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خون  شیخ نمر دامان سیاستمداران این رژیم را خواهد گرفت     |      این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح  شهیدشیخ النمر باقر النمر

تنها کار او، انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکِر برخاسته از تعصب و غیرت دینی بود. خداوند متعال از خون بی گناه نمی گذرد و خون به ناحق ریخته، بسیارسریع 
دامان سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد گرفت. جهان اسالم و همه ی دنیا باید نسبت به این قضیه احساس مسئولیت کنند. یقیناً شهید شیخ نمر مورد تفضل 

خداوند خواهد بود و بدون شک دست انتقام الهی گریبان ظالمانی را که به جان او تعّدی کردند خواهد گرفت و این همان چیزی است که مایه ی تسلّی است.     94/10/13
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برای کارگزاران نظام اسالمی وظیفه ای باالتر از »خدمت به مردم« 
وجود ندارد: »گفتمان اصلی دولت اســالمی همین خدمت است؛ 
اصالً فلسفه ی وجود ما جز این نیست؛ ما آمده ایم خدمت کنیم به 

مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه غافل کند. 92/6/6«

پرداختن به حاشیه ها توسط مدیران کشور ممنوع
 از این رو »دولتی ها هم مراقب باشــند، دودســتگی در مردم به وجود 
نیاورند، حاشیه ســازی نکنند، بعضی حرفهای غیرالزم مطرح نشود. 
93/10/17« مردم »مشــکالت« زیادی دارند که بایــد با برنامه ریزی و 
تالش شبانه روزی مسئولین حل شــود: »مردم از دعواهای سیاسی و 

اختالفات سیاسی و من خوبم و تو بدی خسته اند؛ مردم این چیزها را 
دوست نمی دارند... مشکالت فراوانی وجود دارد که باید برطرف شود؛ 
گره هایی هست که باید باز شود. در کشــور باید فساد ریشه کن شود؛ 
تبعیض نباشد؛ به طبقه ی مستضعف و محروم - بخصوص مستضعفین 
بی دست و پا - به طور ویژه توجه شــود؛ اینها وظایف اسالمی ماست... 
84/3/25«  و از دیگر ســو »برای مردم هزینه و مشکل درست نکنند، 

دغدغه آفرینی نکنند، مردم را دچار تشویش و نگرانی نکنند. 92/2/7« 

شرمندگِی رهبر
مسائل کشــور هم برای همه روشن هســتند: »مسئله ی کشور، 

روحّیه ی انقالبی است؛ مسئله ی کشور، جهت گیری انقالبی است؛ 
و از لحاظ عملی و برنامه ریزی، مســئله ی کشــور، اقتصاد است... 
پیشرفت علمی است... اینها مسائل اصلی کشور است. 95/8/26«  
مشکالت اقتصادی فشار زیادی بر مردم به خصوص اقشار مستضعف 
جامعه وارد کرده است. »رکود اقتصادِی« ناشی از مشکالت بخِش 
»تولید« عمال موجب نابســامانی وضعیت اشــتغال و بدتر شدن 
وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم شده است تا جایی که رهبر 
انقالب از لفظ »شــرمندگی« برای بیان این مســائل استفاده می 
کنند: »مدام همه ی ما میگوییم؛ دولتی میگوید، مجلسی میگوید، 
اقتصادداِن آزاِد روزنامه ای میگوید، کــه فالن درصد از کارخانه ها 
تعطیلند یا مثالً کمتر از نصف ظرفّیــت کار میکنند. خب باالخره 
چه میشود؟ باالخره باید اینها راه بیفتد، باید کار بکند؛ اگر کار کرد، 
اشتغال به وجود خواهد آمد. این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری 
جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشــتر است؛ این را 
شــما بدانید. بنده خودم وقتی که به فکر این جوان بیکار می افتم 

]شرمنده میشوم [. 95/3/16«

م ا...
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حرکت  9 دی  بساط فتنه گران را در هم پیچید

پاداش این محاکمه  هزار اعدام است!
بازخوانی   |  3

خبر  |  2

اتکای خودتان را هر روز به خارج کم کنید 
کالم امام  |  4

گزارش هفته

سخن هفته

پس از جنگ های ایران و روس، که منجر به شکست ایران و 
واگذاری بخش های مهمی از سرزمین ایران به قوای تزاری شد، 
همواره این پرسش برای کارگزاران حکومتی و دولتی مطرح بود 
که علت شکست ایران چه بوده است؟ عباس میرزا که به عنوان 

یکی از اصلی ترین چهره های حکومتی این جنگ ها شناخته  
می شود، غمگینانه از ژوبر، سفیر ناپلئون بناپارت در عثمانی و 

ایران درباره ی علت این شکست چنین می پرسد...
2  بخوانید متن کامل این گزارش را در صفحه 

اقتصاد رشد خواهد کرد اگر...
برای رونق اقتصادی به امکانات درونی کشور نگاه کنیم و استعدادها را و ظرفّیت ها را بشناسیم

»گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کرده اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است... 
اما آنچه که الزم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این 
آن چیزی است که وظیفه ی ما است 95/1/1« این عبارات بخشی از پیام نوروزی رهبر انقالب خطاب به ملت ایران بود. پیامی که در 
آن »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« به عنوان شعار سال 95 انتخاب شده بود. شعاری که »اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی شده و 

درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه های آن را مشاهده خواهیم کرد. 95/1/1«

هشدار نصرا... نسبت به توطئه رسانه ها علیه اسالم

رهبـر معظـم انقالب : مسـئولین محتـرم دولتی آخر سـال 95 میتواننـد بیایند گـزارش بدهند که 
مـا ایـن چند هـزار کارگاه و کارخانـه و مزرعـه و دامـداری و امثال اینهـا را احیاء کردیـم. مردم هم 
ببیننـد و حـس کننـد. وقتی مردم حـس کردند، آن وقـت اعتماد و اطمینـان پیدا میکننـد. 95/1/1

بهمرگزارش به مردم



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

  هشدار سید حسن نصرا... نسبت به توطئه 
رسانه های غربی  علیه دین اسالم

  دبیـرکل حـزب ا... لبنـان بعضـی از رسـانه ها اصرار 
دارنـد از کلماتـی مانند اسـالم تنـدرو و گـروه های 
تنـدروی اسـالمی یـا تروریسـم اسـالمی  اسـتفاده 
کننـد، همانطور کـه داعـش را هـم دولت اسـالمی 
می خواننـد. در واقع ایـن تبلیغات بخشـی از توطئه 
و حمالت ضـد اسـالم اسـت و مـا بایـد در ایـن باره 
هوشـیار باشـیم. چیـزی به نـام دولـت اسـالمی به 
عنـوان داعش وجود نـدارد. بین اسـالم با تروریسـم 
و افراط گرایی تناقض وجود دارد. یک اسـالم بیشـتر 
نداریم که همان اسـالم قرآن و اسـالم پیامبر اسـالم 
)ص( اسـت و در مقابـل آن گروه هـای تروریسـتی 

و تکفیـری قـرار دارنـد. |  خبرگـزاری صداوسـیما |

 توصیه یک ایرانی-آمریکایی  به ترامپ: 
با مخالفان داخلی حکومت ایران ارتباط بگیر!

ری تکیه، عضو  ارشـد شـورای روابط خارجی آمریکا 
ضمن توصیه به ترامـپ درباره اتخاذ رویکـردی برای 
لطمه زدن بـه ایران نوشـت: آمریـکا همـان کاری را 
کـه در لهسـتان انجـام داد بایـد در ایـران نیـز اتخاذ 
کـرده و با مخالفـان داخـل این کشـور روابـط برقرار 
کنـد. آمریـکا در داخـل ایـران یـاران آمـاده ای دارد 
که بایـد تالش کنـد آن ها قـدرت گیرنـد. همچنین 
بایـد ایـران را از عـراق دور کـرد. هـرگاه عراقی هـا 
خـود را از سـلطه ایـران رهـا سـازند، شـاید مسـیر 
بازگشـت بـه جهـان عـرب را یافتـه و دوبـاره مبدل 
بـه مانعـی برابـر ایـران قدرتمنـد شـوند. |   فـارس | 

 واکنش فعال سیاسی اصالح طلب به نامه 
خیانت آمیز 30 وطن فروش به ترامپ

حمیدرضا جالئی پـور فعال سیاسـی اصالح طلب 
در واکنش به اقدام خائنانه سـی نفـر از ضدانقالب 
کـه در نامـه ای بـه ترامـپ درخواسـت تشـدید 
تحریم هـا و اسـتفاده از همـه گزینه هـا علیـه 
ایـران را داشـتند، نوشـت: مـن اصالح طلبـم ولی 
اگـر کشـور ایـران و جـان و امنیـت ایرانیـان بـه 
خطـر بیفتـد، بـه عنـوان تنهـا مـردی کـه از یک 
خانـواده شـهید باقـی  مانـده زیـر فرماندهـی 
آیـت ا... خامنـه ای بـه جبهـه مـی روم. |   تسـنیم | 

  روایت رسانه های آمریکایی
 از نقشه احتمالی ترامپ درباره برجام

بیزینس اینسـایدر: ترامپ برجـام را پـاره نخواهد 
کرد اما بـرای شکسـت ایـران، یک محیط سـمی 
بـرای سـرمایه گذاری در ایـران ایجـاد می کنـد و 
از قـدرت نـرم بـرای منصـرف کـردن شـرکت ها 
و متحـدان آمریـکا از سـرمایه گذاری در ایـران، 
اسـتفاده خواهد کرد. پایگاه تبلت مگزیـن: ترامپ 
سیاسـتی را در قبال برجـام دنبـال می کند که هم 
به توافـق بهتری دسـت یابـد و هـم ایـران را برای 
همیشـه پای میز مذاکرات نگهـدارد.|  جام نیـوز |  

هفته اخبار
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قدرت خدا پشت سر آدمهای تنبل نمی آید؛ پشت سر ملّتهایی که حاضر نیستند فداکاری کنند نمی آید. قدرت خدا پشت سر آن 
کسانی می آید که وارد میدان میشوند، حرکت میکنند، تالش میکنند، خودشان را برای همه کار آماده میکنند؛ اینها مّتکی اند به قدرت 
الهی. االن ۳۷ سال، ۳۸ سال است که دارند از همه ی امکانات استفاده میکنند برای اینکه این رویش مبارک را، این جمهوری اسالمی را، 
این انقالب مجّسم را شکست بدهند و نتوانسته اند؛ اهلَلُ َموالنا. ملّت ایران در صحنه است. ، ملّت در میدان است. در میان این ملّت، زمره ی 

عظیمی حضور دارند که حاضرند جانشان را فدا کنند؛ این همان چیزی است که قدرت خدا را می آورد پشت سرِ انسان.   95/3/3

# حضور_ مردم _ در_ صحنه              
حضورمردمقدرتخدارامیآورد

کلید
واژه

اقتصاد رشد خواهد کرد اگر...

عباس میرزا تشخیص درد و  علت شکست ایران را عقب افتادگی 
از کاروان علم و پیشــرفت دنیا فهمیده بود. او راه چاره را، اعزام 
جوانان بــه خارج از کشــور و تحصیل علوم و فنــون روز دنیا 
می دانست. روشی که در نهایت به شکل گیری گروه یا طبقه ای 
به نام روشنفکران غربگرا انجامید. اما این جماعت منورالفکر هم 
دردی از درهای  کشور را دوا نکردند. بعد از او، امثال امیرکبیر 
نیز اقدامات مثبتی برای پیشــرفت ایران انجام دادند و حتی 
مستشارانی از کشورهای غربی هم به اسم توسعه یافتن ایران 
به این ســرزمین آمدند و پول های هنگفتی بــه جیب زدند 
و نســخه های عجیب و غریبی هم صادر کردنــد، اما در نگاه 
کالن، این اقدامات نه تنها موجب پیشــرفت ایران نشد، بلکه 
به عقب ماندگی بیشتر ایران در عهد قجری و پهلوی انجامید. 
چرا؟ به دلیل اینکه »در یک دوران طوالنــی، ژِن ناتوانی، ژِن 
نمی توانیم، ژِن وابســتگی به دیگران را در ما تزریق کردند؛ در 
یک دوران طوالنی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی... نتیجه این 
شــد که ما به عنوان یک ملّت، هویّتمان در ذیل غرب تعریف 
شد. 95/7/28« در همه ی نسخه های تجویزی برای پیشرفت، 

وابستگی ایران به غرب محور اصلی بود.
این چرخه اما با ظهور انقالب اســالمی به انتهای خود رسید. 
در واقع بزرگترین هنر امام )ره( و انقــالب او آن بود که چرخه 
»وابســتگی به غرب« برای پیشــرفت را حــذف، و جای آن، 
روحیه ی »خودباوری و اعتماد به نفس« را زنده کرد. »انقالب 
اسالمی یک تحّول عظیم ایجاد کرد... در انقالب، خودباوری و 
اعتماد به نفس، به جنِگ وابســتگی رفت... انقالب ]موجب [ 
برافراشــتن قِد خودباوری و سینه ســپر کردن خودباوری در 
مقابل روحیه ی وابستگی و ورشکستگی قبلی شد 95/7/28« 
همین موضوع هم موجب شد که پیشرفت های معتنابهی در 
عرصه های سیاســی و فرهنگی و اقتصادی رقم بخورد. گرچه 
هنوز هم با چالش هایی مواجهیم که مهم ترین و اصلی ترین آن 

در چند سال اخیر را می توان در حوزه ی اقتصاد دانست.
حال سؤال آن است که چالش های اقتصادی ما کدام هاست و 
راهکار برون رفت از آن چگونه است؟ آیا نمی توان بر این چالش ها 
و ضعف ها فائق آمد؟برای پاسخ به این سؤال باید به ابتدای این 

گزارش بازگردیم. بخش عمده ای از مشکالت کشور، به »شیوه و 
روش سیاستگذاری« در امر پیشرفت کشور باز می گردد. منازعه 
اصلی در عرصه اقتصاد، همچنان که گفته شد، منازعه دو جریان 
وابســتگی )غرب گرایان( و بوم گرایان)استقالل گرایان( است. 
»در نگاه کالن به اقتصاد کشــورمان دو جور نگاه وجود دارد... 
یک نگاه می گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفّیت های 
درون کشــور و درون مردم تأمین بکنیم... نگاه دّوم به اقتصاد 
کشور نگاه به پیشــرفت اقتصاد با اســتفاده از کمک بیرون از 
مرزها است؛ می گوید سیاست خارجی مان را تغییر بدهیم تا 
اقتصاد ما درست بشود، با فالن مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد 
رونق پیدا کند... امروز شرایط کشــور به ما نشان داده است که 
این نگاه دّوم یک نگاه کامالً غلط و عقیم و بی فایده است. 94/1/1« 
عقیم و غلط بودن نگاه دوم، مبتنی بر تجربه ی تاریخی اســت 
که ملت ایران، همواره در طول 200 ســال اخیر آن را آزموده و 
ناکارآمدی آن را به عینه دیده است. امروز که موارد متعدد نقض 
برجام از ســوی آمریکایی ها مالحظه می شود، بیشتر و بهتر 
از گذشــته می توان به عقیم بودن این نسخه ها و »نقطه های 
خیالی« پی برد. شاید به همین علت بود که رهبر انقالب در پایان 
»سند صیانت«  ابالغی به رئیس جمهور محترم، صراحتا مرقوم 
فرمودند: »گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت 
کنونی جز بــا جّدی گرفتن و پیگیــری همه  جانبه ی اقتصاد 

مقاومتی میّسر نخواهد شـد. 94/7/29«
حال می توان دریافت که از دل همین نگاه و نســخه های 
اشتباه "اولویت های اشتباه" هم بیرون می آید. عباس میرزاها 
تصور می کردند با اعزام دانشــجو به فرنگستان می توانند 
موجب پیشــرفت ایران شــوند، حال نیز تفکری اشتباه 
می پندارد با ورود مظاهر سطحی یا غیر زیربنایی پیشرفت 
مانند ماشین آالت یا وسائل پیشرفته حمل و نقل، می توان 
به توسعه دست یافت. اما مبتنی بر نگاه بوم گرایانه، »پیشرفت 
اقتصاد را باید از ظرفّیت های درون کشور و درون مردم تأمین 
بکنیم... برای رونق اقتصــادی نگاه کنیم به امکانات درونی 
کشور و استعدادها را و ظرفّیت ها را بشناسیم، آنها را بدرستی 

به کار بگیریم، ]آن وقت[ اقتصاد رشد خواهد کرد. 94/1/1«

 در نگاه کالن به اقتصاد 

کشورمان دو جور 

نگاه وجود دارد... یک 

نگاه می گوید که ما 

پیرشفت اقتصاد را 

باید از ظرفّیت های 

درون کشور و درون 

مردم تأمین بکنیم... 

نگاه دّوم به اقتصاد 

کشور نگاه به پیرشفت 

اقتصاد با استفاده 

از کمک بیرون از 

مرزها است؛ می گوید 

سیاست خارجی مان را 

تغییر بدهیم تا اقتصاد 

ما درست بشود، با فالن 

مستکرب کنار بیاییم 

تا اقتصاد رونق پیدا 

کند... امروز رشایط 

کشور به ما نشان داده 

است که این نگاه دّوم 

یک نگاه کامالً غلط و 

عقیم و بی فایده است 

94/1/1

پربیراه نیست اگر بگوییم بزرگ ترین منازعه ی 200 سال اخیر ایران، منازعه ی "پیشرفت و ترقی" است. از بعد از جنگ های ایران و روس، که 
منجر به شکست ایران و واگذاری بخش های مهمی از سرزمین ایران به قوای تزاری شد، همواره این پرسش برای کارگزاران حکومتی و دولتی 
مطرح بود که علت شکست ایران چه بوده اســت؟ عباس میرزا که به عنوان یکی از اصلی ترین چهره های حکومتی این جنگ ها شناخته  
می شود، غمگینانه از ژوبر، سفیر ناپلئون بناپارت در عثمانی و ایران درباره ی علت این شکست چنین می پرسد: چه قدرتی است که به شما برتری و مزیتی را 
که نسبت به ما دارید عطا می کند؟ علت ترقی روز افزون و ضعف مداوم ما چیست؟... آیا مشرق زمین از لحاظ جمعیت، حاصل خیزی و ثروت کمتر از اروپا 

است؟... من که نمی توانم چنین امری را قبول کنم. اجنبی، حرف بزن. با من بازگوی که برای بیدار کردن ایرانیان از خواب غفلت چه باید کرد؟

برای رونق اقتصادی به امکانات درونی کشور نگاه کنیم و استعدادها را و ظرفّیت ها را بشناسیم



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

ترکیب علم، ایمان و تالش

پاداش این محاکمه  هزار اعدام است!

پرسش: چرا شما به مجموعه رویان و مرحوم کاظمی آشتیانی عالقه داشته اید؟ 
مؤسسه ی رویان، یک مؤسسه ی موفق و یک نمونه ی کامل و چشمگیر از آن چیزی بود و هست که انسان آرزویش را دارد. علت 
اینکه من به مرحوم سعید کاظمی اینقدر عالقه داشتم و االن هم در دلم و در ذهنم برای آن جوان عزیز، ارزش و جایگاه قائلم، 
همین است... اگر بخواهم این الگوی مطلوب را در یک جمله معرفی کنم، عبارت است از: ترکیب علم، ایمان، تالش. هم علم را 
جدی گرفتند، هم ایمان و پایبندی و تقوا را؛ نه به صورت یک سربار، بلکه به شکل یک عنصر اصلی در بافت مجموعه و در بافت 
کار. و هم خستگی را فراموش کردند، که به گمان من مرحوم کاظمی جان و سالمت خودش را هم سر همین کار گذاشت؛ یعنی 

این دنبالگیری و این اهتمامها و خسته نشدنها   86/4/25

امروز ملت عراق باید یقه ی صدام را بگیرد، بگوید چرا جنگ هشت ساله را بر ملت عراق تحمیل کردی و ما را به جان کشور همسایه یمان، 
ایران، انداختی، در حالیکه بین ملت ایران و ملت عراق هیچ گونه معارضه یی وجود ندارد؛ ما دو ملِت همیشه رفیق، همیشه برادر و همیشه 
مأنوس با هم بوده ایم. در طول سالیان دراز مردم ما به نجف و کربال رفته اند برای زیارت، آنها هم به مشهد و قم آمده اند برای زیارت؛ ما با 
همدیگر مأنوس و مهربان بوده ایم. کمتر دو ملت همسایه یی این قدر با هم رفیق بوده اند که ملت ما و عراق. صدام حسین را بایستی به خاطر 

این گناه بزرگ و نابخشودنی محاکمه کنند. پاداش این محاکمه اعدام نیست، صدتا اعدام است؛ هزار تا اعدام است.   ۸۳/۴/۱۶

14 دی سالروز درگذشت دانشمند جهادگر دکتر کاظمی آشتیانی

به بهانه سالگرد اعدام خفت بار دیکتاتور مخلوع عراق، صدام توسط دولت عراق

پرسش
و پاسخ

بازخوانی

حرکت »9 دی« بساط فتنه گران را در هم پیچید
روایت رهبر انقالب اسالمی از فتنه 88 و قیام مردم علیه آن

همان روحی که حاکم بود بر اصل انقالب ما و آن  ت تاریخی
روای

حضور عظیِم بی نظیِر تاریخی در سال ۵۷، همان 
روح در ماجرای ۹ دی نشان داده شد؛ کمااینکه در 
قضایای گوناگوِن دیگر هم نشان داده شده، لیکن 
در ۹ دی به شکل بارزی نشان داده شد؛ به طوری که جای 
انکار و تردید و تأمل برای هیچ کس از بدخواهان و دوستان و 
دشمنان و دیگران باقی نگذارد. آن روح چه بود؟ روح دیانِت 
حاکم بر دلهای مردم بود... فتنه ی 88 تنها آن چیزی نبود که 
توی خیابان به وسیله ی تعدادی آدم دیده شد؛ این یک چیز 
ریشــه داری بود، یک بیماری عمیقی درست کرده بودند، 
اهدافی داشتند، زمینه ها و مقدمات فراوانی برایش چیده 
شــده بود، کارهای بزرگی شــده بود و هدفهای بســیار 
خطرناکی دنبال این کار بود، که با این برخوردهای گوناگون 

سیاســی و امنیتی و اینها حل نمیشد؛ یک حرکت عظیم 
مردمی الزم داشــت؛ که این حرکت، حرکــت ۹ دی بود؛ 
آمدند بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند. لذا حادثه ی 
۹ دی یک حادثه ی ماندنی در تاریخ ماســت... این حادثه، 
شبیه حوادث اول انقالب اســت. این حادثه بایستی حفظ 
شود، بایستی گرامی داشته شود. 90/9/21 نهم دی سال 88، 
بمجرد اینکه مردم احساس کردند حرکتی که شروع شده 
است، متوجه به نظام است، متوجه به انقالب است، متوجه به 
شخص خاص و دولت خاصی نیست، آن حرکت عظیم را از 
خود نشــان دادند. اینجور نبود که فقط جوانهای پرشور به 
میدان بیایند؛ همه آمدند. حادثه ی نهم دی یک حادثه ی 
عجیبی است؛ به خاطر دلبســتگی مردم به نظام بود. اینها 

نشان دهنده ی اعتماد مردم است.  90/5/16   

نهم دی سال 88، 

مبجرد اینکه مردم 

احساس کردند 

حرکتی که رشوع 

شده است، متوجه به 

نظام و انقالب است، 

آن حرکت عظیم را از 

خود نشان دادند

    3سال دوم ،  شماره ۶۳|  هفته دوم دی 95

هرجا به انقالب تکیه کردیم...
 تجربه روشن ملت ایران در سال های پس از انقالب 
نشان داده که: »ما هرجا به انقالب تکیه کردیم، به 
روحّیه ی انقالبی تکیه کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا 
از ارزشها کوتاه آمدیم، انقالب را ندیده گرفتیم... 
برای خوشایند عناصر استکبار که دشمنان اصلی 
اسالم و دشمنان اصلی این نظامند، مدام حرف را 
جویدیم، حرف را خوردیم، عقب ماندیم. 95/4/5« 
بنابر این راه عبور کشور از مشکالت و پاسخ منطقی 
به مطالبات مردم پایبندی به ارزشــها و روحیه 
انقالبی است: »با این روحّیه ی تدیّن و انقالبیگری 
است که میشود این راه را پیش رفت؛ سنگالخ هم 
باشد، میشــود پیش رفت، مانع هم باشد، از روی 
آن مانع میشود پرید؛ به شــرط اینکه روحّیه ی 
انقالبی و تدیّن و پایبندی به تعّهد دینی و انقالبی 
وجود داشته باشد.« 93/2/17 البته انقالبیگری به 
معنای »حرِف منهای عمل« و برخورد کلیشه ای 
و بی محتوا با مسائل نیست. انقالبی گری یعنی: 
»عادالنه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، 
قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن. 95/4/9« 
دشمن مستکبر قصد دارد ملت و مسئولین را بر سر 
»دوراهِی« عدول از ارزش ها و منافع ملی یا تحمل 
مشکالت اقتصادی قرار دهد. برای مقابله با چنین 
توطئه ای باید »انقالبی گــری« را در عرصه های 
مختلف به میان آورد. ترجمــاِن انقالبی گری در 
عرصه اقتصاد فهم درست اقتصاد مقاومتی و اقدام 
و عمل مناسب در این زمینه است. البته: »اجرا به 
عهده ی دولت است؛ دولت است که باید در میدان 

و وسط میدان کار کند. 95/3/16« 

گزارش به مردم
در آغاز فصل پایانی ســال و در ماه های واپسین 
دولت یازدهم هســتیم. فصلی که درآن مردم 
باید به صورت طبیعی نتیجه تالش های دولت 
محترم در سال جاری که به نام اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل نامگذاری شده را مشاهده کنند و 
از سوی دیگر شــاهد به ثمر نشستن اقدامات 
چهارســاله دولت بر روی زمین و بر سر سفره 
خود باشند. در پیشــگاه خدای متعال و ملت، 
هیچ عذری برای »کار نکردن« پذیرفته نیست: 
»تا میتوانید و فرصت هست کار کنید؛ فرصتها 
محدود است. ما اشــخاص رو به زوالی هستیم، 
فرصت محدودی داریم، تا میتوانیم، تا هستیم، 
کار کنیم. نگویید نمیگذارنــد؛ این نمیگذارند 
حرف قابل پذیرشی نیست. 93/4/16« چرا که 
»مسئولین محترم دولتی آخر سال ۹۵ میتوانند 
بیایند گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه 
و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها را احیاء 
کردیم. میتوانند بیایند اینها را بگویند؛ میتوانند 
به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس 
کنند. وقتی مردم حس کردند، آن وقت اعتماد و 

اطمینان پیدا میکنند. ۹۵/1/1«   

فتنه انگیزی برخی از چهره ها و جریانات سیاسی کشور بالفاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و با ادعای دروغین 
تقلب آغاز شد. با حمایت همه جانبه ی ضد انقالب و دشمنان ایران اسالمی، فتنه به جریانی علیه منافع ملی، حاکمیت قانون 
و همچنین اعتقادات دینی تبدیل شد. در ادامه ی همین فتنه گری ها در روز عاشورا جمعی از اغتشاش گران به توهین نسبت 
به عزاداران و شعائر حسینی پرداختند. مردم مسلمان ایران در واکنش به این هتک حرمت ها و در دفاع از دین، انقالب و نظام 

اسالمی در روز 9 دی 88 راهپیمایی ای عظیم شکل دادند و تمام توطئه های چند ماهه ی دشمن را از بین بردند.



نمیخواهند مبارزه  دشمن 
علیه ملت ایران را باور کنند

ما طـرف دار احسـاس امنّیتیـم؛ یعنی 
بگیـر و ببنـد و بـزن و بکوبـی وجـود 
نداشـته باشـد؛ همـه احسـاس امنّیـت بکنند؛ 
ما ایـن را دوسـت میداریم؛ ایـن منافـات ندارد 
بـا آن حرفـی کـه گفتیـم کـه دشـمن دارد به 
شـکل ویژه ی ممکن بـا ما مبـارزه میکنـد. آن 
شـکل ویژه را باید شـناخت و راه مقابله ی با آن 
را پیـدا کـرد؛ انـواع و اقسـام شـیوه ها هسـت؛ 
را  ایـن  نمیخواهنـد  بعضی هـا  حـاال  منتهـا 
بفهمنـد، نمیخواهنـد بـاور کننـد، چـون اگـر 
چنانچـه بـاور کننـد تکلیـف بـه گردنشـان 
میگـذارد؛ بعضی هـا هـم کشـش آن را ندارنـد. 
اّمـا واقعّیـت قضّیه ایـن اسـت؛ یعنی امـروز در 
زمینه هـای مختلـف یـک جنگـی در کشـور 
وجـود دارد. َو اِنَّ اََخـا الَحـرِب االَرِق؛ کسـی که 
اهل مبـارزه اسـت بیدار اسـت؛ بعـد فرمـود: َو 
َمـن نـاَم لَـم یَُنـم َعنـه؛)1( اگـر شـما در جبهه 
خوابـت بـرد، معنایـش ایـن نیسـت کـه طرف 
مقابـل هـم خوابـش بـرده و او هم غافل اسـت؛ 
اگـر تـو از او غافل شـدی، نشـانه ی این نیسـت 
کـه او هـم از شـما غافـل اسـت؛ نخیـر، شـما 
ممکن اسـت خوابت ببـرد، ]اّما[ او بیدار باشـد؛ 

این را باید توّجه داشت.  94/2/14
1( نهج البالغه: نامه 62.

 س: مقصـود از اهـل کتـاب چـه کسـانی 
اسـت؟ معیاری که حدود معاشـرت بـا آنها 

را مشـخص کند چیسـت؟
 ج: مقصـود از اهـل کتـاب هـر کسـی اسـت 
کـه اعتقـاد بـه یکـی از ادیـان الهـی داشـته 
و خـود را از پیـروان پیامبـری از پیامبـران 
الهی)علی نبینـا وآلـه وعلیهم السـالم( بداند 
و یکـی از کتاب هـای الهـی را کـه بـر انبیـاء 
علیهـم السـالم نـازل شـده، داشـته باشـند 
مانند یهود، نصـاری، زرتشـتی ها و همچنین 
صابئیـن کـه بـر اسـاس تحقیقـات مـا از 
اهـل کتـاب هسـتند و حکـم آنهـا را دارنـد. 
معاشـرت بـا پیـروان ایـن ادیـان بـا رعایـت 

ضوابـط و اخـالق اسـالمی اشـکال نـدارد.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

نمیگویم کـه همه ی زنهـا بایـد خانه دار باشـند، ممکـن اسـت خانم هایی باشـند که 
در مسـؤولّیتهای مختلـف اجتماعـی بـه وجـود آنهـا نیاز شـدید باشـد، مجبـور هم 
باشـند و از وقتـی را که صـرف خانـواده ممکن اسـت بکننـد در آن کارهای حّسـاس 
صرف کنند. شـاید واجـب عینی یـا کفایی باشـد در مـواردی، اّما این فراموش نشـود 
کـه فّعالّیـت اجتماعی، سیاسـی، نبایـد رقیـب و مزاحم همسـر و مـادر بـودن زن به 

حسـاب بیاید. 66/11/17

فّعالّیت اجتماعی با حفظ خانه داری و حفظ خانواده
ایـرانی خانواده

یزد استثنائی بود 

تابلو اعالنات ویـژه خط حـزب ا... در پایگاه 
بسیج ثامن االئمه  شهر  وحیدیه   شهریار 

تصویر ارسالی از سوی یکی از اعضای پایگاه

  

با الگو برداری از خط حزب ا... نشریه مسیر را 
درســت کردیم. خدا را شکر در منطقه  استقبال 

خوبی شد. مسئول فرهنگی مسجد جامع بومهن
شـکر پـروردگار در فعالیت هـای هفتگـی 
پایـگاه مقاومـت بسـیج مسـجد صاحـب الزمـان 
اهـواز از خط حـزب ا... اسـتفاده ونشـر میدهیم، به 
دلیل هزینه چاپ بـه صورت رنگی جدیدا نسـخه 
سـیاه سـفید را در پایـگاه بـا دسـتگاه زیراکس به 

تعداد حضار در جلسه چاپ و توزیع میکنیم . 

 فرامـوش نمیکنـم آن روزهائـی کـه هنوز ملـت ایران شـهد پیـروزی را نچشـیده بـود؛ مردم شـهرهای 
مختلف این کشـور هر کدام به قدر توانائیشـان، به قدر همتشـان برای به سـرانجام رسـاندن این حرکت 
عظیم کاری میکردند، مـن آمدم یزد. وضعیتی که در شـهر یـزد من دیدم، برای من شـگفت آور بـود. آن 
روحیه ی پرتپـش انقالبی در کنار نظـم و انضبـاط و آرامش و متانـت... از تبعید می آمدم، شـهرهای دیگر 

را هـم دیده بـودم و بعد دیـدم؛ اما وضع یـزد بدون اغـراق یک وضع اسـتثنائی بـود.  86/۱۰/۱2

نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی    |    سـال دوم شـماره 63|  هفته دوم دی 95     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

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

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

با شجاعت اتکای خودتان را 
هر روز به خارج کم بکنید 

جوانهای ما اثبات کردند که می توانند خودشــان 
عمل بکنند و شــما مطمئن باشــید که در دراز 
مدت شما همه کار می توانید بکنید. و امیدوارم که 

مغزها را به کار بیندازند و آن خوف هایی که ایجاد 
کرده بودند در کشور ما، آن را هم کنار بگذارید و با 
شجاعت وارد بشوید و کار خودتان را انجام بدهید. 
همان طوری که با شــجاعت ابرقدرتهــا را خارج 
کردید با شــجاعت در فرهنگ خودتان کار بکنید 

و در کارهای خودتان، خودتان عمل بکنید و اتکای 
خودتان را هر روز به خارج کم بکنید، و یک وقتی 
برسد که هیچ اتکا به خارج، ما نداشته باشیم. همه 
چیز خودمان را خودمان تهیه کنیم، ان شاء ا... .   
۱۷ اسفند ۱۳۶۰

استقبال پرشکوه مردم یزد از رهبر انقالب در سفر استانی، دی ماه 1386

برای همه طرح های بزرگ مهندسی 
پیوست مسجد الزم است

همه ی کارهای مهندسی بزرگ بایستی یک پیوست 
مسجد و نمازخانه داشته باشد. وقتی مترو طراحی 
میکنیم، برای ایستگاه مترو، مسجد در آن مالحظه 
شود؛ ایستگاه قطار طراحی میکنیم، فرودگاه طراحی 
میکنیم، مســجد در آن حتماً دیده شود. شهرک 
طراحی میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن 
است بیش از یکی الزم باشــد، در او حتماً مالحظه 
شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طراحی کنیم، 
خیابان کشِی او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک 
بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. 
شهرک بدون مسجد معنی ندارد. وقتی انبوه سازان 
ســاختمان میخواهند مجوز بگیرند، در نقشه ای 
که ارائه میدهند باید نمازخانه دیده شود. ما باید با 

نمازخانه اینجوری برخورد کنیم.  87/8/29  

 علـت گرایـش انسـان بـه چیزی کـه به 
آن مکتـب مـادی میگویـد، این اسـت که 
خیـال میکنـد، امـروز ایـن  بهتـر میتواند 
دنیـا را اداره کنـد. میگویـد بهتـر میتوانـد 
ظلـم را از بین ببـرد، بهتـر میتواند تبعیض 
و نابرابـری را نابـود کنـد... چـرا میگویـد 
دیـن نمیتوانـد ایـن کارهـا را بکنـد؟ برای 
خاطـر اینکـه از دیـن، از مفهـوم شـایع و 
رایـج دیـن، چیـزی نمیدانـد، جـز آنچـه 
کـه در دسـت مـردم کوچـه و بـازار، بـه 
صورت سـنتی و تقلیدی مشـاهده کرده... 
پیداسـت که وقتی بـا یک چنیـن منطقی 

انسـان رو بـه رو میشـود، بهترین پاسـخ و 
درسـت تریـن پاسـخ ایـن اسـت کـه بله؛ 
اگـر دینـی را پیـدا کردیـد کـه بـا ظالـم 
سـاخت، بـا مسـتبد همـکاری کـرد، بـا 
مظلوم یـک لحظـه کنـار نیامد، یـک گره 
از کار فروبسـتۀ مردم نگشـود، بـرای امروز 
و فـردای مـردم، خشخاشـی، ذرة مثقالی، 
سـود نداشـت؛ تو هـم از طـرف مـا وکیل، 
اگـر چنیـن دینـی را پیدا کـردی، هـر جا 
پیـدا کـردی، َرّدش کـن، یـک لحظـه این 

دیـن را نپذیـر. 
منبع: طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

یک لحظه این دین را نپذیر!
خیال می کند امروز مکتب مادی، بهتر می تواند دنیا را اداره کند... 

حزب ا...  این است
معاشرت با اهل کتاب


