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زنده سوزی هشتاد نفر
 به جرم تحصن

مردم را برای مقابله  با 
»قدرتهای منافق و ریاکار« 

هوشیار کنیم

بازخوانی حقوق بشر
 به سبک آمریکایی:

:)( درس بزرگ امام جواد

 پرواز به سمت بهشت
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهدای
 مدافع حرم 
ارتش جمهوری 
اسالمی ایران

دفن پیکرهای مطهر در سراسر خاک ایرانتاریخ شهادت:  بهار 1395 شهادت  در خاک سوریه توسط عوامل تکفیری

»در روایاتمان مواردی را داریم که ائمه )( به عده ای از شــهدا اشــاره کردند و گفتند که اینها اجر دو شهید را 
دارند. در مورد گروهی از مجاهدان زماِن ائمه )( روایت است که اینها در روز قیامت از روی شانه های بقیه مردم 
عبور کرده و به بهشت می روند؛ خدا اینها را پرواز می دهد. من در مورد شــهدای شما چنین تصوری دارم؛ خیال 
می کنم اینها همان هایی هستند که هر شهیدشان، اجر دو شهید دارد؛ گمان می کنم اینها در روز قیامت -که همه ما 
گرفتاریم، همه ما مبتال هستیم... در آن روز- این جوانان، فرزندان، همسران و پدران ما به لطف الهی به سمت بهشت 

پرواز می کنند، و دیگران به حال اینها غبطه می خورند.  بیانات در دیدار با خانواده های شهدای مدافع حرم 94/3/5«

   1.   اقتصاد دانش بُنیان
دانش محوری و شــکل ِدهِی اقتصاد دانش بنیان 
براســاس محاســبه ای دقیــق و مبتنــی بــر 
»واقعیت« های کشور مطرح شــده است. وجود 
نیروهــای انســانی متخصص و شــرکت های 
دانش بنیان از جمله ی این واقعیت هاست: »بیش 
از ۳۱ درصد جوان داریم؛ ۲۵ برابــِر اول انقالب 
دانشــجو داریم... ده میلیــون دانش آموخته ی 
دانشگاه ها داریم؛ شــصت وپنج هزار عضو هیئت 
علمی داریم که بیش از ده برابر آن چیزی اســت 
که در اول انقالب وجود داشت؛ پنج هزار شرکت 

دانش بنیان داریم که االن هفده هزار متخصص و 
فعال در این شرکتها مشــغول کارند. 92/12/20« 
شرکت های دانش بُنیان با اتکاء به ظرفیِت عظیم 
نیروی انسانی متخصص می توانند در زمینه های 
گوناگون فعال شده و به نقش آفرینِی اساسی در 
اقتصاد کشور بپردازند: »بنده روی این شرکتهای 
دانش بنیان تکیه میکنم... شرکتهای دانش بنیان 
هم فقط مخصوص صنعت نیســت؛ در صنعت، 
در کشــاورزی، در خدمــات، در نیازســنجی؛ 
جمع بشــوند، نگاه کننــد ببیننــد بنگاه های 
گوناگون اقتصادی به چه چیزهایــی نیاز دارند، 

کمبودهایشــان کجا اســت، این را به آنها ارائه 
بدهند. 93/11/29« 

  2. عدالت: مهم ترین شاخص
از جمله نقــاط تمایز الگوی اقتصــاد مقاومتی از 
دیگر الگوهــای اقتصادی توجــه آن به موضوع 
»عدالت« به عنوان »مهم ترین شــاخص« است: 
»از همه ی این شاخصها مهم تر، شاخص کلیدی 
و مهم عدالت اجتماعی اســت. یعنــی ما رونق 
اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی 
به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم. 

کشــورهایی هســتند که شاخصهایشان خیلی 
خوب اســت، مطلوب است، رشــد اقتصادیشان 
خیلی باال است؛ لکن تبعیض، اختالف طبقاتی، 
نبود عدالت در آن کشورها محسوس است؛ ما این 
را به هیچ وجه منطبق با خواســت اسالم و اهداف 
جمهوری اســالمی نمیدانیم. 92/12/20« توجه 
به عدالت به عنوان اصلی بنیادین اساسا نقطه ی 
تمایز نظام اســالمی با نظام ســرمایه داری هم 
محسوب می شــود: »نظام ما، نظام سرمایه داری 
نیســت. نظام ســرمایه داری، به جمِع ثروت، به 
 3 رونــق اقتصادی و به مجمــوع در آمد ملی

این 4 هدف شعاری نیست
هفته سخن

اقتصاد مقاومتی به عنوان »یک الگوی اقتصادی بومی و 
علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اســالمی« در صورت 
عملیاتی شدن در کشور چند هدف مهم و استراتژیک را 
پوشش می دهد. با پیاده سازی این الگو 4 هدِف »غلبه بر همه ی مشکالت 
اقتصادی«، »شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ اقتصادی تمام عیار 

علیه ملت«، »تحقِق اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، 
درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو« ضمِن »حفظ دستاوردهای کشور در 
زمینه های مختلف و تداوم پیشــرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون 
اساسی و سند چشم انداز بیست ساله 92/11/29« به دست می آید. این 4 
هدف نه تنها شــعاری نیســتند؛ بلکه اهدافی کامال قابل تحقق و در 

دسترس هستند.  با نگاهی به ابعاد این الگو می توان مولفه های مهم و 
اساســی »اتکاء به دانش و فناوری«، »عدالت بُنیان بودن«، »درون زا و 
بُرون گرا بودن« و »پویایی و پیشرو بودن« را مورد اشاره قرار داد. هر یک 
از این مولفه ها جامعیت، انسجام و کارآمدی این »نسخه« ی اقتصادی را 
افزایش داده و زمینه ســاز دســتیابی به اهداِف کالن می شــوند.

اقتصاد مقاومتی،  مسیر حل مشکالت مردم در نگاه رهبر معظم انقالب؛

مردم باید احساس کنند...

این است حزب ا...

سقف معرفت خودتان را 
سایت و روزنامه  قرار ندهید!

 ساده زیستی را از 
مراسم ازدواج آغاز کنید

ایـرانی خانواده
3

4
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اقتصاد مقاومتی، مسیر حل مشکالت مردم در نگاه رهبر معظم انقالب؛

# استقالل_اقتصادی   |  تأمین نیازهای ملت و اثرگذاری در مبادالت جهانی
»اگر استقالل اقتصادی یک جامعه ای تحقق پیدا نکرد - یعنی در مسئله ی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی  کـلــیـد  واژه

پای خود بایستد - استقالل سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند. 91/2/10« » استقالل اقتصادی، یعنی ملت و کشور، در 
تالش اقتصادی خود روی پای خود بایســتد و به کسی احتیاج نداشته باشــد. معنایش این نیست که ملتی که استقالل 
اقتصادی دارد، با هیچ کس در دنیا داد و ستد نمی کند؛ نه. داد و ستد، دلیل ضعف نیست. چیزی را خریدن، چیزی رافروختن، 
معامله کردن، گفتگوی تجاری کردن، اینها دلیل ضعف نیست. اما باید طوری باشد که یک ملت، اّوالً نیازهای اصلی خودش 
رابتواند خودش فراهم کند. ثانیاً، در معادالت اقتصادی دنیا و مبادالت جهانی، وزنه ای باشد. نتوانند او را به آسانی کنار بگذارند؛ نتوانند 

او را به آسانی محاصره کنند؛ نتوانند او را به آسانی فرو دهند و هر چه می خواهند به او امال کنند. 72/2/15«  

مردم باید احساس کنند...

 عامل افزایش قدرت ملی
از ســوی دیگر عواملی چون جمعیت، مســاحت کشور، قدرت 
نظامی، دارا بودن اهداف و عمق استراتژیک، و توانایی اقتصادی از 
جمله عوامل مهم افزایش یا کاهش »قدرت ملی« است. جمهوری 
اسالمی به برکت استعداد طبیعی خدادادی و همچنین بر مبنای 
سیاست های راهبردی نظام در بسیاری از زمینه های یادشده دست 
برتر را نسبت به سایر کشــورهای منطقه دارا است، اما متأسفانه 
همچنان در عرصه ی اقتصادی با اشــکاالت و ضعف هایی مواجه 
است. به همین دلیل رهبر انقالب، با درایت کامل از اوضاع داخلی 
و خارجی، نقطه ی تمرکز نظام را بر افزایش "توان اقتصادی" کشور 
نهاد و بر همین اساس، از چندین سال پیش، نامگذاری سال ها را نیز 
حول محور موضوعات اقتصادی قرار داده اند و امسال نیز خواستار 
»اقدام و عمل« متناســب با سیاســت های »اقتصاد مقاومتی« 
شده اند. چراکه »با دنبال کردِن همین سیاست اقتصاد مقاومتی، 
به معنای عملی مسئله و اقدام عملی موضوع، می توانیم کشور را 
مصونیت سازی کنیم؛ می توانیم مصونیت بدهیم کشور را تا دیگر 
در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند کرد... 
اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توّجهی نخواهد 

کرد. 95/1/1« 

 انتظار به حق مردم از حاکمیت و دولت
از طرف دیگر، شــاید بتوان گفت مهم ترین انتظاری که مردم از 
دولت ها دارند، حل مشکالت معیشــتی و اقتصادی آن ها است. 
»انتظار به حّق مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار 
باشند، رفاه عمومی باشــد، طبقه ی ضعیف از وضعّیت غیر قابل 
 قبول خارج بشود، از مشکالت نجات پیدا کند؛ اینها انتظارات مردم 
ما است و این انتظارات به حق است. 94/1/1« در این راه، وظیفه ی 
اصلی بر دوش دولت ها به عنوان قوه ای اســت که اجراکننده ی 
مأموریت های اقتصادی هستند. "قرارگاه اقتصادی" در دولت که 
مرکزیت فرماندهی عرصه ی اقتصاد را بر عهده دارد نیز بر همین 
مبنا شکل گرفت. اما این کار به تنهایی از عهده ی دولت برنخواهد 
آمد، پس دولت  نیازمند "حمایت" برای اجرا و تحقق این وظایف 
 است. »من از همه ی دولت ها در دوران مسئولّیت خودم حمایت 

کردم؛ از این دولت هم حمایت می کنم. 94/1/1«

 حمایت از دولت یک راهبرد  اصولی و همیشگی 
رفتارشناســی رهبر انقالب در مواجهه ی بــا دولت ها به وضوح 
نشــاندهنده ی نقش حمایت گرانه ی ایشــان از دولت ها اســت 
که یکی  از نتایج  آن "حل مشــکالت واقعی و عینی مردم" است. 
همراهی ایشان با همه دولت ها به عنوان مسئول تحقق مطالبات به 
حق مردم، یک رویه همیشگی و اصولی بوده است که دراین دولت 
نیز همچنان با قوت ادامه دارد و مصادیق متعددی می توان بر آن 

برشمرد. اجازه ی مذاکرات هسته ای به شکل جدید در دولت حاضر 
و حمایت های صورت گرفته از تیــم مذاکره کننده، علی رغم نگاه 
اصولی ایشان به عدم مذاکره با آمریکا  در همین چهارچوب قابل 
تحلیل است. حتی »تأیید مشروط برجام« علی رغم داشتن »نقاط 
ابهام و ضعف های ساختاری94/7/29« را نیز می توان بر همین مبنا 
تحلیل کرد. چراکه دولت تصور می کرد با  رفع تحریم ها، می تواند 
موانع پیش رو برای حل مشکالت معیشتی مردم را از سر راه خود 
بردارد. با این حال اکنون که طرف آمریکایی صحبت از "باقیماندن 
ســاختمان تحریم ها"و وضع "تحریم های جدید" و "پایبندی به 
روح برجام" و امثالهم می کند، این موضوع روشــن تر شده است 
که راه چاره همانی است که رهبر انقالب در انتهای نامه ی خود به 
رئیس جمهور درباره ی الزامات اجرای برجام نوشتند: »گشایش 
اقتصادی و بهبود معیشــت و رفع معضالت کنونی جز با جّدی 
گرفتن و پیگیری همه  جانبه ی اقتصاد مقاومتی میّسر نخواهد شـد. 

»94/7/29

 گسترش حضور مردم در عرصه اقتصاد  
در این زمینه، به نظر می رســد دو اقدام مهم تر و فوری تر از سایر 
اقدامات است. اول آنکه می بایست زمینه برای حضور بیشتر و بهتر 
"مردم" در عرصه ی اقتصاد فراهم شود. تجربه ی انقالب اسالمی در 
طول نزدیک به چهار دهه از عمر خود نشان داده است »هر جایی 
که مسئولین کشور توانایی های مردم را شناختند و به کار گرفتند، 
ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست، به خاطر این است که 

ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم. 90/7/20« 

 چشم امید به پایان سال 95
دوم نیز آنکه دولت نیز به عنوان "فرمانــده ی اصلی" این موضوع 
وظیفه دارد از این پــس، همه ی تصمیمیات خــود را بر مبنای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی استوار سازد: »نقش فرماندهی این 
است که مالحظه کند ببیند کدام یک از این کارها در چهارچوب 
سیاســت اقتصادی می گنجد، و کدام نسبت به اقتصاد مقاومتی 
بی تفاوت اســت، و کدام ضّد اقتصاد مقاومتی اســت. اینها باید 
سنجیده بشود؛ آن دســته ی اّول تقویت بشود؛ دســته ی دّوم، 
حّتی المقدور کشانده بشــود به سمت اقتصاد مقاومتی؛ دسته ی 
سّوم به طور کامل جلوگیری بشود. 95/1/18« پس از انجام چنین 
اقداماتی اســت که نوبت به "گزارش دهی" دولت در پایان ســال 
می شود: »اگر ما این کارها را کردیم، مسئولین محترم دولتی آخر 
سال ۹۵ می توانند بیایند گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه 
و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها را احیاء کردیم. می توانند 
بیایند اینها را بگویند؛ می توانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم 
ببینند و حس کنند. وقتی مردم حس کردنــد، آن وقت اعتماد و 

اطمینان پیدا می کنند. 95/1/1« 

کری: آماده حل وفصل مسائل موشکی ایران 
هستیم/   ظریف: برجام موشکی در کار نیست

وزیرامورخارجـه آمریکاگفته اسـت: آمریکا و شـرکایش 
بـه ایـران می گوینـد کـه آمـاده همـکاری براسـاس 
ترتیبـات جدیـد بـرای حـل و فصـل مسـالمت آمیـز 
موضوع آزمایشـهای موشـکی ایران هسـتند. در مقابل، 
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت: هـم آقـای کری 
و هـم وزارت خارجـه آمریـکا میداننـد بحـث موشـکی 
و توانمنـدی دفاعـی ایـران موضـوع مذاکـره نیسـت و 
فارس| برجامی بـرای مسـائل دفاعـی در کار نیسـت.    | 

  توصیه نشریه آمریکایی برای مقابله با ایران

نشـریه آمریکایـی »نشنال اینترسـت« بـه مناسـبت 
اولیـن سـالگرد توافـق اولیـه ایـران و ۱+۵ در لـوزان 
سـوئیس، در یادداشـتی بـه ارائـه چنـد راهـکار بـه 
واشـنگتن بـرای چگونگی رفتـار با جمهوری اسـالمی 
در عرصه هـای مختلف از حقوق بشـر تـا آزمایش های 
موشـک بالسـتیک پرداخـت. ایـن نشـریه در ادامه در 
خصـوص اسـتفاده از ایـن مولفـه هـا علیه کشـورمان 
توصیـه کـرد کـه بایـد بـر هنجارهـای بیـن المللی و 
پاسـخ های چندجانبـه تمرکـز کـرد و بـه رفتارهـای 
تحریک آمیـز منطقـه ای ایـران پاسـخ داد. |  فـارس|

  برنر:  هدف اصلی اوباما  براندازی نظام ایران است

پرفسـور مایکل برنر در مقاله ای با عنوان »ایران دشـمن 
ابدی« در هافینگتون پسـت با اشـاره به اظهارات  اوباما، 
هدف اصلـی وی را  برانـدازی نظام ایـران دانسـت. اوباما 
در نشست امنیت هسته ای واشـنگتن، الزمه شکوفایی 
اقتصـاد ایـران و انتفـاع از رفع تحریم هـا را عمل بـه روح 

توافق هسـته ای عنوان کرده بـود.   |  کیهان|

  اعتقاد رهبرانقالب به مبارزه با فساد

ایروانی،وزیـر اسـبق اقتصـاد در سـخنرانی پیـش از 
خطبه هـای نمازجمعه تهـران: مقام معظـم رهبری 
زمانـی به مـن فرمودنـد کـه اعتقاد مـن به مبـارزه با 

فسـاد مثـل اعتقاد بـه دین اسـالم اسـت. |  فـارس|

  تعلیق تجارت ایران به خاطر عدم رفع تحریم ها

پایـگاه آمریکایی ای.بی.سـی نیوز با انتشـار گزارشـی 
دربـاره توافـق هسـته ای تاکیـد کرده کـه دولـت ها و 
شـرکت هـای آسـیایی و اروپایـی بـه ویـژه بانـک هـا 
همچنـان از تجـارت بـا ایـران طفره مـی رونـد چراکه 
آمریـکا شفاف سـازی الزم در مـورد تحریم هـا را انجام 
نمـی دهـد. آسوشـیتدپرس نیـز با بیـان اینکـه نحوه 
تجـارت بـا ایـران هنـوز مبهـم اسـت، نوشـته اسـت 
کـه برخـی از سـران اروپایـی از جملـه رئیس جمهور 
فرانسـه خواسـتار شـفافیت بیشـتر قوانیـن تحریمی 
آمریـکا در قبـال ایـران شـده اند.    |  جـام نیـوز و فـارس|

جلب توجه     تولیدکنندگان لوکس توسط ایران

روزنامـه نیویورک تایمـز می گویـد ایران کـه چندین 
دهـه از صنایـع لوکـس بـه دور بود، در سـال گذشـته 
توجـه شـرکت هـای بـزرگ تولیـد کننـده کاالهـای 

لوکـس را به خـود جلـب کـرده اسـت. |  تسـنیم|

یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولت ها، حل مشکالت معیشتی و اقتصادی است. بی شک مردمی که در سرد و گرم و باال و پایین روزهای این انقالب پای جمهوری 
اسالمی خودشان ایستاده اند بیش از هر ملتی حق دارند تا حل این مشکالت را مطالبه کنند.   مطالباتی که تنها راه تحقق آن از مسیر اقتصادی قوی و پویا می گذرد.

»اگر ما این کارها 

را کردیم، مسئولین 

محرتم دولتی آخر سال 

۹۵ می توانند بیایند 

گزارش بدهند که ما 

این چند هزار کارگاه 

و کارخانه و مزرعه و 

دامداری و امثال اینها را 

احیاء کردیم. می توانند 

بیایند اینها را بگویند؛ 

می توانند به مردم 

گزارش بدهند، مردم 

هم ببینند و حس کنند. 

وقتی مردم حس کردند، 

آن وقت اعتامد و 

اطمینان پیدا می کنند. 

»۹۵/1/1

هفته اخبار



شـما ]دولتمردان آمریکائی[ چیزی بـه نام حقوق  ت تاریخی
روای

انسـان را اصـال قبـول داریـد؟!... در خـود آمریکا - 
انسـان واقعـا تعجـب میکنـد - در زمـان دولـت 
ریاسـت  زمـان  در  دمکـرات،  حـزب  همیـن 
جمهـوری شـوهر همیـن بانوئـی* که حـاال اظهار 
نظـر میکنـد، هشـتاد و چنـد نفـر از وابسـتگان فرقـه ی 
داوودی را زنـده زنـده در آتـش سـوزاندند. ایـن کـه دیگـر 
جای انکار نیسـت. همیـن حضـرات، همیـن دمکراتها این 
کار را کردنـد. فرقـه ی داوودی هـا-  بـه قـول خودشـان 

دیویدی هـا بـه دلیلـی مـورد غضـب دولـت آمریـکا قـرار 
گرفتنـد و به منزلـی رفتنـد و در آنجـا متحصن شـدند. هر 
چـه کردنـد، بیـرون نیامدنـد. اینهـا خانـه را آتـش زدند و 
هشـتاد تـا مـرد، زن، بچـه تـو ایـن خانـه، زنـده زنـده 
سـوختند. شـما حقوق بشـر میفهمید یعنی چـه؟! به نظر 
مـن ایـن مسـئوالن و سیاسـتمداران اروپائـی و آمریکائی 
قدری بایسـتی شـرم و حیـا را هم بـرای خودشـان وظیفه 

بدانند.     88/3/29  
* وزیرخارجه وقت آمریکا؛ هیالری کلینتون

 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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سقف معرفت خودتان را سایت و روزنامه  قرار ندهید!
معرفتهاتان را بـاال ببرید. عزیزان من! سـقف معرفت  ت

حزب ا... این اس

خودتـان را، سـایتهای سیاسـی و اوراق روزنامه هـا و 
پرسـه زدن در سـایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف 
معرفت شـما اینهـا نیسـت... مـن میخواهـم بگویم 
هرچـه میتوانیـد، اوالً در این بخش کار کنید. سـطح 
معرفت را بـاال ببریـد. با قـرآن، بـا نوشـتجات مرحوم شـهید 
مطهری، با نوشـتجات فضـالی بزرگی که خوشـبختانه امروز 

در حوزه هـای علمیه حضور دارند، آشـنا شـوید. امروز فضالی 
جوانـی در حوزه هـای علمیـه هسـتند کـه میتواننـد در ایـن 
قسـمت به مجموعـه ی جوانهـای دانشـگاهی یـاری بدهند؛ 
کمااینکـه کارهـای خوبـی هـم دارد انجـام میگیـرد. سـطح 
معرفت دینی باال بـرود؛ این یکی از کارهاسـت کـه حتماً الزم 
اسـت. بـه نظـر مـن آن کاری کـه مهـم اسـت انجـام بگیـرد، 

مطالعات اسالمی است.      91/5/16    

وصل به مردم 
و کوشنده در راه آرمانها

ش و پاسخ پرسش: امروز ارتش در کشور ما چه تفاوتی با ارتش 
پرس

در حکومت های پیشین دارد؟ 
از روزی که نیــروی مســلّحی در این کشــور به 
وجود آمده اســت تا امروز، در هیچ برهــه از تاریخ 
ما، نیروهای مســلّحمان، این قدر وصل به مردم و 
کوشــنده در راه اهداف و آرمانها و فداکار برای کشور و مرزها 
نبوده اند. در این دوره های اخیر، ارتش فقط یک اسم بود. کاخ 
باعظمتی از مقّوا - مقّوای پر زرق و برق - بود. آن جا که میدان 
عمل بود، معلوم میشد که پوچ اســت. آن جا که نما و منظره 
بود، البته زیباو پرزرق و برق بود. چــه در این دوره های اخیر 
که رهبران خائن، فرماندهان وابسته، روحهای ضعیف و ذلیل 
در مقابل بیگانگان بر آن حکومت میکردند و توده ارتش را که 
به هرحال بخشــی و پاره ای از تن این ملت بود، به نام و رنگ 
خودشاْن رنگ آمیزی میکردند، و چه در دوره های قبل که باز 
همین طور بود. ارتش ایران، با نام »قّزاق« و »سالدات« شروع 
شده اســت. با نام بیگانه. با لباس بیگانه. با ترتیبات بیگانه و 
فرماندهی بیگانه. ارتش ایــران آن روز که حّکام غیر مردمی 
بر این کشور حکومت میکردند، یک ارتش غیر مردمی بوده 
است. اّما امروز، به فضل الهی، همان ارتش، همان افراد، همان 
عنصرهای ایرانی مسلمان، در یک مجموعه عظیِم پرافتخاِر 
مردمی سازماندهی شــده اند و برای عقیده خودشان، برای 
ایمانشان، برای میهن شان و برای کشورشان کار میکنند. این 

افتخار است.      72/7/28  

هفته سخن

این مسئوالن و 

سیاستمداران 

اروپائی و آمریکائی 

قدری بایستی رشم 

و حیا را هم برای 

خودشان وظیفه 

بدانند

بازخوانی حقوق بشر به سبک آمریکایی:

29 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

با مطالعات اسالمی سطح معرفتهاتان را باال ببرید

زنده سوزی هشتاد نفر به جرم تحصن
1 نگاه  میکند و برایش مهم نیست که این ثروْت 
چگونه به دست می آید، به دست کی می آید و چند 
درصد از مردم، چگونه از آن استفاده میکنند... نظام 
اسالمی، این گونه نیســت. نظام اسالمی میفرماید: 
»بالعدل قامت الســموات واالرض.« اصل، عدالت 

است. 76/5/12« 

   3. درون زایی و بُرون گرایی
درون زایی و بُرون گرایــی در صحنه ی عمل عالوه 
بر جوشــش اســتعدادها و توانمندی های داخلی، 
باعث »تعامــل قدرت مندانه«ی اقتصاد کشــور با 
اقتصاد دیگر کشــورها نیز می شــود: »این اقتصاد 
درون زا است. درون زا است یعنی چه؟ یعنی از دل 
ظرفّیتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ 
رشد این نهال و این درخت، مّتکی است به امکانات 
کشــور خودمان؛ درون زا بــه این معنا اســت. اّما 
درعین حال درون گرا نیســت؛ یعنــی این اقتصاد 
مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان 
را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ 
نه، درون زا اســت، اّما برون گرا است؛ با اقتصادهای 
جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر 
با قدرت مواجــه میشــود. 93/1/1«  نتیجه ی این 
اتکاء به ظرفیت هــای مردمــی و امکانات داخلی 
کشور در مسیر رشد درون زای اقتصادی این است 
که تکانه های بین المللی نمی توانــد بر این اقتصاد 
تأثیِر مخرب بگــذارد: »اقتصــاد مقاومتی اقتصاد 
درون زا است، اقتصادی است که در داخل پایه های 
مستحکمی دارد که تکانه های بین المللی و جهانی 

و اقتصادی آن را از جا درنمیبرد. 94/7/22« 

   4. پویایی و پیشرو بودن
اقتصاد مقاومتی صرفا نسخه ای برای شرایط و مقطع 
فعلی نیســت. این الگو قابلیت اجرا در بلندمدت و 
حل مشکالت ســاختاری اقتصاد ایران را داراست: 
»]اقتصاد مقاومتی[ مربوط به وضع کنونی و شرایط 
کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای 
اقتصاد کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری 
اســالمی را در زمینه ی مســائل اقتصادی برآورده 
کند؛ میتواند مشکالت را برطرف کند؛ درعین حال 
پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاســتها را به صورت 
یک چهارچوب بســته و متحجــر ندیده ایم، قابل 
تکمیل است، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است 
که ممکن اســت در هر برهه ای از زمان پیش بیاید؛ 
و عمالً اقتصاد کشــور را به حالت "انعطاف پذیری" 
میرســاند. 92/12/20« در جمع بندی موضوع توجه 
به این نکته نیز مهم اســت که اقتصاد مقاومتی به 
عنوان الگویی بومی و ایرانی- اســالمی در حوزه ي 
اقتصاد قابلیت حل مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم را دارد به شــرط آنکه نخبــگان، کارگزاران و 
مدیران کشــور »مســیر غربی« یا »مسیر شرقی« 
را راه پیشرفت ندانسته و مســیر مبتنی بر اصول و 
نیازهای ایران اسالمی را برای حل مشکالت در پیش 
گیرند: »مسیِر پیشرفت، مسیر غربی نیست، مسیر 
منسوخ و برافتاده ی اردوگاه شرِق قدیم هم نیست. 
بحرانهائی که در غرب اتفاق افتاده است، همه پیش 
روی ماســت، میدانیم که این بحرانها گریبانگیر هر 
کشوری خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند. پس 
ما بایستی مسیِر مشخِص ایرانی- اسالمی خودمان را 

در پیش بگیریم. 87/2/14« 

سقف معرفت 

خودتان را، سایتهای 

سیاسی و اوراق 

روزنامه ها و پرسه 

زدن در سایتهای 

گوناگون قرار ندهید

مردم را برای مقابله  با »قدرتهای 
منافق و ریاکار« هوشیار کنیم

امـام جـواد )( ماننـد دیگـر ائمـه ی معصومیـن  سان 250 ساله
ان

برای ما اسـوه و مقتـدا و نمونه اسـت. زندگـی کوتاه 
ایـن بنـده ی شایسـته ی خـدا، بـه جهـاد بـا کفر و 
طغیـان گذشـت. در نوجوانـی بـه رهبـری امـت 
اسـالم منصوب شـد و در سـالهایی کوتـاه، جهادی 
فشـرده، بـا دشـمن خـدا کـرد بـه طـوری کـه در سـن ۲۵ 
سـالگی یعنی هنوز در جوانـی، وجودش برای دشـمنان خدا 
غیـر قابـل تحمـل شـد و او را بـا زهـر شـهید کردنـد. 
همان طـوری کـه ائمـه ی دیگـر مـا علیهم السـالم بـا جهـاد 
خودشـان هـر کـدام برگـی بـر تاریـخ پـر افتخـار اسـالم 
افزودنـد، ایـن امـام بزرگـوار هـم گوشـه ی مهمـی از جهـاد 
همـه جانبـه ی اسـالم را در عمـل خـود پیـاده کـرد و درس 
بزرگـی را بـه مـا آموخـت. آن درس بـزرگ این اسـت که در 
هنگامـی کـه در مقابـل قدرتهـای منافـق و ریـاکار قـرار 
می گیریـم، بایـد همت کنیـم کـه هوشـیاری مـردم را برای 
مقابلـه ی بـا ایـن قدرتهـا برانگیزیـم. اگـر دشـمن، صریح و 
آشـکار دشـمنی بکند و اگـر ادعـا و ریاکاری نداشـته باشـد، 
کار او آسـان تر اسـت. امـا وقتـی دشـمنی ماننـد مأمـون 
عباسـی چهره ای از قداسـت و طرفداری از اسـالم برای خود 
می آراید، شـناختن او برای مردم مشـکل اسـت. در دوران ما 
و در همـه ی دورانهـای تاریـخ، قدرتمنـدان همیشـه سـعی 
کرده انـد وقتـی از مقابلـه ی رویـاروی با مـردم عاجز شـدند 

دست به حیله ی ریاکاری و نفاق بزنند.      59/7/18  

درس بزرگی که امام جواد )ع( به ما آموخت:

»از 28 فوریـه 1993 تـا 19 آوریـل 1993 در نتیجه عملیات انجام شـده توسـط دو دسـتگاه امنیتـي ایاالت متحـده آمریکا یعني 
FBI و ATF، به دسـتور بیل کلینتـون حمالت برق آسـا و همه جانبه علیـه پیروان فرقـه داوودي ها انجام شـد که طـی آن حدود 
80 مـرد، زن و کـودک که در محـل زندگي خـود نزدیک شـهر »واکو« واقـع در ایالت تگـزاس زندگی می کردند، کشـته شـدند.«



 من میخواهم این واجب فراموش شده ی اسالم 
را به یاد شــما و ملت ایران بیاورم: امر به معروف و 
نهی از منکر. همه ی آحاد مردم باید وظیفه ی امر 
کردن به کار خوب و نهی کــردن از کار بد را برای 
خود قایل باشــند. این، تضمین کننده ی حیات 
طیبه در نظام اســالمی خواهد بود. عمل کنیم تا 

آثارش را ببینیم.68/10/19
کتاب "واجب فراموش شــده" شامل فرمایشات 
رهبر معّظم انقالب اســالمی در موضــوع امر به 
معروف و نهی از منکر بــوده و در نه فصل تنظیم 
شده است. در فصول یک تا هشــت به ترتیب به 
موضوعات؛ ضــرورت، وجوب، تاثیــر، مصادیق 
معروف و منکر، شیوه ی صحیح و موثر، وظیفه ی 
مردم، وظیفه ی مسئولین و هشــدارها پرداخته 

شده است.
فصل نهم نیز به احکام و اســتفتائات از معّظمٌ له 
پیرامون موضوع مذکور اختصــاص دارد و در آن 
موارد مبتال بــه جامعه نظیر ماهواره، موســیقی، 
تراشیدن ریش، کراوات، طال، و لباس برای مردان، 

نظر به نامحرم و ... مورد اشاره قرار گرفته است.  

وابستگی اقتصادی
 وابستگی سیاسی می آورد

اگـر مملکـت شـما در اقتصـاد نجـات پیـدا نکنـد، 
باشـد، همـه جـور  داشـته  اقتصـادی  وابسـتگی 
وابسـتگیها دنبالـش می آیـد. وابسـتگی سیاسـی 
هـم مـا پیـدا می کنیـم. وابسـتگی نظامی هـم پیدا 

می کنیـم. بـرای اینکـه وقتـی مـا چیـزی نداشـته 
باشـیم کـه اسـتفاده ازش بکنیـم، دسـتمان را دراز 
کنیم طـرف امریـکا. او می توانـد به مـا تحمیل کند 
همه چیـز را. ما وقتـی می توانیم کـه زیر بـار او نرویم 
که در این قضیـه قدرتمند باشـیم. یک وقت او تشـر 
بزنـد می گوییم نـه، مـا احتیاجـی نداریم. حـاال هم 
بـه او می گوییـم کـه مـا احتیـاج خودمـان را سـلب 

می کنیـم. بایـد همه دسـت به دسـت هـم بدهند، و 
کار، کار الهـی اسـت، کاری اسـت کـه عبادت اسـت 
امـروز... هرکس هر جـور می تواند بایـد تقویت بکند، 
به طـوری کـه ان شـاء ا... مـا از ایـن گرفتـاری خارج 
بشـویم. و از سـایر گرفتاریها هم امیـدوارم که خارج 
بشـویم بایـد کوشـش کنیـم و اقتصـاد خودمـان را 

خودمـان اداره بکنیـم.   5 دی 1358

ماجرای آموختن استاد 
از کودک شش ساله

حدیثی)۱( درباره ی کودکی حضرت هادی 
است؛ وقتی معتصم در سال ۲۱8 هجری، 
حضرت جواد را از مدینه به بغداد آورد، حضرت هادی 
که در آن وقت شش ساله بود، به همراه خانواده اش در 
مدینه ماند. معتصم شخصی را مأمور کرد که در مدینه 
کسی را که دشمن اهل بیت است پیدا کند و این بچه را 
بسپارد به دست آن شخص، تا او به عنوان معلم، این 
بچه را دشــمن خاندان خود و متناســب با دستگاه 
خالفت بار بیاورد. این شخص یکی از علمای مدینه را 
به نام »الجنیدی«، که جزو مخالفترین و دشمن تریِن 
مردم با اهل بیت )( بود برای این کار پیدا کرد و به او 
گفت من مأموریت دارم که تو را مربی و مؤدِب این بچه 
کنم، تا نگذاری هیچ کس با او رفــت و آمد کند. و او را 
آن طور که ما می خواهیم، تربیت کن. بعد از چند وقت 
یکی از وابستگان دستگاه خالفت، الجنیدی را دید و از 
بچه یی که به دستش ســپرده بودند، ســؤال کرد. 
الجنیدی گفت: بچه؟! این بچه است؟! من یک مسأله 
از ادب برای او بیان می کنم، او بابهایی از ادب را برای من 
بیان می کند که من استفاده می کنم! اینها کجا درس 
خوانده اند؟! ارتباط این کودک با این استاد مدتی ادامه 
 پیدا کرد و اســتاد شــد یکی از شــیعیان مخلص
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سالم. من از شروع سال ۹۵ ، اآلن سومین 
باری هست که میخوام این نشریه رو چاپ کنم و 
توی نمازجمعه پخش کنم؛ اما هر دفعه شما شب 
پنجشــنبه این فایل رو قرار میدید و صبح جمعه 
همه ی جاهایی که میشــه این فایل رو پرینت یا 
کپــی کــرد، بســته اســت. دوم اینکــه توی 
صفحه بندی آ۳ شــما، فونت خیلی ریزه و با کپی 
های معمولی، خوندن متن خیلی سخت می شه. 
این صفحه بندی بــه درد چــاپ روزنامه ای که 

کیفیت باالیی داره می خوره.
پاسخ: ضمن تشــکر از تذکر شما  در مورد 
زمان انتشار، ان شــاا... تالش می شود تا با 
توجه به محتوای بیانــات روز رهبر انقالب، 
زمانبندی انتشار به نحوی تنظیم می شود تا 
امکان توزیع در نمازهای جمعه فراهم شود. 
درباره صفحه بندی و فونت نشــریه تذکر و 
پیشنهاد شما از سوی تیم فنی مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
نشریه شــما هر هفته چاپ می شود و در 
اختیار دانــش آموزان دبیرســتان خودمان قرار 
می گیرد. خدا قوت. اماممان را ســالم برسانید و 
دعا کنید تا ما نیز ســعادت دیــدارش از نزذیک 

داشته باشیم. از کازرون
با ســالم و عرض خدا قوت.مطالب نشریه   
بسیار بســیار عالی اســت.متنوع و تحلیل دقیق 
مسائل سیاسی با محوریت فرمایشات مقام معظم 
رهبری.از زحمات کلیه دســت اندر کاران بسیار 

سپاسگزارم .
یکی از نیروهای مومن و انقالبی یک ســازه 
ابتکاری برای توزیع و در معرض دید قرار دادن نشریه 
خط حزب ا... درپایگاه بسیج مسجد محل خود ساخته 

و تصویری از آن را برای نشریه ارسال کرده است .

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره 28|  هفته چهارم فروردین95     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

احکام خمس 
 مالیاتی که حکومت جمهوری اســالمی بر اساس 
قوانین وضع می کند، هر چند پرداخت آن بر کسانی 
که قانون شامل آنان می شود واجب است، و مالیات 
پرداختی هر ســال از مؤونه ی همان سال محسوب 
است، ولی از خمس )ســهمین مبارکین( محسوب 
نمی شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد ساالنه شان 

در زاید بر مؤونه ی سال به طور مستقل واجب است.
 صرف عدم توانایی یا دشــواری پرداخت خمس، 
موجب فراغت ذمه و ســقوط تکلیف نمی شــود، 
بنابراین افرادی که خمس بر آنها واجب اســت ولی 
تاکنون آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانایی 
پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها دشــوار است واجب 
اســت هر زمانی که توانایی پرداخــت بدهی بابت 
خمس داشــتند آن را بپردازند. این افراد می توانند 
با دســت گرداِن مبالغ بدهی خود با ولی امر خمس 
یا وکیل او، آن را به تدریج بر حســب اســتطاعت 

خودشان از جهت مقدار و زمان ادا نمایند.
 تأخیر پرداخت خمس از ســال خمسی به سال 
دیگر جایز نیست، هر چند هر وقت آن را بپردازد 

ادای بدهی حاصل می شود.
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ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پیامک:               ۱000۱0۲8 
   دورنگار:    0۲۱-66۹77۳۲8

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

در همـه امور زندگیتـان سـادگی را رعایت کنیـد. اولش هـم از همین مراسـم ازدواج اسـت،  از این 
جا شـروع می شـود. اگر سـاده برگـزار کردیـد، قـدم بعدی اش هـم می شـود سـاده و اال شـما که 
رفتیـد آن مجلـس کذایـی مثـل اعیـان و اشـرافهای زمـان طاغـوت را درسـت کردید، بعـد دیگر 
نمی توانیـد بروید تو خانـه کوچکی مثـالً  با وسـایل مختصـری زندگی کنیـد. این جور نمی شـود. 
دیگر چـون خـراب شـده و از دسـت رفتـه اسـت. از اول، زندگـی را پایه اش را براسـاس سـادگی و 
 ساده زیسـتی بگذاریـد تـا زندگـی بـر خودتـان، بـر کسـانتان و بـر مـردم جامعه ان شـاءا... آسـان

 شود.   74/6/13

 ساده زیستی را از مراسم ازدواج آغاز کنید

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

عیادت  رهبر انقالب  از والدین شهداء
  در بخش آی.سی.یوی  بیمارستان خاتم األنبیاء 92/1/30

  گردآورنده:حســین خادمی 
حمیدرضا محمودخانی

  ناشر:خیزش نو
 تعداد صفحات:80

کتاب واجب فراموش شده


