
چاپ و توزیع: 
نیروهای مومن و انقالبی سراسر کشور

به هیچ قدرتی اجازه 
دخالت نمی دهیم

سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات 
شاهنشــاهی ضد انسانی و اســامی است و از 
ایام ا... و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی 
ملت در مقابل ستمگران و جنایتکاران است، در 
خاطره ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد 

بود... بگــذار بوق های تبلیغاتی که دستشــان 
از مخازن ما قطع و امیدشــان بــه یأس مبدل 
گردیده، خود را با تهمت ها و دغلکاری ها راضی 
نگه دارند و به ما تهمت ناروای رابطه با اسرائیل 
- دشمن بشــریت - را بزنند. ... ایران اکنون با 
انســجام بیشــتر و وحدت نظر باالتر و قدرت 
زیادتر قوای مسلح به سوی هدفهای اسامی- 
انســانی خود می رود و ملت هوشــمند ایران با 

بیداری و هوشــیاری برتر، بر پشتیبانی خود از 
دولت و مجلس و سایر ارگانها افزوده است و این 
تفاله های امریکایی را از سوراخهای خود بیرون 
کشیده و به مقامات مربوطه معرفی می نمایند. 
...و ملت عزیز و عظیم و سازش ناپذیر در صحنه 
حاضر و به هیچ دولت و قدرتی اجازه دخالت در 
امر کشور را نمی دهد.   پیام به مناسبت سالگرد 

یو م ا... ۱۷شهریور/ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰

هرکس تن به ذلت دهد 
از ما اهل بیت نیست

من مواعظ النبی صلی ا... علیه وآله وسلّم: 
من أصبح من أمتــی وهّمته غیرا... فلیس 
من ا... ومن لم یهتّم بأمور المسلمین فلیس منهم ومن 
أقّر بالذل طائعاً فلیس مّنا أهل البیت. هرکس که صبح 
کند درحالی که در انگیزه ها و نیت هایش رضای الهی 
نقش و تأثیر نداشته باشد، جزء جندا... و عامالن لّل، 
محسوب نمی شود و هرکس که صبح کند و نسبت به 
مصالح و مفاســد مردم و جامعه مسلمین بی تفاوت 
باشد در زمره مســلمین واقعی، به حساب نمی آید. 
اهتمام به امور مســلمین مصادیــق مختلفی دارد. 
مصداق اعالیش اهتمام به امور امت اسالمی و عزت و 
اقتدار و حکومت مســلمین است و مصداق دیگرش 
رسیدگی به حوائج ضعفاء و مستمندان است. هرکس 
که با رغبت تن به ذلت دهد از ما اهل بیت نیست. باید 
دانست که تسلیم با ذلت، تنها در مقابل قدرتمندان 
سیاســی نیســت بلکه ذلت در مقابل ثروتمندان و 
سرمایه داران را نیز شامل می شود. انسان نباید برای 
حرص و طمع و حطام دنیوی، خود را ذلیل کند. در 
روایتی وارد شده است که مؤمن همه چیز را می پذیرد 

جز ذلت را.    78/۱۰/2۱

 قصد این رو داشــتیم از آغاز ترم نشریه رو در 
دانشگاه توزیع کنیم. خواستم ببینم که تعدادی 
که الزم داریم رو شــما در اختیار ما میزارید) با 
هزینه یا بدون هزینه( یا نه خودمون باید چاپ 

کنیم؟
ج( همانطور که پیشتر نیز اشاره شده 
بود، چاپ و توزیع نشــریه بصورت 
صورت می گیرد  مردمی  و  خودجوش 
و نشــریه از ســوی مؤسسه چاپ 

نمی شود.
 امکانش هســت کــه بنده در نشــریه خط 

حزب ا... همکاري کنم افتخاري؟
ج( در این مرحله، بیشــترین کمک 
از سوی شــما معرفی، چاپ و توزیع 
نشریه است، ان شاهلل در آینده قالبهای 

همکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
 خواهشمند اســت متن خام یا متن وب هم 
روی سایت منتشر شود.جهت انتشار و استفاده 

در شبکه های اجتماعی موبایلی و ...
ج( ســخن هفته و معمــوالً برخی از 
مطالب تولیدی نشــریه پس از مدت 
کمــی بــر روی KHAMENEI.IR نیز 

قرار می گیرد.
  

از دوســتانی هــم کــه در توزیــع 
نشریه مشــارکت داشــته اند تشکر و 

قدردانی می شود؛ از جمله:
 سید ابوالفضل، شــهر زاویه، نمازجمعه، هر 

شماره 200 عدد
 پایگاه بســیج شــهیدرجایی)ره( شــرکت 
ماشین سازی اراک،نمازخانه شرکت،هرشماره 

40نسخه
 مهدی همت فر، شــهر مارگون، بعداز نماز 

جمعه، تعداد: 100
 یک تابلــو اعالنات برای نصب نشــریه خط 
حزب ا... در مسجد اهل بیت علیهم السالم شهر 

سمنان اختصاص یافت.
 جامعه اسالمی دانشجویان،اصفهان،دانشگاه 

آزاد خمینی شهر،هفته ای 50شماره
 جمعی از جوانان والئی نطنز هر جمعه 100 
نسخه رنگی از نشــریه را بعد از نمازجمعه بین 

مؤمنین نمازگزار توزیع می کنیم.
 به همــت دوســتان، 200 نســخه از "خط 
حزب ا..." در مسجد جامع "آســتانه اشرفیه" 

توزیع شد. 

این کتاب فقط یک کتاب جنگی و حماســی نیست؛ 
بلکه یک کتاب اقتصادی اســت؛ یک کتاب کار است. 
در صفحه ی تقدیمیه ی کتاب نوشــته شــده اســت: 
تقدیم به همه ی بســیجیان فنی و تعمیرکار! از همین 
جا معلوم می شود با یک کتاب متفاوت روبه رو هستیم. 
کتاب »عبــاس دســت طال« یکــی از بی تعارف ترین 
کتاب های دفاع مقدس اســت. اگــر  می خواهید یک 
داســتان در مورد اقتصاد مردمــی و مقاومتی بخوانید 
و تا حدودی به  منظور اشــارات و تصریحات چندباره ی 
رهبر انقالب در این زمینه نزدیک شوید، این کتاب یک 
پیشنهاد ویژه اســت. رهبر انقالب در مورد این کتاب 
فرمودند: »کتاب این آقای حاج عباس دست طال را که 
مفصل و با جزئیات ]گفته[ خوانــدم. خیلی خوب بود 
انصافاً؛ مخصوصاً کتاب ایشــان؛ هم مطلب در آن زیاد 
بود، هم آثار صفا و صداقت در آن کاماًل محسوس بود و 
انسان می دید. خداوند ان شاءا... فرزند شهید ایشان را با 
پیغمبر محشور کند و خودشان را هم محفوظ بدارد.«   
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خانواده                    ایرانی

 پیشنهاد                  خواندنی

رشح                حدیث

آموزشی احکام 

خرید و فروش کاالی خارجی
 خرید و فروش کاالهای خارجی با توجه فرمایشات 
اخیــر مقام معظــم رهبــری چه حکمــی دارد؟
   ج( معظم له فتوی به حرمت خرید 
کاالهای خارجی نــداده اند هر چند 
شایسته اســت تا حّد امکان از خرید 
کاالهای خارجی اجتناب و از کاالهای 

ساخت داخل استفاده شود. 

تریبون                 حزب ا...

کالم                  امام

کتاب »عباس دست طال«

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتباط با 
خط حزب ا...                                

خانواده را زن حفظ میکند
زن خانواده اگــر عاقل و با تدبیر و خانه دار باشــد، خانــواده را حفظ میکند؛ امــا اگر زن از 
خانواده ای گرفته شــد، مــرد نمیتواند خانــواده را حفظ کنــد. بنابراین، خانــواده را زن 
حفظ میکند. علت این که اسالم این قدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیت می دهد، همین است که 
زن اگر به خانواده پایبند شد، عالقه نشان داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه های خود رسید، آنها 
را شیر داد، آنها را در آغوش خود بزرگ کرد، برای آنها آذوقه های فرهنگی فراهم کرد و در هر فرصتی 
به فرزندان خود مثل غذای جسمانی چشانید، نســلها در آن جامعه، بالنده و رشید خواهند شد. این، 
هنر زن است و منافاتی هم با درس خواندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و امثال اینها 

ندارد.   ۱375/۱2/2۰ 

سالگرد حضور و سخرنانی 

رهرب معظم انقالب در 

افتتاحیه شانزدهمین 

اجالس جهانی  کشور های 

عضو گروه عدم تعهد

تهران ، شهریور 1391

پاتوق خط حزب ا...
عالقه مندان می توانند هفته نامه را در مکان هایی 
چون نمازجمعه، مساجد، پایگاهها، دانشگاهها 
و هیات های مذهبی شهر یا روستای خود چاپ 
و توزیع کننــد. در این روش حتی تیــراژ کم اما 
»هدفمند« بیش از چاپ انبوه اثربخشــی دارد. 
برای هماهنگی توزیع » نام خود،  نام شهر یا روستا، 
مکان توزیع  و تعداد تکثیر شــده« را برای خط 

حزب ا... پیامک  )10001028( کنید.

راهبرد کالن  رهبر معظم انقالب برای حل  مشکالت کشور؛

در لوزان و ژنو و نیویورک نیست

  رهبر انقالب:   پدافند هوایی
 نقاط ضعف دشمن را شناسایی کند

رهبرانقالب در دیدار فرماندهان قرارگاه 
ارتش  خاتم االنبیاء)ص(  پدافندهوایی 
تأکید کردنــد: آمادگی ها و گزینه های 
خود را برای مقابله با انواع تهدیدات دائماً 
ارتقا دهید.  ایشــان افزودند: باید نقاط 
آسیب پذیر و همه ی راهکارهای ممکن 
دشمن را شناسایی کنید و برای مواجهه 
با تمــام آنها راه حل و برنامه مشــخص 

|khamenei.ir       |  .داشته باشید

 تشکر انصاراهلل از رهبر انقالب 

محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی 
انقالبی یمن: مــردم یمن از کمکهای 
ایــران و آیــت ا... خامنــه ای، رهبر 
معظم انقالب اســالمی بخصوص در 
شرایطی که یمن در آن به سر می برد، 

سپاسگزارند.    |       پرس تی.وی|

  معرفی کتاب 
»عباس دست طال«

اگر  می خواهید یک داســتان در مورد 
اقتصاد مردمی و مقاومتــی بخوانید و 
حدودی به منظور اشارات و تصریحات 
رهبر انقالب در این زمینه نزدیک شوید، 

4 این کتاب یک پیشنهاد ویژه است.

شــواهد نشــان می دهد که نظام سلطه 
پس از پایان مذاکرات و متــن برآمده از 
آن، باز هم دست از فشار بر اقتصاد ایران 
برنخواهد داشــت: »همه ی کســانی که 
ناظر مسائل گوناگون بودند، میتوانستند 
حدس بزنند که هدف دشــمن، فشــار 
اقتصادی بر کشور است... طراحیها نشان 
میداد که اینها میخواهند بر روی اقتصاد 

کشور متمرکز شوند.« 91/5/3
از سـال 88، سلسـله ی نام گذاری هـای 
اقتصـادی بـرای سـال ها شـکل گرفـت. 
سـه سـال بعد نیز رهبر انقالب در اسـتان 
خراسـان شـمالی، »مسـأله اصلی کشـور 
را اقتصـاد« عنـوان کردنـد. پـس از آن و 
در زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
»اولویـت  عنـوان  بـه  اقتصـاد  از  نیـز 
اصلـی« نام بردنـد. هفتـه گذشـته نیز در 
دیـدار با هیـأت دولـت، مجـدداً بـر اینکه 
اساسـی  اولویّـت  اقتصـاد...  »مسـئله ی 

اسـت.« تاکیـد کردنـد.
این تأکیدات نشان گر سه نکته می باشد: 
۱. مســأله اصلی ما در چند ســال اخیر 
آ ســیب های اقتصادی بوده است؛ حتی 
زمانی که خواســته یا ناخواسته مذاکرات 
هسته ای به »محور بسیاری از تالش ها« 
تبدیل شــد. به همین دلیل، امروز بعد از 
رسیدن به یک متن هم، دوباره این مساله 

مطرح می باشد.
 2. رهبر انقــالب در فروردین 92 گفتند: 
»هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن 
زمان سر کار بود ... گفتم کاری کنید که ما 
هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای 
نفت را ببندیم. آقایاِن به قول خودشــان 
"تکنوکرات" لبخند انــکار زدند که مگر 
میشــود!؟ ... وقتی برنامه ی اقتصادی یک 
کشــور به یک نقطه ی خــاص متصل و 
وابسته باشد، دشــمنان روی آن نقطه ی 
 3 خاص تمرکز پیدا میکنند.« ...               

# اقتدار_اقتصادی |  یک رکن اقتدار ملی
یک رکن اقتدار ملی، اقتدار اقتصادی است؛ یعنی کشور از لحاظ اقتصادی بتواند پول ملی خودش را تقویت کند؛ در بازارهای اقتصادی دنیا حضور تأثیرگذار داشته باشد؛ در 
بهبود وضع اقتصادی کشور از امکانات خودش استفاده کند؛ فقر را در کشور ریشه کن و یا حد اقل کم کند و بتواند به عنوان یک کشور ثروتمند و غنی، در مقابل چشم دنیا، 
کارایی نظام خودش را نشان دهد... اقتدار اقتصادی  همچنین به معنای این است که در کشور، بیکاری وجود نداشته باشد؛ اشتغال وجود داشته باشد؛ تولید صنعتی و کشاورزی 

در حّد مطلوب باشد؛ از منابع و معادن کشور به نحو بهینه استفاده شود. این هم اقتدار اقتصادی است که بخشهای گوناگون نسبت به آن مسئولیت دارند.        8۰/2/28 

دشمن برمی گردد!

پیشخوان                     حزب ا... هفته سخن  

واژه کلید 
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خـــط  حــزب ا...
ــی   ــریه خبری-تحلیلـ نشـ
نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

بیانات صریح رهبر انقالب درباره مذاکرات هسته ای
گزارش ویژه   |   اطالعیه دفتر رهبر انقالب و نگاهی به بیانات ایشان درباره ی  مسئله ی هسته ای 

پس از برخی اظهارنظرها در رســانه ها و جراید مختلف دربــاره ی نظر رهبر انقالب پیرامون مذاکرات هســته ای، دفتر مقام 
معظم رهبری در اطالعیه ای اعالم کرد: »مواضع معظم له در رابطه با این موضوع، صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها 
و فرمایشات ماه های اخیرشان، خصوصاً در روز بیستم فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین)؛ع؛(، دیدار کارگزاران 
نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید سعید فطر اعالم شده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این 

3 چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.« به همین مناسبت »خط حزب ا...« مجموعه ای از بیانات صریح ...                                                             

2

فراخوان سؤاالت شرعی مخاطبان درباره 

احکام »پوشش و آرایش«
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هفته سخن  

اما اصل در این راهربد 

کالن برای کشور چیست؟ 

بنا به تعبیر رهرب انقالب، 

»ستون فقرات اقتصاد 

مقاومتی که ما عرض 

کردیم، عبارت است از 

تقویت تولید داخلی؛ اگر 

این کار تحّقق پیدا کرد 

و هّمتها متوّجه به این 

مسئله شد، کار و کارگر 

ارزش پیدا میکند، اشتغال 

عمومی )بیشرت( و بیکاری 

بتدریج کم میشود. 

اساس کار، مسئله ی تولید 

است.« )94/2/9(

 رونمایي از راهبرد آمریکا علیه ایران 
در نامه اوباما

ــر از تجهیــز  اوبامــا در نامــه ای بــه ســناتور ندل
ــظ  ــکن، حف ــای سنگرش ــه بمب ه ــرائیل ب اس
ــراي  ــالش ب ــران، ت ــه ای ــه ای علی فشــار منطق
ــا  ــه ب ــر کــردن گزینــه نظامــي و مقابل باورپذی
محــور مقاومــت به عنــوان اقداماتــي کــه 
ــرده  ــاد ک ــد ی ــق انجــام ده ــس از تواف ــد پ بای

ــک| ــت. .  |       آتالنتی اس

 برنامه ریزی دشمن برای کودکان
ســـردار نقـــدی: بنـــده چنـــدروز پیـــش در 
محضـــر رهبـــر معظـــم انقـــالب گزارشـــی 
ـــائل  ـــن مس ـــی از ای ـــه یک ـــا دادم ک از فعالیته
برگـــزاری مهدهـــای کـــودک قرآنـــی و 
ـــد  ـــان فرمودن ـــه ایش ـــود ک ـــا ب ـــن دوره ه همی
کار بســـیار مهمـــی آغـــاز کردیـــد و در 
ـــاره  ـــمنان اش ـــزی دش ـــه ری ـــه برنام ـــه ب ادام
کردنـــد،در پایـــان نیـــز رهبـــر معظـــم 
انقـــالب کتابهـــای تهیـــه شـــده بـــرای 
مهدهـــای قرآنـــی کـــه توســـط بســـیج 
ـــه  ـــود هدی ـــوه خ ـــه ن ـــت ب ـــده اس ـــن ش تدوی

کردنـــد.    |       فـــارس|

 پیروزی سوریه، پیروزی ایران است
بشـــار اســـد در گفتگـــو بـــا المنـــار: قـــدرت 
ــروزی  ــت و پیـ ــوریه اسـ ــدرت سـ ــران، قـ ایـ
ـــت.  ـــران اس ـــرای ای ـــروزی ب ـــوریه، پی ـــرای س ب
ـــد:  ـــرار دارن ـــور ق ـــک مح ـــق در ی ـــران و دمش ته

محـــور مقاومـــت.   |       المنـــار|

 مقاومت در بهترین شرایط توانمندی
ـــاون  ـــا مع ـــدار ب ـــرالل در دی ـــن نص ـــید حس س
ـــورمان  ـــه کش ـــای وزارت خارج ـــی و آفریق عرب
ــته ای و  ــق هسـ ــدد توافـ ــک مجـ ــا تبریـ بـ
تثبیـــت دســـتاورد جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران در حفـــظ و توســـعه دانـــش هســـته 
ــتی  ــم صهیونیسـ ــرب رژیـ ــش مخـ ای، نقـ
را در شـــرایط کنونـــی منطقـــه تمرکـــز بـــر 
ـــد و  ـــی خوان ـــعه طلب ـــاوز و توس ـــت تج سیاس
ـــدی،  ـــرایط توانمن ـــن ش ـــت را در بهتری مقاوم
مقابـــل هرگونـــه تهدیـــد علیـــه لبنـــان 

ــنیم| ــت.     |       تسـ دانسـ

سامانه کمک های مردمی به مستضعفان 
جهان

بـــه  مردمـــی  کمکهـــای  ســـامانه 
مســـتضعفین جهـــان در بخـــش پرداخـــت 
وجوهـــات شـــرعی پایـــگاه اطـــالع رســـانی 
دفتـــر مقـــام معظـــم رهبـــری)leader.ir(راه 

| leader.ir       |  .انـــدازی شـــد

گزارش تحلیلی »خط حزب ا...« از راهبرد کالن رهبر معظم انقالب برای حل مشکالت کشور؛ هفته اخبار  

اگر از همان سال ها با مدیریت شایسته، به دنبال رفع 
نواقص اقتصادی خود بودیم، امروز دشمن نمی توانست 
این گونه از حربه اقتصــادی علیه ما اســتفاده کند. 
تکرار و تأکیــدات چندباره رهبر انقالب اســالمی در 
این سال ها نشان می دهد که ایشــان هنوز هم از این 
مسئله ناراضی هستند. 3. تا این ضعف های اقتصادی 
گریبانگیر ماست، دشمن هم برای ضربه بر ما خود را 
از مدار اقتصادی خارج نمی کند و با استفاده از تاکتیک 
»ضربه« و »نفوذ«، به دنبال تــداوم جنگ اقتصادی 

است:
 ضربه

وال اســتریت ژورنال به تازگی خبر داده که عده ای 
در امریکا در حال آماده کــردن قانونی جهت اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران هســتند. آمریکا پیش 
از آن تالش های فراوان و هزینه های زیادی متحمل 
شــد تا به قول خودش، تحریم ها علیه ملت ایران را 
به اجماع برساند و در این راه نیز توانستند بر اقتصاد 
ما اثر منفی بگذارند. پس از تهیه "متن فراهم شــده 
هســته ای" نیز اوباما گفته اســت که »تحریم های 
شدید خود را به دلیل حمایت ایران از حزب الل، یمن 
و سوریه، برنامه موشــکی و نقض حقوق بشر حفظ 
خواهیم کرد.« آن ها حتی اگر نتواننــد تحریم ها را 
تشدید کنند، اما همین حرکت هم پیام روشنی برای 
ســرمایه گذارانی دارد که قصد ورود به بازار ایران را 

دارند و خواهان ثبات اقتصادی هستند.
 نفوذ

چندی پیش اوباما در مصاحبــه ای گفت: »اگر ایران 
در تجارت جهانی درگیر شــود... بعــد از آن برای او 
پایبندی به رویکرد فعلی ممکن نخواهد بود و تاجران 
ایرانی در مقابل اقدامــات خارج از عــرف ایران که 
تحریم ها را بر ســر جای خود برمی گردانند مقاومت 
خواهند کرد.« این صحبت ها نشانه  ای از طرح آمریکا 
برای ایجاد  »نفوذ« و»تغییر رفتــار« در داخل ایران 
است. در این راستا هم برخی نیز خواسته یا ناخواسته 
بازیگر داخلی نفوذ شــده  اند. تبلیغ موضوعاتی نظیر 
کم رنگ کردن »آرمان اســتقالل«، ضرورت پذیرش 
خواسته های نظام سلطه و... که این روزها کم وبیش 
از سوی برخی می بینیم، در جهت تغییر نگرش مردم 

و در نهایت برای تغییر رفتار آنان است. 
 ختام

جنـگ تحمیلـی اقتصـادی سال هاسـت کـه آغـاز 
شـده اسـت. وجـود حفره هـای موجـود در سـاختار 
اقتصادی کشـور و تجربه دشمن در اسـتفاده از آن ها، 
ایـن هشـدار را بـه مـا می دهد کـه دشـمن دوبـاره از 
دروازه هـای اقتصـادی، ورود و نفـوذ خواهـد کـرد. در 
ایـن میـدان نبـرد بـا حـرف  نمی تـوان پیـروز بیرون 
آمد. سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی راهبرد مـا برای 
دفـع شـر دشـمن اسـت و اگرچـه سـهم دولـت در 
اجرای این سیاسـت ها بسـیار مهم اسـت امـا این امر 
به معنـای رفـع مسـئولیت از دیگـران نیسـت. جوان 
حزب اللهـی کـه همیشـه به عنـوان پیـش رو حرکت 
انقـالب بـوده و خواهـد بـود،  بـرای تحقـق مطالبـه 
رهبـر انقـالب وظایف مهمـی بر عهـده اش اسـت که 
شـناختن آن وظایف و عمـل بـه آن، راه حل عبـور از 

مشـکالت اقتصـادی خواهد بـود. 

کلید، اقتصاد مقاومتی است
ادامه از صفحه 1

تاریخ رشد و سقوط کشــورها به ما می گوید که هیچ 
ملت مقتدری اقتصادش را صرفا با بازگذاشتن درها بر 
روی شرکتهای خارجی رها نکرده است. ملتهای مقتدر 
همگی سیاســتهای فعاالنه ای را برای توانمند کردن 
اقتصاد داخلی در بخشهای هدف و راهبردی داشته اند 
و بعد از آن با آمادگی وارد رقابت بین المللی شــده اند.  
کشــورهایی که بدون توانمندی تولید داخل، عرصه 
اقتصاد داخلی را برای بازیگران خارجی خالی کرده اند، 

به سرعت با یک شوک خارجی از پا درآمده اند.
کشورهای جنوب شرق آســیا در مدت 20 سال قبل 
از بحران 1997، بهترین مناسبات تجاری و مالی را با 
شرکتهای غربی و ســرمایه گذاران خارجی داشتند. 
سرعت رشد اقتصاد این کشورها باعث شد تا رسانه ها 
آنها را معجزه آسیا یا ببرهای آسیا بنامند. اما فراموش 
کردند که در شرایط روابط اقتصادی بدون محدودیت 
باید بیشتر از گذشته مراقب وابستگی به سایر کشورها 
به دلیل نحوه حضور خارجی ها در اقتصاد بود و نباید 
اســاس تولید ملی را بــه عناصر خارجــی تکیه داد. 
اینگونه بود که وقتــی بحران در اقتصــاد تایلند آغاز 
شد و ســرمایه گذاران خارجی از کشورهای همسایه 
نیز بیــرون رفتند، ناگهان تمام اقتصــاد دچار بحران 
شد، بورس و بعد بانکها و ســپس نرخ رشد اقتصادی 
ســقوط کرد و بدهی های خارجی سر به فلک کشید. 
این سرنوشت خوش بینی مفرط به اقتصاد بازار آزاد و 

وابسته کردن پایه های تولید ملی به بیرون بود.
 از این رو مقاوم سازی اقتصادها با تکیه بر توان داخلی، 
حتی برای کشورهایی که موضع مستقلی در قبال نظام 
ســلطه ندارند، به یک ضرورت تبدیل شد. چه رسد به 
جمهوری اسالمی ایران: »احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی 
بیش از کشــورهای دیگر اســت؛ اوالً بــه همان دلیل 
مشترک بین ما و دیگر کشورها؛ یعنی ارتباط با اقتصاد 

جهانی متالطم. ثانیاً خصوصیتی که ما داریم؛ ما به خاطر 
استقاللمان، به خاطر عزت مداریمان، به خاطر اصرارمان 
بر تحت تأثیر سیاســتهای قدرتها قرار نگرفتن، مورد 

تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم.« )92/۱2/2۰(
با چنین برداشتی از شرایط اقتصاد کشور و دنیا و موضع 
استقاللی جمهوری اسالمی، مقاوم سازی اقتصاد یک 
دستور کار استراتژیک برای کشور است، فارغ از آنچه که 

نتیجه مذاکرات هسته ای خواهد بود.
برخالف تصــورات ساده اندیشــانه قــرن هجدهمی 
درباره تجارت آزاد و سیاســت درهای باز، جدیدترین 
دیدگاه های علمی اقتصادی بر پایــه رقابت ملتها در 
صحنه اقتصاد است. اقتصادی که به چین، آمریکا، هند، 
برزیل یا اتحادیه اروپا این تــوان را می دهد که هم پیام 
فرهنگی خود )در قالب محصوالت و سبک زندگی( را 
صادر کنند و هم توان چانه زنی دیپلماتیک خود را باال 
ببرند. جالب اســت که بدانیم در همین روزها، حتی 
اقتصادهای بســیار باز که دادوستد هنگفتی با آمریکا 
دارند، مانند چین، همزمان با تسخیر بازار غرب توسط 
محصوالت چینی، به دنبال کاهش وابســتگی غذا و 
انرژی خود از غرب و کاهش سهم دالر در اقتصادشان 

هستند. 
به همین دلیل  اســت که برخالف تصور اولیه، توافق 
یا عدم توافق هســته ای نبایــد تغییــری در اولویت 
مقاوم سازی اقتصاد ایران ایجاد کند. آسیب پذیر نبودن 
اقتصاد ایران نســبت به بیرون )چه به دلیل وابستگی 
درآمد ارزی دولت به نفت یا وابســتگی تولید و مصرف 
ما به واردات( اصلی است که زمان نمی شناسد. درست 
به همین دلیل اســت که رهبر انقالب فــارغ از نتیجه 
مذاکرات هســته ای اقتصاد مقاومتی را برای کشــور 
تجویــز می کننــد و از آن به »کلید حل مشــکالت« 
تعبیر می کننــد: )93/2/۱۰ و 93/6/6( از بُن دندان به 
مسئله ی اقتصاد مقاومتی باید باور آورد؛ باور کنیم که 
کلید حّل مشکالت کشور در داخل است. )94/3/6( از 
همه اشارات فوق صریحتر آن که: کلید حّل مشکالت 
اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیســت؛ در داخل 

کشور است. )94/2/۱۰(
اما اصل در این راهبرد کالن برای کشور چیست؟ بنا به 
تعبیر رهبر انقالب، »ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که 
ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر 
این کار تحّقق پیدا کرد و هّمتها متوّجه به این مسئله 
شــد، کار و کارگر ارزش پیدا میکند، اشتغال عمومی 
)بیشــتر( و بیکاری بتدریج کم میشــود. اساس کار، 

مسئله ی تولید است.« )94/2/9(
  

در تاریخ انقالب اســالمی رهبر انقالب یکبار دیگر هم 
یک توصیه راهبردی اقتصادی به مســئوالن داشته اند: 
»من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر 
کار بود و به مســئوالن گفتم کاری کنید که ما هر وقت 
اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایاِن 
به قول خودشان »تکنوکرات« لبخند انکار زدند که مگر 
میشود؟!« به آن هشدار عمل نشد و در نتیجه تحریم ها 
برای اقتصاد کشور مشکالت جدی ایجاد کرد. با این همه 
آیا تاریخ در خصوص این راهبرد تکرار خواهد شــد؟   

اواخر سال ۱392 کمتر از سه ماه از توافق ژنو گذشته بود و در فضایی که 
تلقی برخی کاهش فشارهای اقتصادی و در نتیجه بازگشت به روشهای 
اقتصادی پیش از تحریم ها بود، رهبر انقالب سیاستهای کلی اقتصاد 
مقاومتی را ابالغ نمودند و چند روز پس از آن در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، در بیانی تامل برانگیز تصریح کردند: »اقتصاد مقاومتی مربوط به وضع 
کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است 

... و هر کس در این زمینه اقدام بکند مصداق عمل صالح است«. )92/۱2/2۰(

پس از برخی اظهارنظرها در رســانه ها و جراید مختلف درباره ی نظر رهبر انقالب پیرامون مذاکرات  اطـالعــیــه 

هسته ای، دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیه ای اعالم کرد: »مواضع معظم له در رابطه با این موضوع، 
صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها و فرمایشــات ماه های اخیرشان، خصوصاً در روز بیستم 
فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین)؛ع؛(، دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و 
روز عید سعید فطر اعالم شــده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این 
چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.« به همین مناسبت »خط حزب ا...« مجموعه ای از بیانات صریح، شفاف و بدون 

تأویل رهبر معظم انقالب را در دسترس عموم مردم قرار می دهد.

بیانات رهبر انقالب از ابتدای ســال جاری تاکنون را در 
چهار محور کلی می توان دسته بندی نمود که متن کامل 

آن را میتوان در KHAMENEI.IR  مطالعه کرد.
   محور اول: حمایت از مذاکره در موضوع هسته ای 
و تعیین اهــداف اصلــی آن؛ در دیدارهای مختلف 
علی الخصوص دیدار کارگــزاران نظام و خطبه های عید 

فطر، به آن اشاره شده است. 
   محور دوم: تعیین چارچــوب کالن مذاکرات و 
خطوط قرمز؛ پیش از ارائــه ی متن جمع بندی نهایی، 
رهبر انقالب،  چارچــوب کالن مذاکرات و خطوط قرمز 
مورد نظر جمهوری اسالمی ایران در این زمینه را در دیدار 
مداحان در بیستم فروردین، دیدار با دانشجویان دانشگاه 
امام حسین)علیه السالم( و دیدار کارگزاران نظام در ماه 

مبارک رمضان تعیین فرموده اند.
   محور سوم: شــیوه ی انتقاد از روند مذاکرات؛ 
ایشــان در دیدار مســئوالن و کارگــزاران نظام هیئت 
مذاکره کننده را افــرادی امین، غیور، شــجاع، متدیّن 
دانستند و درباره انتقاد از آنها هم فرمودند: انتقاد بکنید 
لکن توّجه داشته باشید که انتقادها با لحاِظ این معنا باشد 
که آن طرف مقابل بعضی از عیوبی را که ما در انتقادمان 
ذکر میکنیم ممکن است میدانند، ]اّما[ خب به این نتیجه 

رسیده اند یا ضرورتها آنها را به اینجا کشانده یا به هر دلیل 
دیگری. البّته بنده نمیخواهــم بگویم اینها معصومند؛ 
نه، معصوم نیستند؛ ممکن است انسان یک جاهایی در 
تشخیص، در عمل خطا هم بکند، اّما مهم این است که به 
امانت اینها و به دیانت اینها و به غیرت اینها و به شجاعت 

اینها ما اعتقاد داریم.
   محور چهارم: ختم مذاکرات و وظایف مردم و 
مسئولین در این دوره؛ رهبــر انقالب در تازه ترین 
بیاناتشــان در دیدار رئیس جمهــور و اعضای هیأت 
دولت 94/۰6/۰4 فرمودند: »آنچه مهم است این است 
که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند«. ایشان 
از زمان اعالم پایان زمان مذاکرات و آغاز بررسی متن 
فراهم آمــده تا کنون در خطبه های نمــاز عید فطر و 
دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی، 
در پاســخ به نامه ی رئیــس جمهور دربــاره ی پایان 
مذاکرات، دیــدار با اعضای مجمــع جهانی اهل بیت 
و همچنین در دیدار رئیس جمهــور و اعضای هیأت 
دولت ، دیدگاه ها و نظراتشــان دربــاره ی متن برجام 
و شــرایط کشــور و وظایف آحاد ملت و مسئوالن را 
به صورت صریح و شفاف اعالم نموده اند که در جدول 

زیر مرور شده است.

بیانات صریح رهبر انقالب درباره مذاکرات هسته ای

نگاهی به بیانات رهبر انقالب درباره ی  مسئله ی هسته ای در دوران پس از مذاکرات
مطرح شده در 4 سخنرانی و پاسخ به نامه ی آقای رئیس جمهور در سال ۱394

متن فراهم آمده در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد.1
 4/24
4/27

4/24راه نقض عهدهای طرف مقابل بسته شود.2

4/27چه تصویب بشود و چه نشود... اجر دست اندرکاران این مذاکرات طوالنی و نفس گیر محفوظ است.3

4/27چه تصویب بشود و چه نشود... اجازه ی هیچ گونه سوءاستفاده ای از این متن داده نخواهد شد.4

4/27چه تصویب بشود و چه نشود...ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید.5

4/27چه تصویب بشود و چه نشود... سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.6

4/27مبنای ایران برای ممنوعیت سالح هسته ای فتوای شرعی است؛ نه حرف آمریکا و غیرآمریکا7

4/27تداوم غنی سازی، تحقیق و توسعه و گردش صنعت هسته ای با امضای توافق8

4/27اثبات اقتدار ملت ایران در مذاکرات هسته ای9

4/27به آمریکا نمی شود اعتماد کرد، در همین مذاکرات بی صداقتی های متعّدد و مکّرر آنها در طول این زمان نشان داده شد.10

4/27بین مردم نباید دودستگی به وجود بیاید. دشمن این را میخواهد.11

5/26نیت دشمن از مذاکرات و توافق این بود که وسیله ی نفوذ پیدا کند به داخل کشور، ما راه نفوذ را بستیم و به طور قاطع خواهیم بست.12

6/4ختم مذاکرات کار خیلی مهمی بود،   ان شاءالل اگر گوشه کنارش مشکلی هم وجود داشته باشد، با تدبیر مسئولین برطرف خواهد  شد.13

6/4توجه کنید یک جاهایی اِعمال دشمنی ها مهار میشود  اما دشمنی ها کم نخواهد شد.14

» در دور جدید مذاکرات 

هسته ای و پیش از ارائه ی 

منت جمع بندی نهایی، 

رهرب انقالب چارچوب 

کالن مذاکرات و خطوط 

قرمز مورد نظر جمهوری 

اسالمی ایران در این زمینه 

را در دیدار مداحان در 

بیستم فروردین، دیدار با 

دانشجویان دانشگاه امام 

حسین)علیه السالم( و 

دیدار کارگزاران نظام در 

ماه مبارک رمضان تعیین 

فرموده اند.«

گزارش ویژه   |  اطالعیه دفتر رهبر انقالب و نگاهی به بیانات ایشان درباره ی  مسئله ی هسته ای؛


