در حالـی کـه او علیـه ایرانی هـا از سـالح کشـتار 
جمعی اسـتفاده می کـرد، در کنـار او ایسـتادیم. 
خوب بـا توجه بـه این سـابقه، چـه کسـی را باید 
مقصر عـدم نـگاه دوسـتانه ایرانی ها نسـبت به ما 

دانسـت؟”    |  فـارس | 

هفته اخبار
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شتابزدهوبدونضمانت

رهبر انقالب در جواب آن شــخص، اگرچه بر این نکته تأکید 
کردند که اطمینانی به گفته ی آمریکایی ها نیست، اما اجازه ی 
مذاکرات را به مقامات مربوطه دادند. مذاکرات شروع شد و به 
نگارش متنی که امروزه به نام "برجام" می شناسیم هم ختم شد، 
اما پیش بینی رهبر انقالب درست از آب در آمد و »آمریکایی ها 
نه تنها دشــمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش 
دادند! البته می گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع 
جدید است و مذاکره در زمینه ی تحریم هم، فایده ای نداشته 

است. 93/5/22«
آخرین نمونه از اقدامات آنها نیز تمدید یا همان تصویب مجدد 
قانون داماتو است که نقض قطعی برجام است. موضوعی که وزیر 
امورخاجه و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان به عنوان دو 
عضو ارشد تیم مذاکره کننده بر آن تاکید کردند و حتی رسانه 
دولت انگلستان بی.بی.سی هم به آن اعتراف کرد: »در بخشی از 
تحریم های ده ساله ای که در مجلس نمایندگان امریکا تصویب 
شده، آمده که هیچ شرکتی اجازه ی سرمایه گذاری بیش از 20 
میلیون دالر در ایران را ندارد، حــال قرار بوده که پس از برجام 
شرکت های خارجی بتوانند در ایران سرمایه گذاری کنند. در 
نتیجه تمدید این تحریم نقض برجام است.« رهبر انقالب نیز 
در واکنش به این اقدام، هشدار دادند که »اگر این تمدید، اجرایی 
و عملیاتی شود، قطعاً نقض برجام اســت و بدانند جمهوری 
اســالمی ایران حتماً در مقابل آن واکنش نشــان خواهد داد. 

»95/9/3
از سویی دیگر، در کنار بدعهدی ها و تقلب  و خدعه های مقامات 
آمریکایی، یکی از ضعف های درونی، شــتاب زدگی و عجله در 
اجرای سریع تر برجام بوده است. رهبر انقالب، با علم به همین 
موضوع، »سند صیانت« که در حقیقت راه کار و شروط اجرای 
برجام بود را در سه بند و با نُه قید به رئیس جمهور ابالغ فرمودند. 
اولین قیدی هم که رهبر انقالب برای اجرای برجام ذکر کردند، 
گرفتن تضمین کتبی به منظور لغو تحریم ها بود: »الزم است 
تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف های 
مقابل، تدارک شود، که از جمله ی آن اعالم کتبی رئیس جمهور 

آمریکا و اتّحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریم ها است. 94/7/29«
پیش از آن نیز رهبر انقالب بر پرهیز از شــتابزدگی در فرایند 
مذاکرات با هدف مشــورت، بررسی و تبادل نظر بیشتر تأکید 

کرده بودند: »حاال ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان 
نداریم؛ خب، حاال سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین 
نمی آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه ی دیگری 

هفت ماه زمان را عقب انداختند. 94/۱/20«
بر اساس تجربه ی چند سال اخیر، به وضوح می توان دریافت که 
موضوع »تحریم«، به عنوان یکی از ابزارهای فشار علیه ایران، 
همچنان به عنوان یکی از سیاست های محوری ایاالت متحده 
محسوب می شود. کمااینکه جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا 
به صراحت به این مسأله اشــاره کرده و گفت: حفظ معماری 
تحریم ها در حین فراهم آوردن تخفیف از طریق معافیت های 
تحریمی، شرط دوم ما )یعنی برخورداری از توانایی بازگرداندن 
تحریم هــا در صورت عدم پایبنــدی ایران بــه تعهداتش( را 
تقویت می کند. گرچه شکل فشار آوردن بر ایران، بعد از برجام 
تفاوت هایی با پیش از آن داشته است. پیش از برجام، عمده ی 
بهانه ی آمریکا برای تحریم و فشار بر ایران، مسأله ی هسته ای 
بود، اما حاال مقامات آمریکایی، با این بهانه که اگر ایران خواهان 
بهره مندی از عواید برجام اســت، می بایســت در رفتار خود 
تغییراتی ایجاد کند، فشــارها از طریق برجام بر ایران را ادامه 
داده اند. چندی پیــش، وزیرامورخارجه آمریکا در بهانه جویی 
آشکار در مصاحبه با مجله ی فارن افرز به همین موضوع اشاره 
کرد و گفت: "حمایت های ایران از بشــار اسد و حزب ا... لبنان 
مانع اجرای تعهدات بانکی آمریکا در برجام است... ما می توانیم 
در زمینه تکنولوژی و دیگر زمینه ها به ایران کمک کنیم اما این 
موضوع با دخالت ایران در جنگ یمن، حمایت از اسد و حزب ا... و 

آزمایش های موشکی آن و... بسیار سخت شده است."
شاید به همین علت بود که شهریور ماه امسال، رهبر انقالب در 
دیدار با اعضای هیأت دولت، با مالحظه ی همین بدعهدی ها و 
بهانه تراشی های پشت سر هم مقامات آمریکایی، به مسئولین 
توصیه کردند که در اجرای تعهدات عجله نکنند: »این دولت یا 
یک دولت دیگری در آمریکا یا در فالن کشور یک وعده ای به ما 
بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده و مانند اینها هیچ نمی شود 
اعتماد کرد؛ مطلقاً. خیلی خب، او وعده می دهد، شما هم یک 
وعده بدهید... اّما چیز نقدی به او ندهیم که بعد آن وقت در آن 
بمانیم که حاال او جواب خواهد داد به حســاب خودش یا وام 

خودش را ادا خواهد کرد یا نه. 95/6/3«

 بر اساس تجربهی  

چند سال اخیر، به 

وضوح می توان 

دریافت که موضوع 

تحریم، به عنوان 

یکی از ابزارهای 

فشار علیه ایران، 

همچنان به عنوان 

یکی از سیاستهای 

محوری آمریکا 

محسوب می شود. 

کام اینکه جک لو، 

وزیر خزانه داری 

آمریکا به رصاحت 

می گوید: حفظ 

معامری تحریمها در 

حین فراهم آوردن 

تخفیف از طریق 

معافیتهای تحریمی، 

رشط دوم ما )یعنی 

برخورداری از 

توانایی بازگرداندن 

تحریمها در صورت 

عدم پایبندی ایران 

به تعهداتش( را 

تقویت می کند.

شروعمذاکراتازآنجابودکهیکیاز»محترمینمنطقه«درمالقاتبارهبرانقالبگفتکه»رئیسجمهورآمریکابااوتماسگرفتهوازاوخواهش
کردهوگفتهاستکهمامیخواهیممسئلهیهستهایراباایرانحلّوفصلکنیموتحریمهاراهممیخواهیمبرداریم.دونقطهیاساسیدرحرفاو
وجودداشت:یکیاینکهگفتماایرانرابهعنوانیکقدرتهستهایخواهیمشناخت؛دّوماینکهگفتماتحریمهارادرظرفششماهبتدریج

برمیداریم.94/4/2«

عجلهدربررسیواجراوعدمدریافتتضمینکتبیازدولتآمریکادوعاملمهمعدمتوفیقبرجام؛

جنبش دانشجویی یا به همان تعبیر درست تر:  بیداری دانشجویی چیز جدیدی نیست... متعلّق به محیط دانشگاه است. این بیداری، 
خصوصیاتی دارد... و نتایجی بر آن مترتّب می شود... خصوصیِت بسیار مهّمش این است که در مقابل مظاهری که ازنظر فطرت انسانی 
زشت است - مثل ظلم،  زورگویی، تبعیض،  بی عدالتی، تقلّب،  دورویی و نفاق - حّساسیت منفی دارد و آن را دفع می کند... بر این 
حرکت، فقط احساسات حکومت نمیکند؛  بلکه ضمن این که احساسات هست، منطق و تفّکر و بینش و تحصیل و میل به فهمیدن و 

تدقیق هم در آن وجود دارد. البته شّدت و ضعف دارد... این حرکت دانشجویی، به این انقالب خیلی هم خدمت کرده است.   78/9/1

#جنبش_دانشجویی
جنبش دانشجویی ظلم و نفاق را دفع می کند

کلید
واژه



نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیاتهایمذهبی

هفته سخن

»قانوناساسی«،ضامنحفظنظامیاسالمی

»مناسباتغلطاقتصادی«مردمراناامیدمیکند

قانون اساسی ما بسیار خوب و پیشــرفته است. قانون اساسی از جمله  همان چیزهایی اســت که دشمنان ما آن را 
آماج حمالت خود قرار داده اند؛ چون این قانون اساسی با این خصوصیات و با این تقسیم قدرت میتواند کشور را به 
سامان برساند و جامعه را پیش ببرد. این قانون اساسی میتواند ضامن حفظ نظام اسالمی باشد؛ نظامی که پاسخگوی 
نیازهای مادی و معنوی انسان هاســت. این قانون اساسی میتواند ذهن ها را اشــباع و اقناع کند و جسم ها را به رفاه 
مادی برســاند؛ میتواند دنیا و آخرت مردم را آباد کند. بر اساس این قانون اساســی، امروز کشور در حال حرکت و 

پیشرفت است.    84/2/11

وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، رانت خواری رواج داشته باشد،  سوءاستفاده از قدرت برای به دست آوردن 
ثروت های بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می شود. کشاورزی که زحمت 
می کشد، صنعتکاری که تولید می کند، سرمایه داری که سرمایه گذاری می کند، معدنکاری که عرق می ریزد، معلمی که در 
مدرسه درس می گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می کند... این که ما گفتیم و تأکید کردیم که باید با مفاسد اقتصادی و 

قاچاق مبارزه شود، به خاطر این است که این پدیده ها  اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب های جدی می کنند.   83/4/15

12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی

اینپدیدههاجلویپیشرفتکشوررامیگیرند...

بازخوانی

مطالبه
رهبری

۱6آذربرایدانشجویضدآمریکاست
شانزدهآذرسالروزکشتاردانشجویاندراعتراضبهدخالتهایآمریکاوروزدانشجو

در کشور ما ]جنبش دانشجویی[ تاریخ بسیار  تتاریخی
روای

جالبی دارد. ایــن را از این جهــت می گویم و 
رویش تکیه میکنم که ایــن حرکت باید ادامه 
پیدا کند و این چیزی نیست که بتواند متوقف 
بشود... این جنبش دانشجوئی در کشــور ما در تاریخ 
ثبت شده و شناخته شده  خود، همیشه ضد استکبار، 
ضد ســلطه، ضد اســتبداد، ضــد اختناق و بشــدت 
عدالتخواه بوده است. این ممیزات جنبش دانشجوئی ما 
از روز اول اســت تا امــروز. اگر کســی مدعی جنبش 
دانشجوئی باشد، اما این ممیزات را نداشته باشد، صادق 
نیست. دست جنبش دانشــجوئی نمیتواند در دست 
کسانی باشد که در فلســطین قتل عام میکنند... این 
جنبش دانشجوئی نیست. جنبش دانشجوئی خصلت و 
خاصیتش در کشــور ما الاقل اینجور اســت که ضد 
اســتکباری، ضد ســلطه، ضد دیکتاتــوری و طرفدار 
عدالت است. شروع این حرکت یا مقطع شناخته شده  
این حرکت، همین 1۶ آذر اســت. جالب اســت توجه 
کنید که 1۶ آذر در سال 32 که در آن سه نفر دانشجو 
به خاک و خون غلتیدند، تقریبا چهار مــاه بعد از 28 
مرداد اتفاق افتاده؛ یعنی بعد از کودتای 28 مرداد و آن 
اختناق عجیب - سرکوب عجیب همه  نیروها و سکوت 

همه - ناگهان به وسیله  دانشجویان در دانشگاه تهران 
یک انفجار در فضا و در محیط بــه وجود می آید. چرا؟ 
چون نیکسون که آن وقت معاون رئیس جمهور آمریکا 
بود، آمد ایران. به عنوان اعتــراض به آمریکا، به عنوان 
اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودند، 
این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات 
میکنند، که البته با ســرکوب مواجه میشــوند و سه 
نفرشان هم کشته میشوند. حاال 1۶ آذر در همه  سالها، 
با این مختصــات باید شــناخته شــود. 1۶ آذر مال 
دانشــجوی ضد نیکســون اســت، دانشــجوی ضد 

آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است.  87/9/24 

جنبش دانشجوئی 

خصلت و خاصیتش 

در کشور ما الاقل 

اینجور است که ضد 

استکباری، ضد سلطه، 

ضد دیکتاتوری و 

طرفدار عدالت است
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۱  این ملت، این کشــور، این مرزها، این فضای 

زندگی، عائله  ما است.   به مسئله ی آسیبهای اجتماعی 
در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب 
در داخــل خانواده ی خــود ما بــود، آن جور نگاه 
می کردیم. اگر بنده یک بچه ی معتاد داشته باشم 
چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری 
از خانه داشــته باشــد چه حالی دارد؟ تصورش را 
بکنید، اگر این دختر از خانه ی دیگری هم فرار کرد، 
ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو 
طبیعتاً نداشته باشیم... ما باید به این قضیه در سطح 
جامعه حساس باشیم و به فکر عالج باشیم... ما در 
واقع اهتماممان به وضعیت مردم مثل اهتماممان 
به داخــل خانــواده ی خودمان باشــد.95/2/۱۱«
وظیفهنیروهــایمومنوانقالبــیدربرابر

مشکالتمردم
اما وظیفه نیروهای مومن و انقالبــی در قبال این 
مسائل چیســت؟ جوان حزب اللهی چه رسالتی 
باید بر دوش خود احســاس کند؟ »جوانهای عزیز 
ما بایســتی این رویِِش مبارِک روحّیه ی انقالبی را 
ادامه بدهند. بحثها و جنجالها و حاشیه سازی ها و 
پرداختن به چیزهای کوچک و جزئی و مانند اینها 
مسئله ی کشور نیست؛ مسئله ی کشور، روحّیه ی 
انقالبی است؛ مسئله ی کشور، جهت گیری انقالبی 
اســت؛ و از لحاظ عملی و برنامه ریزی، مســئله ی 
کشــور، اقتصاد اســت که بارها عــرض کرده ایم، 
پیشرفت علمی است که بارها عرض کرده ایم و اتّحاد 
و انسجام آحاد ملّت است که این را هم بارها عرض 
کرده ایم. اینها مسائل اصلی کشور است. 95/8/26« 
راهحلعبورازمشکالتدربرابردیدگانمسئوالن

»راه عبور از همه ی مشــکالتی که برای کشــور 
محتمل است، چه در این دوره، چه در ده  سال دیگر، 
چه در پنجاه  سال دیگر، این است که کشور از درون 
مستحکم باشد. ببینید چه جوری استحکام حاصل 
میشود. اســتحکام داخلِی نظام، اساس کار است؛ 
هم استحکام سیاسی، هم استحکام اقتصادی، هم 
اســتحکام فرهنگی، و هم باالتر از همه استحکام 
روحی و روانی افراد، بخصوص نخبگان و بخصوص 
مسئوالن ارشــد کشور. این اســتحکام اگر وجود 
داشته باشد، هیچ خطری کشور را تهدید نمیکند. 
95/8/26« با ایــن روحیه و با ایــن هدف گذاری 
انتظار رهبر انقالب از مدیران جامعه و مســئوالن 
نیز مشــخص اســت. »اّوالً با گفتن و حرف زدن 
حل نمیشود؛ اقدام و ابتکار و عمل الزم است. ثانیاً 
]حلّ [ مشــکالت مجموعه ی اقتصادی کشور را 
در درون کشــور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم 
عبارت است از تولید. 9/2/94« و »انتظارم... کارهای 
فوق العاده است؛ یک کارهایی هست که کارهای 
طبیعی دستگاه شما است و باید انجام بدهید، البد 
هم انجام می دهید، بعد از این هم انجام می دهید؛ 
این چیزی نیســت که ما را قانع کند؛... یک کار 
فوق عادت انجام بگیرد، یک تالش مضاعف انجام 

بگیرد. 95/2/۱۱« 

چندهفتهپسازوقوعکودتایآمریکایی-انگلیسی28مرداد۱332اعالمشدروابطایرانوبریتانیاازسرگرفتهخواهد
شدوریچاردنیکسونمعاونوقترییسجمهوریآمریکابرایدیداررسمیبهایرانخواهدآمد.دانشجویاننسبتبه
اینوقایعدستبهاعتراضزدندکهدرجریانایناعتراضاتسهدانشجودرروز۱6آذربهدستنیروهایامنیتیحکومت

پهلویکشتهشدند.



)(سیاستامامرضا
درحادثهولیعهدی

در حادثه ولیعهدی، امام هشـتم علی بن 
موسی الرضا)علیه السـالم(... چهـره ای به 
خـود می گرفت کـه گویـی بـا دسـتگاه خالفت، 
ـر بن َخـاّلد از امام  مخالف اسـت... یک نمونه ُمعمَّ
هشـتم نقل می کند که مأمـون به امـام می گوید 
اگر ممکن اسـت به کسـانی که از او حرف شـنوی 
دارنـد در بـاب مناطقی که اوضاع پریشـان اسـت 
چیزی بنویـس و امـام اسـتنکاف می کنـد و قرار 
قبلـی که همـان عـدم دخالت مطلـق اسـت را به 
یـادش مـی آورد.)۱( نمونـه بسـیار مهـم و جالـب 
دیگر ماجـرای نماز عید اسـت کـه مأمـون به این 
بهانه که »مردم قـدر تو را بشناسـند و دلهای آنان 
آرام گیـرد« امـام را بـه امامـت نمـاز عیـد دعوت 
می کند. امام اسـتنکاف می کنـد و پـس از این که 
مأمون اصـرار را بـه نهایت می رسـاند، امـام به این 
شـرط قبول می کند که نمـاز را به شـیوه پیغمبر 
و علی بن ابی طالـب بـه جـا آورد و آنگاه امـام از این 
فرصت چنـان بهـره ای می گیرد کـه مأمـون را از 
اصرار خود پشـیمان می سـازد و امـام را از نیمه راه 
نمـاز بـر می گردانـد)2(، یعنی بـه ناچـار ضربه ی 
دیگـری بـر ظاهـر ریاکارانـه  دسـتگاه خـود وارد 

می سازد. 63/5/۱8
(عیونأخبارالرضاعلیهالسالم،ج2،ص۱66.

2(اإلرشاد،ج2،ص264.

س:بعضیاززنانبرایتأمینهزینههای
زندگــیخانوادگیخوددرآرایشــگاهها
کارمیکنند،آیاایــنکارترویجبیعّفتی
ویاتهدیدیبرایعّفتجامعهیاســالمی

محسوبنمیشود؟
ج: آرایش کردن زنان فی  نفسه و اجرت گرفتن 
در برابر آن اشــکال ندارد به شــرطی که به 

منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
س:آیــاجایزاســتشــرکتهادربرابر
واســطهگریومقاطعهکاریکهبینصاحب
کارازطرفیوکارگرانوبّناهاازطرفدیگر،

انجاممیدهند،اجرتدریافتکنند؟
ج:گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشــکال 

ندارد.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

اگر نســل ها بخواهند فرآورده های ذهنی و فکری خود را به نسل های بعدی منتقل کنند و 
جامعه از گذشته خودش بخواهد سود ببرد، این فقط با خانواده ممکن است. در محیط خانواده 
است که اول بار هویت و شخصیت یک انسان بر اساس فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد و این 
پدر و مادرند که به طور غیر مستقیم و بدون اینکه خود آنها تصنعی به کار ببرند، به طور طبیعی 
محتوای ذهن و فکر و عمل و اعتقادات و مقدسات را به نسل بعدی منتقل می کنند. 90/2/2۱

هویتوشخصیتدرخانوادهشکلمیگیرد

ایـرانی خانواده

مجلسی که دردهای کشور و مشکالت مردم را بشناسد

یک تابلو در شبستان مسجدی در نزدیکی 
پل خواجــوی اصفهان بــرای خط حــزب ا... 
اختصاص دادیم. مسجدی که نمازگزار زیاد داره 
و یک مسجد دیگه در یک نقطه دیگه از شهر که 
اونم کارهاش دست بچه های ما است.نشریه که 
منتشر میشه بالفاصله چاپ و نصب میکنیم ... 
چند وقته منظم این کار انجام میشه. لطفا بین 

شماره ها فاصله  نداشته باشید. 
رشیددینپرور: سالم واقعا بهترین نشریه 
ای اســت که تا حاال دیدم و بنده بهره ها ازش 

میبرم. 
با سالم و خداقوت و تقدیر و تشکر که این 
کار انقالبي را مستمر انجام مي دهید و به نظر بنده 
این نشریه همانند اعالمیه های امام )ره( به همان 
اندازه اهمیت دارد و باید جوانان مومن انقالبي به 
این نکته توجه داشته باشند و به نظر حقیر در 
حال حاضر بزرگترین فتنه "گوش نکردن و عمل 
نکردن به بیانات و فرامین رهبر عزیزتر از جانمان 

هست " مواظب و بابصیرت باشیم. 
سالم وخســته نباشید. ازنشــریه والیی 
شماکه حول بصیرت ووالیت مداری است کمال 
تشکرراداریم إنشاءا... توفیق بودن با حسین زمان 
شامل حال همه شــود. اجرتان باخداوند منان. 

الرستان فارس  

مجلس دولتی و مجلس ضد دولتی یعنی چه! اینها دوقطبی های کاذب است. با یکایک ملت ایران 
تماس بگیرید و بگویید آیا مجلسی میخواهید که دردهای کشور را...، مشکالت مردم را بشناسد 
و بخواهد آن را حل کند یا مجلسی که طرف دار زید یا عمرو باشد. جواب چیست از طرف مردم؟ 
معلوم اســت که مردم آن اولی را میخواهند... مجلسی که به عزت ملی و استقالل ملی اهمیت 
بدهد و عزت ملی را پایمال نکند...؛ بِایستد در مقابل طمع ورزی و زیاده خواهی استکبار.  94/12/5
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
)دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای(

ارتـبـاطبـانـشـریهجـامـــعـهمـؤمــنوانـقــالبــی
خطحزبا...

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

ممکن است عناصری فاسد در 
دانشگا ها نفوذ کنند

آنچه کراراً تذکر داده ام، و رمز پیروزی اســت؛ اتحاد 
گروههای دانشجویی و تشکیل یک گروه اسالمی- 
ملی است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه 

بیفکنند، و شما جوانان عزیز را- که امید کشور هستید 
و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست- به 
تباهی بکشــند و نگذارند در راه تعالی کشــور قدم 
بردارید، و به علم و ادب- که مایه پیشرفت و رهایی از 
استعمار و استثمار نو و کهنه است- اشتغال پیدا کنید. 

و باید بدانید اختالف و تفرقه سرچشمه تمام بدبختیها 
و اسارتهاست. ممکن است عناصر فاسدی در دانشگاه 
و ســایر مدارس در بین جوانان ما نفــوذ کنند و با 

برنامه ای حساب شده تفرقه افکنی کنند.   
امام خمینی)ره(، ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

انتشارتصویرکمتردیدهشدهازسخنرانیحضرتآیتا...خامنهای
درافتتاحیهمجلسدومبهمناسبتشهادتآیتا...مدرسوروزمجلس

جوانانرابوسیلهمسائلمعنوی
بهمسجدجذبکنید

راه جـذب جوانهـا ]بـه مسـاجد[ تصـّرف دل 
جـوان اسـت. دل جـوان یـک قیامتی اسـت، 
اوضاعـی اسـت. گرایـش جـوان بـه معنویّـت 
یکـی از آن رازهـای بـزرگ الهـی اسـت. یـک 
حرف معنـوی را بـرای امثال بنده کـه بگویند، 
خـب گـوش می کنـم، حّداکثـر اندکـی تأثّـر 
پیـدا میکنـم، ]اّمـا[ همـان حـرف را بـه یـک 
جـوان بزننـد، منقلـب می شـود، از ایـن رو 
بـه آن رو می شـود. دل جـوان حقیقت پذیـر 
اسـت، دل جـوان بـه فطـرت الهـی نزدیـک 
اسـت...  جاذبه  جـوان در مسـجد اینها اسـت. 
َوااّل حـاال یـک وسـیله  بـازی هـم آنجـا فراهم 
اسـت  بنـا  اگـر  خـب  گذاشـتیم،  کردیـم، 
 بـرای بـازی بیایـد، بـرود در باشـگاه بـازی 

کند. 95/5/3۱

 وقتی شــما کاری را برای خاطر پول، 
برای خاطر هوای نفــس... با آن نام، با آن 
یاد؛ این قهراً جهتــش هم، جهِت همان 
چیری اســت که نام و یــاِد او را در حین 
شــروع این کار بر زبان یا در مغز خطور 
دادید. کاری که با یاد پول انجام می گیرد 
و برای پول، جهتش جهت پول در آوردن 
است... اصاًل کار در جهت گیری، آن چنان 
حرکت می کند که جز پــول هیچ چیز 
دیگری برایش مطرح نیست. اما کاری که 
با نام خدا، با یاد خدا شروع می شود، جهت 
گیری اش هم جهت گیری خدایی ست، 

جهت گیری اش هــم جهت گیری طبق 
فرمان خدا و مناسب با امر پرودگار است 
به ما می گویند که حتی ذبیحه را وقتی 
که می ُکشــید، با نام خدا بکشید. یعنی 
ضروری ترین، اّولی ترین نیاز شــما که 
خوراک شماســت؛ بایســتی با نام خدا 
باشــد، برای خدا باشد. شکمت را هم که 
پُر می کنی، برای خدا باید پُر کنی. نتیجه 
این می شــود که شــکم پر کردن اصل 

نیست، خدا اصل است. 
منبع: 

کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

اولیتریننیازهاهمبایدبایادخداباشد
کاریکهبانامخداشروعمیشودجهتگیریاشخداییاست...

حزبا...ایناست
کسبهایحرام


