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این ها مایه ی افتخار ما است نه فقط برای خانواده برای کشور مایه ی افتخار است 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 شهادت 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 شــما مجاهدت این خانم]مادر شهید[ است. این روحیه ها 
خیلی با ارزش اســت.     94/10/7     *رهبر انقالب در تاریخ 94/10/6، 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 مسیحی، در عملیات علیه منافقین
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امام کالم

مراقب باشید مردم دوباره 
گرفتار ابرقدرت ها نشوند                           
امـروز پـدر پیـر شـما خمینـی از تمامـی 
شـما کارگران و صنعتگـران و متخصصان 
می خواهـد کـه بـا تمـام قـدرت مواظـب 

باشـید که دوبـاره مـردم مـا گرفتـار ابرقدرت هـا و قدرت هـا نشـوند. مشـکالت پس از 
جنگ یکی پـس از دیگـری رخ می نمایانـد، و نظام نوپـای مـا ان شـاء اهلل در مقابل آنها 
چون کوه ایسـتاده اسـت؛ و مـردم عزیز زیر فشـار چرخ هـای زندگی و اقتصـادی همان 
گونه که تا بـه حال بـرای خدا و دیـن او مقاومـت کرده انـد، بعد از ایـن نیز با تمـام توان 
اسـتقامت می کنند؛ و اّل همه زحمـات این سـالیان پـر درد و اضطراب و افتخـار از بین 
خواهـد رفت. هوشـیاری مـردم در وضـع فعلی یکـی از عوامـل پیـروزی آنان بـر باطل 

اسـت.    20 دی 1367 

رصدی گزارش

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

انقالبی گری اخالق عدالتخواهی اصول

رهبری خاطرات رهبری مطالبه

سعی کنید از پیغمبر و ائمه معصومین پیروی کنید
دختـر خوبـم! وارد شـدن بـه وادی تکلیـف الهی، بر شـما مبـارک باد. شـما 
اکنـون مخاطـب خـدای بـزرگ و مهربـان می باشـید، و ایـن شـرف عظیمی 
اسـت. سـعی کنیـد دسـتورات خـدا را یـاد بگیریـد و بـه آن عمـل کنیـد. 
ایـن، شـما را خوشـبخت و ارزشـمند و مفیـد بـرای دیگـران خواهـد کـرد. 
رهبران اسـالم یعنـی پیغمبـر و ائمـه ی معصومیـن علیهـم السـالم بهترین 
98/9/24 پیشـوایان اند؛ سـعی کنیـد آنهـا را بشناسـید و پیـروی کنیـد.     

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

بدانید کـه خواسـت و پیگیـری شـما اثـر دارد؛ ایـن تصور غلـط نبـادا به ذهـن بیاید 
کـه چـه فایـده دارد؛ نخیـر، کامـال فایـده دارد. اگـر مثـال شـعار عدالت خواهـی کـه 
حـاال یـک مسـئولی ایـن را بـر زبـان آورده، گفتـه می شـد، بعـد هـم تمام می شـد، 
کسـی در جامعـه پرچـم عدالت خواهی را به دسـت نمی گرفـت، مطمئن باشـید یک 
دولـت عدالتخواه و یـک گفتمـان عدالتخواهـی به وجـود نمی آمـد؛ شـماها کردید؛ 
کار شـما جوان ها بـود؛ بـه عنـوان جنبـش عدالت خواهی، به عنـوان طرح مسـئله ی 
عدالت خواهـی نمی خواهـم حـاال بـه یـک تشـکیالت خـاص اشـاره کنـم ایـن را در 
دانشـگاه ها جوان هـای مؤمـن، جوان هـای متعهـد، جوان هـای بـا مسـئولیت مطرح 
کردنـد، گفتنـد؛ وقتـی تکـرار شـد، بـه شـکل یـک گفتمـان عمومـی در می آیـد و 
نتیجـه اش را در گزینش های مـردم، در جهت گیری هـای مردم، در شـعارهای مردم، 

در انتخابـات مـردم نشـان می دهـد.   86/7/17 

انقالبی یعنی خود را درگیر حاشیه ها نکنیم پیگیری شما در گفتمان عدالت خواهی اثر دارد 
بعضـی خیـال می کنند وقتـی می گوییـم انقالبی، یعنـی بی نظم؛ نخیـر، اتّفاقـاً یکی 
از خطـوط اصلـی انقالبی گـری، نظم اسـت؛ منتهـا انقالبـی، یعنـی اینکـه خودمان 
را سـرگرم کارهـای حاشـیه ای و تشـریفاتی و زرق وبرقـی و ماننـد اینها نکنیـم؛ کار 
انقالبی یعنـی برای یـک مجـّوز ]راه هـا را کوتـاه کننـد[. عـّده ای از ایـن کارآفریناِن 
بااخـالص و متدیّـن، چنـدی پیـش آمدند بـا مـا مالقـات کردنـد و گفتند کـه برای 
مجّوِز یـک چیز کوچـک -که حاال اسـم آوردنـد و بنده نمی خواهـم جزئّیـات را بیان 
کنـم- باید انسـان از مثـاًل 20 یـا 2۵ جا مجـّوز بگیـرد؛ اینهـا کار غیر انقالبی اسـت. 
کار انقالبـی یعنی آن کسـانی کـه ضوابـط را تعییـن می کنند، بیاینـد راه هـا را کوتاه 
کننـد؛ راه هـای میان بُـر بگذارنـد جلوی پـای مردم، جلـوی پـای کارآفریـن، جلوی 
پـای کسـی کـه می خواهـد خدمـت بکنـد؛ کارهـای الزم اینها اسـت، ]مسـئولین[ 

دامـن هّمت به کمـر بزننـد و واقعـاً کار کننـد.     96/2/10

آنچه کـه در ایـن فاصلـه و در ایـن فرصت مهم اسـت، این اسـت کـه مردم عـالوه بر 
همت بر حضـور، همـت بـر انتخاِب خـوب هـم داشـته باشـند. همانطور کـه عرض 
کردیـم، یـک انتخاب خـوب، یـک انتخـاب درسـت، نه فقـط در طـول چهار سـال، 
گاهـی در طـول ده هـا سـال تأثیراتـش بـرای کشـور باقـی می مانـد. بـرای انتخاِب 
خوب بایـد فکر کـرد، بایـد معیارهـا را شـناخت. اجمـاالً معیـار اصلی این اسـت که 
کسـانی سـر کار بیاینـد کـه همتشـان بـر حفـظ عـزت و حرکـت کشـور در جهت 

هدف هـای انقـالب باشـد.  92/2/25 

نگاه مـان بـه تولیدکننـده، نـگاه مناسـب و درسـتی نیسـت. مـن عـرض می کنـم 
نـگاه مجموعـه ی دولـت و مسـئولین کشـور بـه آن فـرد تولیدکننـده، باید نـگاه به 
یـک رزمنـده باشـد؛ مگـر نمی گوییـد »جنـگ اقتصـادی«، رزمنـده ی ایـن جنگ 
اقتصادی کیسـت؟ آن کسـی که اقتصاد داخلـی را تقویـت می کند؛ اقتصـاد داخلی 
هم عمدتـاً بـا تولید تقویـت می شـود؛ پـس ایـن تولیدکننده را شـما به چشـم یک 

رزمنده نـگاه کنیـد.   98/5/30  

یکی از خصوصّیات آن رژیم فاسد، دیکتاتورِی سیاه و خفقان عجیب علیه مردم، با 
قساوت آمیزترین روش ها ]بود[ که ممکن است در جاهای دیگری از کشورها هم 
وجود داشته باشد. در اینجا خود ما از نزدیک مشاهده کردیم که چه می کردند و 
چه رفتاری داشتند با آحاد مردم... خصوصّیت دّوم، وابستگی ذلّت آمیزی بود که 
اینها به قدرت های خارجی داشتند. حاال در این کتاب هایی که برای تبرئه و بیگناه 
نشان دادن رژیم خبیث پهلوی می نویسند، این را منکر می شوند، که ]البّته[ قابل 
انکار نیست. رضاخان به دستور انگلیسی ها آمد، به دستور انگلیسیها هم رفت... 
خصوصّیت سّوم این رژیم خبیث، فساد بود. انواع فساد، از فسادهای جنسی بگیرید 
که مبتال به تقریباً همه ی درباریها و دوروبریها و مانند اینها بود که دیگر حاال 
داستان هایش شرم آور است. آن روز خیلی از آحاد مردم هم می دانستند، اگرچه 

جرأت نمی کردند بر زبان بیاورند. گاهی از قلم خارجیها درمی رفت.  93/10/17 

شـما بدانیـد، ایـن فکـر، ایـن خـط، ایـن راه و ایـن حادثـه ی عظیمی کـه امـروز در 
این جـا اتّفـاق افتـاده، چیزی نیسـت کـه دشـمن ها بتواننـد بـا این گونـه تدابیر آن 
را از حرکـت و پیشـرفت بـه جلـو بـاز دارنـد. خودشـان هم معتـرف هسـتند. گاهی 
یکبـار بـه یـک مناسـبتی انـدک امیـدی پیـدا می کننـد و خیـزی برمی دارنـد؛ اما 
بـاز دوبـاره می بیننـد فایـده ای نکـرد. خودشـان هـم می گوینـد، االن هـم دارنـد 
می گویند. از ایـن محافل، خبرهـای فراوانـی پیش ما می آیـد. در محافـل گوناگون، 
بعضـی از گویندگانشـان، بعضـی از صاحب نظرانشـان، اظهـار یـأس می کننـد و 
می گوینـد: نشـد، نمی شـود. واقعـاً هـم نخواهـد شـد و نمی  شـود. ایـن حرکـت 
عظیـم را نمی تواننـد متوّقف کننـد. منتها آنچـه که مـن می خواهـم در تکمیل این 
»نمی شـود« به شـما بگویـم، این اسـت کـه: چرا نمی شـود؟ چون اندیشـه درسـت 
اسـت؛ مخاطبـان مخلـص و سـالم و مؤمنـی هـم دارد و کمربسـتگاِن بـا عالقـه و با 
اخـالص و پُرشـوری هم در سرتاسـر کشـور دارد و شـما جـزو آنها هسـتید. این یک 

وظیفه ی سـنگین بـرای جوانـان مؤمـن اسـت.  79/6/10  

یک انتخاب خوب گاهی ده ها سال تأثیراتش باقی می ماند

به تولیدکنننده به چشم یک رزمنده نگاه کنید

رضاخان به دستور انگلیسی ها آمد
 به دستور انگلیسی ها هم رفت

حفظ نظام وظیفه سنگینی است که بر دوش شماست 

یــک روز پســرم مصطفــی را کــه دوســاله بــود، بــه زنــدان آوردنــد. یکــی از ســربازان 
دوان دوان آمــد و گفــت: پســر شــما را آورده انــد. بــه در زنــدان نــگاه انداختــم، دیدم 
ــی  ــد. مصطف ــن می آی ــوی م ــه س ــه و ب ــل گرفت ــی را بغ ــران مصطف ــی از افس یک
ــودم،  ــی از او دور ب ــی طوالن ــه مدت ــت اینک ــه عل ــودک، ب ــیدم. ک ــم و بوس را گرفت
مــرا نشــناخت؛ لــذا بــا چهــره ای گرفتــه و اخم کــرده و حیــرت زده بــه مــن 
می نگریســت! ســپس زد زیــر گریــه. بشــدت می گریســت. نتوانســتم او را آرام کنــم. 
لــذا او را دوبــاره بــه افســر دادم تــا بــه همســرم و بقیــه - کــه اجــازه ی دیــدار بــا مــن 
را نداشــتند - بازگردانــد. ایــن امــر بــه قــدری مــرا متأثــر ســاخت کــه تــا چنــد روز 

ــی کــه لعــل شــد  ــودم.   خــون دل بعــد نیــز همچنــان دل آزرده ب

زن و شـوهر، مثـل دو هم سـنگر و مثـل دو شـریک اند. بایـد بـا هـم همـکاری کنند 
و بداننـد کـه از نظـر اسـالم، زن و مـرد هـر دو پیـش خـدای متعـال حقوقـی دارند. 
خداونـد مرد را بـرای کاری آفریـده، زن را هـم بـرای کاری. از نظر تقـوا و معنویت، نه 
مرد بـر زن ترجیـح دارد، نـه زن بـر مرد. هرکـدام تقوایشـان بیشـتر بـود، پیش خدا 
عزیزتر اسـت. این گونه نباشـد که مثل بعضـی از محیطهـای جاهلی، مرد بـه زن زور 
بگویـد و او را به کلـی از حـوزه ی زندگـی و تصمیم گیری خـارج کند؛ یـا مثل بعضی 
از دسـتگاه های جاهلـی دیگر، کـه از اروپا یـاد گرفته اند، زن هـا مرد را تحقیـر و ذلیل 
کنند و بـر او سـوار شـوند. اینطـور هـم نبایـد باشـد؛ بلکه بایـد، مثـل دو رفیـق، دو 

همسـنگر، دو شـریک و دو همکار باشـند.    71/10/17 

بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل 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 
همه ی دوران ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع 
شد، رفت وآمد نفت مشکل شد، فالن مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه  چیز بر 
محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود. 
این جمله را در اینجا گفتم به خاطر اینکه ولو محیط نظامی، محیط اقتصادی نیست، 
اّما اهّمّیت امنّیت برای همه ی بخش ها معلوم بشود؛ حّتی برای مسئله ی اقتصاد که 

علی الّظاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی و سپاهی ارتباطی ندارد.   96/8/3 

روزی که پسرم من را نشناخت!  مثل دو هم سنگر، مثل دو شریک  اقتصاد هم بایستی امن بشود 

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

   این شماره تقدیم می شود 
به روح مطهر شهید روبرت الزار

قدرتمنـدان زورگـو و تجاوزگـر، 
هفتـه

یکـی از سالح هاشـان ایـن اسـت 
کـه در کشـورهائی »بی ثباتـی« 
را شـما  آن  نمونـه ی  کـه  کننـد،  ایجـاد 
منطقـه ی  در  هـم  می کنیـد؛  مشـاهده 
خودمـان، و هـم در مناطق دیگر ایـن دنیای 
بـزرگ. می بینیـد کـه قدرتمنـدان هـر جـا 
توانسـته اند، هـر جـا در کشـوری طمعـی 
ورزیده انـد، برای اینکه سـلطه ی خـود را در 
آن کشـورها و در آن مناطـق مسـتقر کنند، 
بین مـردم آن کشـور یـا مـردم آن کشـور با 
کشـور همسـایه، بی ثباتـی ایجـاد کردنـد؛ 
ایجـاد اختـالف کردنـد، ایجـاد درگیـری 
کردنـد، تـا بی ثباتـی در نظام هـا بـه وجـود 

بیاید. 91/7/24

   دشـمن می خواهـد کشـور ثبـات 
خـود را از دسـت بدهـد

اسـالمی،  نظـام  ثبـات  و  کشـور  ثبـات 
بزرگ تریـن فرصتـی اسـت کـه امـروز در 
اختیـار ملـت ایـران و مسـؤوالن قـرار دارد. 
دشـمنان می خواهنـد کشـور ثبات خـود را 
از دسـت بدهـد. در یک کشـور بی ثبـات، نه 
کار علمی می شـود کـرد و نـه کار اقتصادی؛ 
نه کار فرهنگی می شـود کـرد و نـه می توان 
از حقـوق ملـت دفـاع کـرد؛ همچنان کـه 
نمی شـود عزت ملـت را در دنیا حفـظ کرد... 
مراکز اسـتکباری عالم دوسـت ندارند کشور 
مـا »بـا ثبـات« باشـد؛ می خواهنـد تالطـم 
در کشـور ایجـاد کننـد. بدانیـد، و می دانید، 
کـه همـه ی تـالش خـود را می کننـد برای 
»بحران آفرینـی«؛ ایجـاد »تالطـم« و ایجاد 
»آشـوب«؛ همچنان که کردند. در تابسـتان 
سـال 82 همـه ی دسـتگاه های جاسوسـی 
وابسـته بـه صهیونیسـم و آمریـکا بسـیج 
شـدند بـرای این کـه کشـور را بـه آشـوب 
بکشـند؛ امـا آگاهـی و هوشـیاری مـردم و 
تـالش مجاهدت آمیـز خدمتگـزاران آنهـا، 

دسـت رد به سـینه ی همه ی ایـن توطئه ها 
زد و نگذاشـت. 83/1/2 سـعی کردنـد ایـن 
ثبـات را از داخـل بـه هـم بریزنـد. هـم در 
سـال 78، هـم در سـال 88 - با فاصلـه ی ده 
سـال - نقشـه و توطئه ی دشـمن یـک جور 
بـود. در هـر دو مورد سعی شـان این بـود که 
بتواننـد ثبـات سیاسـی را در کشـور بـه هم 
بزنند؛ سعی شـان این بـود که تالطـم ایجاد 
کنند؛ این آرامـش عمومی را، این ثبـات را از 
این ملـت بگیرنـد.  یک وقـت در میـان یک 
ملتـی تالطم هسـت، آرامـش وجود نـدارد؛ 
همه نسـبت به هـم بدبیـن، همه نسـبت به 
یکدیگـر سـتیزه گر؛ دسـتگاه های حاکم در 
مقابل مـردم، مـردم در مقابل دسـتگاه های 
حاکـم؛ یـک چنیـن کشـوری کـه دارای 
امنیـت نباشـد، نمی تواند نـه در علـم، نه در 
اقتصـاد، نـه در صنعـت، نـه در عـزت ملـی، 
خـودش را بـه پیـش و بـه جلـو بکشـد؛ امـا 
وقتـی اسـتقرار و امنیـت و آرامـش در یـک 
کشـور بود، ملـت فرصـت پیـدا می کند که 
آمادگی هـای خـود را، اسـتعدادهای خود را 

بـروز دهـد. 91/7/24

ــی  ــای سیاسـ ــردم از دعواهـ    مـ
ند خســـته ا

در  خواهـران!  بـرادران!  مـن!  عزیـزان 
سرتاسـر کشـور، امروز ما احتیـاج داریم به 
»اتحاد و یکپارچگـی«. بهانه های اختالف 
قضیـه ای  یـک  در  گاهـی  اسـت.  زیـاد 
سـلیقه ی یک نفـر، دو نفـر با هم یکسـان 
اختـالف  بهانـه ی  نبایـد  ایـن  نیسـت؛ 
بشـود. گاهـی در کسـی یـک گرایشـی 
هسـت، در دیگـری نیسـت؛ ایـن نبایـد 
مایـه ی اختالف بشـود. آراء، نظـرات، همه 
محترمند. اختـالف در درون، منازعه ی در 
درون، موجـب فشـل می شـود. قـرآن بـه 
مـا تعلیـم می دهـد: »َواَل تََناَزُعوا َفَتْفَشـُلوا 
َوتَْذَهـَب رِیُحُکـْم«. اگـر منازعـه کنیـم، 

سـر مسـائل گوناگون - مسـائل سیاسـی، 
مسـائل اقتصـادی، مسـائل شـخصیتی - 
دسـت به یقه شـویم، دشـمن مـا جـری 
می شـود. یک مقـدار از جرأتی که دشـمن 
در سـال های گذشـته پیدا کرد، بـه خاطر 

اختالفـات بـود. 91/1/1
مـردم از دعواهـای سیاسـی و اختالفـات 
سیاسـی و من خوبـم و تو بدی خسـته اند؛ 
مـردم ایـن چیزهـا را دوسـت نمی دارنـد. 
در کشـور کارهـای زیادی هسـت کـه باید 
انجـام بگیـرد؛ کارهـای زیـادی هـم انجام 
گرفتـه اسـت. مشـکالت فراوانـی وجـود 
دارد کـه بایـد برطـرف شـود؛ گره هایـی 
هسـت کـه بایـد بـاز شـود. در کشـور باید 
فسـاد ریشـه کن شـود؛ تبعیض نباشـد؛ به 
طبقه ی مسـتضعف و محـروم - بخصوص 
مسـتضعفیِن بی دسـت و پا - به طـور ویژه 
توجه شـود؛ اینها وظایف اسـالمی ماست؛ 
وظایفی اسـت که قانون اساسـی بـر دوش 
همه ی مسـئوالن کشـور گذاشـته اسـت؛ 
هیچ کـس نمی توانـد خـود را از ایـن کارها 
برکنـار بـدارد. دعواهای لفظی، شـعارهای 
و  از مفاهیـم مبهـم  اسـم  لفاظی گونـه، 
بی سـروته آوردن، مشـکل مـردم را حـل 
نمی کنـد؛ مـردم احتیـاج دارند بـه این که 
در میـدان عمـل و کار، بـا لجن هایـی کـه 
نمی گـذارد ایـن دریاچـه ی مصفا طـراوت 
الزم را داشـته باشـد، مبارزه شـود. کسـی 
کـه سـر کار می آیـد - هر کـس باشـد، هر 
شـعاری داده باشـد، هـر حرفـی در مقـام 
ادعا به مردم زده باشـد - اولیـن وظیفه اش 
این اسـت که برای گره گشـایی مشـکالت 
مردم آسـتین همـت بـاال بزند؛ همـکاران 
خـودش را از کسـانی کـه مؤمـن بـه حـق 
مردم و مؤمـن بـه کارآیی نظـام جمهوری 
وارد  کنـد؛  انتخـاب  هسـتند،  اسـالمی 
میـدان عمل شـود و بـرای مـردم کار کند. 

84/3/2۵

ـــش  ـــور آرام ـــات، کش ـــا انتخاب    ت
داشـــته باشـــد

دسـتهایی در کار اسـت تا سِر مسـائل هیچ 
و پـوچ، عـّده ای را بـه جـان هـم بینـدازد و 
سـر موضعگیریهـای گوناگـوِن حزبـی و 
جناحی و گروهـی و گاهی گروهکـی، افراد 
را بـا همدیگـر مسـأله دار کنـد. 81/4/26 
همت شـان ایـن اسـت کـه بیـن قـوای 
تصمیم گیـری  جریانهـای  بیـن  کشـور، 
در کشـور نـزاع و اختـالف و دعـوا ایجـاد 
کننـد. ایجـاد شـکاف و رخنـه در بافـت 
کشـور-  کلـی  فرماندهـی  یکپارچـه ی 
یعنـی همیـن مجموعـه قـوای سـه گانه 
کـه دارنـد بـر امـور کشـور فرماندهـی و 
حکمرانـی می کننـد- یکـی از آرزوهـای 
بزرگی اسـت کـه سال هاسـت بـرای ضربه 
زدن و شکسـت دادن جمهـوری اسـالمی، 
دشـمنان جمهـوری اسـالمی دارنـد ایـن 
نقشـه اش را تعقیـب می کننـد. 87/3/21 
البته مسئولین کشـور، با تدبیر، حواسشان 
هسـت؛ مـن هـم تأکیـد می کنـم؛ هـم به 
مسـئولین قوه ی مجریه، هم به مسـئولین 
قـوه ی مقننـه، هـم بـه مسـئولین قـوه ی 
قضائیـه، کـه مراقـب باشـند بدخواهـان و 
دشـمنان بـا توطئـه ی خـود نتواننـد ایـن 
آرامشـی را که در سـطح کشـور وجود دارد 
- کـه نشـانه ی بزرگ ترین اقتـدار این ملت 
اسـت، کـه می توانـد همـه ی خیـرات را به 
طـرف آنهـا جلـب کنـد - به هـم بزننـد. ما 
در چند ماه بعـد از این، مسـئله ی انتخابات 
را داریـم. تـا قبـل از انتخابـات و در خـود 
انتخابـات، بایـد همـت همـه ی مسـئولین 
ایـن باشـد کـه آرامـش سیاسـی کشـور را 
حفـظ کننـد؛ نگذارنـد فضـای سیاسـی 
کشـور، جنجالـی و متالطم شـود؛ این جزو 
چیزهائی اسـت که هوشـمندی مسـئوالن 
کشـور ان شـاءالّل بایـد بتواند ایـن را تحقق 

 91/7/24 ببخشـد. 

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 مشکِل اساسی کشور است. 
خب، ما برای اینکه بتوانیم این مشــکالت را برطرف 
کنیــم، در درجــه ی اّول چند چیز را بایســتی قلباً 
تصدیق کنیم: اّول اینکه بدانیم مشکل اقتصاد کشور با 
تکیه ی به ظرفّیت های فراوان داخلی قابل حل است؛ 
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 استفاده  نشده است. 97/3/2

2- با خیانت های اقتصادی
 برخورد کنید

برخورد قاطع با متخلّف؛ وقتی کسی تخلّف می کند، برخورد قاطع کنید. وقتی شما ارز 4200 تومانی را 
ـ بانک، نه داّلل!  می دهید به بانک که به مردم و به آن کسانی که معّین شــده داده بشود، بعد این بانکـ 
ــ این ارز را می فروشــد 6000 تومان -که این را آقای رئیس جمهور گفتنــد به بنده- خب این برخورِد 
فوری الزم دارد، برخورد آنی الزم دارد. اینها واقعاً دیگرخیانت ]اســت؛[ 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.97/4/24
مردم و ناامید شدن دشمن از اثرگذارِی حربه ی تحریم ببندید که نتیجه ی آن، گره گشایی پایدار از زندگی از این دو بخش، راه حل هــای خردمندانه ای را به کار تحریم های ظالمانه ی آمریکا«. در مواجهه با هر یک کشــور« مربوط است و بعضی به »مســائل ناشی از مشکالت، به »چالش های درونی و ساختاری اقتصاد مشکالت اقتصادی کشــور دو جور است:  بعضی از زندگی مردم« قرار دهید 4- هدف تان را »گره گشایی پایدار از 

باشد. 97/7/19

5- مطلقاً از کاالی خارجی 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 هــای 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.97/3/2

6- به روبان و قیچی 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 تماشــا 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. 97/4/24

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 نزنیــم؛ ]اینکه[ بگوییم »اگر 
برجام شــد، اقتصاد مردم خوب خواهد شد، اگر برجام 
نشد اقتصاد خراب خواهد شد«، 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 شــد، دیدید برجام تشکیل شد، اقتصاد 
هم درست نشد؛ اقتصاد به عوامل دیگری، عناصر دیگری 

احتیاج دارد؛ با این چیزها ]درست نمی شود[. 97/3/2

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 اگر آنها به حرکت بیفتند، کّل این مجموعه ی کار اقتصادی 
به حرکت می افتد؛ مثالً یکی اش مســئله 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. 98/5/30  

8- نقدینگی را به طرف تولید هدایت 
کنید

امروز همه می دانند نقدینگی در کشــور به حّد 
خیلی زیادی رسیده؛ این نقدینگی می تواند بال 
باشد، مایه ی توّرم باشد، به هر جایی هجوم بکند 
مثل ســیل ویرانگری کند، همین نقدینگی اگر 
هدایت بشود به سمت تولید، می تواند مثل یک 
دریاچه یا مثل یک اســتخر، رحمت الهی باشد؛ 
چرا هدایت نمی شود؟ یکی از عللش این است که 
چون تولیدکننده دچار مشــکل است، صرفه ی 
خودش را در این نمی بیند که کار تولیدی بکند. 

98/2/24

9- با سیاست ناامیدسازی مردم باید مبارزه شود
یک نکته ی بســیار مهم در اینجا این اســت که با سیاســت 
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 دشمن این اســت که آن احساس افتخاری را که 
ملّت ایران دارد، از او بگیرند؛ با شایعه ، با دروغ، با درشت کردن 
ضعف ها، با کوچک کردن موّفقّیت ها و پیروزی ها این احساس 

ویرانیرا بگیرند. 97/3/2 خاندان


