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لغو تحریم هــای ظالمانه، بــه دولت جدید 
هم مجوز دادند تا مسیر مذاکرات هسته ای 
را که قبل از انتخابات آغاز شــده بود ادامه 
دهد. حتی زمانی که خواســته یا ناخواسته 
مذاکرات هســته ای به »محور بســیاری از 
تالشها« )94/4/2( تبدیل شد، ایشان معتقد 
بودند »اگر ســاخت داخلِی قدرت در کشور 
در همه ی زمینه هــا از جمله و بخصوص در 
زمینه ی اقتصادی، ســاخت مســتحکمی 
باشد، همه ی مسائل را با طرفهای گوناگون 
میشــود مذاکره کرد؛ انسان منتها از موضع 
قدرت مذاکره میکند، نه از موضع نیاز ... بنده 

عالج را در این میبینم.« )94/2/9(
علی رغم این تأکیــدات و نیز بدعهدی های 
آمریکا در حیــن مذاکرات، بــاز هم برخی 
راه حل همه ی مشکالت اقتصادی کشور از 
ازدواج جوانان گرفته تا شرایط آب و هوایی 
را معطل رفع تحریم ها عنوان کرده و به این 
ترتیب رفع تحریم ها و مذاکرات مســئله ی 
اصلی کشور شد. حتی رهبر انقالب اسالمی 
در دیدار بسیار مهم کارگزاران نظام، تصریح 
کردند کــه مذاکــرات هســته ای »محور 
بسیاری از تالشها ... چه تالشهای خارجی، 
چه حّتی تالشهای داخلی« )94/4/2( شده 
است.  از نظر زمانی، با وجود اینکه این دیدار 
پیش از برگزاری دور آخر مذاکرات هسته ای 
صورت گرفته بود و رهبر انقالب اســالمی 
در آن دیدار الزاماتــی درخصوص مذاکرات 
را بیــان فرمودنــد اما بــاز هــم در ابتدای 
فرمایشاتشــان بر اینکه »مــا باید با همه ی 
توان، با همــه ی ظرفّیت موضــوع اقتصاد 
مقاومتی را در داخل دنبال کنیم.« )94/4/2( 
تأکیــد کردند. پیــش از ایــن و در دیدار با 
نمایندگان مجلس هم رهبر انقالب اسالمی 
هشــدار داده بودند که »در مــورد اقتصاد 
مقاومتی، خوشــبختانه در کشور هم زبانی 
هست، ]اّما[ مشــکل ما در همدلی است.« 
یعنی »از بُن دندان باید باور آورده شــود.« 
)94/۳/6( و به این نحو اســت که مشکالت 

کشور حل خواهد شد.

   فاصله طوالنی
نزدیک بــه دو ســال از ابالغ سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی می گذرد و بــا اینکه تأکید 
شده »رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم 
و احقاق حقوق ملّت ایران کار الزمی اســت، 
لیکن گشــایش اقتصادی و بهبود معیشــت 
و رفع معضالت کنونی جــز با جّدی گرفتن و 

۳  پیگیری همه  جانبه ی اقتصاد مقاومتی

   منهای همدلی
توجــه و تأکید بر اقتصاد به عنــوان اولویت 
اصلی کشور، با روی کار آمدن دولت جدید 
هم ادامه یافت. اگرچه رهبــر انقالب برای 
حل این آســیب معتقد بودند که مسئوالن 
باید »ساخت درونی اقتصاد را تقویت کنند« 
)92/11/19( و این مسیر را راه حل اصلی برای 
گشودن گره اصلی می دانستند اما به منظور 
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بازخوانی هشدارهای مکرر رهبر انقالب درباره 
تغییر اولویت ها و به حاشیه رفتن اقتصاد مقاومتی؛

هفتم صفر 
سالروز شهادت 

)( امام حسن مجتبی

25   اسفند  92
ابالغ  سیاست های اقتصاد مقاومتی

»تکیـه ی ما بـر دشـمنِی دشـمنان خارجی بـه معنـای اغمـاض از ضعفهـای درونـی خودمان 
نیسـت« و یکی از ضعف هـای درونی »ضعف در تشـخیص  اولویتهای کشـور« )94/8/12( اسـت. 
سـال ها پیـش »طراحی هـا نشـان مـی داد ... می خواهنـد بـر روی اقتصـاد کشـور متمرکـز 
شـوند.« )91/5/۳( و دشـمن گلـوگاه اقتصـادی را برای فشـار بر ملت ایـران انتخـاب کرده اسـت. به همین 
دلیل اندکی قبـل از برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 92، حضـرت آیـت ا... خامنه ای در حضـور مردم، 
از کاندیداهـا خواسـتند تا »قـول بدهند کـه به مسـئله ی اقتصـاد -که امـروز میـدان چالـش تحمیلی بر 
ملت ایران از سـوی بیگانگان اسـت- بخوبـی خواهند پرداخـت«؛ چراکه معتقـد بودند »مسـئله ی اقتصاد 

مسئله ی اصلی است.« )92/۳/14(

آقا خطاب به مادر شهید)مادر شهیدان عبدالجلیل، خلیل و منصور کارکوب زاده(  می گویند: »این رو به شما بگم. من 
امشب بنا نبود قم بمونم. فقط به خاطر شما موندم. البته خونه 2 شهید دیگه هم رفتیم. اما من به خاطر شما موندم. برای 
این که بتونم شما رو ببینم« 2 بیت شعر روی یک کاغذ چندسانتی و با مدادرنگی نوشته بود و فرستاده بود دفتر رهبری؛ و 

حال همان تکه کاغذ، سفر رهبر انقالب را یک روز طوالنی تر کرده بود. 89/8/6 

شعری که سفر رهبر معظم انقالب را طوالنی تر کرد

هفته سخن
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واکاوی  زمینه ها و سناریوهای پشت پرده حادثه تروریستی و خونبار پاریس؛

جنایت و مکافات
یکم. در اولین روز بهــار 92 رهبر انقالب در حرم 
مطهر رضوی با اشــاره به سیاســت های اشتباه 
فرانسه در قبال ایران فرمودند: »مسئولین دولت 
فرانسه هم در چند سال اخیر دشمنیهای آشکاری با ملت ایران 
کرده اند؛ این یک ناهوشــمندی از ســوی دولتمردان فرانســه 
اســت.«)92/1/1( این البته اولین باری نبود که ایشان نسبت به 
سیاست های اشتباه فرانسه به آن ها هشدار داده بودند؛ چهارده 
ماه پیش از آن نیز رهبر انقالب در خطبه های نماز جمعه با اشاره 
به ضعف های اروپایی ها فرمودند: »دولت فرانسه در دوران ژنرال 
دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود، اجازه نداد که انگلیس وارد 
اتحادیــه ی اروپا بشــود. چرا؟ گفتنــد انگلیس وابســته ی به 
آمریکاست؛ نوع ارتباطات انگلیس و آمریکا، اتحادیه ی اروپا را از 
استقالل می اندازد... این آقائی که امروز در فرانسه سر کار است، 
حرفهــای آمریکا را رلــه میکند؛ همــان حرفهائــی را که آنها 
میخواهند، آنچه که در دل آنهاســت، تکرار میکند؛ شــده تابع 

محض! خب، این ضعف است.«)90/11/14(
بعدتر رهبر انقالب »خطای بزرگ راهبردی« آن ها را ناشــی از 
آن دانســتند که: »اروپاییها در یک خطای بزرگ راهبردی قرار 
دارند که خودشان را در خدمت آمریکا قرار داده اند. منافع آمریکا 
را رعایت میکنند، آمریکا منافع آنها را رعایت نمیکند و نخواهد 

کرد.«)9۳/۳/14(

دوم. "فرانکنشتاین" معروف ترین رمان نویسنده ای به نام "مری 
شلی" است. فرانکنشتاین داســتان دانشمند جاه طلبی است به 
همین نام که روزی تصمیم می گیرد تا با بقایای بدن انسان های 
مرده و شــوک الکتریکی، موجودی ترســناک و عجیب الخلقه 
شبیه انسان را وارد جهان کند. فرانکنشتاین البته موفق به این 
موضوع می شود اما هیوالی به وجود آمده به جای اینکه از خالق 
خود فرمان ببــرد، تبدیل به موجود غیرقابل کنترلی می شــود 
که جنایات فراوانی مرتکب شــده و حتی جان خالق خود را هم 

می گیرد.
"داعش" همان هیوالی دست ساز فرانکنشــتاین است؛ همان 
هیوالیی که هیالری کلینتون در خاطرات خود به صراحت اعالم 
می کند که به بیش از 100 کشــور دنیا سفر کرده است تا نقش 
آمریکا را درباره ی به رسمیت شــناختن داعش بالفاصله پس از 
اعالم موجودیت آن توضیح بدهد. حاال اما هیوالی داعش علیه 
پدیدآورندگان و حامیان خود نیز شــوریده است. حادثه ی چند 
روز پیش پاریس که نزدیک به 160 کشته و 200 زخمی برجای 

گذاشــت، یکی از همین نمونه ها است. رهبر انقالب نیز پیش تر 
نسبت به این موضوع هشدار داده بودند که »در آینده ی نه چندان 
دور، این گروه ها بالی جان همان کشورهای حامی خواهند شد 
و در نهایت مجبور خواهند بود که با هزینه ی زیاد، آنها را از بین 

ببرند.« )9۳/۳/12(
از منظری دیگر، فارغ از خــود حادثه ی پاریس، موضوع مهمتر، 
نتایجی اســت که نظام سلطه برای آن مشــغول طراحی است. 
حادثه ی 11 سپتامبر، ظاهرش حمله به برج های دوقلو بود اما در 
باطن، مقدمه ای برای اقدامات بعدی آن ها بود. حادثه ی پاریس 
نیز می تواند آغاز موج جدیدی از "اسالم هراسی" در اروپا و به تبع 

آن در جهان و یا بهانه ای جدید برای حضور نظامی بیشتر باشد.

سوم. به قاعده ی دین اســالم، جان انسان ها در هر رنگ و لباسی 
مهم اســت. به همین دلیل برخالف سیاســت های متناقض و 
دوگانه ی آمریکا و غرب در برابر کشتار انسان ها، »جمهوری اسالمی 
ایران به پیروی از منطق اســالم با هرگونه انفجار و کشــتار مردم 
بی گناه -چه در بوستون آمریکا و چه در پاکستان، افغانستان، عراق 

و سوریه- مخالف است و آن  را محکوم می کند.« )92/1/28(
 اما حادثه ی فرانســه، نمونه ای بسیار کوچک تر از جنایاتی است 
که دست ساخته های غرب همه روزه در طول پنج سال گذشته 
در ســوریه و عراق و یا به نیابت از آنان توسط ارتش عربستان در 
یمن و ... انجام داده اند. بشار اسد در پیام تسلیت خود به مناسبت 
حادثه ی پاریس،  به این موضوع اشاره کرد و گفت "فرانسه چیزی 
را تجربه کرد که ما از 5 ســال پیش با آن زندگی می کنیم." این 
موضوع را البته شاید هیچ کشوری به اندازه ی ایران متوجه نشود؛ 
کشوری که خود، بیش از 16 هزار شهید ترور داشته است و اتفاقاً 
فرانسه، یکی از همان کشورهایی است که سال ها است به جانیان 
و تروریست های قاتل مردم بی گناه ایران، نه تنها پناه داده بلکه از 

آنها دفاع هم کرده است.
موضوع اصلی حادثه ی پاریس، پاسخ به همان نکته ای است که 
وب سایت "کنسرسیوم  نیوز" در گزارشــی درباره ی آن نوشت: 
"پس از تازه ترین مورد از خشم تروریسم در فرانسه، سؤال اصلی 
این نیست که کدام گروه تروریستی مســئول چنین حمله ای 
است، بلکه باید پرسید که مسئول )شکل گیری و ظهور( اولیه ی 

داعش و القاعده چه کسانی هستند؟"
در میدان جنگ باید "سنگر فرماندهی" دشمن و »دشمن اصلی« 
را شناخت و به آن حمله کرد. »دشمن اصلی، آن کسی است که 
اینها را تحریک میکند، آن کسی اســت که پول در اختیارشان 
میگذارد، آن کسی اســت که وقتی انگیزه ی آنها اندکی ضعیف 
شد، با وسایل گوناگون آنها را انگیزه دار میکند ... دشمن اصلی آن 
دشمن پشت پرده است، آن دست نه چندان پنهانی است که از 

آستین سرویس های امنیتی بیرون می آید ...« )9۳/۳/14(
به همین دلیل خط مقدم مبارزه ی ما، مبارزه با پدیدآورندگان و 
حامیان تروریسم است. شــعار مبارزه ی با تروریسم همان دروغ 
بزرگی اســت که آمریکا به بهانه ی آن به افغانستان و عراق لشکر 
کشید تا القاعده و طالبان را از میان بردارد. مبارزه ی با تروریسم، تنها 
شعار خوش آب و رنگی است که افکارعمومی جهان را از تحلیل 
درست و دقیق حوادث این چنینی دور می سازد. حادثه ی فرانسه 
در حقیقت، مکافات همراهی دولتمردان این کشور با سیاست های 
سال های اخیر آمریکا است؛ یعنی همان پدیدآورندگان و حامیان 
اصلی هیوالی داعش. این حادثه زنگ بیدارباشــی باشــد برای 
مقامات فرانســوی و اروپایی و البته دوســتان منطقه ای آمریکا 
که روزی روزگاری نه چندان دور ممکن اســت شــاهد حادثه ای 
این چنینی باشند؛ آن روز شاید کمی دیر باشد برای ابراز پشیمانی 

که "هر که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد ..." 

حادثه ی فرانسه، 

منونه ای بسیار 

کوچک تر از 

جنایاتی است که 

دست ساخته های 

غرب همه روزه 

در طول پنج سال 

گذشته در سوریه و 

عراق انجام داده اند

هفته اخبار

  تذکر رهبری به دولت درباره بودجه 
فرهنگ در سال95 و برنامه ششم

ســخنگوی دولــت گفــت: رهبری بــه دولت، 
متذکر شدند تا به فرهنگ و مســائل اجتماعی 
در بودجه95 و برنامه ششــم توسعه توجه ویژه 

داشته باشیم.   |   نسیم|

  عقب نشینی های آمریکا در منطقه 
واشنگتن پست: حضور ایران در مذاکرات سوریه به 
معنای افزایش نفوذ تهران در دمشــق است و ظاهرا 
واشنگتن آن را پذیرفته است. انتظار می رفت توافق 
هسته ای پایانی بر سیاست های صلح جویانه آمریکا در 
قبال ایران باشد؛ اما ظاهرا این توافق حتی به هماهنگ 
شدن سیاست های آمریکا با ایران منجر شده است. 
تحرکات روسیه در منطقه نیز مهر تأیید دیگری است 

باشگاه خبرنگاران | بر عقب نشینی آمریکا در منطقه.  |      

  اسرائیل: داعش برای ما خطر نیست اما 
ایران تهدید است

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی: اگرچه اسرائیل هم مرز 
با مناطقی است که داعش در آن حضور دارد،اما این 
گروه از رودررویی مستقیم با اسرائیل پرهیز می کند 
و ایران برای ما تهدید جدی تری محسوب می شود. 
حضور ایران در منطقه موجب نگرانی بیشتری برای 
اسرائیل است و آنچه در سوریه می گذرد بر قدرت 

ایران افزوده است.  |       دویچه وله|

تقدیر رهبر انقالب  از رونمایی شهر موشکی 
سپاه

ســردار رشــید: 27 مهر خدمت رهبری مشرف 
شــدیم و ایشــان فرمودند: کار تبلیغاتی سردار 
حاجی زاده کار خوبی بود که شــهر موشــکی را 
نشان داد و برای مردم جالب بود؛ گویش ایشان هم 

خوب بود. |         نسیم|

این تغییرات  در ایران شدنی نیست!
بیزینس اینسایدر: پیش فرض این بود که توافق 
هسته ای منجر به گشاده رویی ایران در استقبال 
از غرب شود و از نفوذ زیاد منتقدان دولت در ایران 
بکاهد و دروازه های این کشــور را بسوی تجارت 
خارجی مخصوصاً با آمریکا باز کند؛اما با گذشت 
چند ماه از امضای توافق، بنظر می رســد که این 

جام نیوز| تغییرات شدنی نیست. |      

کیسینجر:ایران قدرتمندترین ظرفیت 
اقتصادی و نظامی در منطقه

کیسینجر در نشســت »ایران و راه پیشرفت در 
خاورمیانه« به میزبانی مرکز مطالعات بین المللی 
و راهبــردی آمریکا: ما باید در کنار کشــورهای 
متحد دیرینه خود، بایســتیم،  اما در عین حال 
باید آماده گفت وگو با ایران هم باشــیم. آمریکا 
اکنون در خاورمیانه با تناقض هایی روبروســت؛ 
کشــورهای عربی اکنون ایران را تهدیدی برای 
خود می داننــد. ایــران قدرتمندترین ظرفیت 
اقتصــادی و نظامــی را در منطقــه دارد، که با 
همکاری با دیگر کشورها و گروه ها و سازمان های 

جام نیوز| غیر دولتی ترکیب شده است.  |      

جان مک کین 

سناتور جمهوری 

خواه و نامزد 

انتخابات پیشین 

ریاست جمهوری 

آمریکا در میان 

تروریست های 

تکفیری سوریه
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به مناسبت 7 صفر سالگرد شهادت جانسوز امام مجتبی)(؛

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب  |  قسمت 12 و آخر

»حجیت انتخاِب مردم« در چهارچوب شرایط اسالمی

 )  (مانند شهادت امام حسین )  (ارزش صلح امام حسن
... همه ی عوامل، در جهت عکس غلبه ی امــام مجتبی)  ( بود. معاویه غلبه پیدا  سان 250 ساله

ان

می کرد؛ چون دستگاه تبلیغات در اختیار او بود. چهره ی او در اسالم، چهره یی نبود 
که نتوانند موجه کنند و نشان بدهند. اگر امام حسن)  ( صلح نمی کرد، تمام ارکان 
خاندان پیامبر)( را از بین می بردند و کسی را باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام 
ارزشی اصیل اسالم باشــد. ... اگر بنا بود امام مجتبی)  (، جنگ با معاویه را ادامه 
بدهد و به شهادت خاندان پیامبر منتهی بشــود، امام حسین)  ( هم باید در همین ماجرا 
کشته می شد، اصحاب برجسته هم باید کشته می شدند، »حجربن عدی«ها هم باید کشته 
می شدند، همه باید از بین می رفتند و کسی که بماند و بتواند از فرصتها استفاده بکند و اسالم را 
در شکل ارزشی خودش باز هم حفظ کند، دیگر باقی نمی ماند. این، حق عظیمی است که امام 

 )  (همان قدر ارزش داشت که شهادت برادر بزرگوارش، امام حسین ،)  ( بر بقای اسالم دارد... صلح امام مجتبی  )  (مجتبی
ارزش داشت. و همان قدر که آن شهادت به اســالم خدمت کرد، آن صلح هم همان قدر یا بیشتر به اســالم خدمت کرد.   69/1/22

بــازخــوانـی طی شماره های گذشته و در ستون »بازخوانی« به مرور گزیده هایی از اندیشه ی حضرت آیت ا... خامنه ای درباره ی 

  
موضوع »آزادی« پرداختیم. در این سلسله مطالب، موضوعاتی چون: »تبیین مفهوم آزادی«، »حدود آزادی«، 
»ریشه ی آزادی«، »انواع آزادی  شامل آزادی عقیده، بیان و انتخاب« و... مورد بحث و تبیین قرار گرفت. در این شماره 

»آخرین قسمت« از مبحث آزادی که به »حق رأی و انتخاِب مردم« اختصاص دارد ارائه می شود. 

اســالم برای مردم حق حاکمیت را به خودی خود و بالذات قائل نیست؛ حق حاکمیت متعلق به خداست. آنکه میتواند برای 
مردم قانون وضع کند آن خداســت؛ آنکه میتواند مالکهای اجرای قانون را معین کند، خداســت؛ مالک امور مردم جز خدا 
دیگری نیست. پس یک سلسله اصول و ضوابط و معیارهائی در اسالم هست که چهارچوب این معیارهاست که اعتبار میدهد 
به حق رأی مردم و اگر در خارج از این چهارچوب و دور از این مالکها و معیارها مردم انتخاب بکنند، این انتخاب حجیتی ندارد. 
اگر فرض کنیم که مردم به سراغ یک پیشوا یا رئیس فاسِد فاســِق کافر دور از معیارهای اسالمی بروند، اگر اتفاق نظر هم بر 
او قرار بگیرد، این از نظر اسالم ممضی  نیست. اســالم این را یک حاکمیت اسالمی به حساب نمی آورد، ولو آن مردم مسلمان 
باشند. باید بروند به سراغ عادل، به سراغ متقی، به سراغ عالم، به ســراغ انسانی که دارای بینش الزم هست، شرایط حکومت 

کردن را دارد. خالصه در چهارچوب شرایط اسالمی است که این انتخاب حجیت پیدا میکند. 66/۳/22

اسالم هراسی ؛ترجمه  سراسیمگی قدرت ها در برابر اسالم
ش و پاسخ پرسش: چه کسانی در دنیا »اسالم هراسی« را 

پرس

دنبال می کنند و چرا به این توطئه روی آورده اند؟ 
اسالم هراسی وجود دارد؛ عده ای دارند مردم را، جوامع 
را، جوانان را، اذهان را از اســالم میترسانند؛ اینها چه 
کسانی هســتند؟ درست که مســئله را میشکافیم 
و در مســئله دقت میکنیم، می بینیم که اینهــا همان اقلیت 
قلدر و زیاده خواهی هســتند که از حاکمیت اسالم میترسند؛ 
از اسالم سیاســی میترسند؛ از حضور اســالم در متن زندگی 
جوامع میترسند؛ علت ترسشــان هم این است که منافع آنها 
لطمه خواهد خورد. اسالم هراســی در واقع ترجمه ی هراس و 

سراسیمگی قدرتها در مقابل اسالم است؛ واقع قضیه این است. 
یعنی شما اینجا زحمت کشــیدید، ملت ایران تالش کردند، 
زحمت کشــیدند، مجاهدت کردند، نظام اســالمی را سر کار 
آوردند و این نظام اســالمی را تثبیت کردند، پایه اش را محکم 
کردنــد، آن را در مقابل حوادث گوناگــون مصونیت و ایمنی 
دادند و روزبه روز قوی کردند؛ این، قلدرهای دنیا را میترساند. 
اسالم هراسی ای که امروز وجود دارد، در واقع انعکاس و بازتاب 
دغدغه ی آنها است، سراســیمگی آنها است؛ نشان میدهد که 
شما پیش رفتید؛ نشان میدهد که اسالم توانسته است حرکت 

خود را به طور موفق تا اینجا پیش ببرد.   1۳9۳/12/21

تغییر رفتار یعنی 

هامن چیزی که 

گاهی از آن در 

برخی از گفته ها 

و نوشته ها تعبیر 

میشود به دین 

حّداقّلی؛ این یعنی 

کاسنت از آرمانها

اگر فرض كنيم كه 

مردم به رساغ يك 

پيشواى يا رئيس 

فاسِد فاسِق كافر دور 

از معيارهاى اسالمى 

بروند، اگر اتفاق نظر 

هم بر او قرار بگريد، 

اين از نظر اسالم 

ممىض  نيست

1 میّسر نخواهد شـد.« )94/7/29(، اما بعضی 
کارهایی که توسط دولت محترم »گزارش شده، 
مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه 
حاال ارتباط داده شده اّما کارهای جاری دستگاه ها 
است ... بعضی از کارها هم ارتباطی اصاًل به بندهای 
اقتصاد مقاومتی ندارد« )94/6/4( و حتی متأسفانه 
تازه چند روز است که »گزارش مسئولین دولتی 
برای برنامه های اجرائی اقتصاد مقاومتی« به دست 
رهبر انقالب رسیده است و این یعنی آنکه بعد از 
زمانی طوالنی »آنچه در واقع باید تحّقق پیدا کند 
در اقتصاد مقاومتی، هنوز ما با آن فاصله داریم.« 
)94/8/20( چراکه »از وقتی که این عنوان مطرح 
شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسئولین -با کم 
و زیادش- تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فّعاالن 
اقتصادی، حّتی فّعاالن سیاسی، مسئولین دولتی، 
مجلس، غیره، مکّرر گفته انــد اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با 

تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی افتد.« )9۳/11/6(
در این شــرایط همه و به خصوص دولت محترم، 
باید همت خــود را در اجرای اقتصــاد مقاومتی 
بیشتر و بیشتر کنند که البته در این بین، برخی 
سعی دارند به بهانه ی کمبود منابع، اراده ی نظام 
جمهوری اســالمی را به جای  اجــرای به هنگام 
اقتصاد مقاومتی به سمت تعجیل در اجرای برجام 
سوق دهند. اما »وقتی انسان کمبود منابع دارد، 
باید چکار کند؛ باید دو دستی به سر خودش بزند؟ 
... راه عالج دارد؛ یکی از راه های عالج صرفه جویی 
است ... در تقسیم و توزیع منابع داخلی، اولویتها را 
رعایت کنید ... کمبود منابع، مشکل ما است، نه 
گره بازنشدنی ما ... کمبود منابع هم نباید برای ما 
بهانه ای بشود برای اینکه بگوییم نمیشود کار کرد؛ 
نه، اگر انضباط مالی وجود داشته باشد، همه چیز 

قابل حل است ...« )94/۳/6(
بنابراین باید مراقب بود تا تغییر اولویت ها موجب 
به حاشــیه رفتن اقتصاد مقاومتی نشود. از سوی 
دیگر، تجربه انقالب اسالمی نشان داده است که 
کارها »وقتی دســت خود مردم سپرده شد - که 
صاحبان کشــورند، صاحبان آینده اند - آن وقت 
کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئوالن در 
هر برهه ای از زمان در دوران جمهوری اســالمی، 
باید این باشــد؛ کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با 
مالحظه ی همه ی ظرایف و دقایق در اختیار مردم 
گذاشته بشود؛ آن وقت کارها پیش خواهد رفت. 
ما هم از اّول انقالب تــا امروز هر وقتی هر کاری را 
محّول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته اســت؛ 
هر کاری را انحصاری در اختیار مسئوالن و رؤسا و 
مانند اینها قرار دادیم، کار متوّقف مانده است...این 
یک قاعده ی کلّی است. در هر مسئله ای از مسائل 
ُخرد و کالن کشور که ما حضور مردمی را داشتیم، 
این معجزه را مشــاهده کردیم...  اگر در کشــور 
اقتصاد مقاومتی باشد، هیچ کدام از این تکانه های 
بین المللی نمیتواند به زندگی مردم آسیب وارد 

کند.« 9۳/11/29
به همین دلیل اگر اولویت ها جابه جا شــود، اگر 
مردم کارها را به دســت نگیرند، اگر نقاط ضعف 
درونی از بین برده نشوند و کشور از درون محکم 
نشــود؛ نه تنها مشــکالت اقتصادی کشور حل 
نخواهد شد بلکه دشمن نیز این راهِ رفته را دوباره 

تکرار خواهد کرد. 

هفته سخن

ـ اذهان  |  تخریب ایمانها، باورها و اعتقاداِت مردم # تخریب 
]یکی از اهداِف دشــمن[ تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم ]اســت[ ؛ یعنی به تخریِب ایمانها و باورها و  کـلــیـد  واژه

اعتقاداتی که این ملت را از یک ملت عقب افتاده ی توسری خور، به یک ملت پیشرو و شجاع و میداندار در دنیا تبدیل 
کرد، بپردازند. این حرکت، با اعتقادات و باورهایی انجام گرفت؛ بدون این باورها که انسان حرکت نمی کرد و این ملت 
پیش نمی رفت. دشــمن می خواهد این باورها را در ذهن ملت ما تخریب کند. )78/9/26( تخریب ذهن هم آسانتر از 
تعمیر ذهن است. وقتی به شما چیزی بگویند، سوءظنی یک جا پیدا کنید، وارد شدن سوء ظن به ذهن آسان است، 

پاک کردنش از ذهن سخت است. )88/5/5(    



برای مقام مادی و معنوی
 دست و پا مزن!

 پسرم! از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت به 
حق در صورت خدمت به خلق است شانه خالی مکن 
که تاخت و تاز شیطان در این میدان، کمتر از میدان 
تاخت و تاز در بین مســئولین و دســت اندرکاران 

نیست و دست و پا برای به دســت آوردن مقام هر 
چه باشــد - چه مقام معنوی و چه مادی - مزن به 
عذر آنکه می خواهم به معارف الهی نزدیک شوم یا 
خدمت به عبادا... نمایم: که توجه به آن از شــیطان 
است چه رسد که کوشش برای به دست آوردن آن. 
یکتا موعظه خدا را با دل و جان بشــنو، با تمام توان 
بپذیر و در آن خط سیر نما: »قل انما اعظکم بواحده 

ان تقومــوا ... مثنی و فرادی.«میزان در اول ســیر، 
قیام ا... است هم در کارهای شخصی و انفرادی و هم 
در فعالیت های اجتماعی. سعی کن در این قدم اول 
موفق شوی که در روزگار جوانی آسان تر و موفقیت 

آمیزتر است.  63/4/26
 نامه اخالقی-عرفانی حضرت امام خمینی)ره(

 به حجت االسالم والمسلمین  حاج سید احمد خمینی

برتری اسالم علی رغم دشمنی ها
علی رغم نیاز بشریّت به اسالم، امروز دشمن 
با اسالم حّداکثر دشمنی را می کند. هرجا 
که مســلمانان حضور دارند و دشمنی در مقابلشان 
هســت، غرب »صمٌ بکــم«)1( می شــود. حرف هم 
می زنند، اما شــعار محــض می دهند. بــرای مردم 
مظلومی که مرد و زن و کوچک و بزرگشان روزانه از 
بین می روند، چه کردند؟ برای مسلمانان چچن چه 
کردند؟ برای سایر سرزمینهایی که مسلمانان در آن 
جاها مشــکل و گرفتاری دارند چــه کردند؟ برای 
مســلمین فلســطین و لبنان چه کردنــد؟ امروز 
مسلمانان در خانه ی خودشــان فلسطین، مشکل 
دارند. آقایــان نشســته اند و بی اعتنا بــه نیازهای 
مسلمانان، راجع به مســائل درجه دو و درجه سه ی 
دنیا با یکدیگر گپ می زنند! سکوت و بی اعتنایی اینها 
به خاطر دشمنی با اسالم است. اما اسالم، بزرگ است. 
اسالم برتر است؛ »االسالم یعلوا و الیعلی علیه«)2(. 
این را پیغمبر)( فرموده است. این واقعیت است و 
تا امروز هم خود را نشــان داده است. در آینده هم به 

فضل پروردگار خود را نشان خواهد داد.  7۳/10/10  
2(من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص ۳۳4.   1(بقره: 18   

 پویانمایی شــاهزاده روم، محصول ســال 
1393 است با ســرمایه گذاری مشترک ایران 
و لبنان که توســط متخصصان و کارشناسان 
بومی ایرانی تولید گردید و از سیزده آبان سال 
جاری در سینماهای کشــور به اکران عمومی 
در آمده اســت. شــاهزاده روم با مخاطب قرار 

دادن کــودکان و نوجوانــان ، بخشــی از 
زندگی بانو ملیکا )حضرت نرجس 

خاتون)( نوه قیصر روم و شرح 
چگونگی وصال ایشــان بــا امام 

حسن عسگری)( را روایت می کند. این 
پویانمایی عالوه بر محتوای غنی و ارزشمند، 
از حیث گرافیک و جلوه های بصری نیز از 
کیفیت باالیی برخوردار است که این نکته 
شاهزاده روم را به عنوان رقیبی قدرتمند در 

مقابل پویانمایی های غربی خوش رنگ و لعاب 
اما بی محتوا بدل می کنــد.   اگر به دنبال یک 
محصول فرهنگی سالم و جذاب برای فرزندان 
خود هستید، لذت تماشای خانوادگی شاهزاده 

روم را در سینماهای کشور از دست ندهید. 

نقش مادر از دوران حمل و بارداری شروع میشود و تا آخر زندگی انسان ادامه دارد. مردی 
که به دوران جوانی رسیده یا از دوران جوانی هم عبور کرده، باز تحت تأثیر عطوفت و محبت 
و شیوه های خاص مادرانه ی مادر است. اگر زنان ما از لحاظ رتبه ی معرفتی و بینش و معلومات، سطح 
خود را ارتقاء دهند، این نقش با هیچ نقش دیگری، با هیچ مؤثر دیگری از مؤثرات فرهنگی و اخالقی تا 
آخر قابل مقایسه نیست. یک وقت مادری از لحاظ معرفت سطح اش پایین است؛ البته این نمیتواند 
در دوران بزرگی اثرگذاری کند؛ این گناهِ کم بودن معلومات یک انسان است؛ این نقِص تأثیر مادری 
نیست. مادر است که فرهنگ و معرفت و تمدن و ویژگیهای اخالقِی یک قوم و جامعه را با جسم خود، 

با روح خود، با ُخلق خود و با رفتارِ خود، دانسته و ندانسته به فرزند منتقل میکند.  84/5/5

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره هشتم|  هفته چهارم آبان94     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

کیفیت   وضو
    شستن:  الف( صورت از باالی پیشانی تا سر چانه 

ب( دستها از آرنج تا سر انگشتان.
    مسح کردن :  الف( جلوی سر ب( روی پاها از سر 

انگشتان تا مفصل.
1.  در شستشوی صورت باید به اندازه یی که ما بین 

انگشت وسط و شست قرار گیرد شسته شود.
2. در صورت های پوشــیده از مو، شستن روی موها 
کفایت می کند، مگر در جایی کــه مو به قدری کم 

پشت است که پوست صورت کامالً دیده می شود.
۳. صدق شستن منوط به رســاندن آب به تمام 
عضو است و مسح اعضا با دست مرطوب به تنهایی 

کافی نیست.
4. شستن صورت و دستها برای بار اول واجب؛ بار دوم 
جایز؛ بار سوم و بیشتر حرام. مالک برای تعیین هر بار، 
قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوِل شستن چند 

مرتبه آب بریزد اشکال ندارد.
    مسح سر و پاها

1.  مسح بر موی قسمت جلوی سر کافی است، ولی 
اگر موی جلوی ســر به قدری بلند باشد که بر روی 
صورت یا شانه ها ریخته شده است، باید فرق سر را باز 

کرده و پوست یا بن موها را مسح کند.
2. اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل 
است. اگر چند قطره آب بر روی پا باشد واجب است 

محل مسح را از آن قطرات خشک کرد.

شاهزاده روم

شرط تاثیرگذاری مادر بر دوران بزرگسالی فرزند

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

دیدنی پیشنهاد

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

مصطفی/ یکی از دالیل اصلی نابودی حکومت 
مسلمان اندلس خیانت مسئولین حکومت اسالمی 
بود... اینها مشکالتی است که ما هم اگر مراقبت نکنیم 

دچار میشیم.

احمد رضایی/ خدا قوت . نشریه بسیار عالی و از 
نظر محتوا غنی می باشد. در صورت امکان بخشی را با 

عنوان " ویژگی های جامعه منتظر "  اضافه نمایید.

فجر طبس/ با تشــکر از اینکه حاشیه صفحه 
کمتر شده ولی اندازه متن هم اگر بزرگتر بشه خوب 
اســت زیرا ما  فقط امکان چاپ نسخه مطالعه را برای 
تابلو مسجد داریم. وبهتر است صفحات شماره گذاری 

هم بشود. ممنون 

در استان یزد نشریه خط حزب ا... بصورت خود 
جوش و با هزینه مردمی چاپ و تکثیر شده و در اختیار 
عموم مردم حزب ا... قرار می گیرد. رویکرد عموم مردم ، 
بخصوص حزب ا... به نشریه بسیار خوب و قابل قبولی 
است. امید است که دست اندرکاران نشریه خط حزب 
ا... جدیت و اهتمام بیشتری در این خصوص به خرج 
داده و از نظرات کابردی عموم مردم استفاده الزم 
را برده و با پشتوانه فکری و فرهنگی و.... مردمی 
فعالیت قابل قبولی را در این زمینه داشــته و 
نسبت به پیشرفت و وسعت آن توجهی معقول 

داشته باشند. یا حق .

در مورد بحث سیرت و صورت انقالب نیز مفصال 
بحث کنید و یک شماره مجله را به آن اختصاص دهید.

با تشکر از هفته نامه ی خط حزب اهلل پیشنهاد 
می شود بخشی از نشریه را به پیش بینی رهبری در 
خصوص نابودی اسراییل در 25 سال بعد اختصاص 

دهید.یا علی 

)(حرم امام حسن مجتبی

رهبرمعظم  انقالب در حال مشاهده 
آخرین تصویر باقی مانده از  بقعه و بارگاه 
ملکوتی امام حسن مجتبی)( و سائر 
ائمه  در قبرستان بقیع )(  که  در 8 

شوال 1۳4۳ ه. ق برابر با چهارشنبه، ۳1 
فروردین 1۳05 ه. ش به دست  حکومت 

وهابی آل سعود تخریب شد.

نمایشگاه در حاشیه دیدار  کارگزاران حج 
94/05/۳1

حزب ا... تریبون


