
ایام فاطمیه و سالروز شهادت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا � تسلیت باد

از همان ابتدایی که انقالب اسالمی ایران پیروز شد،  سخـــن
به دنبــال هفتـــــه غربــی  کشــورهای  و  آمریــکا 

به چالش کشاندن نظام جمهوری اسالمی بودند. 
هرچه جمهوری اسالمی پیش می رفت و استقالل 
و عزت کشــور افزوده تر می شــد، این جنگ شــدت بیشــتری 
می یافت. »اقتصاد کشور ما در سال ۹۰ دچار یک جنگ بسیار 
مهم و بزرگی بود؛ یعنی ما جنگ اقتصادی داشتیم. کسی که 
نقطــه ی مقابل ما قــرار داشــت، عمدتــا دولت آمریــکا بود و 
  14۰۰/11/1۰ بعضــی از همراهانــش در اروپا و در نقــاط دیگــر«
تحریم های بی رحمانــه و همه جانبــه بر پروژه های اساســی، 
کشــور را در یک محاصــره اقتصادی قــرار داد که بدون شــک 
»محاصره ی اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد... 
یکی از جنایت های بــزرگ دولت ها اســت.«  14۰۰/1/1 آمریکا با 
تحریم به دنبال متوقف نمودن کشــور بــود. »از اّول انقالب 
ایــن سیاســت اســتکبار... از کار انداختــن تولید کشــور بود؛ 

سیاســت دشــمن این بود. این تحریم ها و این حرف ها همه 
برای این بود که در کشــور، تولیــد از کار بیفتد؛ تولیــد که از کار 
  14۰1/2/1۹ افتــاد، کشــور تهیدســت و محتــاج می شــود.«
مهم تریــن هــدف فشــار اقتصــادی، ازکارانداختــن تولید در 
کشــور، با هــدف ناراضی ســازی مــردم از نظام اســالمی بود. 
»دشــمن ســعی می کند جامعــه را در فشــار اقتصــادی قرار 
بدهد برای اینکه مــردم را در مقابــل اســالم، در مقابل نظام 
اســالمی قــرار بدهــد.«    14۰۰/11/3 انگیــزه بانیــان تحریــم، 
»ناامید کردن مردم از نظام اسالمی و گرفتن این پشتوانه ی 
اساسی از مسئوالن در ایســتادگی مقابل دشمن است.«   
ــت را هدف 

ّ
 13۹5/12/1۹در ایــن جنــگ تمام عیار »دشــمن مل

گرفته، افــکار عمومی را هــدف گرفته، فکر جوان هــا را هدف 
بــرای  دشــمن  ]اســت[«  14۰۰/11/28ابزارهــای  گرفتــه 
دســت کاری کردن ذهنیت جامعه و جداکردن مــردم از نظام 
عبارتند از: »فشار اقتصادی -که یکی از طرقش همین تحریم 

و مانند این ها است- یکی هم لجن پراکنی و دروغ پردازی های 
دروغ پــردازی،  و  جعــل  رســانه ای.«  14۰۰/11/28ســیل 
واژگون کــردن حقیقت هــا و ســیاه نمایی از کشــور توســط 
رسانه های غربی، از ابزارهای دیگر دشمن در کنار تحریم است 
تا کشور را متوقف و از رشد و پیشرفت جلوگیری کند. »چالش 
اساسی امروز ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و 

 14۰1/8/28 ارتجاع« است.«   
   خرسندکننده نبودن آمارهای اقتصادی دهه 90

واقعیت این اســت کــه آنچــه کشــور در دهــه 13۹۰ به لحاظ 
اقتصــادی گذرانــد، مطلــوب نبــوده و کشــور دچــار یــک 
عقب ماندگی در رشــد اقتصادی شده اســت. »واقعیت این 
است که وضع اقتصادی کشور تعریف ندارد؛ وضع اقتصادی 
با همه ی این تالش هایی که انجام می گیرد، مطلوب نیست؛ 
مردِم زیادی هم ازلحاظ اقتصادی در فشار هستند. مسئله ی 
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حادثه ی تلخ و در عین حال ُپرشکوه حرم مطّهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ یک حادثه ی ماندنی است در تاریخ...حادثه ای نیست که به این زودی از یاد تاریخ ایران برود. خب خود 
جناب احمدبن موسی را هم شهید کردند. برادر بزرگوار ایشان یعنی حضرت علّی  بن موسی  الّرضا ؟ع؟ را هم شهید کردند. شهید کردند که نام آنها و یاد آنها فراموش بشود؛ فراموش شد؟ 
یاد امام رضا فراموش شد؟ یاد شاهچراغ فراموش شد؟ به کوری چشم دشمنان، یاد اینها، ارزش اینها، جایگاه اینها، عظمت رحمت الهی برای اینها روز به روز آشکارتر خواهد شد.      14۰1/۹/2۹  

حادثه ی تلخ و ُپرشکوه حرم مطّهر شاهچراغ یک حادثه ی ماندنی و ُپرمعنا است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهدای حادثه  تروریستی شاهچراغ شیراز 

شهیدان هفته  

محل شهادت: حمله تروریستی عناصر داعش به حرم حضرت احمد بن موسی )شاهچراغ(  تاریخ شهادت: 1401/8/4

افتخار به افتخار به 
سرمشــق فاطمیسرمشــق فاطمی

گزیـــــده ای از بیانات رهبرانقــــــاب درباره
جایگاه و فضایل حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟

بازخوانی توصیه های رهبر انقالب درباره نقش و وظایف کلیدی مسئوالن،  در جنگ اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردمبازخوانی توصیه های رهبر انقالب درباره نقش و وظایف کلیدی مسئوالن،  در جنگ اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم

راه پیشرفت اقتصاد

صفحه 2



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

گزیده بیانات

حضـــرت آیـــت اهلل خامنه ای: »خداونـــد متعال در وجود مبارک فاطمه ی زهرا، دنباله ی معنوی و ماّدی پیامبر را قرار داد.« 13۷8/۷/۹ 
نشریه خط حزب اهلل به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه؟اهس؟، گزیده ای از بیانات رهبر انقالب، درباره ی صدیقه ی کبری؟اهس؟ را در تعابیر و توصیف های پیامبر اکرم ؟ص؟ منتشر می کند. 

گزیده ای از بیانات رهبرانقالب درباره جایگاه و فضایل حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟

افتخار به سرمشق فاطمی

� در رفتار       شـــبیه ترین فرد به پیامبر
 ما 

ّ
این حدیث معروف از عایشـــه است که گفت: »واهَّلَل

 �من 
ّ

رأیت فی ســـمته و هدیه اشـــبه برســـول اهَّلَل
فاطمـــة«؛ هیچ کـــس را از لحاظ هیأت، چهره، ســـیما، 
درخشـــندگی و حـــرکات و رفتار، شـــبیه تر از فاطمه به 
پیغمبـــر اکرم ندیدم. »و کان اذا دخلت الیه، اذا دخلت 
 قامت قام الیهـــا«؛ وقتی که فاطمه ی 

ّ
علی رســـول اهَّلَل

زهرا بر پیغمبر وارد می شـــد، آن حضرت برمی خاست و 
مشـــتاقانه به سمت او می رفت.      13۷3/۹/3 

�       برجســـته ترین مصداق کوثر برای پیامبر
خداونـــد متعال این ســـوره]کوثر[ را بـــر پیامبر نازل 
ی دهـــد، هم حقیقتی 

ّ
کـــرد، تا هم قلب پیامبر را تســـل

را بـــرای آن بزرگـــوار و برای مســـلمانان روشـــن کند؛ 
لـــذا فرمود: »اّنـــا اعطینـــاک الکوثر«؛ ما بـــه تو کوثر 
بخشـــیدیم؛ آن حقیقـــت عظیـــم و کثیـــر و فزاینـــده. 
مصـــداق کوثر بـــرای نبّی اکـــرم، چیزهـــای گوناگون 
اســـت. یکی از برجســـته ترین مصادیـــق کوثر، وجود 
مقـــّدس فاطمه ی زهراســـت که خداونـــد متعال در 
این وجـــود مبارک، دنباله ی معنـــوی و ماّدی پیامبر 
را قـــرار داد. برخـــالف تصّور دشـــمنان مالمتگر، این 
دختـــر بابرکت و این وجود ذی جود، آن چنان مایه ی 
بقای نام و یاد و مکتب و معارف پیامبر شد که از هیچ 
فرزند برجســـته و باعظمتی، چنین چیزی مشـــاهده 

نشـــده است.      13۷8/۷/۹

      ایســـتادن رســـول خدا�هنـــگام ورود حضرت 
زهرا ؟اهس؟

کســـی مثـــل پیغمبـــر وقتی فاطمـــه ی زهرا بـــر او وارد 
میشد، قام الیها؛ نه فقط بلند میشد، بلکه بلند میشد 
و به سمت او میرفت. یک وقت یکی وارد اتاق میشود، 
شـــما به احترامش بلند میشوید؛ یک وقت کسی وارد 
اتاق میشـــود، شما با اشتیاق به طرفش میروید. اینها 
مگر شـــوخی اســـت؟ این بحِث پدر - فرزندی نیســـت. 
پیغمبـــر خدا اینجـــور از فاطمه ی زهـــرا تجلیل میکند؛ 
رضای او را رضای خود، رضای خود را رضای خدا؛ سخط 
او را سخط خود، سخط خود را سخط خدا اعالم میکند؛ 

اینها مقامات فاطمه ی زهرا اســـت.      13۹1/2/23

� می فرمود: »پدرش به فدای او باد«       پیامبـــر
این کـــه از قـــول پیغمبـــر اکـــرم نقل شـــده اســـت که: 
»فداها ابوها« خودش یک نشـــانه اســـت. این که در 
روایـــت دارد که وقتـــی فاطمه ی زهرا؟اهس؟ وارد خانه ی 
پیغمبر می شـــد، یا آن جایی که پیغمبر نشسته بودند 
وارد می شـــد، »قام الیها« - حضرت پیش پای او بلند 
می شـــد؛ به طرف او می رفت - این یک نشـــانه است؛ 

اینها عظمت اســـت.      1383/5/1۷

� هنگام بازگشـــت از سفر        اولین مالقات پیامبر
احتـــرام شـــگفت انگیز پیغمبـــر� به ایـــن بانوی 
جوان که دختر خود او اســـت، نشان دهنده ی عمق 
عظمـــت شـــخصّیت ایـــن بزرگـــوار اســـت. در روایات 
آمده اســـت که پیامبر اســـالم� در هر ســـفری که 
میخواســـتند بروند، اّول از حضرت فاطمه؟اهس؟وداع 
میکردنـــد و بعد از برگشـــتن از ســـفر با اّولین کســـی 
کـــه دیـــدار میکردند بـــا حضـــرت فاطمه؟اهس؟بود.      

13۶4/11/4
 

« خطاب کن، نه  � می فرمـــود من را »پـــدر       پیامبـــر
»رسول اهلل«

وا 
ُ
وقتی این آیه ی شریفه ی »یا ایها الذین آمنوا ال َتْجَعل

ُســـوِل َبْیَنُکْم َکُدعاِء َبْعِضُکْم َبْعضا« نازل شد،  ُدعاَء الّرَ
که معنایش این اســـت که ای مســـلمانها پیغمبر را که 
صدا میزنید مثل صدا زدن افراد معمولی صدا نزنید... 
بگوییـــد یا رســـول اهلل... وقتی که این آیه نازل شـــد... 
بعـــد آمدنـــد مثًال منزل، حضرت زهـــرا آمدند گفتند که 
یا رســـول اهلل ســـالم علیکم، پیغمبر اکرم ]ایشان را[ در 
آغوش گرفتند گفتند این مال تو نیست، تو به من بگو 
ای پدر... این محبوبّیت فاطمه ی زهرا؟اهس؟اســـت پیش 

پیغمبـــر.      13۶3/12/21
 

      دلیل ملقب شـــدن به اّم ابیها
شـــما ببینید حضرت فاطمه؟اهس؟ چگونه زندگی کرده 
اســـت! تا قبل از ازدواج که دخترکی بود، با آن پدِر به 
ایـــن عظمت کاری کرد کـــه کنیه اش را اّم ابیها - مادِر 
پـــدر - گذاشـــتند... بی خود که نمی گوینـــد اّم ابیها! 
نامیدن آن حضرت به این کنیه، به دلیل خدمت و کار 
و مجاهدت و تالش اوست. آن حضرت چه در دوران 
مّکـــه، چـــه در دوران شـــعب ابی طالب - بـــا آن همه 
ســـختیهاکه داشـــت - و چـــه آن هنـــگام که مادرش 
خدیجـــه از دنیـــا رفـــت و پیغمبـــر را تنها گذاشـــت، در 
کنـــار و غمخواِر پدر بـــود... فاطمه ی زهرا ؟اهس؟ در آن 
روزها قدبرافراشـــت و با دســـتهای کوچک خود غبار 
ی 

ّ
محنـــت را از چهـــره ی پیغمبـــر زدود. اّم ابیها؛ تســـل

بخـــش پیغمبر.      13۷3/۹/3
 

      راهنمای زنان مؤمن به بهشـــت
فاطمه ی زهرا؟اهس؟... کســـی اســـت که رسول اکرم به 
امیرالمؤمنیـــن� فرمـــود: »یـــا علی... انـــت قائد 
المؤمنیـــن الـــی الجّنـــة ... و فاطمـــة قـــد اقبلت یوم 
القیامـــة... تقـــود مؤمنـــات اّمتی الی الجّنـــة« یعنی 
در روز قیامـــت، امیرالمؤمنین؟ع؟مـــردان مؤمـــن را 
و فاطمه ی زهـــرا؟اهس؟ زنـــان مؤمن را به بهشـــت الهی 
راهنمایـــی می کننـــد. او، ِعدل و همپایه و همســـنگ 

امیرالمؤمنین اســـت.      13۶8/1۰/2۶

� در شـــعب ابی طالب       پذیرایی مادرانه از پیامبر
آن زمـــان کـــه در شـــعب ابی طالـــب همـــه ی راههای 
عافیـــت بـــر مســـلمانان و وجود مقّدس نبّی اســـالم 
� بســـته شـــده بود... در چنین وضعیت سرشار 
از ســـختی و محنت و فشار و ناراحتِی ناشی از دعوت 
در راه خدا و صبر در راه او...  فاطمه ی زهرا، این دختر 
چنـــد ســـاله - حاال بنا به اختالف روایات، پنج ســـاله، 
شـــش ساله، هفت ساله، ده ساله - تنها کسی است 
کـــه پیامبـــِر با این عظمت بـــه او تکیه می کند. او مثل 
مـــادر از پـــدر بزرگوار خـــود پذیرایی می کنـــد، که این 
قضیـــه ی »فاطمة اّم ابیها« مربوط به این جاســـت.   

13۷3/۶/2۹   

       ســـرور تمام زنان بهشت
پیغمبـــر اکـــرم� دربـــاره ی فاطمـــه  ی زهـــرا ؟اهس؟ 
ة؛ البّته روایات دیگری 

َ
هِل الَجّن

َ
َدِة ِنساِء ا فرمود: َســـِیّ

َدُة ِنساِء  مین؛ َســـِیّ
َ
َدِة ِنســـاِء  العال هم هســـت: َســـِیّ

نیا؛ اینها همه با ســـندهای متقن از طریق شـــیعه 
ُ

الّد
و ســـّنی نقل شده است... خدای متعال برای همه ی 
مؤمنیـــن دو زن را الگـــو قـــرار داده اســـت... یکی زن 
فرعـــون... یکی هم حضـــرت مریم. خب این دو، الگو 
هســـتند برای همه ی بشـــرّیت... آن وقـــت فاطمه ی 
ة« است، سرور همه ی 

َ
هِل الَجّن

َ
َدُة ِنســـاِء ا زهرا »َسّیِ

اینها اســـت.      13۹۶/12/1۷
 

�در روز مباهله       همراهـــی با پیامبر
روز مباهلـــه، روزی اســـت کـــه پیامبر مکرم اســـالم، 
عزیزتریـــن عناصـــر انســـانی خـــود را بـــه صحنـــه 
مـــی آورد. نکته ی مهـــم در باب مباهله این اســـت: 
»و انفســـنا و انفســـکم« در آن هســـت؛ »و نســـاءنا 
و نســـاءکم« در آن هســـت؛ عزیزتریـــن انســـانها را 
پیغمبـــر اکـــرم انتخـــاب میکند و بـــه صحنه می آورد 
بـــرای محاجه ای که در آن باید مایز بین حق و باطل 
و شـــاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد.   

1388/۹/22   

      هر که فاطمه را خشمگین کند، خدا را خشمگین کرده 
است

پیامبر اکرم دختری به نام فاطمه دارد که همه مردم 
مســـلمان در آن روز میدانند کـــه پیامبر فرمود: »اّن 
 لیغضـــب لغضـــب فاطمة«؛ اگر کســـی فاطمه را 

َ
اهَّلّل

خشـــمگین کنـــد، خدا را خشـــمگین کرده اســـت. »و 
یرضـــی لرضاهـــا«؛ اگر کســـی او را خشـــنود کند، خدا 
را خشـــنود کـــرده اســـت. ببینیـــد، این دختـــر چقدر 
عظیم المنزله اســـت کـــه پیامبر اکرم در مقابل مردم 
و در مـــأ عـــام، راجع به او این گونـــه حرف میزند. این 

مســـأله ای عاّدی نیست.      13۷۷/2/18
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در اســـالم، روشـــها بســـیار مهّمنـــد؛ روشـــها مثـــل ارزشـــها هســـتند. 
در اســـالم همچنـــان کـــه ارزشـــها بســـیار اهمیـــت دارنـــد، روشـــها 
هـــم اهمیـــت دارنـــد و ارزشـــها بایـــد در روشـــها هـــم خودشـــان را 
نشـــان دهنـــد. امـــروز اگـــر میخواهیـــم حکومـــت مـــا بـــه معنـــای 
حقیقـــی کلمـــه اســـالمی باشـــد، بـــدون مالحظـــه بایـــد در 
ـــوای  ـــف، ق ـــهای مختل ـــؤوالن بخش ـــم. مس ـــت کنی ـــن راه حرک همی
ســـه گانه، مدیـــران میانـــی، همـــه و همـــه بایـــد سعیشـــان ایـــن 
باشـــد کـــه بـــرای کارهـــا و پیشـــبرد اهدافشـــان، از روش ســـالم و 
اخالقـــی اســـتفاده کننـــد. اســـتفاده از ایـــن روش ممکـــن اســـت 
در جایـــی ناکامیهـــا و دردســـرهایی را هـــم بـــه لحـــاظ کســـب قـــدرت 
ـــر  ـــه از نظ ـــت ک ـــن اس ـــن متعّی ـــال ای ـــا درعین ح ـــود آورد؛ ام ـــه وج ب
اســـالم و از نظـــر امیرالمؤمنیـــن، تشـــّبث بـــه روشـــهای غیـــر 
اخالقـــی به هیچ وجـــه صحیـــح نیســـت. راه علـــی ایـــن اســـت و 

ــم.      13۷۹/12/2۶  ــه حرکـــت کنیـ ــد این گونـ ــا بایـ مـ

 از نظر اسالم، استفاده از روش های 
غیر اخالقی به هیچ وجه صحیح نیست

خطبه های انقالب  

مراقب سیاستهای شیطانی دشمن باشیم

به رسم آیه ها  

روح عبــادت، بندگــی خداســت. بــرادران و خواهــران! مــا بایــد 
ســعی کنیــم کــه روح بندگــی را در خودمــان زنــده نماییــم. 
بندگــی، یعنــی تســلیم در مقابــل خــدا، یعنــی شکســتن آن بتــی 
کــه در درون ماســت. آن بــت درونــی مــا - یعنــی مــن - در خیلــی 
جاهــا خــودش را نشــان میدهــد. وقتــی کــه منفعتــت بــه خطــر 
بیفتــد، کســی حرفــت را قبــول نکنــد، چیــزی مطابــق میــل تــو - ولــو 
ع - ظاهــر بشــود، یــا ســر دو راهــی قــرار بگیــری - یــک  خــالف شــر
طــرف منافــع شــخصی، یــک طــرف وظیفــه و تکلیــف - در چنیــن 
تنگناهــا و بزنگاههایــی، آن مــِن درونــی انســان ســر بلنــد میکنــد 
ــی،  ــن درون ــن م ــم ای ــا بتوانی ــر م ــد. اگ ــان میده ــودش را نش و خ
ایــن هــوای نفــس، ایــن فرعــون باطنــی، ایــن شــیطانی را کــه در 
درون ماســت، مهــار کنیــم، یــا اقــًال قــدری مهــار کنیــم، همــه ی امــور 
اصــالح خواهــد شــد. قبــل از هــر چیــز، خــود مــا آدم خواهیــم شــد 

ــه فــالح خواهیــم رســید.      13۶۹/2/۶  و ب

امام فرمودند آمریکا شـــیطان بزرگ اســـت و قـــرآن میگوید که 
ن ُیوِقـــَع َبیَنُکُم الَعـــداَوَة َو الَبغضاَء ِفی 

َ
ـــیطاُن ا

َ
مـــا ُیریُد الّش

َ
»ِاّن

الَخمِر َو الَمیِســـر«؛)1( این خمر و میســـر خصوصّیتی ندارد؛ یعنی 
شیطان میخواهد بین شما عداوت و بغضاء درست کند و یکی 
از ابزارهایش خمر و میســـر اســـت؛ اگر از ابزار دیگری هم بتواند 
عـــداوت و بغضـــاء به وجود بیـــاورد، طبعا به وجـــود می آورد؛ 
ن ُیوِقَع َبیَنُکُم الَعداَوَة 

َ
یطاُن ا

َ
ما ُیریُد الّش

َ
طبیعی است. پس »ِاّن

َو الَبغضاء«؛ هر جایی که شما عداوت و بغضاء می بینید، دست 
شـــیطان را باید مشـــاهده کنید. حاال چه  جوری میشـــود عالج 
کرد، این یک بحث دیگری اســـت؛ هر جایی به یک نحوی میشـــود 
عـــالج کرد و بایســـتی فکر کرد، پیدا کرد راه عـــالج را. باید مراقب 

سیاســـتهای شیطانی دشمن باشیم.      14۰1/۶/12 
1-سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۹1

بندگی یعنی 
تسلیم بودن در مقابل خدا

درس اخالق  

شــماها میدانیــد و بســیاری از مــردم آن را با همه ی 
وجودشان لمس می کنند؛ این یک مشکِل اساسی 
کشــور اســت.«   13۹۷/3/2 »آمارهــای اقتصــادی 
دهــه ی ۹۰ -آمارهای اقتصــاد کالن کشــور- حقا و 
انصافا خرســندکننده نیســت: آمار مربوط به رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی، آمــار مربــوط به تشــکیل 
سرمایه در کشــور، آمار مربوط به توّرم، آمار مربوط 
به رشــد نقدینگی؛ این ها خرســند کننده نیست.« 
 14۰۰/11/1۰در این برهه تاریخی مشکالتی برای کشور 
ایجاد شــد که اگر دولــت وقت »همــان نصیحت ها 
را، همــان کارهایی را کــه حاال بنا اســت انجام بدهند 
ان شــاءاهلل و انجــام می دهنــد، آن روز انجــام داده 

بودند، امروز وضع ما بهتر بود.«      14۰1/8/28  
پیشــبرد  در  کــه  معضالتــی  مهم تریــن  جملــه  از 
مســائل اقتصــادی وجود داشــت، اعتمــاد به غرب 
بــود. کارنامه اقتصــادی به دســت آمده در دهه ۹۰، 
مشــخص ســاخت که اعتماد بــه غرب پاســخگوی 
رفع مشــکالت اقتصادی و موجب پیشــرفت کشور 
نیســت. »در این دولــت معلوم شــد که اعتمــاد به 
غرب جواب نمی دهد؛ به ما کمک نمی کنند و هر جا 
بتوانند ضربه می زننــد؛ آنجایی که ضربــه نمی زنند، 
آنجایی اســت که امکانش را ندارند.«    14۰۰/5/۶در 
هر مســئله ای که دولت ها بی توجه به غرب و مبتنی 
بر سرمایه داخلی پیش رفتند، موفق بودند. »هر جا 
شــما موضوعات را به توافق با غرب و بــه مذاکره ی 
با غــرب و بــا آمریــکا و مانند این هــا موکــول کردید، 
آنجــا ماندید و نتوانســتید پیش بروید؛ چــون آن ها 
   14۰۰/5/۶ کمــک نمی کنند، دشــمنی ]می کننــد[«  
معضــل دیگــر در توقــف حرکــت اقتصادی کشــور، 
گره زدن مســائل بــه رفــع تحریم هــا بود.سیاســت 
قطعی و ابالغ شده که به صورت مکرر بیان شد این 
بود که  »مســئله ی اقتصاد کشــور را بــه رفع تحریم 
گــره نزننــد«   14۰۰/1/1 البتــه تحریم هــا نیــز وجــود 
داشــت؛ امــا راه حل اصلــی کشــور در درون بــود. در 
درون کشــور »ظرفیت هــا و توانایی هــای فراوانــی 
بــرای بی اثــر کــردن تحریم هــا داریــم، به شــرط آنکه 
 بخواهیــم و همت کنیــم و به دل مشــکالت برویم «
13۹۹/۹/4 بنابراین می توان »فشــار اقتصادی را با   
تالش درونی، تالش داخلی و با خنثی کردن تحریم ها 
  14۰۰/11/28 و البّته تالش دیپلماسی ]خنثی کرد[.« 
واقعیت این است که »اگر در این سال ها مسئوالن 
رعایــت  می کردنــد،  بیشــتری  همراهــی  دولتــی 
بیشــتری می کردند، ما افتخارات بیشــتری به دست 
می آوردیم، وضعمان از این چیزی که امروز هســت، 
قطعا بهتر بود.«    14۰۰/11/1۰مســیر اصلی پیشرفت 
کشور باید »تکیه بر روی ارزش های اساسی انقالب، 
]باشــد[... بر ارزش عدالت، مبارزه ی با فساد و امثال 
این هــا.«  14۰۰/5/12اگــر چنیــن مســیر طی شــود، 
اگر سیاســت های اقتصاد مقاومتــی به خوبی پیاده 

شود، قطعا معضالت کشور حل خواهد شد. 
ضرورت حرکــت برای تغییر شــاخص های اقتصادی 

مهم کشور 
نقطه قوت و نفوذناپذیری کشــور در اقتصاد قوی 
نهفته اســت. به همیــن دلیــل »بایــد اقتصادمان 
را جــوری تنظیــم و برنامه ریــزی کنیــم کــه باوجود 
تحریم هم بتوانیم کشــور را به خوبــی اداره کنیم.« 
  13۹۹/1۰/1۹ در دهه گذشــته وضعیــت اقتصادی 

مطلوب نبود؛ اما می توان بــا فعالیت جهادی و کار 
انقالبی، عقب ماندگی هــا را جبران نمود. »کشــور 
ما از ظرفیت بزرگ اقتصادی برخوردار اســت؛ یعنی 
ما ازلحاظ اقتصــادی می توانیم وضعــی را که امروز 
داریم چندین برابر بهتر داشته باشیم«    14۰۰/11/1۰  
برای این مقصود راهکار هایــی وجود دارد: طبیعتا 
»اگر بخواهیم اقتصــاد داخلی رونق پیــدا کند باید 
صــادراِت خــوب داشــته باشــیم، وارداِت بــه مورد 
داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم.« 
   13۹۶/11/2۹از سوی دیگر برای آنکه تحریم ها بی اثر 
شود باید برنامه ای منســجم وجود داشته باشد؛ 
البته »بهتریــن و موفق ترین کار بــرای خنثی کردن 
تحریم ها همین تالش واقعی -نه تالش شــعاری؛ 
ی اســت.«   

ّ
تالش واقعی- بــرای تقویت تولید مل

14۰۰/12/2 اگــر جهــش تولیــد رقم خــورد معضالت 
برطــرف می شــود. »اگــر واقعــا تولیــد را بتوانیــد 
جهــش بدهیــد، همــه ی شــاخص های اقتصادی 
مهــم کشــور تغییــر پیــدا می کنــد.«    14۰۰/11/1۰در 
رفع مشــکالت به مســائل روبنایی و ظاهــری نباید 
اکتفــا شــود. »در حل مشــکالت اقتصــادی دنبال 
تی و مســّکن و ماننــد این ها نباید 

ّ
راه حل های موق

رفت، چــون این ها گاهی اوقات مشــکل را افزایش 
می دهــد.«   14۰۰/۶/۶در کنــار تحــوالت اساســی، 
حفظ روحیه امیــد ملت، نیز نقش اساســی در حل 
مشــکالت دارد. »گفتگــوی صادقانه ی با مــردم... 
حــرف زدن بــا مــردم از روی صداقت، بــا قطع نظر از 
پیرایه هــای سیاســی و ماننــد این هــا؛ صادقانــه با 
مردم حــرف بزنند، مشــکالت را به مــردم بگویند... 
حرف زدن با مردم یکــی از کارهای مهمی اســت که 
دولت مردمی بایســتی ]بــه آن[ متعّهد باشــد.«   
  14۰۰/5/12آنچه در کشــور طی دهــه 13۹۰ رخ داد، 
قطعا قابل اصالح و بازگشت اســت. در صورتی که 
دولت ســیزدهم سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 
را به عنــوان یــک برنامــه عملیاتــی اجرایــی نماید، 
بخش عمــده ای از چالش های موجــود اقتصادی 
کشــور اصــالح خواهــد شــد.  حــل مســئله گرانی، 
لــزوم حفــظ ارزش پول ملــی، هدایــت نقدینگی به 
تولید، اصالح ساختار بودجه و نظام بانکی، ارتقای 
سرمایه گذاری و اشــتغال، بهبود فضای کسب وکار 
از دیگر اقداماتی است که همواره مورد تأکید رهبر 
انقالب اسالمی بوده است و باتوجه به ظرفیت های 
کم نظیر کشور، از سوی برنامه ریزان در قوه مقننه 
قابل برنامه ریزی اســت و قوه مجریــه هم طبق آن 
امکان تدبیرو اجرا دارد. » مشکالت اقتصادی که از 
آن تعبیر کردیم به بیماری، خب عمده ترینش توّرم 
ــی اســت، گرانی های 

ّ
اســت، کاهــش ارزش پول مل

بی منطق است، مشکالت بنگاه های تولیدی است، 
وجــود تحریمهــای خارجــی اســت -که نقــش این 
تحریمها را نباید نادیده گرفت- و نتیجه ی اینها هم 
ســختِی معیشــِت طبقاِت پایین و متوّســط است. 
این بیماری ها هست، لکن بنیه ی کشور قوی است. 
چرا میگوییم بنیه ی کشــور قوی اســت؟ بــه خاطر 
ظرفّیتهای گســترده ای که در کشــور وجــود دارد« 
 13۹۹/4/22مســئوالن دســتگاه ها و قوا از دولت 
و مجلــس با رفتــار صادقانــه و عمل بــه وعده ها از 
یک سو و از ســوی دیگر با روحیه انقالبی و جهادی، 
می تواننــد هم امیــد را در کشــور تقویــت نمایند و 
هــم عقب ماندگی های اقتصــادی را جبــران کنند و 

معضالت معیشتی مردم را رفع نمایند.

ادامه از  صفحه 1

سخن  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

سؤال:     مساحت یک واحد آپارتمان در قولنامه، 
88 متر قید شـــده اســـت ولی پس از گذشت دو 
ســـال از تنظیم ســـند، معلوم شـــد که مساحت 
ملـــک ۹۷ متر اســـت، آیا فروشـــنده حـــق دارد از 

خریدار چیزی مطالبه کند؟

جواب:  اگر واحد را بر اساس متراژ )به صورت هر 
متر فالن مبلغ( فروخته باشد، می تواند قیمت 
مســـاحت اضافـــی را دریافت کرده یـــا معامله را 
فســـخ کند؛ اما اگر فروشنده بر اساس محاسبۀ 
خود یا دیگری، آپارتمان هشـــتاد و هشت متری 
را به مبلغ مورد توافق فروخته اســـت، فقط حق 

فسخ خواهد داشت.

 حکم مطالبه قیمت 
در اختالف متراژ ملک با سند

احکام  

کالم امام  

مملکت شما اآلن یک حالی دارد که اگر دیر بجنبیم از بین 
رفتیم تا آخر. همه باید یک صدا باشـــیم. برای مسائلی 
که برای خودمان طرح اســـت، هر چه هم مسئله بزرگ 
باشـــد، امروز نباید ما تشنج ایجاد کنیم برای آن... اآلن 
در رأس همه ی مســـائل اســـالم این قضیه مواجهه با 
آمریکاســـت. اگر بخواهید قدرت ها را جدا کنیم از هم، 
قوا از هم منفصل بشود، کشیده بشود از این طرف و از 
آن طرف، اینها همه اش به نفع آمریکا تمام می شود... 
بدانید شـــما با یک قدرتی مواجه هســـتید که اگر یک 
غفلت بشـــود مملکت تان از بین می رود. غفلت نباید 
بکنید. غفلت نکردن به این اســـت که همه قوا، هر چه 
فریاد دارید سر ]امریکا[ بکشید. هر چه تظاهر دارید بر 

ضد آن بکنید.      1358/۹/4 

 مـــراد از همکاری، همکارِی روحی اســـت. اینکه زن 
ضرورتهـــای مرد را درک کند، فشـــار اخالقی روی او 
وارد نیاورد، کاری نکند که او در امر زندگی مستأصل 
شـــود و خدای نکرده به راههای نادرست متوّسل 
بشـــود. او را به ایستادگی و مقاومت در میدانهای 
زندگی تشـــویق کنـــد و تحریص نماید. اگر چنانچه 
کار او مســـتلزم این اســـت که یک مقداری به وضع 
خانوادگی مثًال رســـیدگی کافی نداشته باشد، این 
را به ُرخ او نکشد، اینها مهم است. اینها وظیفه هایی 
اســـت از طرف زن، از طرف مرد هم وظیفه اســـت که 
ضرورتهای زن را درک کند، احساسات او را بفهمد و 

نسبت به حال او غافل نباشد.     13۷5/2/1۰  

اگر در مقابل دشمن 
غفلت شود، مملکت 

از بین می رود 

زن و شوهر
 احساسات یکدیگر را درک کنند
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باید دسِت باال را در بخشهای مختلف دانش در کشور داشته باشیم

مطالبه  رهبری  

خانواده ایرانی  

در بـــاب بهبود فضای کســـب و کار، حـــذف مقّررات 
غیـــر ضـــرور و مزاحم، آسان ســـازی دریافـــت مجّوز 
-مجّوزهای اشـــتغال- ایجـــاد پنجره ی واحد برای 
اخـــذ مجـــّوز -که حاال یک مقـــداری، تا یک حدودی 
اینهـــا انجـــام گرفتـــه لکـــن آن  جور که باید و شـــاید 
انجام نشـــده- یا ثبـــات قوانین، قابـــل پیش بینی 
کردن اقتصاد -جوری بشـــود کـــه فّعال اقتصادی 
بتواند محاسبه کند، بتواند پیش بینی کند- امنّیت 
سرمایه گذاری، تأکید بر سیاستهای تشویقی برای 
د، تأکید مکّرر بر دانش بنیان کردن 

ّ
فّعالّیتهـــای مول

زنجیره ی تولید در کشـــور، مبارزه با فساد، حمایت 
از صنایـــع داخلـــی، جلوگیری قاطع از قاچاق که این 
یکی از آن کارهای الزم اســـت که من به مســـئولین 
تأکیـــد میکنم، جـــّدی بگیرید. این قضّیـــه را؛ جّدی 
بگیریـــد؛ مبـــارزه ی بـــا قاچـــاق باید کامـــًال قاطع و 

بی رحمانه باشد.      14۰۰/11/1۰

وجود این همه جوان در کشور، یک ظرفّیت مهّمی 
است؛ بعضی از مسئولین ما، در طول زمانها، به این 
اهّمّیتی نمیدادند؛ بعضی ها این را باور نداشـــتند، 
اهّمّیت نمیدادند؛ این را که »از دســـت این جوانها 
کار برمی آیـــد«، بعضی هـــا قبـــول نداشـــتند، باور 
نداشتند. آن روزی که صنعت هسته ای کشور شروع 
به فّعالّیت کرد و به آن اوجی که همه میدانید رسید، 
بعضی ها بودند -حّتی بعضی از دانشـــمندان ما، 
بعضـــی از نســـلهای قدیمی ما- کـــه به ما میگفتند 
»آقا نکنید، فایده ای ندارد، نمیشود، نمیتوانید«؛ 
بعضی ها به خود من نامه مینوشـــتند و میگفتند 
نمیتوانید. چرا؟ چون آن کســـانی که دست اندرکار 
بودند، همه تقریبا جوان بودند؛ اکثر آنها در سنین 
حدود ســـی ســـال و کمتر از سی ســـال بودند؛ اینها 
توانســـتند. همان کســـانی که منکـــر بودند، بعدًا 
اعتراف کردند که بله، اینها واقعا توانســـتند این کار 

را انجام بدهند.      13۹۷/1/1

در یک دوره ای، حدود یکی دو دهه ی پیش، یک حرکت وســـیع و عمیقی در زمینه ی پیشـــرفت علم در کشـــور 
اّتفاق افتاد. آن هم باز به  خاطر همین بود که یک گزاره ی درســـِت صحیِح عبور از مرزهای دانش مطرح شـــد 
و همه گیر شـــد و پذیرفته شـــد، دنبال گیری شـــد،  تعقیب شد و نتیجه این شـــد که ما از لحاظ علمی واقعا یک 
حرکـــت بزرگـــی در کشـــور انجـــام دادیم؛ یعنـــی واقعا جهش علمی در کشـــور به وجود آمد. بـــه دنبال آن، در 
بخشـــهای مختلف جهش فّناوری به وجود آمد؛ این، اّتفاق افتاد؛ این واقعّیتی اســـت که وجود دارد. االن آن 
طور که انسان احساس میکند، با گزارشهایی که میرسد، این حرکت ضعیف شده. این خیلی خطرناک است! 
…اگر بخواهید کشـــور زیر دســـت قرار نگیرد، ما باید از لحاظ علمی دســـِت باال را در بخشهای مختلف دانش در 

کشـــور داشته باشیم.      14۰1/۹/15

 مسئوالن جلوگیری قاطع 
از قاچاق را جّدی بگیرند 

از دست این جوانها کار برمی آید

بدانید، که وجود ایشان ]آقای هاشمی شاهرودی[ برای ما خیلی عزیز و مغتنم است. 
به مناسبت سوم دیماه، سالروز رحلت حضرت آیت اهلل سید محمود شاهرودی

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل هاشمی شاهرودی در کنار رهبر انقالب

وجود عزیز 

تولید ملی   خاطره و روایت  


