
نـگاه جزئـی نسـبت بـه موضوعـات و حـوادث، اگرچـه خـوب اسـت و در 
پـاره ای از مواقـع حتی ضـروری، اما برای فهم درسـت از شـرایط مسـیر و 
درک واقع بینانـه از عملکردهـا، می بایسـت »تحلیـل کالن« را سـرلوحه ی کار قرار 
داد. »اگـر مـا نـگاه کالن بـه انقـالب و حادثـه ی پدیـد آمـدن جمهـوری اسـالمی 
بکنیـم، جزئی نگری هـا نمی توانـد مـا را گمـراه کنـد. گاهـی جزئی نگـری و نـگاه 
نکردن مسـیر مسـتمِر از ابتداء تـا انتهاء، انسـان را گمـراه می کند؛ حّتـی گاهی آدم 
راه را گـم می کنـد، هـدف را گـم می کنـد. نمی خواهیم بگوئیـم جزئی نگر نباشـیم؛ 
چـرا، نگـرش بـه جزئیـات، یعنـی همـان برنامه ریـزی؛ ایـن را مـا منکـر نیسـتیم. 
برنامه ریـزی، نـگاه بـه فصـول مختلـف و بخش هـای مختلـف، یعنـی جزئی نگری. 
می خواهیـم بگوئیـم این نـگاه بـه بخش هـا و اجـزاء و ابعـاض موجـب نشـود که ما 
غافـل بشـویم از نـگاه بـه کل.« 87/2/14 در نـگاه کالن، »نقـاط مثبـت و منفـی« 
توأمان بـا هم دیـده می شـود. در ایـن نـگاه، هـم نقطه ضعف هـا و معایب جـاری در 
موضوعاتی چون مسـائل معیشـتی و اقتصـادی دیده می شـود، و هم دسـتاوردهای 
نظـام در تأمیـن بی نظیـر زیرسـاخت های موجـود در همیـن بخـش اقتصـاد. هـم 
کمبودهـا و موانع دیـده می شـود، و هـم پیشـرفت ها و محاسـن. بنابرایـن »در این 
نـگاه کلی بایسـتی واقع بینانـه نگاه کنیـم؛ خودمـان را نبایسـتی دچار خطـا کنیم؛ 
یکسـونگری نکنیـم. مـا نقـاط مثبتی داریـم، نقـاط منفـی ای هـم داریم؛ هـر دو را 
ببینیـم. گاهـی فقـط نـگاه منفـی غلبـه داده میشـود... اگـر فقـط نقـاط منفـی را 
مشـاهده کنیم - کـه البته نقـاط منفـی وجـود دارد - این طبعـاً واقع بینی نیسـت؛ 
این برآورد درسـتی از اوضاع کشـور بـه ما نخواهـد داد؛ منجـر به ناامیدی میشـود؛ 
ضرر اجتماعـی اش هم ایـن اسـت... نقطـه ی مقابلش هم همیـن جور اسـت. یعنی 
غلبـه دادن نـگاه مثبت، بـدون دیـدن نقطه ی منفـی، این هـم گمراه کننده اسـت؛ 
موجب یـک رضایتـی در انسـان میشـود کـه احیانـاً ایـن رضایـت، رضایـت کاذب 

است؛ این هم درست نیست.« 90/5/16

          ایران، قدرت نوظهور منطقه
حـال بـا یـک دیـد کالن نگـر و از بـاال، اگـر بـه ماجـرای آنچـه در بهمـن چهـل 
سـال پیـش در ایـران رخ داد نـگاه کنیـم، درخواهیـم یافـت کـه »در سـال ۵۷ که 
انقـالب اسـالمی در ایـران به وجـود آمـد و آن غوغـای عظیـم را در دنیـا بـه راه 
انداخـت، یـک عـّده از نخبـگان درجـه ی یـک سیاسـی غـرب - مثـل کیسـینجر، 
مثـل هانتینگتـون، مثـل ژوزف نـای، این چهره هـای برجسـته ی نخبه ی سیاسـی 
آمریـکا و اروپـا - یـک سلسـله مقاالتـی را در همـان اوائـل انقـالب، در طـول یـک 
مّدتـی منتشـر کردنـد؛ مضمـون این مقـاالت و ایـن نوشـته ها هشـدار به دسـتگاه 
سیاسـی غـرب - به نظـام سیاسـی غـرب، دولت هـای غربـی - بود؛ بـه آنها هشـدار 
می دادنـد، می گفتنـد، ایـن انقالبـی کـه در ایـران اتّفـاق افتـاده، بـه معنـای 

3  تغییـر یـک هیئـت حاکمـه و جابه جایـی هیئتهـای حاکمـه فقـط نیسـت
1  ایـن بـه معنـای ظهـور یـک قـدرت جدیـدی اسـت در منطقه ی بـه قـول آنها 

خاورمیانـه - کـه بنـده ایـن تعبیـر را به هیچ وجـه دوسـت نـدارم - و بـه قـول ما در 
منطقه ی غرب آسـیا؛ یـک قـدرت جدیـدی دارد ظهور می کنـد که ممکن اسـت از 
لحـاظ تکنولوژی و علـم به پـای قدرت های غربی نرسـد، اّمـا از لحاظ نفوذ سیاسـی 
و قـدرت تصـّرف در فضـای پیرامونـی خـود، از قدرت هـای غربـی یـا باالتـر اسـت 
یا هـم وزن آنهـا اسـت و بـرای آنهـا چالش ایجـاد خواهـد کـرد. ایـن را آنهـا آن روز 

هشـدار دادند، اعـالم خطـر کردنـد.« 92/7/17

          شکست مفتضحانه آمریکا در منطقه
امروز کـه چهـل سـال از آن روزهـا گذشـته، بهتر می تـوان بـه صحت ایـن موضوع 
پـی بـرد. یـک قلـم آن، شکسـت سیاسـت های منطقـه ای بزرگ تریـن ابرقـدرت 
جهـان یعنـی ایـاالت متحـده، و خـروج مفتضحانـه ی آنهـا از سـوریه اسـت. جالب 
آنکـه، همـه ی تحلیلگـران بین المللـی، علـت شکسـت و خـروج آمریـکا را ایـران 
می داننـد. ایرانـی کـه پیـش از انقـالب، و در دوران پهلـوی، بزرگ تریـن نقشـش، 
ژندارمـی منطقـه و پاسـبانی از منافـع آمریـکا بود، بعـد از انقـالب اسـالمی تبدیل 
شـد بـه قـدرت نوظهـور بین المللـی، کـه مجهزتریـن ارتـش دنیـا را از منطقـه ی 
غرب آسـیا بیـرون می راند. یکـی از جمـالت مشـهور دونالـد ترامـپ در رقابت های 
انتخاباتـی سـال ۲۰۱۶ ایـن بـود کـه "اگـر مـن رئیس جمهـور شـوم، آن قـدر ]در 
همـه ی امـور[ پیـروز خواهیـم شـد کـه از پیـروز شـدن خسـته شـوید!" حاال سـه 
سـال بعـد از آن موقـع، کار بـه جایـی می رسـد که خـود شـخص او، دسـتور خروج 
آمریکا از سـوریه را صـادر می کنـد به طوری کـه اندیشـکده ی آمریکایـی بروکینگز 
چنیـن می نویسـد: "در نتیجـه ی خـروج ترامـپ، ایـران توانایـی بی رقیبـی بـرای 
شـکل دهی بـه آینـده ی سیاسـی سـوریه پیـدا خواهـد کـرد... خـروج آمریـکا بـه 
ایران کمـک اسـتراتژیک خواهد کـرد، و بـه عنوان مثـال، این کشـور فضـای مانور 
بیش تـری را بـرای پی گیـری و ایجـاد پُـل زمینـی ای خواهـد داشـت که تهـران را 
بـه بیـروت و مدیترانـه متصـل می کنـد... به طـور کلـی، خـروج آمریـکا از سـوریه، 
در سراسـر منطقـه انعکاس پیـدا خواهد کـرد و تـوازن قـدرت منطقه ای را به سـود 
ایـران تغییـر خواهـد داد." همیـن اندیشـکده در تحلیلی دیگـر نیز چنین نوشـت: 
"هیچ حکومتی طـی دوران معاصر بـه انـدازه ی ایران نتوانسـته به مـا در خاورمیانه 
ضربـه بزند... هـم اوباما و هـم ترامپ در پی شـکاندن شـاخ ایـران در عراق و سـوریه 
هسـتند. اکنون ایران از خـالء امنیتی منطقـه نهایت بهـره را می بـرد. جنگ داخلی 
یمـن و حملـه ی عربسـتان بـه ایـن کشـور، هم اکنـون بـه بزرگ تریـن فاجعـه ی 
انسـانی خاورمیانـه تبدیل شـده اسـت. ائتالف سـعودی نیز اکنـون در مـرداب گیر 
کرده اسـت؛ و ایـن وضعیـت، کامـال به نفـع ایـران اسـت." بـاری، همه چیز بـه نفع 
ایـران اسـت. و ایـن تـازه آغـاز راه اسـت. راهـی کـه یقینا بـه تشـکیل تمـدن نوین 

اسـالمی منتهـی خواهد شـد بـاذن اهلل.   

امام کالم

این جرم بخشود�ن نیست                 
این قلب های صاِف پاِک مــردم را نگه دارید. 
این کشاورزها و- نمی دانم- کارگرها و اینها 
بودند که شما را به استانداری رساندند، و اّل 
شما را استاندار نمی کردند. زمان رضاشاه هیچ 
کدام شما اســتاندار بوده اید؟! راه نمی دادند 

شما را توی ادارات. این مردم بودند که این دولت را به وجود آوردند و این رئیس جمهور 
را رئیس جمهور کردند. و- عرض می کنم- این مملکت را برگرداندند از آن حال که یک 
حاکمی که وارد یک جایی می شد، هزار جور فساد می کرد، حال آن جور نباشد. ما باید 
درست توّجه داشته باشیم به این مســائل، و خدا را حاضر ببینیم همه جا. در قلوب ما 
حاضر است، در هر مجلس حاضر است، ما در محضر خدا هستیم. وقتی ما در محضر خدا 
هستیم، بندگان خدا که عزیز خدا هستند، در محضر خدا ما به آنها اذیّت بکنیم؛ این جرم 

بخشودنی نیست. باید نگه داریم اینها را.  امام خمینی )ره(؛ 59/9/15

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

و پاسخ پرسش

رهبری مطالبه

سیاسی روش تحلیل

حدیث شرح

رهبری خاطرات

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

ارتـبـاط بـا نـشــریـه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                
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مـا نسـبت بـه اقتصـاد ملّـِی خودمـان بایـد تعّصـب داشـته باشـیم؛ مصـرف جنس 
خارجـی یکـی از عیوب مهـّم ما اسـت؛ ما بایسـتی تعّصب داشـته باشـیم نسـبت به 
مصـرف داخلـی و جنـس داخلـی و اقتصـاد ملّی مـان. جوان هـای مـا تعّصـب دارند 
نسـبت به فـالن تیم فوتبـال؛ یکـی طـرف دار تیـم قرمز اسـت، یکـی طـرف دار تیم 
آبـی اسـت، ]آن هـم[ بـا تعّصـب؛ و حّتـی ]تعّصـب بـه[ تیم هـای خارجـی؛ یکـی 
طرف دار تیـم رئال اسـت، یکی طـرف دار تیـم ]دیگـر[؛ اینهـا تعّصب نسـبت به این 
تیم هـا دارنـد؛ اگر همیـن مقـدار و همین انـدازه تعّصب را نسـبت بـه اقتصـاد ملّی و 
تولید داخلـی داشـته باشـیم، بسـیاری از کارهای مـا اصالح خواهـد شـد.   97/1/1

باید نسبت به تولید داخیل تعّصب داشته باشیم

باید اخالق را در جامعه رشد بدهیم

اخالق درس

در دوران طاغوت از نماز جمعه محروم بودیم
یک وقتی با ائّمه ی جمعه، خدمت امام رفته بودیم؛ آن سال های اّول که تازه تشکیل 
شــده بود و امام هم بنده را مفتخر کرده بودند به امامت جمعه ی تهران، ما با ائّمه ی 
جمعه خدمت ایشان رفتیم و بنده یک صحبتی کردم. آن جمله ای که من گفتم که از 
دلم برآمده بود، این بود که گفتم همچنان که خدای متعال برای مردم لیلةالقدر را قرار 
داد، و در تفسیر سوره ی انّاانزلنا از ائّمه )علیهم الّسالم( نقل شده است که در حکومت 
بنی امّیه هزار ماه گذشت و مردم لیلةالقدر نداشتند -هزار ماه حکومت بنی امّیه بود، در 
آن هزار ماه لیلةالقدر نبود و مردم محروم بودند از این لیلةالقدر؛ این در روایات ما هست- 

همین طور ما از نماز جمعه در دوران حکومت طاغوت محروم بودیم.    94/10/14

بمناسبت انتصاب آیت اهلل خامنه ای به امامت جمعه تهران با حکم امام خمینی )( | 24 دی 1358

مزار: گلزار شهدای شهر امیدیه

من به شــما عرض بکنم؛ هیچ نظر کارشناســی ای که مخالف با نظر این حقیر باشد، 
مخالفت با والیت نیست؛  دیگر از این واضح تر؟ نظر کارشناسی، نظر کارشناسی است. 
کار کارشناســی، کار علمی، کار دقیق به هر نتیجه ای که برسد، آن نتیجه برای کسی 
که آن کار علمی را قبول دارد، معتبر است؛ به هیچ وجه مخالفت با والیت فقیه و نظام 
هم نیست. البته گاهی اوقات مي شود که این حقیر خودش در یک زمینه ای کارشناس 
اســت؛ باالخره ما هم در یک بخش هایی یک مختصر کارشناســی ای داریم؛ این نظر 
کارشناسی ممکن است در مقابل یک نظر کارشناسی دیگر قرار بگیرد؛ خیلی خوب، 
دو تا نظر است دیگر؛ کسانی که مي خواهند انتخاب کنند، انتخاب کنند. در زمینه های 
فرهنگی، در زمینه های آموزشی - در بخش های مخصوصی - باالخره ما یک مختصری 
سررشته داریم، یک قدری کار کردیم؛ این مي شود نظر کارشناسی. به هر حال هیچگاه 
اعالم نظر کارشناسی و نظر علمی، معارضه و مبارزه و مخالفت و اعالم جدائی از رهبری 

و والیت و این حرف ها به حساب نمی آید و نباید بیاید.   91/5/16 

ی بدهد آیا اگر کیس نظر کارشنایس مخالف ره�ب
ضد والیت فقیه است؟

من شاید پانزده یا شانزده ســالم بود که مرحوم »نّواب صفوی« به مشهد آمد. مرحوم 
نواب صفوی برای من، خیلی جاذبه داشــت و به ّکلی مرا مجــذوب خودش کرد. هر 
کســی هم که آن وقت در حدود ســنین ما بود، مجذوب نّواب صفوی می شد؛ از بس 
این آدم، پُرشور و بااخالص، پر از صدق و صفا و ضمناً شــجاع و صریح و گویا بود. من 
می توانم بگویم که آن جا به طور جّدی به مســائل مبارزاتی و به آنچه که به آن مبارزه 
سیاســی می گوییم، عالقه مند شــدم. البته قبل از آن، چیزهایی می دانستم. زمان 
نوجوانِی ما با اوقات »مصّدق« مصادف بود. من یادم اســت در سال ۱3۲9 وقتی که 
مصّدق تازه روی کار آمده بود و مرحوم »آیت اهللَّ کاشــانی« با او همکاری می کردند... 
لذا کســانی را به شهرهای مختلف می فرســتادند که برای مردم ســخنرانی کنند و 
حرف بزنند. از جمله در مشهد، ســخنرانانی می آمدند. من دو نفر از آن سخنرانان و 
سخنرانی هایشان را کاماًل یادم است. آن جا با مسائل مصّدق آشنا شدیم و بعد، مصّدق 

سقوط کرد.   76/11/14 

زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند

شخصی�ت که در جوا�ن مجذوب او شدم

ن به نفع ایران است همه چ�ی
یک »تحلیل کالن« از آنچه در منطقه غرب آسیا می گذرد

جنگ البّته چیز سختی است، چیز تلخی است؛ لکن از همین حادثه ی تلخ، پیام بهجت و عظمت و نشاط را قرآن بیرون می کشــد. عزیزان من، برادران خوب، خواهران خوب! بدانید، امروز هم پیام 
شهیدان اگر به گوش ما برسد، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. آنهایی که دچار خوفند، آنهایی که دچار حزنند، این پیام را نمی گیرند، نمی شنوند، َوااّل اگر صدای شهیدان را بشنویم، خوف و 

حزن ما هم محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان؛ این حزن و خوِف ما را از بین خواهد برد و بهجت و شجاعت و اِقدام را برای ما به ارمغان خواهد آورد.   97/7/4    

اگر صدای شهیدان را بشنویم، خوف و حزن ما محو خواهد شد

این شماره تقدیم یم شود به روح مطهر 
شهید اسماعیل دقای�ت

امروز ما محتاج نصیحتیم. برای رشــد اخالق در جامعه، برای گسترش خلقیات خوب، 
برای اعتالی روحیــه ی همدلی و برادری و صفا و اخوتی کــه در جامعه ی دینی مطلوب 
است، احتیاج داریم به نصیحت. اینها را از کی یاد بگیریم؟ پایه های اخالق در کلمات ائمه 
)علیهم الّسالم( است، در رفتار ائمه )علیهم الّسالم( است. ما اخالق را در جامعه رشد بدهیم؛ 
مردم را به خیرخواهی، به امید، به تعاون، به اخوت، به صبر، به حلم، به شکر، به احسان، به 
ایثار، به گذشت دعوت کنیم؛ از اخالق بد، از تنگ نظری، از ناامیدی، از بدبینی، از بدخواهی 

برای این و آن، از حسد، از بخل و بقیه ی سیئات اخالقی، مردم را پرهیز بدهیم.  90/3/3

»]مسئولین[ به مسئله ی معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهم ترین کار و اولویّت این است، چون دشمن روی این متمرکز 
است؛ معیشت طبقات ضعیف. مشکالتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشــت پیش می آید، جزو اساسی ترین کارها است برای مسئوالن 
کشور، مسئوالن دولتی، عمدتاً مسئوالن دولتی؛ این مهم ترین کارها اســت.« این جمله، مطالبه ای است که رهبر انقالب در بیانات هفته ی 
گذشته خود در دیدار مردم قم، بار دیگر از مسئولین خواستند. این البته اولین باری نیست که رهبر انقالب نسبت به مسئله ی معیشت مردم 
تذکر داده اند، در طول تمام این سال ها، مخصوصا چند سال اخیر که وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار گرفته، دامنه ی تذکرات 
رهبر انقالب درباره ی آن نیز نسبت به قبل افزایش بیشتری داشته است. به همین علت، خط حزب اهلل در اطالع نگاشت زیر روند هشدارها و 

تأکیدات رهبر انقالب پیرامون مسائل و مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم طی دو سال اخیر را مورد بررسی قرار داده است. 

 ره�ب انقالب از بیکاری جوانان
گ

مند� �ش 1
خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت 
خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما 
بدانید. بنده خودم وقتی که به فکر ایــن جوان بیکار می افتم 
]شرمنده می شوم [. در بعضی از شهرستان ها بیکاری باال است. 
البّته ما نرخ یا به اصطالح درصد بیکاری را یک مقداری معّین 
می کنیم؛ حاال دوازده درصد یا ده درصد -همین که حاال گفته 
می شود- لکن این میانگین است. وقتی انسان این را می بیند 
شرمنده می شود؛ یعنی شرمندگی بنده ی حقیر از مالحظه ی 
این آمار و مطالعه ی این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که 
بیکار می رود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه 

بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم. 95/3/16

از وضع مردم مّطلع هستم 2
تلخی ها و ســختی  ها عمدتــاً مربوط به 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ 
طبقات متوّســط و ضعیف در طول سال درگیر این 
مشکالت بودند و همچنان هســتند؛ چون از وضع 
مردم مّطلع هستم، لذا تلخی را با همه ی وجود حس 
میکنم؛ تلخی کاِم مردم، بخصــوص مردِم ضعیف 
و فرودســت و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل 
اقتصادی و مشــکالت اقتصادی است، مثل گرانی، 
مثل بیکاری، مثل آســیب های اجتماعی که آنها 
هم عمدتاً منشــأ اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض ها و 

نابرابری ها. 95/12/30 

خییل ها اوقاتشان تلخ است 3
مسئله ی اقتصاد؛ مشکالت معیشتی، امروز چیزی است 
که آحاد مردم، همه آن را احساس می کنند؛ یک بخشی 
از مردم هم بشــّدت و واقعاً زیر فشــارند؛ گرانی هست؛ در مواد 
غذایی، گوشت، تخم مرغ، مرغ، بقّیه ی چیزهای الزم در زندگی، 
اجاره بهای مسکن، در وسایل منزل، وسایل دیگر و امثال اینها، 
گرانی فراوان است. خب اینها واقعاً فشار می آورد روی مردم؛ یک 
مشکالتی اســت که وجود دارد؛ یا کاهش ارزش پول ملّی؛ اینها 
مشکالت اقتصادی کنونی کشور است... قضایای معیشت، مردم 
را فشار می دهد، خیلی ها هم اوقاتشان تلخ است، ناراضی اند، اّما 
زیر بار توطئه و خواست سیای آمریکا و فالن رژیم بدبخت روسیاه 

که ملّت ایران نمی رود! 97/5/22

روی معیشت مردم تکیه یم کنم 4
بنده شعارهای اقتصادی را در این دو سه سال اخیر 
برجسته کرده ام، برای اینکه احساس کردم دشمن 
از این ناحیه می خواهد ضربه بزند به این مجموعه ی عظیم 
ملّی... امروز تقویت اقتصادی در کشور، یک نقطه ی کلیدی 
و دارای اولویّت است؛ لذاست که بنده روی این تکیه می کنم، 
روی معیشــت مردم تکیه می کنم، روی معیشت کارکنان 
دستگاه های مختلف تکیه می کنم، روی معیشت کارکنان 
نیروهای مسلّح تکیه می کنم؛ اینها باید دنبال بشود، اینها 
باید با جّدیّت دنبال بشود؛ این به عهده ی مسئولین است. 

 96/1/30

گ
مشکل نظام بان� و نقدین� 6
 شود

گ
 به طور جدی رسید�

به مشــکل نظام بانکی به طور جّدی 
باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه 
می زنند. ... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی ای 
که االن در کشــور وجود دارد، اگر چنانچه ما 
می توانســتیم با هنِر هدایت ایــن نقدینگی 
به کارهای ســازنده و مفید، کشــور را پیش 
می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ االن 
یک بالی بزرگی اســت؛ واقعاً یک چیز خیلی 

خطرناکی است. 94/4/24

معیشــت  و  اقتصــاد  مــا  اصــیل  مســئله  7
مردم است

مسئله ی اصلی ما امســال هم مسئله ی 
اقتصاد و معیشــت مردمی اســت. همه باید تالش 
کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت اســت 
از تولید ملّــی؛ یعنی اگر چنانچه تولیــد ملّی را -با 
شرحی که ان شاءاهلل در ســخنرانی عرض خواهم 
کرد- همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری 
از مشکالت اقتصادی، مشکالت معیشتِی مردم -هم 
مسئله ی اشتغال، هم مسئله ی ســرمایه گذاری و 
بقّیه ی چیزها- حل خواهد شد. آسیب های اجتماعی 
به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور، 
تولید ملّی است. بنابراین اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، 

بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. 96/12/29 

در مــورد اقتصادبایــد قــوی و ُپرحجــم  8
کار کنید

در مورد اقتصاد، باید قوی و پُرحجم کار کرد. 
ببینید دوستان! دشمن متمرکز شده روی مسئله ی 
اقتصاد، علّتش هم این اســت که در زمینه ی مسائل 
اقتصاد یک به  اصطالح خألهایی وجود داشــته، یک 
ضعف هایی وجود داشته، به تعبیر نظامی ها یک نقاط 
کور راداری وجود داشته که دشمن از آنجاها توانسته 
نفوذ بکند و وارد بشــود؛ ما باید این نقاط کور راداری 
را ببندیم، ما باید نقطه ضعف ها را درست بشناسیم و 

اینها را برطرف کنیم؛ می توانیم. 

حل مشــکالت مــردم نیازمنــد کار جهادی  9
است

حل مشکالت جاری اقتصاد کشور و تأمین 
نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تالش 
فوق العاده است زیرا این مشــکالت به ویژه مشکل 
گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی 
از مردم به ویژه طبقات ضعیــف را دچار تنگنا کرده 

است. 97/7/19

باید به تولید تکیه کنیم 10
یکــی از بهتریــن راه ها بــرای اینکه ما 
بخواهیم معیشــت مردم را ترمیم کنیم 
و اصالح کنیــم -که االن مردم دچار مشــکالت 
هستند در امر معیشت، بخش مهّمی از مردم دچار 
مشــکالتند- واقعاً باید تکیه کنیم روی مسئله ی 
تولید داخلی. خب، یک تالش همه جانبه ای باید 
بشود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها یا زیِر 

ظرفّیت کار کردن کارخانه ها. 97/6/7

دشــمن یم خواهــد مــردم از نظــام اســالیم مأیــوس  5
بشوند

هدف میان مّدت آنها مســئله ی اقتصاد کشور است، 
مسئله ی معیشت مردم اســت. اقتصاد بایستی حرکت نکند، 
معیشت مردم بایستی لنگ بماند، کار و تولید باید در کشور پایین 
بماند، بیکاری باید به عنوان یک بال در کشور عمومّیت پیدا کند، 
مردم بایستی از جمهوری اســالمی و از نظام اسالمی به خاطر 
مشکالت معیشتی ناامید و مأیوس بشــوند. این هدف دشمن 
است؛ دنبال این هستند، دارند تالش می کنند، برایش برنامه ریزی 
می کنند، به قول خودشان اتاق های فکر تشکیل می دهند، برای 

اینکه بتوانند این کار را در کشور ما انجام بدهند. 96/2/20

مردم در تنگنا  هستند

هشدارها و مطالبات مکرر رهبر انقالب از
 مسئولین نسبت به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی

»]مسئولین[ به مسئله ی معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهم ترین کار و اولویّت این است، چون دشمن روی این متمرکز است؛ معیشت طبقات ضعیف. مشکالتی که برای 
طبقات ضعیف در امر معیشت پیش می آید، جزو اساسی ترین کارها است برای مسئوالن کشور، مسئوالن دولتی، عمدتاً مسئوالن دولتی؛ این مهم ترین کارها است.« این جمله، مطالبه ای است که 
رهبر انقالب در بیانات هفته ی گذشته خود در دیدار مردم قم، بار دیگر از مسئولین خواستند. این البته اولین باری نیست که رهبر انقالب نسبت به مسئله ی معیشت مردم تذکر داده اند، در طول 
تمام این سال ها، مخصوصا چند سال اخیر که وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار گرفته، دامنه ی تذکرات رهبر انقالب درباره ی آن نیز نسبت به قبل افزایش بیشتری داشته است. به 

همین علت، خط حزب اهلل در اطالع نگاشت زیر روند هشدارها و تأکیدات رهبر انقالب پیرامون مسائل و مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم طی دو سال اخیر را مورد بررسی قرار داده است. 

امام فرمودند: ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه 
نبود؟... امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حّدت، در سنین کهولت، این همه سختی ها 
را دنبال کرد، برای اینکه نظام اسالمی را بر ســر کار بیاورد و موفق هم شد، می شود 
گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟ حتماً تکلیف گرائی معنایش این است که انسان در 
راه رسیدن به نتیجه ی مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخالف تکلیف عمل نکند، 
ضدتکلیف عمل نکند، کار نامشــروع انجام ندهد؛ وااّل تالشــی که پیغمبران کردند، 
اولیای دین کردند، همه برای رســیدن به نتائج معینی بود؛ دنبــال نتائج بودند. مگر 
می شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد؟ نه. البته آن 
کسی که برای رســیدن به نتیجه، برطبق تکلیف عمل می کند، اگر یک وقتی هم به 
نتیجه ی مطلوب خود نرسید، احساس پشــیمانی نمی کند؛ خاطرش جمع است که 

تکلیفش را انجام داده.     92/5/6

»تکلیف« و »نتیجه« ن رابطه درست ب�ی

آرمان ها را رصیــــح و هوشیارانه مطالبه کنید

 احتیاج اســت به یادآوری این آرمان ها با همان زباِن ویژه ی جواِن مؤمِن انقالبی که از 
خصوصّیاتش صراحت است، از خصوصّیاتش شجاعت در گفتار است؛ اینکه شجاعانه 
حرف خودش را بزند. امروز نســبتاً همین جور هم بود؛ ما احساس کردیم یک انگیزه ی 
شجاعانه ای وجود دارد برای اینکه بگویند یک چیزهایی را. اگرچه من بعضی حرف ها را 
قبول ندارم اّما شجاعت را قبول دارم؛ این احساس روحیه ی تهاجم را در جوان دانشجو 
و جوان انقالبی، من کاماًل قبول دارم. بایستی این ارزش ها به صورِت صریح، هوشیارانه، 
دائماً مطالبه بشود؛ ]از ســوی[ جواِن پای کار. ]مقابله[ با اشرافی گری؛ یعنی در افکار 
عمومی، اشرافی گری نفی بشود. وابستگِی فکری نفی بشود. بحث کاالی ایرانی مطرح 
است؛ مشکل عمده ای که بنده با آن برخورد کرده ام، یک مشکل ذهنی نسبت به کاالی 
خارجی است که متأّسفانه در یک قشر وسیعی در کشور وجود دارد که از مواریث نحس 
و نجِس رژیِم طاغوِت گذشته است... اگر چنانچه ما بتوانیم این فکر را که »جنس خارجی 
بهتر اســت« از ذهن ها پاک بکنیم، آن وقت خود مــردم به طور طبیعی می روند دنبال 

کاالی داخلی و برکات و خیرات این کار همه تحّقق پیدا خواهد کرد.   97/3/7 
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کار را برای خدا بکنید. نه اینکه چون مردم دوست دارند، این کار را بکنید؛ نه. اگر هدف این شد 
َعنَ  أََمَل ُکلِّ ُمَؤمٍِّل َغْیِری بِالَْیأِس«)1(؛  که دل مردم را به دست بیاوریم، ناکام خواهیم ماند.» َلَُقطِّ
این حدیث قدسی است، که در ذهنم اینجور است که با سند معتبری از قول خدای متعال نقل 
شده که فرموده: من قطعاً امید آن کسی را که به غیر من امید ببندد، قطع خواهم کرد. ما باید 
امیدمان به خدا باشد، برای خدا کار کنیم؛ منتها می دانیم که کار برای خدا جاذبه دارد. این شعارها، 
شعارهای الهی است. اگر چنانچه این پایبندی ها سست شود، اگر نسبت به این شعارها تقید و 
پایبندی کم شود، توفیقات الهی هم سلب خواهد شد. بسیاری از این موفقیت هایی که شما در 
میدان عمل دارید، و از اول انقالب تا امروز هرچه که موفقیت بوده، به خاطر این است که توفیقات 
الهی شامل حال بوده و این کمِک الهی است. اگر کار برای خدا نباشد، این موفقیت ها از ما گرفته 
خواهد شد. همان شور و نشاط و تالش و خدمت صادقانه و بدون توقع مزد و منت باید ادامه پیدا 
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کار را برای خدا بکنید

کانون خانواده، جایی است که عواطف و احساسات باید در آن جا رشد و بالندگی پیدا کند؛ 
بچه ها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خام تری نسبت 
به زن است و در میدان خاصی، شکننده تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر 
اســت - حّتی نه نوازش مادر - باید نوازش ببیند. برای یک مرد بزرگ، این همسر کاری را 
می کند که مادر برای یک بچه ی کوچک آن کار را می کند؛ و زنان دقیق و ظریف، به این نکته 
آشنا هستند. اگر این احساسات و این عواطِف محتاج وجود یک محور اصلی در خانه - که 

آن، خانم و کدبانوی خانه است - نباشد، خانواده یک شکل بدون معنا خواهد بود.      70/10/4


