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رهربی مطالبه  

ایرانی خانواده

مراقب باشید مردم دوباره 
گرفتار ابرقدرت ها نشوند                           
امروز پدر پیر شما خمینی از تمامی شما کارگران و 
صنعتگران و متخصصان می خواهد که با تمام قدرت 

مواظب باشید که دوباره مردم ما گرفتار ابرقدرت ها و 
قدرت ها نشوند. مشکالت پس از جنگ یکی پس از 
دیگری رخ می نمایاند، و نظام نوپای ما ان شاء اهلل در 
مقابل آنها چون کوه ایستاده است؛ و مردم عزیز زیر 
فشار چرخ های زندگی و اقتصادی همان گونه که تا 

به حال برای خدا و دین او مقاومت کرده اند، بعد از این 
نیز با تمام توان استقامت می کنند؛ و اّل همه زحمات 
این سالیان پر درد و اضطراب و افتخار از بین خواهد 
رفت. هوشیاری مردم در وضع فعلی یکی از عوامل 

پیروزی آنان بر باطل است.   20 دی 1367   

پاسخ رهبر انقالب به نامه ی یک دختر نوجوان درباره موعد تکلیف الهی

یک روز پســرم مصطفی را که دوســاله بود، 
به زندان آوردند. یکی از ســربازان دوان دوان 
آمد و گفت: پسر شما را آورده اند. به در زندان 
نگاه انداختم، دیدم یکی از افســران مصطفی 
را بغل گرفته و به سوی من می آید. مصطفی 
را گرفتم و بوســیدم. کودک، بــه علت اینکه 
مدتی طوالنی از او دور بودم، مرا نشناخت؛ لذا 
با چهره ای گرفتــه و اخم کرده و حیرت زده به 
من می نگریست! سپس زد زیر گریه. بشدت 
می گریست. نتوانســتم او را آرام کنم. لذا او را 
دوباره به افســر دادم تا به همسرم و بقیه - که 
اجازه ی دیدار با من را نداشــتند - بازگرداند. 
این امر به قدری مرا متأثر ســاخت که تا چند 

روز بعد نیز همچنان دل آزرده بودم.   
خون دلی که لعل شد 

روزی که پسرم من را 
نشناخت! 

حزب اهلل این است

رضاخان به دستور انگلیسى ها آمد
 به دستور انگلیسى ها هم رفت

فاسـد،  رژیـم  آن  خصوصّیـات  از  یکـی 
دیکتاتـورِی سـیاه و خفقـان عجیـب علیـه 
مردم، بـا قسـاوت آمیزترین روش ها ]بـود[ که 
ممکن اسـت در جاهـای دیگـری از کشـورها 
هم وجـود داشـته باشـد. در اینجـا خود مـا از 
نزدیـک مشـاهده کردیـم کـه چـه می کردند 
و چـه رفتـاری داشـتند بـا آحـاد مـردم... 
خصوصّیـت دّوم، وابسـتگی ذلّت آمیـزی بـود 
کـه اینهـا بـه قدرت هـای خارجـی داشـتند. 
حـاال در ایـن کتاب هایـی کـه بـرای تبرئـه و 
بیگنـاه نشـان دادن رژیـم خبیـث پهلـوی 
می نویسـند، ایـن را منکـر می شـوند، کـه 
]البّته[ قابل انکار نیسـت. رضاخان به دسـتور 
انگلیسـی ها آمـد، به دسـتور انگلیسـیها هم 
رفـت... خصوصّیـت سـّوم ایـن رژیـم خبیث، 
فسـاد بود. انواع فسـاد، از فسـادهای جنسـی 
بگیرید کـه مبتال بـه تقریباً همـه ی درباریها 
و دوروبریهـا و ماننـد اینها بود کـه دیگر حاال 
داستان هایش شـرم آور اسـت. آن روز خیلی از 
آحاد مـردم هـم می دانسـتند، اگرچـه جرأت 
نمی کردنـد بـر زبـان بیاورنـد. گاهـی از قلـم 

خارجیهـا درمی رفـت.  ۹3/10/17 

حفظ نظام وظیفه سنگینى است که بر دوش شماست 
شــما بدانید، این فکر، این خط، این راه و این 
حادثه ی عظیمی که امــروز در این جا اتّفاق 
افتاده، چیزی نیست که دشمن ها بتوانند با 
این گونه تدابیر آن را از حرکت و پیشرفت به 
جلو باز دارند. خودشان هم معترف هستند. 
گاهی یکبار به یک مناســبتی اندک امیدی 
پیدا می کننــد و خیزی برمی دارنــد؛ اما باز 
دوباره می بینند فایده ای نکرد. خودشان هم 
می گویند، االن هم دارنــد می گویند. از این 
محافل، خبرهای فراوانی پیش ما می آید. در 
محافل گوناگون، بعضی از گویندگانشــان، 

بعضی از صاحب نظرانشــان، اظهــار یأس 
می کنند و می گویند: نشد، نمی شود. واقعاً هم 
نخواهد شد و نمی  شود. این حرکت عظیم را 
نمی توانند متوّقف کنند. منتها آنچه که من 
می خواهم در تکمیل این »نمی شود« به شما 
بگویم، این اســت که: چرا نمی شود؟ چون 
اندیشه درست اســت؛ مخاطبان مخلص و 
سالم و مؤمنی هم دارد و کمربستگاِن با عالقه 
و با اخالص و پُرشوری هم در سرتاسر کشور 
دارد و شما جزو آنها هستید. این یک وظیفه ی 

سنگین برای جوانان مؤمن است.  7۹/6/10  

زن و شوهر، مثل دو هم سنگر و مثل دو شــریک اند. باید با هم همکاری کنند و بدانند که از نظر 
اســالم، زن و مرد هر دو پیش خدای متعال حقوقی دارند. خداوند مرد را برای کاری آفریده، زن 
را هم برای کاری. از نظر تقوا و معنویت، نه مرد بر زن ترجیح دارد، نه زن بر مرد. هرکدام تقوایشان 
بیشتر بود، پیش خدا عزیزتر است. این گونه نباشد که مثل بعضی از محیطهای جاهلی، مرد به زن 
زور بگوید و او را به کلی از حوزه ی زندگی و تصمیم گیری خارج کند؛ یا مثل بعضی از دستگاه های 
جاهلی دیگر، که از اروپا یاد گرفته اند، زن ها مرد را تحقیر و ذلیل کنند و بر او سوار شوند. اینطور هم 

نباید باشد؛ بلکه باید، مثل دو رفیق، دو همسنگر، دو شریک و دو همکار باشند.    71/10/17

مثل دو هم سنگر، مثل دو شریک 

اقتصاد هم بایستى امن بشود 

دختر خوبم! وارد شدن به وادی تکلیف الهی، بر شما مبارک باد. شما اکنون مخاطب 
خدای بزرگ و مهربان می باشید، و این شرف عظیمی است. سعی کنید دستورات 
خدا را یاد بگیرید و به آن عمل کنید. این، شما را خوشبخت و ارزشمند و مفید برای 
دیگران خواهد کرد. رهبران اسالم یعنی پیغمبر و ائمه ی معصومین علیهم السالم 

۹۸/۹/24 بهترین پیشوایان اند؛ سعی کنید آنها را بشناسید و پیروی کنید.     

سعى کنید از پیغمبر و ائمه معصومین پیروی کنید 

نگاه مـان بـه تولیدکننـده، نـگاه مناسـب و 
درسـتی نیسـت. مـن عـرض می کنـم نـگاه 
مجموعه ی دولت و مسئولین کشـور به آن فرد 
تولیدکننـده، باید نـگاه به یـک رزمنده باشـد؛ 
مگر نمی گویید »جنگ اقتصـادی«، رزمنده ی 
ایـن جنـگ اقتصـادی کیسـت؟ آن کسـی که 
اقتصـاد داخلـی را تقویـت می کنـد؛ اقتصـاد 
داخلـی هـم عمدتاً بـا تولیـد تقویت می شـود؛ 
پـس ایـن تولیدکننـده را شـما به چشـم یک 

رزمنـده نـگاه کنیـد.   ۹۸/5/30    

رهربی خاطرات

به تولیدکنننده به چشم یک 
رزمنده نگاه کنید

بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد 
امنی نهاده بشود. مشــکل ما، مشکل تاریخی 
ما، مشکل بازمانده ی ما از دوران های طاغوتی، 
وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب 
شده است که ما در زمینه ی مسائل اقتصادی، 
دغدغه ی امنّیت را در همــه ی دوران ها، زیاد 
داشته باشــیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، 
فروش نفت ممنوع شد، رفت وآمد نفت مشکل 
شد، فالن مشــتری نفت پول ما را نداد. وقتی 
همه  چیز بر محور نفــت در اقتصاد میچرخد، 
اقتصاد ناامن اســت؛ اقتصاد هم بایستی امن 
بشــود. این جمله را در اینجــا گفتم به خاطر 
اینکه ولــو محیط نظامی، محیــط اقتصادی 
نیست، اّما اهّمّیت امنّیت برای همه ی بخش ها 
معلوم بشــود؛ حّتی برای مسئله ی اقتصاد که 
علی الّظاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی 

و سپاهی ارتباطی ندارد.   ۹6/۸/3   

ویرانی خاندان

تولید رونق
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روزی که پسرم من را نشناخت!رضاخان به دستور انگلیسى ها هم آمد، هم رفت
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اطالع نگاشت

   دشمن می خواهد کشور ثبات خود را از دست بدهد
ثبات کشور و ثبات نظام اســالمی، بزرگ ترین فرصتی است که امروز در 
اختیار ملت ایران و مسؤوالن قرار دارد. دشمنان می خواهند کشور ثبات 
خود را از دست بدهد. در یک کشــور بی ثبات، نه کار علمی می شود کرد 
و نه کار اقتصادی؛ نه کار فرهنگی می شود کرد و نه می توان از حقوق ملت 
دفاع کرد؛ همچنان که نمی شــود عزت ملت را در دنیا حفظ کرد... مراکز 
استکباری عالم دوست ندارند کشور ما »با ثبات« باشد؛ می خواهند تالطم 
در کشور ایجاد کنند. بدانید، و می دانید، که همه ی تالش خود را می کنند 
برای »بحران آفرینی«؛ ایجاد »تالطم« و ایجاد »آشــوب«؛ همچنان که 

کردند. در تابستان ســال 82 همه ی دســتگاه های جاسوسی وابسته به 
صهیونیسم و آمریکا بسیج شدند برای این که کشور را به آشوب بکشند؛ 
اما آگاهی و هوشیاری مردم و تالش مجاهدت آمیز خدمتگزاران آنها، دست 
رد به سینه ی همه ی این توطئه ها زد و نگذاشت. ۸3/1/2 سعی کردند این 
ثبات را از داخل به هم بریزند. هم در سال ۷8، هم در سال 88 - با فاصله ی 
ده سال - نقشه و توطئه ی دشمن یک جور بود. در هر دو مورد سعی شان 
این بود که بتوانند ثبات سیاسی را در کشور به هم بزنند؛ سعی شان این بود 
که تالطم ایجاد کنند؛ این آرامش عمومی را، این ثبات را از این ملت بگیرند.  
یک وقت در میان یک ملتی تالطم هست، آرامش وجود ندارد؛ همه نسبت 

به هم بدبین، همه نســبت به یکدیگر ستیزه گر؛ دســتگاه های حاکم در 
مقابل مردم، مردم در مقابل دســتگاه های حاکم؛ یک چنین کشوری که 
دارای امنیت نباشد، نمی تواند نه در علم، نه در اقتصاد، نه در صنعت، نه در 
عزت ملی، خودش را به پیش و به جلو بکشد؛ اما وقتی استقرار و امنیت و 
آرامش در یک کشور بود، ملت فرصت پیدا می کند که آمادگی های خود 

را، استعدادهای خود را بروز دهد. ۹1/7/24

   مردم از دعواهای سیاسی خسته اند
عزیزان من! برادران! خواهران! در سرتاسر کشــور، امروز ما احتیاج داریم 
به »اتحاد و یکپارچگــی«. بهانه های اختالف زیاد اســت. گاهی در یک 
قضیه ای سلیقه ی یک نفر، دو نفر با هم یکسان نیست؛ این نباید بهانه ی 
اختالف بشود. گاهی در کسی یک گرایشی هســت، در دیگری نیست؛ 
این نباید مایه ی اختالف بشــود. آراء، نظرات، همه محترمند. اختالف در 

درون، منازعه ی در درون، موجب فشل می شــود. قرآن به ما 

با توطئه ناامیدسازی مردم  مبارزه کنید

این ها مایه ی افتخار ما است نه فقط برای خانواده برای کشور مایه ی افتخار اســت یعنی اگر امروز ما امنیت داریم امروز دختر شما می تواند در دانشگاه درس 
بخواند، من می توانم دو کالم حرف بزنم این ناشی از همین شــهادت ها و مجاهدت ها است. خب این در جای خود محفوظ است، اما حاال من می خواهم بگویم 

پشت سر این مجاهدت فرزند شما و برادر شما مجاهدت این خانم]مادر شهید[ است. این روحیه ها خیلی با ارزش است.     ۹4/10/7     
*رهبر انقالب در تاریخ ۹4/10/6، مصادف با ایام میالد حضرت مسیح)ع( در منزل این شهید حضور یافتند. آنگونه که برادر شهید روایت می کند، شهید روبرت الزار در پاتک 

دشمن بعد از تصویب قطعنامه در مهران پشت تیربار پس از ایستادگی مردانه به دست منافقین کوردل در عملیات مرصاد به شهادت می رسد.

شهید مسیحى، در عملیات علیه منافقین     |        این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید روبرت الزار *

یک انتخاب خوب گاهى ده ها سال تأثیرش باقى مى ماند

میــالد حضرت مســیح بــر همه دینــداران جهــان مبــارک باد

در کار استدست هایى نقشه دشمن برای بی ثباتی کشور تا زمان انتخابات

3

مروری بر مطالبات رهبر انقالب 
از دولت برای بهبود وضع زندگی مردم

قدرتمندان زورگو و تجاوزگر، یکی از سالح هاشان این است که در کشورهائی »بی ثباتی« ایجاد کنند، که نمونه ی آن را شما مشاهده 
می کنید؛ هم در منطقه ی خودمان، و هم در مناطق دیگر این دنیای بزرگ. می بینید که قدرتمندان هر جا توانسته اند، هر جا در کشوری هفتـه

طمعی ورزیده اند، برای اینکه سلطه ی خود را در آن کشورها و در آن مناطق مستقر کنند، بین مردم آن کشور یا مردم آن کشور با کشور 
همســایه، بی ثباتی ایجاد کردند؛ ایجاد اختالف کردند، ایجاد درگیری کردند، تــا بی ثباتی در نظام ها به وجــود بیاید. ۹1/7/24
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اصلح انتخاب

عدالتخواهی اصول

انقالبی گری اخالق
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تعلیم می دهد: »َواَل تََناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوتَْذَهَب رِیُحُکْم«. اگر 
منازعه کنیم، سر مسائل گوناگون - مسائل سیاسی، مسائل 
اقتصادی، مسائل شخصیتی - دست به یقه شویم، دشمن ما 
جری می شود. یک مقدار از جرأتی که دشمن در سال های 

گذشته پیدا کرد، به خاطر اختالفات بود. ۹1/1/1
مردم از دعواهای سیاسی و اختالفات سیاسی و من خوبم و 
تو بدی خسته اند؛ مردم این چیزها را دوست نمی دارند. در 
کشور کارهای زیادی هست که باید انجام بگیرد؛ کارهای 
زیادی هم انجام گرفته است. مشکالت فراوانی وجود دارد 
که باید برطرف شود؛ گره هایی هست که باید باز شود. در 
کشور باید فساد ریشه کن شود؛ تبعیض نباشد؛ به طبقه ی 
مســتضعف و محروم - بخصوص مستضعفیِن بی دست و 
پا - به طور ویژه توجه شــود؛ اینها وظایف اسالمی ماست؛ 
وظایفی است که قانون اساسی بر دوش همه ی مسئوالن 
کشور گذاشته است؛ هیچ کس نمی تواند خود را از این کارها 
برکنار بدارد. دعواهای لفظی، شعارهای لفاظی گونه، اسم 
از مفاهیم مبهم و بی ســروته آوردن، مشکل مردم را حل 
نمی کند؛ مردم احتیاج دارند به این که در میدان عمل و کار، 
با لجن هایی که نمی گذارد این دریاچه ی مصفا طراوت الزم 
را داشته باشد، مبارزه شود. کسی که سر کار می آید - هر 
کس باشد، هر شعاری داده باشــد، هر حرفی در مقام ادعا 
به مردم زده باشــد - اولین وظیفه اش این است که برای 
گره گشایی مشکالت مردم آستین همت باال بزند؛ همکاران 
خودش را از کســانی که مؤمن به حق مــردم و مؤمن به 
کارآیی نظام جمهوری اسالمی هستند، انتخاب کند؛ وارد 

میدان عمل شود و برای مردم کار کند. ۸4/3/25

   تا انتخابات، کشور آرامش داشته باشد
دستهایی در کار است تا سِر مســائل هیچ و پوچ، عّده ای را 
به جان هم بیندازد و ســر موضعگیریهای گوناگوِن حزبی 
و جناحی و گروهی و گاهی گروهکــی، افراد را با همدیگر 
مسأله دار کند. ۸1/4/26 همت شان این است که بین قوای 
کشور، بین جریانهای تصمیم گیری در کشور نزاع و اختالف 
و دعوا ایجاد کنند. ایجاد شکاف و رخنه در بافت یکپارچه ی 
فرماندهی کلی کشور- یعنی همین مجموعه قوای سه گانه 
که دارند بر امور کشــور فرماندهی و حکمرانی می کنند- 
یکــی از آرزوهــای بزرگی اســت که سال هاســت برای 
ضربه زدن و شکســت دادن جمهوری اسالمی، دشمنان 
جمهوری اسالمی دارند این نقشه اش را تعقیب می کنند. 
۸7/3/21 البته مسئولین کشور، با تدبیر، حواسشان هست؛ 

من هم تأکید می کنم؛ هم به مسئولین قوه ی مجریه، هم به 
مسئولین قوه ی مقننه، هم به مسئولین قوه ی قضائیه، که 
مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئه ی خود نتوانند 
این آرامشی را که در سطح کشور وجود دارد - که نشانه ی 
بزرگ ترین اقتدار این ملت اســت، کــه می تواند همه ی 
خیرات را به طرف آنها جلب کند - به هم بزنند. ما در چند 
ماه بعد از این، مسئله ی انتخابات را داریم. تا قبل از انتخابات 
و در خود انتخابات، باید همت همه ی مسئولین این باشد 
که آرامش سیاسی کشــور را حفظ کنند؛ نگذارند فضای 
سیاسی کشور، جنجالی و متالطم شود؛ این جزو چیزهائی 
است که هوشمندی مسئوالن کشور ان شاءالّل باید بتواند 

این را تحقق ببخشد. ۹1/7/24 

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

بدانید که خواســت و پیگیری شــما اثر دارد؛ این تصور 
غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایــده دارد؛ نخیر، کامال 
فایده دارد. اگر مثال شــعار عدالت خواهــی که حاال یک 
مســئولی این را بر زبان آورده، گفته می شد، بعد هم تمام 
می شد، کسی در جامعه پرچم عدالت خواهی را به دست 
نمی گرفت، مطمئن باشــید یک دولت عدالتخواه و یک 
گفتمان عدالتخواهی به وجود نمی آمد؛ شماها کردید؛ کار 
شما جوان ها بود؛ به عنوان جنبش عدالت خواهی، به عنوان 
طرح مســئله ی عدالت خواهی نمی خواهم حاال به یک 
تشکیالت خاص اشاره کنم این را در دانشگاه ها جوان های 
مؤمن، جوان های متعهد، جوان های با مسئولیت مطرح 
کردند، گفتند؛ وقتی تکرار شــد، به شکل یک گفتمان 
عمومی در می آید و نتیجــه اش را در گزینش های مردم، 
در جهت گیری های مردم، در شعارهای مردم، در انتخابات 

مردم نشان می دهد.   ۸6/7/17 

بعضی خیــال می کنند وقتــی می گوییــم انقالبی، یعنی 
بی نظم؛ نخیر، اتّفاقاً یکی از خطوط اصلی انقالبی گری، نظم 
است؛ منتها انقالبی، یعنی اینکه خودمان را سرگرم کارهای 
حاشیه ای و تشریفاتی و زرق وبرقی و مانند اینها نکنیم؛ کار 
انقالبی یعنی برای یک مجّوز ]راه ها را کوتاه کنند[. عّده ای از 
این کارآفریناِن بااخالص و متدیّن، چندی پیش آمدند با ما 
مالقات کردند و گفتند که برای مجّوزِ یک چیز کوچک -که 
حاال اسم آوردند و بنده نمی خواهم جزئّیات را بیان کنم- باید 
انسان از مثالً 20 یا 2۵ جا مجّوز بگیرد؛ اینها کار غیر انقالبی 
اســت. کار انقالبی یعنی آن کســانی که ضوابط را تعیین 
می کنند، بیایند راه ها را کوتاه کنند؛ راه های میان بُر بگذارند 
جلوی پای مردم، جلوی پای کارآفرین، جلوی پای کسی که 
می خواهد خدمت بکند؛ کارهای الزم اینها است، ]مسئولین[ 

دامن هّمت به کمر بزنند و واقعاً کار کنند.     ۹6/2/10 

آنچه که در این فاصله و در این فرصت مهم اســت، این 
است که مردم عالوه بر همت بر حضور، همت بر انتخاِب 
خوب هم داشته باشند. همانطور که عرض کردیم، یک 
انتخاب خوب، یک انتخاب درست، نه فقط در طول چهار 
سال، گاهی در طول ده ها سال تأثیراتش برای کشور باقی 
می ماند. برای انتخاِب خــوب باید فکر کرد، باید معیارها 
را شــناخت. اجماالً معیار اصلی این است که کسانی سر 
کار بیایند که همتشان بر حفظ عزت و حرکت کشور در 

جهت هدف های انقالب باشد.  ۹2/2/25   

پیگیری شما در گفتمان 
عدالت خواهى اثر دارد 

انقالبى یعنى خود را درگیر 
حاشیه ها نکنیم 

یک انتخاب خوب گاهى ده ها سال 
تأثیراتش باقى مى ماند

1- مشکل اقتصاد با تکیه به ظرفیت های 
داخل قابل حل است

مسئله ی اّول کشور فعاًل مسئله ی اقتصادی است... 
مردِم زیادی هم از لحاظ اقتصادی در فشار هستند. 
مســئله ی گرانی ها و این چیزها را کم وبیش شماها 
می دانید و بسیاری از مردم آن را با همه ی وجودشان 
لمس می کنند؛ این یک مشــکِل اساســی کشور 
اســت. خب، ما برای اینکه بتوانیم این مشکالت را 
برطرف کنیم، در درجه ی اّول چند چیز را بایســتی 
قلباً تصدیق کنیم: اّول اینکه بدانیم مشــکل اقتصاد 
کشور با تکیه ی به ظرفّیت های فراوان داخلی قابل 
حل اســت؛ این را باور کنیم. این یک واقعّیت است 
که بعضی این واقعّیت را قبول ندارند و بعضی از این 
واقعّیت اّطالع ندارند. ما ظرفّیت های بســیار زیادی 
در کشور داریم که همچنان اســتفاده  نشده است. 

۹7/3/2

2- با خیانت های اقتصادی برخورد کنید
برخورد قاطع با متخلّف؛ وقتی کسی تخلّف می کند، برخورد قاطع کنید. وقتی شما ارز ۴200 تومانی را 
ـ بانک، نه داّلل!  می دهید به بانک که به مردم و به آن کسانی که معّین شده داده بشود، بعد این بانکـ 
ــ این ارز را می فروشــد ۶000 تومان -که این را آقای رئیس جمهور گفتند به بنده- خب این برخورِد 
فوری الزم دارد، برخورد آنی الزم دارد. اینها واقعاً دیگرخیانت ]است؛[ معنای دیگری که ندارد... آقای 
رئیس جمهور راجع به این وارد کردن خودرو یک دستور خوبی دادند که بسیار خوب است. از این کارها 
بکنید آقای دکتر روحانی! هرچه می توانید؛ این ]کارها[ مردم را واقعاً خوشحال می کند و کمک می کند 
به پیشرفت کشور. شما دستور بدهید که اینها را دنبال کنند ببینند کی اند،چی اند، و از آن کسی که به او 

دستور داده اید مطالبه کنید.۹7/4/24 مردم و ناامید شــدن دشــمن از اثرگذارِی حربه ی ببندید که نتیجه ی آن، گره گشایی پایدار از زندگی از این دو بخش، راه حل های خردمندانه ای را به کار تحریم های ظالمانه ی آمریکا«. در مواجهه با هر یک کشور« مربوط اســت و بعضی به »مسائل ناشی از مشکالت، به »چالش های درونی و ساختاری اقتصاد مشکالت اقتصادی کشــور دو جور است:  بعضی از زندگى مردم« قرار دهید 4- هدف تان را »گره گشایى پایدار از 
تحریم باشد. ۹7/7/1۹

5- مطلقاً از کاالی خارجى استفاده 
نشود 

تولید داخل و کاالی ایرانــی را باید تقویت کنیم. 
حقیقتاً بایســتی به مســئله ی حمایت از کاالی 
ایرانی اهّمّیت بدهیم؛ این یک کار واجب است، کار 
ضروری و قطعی است. مسئولین دولتی، مسئولین 
بخش های مختلف، نیروهای مسلّح -که خریدهای 
عمده برای آنها اســت، هزینه های مهّم این طور 
چیزها به  عهده ی آنها است- سعی کنند که مطلقاً از 
محصوالت غیر ایرانی آنجایی که ]محصول[ ایرانی 

وجود دارد استفاده نکنند.۹7/3/2

6- به روبان و قیچى کردن اکتفا نکنید
اینی که شما بروید فرض کنید حاال فالن کارخانه را در فالن نقطه ی 

کشور، یک نواری را مثالً قیچی کنید این کافی نیست... بروید در 

دل کار، مردم ببینند و این را منعکس بکنید. بروید با کارگر تماس 

بگیرید، بروید پای کوره، بروید نمی دانم محصول را تماشا کنید، 

بروید جاهای، انبارها را ببینید، بروید با کارگرها، مجموع کارگرها 

حرف بزنید، وارد کار بشوید. این اگر شد، مردم می بینند بله، دارد 

کار انجام می گیرد... جزئی وارد کار بشوید. اینی که حاال به شکل 

خیلی رسمی و با تفنن و با فالن وارد بشود انسان یک جایی و بعد 

راهنمایی کنند ما را برویم با قیچی برداریم ما این نوار را مثالً فرض 

کنید، این دل مردم را شاد نمی کند. مردم افتتاح های چندگانه کم 

ندیدند، شماها خودتان هم یادتان است بعضی تان آن زمان وزیر 

هم بودید، چند بار یک کاری افتتاح شد. ۹7/4/24

7- بهبود وضع اقتصاد کشــور را به 
برجام گره نزنید

مسئله ی اقتصاد را همان طور که قبالً هم عرض کردم 
به برجام و امثال آن گره نزنیم؛ ]اینکه[ بگوییم »اگر 
برجام شد، اقتصاد مردم خوب خواهد شد، اگر برجام 
نشد اقتصاد خراب خواهد شــد«، نخیر، برجام یک 
مقوله ای است، همان طور که گفته شد با این مقوله به 
یک شکلی باید مواجه شد؛ با قدرت، با عقل، با تدبیر 
باید مواجه شد؛ این را با اقتصاد مخلوط نکنید. این جور 
نگویید که اگر این نشد اقتصاد ما خراب خواهد شد؛ 
اگر این شد اقتصاد درست خواهد شد؛ خب شد، دیدید 
برجام تشکیل شد، اقتصاد هم درست نشد؛ اقتصاد 
به عوامل دیگری، عناصر دیگری احتیاج دارد؛ با این 

چیزها ]درست نمی شود[. ۹7/3/2

با توطئه ناامیدسازی مردم
 مبارزه کنید

مروری بر مطالبات رهبر انقالب از دولت برای بهبود وضع زندگی مردم

رهبر انقالب در دیدارهای متعــددی که با کارگزاران نظام و اعضای هیئت دولت داشــته اند توصیه ها و تذکرات 
متعددی را خطاب به آنان مطرح نموده اند که بخش قابل توجهی از این تذکرات در حوزه ی مســائل اقتصادی و 
معیشت مردم بوده است. در اطالع نگاشــت این هفته مروری گذرا داشته ایم بر برخی از مطالبات اقتصادی رهبر 

انقالب از دولت دوازدهم.

3- بخش های پیشران اقتصاد را تقویت کنید
در محیط اقتصادی کشور، بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران 
را دارند که اگــر آنها به حرکت بیفتنــد، کّل این مجموعه ی کار 
اقتصادی به حرکت می افتد؛ مثالً یکی اش مسئله ی مسکن است... 
یکی مسئله ی کشاورزی است، یکی مســئله ی حوزه ی خودرو 
است، یکی مسئله ی شرکت های دانش بنیان است، یکی مسئله ی 
لوازم خانگی است؛ اینها مسائلی است که در هر کشور حکم پیشران 
را دارند؛ روی اینها تکیه بشود؛ بخش های مختلفی که مسئول این 
بخش ها هستند هر چه ممکن است در این زمینه ها تالش کنند، 
کار کنند، این پیشران ها اگر به کار بیفتد، حرکت عمومی اقتصاد 

بکّلی متفاوت خواهد شد. ۹۸/5/30  

8- نقدینگــى را به طــرف تولید 
هدایت کنید

امروز همه می دانند نقدینگی در کشور به حّد 
خیلی زیادی رســیده؛ این نقدینگی می تواند 
بال باشــد، مایه ی توّرم باشــد، بــه هر جایی 
هجوم بکند مثل سیل ویرانگری کند، همین 
نقدینگی اگر هدایت بشــود به سمت تولید، 
می تواند مثل یک دریاچه یا مثل یک استخر، 
رحمت الهی باشــد؛ چرا هدایت نمی شــود؟ 
یکی از عللش این اســت که چون تولیدکننده 
دچار مشکل است، صرفه ی خودش را در این 

نمی بیند که کار تولیدی بکند. ۹۸/2/24

9- با سیاست ناامیدسازی مردم باید مبارزه شود
یک نکته ی بســیار مهم در اینجا این اســت که با سیاست 
ناامیدســازی و ایجاد توّهم بن بست در کشــور به شّدت باید 
مبارزه بشــود؛ این یک سیاســت خصمانــه ی آمریکایی و 
غربی است که در کشور احساس بن بســت به وجود بیاورند، 
ناامیدسازی کنند؛ انواع و اقســام کارها را هم برای این قضّیه 
می کنند؛ با این سیاست بایســت به جد مقابله بشود. تزریق 
احساس ناتوانی، ناامیدی، بیچارگی، سیاست قطعی دشمن 
است. هدف دشــمن این است که آن احســاس افتخاری را 
که ملّت ایران دارد، از او بگیرند؛ با شــایعه ، با دروغ، با درشت 
کردن ضعف ها، با کوچک کردن موّفقّیت ها و پیروزی ها این 

احساس را بگیرند. ۹7/3/2


