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ایرانی خانواده

ضربه ای که اسالم از 
خشکه مقدس ها خورده است                             
امروز عده ای با ژســت مآبی چنان تیشــه به 
ریشه ی دین و انقالب و نظام می زنند که گویی 

وظیفه ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان 
و مقدس نمایان احمــق در حوزه های علمیه 
کم نیســت. طالب عزیز لحظه ای از فکر این 
مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، اینها 
مرّوج اسالم آمریکایی اند و دشمن رسول اهلل... 

آن قدر که اســالم از این مقدسین روحانی نما 
ضربه خورده اســت، از هیچ قشر دیگر نخورده 
اســت و نمونه ی بارز آن مظلومیــت و غربت 
امیرالمؤمنین - علیه الســالم- کــه در تاریخ 

روشن است.   67/12/3

اخالق درس

یک زندگی پر شور و 
سراسر مبارزه  

خانه دل هایمان را هم بتکانیم

حزب اهلل این است

خودجوش و خودکار باشید
آنچه مــا از بّچه های دانشــجو، از شــما 
جوان های عزیز که من خیلی به شــماها 
واقعاً  عالقه مندم، انتظار داریم این اســت 
که شــماها باید خودجوش باشید، باید 
خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که 
شما را به کار وادار کنند... بعضی ها هستند 
در اندیشه ورزی پیشرو هستند، بعضی ها 

در حرکت های اجرائی پیشــرو هستند؛ 
هرکدام در هر قســمتی که توانایی اش را 
دارید بایستی خودجوش و خودکار باشید؛ 
مثل مبارزات مبارزین زمــان طاغوت... 
توطئه ی نومید کردن نسل جوان با همین 
حرکت ها که نشــاط آفرین و امیدآفرین 

است، از بین می رود.   ۹۸/3/1

یکی از اساسی ترین ]کارها[ اهتمام به حفظ محیط خانواده و انس خانوادگی است؛ که این به 
عهده ی کدبانوی خانه است.  مادر می تواند فرزندان را به بهترین وجهی تربیت کند. تربیت فرزند 
به وسیله ی مادر، مثل تربیت در کالس درس نیست؛ با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، 
با نوازش است، با الالئی خواندن است؛ با زندگی کردن است. مادران با زندگی کردن، فرزند تربیت 
می کنند. هرچه زن صالح تر، عاقل تر و هوشمندتر باشد، این تربیت بهتر خواهد شد. بنابراین برای 

باال رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان، در کشور باید برنامه ریزی شود.    ۹2/2/11

تربیت مادرانه، مثل تربیت در کالس درس نیست

روز مسئله

تاریخی بازخوانی

250 ساله انسان

ما به درس های بعثت برای همیشه نیازمندیم؛ 
بعثت فقط یک حادثه ی تاریخــی برای یک 
برهه ی معّینــی از زمان نبود؛ بــرای همه ی 
دوران تاریخ اســت. یک درس از مجموعه ی 
عظیِم درس های بعثت، این اســت که بعثت 
برای مقابله ی با »جاهلّیــت« آمد... جاهلّیت 
فقط به معنای فقدان علم نیست؛ در تعبیرات 
اسالمی و در ادبیات اسالمی، جاهلّیت معنای 
بسیار وســیع تری دارد؛ بخشــی از جاهلّیت، 
فقدان علم و نداشتن علم است اّما جاهلّیت به 
معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمّیت 
نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی؛ 
این می شود جاهلّیت. جاهلّیت یعنی جوامع 
انسانی، تحت تأثیر تمایالت شهوی و غضبِی 
عمدتاً فرمانروایان خود به شــکلی دربیاید که 
فضائل در آن گم بشود و رذائل حاکم بشود؛ این 

می شود جاهلّیت.  2۶/2/13۹۴

جاهلیّت فقط به معنای 
فقدان علم نیست

اگر علما نبودند و انگیــزه ی دینی نبود، قطعاً 
نهضت ملّی شدن صنعت نفت پیش نمی رفت؛ 
این را همــه بدانند. در مقّدمــه ی این نهضت 
آیت اهلل کاشانی بود. پشتیبان او مرجع تقلیدی 
مثل مرحوم آسّید محّمدتقی خوانساری در قم 
بود. مرّوجان این فکر، یــک جمعی در قم و در 
مشهد ما یک عالم دینی، یک منبرِی درجه ی 
یک و یک فّعــال مذهبی گوینــده ی متفّکر 
درجه ی یک ]بودنــد[؛ اینها مرّوجین نهضت 
ملّی بودند، مــردم به خاطر دیــن آمدند. بعد 
که مرحوم کاشانی را جدا کردند، علما را طرد 
کردند، مذهبی ها را کنار گذاشــتند، مصّدق 
شکست خورد. تا دین بود، تا عنصر ایمان دینی 
بود، حرکت به جلو بود؛ وقتی این ]عنصر[ از آن 
گرفته شد، حرکت متوّقف شد، شکست خورد، 
تبدیل به عکس شــد. یــک آمریکایی با یک 
چمدان اسکناس آمد در تهران و همه ی قضایا 

را به هم زد. . ۹5/10/1۹

نوروز باستانی تبدیل شد به 
نوروز ایرانی

من در این منطقه ]دهالویه[، مردمی را دیدم که عمر خود را در همین منطقه گذرانده بودند 
- برادران و خواهران عرب - و با شجاعت، با جانفشانی و وفاداری خود به اسالم و ایران عزیز، 
آن چنان ایستادگی ای کردند که همه ی محاسبات دشمن بعثی و پشتیبانان خارجِی او، غلط 
از آب درآمد. من در این منطقه، جوانان غیور این کشــور را مشاهده کردم که از اکناف این 
کشــور پهناور و بزرگ، از آغوش خانواده ها، از زندگی راحِت در کنار پدر و مادر، دل بریده 

۸5/1/5 بودند تا به اینجا بیایند و از مرزهای شرف و عزت ایران اسالمی دفاع کنند.   

آمدند تا از مرزهای شرف و عزت دفاع کنند

حضور رهبر انقالب در یادمان شهدای دهالویه و
 سخنرانی در جمع مردم دشت آزادگان، حمیدیه و بستان 5 فروردین ۸5

...

البالغه نهج

در حرکت زندگی، مقطع قــرار دادن خیلی 
خوب است. اگر زندگی همین طور یکنواخت 
ادامه پیدا کند و انسان به مقاطع جدید نرسد، 
قاعدتــاً به فکر نوســازی و نــوآوری نخواهد 
افتاد... همچنان که رســم است بین ما و بین 
دیگر مردم دنیا که وقتی سالشان نو می شود، 
لباس ها را نو می کنند، خانه را نو می کنند؛ که 
خب، بین ما خانه تکانی و اینها معمول است... 
جدید بودن مقطع این فایده را دارد که انسان 
این فرصت را پیــدا می کند که بــه کارهای 
گذشته و آینده ی خود فکر کند؛ یعنی بگوید 
خب، حــاال این ســالی که گذشــت، ما این 
اشکاالت را داشــتیم؛ از این سال شروع کنیم 
درســت کردن، اصالح کردن. در همه ی امور 
زندگی، این معنا می آید. به نظر من اولی ترین 
نقطه ای که انســان خوب است به فکر بیفتد، 

رابطه ی خودش با خداست.   ۹0/1/23

به مناسبت شهادت امام کاظم)ع(

به مناسبت عید بزرگ مبعث

در روایت هســت کــه موســی بن جعفر)ع( 
مدتی... تحــِت تعقیب دســتگاه های حاکم 
وقت و مورد تجسس جاســوس ها، از این ده 
به آن ده، از آن ده به ایــن ده، با لباس مبدل 
و ناشناس ]زندگی می کرده اند[... این زندگی 
پرماجــرای موســی بن جعفر)ع( یک چنین 
زندگی اســت، که شــما ببینید این زندگی 
چقدر زندگی پر شــور و پر هیجانی است. ما 
امروز نگاه می کنیم، موسی بن جعفر)ع( خیال 
می کنیم یک آقای مظلوم، بی ســروصدای 
ســربه زیری در مدینه بود و رفتند مأمورین 
این را کشــیدند، آوردند در بغداد یا در کوفه 
در فالن جا یا بصره زندانــی کردند، بعد هم 
مســموم کردند و از دنیا رفت، همین و بس. 
قضیه این نبود. قضیه یک مبارزه ی طوالنی، 
یک مبارزه ی تشــکیالتی، یک مبــارزه ای با 
داشــتن افراد زیاد بود. در تمام آفاق اسالمی 
موسی بن جعفر)ع( کسانی داشــت که به او 

عالقه مند بودند.  ۶۴/1/23
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اطالع نگاشت

زندگی اجتماعی همواره با خوشــی ها و ناخوشی های 
مختلفی همراه اســت. حوادثی خوشــحال کننده و هفتـه

ناراحت کننده. اما مهم تر از خوشــی یا ناخوشــی این 
حوادث، »چگونگی مواجهه ی« انسان با آنها است. بعضی 
انسان ها به محض مواجه شدن با یک رخداد به ظاهر ناگوار و تلخ، خود 
را می بازند و منفعل می شوند، برخی دیگر هم به جای انفعال، رویکرد 
فعاالنه گرفته و سعی می کنند از آن حادثه ها، پله ای بسازند برای ورود 

به یک مرحله ی باالتر. 
در سال 98 هم مانند همه ی سال های دیگر، مردم ایران با حوادث و 
رخدادهای تلخ و شیرینی مواجه شــدند. وقوع سیل و خرابی های 
گسترده در چندین استان در نخستین روزهای سال، انهدام پهپاد 
فوق مدرن آمریکایی توســط نیروی هوافضای سپاه پاسداران، سفر 
شینزو آبه به ایران برای وســاطت مذاکره با آمریکا، توقیف نفتکش 
ایرانی توســط نیروهای انگلیســی و به تبع آن اقدام متقابل ایران 
در توقیف نفتکش انگلیسی، حمله ی موشــکی به پاالیشگاه نفتی 
آرامکوی عربستان توســط انصاراهلل یمن، باز شدن مرز استراتژیک 
بوکمال-القائم، اعمال سیاســت  فشــار حداکثری توسط مقامات 
آمریکایی علیه مردم ایران، آشوب آبان ماه، شهادت سردار پرافتخار 
ایرانی حاج قاسم سلیمانی توســط آمریکایی ها، تشییع میلیونی و 

بی نظیر پیکر آن شهید مطهر و یارانش، حمله به عین االسد، سقوط 
تلخ هواپیمای اوکراینی، سخنرانی تاریخی رهبرانقالب در نماز جمعه 
بعد از هشت سال، و هفته های اخیر هم ورود ویروس کرونا به کشور، 
همه و همه اتفاقات و حوادث مهمی اســت که در سال 98 به وقوع 
پیوست. رهبر انقالب به عنوان حکیمی دینی و الهی و سیاستمداری 
برجسته، در نسبت با این حوادث، اقدامات و کنش های مختلفی را در 

طول این یک سال انجام داده اند که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
1- نامگذاری سال، برای حل مشکالت واقعی مردم

نامگذاری ســال ها گرچه یک وجه آن، وجه »نمادین« اســت، اما از آن 
مهم تر دارای وجوه کارکردی و اجرایی، برای توجه دادن ذهن ها و عقل ها، 
به سمت یک مسأله ی مهم در آن مقطع تاریخی است. به همین علت، 
سال 98 را رهبر انقالب سال »رونق تولید« نام نهادند، چرا که در »جنگ 
اقتصادی« دشــمن علیه مردم ایران، مهم ترین موضوعی که به عنوان 
باطل السحر کید دشــمن نقش ایفا می کند، رونق گرفتن تولید داخلی 
است. از طریق رونق یافتن تولید داخلی، هم مشکل بیکاری و رکود حل 
خواهد شد، و هم مشکل تورم و مشکالت معیشتی مردم. در ماه آبان نیز 
رهبر انقالب دیدار مفصلی با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
داخلی داشته و مجددا تأکید بر این موضوع داشتند که راه برون رفت از 

تحریم ها، توجه به تولید و تولیدکنندگان داخلی است.

2- صیانت از خط اصلی انقالب
مهم ترین وظیفه ی رهبری، صیانت از خط اصلی انقالب، و جلوگیری از 
انحراف در مسیر مستقیم آن است. رهبر انقالب نیز در سال 98 همین 
کارکرد را عهده دار بودند. مثال در ماجرای آشوب های سازماندهی شده ی 
آخر آبــان، وقتی کــه گروهی از افراد ســعی داشــتند بــا روش های 
غیرمسالمت آمیز و همراه با خشونت، دولت را از اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین منصرف کنند، رهبر انقالب با ورود به موقع و به هنگام خود، و دفاع 
از مصوبه ی ســران قوا در این باره و حمایت از ساختارهای قانونی کشور، 
عمال خط آشوب و آشــوبگران را خنثی کردند، به طوری که به تصریح 
مراکز معتبر افکارسنجی، بعد از سخنرانی رهبر انقالب در درس خارج 
پیرامون این ماجرا و روشن شدن ابعاد آن، اکثریت قریب به اتفاق مردم، 
کنار کشیده و آشوب برخالف کشورهای عراق و لبنان، ظرف چند روز 

به اتمام رسید. 
3- خنثی کردن نقشه عملیاتی دشمن

پروژه ی اصلی مقامات آمریکایی در یکی دو سال اخیر، بازگرداندن 
ایران به »میز مذاکره«، و به تبع آن از بین بردن »مؤلفه های قدرت« 
جمهوری اسالمی بود. »سیاست فشــار حداکثری« که به کّرات در 
گفتار آمریکایی ها بیان شــد نیز در حقیقت، ابزاری برای کشاندن 
ایران به میز مذاکره بود. آمریکایی ها که برای رسیدن به این هدف، 
از سیاســت معروف »هویج و چماق« پیروی می کردند،  در اقدامی 
هماهنگ، نخست وزیر ژاپن، شــینزو آبه را واســطه قرار دادند که 
پیام آمادگی خود برای انجام مذاکره با  ایران را به رهبر انقالب ابالغ 
کند. رهبر اانقالب اما در آن دیــدار، در واکنش به این موضوع چنین 
فرمودند: »جمهوری اسالمی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و 
تجربه ی تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه 
تکرار نخواهد کرد، زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی، مذاکره تحت فشار را 

نمی پذیرد.« ۹۸/3/23
۴- حراست از عزت و اقتدار کشور

در نخستین ساعات بامداد پنجشــنبه، ۳0 خرداد 98، یک فروند پهپاد 
جاسوسی گلوبال هاوک متعلق به نیروی دریایی آمریکا بعد از تجاوز به 
حریم هوایی جمهوری اســالمی ایران در استان هرمزگان، هدف آتش 
پدافند نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اســالمی قرار گرفت و 
سرنگون شد. مقامات آمریکایی که در مخیله ی خود، تصور چنین اقدام 
مقتدرانه ای را نداشتند، حســابی دچار یأس و سرگشتگی شدند. چند 
ساعت بعد از حادثه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نوشت: »ایران 
مرتکب اشتباه بسیار بزرگی شــد.« همه منتظر اقدام آمریکا بودند اما 
بعد، خبری منتشر شد که ترامپ از تصمیم خود، به دلیل عواقب بدتری 
که ممکن بود برای آمریکا داشته باشد، منصرف شده است. لئون پانه تا، 
وزیر اسبق دفاع آمریکا در مصاحبه با روزنامه ی آلمانی اشپیگل در این باره 
گفت: »وقتی که من در وزارت دفاع بودم، همیشه پیش بینی می کردیم که 
اگر شما، اهدافی اعم از سایت های موشکی یا تأسیسات یا دیگر اهداف در 
ایران را هدف قرار دهید، ایران قطعا با شلیک موشک به پایگاه های نظامی 
ما در خلیج ]فارس[ یا اسرائیل واکنش نشــان خواهد داد. آنها سیستم 

3 موشکی کارآمدی دارند.«

2

به شهدای حرم -شهدای دفاع از حریم اهل بیت )علیهم الّسالم(- به طور ویژه افتخار می کنیم. علّت هم این است که در زمان دفاع مقّدس، دائماً جوان ها 
را تشــویق می کردیم که برای دفاع مقّدس بروند. خب جوان ها هم می رفتند و در راه خدا جانشان را کف دستشان می گرفتند و شهید می شدند... امروز 
آن کســانی که برای دفاع از حریم ]اهل بیت[ می روند، به ما التماس می کنند. ما می گوییم نروید، ما اجازه نمی دهیم اّما آنها التماس می کنند. این واقعاً 

حادثه ی عجیب و بی نظیری است.    )گزیده ای از بیانات رهبر انقالب در دیدار با خانواده های شهدای مدافع حرم از ۹3 تا ۹7(

امروز همه بر سر سفره شهدا نشسته ایم     |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مهران عزیزانی  
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شش سرفصل مهم اقدام 
رهبر انقالب در سال 98

مروری بر علت نامگذاری سال ها توسط رهبر انقالب

در روزهای پایانی سال 
خط حزب اهلل بررسی می کند
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1   نظیر چنین اقدام مقتدرانه و فعاالنه ای، در ماجرای توقیف 

نفتکش غول پیکر انگلیسی موسوم به »استنا ایمپرو«، و حمله به 
پایگاه نظامی آمریکا در عین االسد عراق نیز تکرار شد. موضوعی 
که موجب اقبال و توجه افکار عمومی جهــان، به توان و قدرت 

نظامی و سیاسی ایران شد. 
5- دمیدن روح امید در جامعه

شهادت سردار پرافتخار ایرانی به دست ظالم ترین و شقی ترین 
افراد، موجب یأس و ناامیدی گروه زیادی از جامعه شد. بسیاری 
از افراد تصور می کردند که پایان حاج قاسم یعنی پایان انقالب 
اســالمی. رهبر انقالب اما بالفاصلــه بعد از ایــن حادثه، وارد 
عمل شدند و ابتدا با انتشــار پیام حماسه آمیز، »انتقام سخت« 
جنایتکاران این حادثه را کلید زدند. بعد از آن، با انتصاب سریع 
ســردار قاآنی، به عنوان فرماندهی نیروی قدس و تأکید بر عدم 
تغییر استراتژی های این نیرو، نشان دادند که راه همانی است که 
حاج قاسم رهرو آن بود. بعد از آن تشییع میلیونی و بی نظیر پیکر 
مطهر حاج قاسم و یارانش، و سپس حمله به پایگاه نظامی آمریکا 
که در هفتاد سال اخیر سابقه نداشت، این »تراژدی« را تبدیل به 
»حماسه ای بی نظیر« کرد. اما رهبر انقالب به همین اکتفا نکردند 
و بعد از هشت سال، به نماز جمعه آمده و با تبیین »مکتب حاج 

قاسم«، روح امید به آینده و حرکت به جلو را زنده کردند.  
۶- تبدیل تهدید به فرصت

انسان الهی و مؤمن به خدا، همواره از رخدادهای حتی ناگوار، 
فرصتی برای رشد و تعالی می سازد. قرآن در سوره ی انشراح، 
به همین موضوع اشــاره می کند که »إَِنّ َمَع الُْعْســِر یُْسراً«، 
یعنی در دل هر سختی و شــدت، تجربه ها و سازندگی هایی 
وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت. انســان »هرگز نباید 
در هیچ شرائطی احساس انفعال و بن بست کند. نه در هنگام 
پیروزی های شیرین، نه در هنگام هزیمتهای تلخ... بعضی ها 
هستند که اگر چنانچه جریان کار بر وفق مرادشان پیش آمد و 
به نقطه ی مورد نظر خودشان رسیدند، از دنبال کردن آرمان ها 
دست می کشند؛ این خطا است. »فاذا فرغت فانصب«، قرآن 
به ما می گوید: وقتی این کار را تمام کردی، این تالش را تمام 
کردی، تازه خودت را آماده کن، بایست برای ادامه ی کار. بعضی 
آنجورند - این اشتباه اســت - بعضی هم بعکس؛ اگر آنچه که 
پیش می آید، بر طبق خواست آنها نبود، بر وفق مراد آنها نبود، 
دچار یأس و انفعال و شکست می شوند؛ این هم غلط است؛ هر 
دو غلط است. اصالً بن بستی وجود ندارد در آرمانخواهِی صحیح 

و واقع بینانه.« ۹2/5/۶ 
در تمام حوادثی که در ســال 98 اتفاق افتاد و در ابتدای این 
مطلب به مهم ترین آنها اشاره شد، منطق رویارویی رهبر انقالب 
با آنها، منطق ســاخت فرصت ها و تعالی ها است. آخرین آنها 
ماجرای یک ماه اخیر و درگیری کشور با ویروس کرونا است، 
که حتی  در مسأله ای که همه ی جهان را درگیر خود کرده و 
همه را به وحشت انداخته است، رهبر انقالب بدان، به چشم یک 
»دستاورد« برای رشد جامعه می نگرند که »اگر این دستاوردها 
را داشته باشــیم، بال برای ما تبدیل می شود به نعمت، تهدید 

تبدیل می شود به فرصت.« ۹۸/12/13
به این شش ســرفصل البته می توان موضوعات دیگری هم 
اضافه کرد که فرصت طرح آنها در این مجال نیست. این شش 
ســرفصل، البته درس هایی اســت که در زندگی شخصی و 
اجتماعی فرد فرد جامعه نیز می تواند مفید باشد. درس هایی 

برای رهایی از انفعال، و تبدیل بال به »نعمت«.    

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

ده سال قبل، چندماه مانده به آغاز سال ۸۸، رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان و دیدار با نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، دهه ی چهارم انقالب اسالمی را با نام دهه ی پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند. 
سال های این دهه اگر چه عموماً با رویکرد اقتصادی نامگذاری شــد، اما در واقع هرکدام، بخشی از هدف گذاری کشور برای حرکت به سمت پیشــرفت و عدالت بود. نشریه ی خط حزب اهلل به  همین مناسبت، 

نام گذاری ده سال گذشته را در اطالع نگاشت این هفته مرور کرده است.

ده سال مبارزه برای پیشرفت و عدالت
مروری بر علت نامگذاری سال ها توسط رهبر انقالب
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از سال 90، مسأله ی اقتصاد و حل مشــکالت و ضعف های اقتصادی، 
در بیانات رهبر انقالب پررنگ تر از قبل شد و علت آن هم شاید تمرکز 
دشــمن بر مســئله ی اقتصاد و برنامه ریزی جبهه ی اســتکبار برای 
ضربه زدن به ملت ایران از این ناحیه بود. همین شــد که رهبر انقالب 
اولین سال از دهه ی 90 را به نام سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده 
و فرمودند: »من این سال را ســال جهاد اقتصادی نامگذاری می کنم 
و از مسئوالن کشــور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های 
دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شــوند و همچنین از ملت 
عزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی بــا حرکِت جهادگونه 
کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیســت؛ باید در این 

میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.« ۹0/1/1

مهم ترین رویدادهای سال 92 برای ملت ایران از یک طرف برگزاری 
یازدهمین دوره ی انتخابات ریاســت جمهوری و از طرف دیگر نسل 
جدید تحریم های آمریکایی »به قول خودشان تحریم های فلج کننده« 
و همچنین فرصت های ایران برای عبــور از بحران آفرینی اقتصادی 
دشمن بود. نامگذاری سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی 

تالشی بود برای پیروزی مردم در هر دو میدان.

رهبر انقالب در پیام نوروزی به مناســبت آغاز این سال، ضمن اشاره 
به هشت ماه ایســتادگی مردم در جریان فتنه ی 88، یکی از نیازهای 
اصلی کشور را کار و تحرک و گام های بلندتر دانسته و فرمودند: »برای 
اینکه بتوانیم بر طبق اقتضائات کشــور و ظرفیت های کشور حرکت 
کنیم، احتیاج داریم به اینکه همت خودمــان را چند برابر کنیم؛ کار 
را متراکم تــر و پرتالش تر کنیم.« ۸۹/1/1  در ســخنرانی حرم رضوی 
هم رهبر انقالب عرصه هایی را برای ظهور و بروز کار و همت مضاعف، 

برشمردند.

در تحلیلی که رهبر انقــالب در پیام نوروزی ســال 91 ارائه کردند، 
ریشه ی بسیاری از مسائل و چالش های پیِش روی کشور، در مسئله ی 
تولید ملی ارزیابی می شــد. به همین جهت، رهبر انقــالب از مردم و 
مسئوالن خواســتند تا با حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی و همچنین 
مصرف کاالی داخلی، در مسیر حل مشکالتی همچون تورم و بیکاری 

گام های محکم تری بردارند.

رهبر انقالب در مقام تبیین نام سال 9۳، از سه مؤلفه ی اصلی قدرت، 
و از جمله اقتدار ملت ایران نام بردنــد: علم ودانش، اقتصاد و فرهنگ. 
درباره ی اولی، اگرچه ســرعت پیشــرفت علمی کشــور با نوسانات 
جزئی ای مواجه بوده است، اما مجموعاً پیشرفت قابل قبولی داشته ایم. 
اما »در مورد اقتصاد و در مورد فرهنــگ، یک اهتمام بیش از متعارف 
الزم است تا بتوانیم اقتصاد کشور را به شکلی دربیاوریم که از آن طرف 
دنیا کسی نتواند با یک تصمیم گیری، با یک نشست وبرخاست، بر روی 
اقتصاد کشــور ما و بر روی معیشــت ملّت ما اثر بگذارد؛ این دست ما 

است، ما باید بکنیم.« ۹3/1/1

درباره ی نام سال، رهبر انقالب در سخنرانی روز اول سال در حرم مطهر 
امام رضا علیه الســالم فرمودند: »یک اقدام اساسی در زمینه ی همین 
پیشــرفت و عدالت... مسئله ی مبارزه ی با اســراف، حرکت در سمت 
اصالح الگوی مصرف، جلوگیری از ولخرجی ها و تضییع اموال جامعه 
است؛ البته بار اّولی نیســت که ما این مطلب را مطرح می کنیم... الزم 
است به عنوان یک سیاست، ما مســئله ی صرفه جوئی را در خطوط 

اساسی برنامه ریزی هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم.« ۸۸/1/1

اصالح الگوی مصرف 

جهاد اقتصادی

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

حمایت از کاالی اریانی

اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال

رونق تولید

همت مضاعف، کار مضاعف

تولید ملی، حمایت از کار و رسماهی ی اریانی

اقتصاد و رفهنگ با زعم مّلی و دمریّیت جهادی

 سال حماهس سیاسی و حماهس اقتصادی

ت، همدلی و همزبانی
 دولت و ملّ

استفاده از ظرفیت های عظیم ملت ایران برای پیشرفت کشــور و عبور از چالش ها، هدف گذاری رهبری انقالب برای ایران عزیز اسالمی بود. شرط تحقق این امر از نگاه رهبر انقالب، 
»همکاری های صمیمانه میان ملّت و دولت« بود. »دولت، کارگزار ملّت اســت؛ و ملّت، کارفرمای دولت اســت. هرچه بین ملّت و دولت صمیمّیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی 
بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهّمّیت و توانایی های ملّت را بدرستی 

بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.« ۹۴/1/1

با فرا رســیدن ســال 95 بیش از 
دوســال از ابالغ سیاست های کلی 
اقتصــاد مقاومتی توســط رهبر 
انقالب می گذشت اما باوجود برخی 
کارهای اولیه، هنوز اقدام درخوری 
برای تحقق این سیاســت ها دیده 
نمی شد. رهبر انقالب با نام گذاری 
این ســال فرمودند: »ایــن، راه و 
جاده ی مستقیم و روشنی است به 
سمت آن چیزی که به آن احتیاج 
داریم. البته توقــع نداریم که این 
اقدام و عمل، در ظرف یک  ســال 
همه ی مشــکالت را حل کند؛ اما 
مطمئنیم که اگــر چنانچه اقدام و 
عمل به صورت برنامه ریزی شده و 
درست انجام بگیرد، ما در پایان این 
سال آثار و نشانه های آن را مشاهده 

خواهیم کرد.« ۹5/1/1

با گذشت یک ســال دیگر، هنوز آثاری از 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی که 
با هدف پیشــرفت اقتصادی و گشایش در 
وضعیت معیشــت مردم طراحی شده بود 
دیده نمی شــد. تدبیر رهبــر انقالب برای 
حل این مشــکل چنیــن بــود: » اقتصاد 
مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه 
اگر فقط در زیر نــام اقتصاد مقاومتی مورد 
توّجه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ 
اثر نباشــد؛ من عالج را در این می بینم که 
این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم 
و برای هــر نقطه ی کلیــدی و مهّمی یک 
فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین 
و افراد شــاخص و از آحاد مردم بخواهیم 
که همه ی هّمت خود را بــر روی آن نقاط 
کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من عالج در 
این است که این نقطه ی کلیدی را امسال 
درست شناســایی کنیم. به اعتقاد من این 
نقطه ی کلیــدی عبارت اســت از تولید، 
تولید داخلی؛ و اشــتغال و عمدتاً اشتغال 
جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. 
... لذا من شعار امسال را اقتصاد مقاومتی: 
تولید - اشتغال قرار می دهم؛ یعنی اقتصاد 
مقاومتی عنوان کلّی اســت، بعــد تولید و 

اشتغال.« ۹۶/1/1

در سال 98 که گزینه ی فشــار حداکثری 
دشــمن مخصوصا در حــوزه ی اقتصادی 
شــدت بیشــتری گرفت، رهبر انقالب نیز 
شــرط برون رفت از این مشــکل را، رونق 
گرفتن بخش تولیــد داخلی دانســتتند: 
»در مســئله ی اقتصاد مســائلی که داریم 
زیاد اســت: بحث کاهــش ارزش پول ملّی 
یک مســئله ی مهم اســت، بحــث قدرت 
خرید مردم همیــن جور، بحث مشــکل 
کارخانه جات و کــم کاری و احیاناً تعطیلی 
بعضی از کارخانه جات از این قبیل اســت. 
اینها مشکالت است. آنچه من مطالعه کردم 
و از نظر کارشــناس ها استفاده کردم، کلید 
این همه، عبارت اســت از توسعه ی تولید 
ملّی. لذاست که مسئله ی تولید به نظر من 
مسئله ی محوری امسال است؛ لذا من شعار 

را امسال این قرار دادم: رونق تولید.«۹۸/1/1

در سـال 97 هـم بخـش دیگـری 
اقتصـاد  اجـزای  و  مفـردات  از 
مقاومتـی مـورد توجه قـرار گرفت: 
سـال ها  شـعارهای  در  »بنـده 
معموالً مخاطـب را مسـئولین قرار 
می دادم؛ امسـال مخاطـب، همه ی 
آحـاد ملّـت و از جملـه مسـئولین 
خواهنـد بـود... مسـئله ی اصلـی 
ما امسـال هم مسـئله ی اقتصـاد و 
معیشـت مردمی اسـت. همـه باید 
تالش کننـد، همـه بایـد کار کنند 
و محور هـم عبـارت اسـت از تولید 
ملّـی... اگـر تولیـد ملّـی شـتاب 
بگیـرد، بسـیاری از مشـکالت حل 
خواهـد شـد. مـن ایـن را محـور 
امسـال؛  شـعار  بـرای  دادم  قـرار 
شـعار امسـال حمایـت از کاالی 
از  اسـت؛ سـال حمایـت  ایرانـی 
کاالی ایرانـی. ایـن فقـط مربوط به 
مسـئولین نیسـت؛ آحاد ملّت همه 
می تواننـد در ایـن زمینـه کمـک 
بکننـد و بـه معنـای واقعـی کلمـه 

وارد میـدان بشـوند.« ۹۶/12/2۹


