خـــطحــزبا...
نشـــریه خبری-تحلیلـــی
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نمازهایجمعه،مساجدوهیاتهایمذهبی

سخن

هفته

دشمنبرمیگردد!
شــواهد نشــان میدهد که نظام سلطه
پس از پایان مذاکرات و متــن برآمده از
آن ،باز هم دست از فشار بر اقتصاد ایران
برنخواهد داشــت« :همهی کســانی که
ناظر مسائل گوناگون بودند ،میتوانستند
حدس بزنند که هدف دشــمن ،فشــار
اقتصادی بر کشور است ...طراحیها نشان
میداد که اینها میخواهند بر روی اقتصاد
کشور متمرکز شوند91/5/3 ».
از سـال  ،88سلسـلهی نامگذاریهـای
اقتصـادی بـرای سـالها شـکل گرفـت.
سـه سـال بعد نیز رهبر انقالب در اسـتان
خراسـان شـمالی« ،مسـأله اصلی کشـور
را اقتصـاد» عنـوان کردنـد .پـس از آن و
در زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری
نیـز از اقتصـاد بـه عنـوان «اولویـت
اصلـی» نام بردنـد .هفتـه گذشـته نیز در
دیـدار با هیـأت دولـت ،مجـددا ً بـر اینکه
«مسـئلهی اقتصـاد ...اولویّـت اساسـی
اسـت ».تاکیـد کردنـد.
این تأکیدات نشانگر سه نکته میباشد:
 .1مســأله اصلی ما در چند ســال اخیر
آســیبهای اقتصادی بوده است؛ حتی
زمانی که خواســته یا ناخواسته مذاکرات
هستهای به «محور بسیاری از تالشها»
تبدیل شــد .به همین دلیل ،امروز بعد از
رسیدن به یک متن هم ،دوباره این مساله
مطرحمیباشد.
 .2رهبر انقــاب در فروردین  92گفتند:
«هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن
زمان سر کار بود  ...گفتم کاری کنید که ما
هر وقت اراده کردیم ،بتوانیم د ِر چاههای
نفت را ببندیم .آقایانِ به قول خودشــان
"تکنوکرات" لبخند انــکار زدند که مگر
میشــود!؟  ...وقتی برنامهی اقتصادی یک
کشــور به یک نقطهی خــاص متصل و
وابسته باشد ،دشــمنان روی آن نقطهی
3
خاص تمرکز پیدا میکنند... ».

کلید

واژه

پیشخوان

راهبردکالنرهبرمعظمانقالببرایحلمشکالتکشور؛

حزبا...

رهبرانقالب :پدافندهوایی
نقاطضعفدشمنراشناساییکند
رهبرانقالب در دیدار فرماندهان قرارگاه
پدافندهوایی خاتماالنبیاء(ص) ارتش
تأکید کردنــد :آمادگیها و گزینههای
خود را برای مقابله با انواع تهدیدات دائماً
ارتقا دهید .ایشــان افزودند :باید نقاط
آسیبپذیر و همهی راهکارهای ممکن
دشمن را شناسایی کنید و برای مواجهه
با تمــام آنها راهحل و برنامه مشــخص
داشته باشید|khamenei.ir | .
تشکر انصاراهلل از رهبر انقالب

محمدعلی الحوثی ،رئیس کمیته عالی
انقالبی یمن :مــردم یمن از کمکهای
ایــران و آیــتا ...خامنــه ای ،رهبر
معظم انقالب اســامی بخصوص در
شرایطی که یمن در آن به سرمیبرد،
سپاسگزارند | .پرس تی.وی|

در لوزان و ژنو و نیویورک نیست
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معرفی کتاب
«عباس دست طال»

گزارش ویژه | اطالعیه دفتر رهبر انقالب و نگاهی به بیانات ایشان دربارهی مسئلهی هستهای

بیاناتصریحرهبرانقالبدربارهمذاکراتهستهای
پس از برخی اظهارنظرها در رســانهها و جراید مختلف دربــارهی نظر رهبر انقالب پیرامون مذاکرات هســتهای ،دفتر مقام
معظم رهبری در اطالعیهای اعالم کرد« :مواضع معظمله در رابطه با این موضوع ،صریح ،شفاف و بدون تأویل در سخنرانیها
و فرمایشات ماههای اخیرشان ،خصوصاً در روز بیستم فروردین ،دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین(؛ع؛) ،دیدار کارگزاران
نظام در ماه مبارک رمضان ،و روز عید سعید فطر اعالم شده و در اختیار همگان قرار دارد .لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این
3
چارچوب باشد ،فاقد اعتبار است ».به همین مناسبت «خط حزب ا »...مجموعهای از بیانات صریح ...

 #اقتدار_اقتصادی |

اگ ر میخواهید یک داســتان در مورد
اقتصاد مردمی و مقاومتــی بخوانید و
حدودی به منظور اشارات و تصریحات
رهبر انقالب در این زمینه نزدیک شوید،
اینکتابیکپیشنهادویژهاست4 .

یک رکن اقتدار ملی

یک رکن اقتدار ملی ،اقتدار اقتصادی است؛ یعنی کشور از لحاظ اقتصادی بتواند پول ملی خودش را تقویت کند؛ در بازارهای اقتصادی دنیا حضور تأثیرگذار داشته باشد؛ در
بهبود وضع اقتصادی کشور از امکانات خودش استفاده کند؛ فقر را در کشور ریشه کن و یا حد اقل کم کند و بتواند به عنوان یک کشور ثروتمند و غنی ،در مقابل چشم دنیا،
یهمچنینبهمعنایایناستکهدرکشور،بیکاریوجودنداشتهباشد؛اشتغالوجودداشتهباشد؛تولیدصنعتیوکشاورزی
کارایینظامخودشرانشاندهد...اقتداراقتصاد 
حدمطلوبباشد؛ازمنابعومعادنکشوربهنحوبهینهاستفادهشود.اینهماقتداراقتصادیاستکهبخشهایگوناگوننسبتبهآنمسئولیتدارند80/2/28 .
در ّ

فراخوانسؤاالتشرعیمخاطباندرباره

احکام «پوشش و آرایش»

خوانندگان گرامی میتوانند سؤاالت خود را تا شانزدهم
شهریور به پایگاه اطالع رسانی  Khamenei.irیا به
شمارهپیامک۲۰۱۱۰ارسالکنند.

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی

اخبار

هفته

رونمايي از راهبرد آمريکا عليه ايران
در نامه اوباما
اوبامــا در نام ـهای بــه ســناتور ندلــر از تجهيــز
اســرائيل بــه بمبهــای سنگرشــکن ،حفــظ
فشــار منطق ـهای عليــه ايــران ،تــاش بــراي
باورپذيــر کــردن گزينــه نظامــي و مقابلــه بــا
محــور مقاومــت بهعنــوان اقداماتــي کــه
بايــد پــس از توافــق انجــام دهــد يــاد کــرده
اســت | . .آتالنتیــک|
برنامهریزی دشمن برای کودکان
ســـردار نقـــدی :بنـــده چنـــدروز پیـــش در
محضـــر رهبـــر معظـــم انقـــاب گزارشـــی
از فعالیتهـــا دادم کـــه یکـــی از ایـــن مســـائل
برگـــزاری مهدهـــای کـــودک قرآنـــی و
همی ــن دورهه ــا ب ــود ک ــه ایش ــان فرمودن ــد
کار بســـیار مهمـــی آغـــاز کردیـــد و در
ادامـــه بـــه برنامـــه ریـــزی دشـــمنان اشـــاره
کردنـــد،در پایـــان نیـــز رهبـــر معظـــم
انقـــاب کتابهـــای تهیـــه شـــده بـــرای
مهدهـــای قرآنـــی کـــه توســـط بســـیج
تدویـــن شـــده اســـت بـــه نـــوه خـــود هدیـــه
کردنـــد | .فـــارس|
پیروزی سوریه ،پیروزی ایران است
بشـــار اســـد در گفتگـــو بـــا المنـــار :قـــدرت
ایـــران ،قـــدرت ســـوریه اســـت و پیـــروزی
بـــرای ســـوریه ،پیـــروزی بـــرای ایـــران اســـت.
ته ــران و دمش ــق در ی ــک مح ــور ق ــرار دارن ــد:
محـــور مقاومـــت | .المنـــار|

مقاومت در بهترین شرایط توانمندی
س ــید حس ــن نص ــراهلل در دی ــدار ب ــا مع ــاون
عرب ــی و آفریق ــای وزارت خارج ــه کش ــورمان
بـــا تبریـــک مجـــدد توافـــق هســـته ای و
تثبیـــت دســـتاورد جمهـــوری اســـامی
ایـــران در حفـــظ و توســـعه دانـــش هســـته
ای ،نقـــش مخـــرب رژیـــم صهیونیســـتی
را در شـــرایط کنونـــی منطقـــه تمرکـــز بـــر
سیاســـت تجـــاوز و توســـعه طلبـــی خوانـــد و
مقاوم ــت را در بهتری ــن ش ــرایط توانمن ــدی،
مقابـــل هرگونـــه تهدیـــد علیـــه لبنـــان
دانســـت | .تســـنیم|

گزارش تحلیلی «خط حزبا »...از راهبرد کالن رهبر معظم انقالب برای حل مشکالت کشور؛

کلید،اقتصادمقاومتیاست

اواخر سال 1392کمتر از سه ماه از توافق ژنو گذشته بود و در فضایی که
تلقیبرخیکاهشفشارهایاقتصادیودرنتیجهبازگشتبه روشهای
اقتصادی پیش از تحریمها بود ،رهبر انقالب سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی را ابالغ نمودند و چند روز پس از آن در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،در بیانی تامل برانگیز تصریح کردند« :اقتصاد مقاومتی مربوط به وضع
کنونیوشرایطکنونیکشورنیست،اینیکتدبیربلندمدتبرایاقتصادکشوراست
 ...و هر کس در این زمینه اقدام بکند مصداق عمل صالح است»)92/12/20( .

اما اصل در این راهربد
کالن برای کشور چیست؟
بنا به تعبیر رهرب انقالب،
«ستون فقرات اقتصاد
مقاومتی که ما عرض
کردیم ،عبارت است از
تقویت تولید داخلی؛ اگر
این کار تح ّقق پیدا کرد
متوجه به این
و ه ّمتها ّ
مسئله شد ،کار و کارگر
ارزش پیدا میکند ،اشتغال
عمومی (بیشرت) و بیکاری
بتدریج کم میشود.
اساس کار ،مسئلهی تولید
است)94/2/9( ».

سامانهکمکهایمردمیبهمستضعفان
جهان
ســـامانه کمکهـــای مردمـــی بـــه
مســـتضعفین جهـــان در بخـــش پرداخـــت
وجوهـــات شـــرعی پایـــگاه اطـــاع رســـانی
دفتـــر مقـــام معظـــم رهبـــری()leader.irراه
انـــدازی شـــد| leader.ir | .
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تاریخ رشد و سقوط کشــورها به ما میگوید که هیچ
ملت مقتدری اقتصادش را صرفا با بازگذاشتن درها بر
روی شرکتهای خارجی رها نکرده است .ملتهای مقتدر
همگی سیاســتهای فعاالنهای را برای توانمند کردن
اقتصاد داخلی در بخشهای هدف و راهبردی داشتهاند
و بعد از آن با آمادگی وارد رقابت بینالمللی شــدهاند.
کشــورهایی که بدون توانمندی تولید داخل ،عرصه
اقتصاد داخلی را برای بازیگران خارجی خالی کردهاند،
به سرعت با یک شوک خارجی از پا درآمدهاند.
کشورهای جنوب شرق آســیا در مدت  20سال قبل
از بحران  ،1997بهترین مناسبات تجاری و مالی را با
شرکتهای غربی و ســرمایهگذاران خارجی داشتند.
سرعت رشد اقتصاد این کشورها باعث شد تا رسانهها
آنها را معجزه آسیا یا ببرهای آسیا بنامند .اما فراموش
کردند که در شرایط روابط اقتصادی بدون محدودیت
باید بیشتر از گذشته مراقب وابستگی به سایر کشورها
به دلیل نحوه حضور خارجی ها در اقتصاد بود و نباید
اســاس تولید ملی را بــه عناصر خارجــی تکیه داد.
اینگونه بود که وقتــی بحران در اقتصــاد تایلند آغاز
شد و ســرمایهگذاران خارجی از کشورهای همسایه
نیز بیــرون رفتند ،ناگهان تمام اقتصــاد دچار بحران
شد ،بورس و بعد بانکها و ســپس نرخ رشد اقتصادی
ســقوط کرد و بدهی های خارجی سر به فلک کشید.
این سرنوشت خوش بینی مفرط به اقتصاد بازار آزاد و
وابسته کردن پایههای تولید ملی به بیرون بود.
از این رو مقاومسازی اقتصادها با تکیه بر توان داخلی،
حتی برای کشورهایی که موضع مستقلی در قبال نظام
ســلطه ندارند ،به یک ضرورت تبدیل شد .چه رسد به
جمهوری اسالمی ایران« :احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی
بیش از کشــورهای دیگر اســت؛ اوالً بــه همان دلیل
مشترک بین ما و دیگر کشورها؛ یعنی ارتباط با اقتصاد

جهانیمتالطم.ثانیاًخصوصیتیکهماداریم؛مابهخاطر
استقاللمان ،بهخاطر عزتمداریمان ،بهخاطر اصرارمان
بر تحت تأثیر سیاســتهای قدرتها قرار نگرفتن ،مورد
تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم)92/12/20( ».
با چنین برداشتی از شرایط اقتصاد کشور و دنیا و موضع
استقاللی جمهوری اسالمی ،مقاومسازی اقتصاد یک
دستور کار استراتژیک برای کشور است ،فارغ از آنچه که
نتیجهمذاکراتهستهایخواهدبود.
برخالف تصــورات سادهاندیشــانه قــرن هجدهمی
درباره تجارت آزاد و سیاســت درهای باز ،جدیدترین
دیدگاههای علمی اقتصادی بر پایــه رقابت ملتها در
صحنه اقتصاد است .اقتصادی که به چین ،آمریکا ،هند،
برزیل یا اتحادیه اروپا این تــوان را میدهد که هم پیام
فرهنگی خود (در قالب محصوالت و سبک زندگی) را
صادر کنند و هم توان چانهزنی دیپلماتیک خود را باال
ببرند .جالب اســت که بدانیم در همین روزها ،حتی
اقتصادهای بســیار باز که دادوستد هنگفتی با آمریکا
دارند ،مانند چین ،همزمان با تسخیر بازار غرب توسط
محصوالت چینی ،به دنبال کاهش وابســتگی غذا و
انرژی خود از غرب و کاهش سهم دالر در اقتصادشان
هستند.
به همین دلیل اســت که برخالف تصور اولیه ،توافق
یا عدم توافق هســتهای نبایــد تغییــری در اولویت
مقاومسازی اقتصاد ایران ایجاد کند .آسیب پذیر نبودن
اقتصاد ایران نســبت به بیرون (چه به دلیل وابستگی
درآمد ارزی دولت به نفت یا وابســتگی تولید و مصرف
ما به واردات) اصلی است که زمان نمیشناسد .درست
به همین دلیل اســت که رهبر انقالب فــارغ از نتیجه
مذاکرات هســتهای اقتصاد مقاومتی را برای کشــور
تجویــز میکننــد و از آن به «کلید حل مشــکالت»
تعبیر میکننــد 93/2/10( :و  )93/6/6از بُن دندان به
مسئلهی اقتصاد مقاومتی باید باور آورد؛ باور کنیم که
کلید ّ
حل مشکالت کشور در داخل است )94/3/6( .از
ّ
همه اشارات فوق صریحتر آن که :کلید حل مشکالت
اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیســت؛ در داخل
کشور است)94/2/10( .
اما اصل در این راهبرد کالن برای کشور چیست؟ بنا به
تعبیر رهبر انقالب« ،ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که
ما عرض کردیم ،عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر
متوجه به این مسئله
همتها ّ
این کار تحقّق پیدا کرد و ّ
شــد ،کار و کارگر ارزش پیدا میکند ،اشتغال عمومی
(بیشــتر) و بیکاری بتدریج کم میشــود .اساس کار،
مسئلهیتولیداست)94/2/9(».
در تاریخ انقالب اســامی رهبر انقالب یکبار دیگر هم
یک توصیه راهبردی اقتصادی به مســئوالن داشتهاند:
«من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر
کار بود و به مســئوالن گفتم کاری کنید که ما هر وقت
آقایان
اراده کردیم ،بتوانیم د ِر چاههای نفت را ببندیم.
ِ
به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر
میشود؟!» به آن هشدار عمل نشد و در نتیجه تحریمها
برای اقتصاد کشور مشکالت جدی ایجاد کرد .با این همه
آیا تاریخ در خصوص این راهبرد تکرار خواهد شــد؟
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سخن

گزارش ویژه | اطالعیه دفتر رهبر انقالب و نگاهی به بیانات ایشان دربارهی مسئلهی هستهای؛

بیانات صریح رهبر انقالب درباره مذاکرات هستهای
اطـالعــیــه

پس از برخی اظهارنظرها در رســانهها و جراید مختلف دربارهی نظر رهبر انقالب پیرامون مذاکرات
هستهای ،دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیهای اعالم کرد« :مواضع معظمله در رابطه با این موضوع،
صریح ،شفاف و بدون تأویل در سخنرانیها و فرمایشــات ماههای اخیرشان ،خصوص ًا در روز بیستم
فروردین ،دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین(؛ع؛) ،دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان ،و
روز عید سعید فطر اعالم شــده و در اختیار همگان قرار دارد .لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این
چارچوب باشد ،فاقد اعتبار است ».به همین مناسبت «خط حزب ا »...مجموعهای از بیانات صریح ،شفاف و بدون
تأویل رهبر معظم انقالب را در دسترس عموم مردم قرار میدهد.

بیانات رهبر انقالب از ابتدای ســال جاری تاکنون را در
چهار محور کلی میتوان دستهبندی نمود که متن کامل
آنرامیتواندر KHAMENEI.IRمطالعهکرد.
محور اول :حمایت از مذاکره در موضوع هستهای
و تعیین اهــداف اصلــی آن؛ در دیدارهای مختلف
علیالخصوص دیدار کارگــزاران نظام و خطبههای عید
فطر،بهآناشارهشدهاست.
محور دوم :تعیین چارچــوب کالن مذاکرات و
خطوط قرمز؛ پیش از ارائــهی متن جمعبندی نهایی،
رهبر انقالب ،چارچــوب کالن مذاکرات و خطوط قرمز
مورد نظر جمهوری اسالمی ایران در این زمینه را در دیدار
مداحان در بیستم فروردین ،دیدار با دانشجویان دانشگاه
امام حسین(علیهالسالم) و دیدار کارگزاران نظام در ماه
مبارکرمضانتعیینفرمودهاند.
محور سوم :شــیوهی انتقاد از روند مذاکرات؛
ایشــان در دیدار مســئوالن و کارگــزاران نظام هیئت
مذاکرهکننده را افــرادی امین ،غیور ،شــجاع ،متدیّن
دانستند و درباره انتقاد از آنها هم فرمودند :انتقاد بکنید
توجهداشتهباشیدکهانتقادهابالحاظِ اینمعناباشد
لکن ّ
که آن طرف مقابل بعضى از عیوبى را که ما در انتقادمان
ذکرمیکنیمممکناستمیدانند[،ا ّما]خببهایننتیجه

رسیدهاند یا ضرورتها آنها را به اینجا کشانده یا به هر دلیل
دیگرى .البتّه بنده نمیخواهــم بگویم اینها معصومند؛
نه ،معصوم نیستند؛ ممکن است انسان یکجاهایى در
تشخیص ،در عمل خطا هم بکند ،ا ّما مهم این است که به
امانت اینها و به دیانت اینها و به غیرت اینها و به شجاعت
اینهامااعتقادداریم.
محور چهارم :ختم مذاکرات و وظایف مردم و
مسئولین در این دوره؛ رهبــر انقالب در تازهترین
بیاناتشــان در دیدار رئیسجمهــور و اعضای هیأت
دولت  94/06/04فرمودند« :آنچه مهم است این است
که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند» .ایشان
از زمان اعالم پایان زمان مذاکرات و آغاز بررسی متن
فراهم آمــده تا کنون در خطبههای نمــاز عید فطر و
دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی،
در پاســخ به نامهی رئیــس جمهور دربــارهی پایان
مذاکرات ،دیــدار با اعضای مجمــع جهانی اهلبیت
و همچنین در دیدار رئیسجمهــور و اعضاى هیأت
دولت ،دیدگاهها و نظراتشــان دربــارهی متن برجام
و شــرایط کشــور و وظایف آحاد ملت و مسئوالن را
بهصورت صریح و شفاف اعالم نمودهاند که در جدول
زیر مرور شده است.

« در دور جدید مذاکرات
هستهای و پیش از ارائهی
منت جمعبندی نهایی،
رهرب انقالب چارچوب
کالن مذاکرات و خطوط
قرمز مورد نظر جمهوری
اسالمی ایران در این زمینه
را در دیدار مداحان در
بیستم فروردین ،دیدار با
دانشجویان دانشگاه امام
حسین(علیهالسالم)و
دیدار کارگزاران نظام در
ماه مبارک رمضان تعیین
فرمود هاند».

نگاهی به بیانات رهبر انقالب دربارهی مسئلهی هستهای در دوران پس از مذاکرات
مطرحشده در ۴سخنرانی و پاسخ به نامهی آقای رئیسجمهور در سال1394
4/24

1

متن فراهمآمده در مسیر قانونی پیشبینیشده قرار گیرد.

2

راه نقض عهدهای طرف مقابل بسته شود.

4/24

3

چه تصویب بشود و چه نشود ...اجر دستاندرکاران این مذاکرات طوالنی و نفسگیر محفوظ است.

4/27

4

چه تصویب بشود و چه نشود ...اجازهی هیچگونه سوءاستفادهای از این متن داده نخواهد شد.

4/27

5

چه تصویب بشود و چه نشود...ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید.

4/27

6

چه تصویب بشود و چه نشود ...سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.

4/27

7

مبنای ایران برای ممنوعیت سالح هستهای فتوای شرعی است؛ نه حرف آمریکا و غیرآمریکا

4/27

8

تداوم غنیسازی ،تحقیق و توسعه و گردش صنعت هستهای با امضای توافق

4/27

9

اثبات اقتدار ملت ایران در مذاکرات هستهای

4/27

4/27

مکرر آنها در طول این زمان نشان داده شد.
 10به آمریکا نمیشود اعتماد کرد ،در همین مذاکرات بیصداقتیهای ّ
متعدد و ّ

4/27

 11بین مردم نباید دودستگی بهوجود بیاید .دشمن این را میخواهد.

4/27

 12نیت دشمن از مذاکرات و توافق این بود که وسیلهی نفوذ پیدا کند به داخل کشور ،ما راه نفوذ را بستیم و بهطور قاطع خواهیم بست.

5/26

 13ختممذاکراتکارخیلیمهمیبود ،انشاءاهللاگرگوشهکنارشمشکلیهموجودداشتهباشد،باتدبیرمسئولینبرطرفخواه دشد.

6/4

 14توجه کنید یک جاهایی ا ِعمال دشمنیها مهار میشود اما دشمنیها کم نخواهد شد.

6/4

هفته

ادامه از صفحه 1

اگر از همان سالها با مدیریت شایسته ،به دنبال رفع
نواقص اقتصادی خود بودیم ،امروز دشمن نمیتوانست
اینگونه از حربه اقتصــادی علیه ما اســتفاده کند.
تکرار و تأکیــدات چندباره رهبر انقالب اســامی در
این سالها نشان میدهد که ایشــان هنوز هم از این
مسئله ناراضی هستند .3 .تا این ضعفهای اقتصادی
گریبانگیر ماست ،دشمن هم برای ضربه بر ما خود را
از مدار اقتصادی خارج نمیکند و با استفاده از تاکتیک
«ضربه» و «نفوذ» ،به دنبال تــداوم جنگ اقتصادی
است:
ضربه
والاســتریت ژورنال به تازگی خبر داده که عدهای
در امریکا در حال آماده کــردن قانونی جهت اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران هســتند .آمریکا پیش
از آن تالشهای فراوان و هزینههای زیادی متحمل
شــد تا به قول خودش ،تحریمها علیه ملت ایران را
به اجماع برساند و در این راه نیز توانستند بر اقتصاد
ما اثر منفی بگذارند .پس از تهیه "متن فراهمشــده
هســتهای" نیز اوباما گفته اســت که «تحریمهای
شدید خود را به دلیل حمایت ایران از حزباهلل ،یمن
و سوریه ،برنامه موشــکی و نقض حقوق بشر حفظ
خواهیم کرد ».آنها حتی اگر نتواننــد تحریمها را
تشدید کنند ،اما همین حرکت هم پیام روشنی برای
ســرمایهگذارانی دارد که قصد ورود به بازار ایران را
دارند و خواهان ثبات اقتصادی هستند.
نفوذ
چندی پیش اوباما در مصاحبــهای گفت« :اگر ایران
در تجارت جهانی درگیر شــود ...بعــد از آن برای او
پایبندی به رویکرد فعلی ممکن نخواهد بود و تاجران
ایرانی در مقابل اقدامــات خارج از عــرف ایران که
تحریمها را بر ســر جای خود برمیگردانند مقاومت
خواهند کرد ».این صحبتها نشانهای از طرح آمریکا
برای ایجاد «نفوذ» و«تغییر رفتــار» در داخل ایران
است .در اینراستا هم برخی نیز خواسته یا ناخواسته
بازیگر داخلی نفوذ شــدهاند .تبلیغ موضوعاتی نظیر
کمرنگ کردن «آرمان اســتقالل» ،ضرورت پذیرش
خواستههای نظام سلطه و ...که این روزها کموبیش
از سوی برخی میبینیم ،در جهت تغییر نگرش مردم
و در نهایت برای تغییر رفتار آنان است.
ختام
جنـگ تحمیلـی اقتصـادی سالهاسـت کـه آغـاز
شـده اسـت .وجـود حفرههـای موجـود در سـاختار
اقتصادی کشـور و تجربه دشمن در اسـتفاده از آنها،
ایـن هشـدار را بـه مـا میدهد کـه دشـمن دوبـاره از
دروازههـای اقتصـادی ،ورود و نفـوذ خواهـد کـرد .در
ف نمیتـوان پیـروز بیرون
ایـن میـدان نبـرد بـا حـر 
آمد .سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی راهبرد مـا برای
دفـع شـر دشـمن اسـت و اگرچـه سـهم دولـت در
اجرای این سیاسـتها بسـیار مهم اسـت امـا این امر
به معنـای رفـع مسـئولیت از دیگـران نیسـت .جوان
حزباللهـی کـه همیشـه بهعنـوان پیـشرو حرکت
انقلاب بـوده و خواهـد بـود،بـرای تحقـق مطالبـه
رهبـر انقلاب وظایف مهمـی بر عهـدهاش اسـت که
شـناختن آن وظایف و عمـل بـه آن ،راه حل عبـور از
مشـکالت اقتصـادی خواهد بـود.

پیششمارهدهم|هفتهدومشهریور94

3

نشریه خبری-تحلیلی | نمازهای جمعه ،مساجد و هیاتهای مذهبی | پیششماره دهم| هفته دوم شهریور94
صاحبامتیاز:
موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

کالم

امام

ارتباطبا
خطحزبا...

رایانامهK h a t @ k h a m e n e i . i r :

پیامک| 10001028 :

به هیچ قدرتی اجازه
دخالتنمیدهیم

سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات
شاهنشــاهی ضد انسانی و اســامی است و از
ایاما ...و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی
ملت در مقابل ستمگران و جنایتکاران است ،در
خاطره ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد

تریبون

دورنگار021-66977328 :

بود ...بگــذار بوقهای تبلیغاتی که دستشــان
از مخازن ما قطع و امیدشــان بــه یأس مبدل
گردیده ،خود را با تهمتها و دغلکاریها راضی
نگه دارند و به ما تهمت ناروای رابطه با اسرائیل
 دشمن بشــریت  -را بزنند ... .ایران اکنون باانســجام بیشــتر و وحدت نظر باالتر و قدرت
زیادتر قوای مسلح به سوی هدفهای اسالمی-
انســانی خودمیرود و ملت هوشــمند ایران با

حزبا...

قصد این رو داشــتیم از آغاز ترم نشریه رو در
دانشگاه توزیع کنیم .خواستم ببینم که تعدادی
که الزم داریم رو شــما در اختیار مامیزارید( با
هزینه یا بدون هزینه) یا نه خودمون باید چاپ
کنیم؟
ج) همانطور که پیشتر نیز اشاره شده
بود ،چاپ و توزیع نشــریه بصورت
خودجوش و مردمی صورتمیگیرد
و نشــریه از ســوی مؤسسه چاپ
نمیشود.
امكانش هســت كــه بنده در نشــريه خط
حزبا ...همكاري كنم افتخاري؟
ج) در این مرحله ،بیشــترین کمک
از سوی شــما معرفی ،چاپ و توزیع
نشریه است ،انشاهلل در آینده قالبهای
همکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
خواهشمند اســت متن خام یا متن وب هم
روی سایت منتشر شود.جهت انتشار و استفاده
در شبکههای اجتماعی موبایلی و ...
ج) ســخن هفته و معمــوالً برخی از
مطالب تولیدی نشــریه پس از مدت
کمــی بــر روی  KHAMENEI.IRنیز
قرارمیگیرد.
از دوســتانی هــم کــه در توزیــع
نشریه مشــارکت داشــتهاند تشکر و
قدردانیمیشود؛ازجمله:
سید ابوالفضل ،شــهر زاویه ،نمازجمعه ،هر
شماره  200عدد
پایگاه بســیج شــهیدرجایی(ره) شــرکت
ماشین سازی اراک،نمازخانه شرکت،هرشماره
40نسخه
مهدی همت فر ،شــهر مارگون ،بعداز نماز
جمعه ،تعداد100 :
یک تابلــو اعالنات برای نصب نشــریه خط
حزبا ...در مسجد اهل بیت علیهم السالم شهر
سمنان اختصاص یافت.
جامعه اسالمی دانشجویان،اصفهان،دانشگاه
آزاد خمینی شهر،هفتهای50شماره
جمعی از جوانان والئی نطنز هر جمعه 100
نسخه رنگی از نشــریه را بعد از نمازجمعه بین
مؤمنیننمازگزارتوزیعمیکنیم.
به همــت دوســتان 200 ،نســخه از "خط
حزبا "...در مسجد جامع "آســتانه اشرفیه"
توزیع شد.

چاپ و توزیع:
نیروهایمومنوانقالبیسراسرکشور

بیداری و هوشــیاری برتر ،بر پشتیبانی خود از
دولت و مجلس و سایر ارگانها افزوده است و این
تفالههای امریکایی را از سوراخهای خود بیرون
کشیده و به مقامات مربوطه معرفیمینمایند.
...و ملت عزیز و عظیم و سازش ناپذیر در صحنه
حاضر و به هیچ دولت و قدرتی اجازه دخالت در
امر کشور را نمیدهد .پیام به مناسبت سالگرد

یو ما17...شهریور ۱۷/شهریور۱۳۶۰

رشح

هرکس تن به ذلت دهد
از ما اهل بیت نیست

سالگرد حضور و سخرنانی
رهرب معظم انقالب در
افتتاحیهشانزدهمین
اجالس جهانی کشور های
عضو گروه عدم تعهد
تهران  ،شهریور 1391

خانواده

ایرانی

خانواده را زن حفظمیکند

زن خانواده اگــر عاقل و با تدبیر و خانهدار باشــد ،خانــواده را حفظمیکند؛ امــا اگر زن از
خانوادهای گرفته شــد ،مــرد نمیتواند خانــواده را حفظ کنــد .بنابراین ،خانــواده را زن
حفظمیکند .علت اینکه اسالم این قدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیتمیدهد ،همین است که
زن اگر به خانواده پایبند شد ،عالقه نشان داد ،به تربیت فرزند اهمیت داد ،به بچههای خود رسید ،آنها
را شیر داد ،آنها را در آغوش خود بزرگ کرد ،برای آنها آذوقههای فرهنگی فراهم کرد و در هر فرصتی
به فرزندان خود مثل غذای جسمانی چشانید ،نســلها در آن جامعه ،بالنده و رشید خواهند شد .این،
هنر زن است و منافاتی هم با درس خواندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و امثال اینها
ندارد1375/12/20 .

پیشنهاد

خواندنی

کتاب «عباس دست طال»

| ناشر:فاتحان|

حدیث

این کتاب فقط یک کتاب جنگی و حماســی نیست؛
بلکه یک کتاب اقتصادی اســت؛ یک کتاب کار است.
در صفحهی تقدیمیهی کتاب نوشــته شــده اســت:
تقدیم به همهی بســیجیان فنی و تعمیرکار! از همین
جا معلوممیشود با یک کتاب متفاوت روبهرو هستیم.
کتاب «عبــاس دســتطال» یکــی از بیتعارفترین
کتابهای دفاع مقدس اســت .اگــ ر میخواهید یک
داســتان در مورد اقتصاد مردمــی و مقاومتی بخوانید
و تا حدودی بهمنظور اشــارات و تصریحات چندبارهی
رهبر انقالب در این زمینه نزدیک شوید ،این کتاب یک
پیشنهاد ویژه اســت .رهبر انقالب در مورد این کتاب
فرمودند« :کتاب این آقای حاج عباس دست طال را که
مفصل و با جزئیات [گفته] خوانــدم .خیلی خوب بود
انصافاً؛ مخصوصاً کتاب ایشــان؛ هم مطلب در آن زیاد
بود ،هم آثار صفا و صداقت در آن کام ً
ال محسوس بود و
انسانمیدید .خداوند انشاءا ...فرزند شهید ایشان را با
پیغمبر محشور کند و خودشان را هم محفوظ بدارد».

من مواعظ النبی صلیا ...علیه وآله وسلّم:
وهمته غیرا ...فلیس
من أصبح من أمتــی ّ
یهتمبأمورالمسلمینفلیسمنهمومن
منا...ومنلم ّ
أقربالذلطائعاًفلیسم ّناأهلالبیت.هرکسکهصبح
ّ
کند درحالی که در انگیزهها و نیتهایش رضای الهی
نقش و تأثیر نداشته باشد ،جزء جندا ...و عامالن ّلل،
محسوب نمیشود و هرکس که صبح کند و نسبت به
مصالح و مفاســد مردم و جامعه مسلمین بیتفاوت
باشد در زمره مســلمین واقعی ،به حساب نمیآید.
اهتمام به امور مســلمین مصادیــق مختلفی دارد.
مصداق اعالیش اهتمام به امور امت اسالمی و عزت و
اقتدار و حکومت مســلمین است و مصداق دیگرش
رسیدگی به حوائج ضعفاء و مستمندان است .هرکس
که با رغبت تن به ذلت دهد از ما اهل بیت نیست .باید
دانست که تسلیم با ذلت ،تنها در مقابل قدرتمندان
سیاســی نیســت بلکه ذلت در مقابل ثروتمندان و
سرمایهداران را نیز شاملمیشود .انسان نباید برای
حرص و طمع و حطام دنیوی ،خود را ذلیل کند .در
روایتی وارد شده است که مؤمن همه چیز رامیپذیرد
جز ذلت را78/۱۰/21 .

احکام

آموزشی

خرید و فروش کاالی خارجی
خریدوفروشکاالهایخارجیباتوجهفرمایشات
اخیــر مقام معظــم رهبــری چه حکمــی دارد؟
ج) معظم له فتوی به حرمت خرید
کاالهای خارجی نــداده اند هر چند
شایسته اســت تا حدّ امکان از خرید
کاالهای خارجی اجتناب و از کاالهای
ساخت داخل استفاده شود.
پاتوق خط حزبا...

عالقهمندانمیتوانند هفتهنامه را در مکانهایی
چون نمازجمعه ،مساجد ،پایگاهها ،دانشگاهها
و هیاتهای مذهبی شهر یا روستای خود چاپ
و توزیع کننــد .در این روش حتی تیــراژ کم اما
«هدفمند» بیش از چاپ انبوه اثربخشــی دارد.
برایهماهنگیتوزیع«نامخود ،نامشهریاروستا،
مکان توزیع و تعداد تکثیر شــده» را برای خط
حزبا...پیامک()10001028کنید.

