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در	همه	ی	کارهـا	توّکل	به	خـدای	متعال	
و	اسـتمداد	از	کمـک	الهـی	]کنیـم[؛	بـه	
کمک	هـای	الهی	اعتمـاد	کنیـم.	]وقتی[
شـما	از	خدای	متعال	کمک	می	خواهید،	
راه	ها	به	سـوی	شـما	بـاز	می	شـود.	»َوَمن	
	یَْجَعل	لَّـُه	َمْخَرًجـا	َویَْرُزْقـُه	ِمْن	 یََتّـِق	الَلّ
«.	این	رزقـی	که	در	این	 َحْیُث	َلیَْحَتِسـبُ
آیـه	و	در	آیـات	دیگـر	گفته	شـده	اسـت،	
بـه	شـکل	های	مختلفـی	بـه	من	و	شـما	
می	رسـد؛	گاهی	شـما	ناگهان	در	ذهنتان	
یک	چیـزی	بـرق	می	زنـد،	می	درخشـد،	
راهی	باز	می	شـود؛	ایـن	رزق	الهی	اسـت؛	
در	یـک	برهه	ی	فشـار،	ناگهان	یـک	امید	

وافـری	در	دل	شـما	به	وجود	میآیـد؛	این	
93/2/10	 همـان	رزق	الهی	اسـت.	

با زبان شعر
معارف الهی را بیان کنید 

امروز	مردم	به	دین،	به	اخالق،	به	ایمان	
راســخ،	به	بصیرت،	به	شناخت	دنیا،	به	
شناخت	آخرت	احتیاج	دارند؛	همه	مان	احتیاج	
داریم.	اینکه	می	گوئید	فاطمه	ی	زهرا	)(	در	
محشر	وارد	می	شود،	فضای	محشر	تحت	تأثیر	
عظمت	دختر	پیغمبر	قرار	می	گیرد،	باید	محشر	را	
بشناسیم،	قیامت	را	بشناسیم،	هیبت	جالل	الهی	
را	در	محشر	بدانیم؛	اینها	معرفت	می	خواهد،	اینها	
آگاهی	می	خواهد؛	قرآن	هم	پر	است	از	بیاناتی	که	
این	معانی	را	به	ما	نشــان	می	دهــد،	روایات	هم	
همین	جور.	اینها	را	با	زبان	شعر،	با	همان	هنری	که	

91/2/23	 در	شما	هست،	بیان	کنید.

عزاداری احکام

انقالبی هیئت

قرآن تفسیر حدیث رشح

در	هـر	نظامـی،	در	هـر	کشـوری،	آن	عنصـری	
کـه	حـرف	نهایـی	را	می	زنـد	نیـروی	انسـانی	
اسـت.	کشـورهای	پیشـرفته	ی	مـاّدی	عالـم	با	
نیروی	انسـانی	زحمت	کـش	و	فّعال	خودشـان	
کـه	تنبلـی	را	کنـار	گذاشـتند	و	دنبـال	کار	را	
گرفتنـد	-ولـو	در	طلـب	دنیـا،	ولـو	در	راه	دنیا	و	
برای	پـول-	به	خاطـر	پیگیـری	نیروی	انسـانی	
و	توانایی	هـای	نیـروی	انسـانی	به	یـک	نقطه	ی	
اوجـی	رسـیدند	در	همـان	مسـئله	ی	مـاّدی؛	
این	همـان	وعـده	ی	الهی	اسـت.	وعـده	ی	الهی	
می	گویـد	کـه	اگـر	مجموعـه	ای،	جامعـه	ای،	
دنبـال	دنیاطلبـی	باشـند	و	تـالش	کننـد،	بـه	
آن	می	رسـند؛	اگـر	دنبـال	ارزش	هـای	معنوی	
و	تعالـی	حقیقـی	باشـند	و	تـالش	کننـد،	بـه	
	َهـُؤلءِ	َوَهـُؤلءِ	ِمـْن	 آن	می	رسـند:	ُکال	نُِمـُدّ
َربِّـَک؛)۱(	هـم	دنیاطلبـان	را	خـدای	 َعَطـاءِ	
متعـال	کمـک	می	کنـد،	هـم	ارزش	طلبـان	و	
تعالی	طلبـان	را	خـدای	متعال	کمـک	می	کند؛	
فقـط	 هّمت	شـان	 کـه	 کسـانی	 آن	 منتهـا	
اسـت،	 مـاّدی	 زندگـی	 فراورده	هـای	 به	قـدر	
به	همیـن	می	رسـند؛	معنـای	زندگـی	حقیقی	
را	نمی	فهمنـد،	طعـم	معنویّت	را	نمی	چشـند؛	

96/9/1. البّتـه	این]طـور[	اسـت.			
1( سوره مبارکه اإلسراء آیه

هر کشوری تنبلی را کنار بگذارد، 
ولو در طلب دنیا، به آن خواهد رسید

وعده سقوط سه ماهه را می دادند، اما 
جمهوری اسالمی استوار تر شده است         

بــه رغــم بدخواهــان و منحرفان کــه کوس 
رسوایی شان بر ســر بازارها زده شده و بر خالف 
خواب های خرگوشــی آنان که وعده ی سقوط 

جمهوری اسالمی را در ســه ماه یا یک سال به 
خود و اربابان خود می دادند، امروز پس از سال ها، 
کشور عزیز اسالمی ایران از همیشه پایدارتر و ملت 
عظیم آن سرافرازتر و قوای مسلحه آن پرقدرت تر 
و جوانان و ســالمندان آن مصمم تر... و دشمنان 
آن، که در حقیقت دشــمنان اسالم و استقالل 

کشــور هســتند ضعیف تر و زبون تر و کاخ های 
مستکبران لرزانتر و رســوایی کاخ سیاه برمالتر 
و پریشان گویی و دلهره ی کاخ نشینان افزونتر و 
سردرگمی رسانه های گروهی جهان- که انعکاس 
سردرگمی کاخ نشــینان زورگو است- واضحتر 

گردیده است.    امام خمینی )ره(؛ 06مرداد 1366

با فضیلت ترین عمل نزد خداوند 

»َقــاَل	َرُســوُل	الّلِ	)(	َما	ِمــْن	َعَمــٍل	أَْفَضُل	
ورٍ	تُْدِخُلُه	َعلَی	ُمْؤِمٍن«)1(	 ِعْنَدالّلِ	َعّزَوَجّل	ِمْن	ُســرُ
	])(پیامبــر	قــول	از	)(امیرالمؤمنیــن[
می	فرمایــد:	هیچ	عملــی	پیش	خــدای	متعال	با	
فضیلت	تر	نیست	از	اینکه	ســروری	را	در	قلب	یک	
مسلمانی	وارد	کنید؛	خوشحال	کنید	یک	]مؤمِن[	
مســلمان	را.	»أَْو	تَْطُرُد	َعْنُه	ُجوعاً«	یا	گرسنگی	او	را	
برطرف	کنید.	»أَْو	تَْکِشــُف	َعْنُه	َکْرباً«،	َکرب	یعنی	
مشقت	و	شدت.	این	هم	وغم	را	هم	می	گویند	کرب،	
به	خاطر	این	اســت	که	اندوه	و	هم	وغم،	انسان	را	در	
فشــار	قرار	می	دهد؛	یکی	از	فشارهای	مهم	و	روحی	
برای	انسان	هم	وغم	است؛	از	یک	شدتی	-شدت	مالی،	
شدت	خانوادگی-	انسان	نجات	بدهد	یک	]مؤمِن[	
مسلمانی	را	اگر	بتواند.	»أَْو	تَْقِضي	َعْنُه	َدیْناً«	یا	قرضش	
را	اداء	کند.	َ»ْو	تَْکُســوُه	ثَْوبا«	یا	لباسی	به	او	پوشاند.	
این	خدماتی	که	مردم	می	کنند	در	حوادث	عمومی	
و	بالیای	عمومی،	مصداق	های	همین	قضیه	است	که	
]اگر[	انسان	یک	کمکی	بتواند	به	یک	مسلمانی	که	
بتواند	کشف	ُضر)2( او	بکند،	هیچ	عملی	پیش	خدای	

83/11/15	 متعال	از	این	با	فضیلت	تر	نیست.				
1( نوادر راوندي، ص11.           |             2( رفع گرفتاری

ایرانی خانواده

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال سوم شماره 119|  هفته سوم بهمن 96     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

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

	۱000۱028																				 			پیامک:	
@ khat_admin	:تلگرام	حساب			

حزب اهلل این است

امام کالم

محّبت	ورزیدن،	یک	امری	اســت	که	در	اّول	کار،	خدای	متعال	این	را	به	شما	می	دهد،	
ســرمایه	ای	اســت	که	در	اّول	ازدواج،	خدا	به	دختر	و	پســر	هدیه	می	کند.	به	یکدیگر	
محّبت	پیدا	می	کنند.	این	را	باید	نگه	داشــت.	محّبِت	همسِر	شــما	به	شما،	وابسته	به	
عمل	شماست.	اگر	بخواهید	همسرتان	به	شــما	آن	محّبتش	محفوظ	بماند،	باید	رفتار	
خودتان	را	محّبت	برانگیز	کنید.	حال	معلوم	است	که	انسان	چه	کار	باید	بکند	تا	محّبتش	
معلوم	شود.	بایستی	وفاداری	کنید،	امانت	نشان	بدهید،	صفا	نشان	بدهید.	توّقعات	خود	
را	خیلی	بال	نبرید،	باید	همــکاری	کنید،	باید	اظهار	محّبت	کنیــد،	اینها	محّبت	ایجاد	
می	کند.	هر	دو	نسبت	به	هم	این	وظیفه	را	دارند.	محّبت	در	زندگی	باید	باشد.	همکاری	

76/12/19 باشد،	ایرادگیری	و	زیاده	طلبی	نباشد.

    جابجایی نذورات
س. آیا می شود »اضافه خرج« مراسم فاطمیه را در 
محّرم خرج کرد؟ج.	اگر	نذر	خاص	نشده	باشد،	که	
در	مراسم	فاطمیه	مصرف	شود،	و	یا	خالف	نظر	

اهدا	کنندگان	نباشد،	اشکال	ندارد.
    ازدواج در ایام فاطمیه

س. آیا در ایام فاطمیه می توان مراســم ازدواج و 
عروسی گرفت؟ج.	اگر	به	گونه	ای	باشد	که	هتک	
حرمت	اهل	بیت)(	محســوب	شود،	جایز	

نیست.
    لباس مشکی

س. آیا پوشیدن لباس مشکی در دهه فاطمّیه مکروه 
است یا خیر؟ج.	پوشــیدن	لباس	مشکی	در	ایام	
عزاداری	خاندان	عصمت	و	طهــارت	)(	به	
منظور	تعظیم	شعائر	الهی	و	اظهار	حزن	و	اندوه	

موجب	ترتّب	ثواب	الهی	است.	

سرمایه ای که در اّول ازدواج، خدا به دخترها و پسرها هدیه می کند

اگر از خدا کمک بخواهید، راه ها به سوی شما باز می شود

حکم پوشیدن لباس مشکی
 در ایام فاطمیه

این جور همه ی مّلت به پا خاستند 
 انقالب]اسالمی[، این توانایی را داشت که به تمام زوایای کشور نفوذ کند و حضور پیدا 
کند، یعنی مثال فرض کنید نه فقط در شــهرها، در روستاها هم مردم بلند می شدند و از 
نقطه ای به نقطه ی دیگر می رفتند و شعار می دادند؛ شــعار به نفع امام و انقالب، و علیه 

رژیم مستبد و دیکتاتور؛ این جور همه ی مّلت به پا خاستند. 93/11/19

حضور در تظاهرات علیه رژیم پهلوی در مشهد - سال 1357

سال	۱382	و	درایام	نزدیک	به	انتخابات	مجلس	هفتم،	
برخی	از	نمایندگان	مجلس	ششم	که	در	عدم	تصویب	
طرح	حذف	نظارت	اســتصوابی	شورای	نگهبان	ناکام	
مانده	بودند،	در	اعتراض	به	این	مسأله،	در	مجلس	تحصن	کردند.	
بالفاصله	بعد	از	این	اتفاق،	تعدادی	از	اعضای	کابینه	ی	دولت	وقت،	
و	برخی	از	معاونــان	وزرا	نیز	در	راســتای	حمایت	از	متحصنین،	
تهدید	به	استعفا	کردند.	تصور	آنان	این	بود	که	با	تداوم	ایده	"خروج	
از	حاکمیت"،	می	توانند	نظام	را	متقاعــد	به	پذیرش	نظرات	خود	
کنند.	قدم	بعدی	آنان	این	بود	کــه	از	برگزاری	انتخابات	مجلس	
هفتم	در	موعد	مقرر	سر	باز	زدند.	پانزدهم	بهمن	ماه	82	اما	رهبر	
انقــالب	در	دیدار	با	جمعــی	از	مردم،	صراحتا	اعــالم	کردند	که	
»انتخابات	باید	در	موعد	خود	-	روز	اّول	اسفند	-	بدون	حّتی	یک	
روز	تأخیر	انجام	گیرد.«	همین	گونه	هم	شد	و	انتخابات،	در	موعد	
مقرر	برگزار	شد.	ده	سال	بعد،	رهبر	انقالب،	با	تکرار	خاطره	ی	آن	
اتفاق	چنین	می	گویند:	»خیلی	ها	خواستند	انتخابات	را	کمرنگ	
کنند،	از	وقت	مقرر	عقب	بیندازند،	حضور	مردم	را	در	آن	کمرنگ	و	
بی	رونق	کنند	-	برای	این	کار،	انگیزه	داشــتند-	اما	نتوانستند؛	تا	
	امروز	نتوانســتند،	بعــد	از	این	هم	بــه	توفیق	الهــی	نخواهند	

توانست.«	92/2/16

        باور صادقانه به مردم ساالری دینی
حضور	مردم	در	انتخابات،	آنقدر	برای	رهبر	انقالب	اهمیت	دارد	که	آن	را	
»نعمتی	بزرگ«	برای	کشور	دانسته	و	عدم	حضور	مردم	را	»مصیبت«	
تلقی	کرده	اند.	»مصیبت،	آن	روزی	اســت	که	مردم	پشــت	کنند	به	
صندوق	رأی؛	این	مصیبت	است؛	و	دشــمن	این	را	می	خواهد...	آرزو	
می	کنند	و	انتظار	می	کشند	روزی	را	که	نود	درصد	مردم	پای	صندوق	ها	
شرکت	نکنند...	می	گویند...	باید	کاری	کنیم	که	نود	درصد	مردم	پای	
صندوق	های	رأی	نیایند؛	مصیبت	آن	است.	بنده	آن	را	می	بینم.	حضور	

مردم	پای	صندوق	رأی،	یک	نعمت	بزرگی	است.«	96/3/17	
سؤال	آن	است	که	»آنها	چرا	انگیزه	دارند	انتخابات	را	کمرنگ	کنند؟«	
92/2/16	جواب	آن	مشخص	است،	چون	جمهوري	اسالمي،	اقتدارش	
مبتني	بر	"مردم"	و	حضور	آنهاست.	»دشمن	مي	داند	که	قوام	جمهوري	
اسالمي،	متکي	به	رأي	و	حضور	مردم	است.	در	جمهوري	اسالمي	اگر	
مردم	در	صحنه	نباشند،	جمهوري	اسالمي	چیزي	نیست.«	92/2/16	به	
همین	علت	هم	هست	که	رهبر	انقالب	می	گویند:	»من	مردمسالري	
دیني	را	صادقانه	قبول	کرده	ام.«	96/10/19	نتیجه	ي	این	باور	آن	است	
که	اگرچه	ممکن	است	دولت	ها،	در	برخي	"جهت	گیري	هاي	خرد"	یا	
"روش	ها"	با	ســلیقه	هاي	متفاوت	عمل	کنند،	اما	رهبر	انقالب	خود	را	
ملزم	به	کار	و	کمک	کردن	به	آنان	مي	دانند.	»هرکسي	را	که	این	مردم	

انتخاب	بکنند،	ما	او	را	رئیس	مي	دانیم،	او	را	مسئول	مي	دانیم،	کمک	
به	او	را	لزم	مي	دانیــم	و	وظیفه	ي	خودمان	مي	دانیــم.«	96/10/19	در	
حقیقت،	حمایت	رهبر	انقالب	از	دولت	ها،	حمایت	از	رأي	مردم،	و	به	
تبع	آن،	حمایت	از	هر	اقدامي	اســت	که	منجر	به	حل	مشکالت	مردم	
مي	شود.	به	سخن	دیگر،	حمایت	از	دولت	ها،	حمایت	از	رأي	مردم	است.

        از ارائه ی راهکار تا هشدار و اوقات تلخی
البته	این	پشــتیباني	و	حمایت	رهبر	انقالب	از	مسئولین	اجرایي	
کشور	که	بي	واسطه	یا	باواســطه	انتخاب	مردم	هستند	گونه	هاي	
متفاوتــي	دارد.	گاهي	با	ارائــه	ي	"راهکار	درســت	و	جامع"	براي	
خروج	از	نواقص	و	اشکالت	است،	مانند	ابالغ	سیاست	هاي	اقتصاد	
مقاومتي.	»اگر	ما	بخواهیم	مشــکل	رکود	را	حل	کنیم،	مشــکل	
تولید	داخلي	را	حل	کنیم،	بخواهیم	مسئله	ي	بیکاري	را	حل	کنیم،	
بخواهیم	گراني	را	مهار	کنیم،	عالج	همــه	ي	اینها	در	مجموعه	ي	
مقاومت	اقتصادي	و	اقتصاد	مقاومتي	گنجانده	شده	است.	اقتصاد	
مقاومتي	شامل	همه	ي	اینها	است.	مي	شود	با	اقتصاد	مقاومتي	به	
جنگ	بیکاري	رفت؛	مي	شود	به	جنگ	رکود	رفت؛	مي	شود	گراني	
را	مهار	کرد؛	مي	شــود	در	مقابل	تهدیدهاي	دشمنان	ایستادگي	

3 	کرد؛	مي	شود	فرصتهاي	بســیاري	را	براي	کشور	ایجاد	کرد
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بهترین جوانان آن زماِن سیستان شهید شدند     |   این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید احمد آتش دست 
اّولین	باری	که	من	با	نسل	جوان	این	شهر	روبرو	شدم،	تقریباً	در	سّن	و	سال	شما	بودم؛	بیست	وچهار	سال	داشتم.	این	موضوع	به	حدود	چهل	سال	قبل	برمی	گردد.	آن	روز	نوعی	احساس	
مسؤولیت،	مرا	به	زاهدان	و	به	مرکز	این	استان	کشاند.	آن	زمان	این	مرکز	از	مراکز	فکر	و	اندیشه	و	حرکت	عمومی	کشور،	به	مراتب	دورتر	از	امروز	بود؛	امروز	این	جا	مرکز	است.	در	آن	زمان	
زاهدان	واقعاً	منطقه	ای	دورافتاده	بود.	من	وقتی	که	به	این	استان	تبعید	شدم،	همان	سابقه	ی	ذهنی	کمکم	کرد	تا	با	جوانان	این	استان،	از	بلوچ	و	سیستانی	و	فارس	ارتباط	برقرار	کنم؛	دل	ها	
به	هم	نزدیک	شد.	حال	که	شما	جوانان	عزیز	با	من	حرف	می	زدید،	بعضی	از	جوانانی	را	که	در	آن	زمان	با	آنها	در	همین	استان	ارتباط	برقرار	کرده	بودم،	به	یاد	آوردم.	بهترین	آنها	شهید	شدند.	

 81/12/6	 شهید	»کریم	پور«	جوانی	از	شهر	زاهدان	بود	و	شور	و	شوق	همین	جوانانی	را	داشت	که	امروز	در	این	جا	سخن	می	گفتند.»	شهید	آتش	دست«	هم	جوانی	از	ایرانشهر	بود.			
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			و	از	فرصت	ها	اســتفاده	کرد؛	شرطش	 1

این	است	که	براي	اقتصاد	مقاومتي	کار	و	تالش	
انجام	بگیرد.«	95/1/1

گاهي	حمایت	از	طرح	هایي	است	که	دولتمردان،	
آنها	را	راهــکار	حل	مشــکالت	مي	دانند،	مانند	
حمایت	رهبر	انقــالب	از	مذاکره	کنندگان	دولت	
یازدهــم	در	ماجراي	مذاکرات	هســته	اي.	رهبر	
انقالب،	اگرچه	از	ابتدا	با	شناخت	درست	از	رفتار	
دشمن	و	تجربه	های	سی	ساله	ی	انقالب	اسالمی،	
به	فرجام	مذاکرات	»خوشبین«	نبودند	و	به	تبع	
آن،	چاره	ي	مشکالت	کشور	را	در	مذاکره	و	توافق	
با	کشــورهاي	غربي	نمي	دانســتند،	اما	به	دلیل	
آنکه،	دولتمردان	تصــور	مي	کردند	که	راه	رهایي	
از	"تحریم	ها"	و	درنتیجه،	"گشایش	اقتصادي"،	از	
طریق	توافق	هسته	اي	است،	اجازه	ي	مذاکرات	را	

به	آنان	دادند.		
و	گاهي	نیز،	به	دلیل	اطالع	دقیق	از	مشــکالت	و	
مطالبات	واقعي	مردم	از	سویي،	و	عدم	رسیدگي	به	
آن	مشکالت	از	طرف	مسئولین	از	سویي	دیگر،		در	
جلسات	خصوصي	مکررا	به	آنان	تذکراتي	داده	اند.	
تذکراتي	که	بعضا	با	"هشدار"	یا	حتي	"اوقات	تلخي"	
همراه	بوده	است.	»بعضیها	گله	مي	کنند	که	چرا	
فالني	تذّکر	نمي	دهــد؛	نخیر،	بنده	زیــاد	تذّکر	
مي	دهم.	اینکه	مي	بینید	من	گاهي	علناً	یک	چیزي	
میگویم،	این	یک	دهِم	تذّکــرات	و	اوقات	تلخي	ها	
و	هشــدارهاي	ما	با	این	آقایان	نیست.	در	جلسات	
حکومتي،	بنده	غالباً	تذّکر،	هشدار	و	مطالبه،	زیاد	
دارم.	اینجور	هم	نیست	که	ما	از	قضایا	مطلع	نباشیم؛	
حال	بعضیها	میگویند	فالني	از	فالن	قضّیه	مطلع	
نیست؛	بنده	از	آن	مســائل	اجتماعي	و	عمومي	و	
اساسي	اي	که	مردم	از	آنها	مطلع	میشوند،	باید	ده	
برابر	آنها	مطلع	باشم	و	الحمدلل	هستم...	آنچه	من	
گاهي	علني	میگویم،	یکدهم	آنچه	در	جلســات	
خاص	با	آقایان	عرض	میکنیم	هم	نمیشود؛	گاهي	

هشدار	مي	دهیم،	گاهي	دعوا	مي	کنیم.«	96/10/19
ایــن	موضوعاتــي	که	مطــرح	شــد،	نمونه	ها	و	
بخش	هایي	ازمجموعــه	ي	اقدامات	و	کنش	هاي	
رهبر	انقالب	است	براي	حل	مشکالت	مردم،	که	
نتیجه	ی	آن،	تقویت	حکومتی	است	که	به	دنبال	
پیاده	ســاختن	احکام	اسالمی	در	کشــور	است.	
اگرچه	روش	هاي	رهبر	انقالب	فراتــر	از	موارد	یاد	
شده	اســت.	پس	اگر		رهبر	انقالب	حتي	یک	روز	
تغییر	روز	انتخابات	را	برنمي	تابند،	اگر	یک	قدم	از	
رأي	مردم	عقب	نشیني	نکرده	و	زیر	بار	»بدعت	هاي	
غیرقانوني«	نمي	روند،	اگر	از	نامزد	منتخب	مردم	
حمایت	مي	کنند،	اگر	از	دولت	ها	حمایت	مي	کنند	
یا	براي	گره	گشــودن	از	مشــکالت،	راهکار	ارائه	
میدهند،	و	یا	حتي	اگر	تذکر	و	هشدار	و	اوقات	تلخي	
با	مســئولین	مي	کنند،	همه	براي	آن	اســت	که	
همه	ي	همت	ها	و	وقت	ها	صرف	حل	مشــکالت	
مردم	شود.	با	این	شــاخص	ها	است	که	میتوان	به	

صورت	درست	پي	به	رفتار	رهبر	انقالب	برد.	

سه نکته برای تحقق انقالب اقتصادی
می	گویند	کشوری	که	درگیر	جنگ	نظامی	است،	فکر	پیشرفت	
را	از	سرش	باید	بیرون	کند.	چراکه	پیشرفت	نیازمند	"ثبات"	
اســت	و	"امنیت"،	که	در	زمان	جنگ،	هر	دوی	اینها	به	خطر	می	افتد.	از	این	
منظر،	کار	بزرگ	و	محیرالعقول	انقالب	اســالمی،	آن	بود	که	از	نخســتین	
روزهای	پیروزی	خود،	هم	زمان	که	درگیر	جنگ	و	تنش	های	بیرونی	)مانند	
جنگ	هشت	ساله	و	انواع	تحریم	ها	و	توطئه	ها(	و	مشکالت	عدیده	ی	داخلی	
)چون	ترور	نیروهای	مؤثر	انقالب،	آشوب،	شورش	و...(	بود،	از	پروژه	ی	عمران	و	
پیشرفت	کشور	هم	غفلت	نکرد.	توجه	به	دستاوردهای	انقالب،	در	این	مدت	

چهار	دهه،	بیانگر	حجم	عظیم	کارهای	انجام	شده	است.	

          رشد چشم گیر پیشرفت های ایران بعد از انقالب اسالمی
برای	مثال	در	این	مّدت،	راه	های	کشــور	6	برابر؛	ظرفّیت	بنــادر	20	برابر،	
سدهای	مخزنی	کشور	-که	آب	ُشــرب	و	آب	کشاورزی	را	تأمین	می	کنند-	
30	برابر،	تولید	برق	۱4	برابر،	تولید	محصولت	پتروشیمی	30	برابر،	تولید	
محصولت	فــولدی	۱۵	برابر	و	صادرات	غیرنفتی	۵۷	برابر	شــده	اشــت،	
در	حالی	که	در	دوران	پهلوی	در	همین	بخش،	صادرات	کشور	تقریباً	منحصر	به	
نفت	خام	بود	و	چند	کالی	دیگر	که	تقریبا	هیچ	بودند.	در	حوزه	ی	منابع	انسانی	
نیز،	اوضاع	همین	گونه	اســت،	یک	قلم	آن،	افزایش	2۵	برابری	دانشجویان	
است،	اّول	انقالب،	همه	ی	دانشجویان	کشور،	کمی	بیشتر	از	دویست		هزار	نفر	
بود،در	حالی	که	امروز	نزدیک	۵	میلیون	دانشجو	در	کشور	مشغول	تحصیل	
هستند؛	به	این	لیست	اضافه	کنید	ده	برابر	شدن	اساتید	دانشگاه	و	۱6	برابر	
شــدن	مقالت	علمی	و	رتبه	ی	یازدهم	ایران	در	جــدول	رتبه	بندی	علمی	

کشورهای	جهان.	

          هدف دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی
همه	ی	اینها	اما	بدان	معنا	نیست	که	کار	تمام	شده	و	به	همه	ی	اهداف	خود	
رسیده	ایم.	به	سخن	دیگر،	اگرچه	انقالب	اسالمی	در	مقایسه	با	دوران	شوم	
حکومت	پهلوی،	پیشرفت	های	خیره	کننده	ای	کرده	که	چشم	ناظران	بیرونی	
را	نیز	به	خود	جلب	کرده	است،	اما	در	مقایســه	با	"وضع	مطلوب"	و	کارهای	
بر	زمین	مانده،	هنوز	فاصله	ی	زیادی	باقی	مانده	است.	اصلی	ترین	و	مهم	ترین	
موضوع	بر	زمین	مانده	نیز	مسأله	ی	اقتصاد	و	معیشت	مردم	است	که	متأسفانه	
باید	گفت	هنوز	در	حوزه	ی	اقتصادی،	انقالب	نتوانسته	است	که	آرمان	خود	
را	محقق	کند.	آن	هم	در	حالی	که	کشــور،	درگیر	یک	»جنگ	اقتصادی«	
تمام	عیار	با	دشمنان	است.	واضح	اســت	که	پس	از	ناکامی	دشمن	در	جنگ	

نظامی،	سیاسی	و	فرهنگی،	دشمن	تمام	قد	به	جنگ	اقتصادی	با	ملت	ایران	
در	جهت	محروم	کردن	آنان	از	رفاه	از	یک	سو،	و	فاصله	انداختن	بین	حکومت	
و	مردم	با	نشان	دادن	"ناکارآمدی	اقتصادی"	جمهوری	اسالمی	از	سویی	دیگر	
برآمده	است	تا	از	این	طریق	مردم	را	از	بدنه	ی	حاکمیت	جدا	کند.	فرق	اقتصاد	با	
سایر	حوزه	ها	نیز	در	این	است	که	امور	اقتصادی،	از	آنجا	که	با	مسأله	ی	معیشت	
مردم	گره	خورده	است،	بسیار	ملموس	تر	است	و	کمترین	تغییر	در	آن،	خیلی	
سریع	بروز	و	ظهور	بیرونی	پیدا	می	کند.	به	همین	علت،	رهبر	انقالب	با	درک	
درست،	هم	از	نیاز	و	مسأله	ی	مردم	و	هم	از	این		ماهیت	حربه	ی	جدید	دشمن،	
تمرکز	خود	را	در	چند	سال	اخیر	بر	این	حوزه،	و	مطالبه	ی	از	مسئولین	مبنی	

بر	رفع	مشکالت	مردم،	امن	ساختن	اقتصاد	و	مقاوم	نمودن	آن	قرار	داده	اند.	

          اما چه باید کرد؟
نکته ی اول	آنکه	وضعیت	اقتصادی،	"آرایش	جنگی"	هم	می	طلبد.	هم	باید	
در	"موضع	تهاجم"،	ابتکار	عمل	به	خرج	داد	و	هم	باید	در	"موضع	دفاع"،	جلوی	
نفوذ	دشمن	به	اقتصاد	کشور	را	گرفت	و	از	استقالل	اقتصادی	کشور	صیانت	

کرد.
نکته ی دوم،	محدودیت	امکانات	و	اولویت	بندی	مسائل	موجب	می	شود	تا	
نیاز	به	یک	"برنامه	ی	جامع	استراتژیک	اقتصادی" احساس	شود	که	این	برنامه	
در	ادبیات	جنگی	از	آن	به	"نقشه	ی	جنگ"	یاد	می	شود	تا	از	این	طریق	ضمن	
اصلی	و	فرعی	کردن	عملیات	های	اقتصادی	مورد	نیاز	و	تعیین	جهت	گیری	
اقتصادی،	از	اتالف	منابع	نیز	جلوگیری	شــود.	ابالغ	سیاست	های	اقتصاد	
مقاومتی	توســط	رهبر	انقالب،	همان	برنامه	ی	جامع	استراتژیک	است	که	
متأسفانه	تا	به	حال،	آنگونه	که	باید،	اجرایی	نشده	است.	تمرکز	رهبر	انقالب	
بر	دو	مسأله	ی	»تولید	و	اشتغال«	در	شعار	امسال	نیز،	قطعه	ی	دیگری	از	این	

برنامه	ی	کالن	است.
نکته ی سوم	هم	اینکه،	فهم	شرایط	جنگی	و	داشتن	برنامه	ی	جامع	برای	
آن	به	موفقیت	نخواهد	رســید	مگر	آنکه	نیروهای	اجرایی	آن	برنامه،	دارای	
روحیه	ای	جهادی	و	فعال	و	پرانرژی	باشند.	با	کم	تحرکی	و	تنبلی	و	خستگی،	
بهترین	برنامه	ها	هم	به	اهداف	خود	نخواهند	رسید.	در	»مدیریت	جهادی«،	
مسئولین	باید	با	بسیج	کردن	همه	ی	امکانات،	تمام	تالش	خود	را	برای	مقابله	با	
دشمن	و	ثبات	بخشی	به	اقتصاد	به	کار	بگیرند	و	از	طریق	تعامل	گسترده	با	دنیا،	
خالءهای	مورد	نیاز	احتمالی	را	پر	نمایند.	اینها	الزامات	ابتدایی،	برای	حرکت	
به	سمت	"انقالب	اقتصادی"	است.	امری	که	درآستانه		چهل	سالگی	انقالب،	

ضرورت	آن	بیش	از	پیش	رخ	می	نمایاند.	

انقالب باید نشان بدهد که در حوزه اقتصاد کارآمد است

     نگرانی رهبر انقالب
 از حال شیخ زاکزاکی 

رهبرانقالب	اسالمی	در	حاشیه	ی	دیدار	رؤسای	
مجالس	کشورهای	اســالمی،	نگرانی	خود	را	
از	حال	شیخ	زاکزاکی	با	مقام	نیجریایی	مطرح	

کردند.		|      |

   بهره  معنوی جنگ را باید مردم ببرند
رئیس	بنیاد	حفظ	و	نشر	آثار	دفاع	مقدس	گفت:	
رهبر	انقــالب	در	هفدهم	دی	ماه	مطلب	مهمی	
را	در	خصوص	دفاع	مقــدس	فرمودند	مبنی	بر	
اینکه	»ما	جنگ	را	با	آن	زحمــت	انجام	دادیم،	
بهره	ی	معنوی	جنگ	را	باید	مردم	ببرند	و	این	هم	
برای	یک	سال،	دو	سال	و	۱0	سال	نیست؛	بلکه	
متعلق	به	یک	قرن	است؛	یعنی	ما	همچنان	که	
سرشکستگی	قرارداد	ترکمنچای	را	هنوز	داریم	
حس	می	کنیم؛	باید	پیروزی	این	جنگ	را	۱00	
الی	200	سال	حس	کنیم	و	این	نمی	شود،	مگر	
با	شکافتن	ذره	ذره	ی	سلول	های	این	جنگ.	این	
جنگ	خیلی	فوق	العاده	اســت،	واقعا	فوق	العاده	
است،	هر	ذره	ذره	اش	را	آدم	برود	و	بشکافد	در	آن	

حرف	ها	و	مطالب	است.«	.		|    دفاع	پرس  |

     افشای طرح سری انگلیس برای 
حمله به تأسیسات نفتی خاورمیانه 

اسناد	از	طبقه	بندی	خارج	شده	ی	دولت	انگلیس	
نشان	می	دهد	لندن	یک	برنامه	ی	سری	برای	نابود	
کردن	منابع	نفت	منطقه	ی	خاورمیانه	با	استفاده	از	
سالح	هسته	ای	تهیه	و	تدوین	کرده	بود	تا	از	افتادن	
این	منابع	و	صنایع	به	دست		افراد	"ناباب"	جلوگیری	
کند!	طبق	این	گزارش،	هری	ترومن،	رئیس	جمهور	
اسبق	آمریکا،	سند	شماره	ی	NSC	2/26	شورای	
امنیت	ملی	آمریکا	را	ابالغ	کرد.	این	سند	تصریح	
می	کرد	در	صورت	حمله	اتحاد	جماهیر	شوروی	
به	خاورمیانه،	منابع	و	تأسیسات	نفتی	این	منطقه	
پیش	از	رسیدن	ارتش	سرخ	شوروی	به	آن	ها	نابود	

خواهند	شد.		|   باشگاه	خبرنگاران   |

     رأی الیوم: ایران به لطف مردم و 
پیشرفت های علمی کشوری قدرتمند است
روزنامه	ی	رأی	الیوم	در	یادداشتی	نوشت:		ایران	
به	لطف	مردم	و	پیشرفت	های	علمی	و	سیاسی،	
کشــوری	بزرگ	و	قدرتمند	اســت	و	با	وجود	
دشمنی	های	سیاسی	و	مشکالت	اقتصادی،	
بازهــم	مهم	تریــن	ویژگــی	آن	توانمندی	
نظام	و	ثبات	سیاســی	این	کشــور	است.	این	
کشور،	دوران	تحریم	را	پشــت	سر	گذاشت،	
تحریم	هایی	که	آمریکا	به	شکل	هوشمندانه	ای	
علیه	این	کشور	اعمال	کرد؛	اما	مسئولن	ایران،	
به	شــیوه	هوشــمندانه	ای	که	کمتر	از	سطح	
هوشمندی	دشــمنان	نبود،	با	این	تحریم	ها	

برخورد	کردند.	|  خبرگزاری	شبستان |

صبح روز سه شنبه )10 بهمن(، رهبر انقالب در ابتدای درس خارج خود، درباره ی حوادث تروریستی اخیر افغانستان، واکنش نشان داده و درباره ی آن فرمودند: »همان 
دست هایی که داعش را به وجود آوردند -چه در عراق، چه در سوریه- و آن جنایات را به وسیله ِی داعش مرتکب شدند و داعش را ابزاری قرار دادند برای آن همه ظلم 

بزرگ به مردم، همان ها باز دارند داعش را منتقل می کنند به اینجا، ]یعنی[ به افغانستان؛ آنجا شکست خوردند، می خواهند اینجا دوباره شروع کنند.«
واقعيت اين است كه شرايط امنيتي در افغانستان بعد از گذشت ١٧ سال از حمله آمريكا به اين كشــور، همچنان در حالت اضطراري قرار دارد. در سطح 
داخلی شكنندگی حكومت وحدت ملی، تشديد رقابت های سياسی و البته تقويت مواضع نيروهای افراطی قابل مشاهده است. هم زمان شدن موج جديد 
نابسامانی ها درداخل افغانستان با شكست داعش در عراق و سوريه نيز اين احتمال را تقويت می كند كه افغانستان همچون دوران طالبان و القاعده، بار ديگر 
به پايگاه اصلی گروه های تروريستی مانند داعش تبديل شود. امری كه از ديد تحليلگران سياسی- امنيتی پنهان نمانده است. ديمتری نيرسيسوف، تحليلگر 
روس در  مجله ی "پراودا"  در اين باره می نويسد: "اقدامات اخير آمريكا در افغانستان و پاكستان توطئه ای برای حفظ هرج و مرج امنيتی در منطقه است. 
موقعيت جغرافيايی افغانستان بسيار مناسب اين است كه پايگاهی نظامی عليه كشورهای ايران، روسيه و كشورهای آسيای مركزی باشد. ايجاد بحران در 
افغانستان عالوه بر ايجاد بهانه ی كافی برای حضور نظامی آمريكا در منطقه می تواند فشار روانی بر جبهه ی مقاومت و حاميانش را افزايش دهد." پيش از اين 

برخی چهره های مطرح سياسی از جمله "حامد كرزی"، رييس جمهور سابق افغانستان، آمريكا را به حمايت از گروه های تروريستی متهم كرده بود.
آنچه اين گمانه را بيش از پيش تقويت می كند پيوستگی منافع ملی آمريكايی ها با بقای تروريسم در غرب آسيا است. چراكه سياست خارجی آمريكا در 
سال های گذشته به دنبال برنامه ريزی برای حضور سه دهه ای در عراق به بهانه ی مبارزه با تروريسم بود، اما حاال شكست نهايی داعش، منافع راهبردی آمريكا 

برای مداخله جويی در عراق را با تهديد مواجه كرده است. بنابراين اين روزها واشنگتن با جديت برای ايجاد "بحران جديد" در منطقه تالش می كند.

اندیشکده ی شورای روابط خارجی آمریکا که ریاست آن را ریچارد هاس بر عهده دارد، در گزارشی با عنوان "ارتباط عملیات کنونی با بلندپروازی ها در 
سوریه"، »چهار سیاست کلیدی که باید توسط سیاستگذاران ایاالت متحده در سوریه بیشتر مورد توجه قرار گیرد" را مورد بررسی قرار داد. سیاست اولی 
که نویسنده برای آمریکا تجویز می کند این است که ایاالت متحده باید دیدگاه خود را در مورد شمال و شرق سوریه بیان کند، وی می نویسد: "ایاالت 
متحده باید متعهد شود که نیروهای خود را در آنجا نگه دارد تا زمانی که مذاکرات ژنو منجر به یک توافق سیاسی شود." سیاست دومی که نویسنده از آن 
سخن می گوید "تعهد به کردها است". او می نویسد: "ایاالت متحده باید با تأمین مالی، آموزش، مشاوره و اداره ی نیروهای دموکراتیک سوریه )SDF( در 
جهت مخالفت مستقیم با متحد عضو ناتوی خود یعنی ترکیه، قرار گیرد."نکته ی سوم، سنجش استراتژی ایران است. نویسنده می نویسد: "سوریه مرکز 
استراتژی منطقه ای ایران است که از لحاظ تاریخی مرکزی برای حمایت از حزب اهلل لبنان بوده است." نویسنده تجویز می کند که"ایاالت متحده باید 
تعیین کند که چگونه مستقیم به مبارزه با ایران در سوریه می پردازد... آمریکا باید اهداف خود را در سوریه در مقابل ایران طراحی کند تا از حمله به اسرائیل 
جلوگیری به عمل آورد." نهایتا سیاست چهارمی که نویسنده از آن یاد می کند، لزوم اتصال با استراتژی روسیه است. وی در این قسمت به خواسته های 

روسیه از میدان سوریه اشاره کرده و به آمریکا تجویز می کند که باید مشخص کند چه اندازه فشار را بر این کشور می خواهد اعمال کند.

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

شاهی که شهرهای کشور را به نام خودش سند زده بود! چهار سیاست کلیدی آمریکا در سوریه

نقشه شوم آمریکایی ها در افغانستان
چرا آمریکایی ها بعد از عراق و سوریه به دنبال افغانستان اند؟

گزارش
رصدی

در	زندگی	معمولی	این	بزرگــوار،	یک	نکته	ی	 سان 250ساله
ان

مهم	اســت	و	آن	جمع	بین	زندگــی	یک	زن	
مسلمان	در	رفتارش	با	شوهر،	فرزندان	و	انجام	
وظایفش	در	خانه	از	یک	طــرف	و	بین	وظایف	
یک	انسان	مجاهد	غیور	خستگی	ناپذیر	در	برخوردش	با	
	)(اکرم	رسول	رحلت	از	بعد	مهم	سیاســی	حوادث
که	به	مسجد	می	آید	و	سخنرانی	و	موضعگیری	و	دفاع	
می	کند	و	حرف	می	زند	و	یک	جهادگــر	به	تمام	معنا	و	
خستگی	ناپذیر	و	محنت	پذیر	و	سختی		تحمل	کن	است،	
از	طرف	دیگر.	همچنین	از	جهت	ســوم،	یک	عبادتگر	و	
بپادارنده	ی	نماز	در	شــب	های	تار	و	قیام	کننده	ی	لّل	و	
خاضع	و	خاشــع	برای	پــروردگار	اســت	و	در	محراب	
عبادت،	این	زن	جوان	ماننــد	اولیای	کهن	الهی،	با	خدا	

راز	و	نیاز	و	عبادت	میکند.

این	ســه	بُعد	را	با	هم	جمع	کردن،	نقطه	ی	درخشــان	
زندگی	فاطمه	ی	زهرا	)(	است.	آن	حضرت،	این	سه	
جهت	را	از	هم	جدا	نکرد.	بعضی	خیال	می	کنند	انسانی	
که	مشــغول	عبادت	اســت،	یک	عابد	و	متضّرع	و	اهل	
دعا	و	ذکر	اســت	و	نمی	تواند	یک	انسان	سیاسی	باشد.	
یا	بعضی	خیال	می	کنند	کســی	که	اهل	سیاست	است	
-	چــه	زن	و	چه	مرد	-	و	در	میدان	جهاد	فی	ســبیل	الّل	
حضور	فعال	دارد،	اگر	زن	است،	نمی	تواند	یک	زن	خانه	
با	وظایف	مادری	و	همسری	و	کدبانویی	باشد	و	اگر	مرد	
اســت،	نمی	تواند	یک	مرد	خانه	و	دکان	و	زندگی	باشد.	
خیال	می	کننــد	اینها	باهم	منافــات	دارد؛	درحالی	که	
از	نظر	اسالم،	این	سه	چیز	با	یکدیگر	منافات	و	ضدیت	
که	ندارد؛	در	شخصیت	انســان	کامل،	کمک	کننده	هم	

68/9/22	 است.

انقالب	مـا	یک	حرکـت	عظیـم	مردمـی	علیـه	حکومتی	بـود	کـه	تقریبا	تمـام	خصوصیـات	یـک	حکومت	بـد	را	داشـت؛	هم	فاسـد	بـود،	هم	
وابسـته	بود،	هم	تحمیلـی	و	کودتایی	بـود	و	هم	بی	کفایت	بود.	در	فسـاد	مالیشـان	همین	بس	که	خود	شـاه	و	خانـواده	ی	او	در	بیشـتر	معامالت	
اقتصـادی	کالن	ایـن	کشـور	داخـل	می	شـدند.	خـود	او	و	بـرادران	و	خواهرانش،	جـزو	کسـانی	بودند	کـه	بیشـترین	ثروت	اندوزی	شـخصی	را	
کردند.	رضاخان	در	دوران	شـانزده،	هفده	سـاله	ی	سـلطنت	خود،	ثـروت	کالنی	اندوخت.	بد	نیسـت	بدانید	که	بعضی	از	شـهرهای	این	کشـور،	
به	حسـب	سـند،	دربسـت	متعلق	به	رضاخان	بـود!	مثال	شـهر	فریمـان	تماما	ملـک	رضاخـان	بـود!	بهتریـن	امـالک	و	زمین	های	این	کشـور،	
متعلق	بـه	او	بود.	او	بـه	این	چیزها	و	بـه	جواهرات	عالقه	داشـت.	البته	بچه	هایش	قدری	مشـرب	وسـیعتری	داشـتند؛	هرگونه	ثروتی	را	دوسـت	
می	داشـتند	و	جمع	می	کردنـد!	بهتریـن	دلیل	هـم	این	اسـت	که	وقتـی	اینهـا	از	ایـن	کشـور	رفتنـد،	میلیاردهـا	دلر	ثروتشـان	در	بانک	های	
خارجی	انباشـته	شـده	بود...	آن	وقـت	تخمینی	کـه	از	مال	مجمـوع	این	خانـواده	زده	می	شـد،	ده	هـا	میلیـارد	دلر	بـود!	...این	پول	هـای	کالن	
را	با	زحمتکشـی	که	به	دسـت	نیـاورده	بودند،	کاسـبی	مشـروع	که	نکـرده	بودنـد؛	اینهـا	پول	هایـی	بـود	کـه	زراندوزی	هـا	و	ثروت	اندوزی	های	

77/11/13	 غیرمشـروع	آن	را	به	وجـود	آورده	بـود.

بدتر از
قاجار

بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا به روایت 75 روز

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا مطرح کرد:

یادداشت ویژه


