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با یکدیگر نزاع نکنید

اینها در غربت به شهادت رسیدند؛ این امتیاز بزرگی است،  این پیش خدای متعال فراموش نمیشود و نادیده گرفته نمیشود. خدای 
متعال جزئّیات کارها را حســـاب میکند. این جوان، همســـر جوانی داشـــته، فرزند کوچکی داشـــته، پدر و مادری داشـــته که به او چشم 
دوخته بودند که کمک حالشان باشد؛ اینها را گذاشته و رفته جانش را کف دست گرفته در راه خدا؛ اینها کوچک است؟ اینها کم است؟ 

فهم ما و درک ما کفاف نمیدهد که اهّمّیت و عظمت این کار را بفهمیم.    ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 

مزار: گلزار شهدای رشت

درک ما کفاف فهمیدن عظمت مجاهدت شهیدان را نمیدهد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم سعید مسافر ماکلوانی

شهید هفته  
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برخورد نمایشی و تشریفاتی ممنوع!برخورد نمایشی و تشریفاتی ممنوع!

ادامه در صفحه 3

صفحه 2

نگاهی به اهمیت شعار سال 14۰1 و آسیب های آن؛ از پول پاشی تا تالش شعاری

از ابتدای پیروزی انقاب اســـامی مردم ایران،  گزارش
آمریکایی ها که نتوانسته بودند از سقوط رژیم هفتـــه

دست نشـــانده و وابســـته پهلـــوی جلوگیری 
کنند، دسیسه های خود علیه مردم و انقاب 
را آغاز کردند. حبس دارایی ها و ســـرمایه های ملت ایران  در 
خارج از کشور و حمایت از گروهک های تجزیه طلب و برانداز، 
نفـــوذ و طرح ریزی بـــرای برانـــدازی نظام نوپـــای جمهوری 
اســـامی تنها بخشـــی از اقدامـــات آمریکایی هاســـت. النه 
جاسوســـی آمریکا مرکز طراحی توطئه هـــا علیه مردم ایران 
شـــده بود. ۱۳ آبان ۱۳58 وقتی دانشجویان پیرو خط امام 

النه جاسوســـی آمریکا در تهران را تســـخیر و  اســـناد رشته 
رشـــته ای را که جاســـوس های آمریکایی در حال امحاء آنها 
بودند کشف کردند، راز بسیاری از دسیسه های آمریکا علیه 
ملت ایران آشکار شد. آمریکایی که از سال ۱۳۳۲ با کودتای 
۲8 مرداد آشـــکارا  دشـــمنی هایش با ملت ایران را آغاز کرده 
بود  و تا قبل از انقاب 5۷  سران کشور سرتاپا اجیر و نوکرش 
بودند و نفـــت و ثروت ایران را تقدیم آمریکا میکردند، پس از 
کوتاه شـــدن دســـتش از حضور در ایران نمی توانســـت در 
مقابـــل قدرت گرفتـــن یک نظام اســـامی متکـــی به مردم 
عصبانی نباشـــد.  ایران با عزت و مســـتقل  برای آمریکا قابل 

تحمل نبود.  ۳۱ شـــهریور ۱۳5۹ وقتی صدام با چراغ سبز و 
پشتیبانی آمریکا به خاک ایران حمله کرد توهم این را داشت 
که  تنها چند روز دیگر در تهران خواهد بود!  مردم ایران اما در 
مقابـــل تجـــاوز جبهه اســـتکبار به خـــاک خود ایســـتادند و 
مقاومـــت مردم ایـــران به  رهبری امـــام خمینی�در برابر 
تجهیزات و دالرهای آمریکا و حمایت های  شرق و غرب از رژیم 

بعث پیروز شد. 
روزهـــای پایانی تیرمـــاه ۱۳6۷ یک نـــاو آمریکایی هواپیمای 
مســـافربری ایـــران  بـــا ۲۹0 مســـافر  را بر فـــراز خلیج فارس 

هدف قرار داد و تمامی سرنشـــنیان 

سفره تحریم 
و جنایت

نان برهای سفره مردم گرد سفره نوروزی ایرانی چه می کنند؟



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

ع  تی ممنو یفا برخورد نمایشی و تشر
نگاهی به اهمیت شعار سال ۱۴۰۱ و آسیب های آن؛ از پول پاشی تا تالش شعاری

اســامی  انقــاب  رهبــر  ای،  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
در ســخنرانی اولیــن روز ســال جدیــد ) ۱40۱ ( همچــون 
ســالهای گذشــته دربــاره اهمیــت مســاله اقتصــاد و راه 
بــرون رفــت از چالــش هــای اقتصــادی صحبــت کردنــد؛ 
بــدون شــک مســاله اقتصــاد و معیشــت مــردم از مســائل 
ــار  ــی از کن ــی اعتنای ــا ب ــوان ب ــی ت ــه نم ــت ک ــور اس ــی کش اصل
آن گــذر کــرد: » مــا در ایــن ده ســال گذشــته، در دهــه ی ۹0، 
ــادی  ــهای اقتص ــت چالش ــا انباش ــم ب ــه بودی ــع مواج در واق
کــه خــب انســان بایســتی از اینهــا بــه یــک نحــوی خــاص 
اقتصــادی  مســائل  دربــاره ی  ان شــاءاهلل  بایــد  بشــود. 
درســت فکــر کــرد، درســت عمــل کــرد و حرکــت کــرد تــا بــرای 
ــت وســایل آسایشــی در ایــن زمینه ان شــاءاهلل بــه وجود 

ّ
مل

بیایــد. بنابرایــن مــا بحــث اقتصــادی را از ایــن جهــت مطــرح 
میکنیــم.«.    0۱ /۱40۱/0۱

   دلیل نام گذاری سال ها چیست؟ 
نام   گذاری و تعیین شــعار برای هر ســال، ســنت حسنه  ای 
است که از سوی رهبر انقاب اســامی با هدف ریل گذاری 
و اولویت بخشــی به اقدامــات قوای ســه گانه و همچنین 
جهت دهی به حرکت ها و مطالبات مردمی پایه گذاری شده 
است. رصد دقیق مسائل و ظرفیت های کشور ، نیازسنجی 
شرایط موجود، نگاه به خاءها ، نقاط ضعف و آسیب پذیر 
جامعه و همچنین توجه به نقشــه های شــوم دشــمنان 
همگــی از مؤلفه هایی هســتند که در تعیین شــعار ســال 

مؤثر هستند. 
مروری بر نام گذاری سال های گذشته از سوی رهبر انقاب، 
نشان دهنده شکل گرفتن بحث های جدی علمی و تولید 
ادبیات علمی مورد نیاز، ســوق پیدا کردن قوای سه گانه و 
نهادهای باالدستی برای برنامه ریزی و اجرا و از سوی دیگر 
ایجاد عزم و اراده مشــترک ملی در جهت تحقــق آن و ایجاد 

حس مطالبه گری میان مردم است.

   نام گــذاری مکــرر ســال های متمــادی به مســائل 
اقتصادی نشانه چیست؟ 

مساله اقتصاد از مهمترین دغدغه های رهبر انقاب در نام 
گذاری سالهای متمادی اخیر بوده که نشان دهنده توجه 
ویژه ایشان به این مســاله و لزوم اقدامات اصاحی در این 
بخش مهم اســت؛ ایــن تاکیدات هر ســاله نشــان دهنده 
این اســت که هنوز با وضعیــت مطلوب اقتصــادی فاصله 
داریم و مســئوالن تقنینی و قضایی و به خصوص مدیران 
اقتصادی قوه مجریه باید برنامه ریــزی دقیق تر  و تصمیم 

به موقع تری اتخاذ کنند.
نام گذاری های ســالها به مســائل اقتصادی و به خصوص 
بــا محوریــت تولید امــا نشــانه دیگــری از شــناخت صحنه 
زورآزمایی دشــمن با انقاب ایران اســامی اســت؛ نشــان 
دهنده اینکه خاکریز اول دشمن، برهم زدن ثبات و آرامش 
اقتصادی و از بین بردن زیرساخت اقتصادی نظام اسامی 
اســت، »دشــمن روی اقتصاد کشــور مــا متمرکز شــده. از 
نظر دشــمن، اقتصاد کشــور یک نقطه ی ضعفی است که 
]او[ میتواند با تکیه ی بر آن نقطه ی ضعف، مقاصد ســوء 
خــودش را در مــورد کشــور عزیــز مــا و در مــورد جمهوری 

اسامی ِاعمال بکند.«    ۱۳۹5/08/۲6
 از ســو دیگــر مســاله اقتصاد یکــی از پیشــران هــای اصلی 
پیشــرفت ایران اســامی اســت کــه بر ســایر ســاحت های 
جامعــه نیز تاثیر مــی گــذارد، »واقعًا اگر در کشــور ]رشــد[ 
اقتصــادی همــراه بــا عدالــت بــه وجــود بیایــد، همــه ی 
زمینه های پیشرفت فّعال خواهد شد و کشور به پیشرفت 
واقعــی خواهــد رســید؛ یعنــی اقتصــاد یک چنیــن نقش 

محوری دارد. «    ۱40۱/0۱/0۱

   اقتصاد چرا و چگونه؟
 حضــور در میــدان اقتصــادی، نتایــج پربرکتــی دارد کــه 
می توان به خارج  شدن اقتصاد کشور از حالت رکود، ایجاد 
رشــد اقتصادی و افزایش اقتدار ملی اشــاره کرد. پس باید 
معلوم ساخت که مساله عمده اقتصادی چیست و چه راه 
حلی برای آن وجود دارد. از نظــر رهبر انقاب، تولید داخلی 
راهکار مســائل اقتصادی کشــور ماســت، »در اقتصاد هم 
ی که اجمااًل عرض 

ّ
مسئله ی  عمده عبارت است از تولید مل

کردیــم و مــن در این ســه چهار ســال اخیر در شــعار ســال 
مسئله ی تولید را تکرار کردم «    0۱ / ۱40۱/0۱

 از آنجا که تولید؛ کلید اصلی اشــتغال، کاهش تّورم و ایجاد 
ی است، در نتیجه »تولید داخل و کاالی ایرانی 

ّ
ارزش پول مل

را باید تقویت کنیم. حقیقتًا بایستی به مسئله ی حمایت از 
کاالی ایرانــی اهّمّیت بدهیــم؛ این یک کار واجب اســت، کار 

ضروری و قطعی است. «    ۱۳۹۷/0۳/0۲

   رونمایی از سال 1401 با چهره جدیدی از تولید
اقتصــاد در ســال جدیــد بــا دو شــاخص مهــم عملیاتــی، 
کاربــردی مطــرح شــد، عنوانی کــه از ســوی رهبــر انقاب، 
این گونه مطرح شد: »امسال هم من تولید را می  خواهم 
مطرح کنم. منتهــا یک الیه  ی جدیدی یک چهــره ی جدید از 
تولید را می خواهم مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی 
که دارای دو خصوصیت باشــد: یکی اینکه اشــتغال آفرین 
باشــد، یکی اینکه دانش بنیان باشــد. تولید دانش بنیان، 
مّتکی بــه دانــش، دانش جدیــد و پیشــرفتهای علمــی ، و 

تولیدی که اشتغال آفرین باشد. «    ۱400/۱۲/۲۹ 

   تولید دانش بنیان چرا مهم است؟
امــروز اگــر می خواهیم در میــدان رقابــت اقتصــادی پیروز 
شویم راهی نداریم جز اینکه به سمت اقتصاد دانش بنیان 
حرکت کنیم. روزی که چرخ دنده های اقتصاد از فکر و دانش 
نخبگان جوان،تأثیر و فرمان بگیرند، آن روز روزی اســت که 
به اقتصاد برتر دست خواهیم یافت. اقتصادی که نه فقط 
در داخل بلکه به راحتــی محصــوالت را در بازارهای جهانی 
قابل رقابت مــی نماید و این هدف با اقتصــاد دانش بنیان 
شــدنی اســت.  اقتصــاد دانــش بنیــان از ســویی موجــب 
کاهش هزینه های تولید شــده و از ســوی دیگر بــا نوآوری 
و بهره وری، کیفیت محصــوالت را افزایــش و محصوالت را 
رقابت پذیر می کند. از دیگر اثرات مهم اقتصاد دانش   بنیان 
به عنــوان مصداقی از اقتصــاد مقاومتی، عدم وابســتگی 
بــه ســاختارهای بیــن المللــی و تکانــه   هــای آن و نیــل به 

خودکفایی در زمینه   های مختلف است. 

   تهدیدات فرا روی تحقق شعار سال
برای اینکه شــعار ســال محقق شود باید نخســت تعریف 
و هدف شناســی دقیقــی از اقدامی کــه باید صــورت گیرد 
داشته باشیم و در گام بعدی نسبت به آسیب های پیش رو 

آگاهی داشته و برای گذر از آنها برنامه داشته باشیم. 

1-برخورد شعاری و تشریفاتی 
مواجهه تشــریفاتی یا نمایشــی با شــعار ســال یکی 
از خطرات در کمیــن "تولید، دانش بنیان و اشــتغال 
آفرین" اســت. رفتارهای ســاده انگارانه و همایشــی 
و نمایشــی تهدید ایــن نام گــذاری اســت؛ آنچه مهم 
است عمل هر سازمان و ارکان و نهاد با هدف تحقق 
تولیــد دانــش آفریــن اســت. از ایــن رو رهبــر انقاب 
تاکید کردند که »ســال گذشــته هــم ایــن را گفتم که 
اکتفــا نکنند دوســتان به اینکــه حــاال روی کاغذهاِی 
ســربرگهاِی دســتگاه   هــاِی گوناگون بنویســند این 
عبــارت را یــا مثــًا فــرض کنید کــه یــک تابلو درســت 
کننــد در خیابان مثــًا بزننــد؛ اینها کار نیســت. عمده 
ایــن اســت کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه روی ایــن 

سیاستگذاری بشود .«    ۱400/۱۲/۲۹ 

2- اقدامات بدون مطالعه و مالحظه
رفتارهای ســطحی و صرفــا با نــگاه ارائه گــزارش اما بدون 
خروجی هم خطر دیگری برای نهادینه شدن تولید دانش 
آفرین اســت، به عبارت دیگر همانقدر که بی عملی و اکتفا 
به حــرکات نمایشــی، به ضــد هدف خــود تبدیــل خواهد 
شــد ، حمایت  های دولتی بدون نــگاه کان و برنامه ریزی 
دقیق و صرف پول پاشــی در مواجهه با شعار ســال نیز راه 
به جایی نخواهد برد. » در دولتهــای مختلف طرح   هایی با 
نام   های گوناگون داشتیم که تسهیات بانکی را در اختیار 
افــراد بگذاریم بــرای اینکه تولید بــاال بــرود؛ تقریبًا همه ی 
ق 

ّ
ق بــود؛ همــه ی ایــن طرحهــا ناموف

ّ
ایــن طرحهــا ناموف

بود. پول پاشــی کردن و بی ماحظه اقــدام کردن به جایی 
ــت و مطالعه و 

ّ
نخواهد رســید؛ باید ]ایــن[ کار خیلی با دق

درســت انجام بگیرد و فّعالّیت شرکت های دانش بنیان به 
صورت زنجیره ای شکل پیدا بکند .«     ۱40۱/0۱/0۱ 

3- شرکت های صوری دانش بنیان!
نکته مهم دیگر در تحقق شــعار ســال این است که ممکن 
است برخی افراد با عنوان ســازی و جعل واژه ها، از مفهوم 
دانش   بنیان سوء اســتفاده کنند، و با جذب اعتبارات، آنها 
را در مسیر ســوداگری و معامات کاذب خرج کنند، »البّته 
این ]کار[ موجب این نشــود که ما یک شرکتی درست کنیم 
و اسمش را بگذاریم دانش بنیان، در حالی که دانش بنیان 
نباشد؛ نه، حقیقتًا شــرکتهای دانش بنیان ]درست شود[؛ 
باید هّمت کنند مســئولین مــا و ایــن کار را انجــام بدهند؛ 
بخصوص در بخشــهایی که عقب ترند، مثل همین بخش 
کشــاورزی... «     ۱40۱/0۱/0۱ پایــان اینکــه، »بهتریــن و 
ق ترین کار بــرای خنثی کــردن تحریمهــا همین تاش 

ّ
موف

واقعــی -نه تاش شــعاری؛ تــاش واقعی- بــرای تقویت 
ی است.    0۲/۱۲/ ۱400

ّ
تولید مل

سخن هفتـه
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به طور کلی امروز استکبار جهانی با چشم غره ی عجیبی به جهان 
اســـام نـــگاه میکنـــد! این را بدانید. هرجا احساســـات اســـامی 
هســـت، استکبار با خشم، بداخاقی و بدرفتاری، با آن جا برخورد 
میکند. هر کس که نســـبت به مســـلمانان سختگیری کند، مورد 
لطـــف گردن کلفتها و مســـتکبرین امروز دنیا قـــرار میگیرد. البته 
علی رغم همه ی دشـــمنیهای دشـــمنان، اســـام پیـــش میرود. 
امروز، اســـام از ســـال گذشـــته توسعه اش بیشـــتر شده است. 
این کـــه میبینید رادیوها و تبلیغـــات جهانی، جنجال میآفرینند و 
میخواهند وانمود کنند که اصولگرایی اســـامی و اسام مبارز، از 
چشم مردم دنیا افتاده است، از آن دروغها و ترفندهایی است که 
با زحمت زیاد سعی در انتشارش دارند. قضیه به عکس است. اگر 
گرایش به اسام از چشم ملتها افتاده بود، مجبور نبودند این قدر 
برای مقابله با موج اسام خواهی، پول خرج کنند.      ۱۳۷۱/۱۲/0۷

جنجال رسانه ای، ترفند استکبار علیه 
موج اسالم خواهی ملت هاست 

خطبه های انقالب  

با یکدیگر نزاع نکنید 

به رسم آیه ها  

اخـــاق آن هـــوای لطیفـــی اســـت کـــه در جامعه ی بشـــری اگر 
وجود داشـــت، انســـانها میتوانند با تنفس او زندگی ســـالمی 
داشـــته باشـــند. اخاق که نبود، بی اخاقی وقتی حاکم شـــد، 
حرصها، هوای نفسها، جهالتها، دنیاطلبیها، بغضهای شخصی، 
حســـادتها، بخلها، ســـوءظن به یکدیگر وارد شـــد - وقتی این 
رذائل اخاقی به میان آمد - زندگی ســـخت خواهد شـــد؛ فضا 
تنگ خواهد شـــد؛ قدرت تنفس ســـالم از انسان گرفته خواهد 
شد. ... امروز ما نهایت نیاز را به این تربیت اخاقی داریم؛ هم ما 
مردم ایران، جامعه ی اســـامی در این محدوده ی جغرافیائی، 
هـــم در همـــه ی دنیـــای اســـام؛ امت بـــزرگ اســـامی، جوامع 
مســـلمان. این ها نیازهای اول ماست. بعد به دنبال آن تربیت 
 عامل بـــه همه  ی احکام 

ْ
قانونی اســـت، انضبـــاط قانونی. اول

اســـام، خوِد شخص نبی مکرم اسام بود.     ۱۳88/04/۲۹ 

زندگی انسان با رذائل اخالقی 
سخت خواهد شد   

درس اخالق  

ت یا بین 
ّ
گاهی انســـان تنازعهایی مشـــاهده میکند بین آحاد مل

ت، غالبًا 
ّ
بعضی مســـئولین با یکدیگر یا بین مسئولین و آحاد مل

پوچ؛ انسان نگاه میکند، غالبًا برخاسته ی از تخّیات و توّهمات 
و در مـــواردی از بی تقوایی. امام � غالبًا در آن دوره ی دهه ی 
60 که خب اختافات زیادی هم بین مســـئولین وجود داشـــت، 
ایشـــان در سخنرانی ها، تقریبًا همیشـــه تکرار میکردند که این 
اختافات ناشی از حّب نْفس و هوای نْفس است؛ واقعًا همین 
جور است. خیلی از این مناقشه ها و از این تنازعها ناشی از حّب به 
نْفس و بی ماحظگی و بی تقوایی و مانند اینها است؛ اینها را باید 
ت ایران را در راه های 

ّ
کنار بگذاریم و نبایســـتی بسیج عمومی مل

صـــاحـ ــــ چه راه هـــای علمی، چـــه راه های عملی، چـــه راه های 
مقاومتـــی، چـــه راه های خدمات اجتماعـــی؛ در همه ی اینهاـ ـ با 
وا َو َتذَهَب 

ُ
َتفَشل

َ
این تنازعها تخریب کرد که فرمود: َو ال َتناَزُعوا ف

ع کردیم، اینها پیش می آید.     ۱40۱/0۱/0۱ ریُحُکم؛)۱( که اگر تناز
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هواپیما را به شهادت رساند. رئیس جمهور آمریکا، 
امـــا به خاطر این جنایت انســـانی علیـــه ملت ایران، 
ویلیام راجرز،  فرمانده ناو جنگی  وینسنس را توبیخ 

نکرد بلکه به او مدال لیاقت داد!  
   مردم؛ پیروز میدان

آمریکا در تمام ســـالهای پـــس از پیـــروزی انقاب با 
محاصـــره اقتصـــادی، ایجاد فتنه ها و تشـــکیل یک 
جبهه اســـتکباری متحد، زندگی مردم ایران را هدف 
قرار داده اســـت. حتی در برهه هایی که جریان های 
غرب گـــرا در داخل کشـــور هـــم خیال خـــام رابطه و 
دوستی با آمریکا را در سرپرورانده اند، آمریکا یا  ایران 
را محور شـــرارت معرفی کرده یا زیـــر قول و قرارها و 
تعهداتش زده اســـت. دولتمـــردان آمریکایی، روزی 
نبـــوده که خیال خام یکســـره کـــردن کار ایـــران را از 
ســـر نگذرانند. گاهی برای نزدیک شدن به مرزهای 
ایـــران به بهانه تشـــکیل یک »خاورمیانـــه بزرگ« به 
عراق و افغانســـتان حمله کـــرده و در باتاق جنگ، 
گرفتار شـــده اند و گاهی با ایجاد داعش و حمایت از 
گروه های تکفیری قصد نابودی کشورهای منطقه 
را داشـــته اند کـــه بـــا مقاومـــت ملت هـــای منطقه 
شکســـت خورده اند. رژیم غاصب هم پیمانشان در 
منطقه هم وضع اســـفناک تری دارد و در جنگ های 
۳۳ روزه لبنـــان و ۲۲ روزه غـــزه و ۱۲ روزه، شکســـت 
میخورد و دســـت تســـلیم  باال می برد. از عصبانیت 
همیـــن شکســـت های پی درپـــی در منطقـــه بـــود 
کـــه آمریکایی هـــا، محبوب ترین،مردمی تریـــن و 
امتی تریـــن فرمانده منطقه، شـــهید حاج قاســـم 
ســـلیمانی که بزرگترین فرمانده مبارزه با تروریست 
بـــود را ناجوانمردانـــه ترور کردند. دشـــمنی آمریکا 
با ملـــت ایران، این حزب و آن حزب هـــم ندارد، روزی 
به دنبال صفر شـــدن فـــروش نفت ایران هســـتند 
و دیگـــر روز به بهانه پیشـــرفت های علمـــی ایران به 
دنبـــال قطعنامه هـــای تحریمی در ســـازمان ملل. 
دموکرات ها »تحریم های فلج کننـــده« علیه ایران 
را  وضع میکنند و جمهوری خواهان سیاست فشار 
حداکثـــری علیه ملـــت ایـــران را در پیـــش میگیرند.

سیاســـتی که امروز  خوددولتمردان آمریکایی  هم 
اعتراف میکنند که شکســـت خورده است. »یکی از 
مهمترین حوادث شـــیرین ســـال ۱400 این بود که 
آمریکایی هـــا، در همین اواخر البتـــه، آمدند اعتراف 
کردنـــد، به زبـــان خودشـــان گفتند که ما در فشـــار 
حداکثری علیه ایران شکســـت خفت بـــار خوردیم. 
تعبیـــر "خفت بـــار" تعبیر خـــود آمریکایی هاســـت. 
حادثه ی مهمی اســـت. ملت ایران پیروز شـــد، ملت 
ایران توفیـــق پیدا کرد. هیچ کـــس نمی تواند این را 
به خودش نســـبت بدهد. ایستادگی ملت ایران به 
یک چنین پیروزی بزرگی رســـید«.     ۱40۱/0۱/۲۹ این 
پیروزی اما راحت و آســـان به دســـت نیامده اســـت. 
دشـــمنی ها و تحریم هایی که در تمـــام این چهل و 
چند ســـال و به ویژه در دو دهه اخیـــر، تنها و تنها به 
جرم استقال و آزادگی، توسط مدعیان حقوق بشر 
علیه ایران اعمال شـــده، با نسبت خیلی کمتری اگر 
در هرجای دیگری از دنیا انجام میشـــد، کافی بود تا 
زیرســـاخت های اقتصادی، سیاســـی و اجتماعی و 
فرهنگی آن جامعه را نابود کند. دشـــمنی هایی که 
نه تنها به دنبال حبس پول نفت این مردم بود، بلکه 

مبادالت اقتصادی بین المللی را هم زیر تیغ گذاشت 
و مانـــع ورود داروهای بیماران خـــاص و حتی اقام 

مورد نیاز در روزگار شیوع کرونا هم شد!  
   دشمنان پیشرفت ایران

دشـــمنان ملت تحمل پیشـــرفت علمی ایـــران را هم 
نداشته اند. کشوری که روزگاری زیر سیطره استکبار، 
حتـــی ســـاده ترین تجهیـــزات را روی پـــای خـــودش 
نمی توانست بسازد با همت جوانانش در طول چند 
دهه ماهواره به فضا میفرســـتد و در زیست فناوری و 
ریزفناوری جزو چند کشور برتر جهان می شود.  اگرچه 
دشـــمنان در برابر حرکت علمی ایـــران این بار به ترور 
فیزیکی دانشـــمندان روی آوردند، اما مـــردم ایران  با 
نجابت ذاتی و مقاومت خود، پیروز میدان شـــده اند. 
گویا همین اقتدار و پیروزی، باعث تغییر لحن ظاهری و 
تاکتیکی مقامات کاخ سفید شده است. همان هایی 
کـــه همزمـــان بـــا کوتـــاه نیامـــدن از تحریم هـــای 
ضدانســـانی، نمایش سفره هفت سین به پا می کنند 
تـــا مثا نـــوروز را به مـــردم ایران تبریـــک بگویند. مثل 
جو بایدن رئیس جمهور ســـرگردان آمریـــکا که اخیرا 
گفت:»بهتریـــن آرزوهایمان را به تمامی کســـانی که 
امـــروز نـــوروز را در ایاالت متحده و سراســـر جهان - از 
جمله در ایران و سراســـر خاورمیانه، در آسیای میانه 
و جنوبـــی، در قفقـــاز، و در اروپـــا - جشـــن می گیرند، 
تقدیم می کنیم!« پیامی که با ژســـت آزادی خواهانه 
و در لباس حامی مردم صادر می شـــود اما پشت این 
نمایش ظاهر فریب، اتاق فکرهای آمریکایی در صدد 
راه انـــدازی توطئه های مختلف اقتصـــادی و امنیتی 
علیه مردم ایران هستند. اما آن سونخست وزیر رژیم 
منفور و غاصب صهیونیســـتی در پیام نـــوروزی برای 
ایرانیان در ســـال جدید شمســـی، بـــا لحنی عصبانی 
و بغض آلـــود، تغییر نظامی سیاســـی را آرزو می کند! 
آرزویی که سران قبلی صهیونیست همچون شیمون 

پرز و آریل شارون، آن را به گور بردند.
   »انتخاب«ملت ایران؛ مقاومت 

مروری بر کارنامه 4۳ ســـاله انقاب اســـامی ایران 
و نـــوع مواجهه قدرت هـــای زورگو و اســـتعمارگر با 
مردمی کـــه خواســـتار اســـتقال و آزادی بوده اند، 
نشان می دهد جهان ســـلطه و نیرنگ از هیچ ابزاری 
بـــرای شکســـتن این مـــردم دریغ نکرده اســـت.  اما 
انتخاب مردم ایران یک چیز بوده اســـت؛ مقاومت و 
ایستادن مقابل متجاوز! »وقتی شما نگاه می کنید 
بـــه آنچه در دنیا دارد اتفـــاق می افتد، حقانیت ملت 
ت ایـــران را در مقابله ی با جبهه ی 

ّ
ایـــران را و صدق مل

استکبار از همیشـــه روشن تر و آشـــکارتر می بینید. 
انتخاب ملت ما در مقابله ی با استکبار تسلیم نبود، 
ایستادگی بود، عدم وابستگی بود، حفظ استقال 
بـــود، تقویت درونی نظام و ملت و کشـــور بود؛ اینها 
ی است؛ این درست بود«.     ۱40۱/0۱/0۱  

ّ
تصمیمات مل

ملت ایران طی این سالها، دوست و دشمن خود را به 
خوبی شناخته اســـت و نیک می داند این ژست پر از 
گل و بلبل آمریکایی ها کنار سفره هفت سین، مرهم 
زخم کودکان پروانه ای نخواهد شد! قاتان جوانان 
غیور و دانشـــمندان ایرانی که سال ها حتی از تحریم 
دارویی هم دریغ نکردند را چـــه به آرزوی های خوب 
برای مردم ایران!  آرزوی های خوب این مردم با همت 
و کار جهادی و ســـاخت درونی و عزم و اراده جوانان 

ایرانی ساخته خواهد شد.

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ـــی در واقـــع راه اصلـــی عبـــور از ســـختی ها و 
ّ
تولیـــد مل

دشـــواریهای اقتصادی برای کشور است. یعنی مهمترین 
مســـائل اقتصادی کشـــور را مســـئله ی تولید، رواج تولید 
ی، حل میکند. طبیعـــت تولید این 

ّ
ـــی و رونق تولیـــد مل

ّ
مل

اســـت. این اســـت که ما روی تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشد 
اقتصـــادی را افزایـــش میدهد، اشـــتغال ایجـــاد میکند، 
تـــوّرم را کاهش میدهد، درآمد ســـرانه را افزایش میدهد، 
رفـــاه عمومی ایجـــاد میکند. عاوه بر ایـــن دارای تأثیرات 
ی را باال میبرد، احســـاس 

ّ
روانی اســـت؛ اعتماد به نفس مل

ت به وجود مـــی آورد. تولید، یک چنین 
ّ
عزتمنـــدی را در مل

ی، 
ّ
اکسیری است. یک چنین حادثه ی مهّمی است تولید مل

اگر ان شـــاءاهلل به بهترین وجهی پیش برود. لذا ما در این 
چند ســـال روی مســـئله ی تولید تکیه کردیم. بی تأثیر هم 
نبود، بحمداهلل تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من 
تولید را میخواهم مطرح کنم. منتها یک الیه ی جدید، یک 
چهره ی جدید از تولید را میخواهم مطرح کنم و آن عبارت 
است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشد: یکی اینکه 
اشتغال آفرین باشد، یکی اینکه دانش بنیان باشد. تولید 
دانش بنیان، مّتکی به دانش، دانش جدید و پیشرفتهای 
علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشد.   ۱400/۱۲/۲۹   

یک نکته ی دیگر در باب نوروز، ذوق و ســـلیقه ی ویژه ی ایرانی اســـت که در آن، انســـان احســـاس ژرف اندیشی 
میکند: بهار را آغاز ســـال خود قرار دادن. بهار مظهر امید اســـت، پیام آور امید اســـت؛ بهار به انسان میگوید که 
خزان و برگ ریزان حتمًا رفتنی اســـت و طراوت و نوســـازی و نوگرایی حتمًا آمدنی اســـت؛ این، خصوصّیت بهار 
است. یک چنین پیامی را به مردم میدهد: پیام طراوت، پیام رویش. البّته این امید، امسال مضاعف هم بود، 
د امید بزرگ تاریخ و امید بزرگ بشـــرّیت 

ّ
به خاطر همراهی با نیمه ی شـــعبان که روز نیمه ی شـــعبان هم روز تول

است؛ و امید، منشأ همه ی حرکتها و پیشرفتها است.       ۱40۱/0۱/0۱ 

تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باشد 

بهار مظهر امید و پیام آور طراوات و رویش است

با افتخار ایرانی  

مناسبت  

ســـؤال: اســـتخراج، خرید و فروش ارز دیجیتال 
چه حکمی دارد؟

جـــواب: حکم آن، تابع قوانیـــن و مقررات نظام 
جمهوری اسامی ایران است.

 حکم استخراج 
و معامله ارز دیجیتال

احکام  

کالم امام  

جهاد تبیین  

خانواده ایرانی  

ما هر چه خاطره از آقای ری شهری داریم، خاطره ی نیک است. جز خوبی و خدمت و خیرخواهی، بنده از ایشان 
سراغ ندارم. گمان میکنم اّولین باری هم که ما ایشان را دیدیم، به نظرم سال 44 یا 45 بود که ایشان زندانی 
بود در زندان اطفال ]دارالّتأدیب[. بعد هم که دیگر بعد از انقاب و  کارهای ]مختلف[ ایشـــان، زمان وزارت و 
زمان قضاوت و بعدها، خب فراوان ایشـــان را میدیدیم؛ ایشـــان واقعًا همیشـــه منشأ خیر بود. در زمان وزارت 
اّطاعات، ایشان هفته ای یک بار می آمد و با من ماقات داشت و من واقعًا از مجالست و مصاحبه ی با ایشان 

محظوظ میشدم و لّذت میبردم؛ چون در راه و در کار و عاقه مند و معنوی و ...]بودند[؛ الحمدهلل.
  بیانات رهبر انقاب پس از اقامه نماز بر پیکر حجت االسام و المسلمین ری شهری  |    ۱40۱/0۱/0۳

مـــاه شـــعبان مقدمه اســـت برای مـــاه مبارک 
رمضان که مردم مهیا بشوند برای ورود در ماه 
مبـــارک رمضان و ورود در »ضیافة اهلل «. شـــما 
وقتـــی که می خواهید به مهمانی بروید خوب، 
یـــک وضع دیگری، یـــک وضع دیگری خودتان را 
درســـت می کنید. آنطوری که در خانه هســـتید 
یـــک تغییـــری می دهید. ماه شـــعبان برای این 
اســـت که همـــان مهیا بودنی کـــه می خواهید 
مهمانـــی برویـــد، خودتان را مهیـــا می کنید. در 
ضیافت خدا، ماه شـــعبان برای مهیا کردن این 
افراد اســـت، مهیا کردن مســـلمین اســـت برای 
ضیافـــت خـــدا، ادبـــش آن مناجات شـــعبانیه 
است. من ندیده ام در ادعیه، دعایی را که گفته 
شده باشد همۀ امامها این دعا را می خواندند، 
در دعای شـــعبانیه این هســـت. ایـــن مناجات 
شـــعبانیه بـــرای این اســـت که شـــما را، همه را 

مهیـــا کند برای »ضیافة اهلل «.    ۱۳5۹/04/۲۱  

یکـــی از مهمتریـــن موجودیهـــای بـــاارزش ما، 
همین نســـل جواِن تحصیلکرده اســـت. نســـل 
جوان تحصیلکرده، هم شجاعت دارد، هم امید 
دارد، هم نشاط و تحرک دارد. نسل جوان را باید 
حفـــظ کرد. بـــا این روند کنونی اگر ما پیش برویم 
کشـــور پیر خواهد شد. خانواده ها، جوانها باید 
تولیـــد مثل را زیاد کنند؛ نســـل را افزایش دهند. 
ایـــن محدود کردن فرزنـــدان در خانه ها، به این 
شـــکلی که امروز هســـت، خطاســـت. این نسل 
جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده ســـال آینده، 
بیســـت ســـال آینده و در دوره هـــا و مرحله های 
آینـــده ی ایـــن کشـــور بتوانیـــم آن را حفظ کنیم، 
همه ی مشـــکات کشـــور را اینها حل میکنند؛ با 
آن آمادگی، با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل 
جوان هست، و با استعدادی که در ایرانی وجود 

دارد.     ۱۳۹۱/0۷/۱۹ 

شـــیاطین کوچک و بـــزرگ در صدد اغوای 
مردمند؛ ]همان جور[ که رئیسشان گفت 
جَمعین«، دائم مشـــغول 

َ
ُهـــم ا

َ
غِوَیّن ُ َ

»ال
اغـــواء ]هســـتند[؛ بـــه وســـیله ی ایـــن 
رســـانه هایی که امروز دیگر خیلی آســـان 
کرده رســـاندن هر حرفـــی را، هر دروغی را 
و تزییـــن کـــردن و توجیه کـــردن هر حرف 
غلطـــی را، دائم به اعماق ذهنّیات جامعه 
چیزهایـــی را میرســـانند. اغـــواء میکننـــد 
جَمعین؛ بـــرای اینکه 

َ
ُهـــم ا

َ
غِوَیّن ُ َ

دیگـــر؛ ال
بتواننـــد مردم را از آن ایمان، از آن اعتماد، 
از آن امیـــد، از آن اعتمـــاد بـــه نْفس، از این 
چیزهایـــی که گفتیم منصرف کنند و آنها را 
مأیوس کنند، اعتماد به نْفس آنها را سلب 
کنند، اعتماد به مســـئولین را از آنها سلب 
ی را تضعیف کنند؛ این کاری 

ّ
کنند، اّتحاد مل

است که دشمن میکند.      ۱400/۱۲/۱۹

قای ری شهری سراغ ندارم جز خوبی و خدمت از آ

 شعبان فرصت 
مهیا شدن برای 

ضیافت خداست

نسل جوان را باید حفظ کرد 

هدف اغوای 
رسانه ای دشمن، سلب 

اعتماد و امید مردم است 

عکس نوشت  

حجت االسالم والمسلمین ری شهری در کنار رهبر انقالب در جریان حضور در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی�
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