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یادداشت   جنــگ اقتصادی و تبلیغاتی مســتکبرین، علیه 
ایران اسالمیهفتـــــه

هنگامی که انقالب اسالمی ملت ایران، به پیروزی 
رســید و چراغ اســتقالل خواهی و پیشــرفت ملت 
ایران روشــن شــد، مســتکبران و در رأس آنها دولت آمریکا، 
منافع خود را از دســت رفته دیدند و شــروع به توطئه علیه 
ملت ایران کردند. از طراحی جنگ نظامی علیه ایران اسالمی 
گرفته تا به راه انداختن گروهک های تروریستی و تجزیه طلب 
تا فشــارهای سیاســی و تهاجم فرهنگی، همه را علیه ملت 
ایــران آزمودنــد. دشــمن کــه در عرصه های دیگــر، از جمله 
تهاجــم فرهنگــی در دهه هفتاد و جنگ امنیتی سیاســی در 
فتنه ۸۸ و... به نتیجه دلخواه نرسیده بود، با تمرکز بر مسئله 
اقتصاد، تالش کرد تا از این دریچه بتواند به مردم ایران ضربه 
زده و بدبینــی مــردم به مســیر حرکت انقالبــی را دنبال کند. 
این گونه بود که هجمه و فشار حداکثری اقتصادی و ایجاد 
تنگناهــای مالــی، ذیــل تحریم های بی ســابقه علیه انقالب 
اســالمی و مــردم ایــران طرح ریزی شــد و وزارت خزانه داری 

آمریکا، به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل شد.
تحریم اقتصادی گسترده و فراگیر، با هدف ایجاد ناکارآمدی 
بــرای نظــام و به دنبــال آن، ایجــاد نارضایتــی میــان مردم و 
ازبین بردن اعتماد و امید مردم از اقداماتی بود که توســط 
سیاســتمداران و دولتمــردان آمریکایی، بــا همراهی برخی 
دولت های دیگر و با پشتیبانی و نقش آفرینِی صهیونیست ها 
صــورت پذیرفت.  تحریم های پیچیده، ایجاد نابســامانی در 
بــازار و... از ابعــاد اصلی این طراحی دشــمن بود؛ توطئه ای 
که در کناِر برخی ضعف های مدیریتِی ناشی از تفکر غرب گرا 
و اشــرافی، عــدم توجــه دقیــق بــه ظرفیت هــای داخلــی و 
شرطی ســازی اقتصاد توســط برخی مســئوالن، مســائل و 
مشــکالتی همچــون تورم و گرانی، کاهــش ارزش پول ملی 

و در نتیجه سختِی معیشت عمومی مردم را تشدید کرد.
دشمن اما در کنار جنگ فراگیر اقتصادی علیه ایران اسالمی، 
بنگاه های رسانه ای و تریبون داران مزدور خودش را هم، در 
فضــای مجــازی ســازماندهی کرده بود تا بــا تحریف و اغراق 
و تصویرســازی دروغیــن، تحریم هــای خــود را فلج کننــده و 
درهم شــکننده نشــان بدهــد. دروغ پراکنــی، تحلیل هــای 
مغرضانه، وارونه  نمایی واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های 
امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن 
یا انکار دســتاوردها، از جمله راهبردهای رســانه ای دشمن 

در این جنگ ترکیبی بود.
هـــدف نهایی ایـــن جنگ تبلیغاتی هم، این بـــود که با ایجاد 
ترس و واهمه، اوضاع کشور را در یک بن بست کامل نشان 
داده و ملت را کامًال از بهبود اوضاع ناامید کنند: »سیاســـت 

و  دشـــمن  رســـانه ای  و  ادامه در صفحه 3تبلیغـــی 
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مسئوالن مراقب انحراف و

فسادپذیری شخصی باشند 

وباِه خسته استعمار ر
مرور تاریخی بر ماجرای نفوذ استعماری دولت انگلستان در ایران و غلبه ایرانیان بر آن
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ت اینکه 
ّ
اگر این شــهادتها نبــود، اگر ایــن فداکاری ها نبود، این نظــام باقی نمیمانــد؛ این نهال، مــورد تهاجم طوفانهای ســخت بــود. عل

این نظــام باقی ماند و این نهــال از بین نرفت و بحمــداهلل به این درخت تناور تبدیل شــد، فداکاری هــا و ایثارگری ها و شــهادت طلبی ها و 
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  میدان دار استعمار و چپاول!
حـــدود چهارصـــد ســـال پیـــش، انگلســـتان و برخـــی 
کشـــورهای غربی، کش وقوس هـــای انقالب صنعتی را 
تجربه می کردند و به ســـبب دســـتاوردهای ظاهری این 
رخداد، سرمســـتانه به بهره کشـــی از کارگران و طبقات 
فرودســـت جامعـــه خـــود ســـرگرم بودنـــد و در همین 
روزهـــا بود که به مدد قدرتی که در دریانوردی پیدا کرده 
بودند، کم کم حال وهوای کشورگشـــایی به سرشان زد 
تا با زیاده خواهی و دســـتیابی به ذخایر مادی و معنوی 
کشـــورهای آســـیایی، آفریقایـــی و... ، پایه هـــای قدرت 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را که بر مبانی مادی 

بنا شده بود، مستحکم تر کنند.
انگلیسی ها پس از اشغال قاره آمریکای شمالی امروزی 
و کشـــتار بومیـــان این قاره و تســـلط بر منابـــع آن، روند 
کشورگشـــایی و زیاده خواهی خـــود را آغاز کرده بودند؛ 
امـــا انقـــالب صنعتی و افزایش قـــدرت نظامی و دریایی 
اروپایی ها، باعث شـــد تا با حرص وولع بیشـــتری، شرق و 
غرب عالم را زیر پا بگذارند و به کشورهایی قدم نهند که 
مردمانشـــان، دارای سابقه فرهنگی و تمدنی مستقل 
بودنـــد و این حق را داشـــتند که خودشـــان بر مقدرات 
مملکتشـــان مسلط باشـــند. در این میان، انگلیسی ها 
میدان دار کشورگشـــایی، اشغالگری و مداخله در امور 
داخلـــی ملت هـــای ضعیف و دربند شـــدند و به گواهی 
اســـناد تاریخی، کشـــورهای مستقل زیادی را – عالوه بر 
مناطق کوچک دیگر – در نقاط گوناگون عالم به اشغال 
و استعمار خود درآوردند تا جایی که این سخن وقیحانه 
بر سر زبان ها افتاد که »خورشید هیچ گاه در مستعمرات 
انگلســـتان غروب نمی کند«! حرفی کـــه بیش از هر چیز 
نمایانگر توسعه طلبی و زیاده خواهی دولت انگلستان 
بـــود. در ماجرای ایـــن زیاده خواهی های اســـتعماری، 
ایران هم از چشـــم استعمارگران انگلیسی دور نماند؛ تا 
جایی که طی چهار قرن گذشته، دائمًا تالش کردند که با 
اشـــغال نظامی یا نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، 
ســـلطه نامشـــروع خود را بر ایران و ایرانی تحمیل کنند. 
از این رو ســـت که از جهت تاریخی، ســـیاهه شـــرارت ها و 
جنایات انگلیســـی  ها در ایران، برای همیشه در حافظه 

تاریخی مردم ایران ماندگار شده است.

  رد پای روباه، بر بیشه شیران
هرچنـــد ایـــران هیـــچ گاه به صـــورت رســـمی تبدیل به 
مســـتعمره دولـــت انگلیـــس نشـــد؛ اما شـــاید بتوان 
نخســـتین نشـــانه های نفـــوذ اســـتعماری انگلیس در 
ایـــران را در دوران قاجـــار پیـــدا کـــرد؛ آنجـــا که ســـفارت 
انگلســـتان در ماجـــرای مشـــروطه فعـــال شـــد و بـــا 
شـــکل گیری ماجرای تحصن در سفارت، نقش عملیاتی 
اثرگـــذاری در فعل وانفعـــاالت ایـــن جنبش بـــازی کرد 
یـــا آنجـــا کـــه انگلیســـی ها از طریـــق فرقه ســـازی های 
اســـتعماری، درصدد انحـــراف در باورهـــای دینی ملت 

ایران و پرورش عناصر مزدور وابســـته به خود برآمدند. 
برنامه ریـــزی مزّورانـــه برای چپاول نفـــت ایران–پس از 
کشـــف نخســـتین چاه های نفت در جنوب ایران – هم، 
یکی دیگر از عرصه های نفوذ و چپاول گری اســـتعماری 
انگلســـتان در ایران، طی سده های پیشین بود. ضعف 
دولتمردان قاجاری هم بهترین کمک برای تشـــدید این 
روند اســـتعماری بود تا جایی که می گفتند، »این ماده  
بدبوی َعِفن را می خواهیم چه کار کنیم، بگذارید بردارند 

ببرند!«     ۱۳۹4/۱/20
بنابراین از جهت تاریخی، روند دخالت و نفوذ استعماری 
در ایران، عامل بســـیار مهمی در ضعف و عقب ماندگی 
ما بوده اســـت: »ما در طول دو سه قرن اخیر ضربه های 
ســـختی خوردیـــم، هـــم از ناحیـــه اســـتبداد داخلـــی و 
دیکتاتوری های داخل کشـــور، هم از ناحیه تهاجم های 
بیرونـــی. این یك واقعیتی اســـت که مـــا ضربه خوردیم. 
تاریِخ ورود و نفوذ دولت های بیگانه در کشور ما از سال 
۱۸00 میالدی اســـت؛ یعنی دویســـت و بیست و دو سال 
است که اولین نفوذ خارجی از طریق حکومت انگلیسِی 
هنـــد اتفاق افتاد. جان ملکِم انگلیســـی آمد ایران - که 
حاال تاریخش را کســـانی که مالحظه کردند، می دانند - 
و تبعاتـــی که پیش آمـــد. ضعف آن دولت ها در مواجهه 
بـــا نفـــوذ و تهاجـــم فرهنگ غربـــی و سیاســـت غربی و 
حکومت های غربی، موجب انفعال کشور شد و همین 

طور رفته رفته ما دچار ضعف شدیم.«    ۱۳۹2/4/۳0
روند دخالت و دسیسه گری انگلیسی ها در ایران تا عصر 
پهلـــوی هـــم ادامه یافت تا جایی که رســـمًا بـــا کودتای 
سوم اســـفند ۱۳۹۹، رضاخان این مهره دست نشانده 
و صددرصـــد وابســـته به خـــود را در ایـــران به حکومت 
رســـاندند و البتـــه پـــس از آن نیز همراه بـــا آمریکایی ها 
از نقش آفرینـــان اصلـــی، در توطئه کودتـــای 2۸ مرداد 
بودنـــد؛ توطئـــه ای که برای خاموشـــی جنبـــش ملی و 
ضداســـتعماری ایرانیـــان رخ داد: »رضاخان را آوردند بر 
این کشـــور مســـلط کردند و دیکتاتـــورِى عجیب  وغریب 
رضاخانـــی، به  وســـیله  انگلیس  هـــا در ایـــن کشـــور برپا 
شـــد - آمدند یک عنصـــر قلدر بی  منطـــِق بی  اعتناى به 
اصالت هاى کشـــور را بر این کشـــور مسلط کردند - بعد 
هم در دهه  ى 20، همان قدرت ها آمدند ایران را اشغال 
کردنـــد؛ در واقـــع به یک معنا بین خودشـــان تقســـیم 
کردنـــد. همان هـــا آمدنـــد نفت را بردنـــد و قراردادهاى 
ظالمانه را بر این کشور تحمیل کردند، همان ها کودتاى 
بیست  وهشـــتم مـــرداد را راه انداختند و یک دولت ملی 
را - که با همه  ى عیوبی که داشت باالخره برخاسته  ى از 
آراء مردم بود - ســـاقط کردند و نابود کردند، همان ها 
نهضت ملی نفت را به انحراف کشاندند و مجددًا سلطه  
بر منابع طبیعی و مادى ما را به دست گرفتند، همان ها 
در یـــک مـــدت طوالنی، دیکتاتـــورِى محمدرضا را بر این 

کشور تثبیت کردند.«     ۱۳۹۳/۵/۱
به این سیاهه شرارت و نفوذ و دخالت انگلیسی ها، باید 

دامن زدن به اختالفات مذهبی و نفوذ در میان شـــیعه 
و ســـنی و نیز جاســـوس پروری در پوشش فعالیت های 

دیپلماتیک یا فرهنگی را هم اضافه کرد.

  ملتی که بیدار است 
اما در طی ســـال های پیش از پیروزی انقالب اســـالمی، 
تنها عامل مقاوم و بازدارنده در مقابل روند توطئه گری 
انگلســـتان در ایـــران، مخالفت هـــای جهادگونـــه علما 
و رجـــال ملـــی و دلســـوز ایـــن مرزوبـــوم بود کـــه اجازه 
نـــداد  ایـــران رســـمًا تبدیـــل به مســـتعمره انگلســـتان 
شود:»به برکت مجاهدت یك عده از بزرگان، انگلیس ها 
نتوانســـتند به طور مســـتقیم وارد شـــوند، افـــرادی را 
عامل خودشـــان کردند. اگر قـــرارداد ۱2۹۹، یعنی ۱۹۱۹ 
میـــالدی - که معروف به قرارداد وثوق الدوله اســـت - 
در ایـــران بـــا مقاومـــت امثال مرحوم مـــدرس و بعضی 
از آزادی خواهـــان دیگـــر مواجه نمی شـــد و این قرارداد 
عملیاتی می شد، استعمار ایران حتمی بود - مثل هند 
- مردانی نگذاشتند این اتفاق بیفتد.«     ۱۳۹۱/7/2۳

ســـال های طوالنی از شـــکل گیری جریان استعمارگری 
و مداخلـــه انگلیســـی ها در ایران می گـــذرد و حاال ایران 
اســـالمی، در مســـیر عـــزت و اقتـــدار، میـــراث دار امثال 
رئیس علی دلواری ها است؛ بزرگ مردانی که در هنگامه 
غربت وطن و غفلت و خیانت حاکمان، با دســـتان خالی 
مقابل دشـــمنان متجاوز ایســـتادند و نامشان تا ابد در 
دل ها ماندگار شـــد: »یـــاد رئیس علی دلـــواری را از این 
جهت گرامی می داریم که این مرد شجاع، در راه اعتقاد 
دینی خود، تنها و در غربت با دشمنان جنگید. این برای 
ما چیز بســـیار با ارزشـــی اســـت... در آن روزگاری که ملت 
ایـــران همـــه در خواب بودنـــد، جز عده بســـیار کمی در 
گوشـــه وکنارهای کشـــور و بیگانگان از این غفلت مردم 
سوءاســـتفاده می کردند و دشمن بر مناطق مختلفی 
از کشور عزیز ما تسلط پیدا کرده بود... یک مرد جوان... 

در مقابل انگلیسی ها ایستادگی کرد.«  ۱۳70/۱0/۱۳ 
 امروز البته معادله به شـــکل کلی تغییر کرده اســـت. 
حاال ایران اســـالمی در پرتو  انقالب عظیم اســـالمی و 
مردمـــی، نه تنهـــا جریان نفوذ اســـتعماری انگلیس و 
ســـایر قدرت های اســـتکباری غربـــی  را از بین برده که  
تبدیـــل بـــه قدرت اثرگـــذار در معـــادالت منطقه ای و 
بین المللی شـــده اســـت. امروز میـــراث رئیس علی و 
امثال او، با عزت و ســـرافرازی پیش روی ماســـت و این 
مسیِر استقالل و عزت در مقابل دشمن زیاده خواه و 
نیرنگ بـــاز، همچنان ادامه دارد:»اگر رئیس علی ها در 
غربت به شـــهادت نمی رســـیدند، امروز ملت ایران به 
این عظمت نمی رسید؛ همچنان که اگر شما جوانان 
در دوران جنگ تحمیلی به جنگ نمی رفتید و به جبهه 
خدمت نمی کردید و شهادت را به خود نمی پذیرفتید، 

امروز ایران و اسالم به این عظمت نمی بود.«
۱۳70 /۱0/۱۳ 

مرور تاریخی بر ماجرای نفوذ استعماری دولت انگلستان در ایران و غلبه ایرانیان بر آن

وباِه خسته استعمار ر



3         سال هفتم،  شـماره 356                 هفته دوم شهریور 1401      

باید همه مراقب باشـــیم که نظام جمهوری اســـالمی - که نظام 
اسالمی است، نظام دینی است، مفتخر به این است که در قالب 
احکام دین و اســـالم و قرآن میخواهد حرکت کند - تبدیل نشود 
به یک نظام بی اعتقاد به دین؛ به قول آقایان، یک نظام سکوالر؛ 
باطـــن ســـکوالر، ظاهر دینی؛ باطن مجذوب بـــه فرهنگ غربی و 
قدرتهای مسلط بر آن فرهنگ، و ظاهر شعائر دینی و مسائل دینِی 
دم     دستی؛ اینجوری نشود. نظام اسالمی باید به معنای واقعی 
کلمه، اسالمی باشد و روزبه     روز به مبانی اسالم نزدیکتر شود؛ این 
اســـت که گره     های فروبســـته را باز میکند، این است که مشکالت 
را حل میکند، این اســـت که به جامعه عزت و اقتدار میدهد، این 
اســـت که طرفداران نظام جمهوری اســـالمی را در همه جای دنیا 

بیشتر خواهد کرد.      ۱۳۸۸/6/20 

افتخار نظام اسالمی حرکت بر 
مدار اسالم و قرآن است

خطبه های انقالب  

مسئوالن مراقب انحراف و
 فسادپذیری شخصی باشند 

به رسم آیه ها  

توصیه ی ما این است: تالوت قرآن، انس با قرآن، انس با حدیث، 
آشنائی با معارف اهل بیت از طریق حدیث، و باالتر از همه، توجه 
بـــه خـــدای متعال، حفظ و تقویت رشـــته ی ارتبـــاط قلبی با ذات 
اقدس احدیت، با دعا، با توســـل،با ذکر،با خشوع، با نماز نافله.

اگر این رشته محفوظ بماند و تقویت شود، همه ی کارهای دشوار 
بتدریج حل میشـــود؛ اصل کار این اســـت. این رشـــته ی ارتباط با 
مقام احدیت هم - که خشـــوع و ذکر و توســـل باشـــد - مرتبط و 
متصل با اهل بیت ؟مهع؟ اســـت؛ تفکیک پذیر نیســـتند - »من اراد 
اهلل بـــدأ بکم« - اما خب، دعاهای صحیفه ی ســـجادیه، مناجات 
خمس عشر و دعاها و مناجاتهای گوناگونی که هست، دل را صفا 
میدهنـــد، ذهن را صفا میدهند، ذهن را هم فعال میکنند. خیلی 
از معارف را انسان از این طریق به دست می آورد.      ۱۳۹0/۳/۳

]نکتـــه ای کـــه[ فعاالن سیاســـی، مســـئوالن، صاحبان قدرت، 
صاحبان مســـئولیتهای گوناگون و متنفذین بشـــدت بایســـتی 
مراقب آن باشـــند، مســـئله     ی انحراف و فســـادپذیری شخصی 
اســـت؛ همه     مـــان بایـــد مراقبـــت کنیـــم. انســـانها در معـــرض 
فســـادند، در معرض انحرافند. گاهی لغزشهای کوچک، انسان 
را به لغزشـــهای بزرگ و بزرگتر و گاهی به پرتاپ شـــدن در اعماق 
دره     هائـــی منتهـــی میکند؛ خیلی باید مراقب بود. قرآن هشـــدار 
داده اســـت. در موارد متعدد، در قرآن این هشـــدار وجود دارد. 
ذین اساؤا الّسوأی ان کّذبوا 

ّ
یک جا میفرماید: »ثّم کان عاقبة ال

بأیـــات اهلل«؛ )۱(عاقبـــت بعضی از کارها این اســـت که انســـان به 
آن خانـــه     ی بدتریـــن میرســـد کـــه تکذیب آیات الهی اســـت. یک 
جـــا میفرمایـــد: »فأعقبهـــم نفاقا فـــی قلوبهم الی یـــوم یلقونه 
بمـــا اخلفـــوا اهلل مـــا وعـــدوه«؛ )2( خلف وعده     ی با خـــدا کردند، 
ایـــن موجـــب شـــد نفاق در دلهایشـــان بـــه وجود بیایـــد. یعنی 
انســـان گناهی انجام میدهد، این گناه انســـان را به وادی نفاق 

میکشـــاند؛ که نفاق، کفر باطنی است.     ۱۳۸۸/6/20  
1-ســـوره روم: آیه 1۰        |        2-ســـوره توبه:آیه ۷۷

 ارتباط قلبی با خداوند را حفظ و تقویت کنید

درس اخالق  

فعال تریـــن برنامه های آن، مأیوس ســـازی مردم 
 و حّتـــی مســـئوالن و مدیـــران ما از آینده اســـت.«
۱۳۹7/۱۱/22 البتـــه برخـــی جریانات در داخل هم،   
در توطئه یأس پراکنی و بن بســـت نمایی با دشمن 
همـــکاری یا الاقل در نقشـــه و پازل او نقش آفرینی 
کردند: »یک جریانی در داخل کشـــور و خارج کشور 
وجود دارد، برای دمیدن روح یأس به جای دمیدن 
روح امید.«        ۱۳۹۸/۳/۸ جنگ ترکیبِی اقتصادی 
و رسانه ای علیه ملت ایران، به جایی رسیده بود که 
حتی این خطر وجود داشـــت که برخی مســـئوالن، 
تحت القائات رســـانه ای دشمن و مشاهده برخی 
مشـــکالت، دچار اشتباه محاسباتی شده و ناامید 
و مأیوس، ســـخن از تســـلیم و وادادگـــی بگویند! 
سیاســـتی کـــه گام به گام از ســـوی اتاق هـــای فکر 

دشمن طراحی و پیاده سازی می شد.

   شکســت حداکثــری دشــمن و احیــای امید در 
مردم

امـــا با همه تـــالش فوق العاده دشـــمن در ایجاد 
نارضایتـــی عمومـــی و ازبین بردن اعتمـــاد مردم 
بـــه نظـــام اســـالمی و همچنین ازبین بـــردن امید 
آحـــاد مـــردم به آینده  ای بهتر، دشـــمنان در نهایت 
به اهداف خود در این زمینه نرســـیده و شکســـت 
خوردنـــد. آنها به دنبال اعتراضات مردمی و جدایی 
مردم از نظام اســـالمی بودند. اوًال، فشار حداکثری 
دشـــمن در عرصه اقتصاد که هدف آن فروپاشـــی 
اقتصـــاد کشـــور بود بـــه ثمر ننشســـت: »با وجود 
ایـــن تحریمـــی که علیه کشـــور ما شـــدهـ ــــ که خب 
تحریمـــی کـــه بـــرای ما وجـــود داشـــت و هنوز هم 
وجود دارد، تحریم بی ســـابقه ای است. خودشان 
هم گفته انـــد که از اول تاریخ، چنین تحریمی علیه 
ـ اقتصاد ما شکست نخورد،  هیچ کشوری نشـــدهـ 
برخالف پیش بینی هایی کـــه خارجی ها می کردند 
و می گفتند ایران ورشکســـته خواهد شـــد، نخیر، 
اقتصاد ســـرپا ماند. تاب آوری اقتصاد یک موفقیت 
بزرگ است.« ۱40۱/۱/2۳و ثانیًا، در صحنه تحوالت 
کالن  نیز، طرح دشمن شکست خورد؛ شکستی که 
خود آمریکایی ها به آن اعتراف کردند: »اینکه شما 
می بینید که آمریکایی ها صریحًا می گویند که فشار 
حداکثـــری علیه ایران، شکســـت خفت باری خورد، 
خیلـــی قضیـــه بزرگی اســـت، خیلـــی قضیه مهمی 

  ۱40۱/۱/2۳ است.«
صحنه هـــای بـــا شـــکوه حضـــور حماســـی مردم 
کـــه هوشـــیاری و بصیـــرت و دینداری آنها را نشـــان 
می دهد و همچنین نشـــانگر حمایت آنها از انقالب 
باشـــکوه و نظام اسالمی شان است، همه و همه، 
باطل السحر توطئه تحریم و تحریف و جدایی ملت 
از نظام است: »اگر کسی می خواهد گرایش مردم 
بـــه انقـــالب و مبارزات و مجاهدت هـــا را بفهمد، به 
تشـــییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی نگاه کند. 
بدن قطعه قطعه شده شهید سلیمانی به وسیله 
میلیون ها انســـان بدرقه شد. یک فرد انقالبی، یک 
فرد مبارز و مجاهد که برای جمهوری اسالمی، جان 
خودش را کف دســـتش گرفته بود. مردم این جور 
از او بزرگداشـــت و احتـــرام کردنـــد، این یک نمونه. 

نمونه های دیگر هم زیاد دارد.«    ۱40۱/۳/۱4 
امـــروز البتـــه در کنـــار شکســـت حداکثـــری دولت 

مســـتکبر آمریکا و هم پیمانانش، در ایران اسالمی 
بـــا رأی و خواســـت و اراده مـــردم، دولتی بر ســـر کار 
آمده که رویکرد انقالبی دارد و شـــعارهای انقالبی 
را برجســـته تر کـــرده اســـت: »شـــعارهای انقالب، 
شـــعارهای اســـالم، مثـــل عدالت طلبـــی، مثـــل 
پرهیـــز از اشـــرافی گری، حمایت از مســـتضعفان، 
استکبارستیزی که اینها شـــعارهای اصلی انقالب 
اســـت. اینها در زبان ها برجســـته تر شده، واضح تر 
شـــده.«     ۱40۱/6/۸ و در نـــگاه کلـــی، »مهم ترین 
توفیـــق این دولـــت، زنده کردن امیـــد و اعتماد در 
مـــردم اســـت.«     ۱40۱/6/۸  امـــا نقطه مهم در این 
زمینه، استمرار و ارتقاء این امید و اعتماد با خدمت 
و تالش جهادی و پیشـــرفت مبتنی بر ظرفیت های 

عظیم انسانی و طبیعی ایران است.

   بــا اســتقامت و حرکــت جهــادی، کارآمــدی دولــت 
اثبات می شود...

امروز اما هدف اصلی و استراتژیک دولت سیزدهم 
بایـــد تمرکـــز بـــر اقتصاد باشـــد: »بایـــد اولویت ها 
را رعایـــت کنیـــم... امروز مســـئله اصلی و مســـئله 
اولویت دار، مســـئله اقتصاد است.«   ۱40۱/6/۸ در 
مسئله اقتصادی عمده ترین فعالیت هایی که باید 
برای پیشـــرفت اقتصاد کشور لحاظ گردد، در درجه 
اول »مســـئله تولید اســـت. یعنـــی حقیقتًا بهبود 
معیشـــت مردم، مسئله اشـــتغال، مسئله قدرت 
خرید، مسائل گوناگون دیگر اقتصادی، وابسته به 
 تولید داخلی است که باید به آن خیلی اهمیت داد.«
 ۱40۱/6/۸ بنابرایـــن دولت باید اقتصاد را در نقطه 
محـــوری تالش خـــود قرار داده و راه حل اساســـی 
بـــرون رفـــت از معضالت کشـــور و همچنین بهبود 
اوضـــاع معیشـــتی مردم را هم رونـــق تولید بداند: 
»اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاید، 
ـــی -تولیِد به معنـــای عام کلمه؛ 

ّ
بایـــد به تولید مل

تولیـــد صنعتی، تولید کشـــاورزی، تولید خدمات- 
اهمیت بدهیم.« ۱۳۹6/2/۱0 اتکای به تولید ملی 
عالوه بر رشـــد اشـــتغال، موجب تقویت استقالل 
اقتصـــادی نیـــز می شـــود: »اگر تولید ملی شـــکل 
نگرفـــت، اســـتقالل اقتصـــادی این کشـــور تحقق 
۱۳۹۱/۱/۱ بنابرایـــن باید »تولید  پیـــدا نمی کنـــد.« 
داخلـــی... به عنـــوان یـــک چیـــز مقدس شـــمرده 
بشـــود.« ۱۳۹۵/2/۸و بـــه تولید کننده به عنوان 
یـــک رزمنـــده در جنـــگ اقتصادی نگاه شـــود: »آن 
کسی که اقتصاد داخلی را تقویت می کند؛ اقتصاد 
داخلی هم عمدتًا با تولید تقویت می شـــود؛ پس 
این تولیدکننده را شـــما به چشـــم یک رزمنده نگاه 

کنید.«     ۱۳۹۸/۵/۳0
کالم پایانـــی خطـــاب بـــه دولتمـــردان اینکـــه 
»بعضی از مشـــکالت، ناشـــی از تراکم مشکالت 
گذشته اســـت که متراکم شـــده، این مشکالت 
را برطرف کردن، ســـخت و زمان طلب است. صبر 
کنید، صبر و استقامت داشته باشید. ان شاءاهلل 
با یک حرکت جهادی همه اینها را انجام بدهید و 
خالصه اگر این حرکت هایی که عرض شـــد انجام 
بگیـــرد، ثابت خواهد شـــد که دولت ســـیزدهم، 
یـــک دولت کامًال کارآمـــد و فعال و برطرف کننده 
مشـــکالت زندگی مـــردم خواهد بود. هم خدا را 
راضـــی می کنید، هم مردم را ان شـــاءاهلل راضی 

می کنید.«     ۱40۱/6/۸

ادامه از  صفحه 1

 یادداشت 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

ســـؤال:    نذر کردم در صورت قبولی در دانشگاه 
در روز اربعیـــن امام حســـین؟ع؟ غـــذای نذری 
بدهم. آیا مـــی توانم به جای غذا معادل هزینه 

آن را به نیازمندان کمک کنم؟
جـــواب:  اگـــر صیغـــه مخصـــوص نـــذر راـ  کـــه در 
رســـاله های عملیه ذکر شده استـ  نخوانده اید، 
عمل به آن الزم نیســـت و می توانید تغییر دهید 
ولی چنانچه صیغه نذر را خوانده باشـــید، باید بر 

طبق آن عمل کنید.

حکم تغییر نذر

احکام  

کالم امام  

حزب اهلل این است  

پایــدار باشــیم در حــق خودمــان.     اینطور نباشــد 
کــه باطــل در باطــل خــودش مجتمــع باشــد 
و مــا در حــق خودمــان متفــرق. مــا کــه     مدعــی 
این هســتیم کــه اهــل حق هســتیم، مســلمانها 
ــت،    ــاب آنهاس ــرآن کت ــتند، ق ــق هس ــل ح ــه اه ک
  کعبــه قبلــۀ آنهاســت. کســانی کــه بــه اســالم 
ایمــان آورده انــد و بــه حــق ایمــان آورده انــد، 
ــد در     ایــن حــق خودشــان مجتمــع باشــند و  بای
نگذارنــد ایــن باطلهــا، کــه در باطــل خودشــان 
پیــروز  آنهــا  بشــوند،  می خواهنــد     مجتمــع 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــه م ــف هم ــا تکلی ــوند. م بش
در حــق خودمــان با هــم     تفاهم داشــته باشــیم، 
همــۀ  اهالــی  چــه  و  کشــور  یــک  اهالــی  چــه 
دارم  را  امیــد     آن  مــن  و  اســالمی.  کشــورهای 
کــه ملتهــا بســرعت رو بــه حــق برونــد و بســرعت 
رو بــه اجتمــاع و اتحــاد برونــد تــا     باطلهــا را بــا 

ســرعت عقــب بنشــانند.  ۱۳۵۹/6/6  

ــه ی  ــم مایـ ــان هـ ــالق جوانـ ــا و اخـ ــان و حیـ ایمـ
ـــه  ـــمنند. این هم ـــا آن دش ـــذا[ ب ـــت، ]ل ـــدار اس اقت
فّعالّیـــت  رســـانه ها  در  و  مجـــازی  فضـــای  در 
ـــرای اینکـــه  ـــد ب ـــد، میلیاردهـــا خـــرج میکنن میکنن
بتواننـــد از جـــوان ایرانـــی اخـــالق را، ایمـــان را، 
پایبنـــدی بـــه شـــریعت را، حیـــا را ســـلب کننـــد 
و بگیرنـــد؛ چـــرا؟ چـــون اینهـــا مایـــه ی اقتـــدار 
ِع  متشـــّر مؤمـــن  جـــوان  بـــا  اســـت.  کشـــور 
ــایل  با حیـــای باایمـــان کـــه در مقابـــل ایـــن وسـ
ــودش را  ــد خـ ــزد و میتوانـ ــهوت انگیز نمیلغـ شـ
ـــدار اســـت؛  ـــرای کشـــور مایـــه ی اقت نگـــه دارد، و ب

 ۱۳۹6/2/20 دشـــمنند.  

اتحاد و پایداری بر 
حق، رمز پیروزی بر 
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کار امام حسن� براساس استدالل منطقی غیرقابل تخلف بود

مناسبت  

خانواده  ایرانی  

خداپرســـتی، عشـــق به معنویت، عاطفه ی انسانی در 
هـــر تحولی، و عواطف و محبت در انســـانها باید تقویت 
بشود و در این جهت باید راه برویم. آن تحول اجتماعی 
یا اقتصادی ای که انسانها را نسبت به هم بی تفاوت و بی 
محبت می کند، ممدوح نیست؛ مذموم است. اگر شما 
می شـــنوید که در برخی از کشورهای غربی، فرزند و پدر 
در یک شـــهر زندگی می کنند، اما فرزند از پدرش سال به 
سال احوالی نمی پرسد، خانواده ها دور هم جمع نمی 
شوند، کودکان از عطوفتهای پدرانه و مادرانه برخوردار 
نمی شـــوند، زن و شـــوهرها جز به موجـــب یک قرارداد 
موقت - یک قرارداد قانونی بسته شده است - کنار هم 
نمی نشینند؛ زن یک جا کار دارد، مرد یک جا کار دارد، آخِر 
کاِر این، ساعت هشت شب است، آخر کار آن، ساعت ده 
شب است، بعد یک قرار این با یک دوستی دارد، او قرار با 
یک همکاری دارد؛ اگر اینها را شما می شنوید که در جایی 
هســـت و اگر اینها واقعیت دارد، اینها دیگر نشـــانه های 
پسرفت است. آن تحولی که به این چیزها بینجامد، مورد 
تأیید ما نیســـت. ما تحولی مـــی خواهیم که بین پدرها، 
مادرها، خانواده ها، فرزندان، دوســـتان و همسایگان 

الفت و محبت بیشتر به وجود آورد.      ۱۳۸۵/۸/۱۸

حســـین بن علی �، کاری کرد که وجدان مردم بیدار 
شـــد. لذا شـــما می بینید بعد از شهادت امام حسین 
�، قیامهای اســـالمی یکی پس از دیگری به وجود 
آمد. البته سرکوب شد؛ اما مهم این نیست که حرکتی 
از طرف دشـــمن ســـرکوب شـــود. البته تلخ است؛ اما 
تلخ تر از آن، این اســـت که یك جامعه به جایی برســـد 
که در مقابل دشمن، حال عکس العمل نشان دادن 
پیدا نکند. این، خطر بزرگ است. حسین بن علی �، 
کاری کـــرد که در همه ی دورانهای حکومت طواغیت، 
کسانی پیدا شدند و بااینکه از دوران صدر اسالم دورتر 
بودند، اراده شـــان از دوران امام حسن مجتبی�، 
برای مبارزه ی با دستگاه ظلم و فساد بیشتر بود. همه 
هم سرکوب شدند. از قضیه ی قیام مردم مدینه که به 
»حره« معروف است، شروع کنید تا قضایای بعدی و 
قضایـــای توابین و مختـــار، تا دوران بنـــی امیه و بنی 
عباس، مرتب در داخل ملتها قیام به وجود آمد. این 
قیامها را چه کسی به وجود آورد؟ حسین بن علی �. 
اگر امام حسین � قیام نمی کرد، آیا روحیه ی تنبلی 
و گریز از مســـئولیت تبدیل به روحیه ی ظلم ستیزی و 

مسئولیت پذیری می شد؟       ۱۳7۱/۱۱/6

تحول اجتماعی باید به افزایش 
الفت در خانواده کمک کند

قیام امام حسین؟ع؟
 الهام بخش قیام های اسالمی است

مـــردم مـــا، بـــا کتاب، بیش از آنچه که امروز انس دارند باید انس بگیرند. کتابخوانی چیزی اســـت که برای یک 
ملت، فریضه است؛ واجب و الزم است. مردمی که اهل کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت و 
هوشـــیاری، تفاوت می کنند با مردمی که با کتاب و مطبوعات انس نداشـــته باشند. خوشبختانه کتاب زیاد 

است و کتاب های زیادی چاپ می شود.      ۱7 /۱۳7۱/2     |    ۱۱ شهریور؛ روز ملی صنعت چاپ

عکس نوشت  

بازدید آیت اهلل خامنه ای از روزنامه و چاپخانه اطالعات در تاریخ 1363/9/2۰

هر کس - حّتی خود امیرالمؤمنین� - هم اگر به جای امام حسن مجتبی� بود و در آن شرایط قرار میگرفت، 
ممکن نبود کاری بکند، غیر از آن کاری که امام حسن کرد. هیچ کس نمیتواند بگوید که امام حسن، فالن گوشه ی 
کارش سؤال برانگیز است. نه، کار آن بزرگوار، صددرصد بر استدالل منطقِی غیر قابل تخلف منطبق بود. در بین 
آل رسول خدا�، ُپرشورتر از همه کیست؟ شهادت آمیزترین زندگی را چه کسی داشته است؟ غیرتمندترین 
آنها برای حفظ دین در مقابل دشمن، برای حفظ دین چه کسی بوده است؟ حسین بن علی� بوده است. آن 
حضرت در این صلح، با امام حسن� شریک بودند. صلح را تنها امام حسن نکرد؛ امام حسن و امام حسین� 

این کار را کردند.          ۱۳7۵/۳/20           |          7 صفر، سالروز شهادت امام حسن مجتبی� تسلیت باد

انس با کتاب و کتابخوانی فریضه است 

حسینیه  


