
زندگــی اجتماعی همــواره با 
خوشی ها و ناخوشی های مختلفی هفتـه

حوادثــی  اســت.  همــراه 
خوشحال کننده و ناراحت کننده. 
اما مهم تر از خوشــی یا ناخوشی این حوادث، 
»چگونگی مواجهه ی« انســان 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 شــوند، 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 ســال 98 هــم مانند همه ی ســال های 
دیگر، مردم ایــران با حــوادث و رخدادهای 
تلخ و شــیرینی مواجه شــدند. وقوع سیل و 
خرابی های گســترده در چندین اســتان در 
نخســتین روزهای ســال، انهدام پهپاد فوق 
مدرن آمریکایی توســط نیــروی هوافضای 
سپاه پاسداران، سفر شینزو آبه به ایران برای 
وســاطت مذاکره با آمریکا، توقیف نفتکش 
ایرانی توســط نیروهای انگلیسی و به تبع آن 
اقدام متقابل ایران در توقیف نفتکش انگلیسی، 
حمله ی موشکی به پاالیشگاه نفتی آرامکوی 
عربستان توسط انصاراهلل یمن، باز شدن مرز 
اســتراتژیک بوکمال-القائم، اعمال سیاست  
فشار حداکثری توسط مقامات آمریکایی علیه 
مردم ایران، آشــوب آبان ماه، شهادت سردار 
پرافتخار ایرانی حاج قاســم سلیمانی توسط 
آمریکایی ها، تشییع میلیونی و بی نظیر پیکر 
آن شهید مطهر و یارانش، حمله به عین االسد، 
ســقوط تلخ هواپیمای اوکراینی، سخنرانی 
تاریخــی رهبرانقالب در نمــاز جمعه بعد از 
هشت سال، و هفته های اخیر هم ورود ویروس 
کرونا به کشور، همه و همه اتفاقات و حوادث 
مهمی است که در سال 98 به وقوع پیوست. 
رهبر انقالب به عنــوان حکیمی دینی و الهی 
و سیاستمداری برجســته، 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« است، اما از آن مهم تر دارای وجوه 
کارکردی و اجرایی، برای توجه دادن ذهن ها 
و عقل ها، به سمت یک مســأله 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 
معیشــتی مردم. در ماه آبان نیز رهبر انقالب 
دیدار مفصلی با تولیدکنندگان، کارآفرینان 
و فعــاالن اقتصادی داخلی داشــته 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 رهبــری، صیانت از خط 
اصلی انقالب، و جلوگیری از انحراف در مسیر 
مستقیم آن اســت. رهبر انقالب نیز در سال 
98 همین کارکرد را عهــده دار بودند. مثال در 
ماجرای آشوب های سازماندهی شده ی آخر 
آبان، وقتی که گروهی از افراد ســعی داشتند 
با روش هــای غیرمســالمت آمیز و همراه با 
خشونت، دولت را از اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین منصرف کنند، رهبر انقــالب با ورود 
به موقع و به هنگام خود، و دفــاع از مصوبه ی 
سران قوا در این باره و حمایت از ساختارهای 
قانونی کشــور، عمال خط آشوب و آشوبگران 
را خنثی کردند، به طوری که به تصریح مراکز 
معتبر افکارسنجی، بعد از ســخنرانی رهبر 
انقــالب در درس خارج پیرامــون این ماجرا 
و روشــن شــدن ابعاد آن، اکثریت قریب به 
اتفاق مردم، کنار کشــیده و آشوب برخالف 
کشــورهای عراق و لبنان، ظرف چند روز به 

اتمام رسید. 
3- خنثی کردن نقشه عملیاتی دشمن

پــروژه ی اصلــی مقامــات آمریکایــی در 
یکی دو ســال اخیر، بازگردانــدن ایران به 
»میز مذاکــره«، و به تبــع آن از بین بردن 
»مؤلفه های قدرت« جمهوری اسالمی بود. 
»سیاست فشــار حداکثری« که به کّرات در 

گفتار آمریکایی ها بیان شد نیز در حقیقت، 
ابزاری برای کشاندن ایران به میز مذاکره بود. 
آمریکایی ها که برای رســیدن به این هدف، 
از سیاست معروف »هویج و چماق« پیروی 
می کردند،  در اقدامی هماهنگ، نخست وزیر 
ژاپن، شینزو آبه را واسطه قرار دادند که پیام 
آمادگی خود بــرای انجام مذاکــره با  ایران 
را به رهبر انقالب ابالغ کنــد. رهبر اانقالب 
اما در آن دیدار، در واکنــش به این موضوع 
چنین فرمودند: »جمهوری اســالمی ایران 
هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه ی تلخ 
مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام 
را به هیچ وجه تکرار نخواهــد کرد، زیرا هیچ 
ملــت آزاده و عاقلی، مذاکره تحت فشــار را 

نمی پذیرد.« 98/3/23
4- حراست از عزت و اقتدار کشور

در نخستین ســاعات بامداد پنجشنبه، ۳۰ 
خرداد 98، یک فروند پهپاد جاسوسی گلوبال 
هاوک متعلق به نیــروی دریایی آمریکا بعد 
از تجاوز به حریم هوایی جمهوری اســالمی 
ایران در استان هرمزگان، هدف آتش پدافند 
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی قرار گرفت و ســرنگون شد. مقامات 
آمریکایی که در مخیله ی خود، تصور چنین 
اقدام مقتدرانه ای را نداشــتند، حسابی دچار 
یأس و سرگشتگی شدند. چند ساعت بعد از 
حادثه، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
نوشــت: »ایران مرتکب اشتباه بسیار بزرگی 
شد.« همه منتظر اقدام آمریکا بودند اما بعد، 
خبری منتشر شد که ترامپ از تصمیم خود، 
به دلیل عواقب بدتری که ممکــن بود برای 
آمریکا داشته باشد، منصرف شده است. لئون 
پانه تا، وزیر اســبق دفاع آمریکا در مصاحبه با 
روزنامه ی آلمانی اشــپیگل در این باره گفت: 
»وقتی که من در وزارت دفاع بودم، همیشــه 
پیش بینی می کردیم که اگر شما، اهدافی اعم 
از سایت های موشــکی 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 نشان خواهد داد. 
آنها سیستم موشکی کارآمدی دارند.«  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 جهان، به 

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

شــهادت ســردار پرافتخار ایرانی به دست 
ظالم ترین و شــقی ترین افراد، موجب یأس و 
ناامیدی گروه زیادی از جامعه شــد. بسیاری 
از افراد تصور می کردند که پایان حاج قاســم 
یعنی پایان انقالب اســالمی. رهبر انقالب اما 
بالفاصله بعد از این حادثه، وارد عمل شدند و 
ابتدا با انتشار پیام حماسه آمیز، »انتقام سخت« 
جنایتکاران این حادثه را کلیــد زدند. بعد از 
آن، با انتصاب سریع ســردار قاآنی، به عنوان 
فرماندهی نیروی قدس و تأکید بر عدم تغییر 
استراتژی های این نیرو، نشــان دادند که راه 
همانی است که حاج قاسم رهرو آن بود. بعد 
از آن تشــییع 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.  
6- تبدیل تهدید به فرصت

انســان الهــی و مؤمن به خــدا، همــواره از 
رخدادهای حتی ناگوار، فرصتی برای رشــد 
و تعالی می سازد. قرآن در ســوره ی انشراح، 
به همین موضوع اشــاره می کند که »إَِنّ َمَع 
الُْعْسِر یُْسراً«، یعنی در دل هر سختی و شدت، 
تجربه ها و سازندگی هایی وجود دارد که نباید 
آنها را نادیده گرفت. انســان »هرگز نباید در 
هیچ شــرائطی احســاس 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 اســت. »فاذا فرغت فانصب«، قرآن به ما 
می گوید: وقتی این کار را تمــام کردی، این 
تالش را تمام کردی، تازه خودت را آماده کن، 
بایست برای ادامه ی کار. بعضی آنجورند - این 
اشتباه است - 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 بســتی وجود ندارد در آرمانخواهِی 

صحیح و واقع بینانه.« 92/5/6 
در تمام حوادثی که در سال 98 اتفاق افتاد و در 
ابتدای این مطلب به مهم ترین آنها اشاره شد، 
منطق رویارویی رهبر انقــالب با آنها، منطق 
ســاخت فرصت ها و تعالی ها اســت. 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 
وحشــت انداخته اســت، رهبر انقالب بدان، 
به چشم یک »دســتاورد« برای رشد جامعه 
می نگرند که »اگر این دســتاوردها را داشته 
باشــیم، بال برای ما تبدیل می شود به نعمت، 

تهدید تبدیل می شود به فرصت.« 98/12/13
به این شش سرفصل البته می توان موضوعات 
دیگری هم اضافه کرد که فرصت طرح آنها در 
این مجال نیست. این شــش سرفصل، البته 
درس هایی اســت که در زندگی شــخصی و 
اجتماعی فرد فرد جامعــه نیز می تواند مفید 
باشــد. درس هایی برای رهایــی از انفعال، و 

تبدیل بال به »نعمت«.    

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شماره  229|  هفتــه چهارم اسفند 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

حسینیه در همین

البالغه نهج 

اخالق درس

حضور رهبر انقالب در یادمان شهدای 
دهالویه و سخنرانی در جمع مردم دشت 
آزادگان، حمیدیه و بستان 5 فروردین 85

   پیامک:   1۰۰۰1۰28 
   دورنگار: ۰21-66977۳28

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

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

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

250ساله انسان

اصلح انتخاب

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

شهادت : پس از سه هفته اسارت توسط 
گروهک تروریستی هیئت تحریرالشام

تاریخ شهادت: 
98/12/28

امام کالم

ضربه ای که اسالم از 
خشکه مقدس ها خورده است               
ژســت مآبی  بــا  عــده ای  امــروز 
چنــان تیشــه بــه ریشــه ی دیــن 
و انقــاب و نظــام می زننــد کــه 
ایــن  از  گویــی وظیفــه ای غیــر 
تحجرگرایــان  خطــر  ندارنــد. 
در  احمــق  مقدس نمایــان  و 

ــای  ــن ماره ــر ای ــه ای از فک ــز لحظ ــاب عزی ــت. ط ــم نیس ــه ک ــای علمی حوزه ه
خــوش خــط و خــال کوتاهــی نکننــد، اینهــا مــرّوج اســام آمریکایی انــد و 
ــه  ــا ضرب ــین روحانی نم ــن مقدس ــام از ای ــه اس ــدر ک ــول اهلل... آن ق ــمن رس دش
خــورده اســت، از هیــچ قشــر دیگــر نخــورده اســت و نمونــه ی بــارز آن مظلومیــت 
ــت.   67/12/3 ــن اس ــخ روش ــه در تاری ــام- ک ــن - علیه الس ــت امیرالمؤمنی و غرب

نوروز باستانی تبدیل شد به نوروز ایرانی
جاهلیّت فقط به معنای فقدان علم نیست

رصدی گزارش

ایرانـِی زیـرِک مسـلمان، نـوروز باسـتانی را بـا عقیـده ی خـود و بـه شـکل دلخواه 
خود، تغییـر داد؛ قالب نـوروز و صـورت نـوروز را نگه داشـت، محتـوای آن را عوض 
کـرد. نـوروز باسـتانی، نـوروز پادشـاهان بـود؛ فرصتـی بـرای سـالطین و حـّکام 
مسـتبد بـود؛ بـرای اینکـه شـکوه خـود و عظمـت ظاهـری خـود را بـه رخ ملّت ها 
بکشـانند و بنشـینند از آنها هدیه بپذیرنـد... امروز نوروز بهانه ای و وسـیله ای اسـت 
برای ارتبـاط قلبی میـان مـردم و میـان مبدأ عظمـت و عـّزت، یعنـی ذات مقّدس 
باری تعالـی. در نـوروز ایرانـی، حقیقـت نـوروز یـک حقیقـت مردمی اسـت؛ مردم 
به مناسـبت نـوروز بـا یکدگر بـا صفـا و محّبـت رفتـار میکنند؛ بـه یکدیگـر تبریک 
میگوینـد و هدیـه می دهنـد... بنابرایـن ایـن نـوروزی کـه امـروز مـا داریـم، نوروز 
باسـتانی نیسـت، نـوروز ایرانـی اسـت؛ نـوروز ملّـت مسـلمانی اسـت کـه از قالـب 
این مراسـم کهـن، توانسـته اسـت بـرای خـود سـرمایه ای فراهـم کند و به سـمت 

هدف هـای خـود پیـش بـرود.  94/1/1

تربیت مادرانه، مثل تربیت در کالس درس نیست

یک زندگی پر شور و سراسر مبارزه 

خانه دل هایمان را هم بتکانیم

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

مــا بــه درس هــای بعثــت بــرای همیشــه نیازمندیــم؛ بعثــت فقــط یــک حادثــه ی 
ــخ  ــرای همــه ی دوران تاری ــود؛ ب ــان نب ــک برهــه ی معّینــی از زم ــرای ی تاریخــی ب
اســت. یــک درس از مجموعــه ی عظیــِم درس هــای بعثــت، ایــن اســت کــه بعثــت 
ــم  ــدان عل ــای فق ــه معن ــط ب ــت فق ــد... جاهلّی ــت« آم ــا »جاهلّی ــه ی ب ــرای مقابل ب
ــیار  ــای بس ــت معن ــالمی، جاهلّی ــات اس ــالمی و در ادبی ــرات اس ــت؛ در تعبی نیس
ــا  ــت اّم ــم اس ــتن عل ــم و نداش ــدان عل ــت، فق ــی از جاهلّی ــیع تری دارد؛ بخش وس
ــت نیــروی شــهوت  ــه و حاکمّی ــارت اســت از غلب ــای وســیع عب ــه معن ــت ب جاهلّی
ــی  ــت یعن ــت. جاهلّی ــن می شــود جاهلّی ــی؛ ای ــط زندگ ــر محی و غضــب انســانی ب
ــان  ــاً فرمانروای ــِی عمدت ــهوی و غضب ــالت ش ــر تمای ــت تأثی ــانی، تح ــع انس جوام
ــم بشــود؛  ــل حاک ــم بشــود و رذائ ــل در آن گ ــه فضائ ــد ک ــه شــکلی دربیای خــود ب

ایــن می شــود جاهلّیــت.  26/2/1394

تاریخی بازخوانی

انقالبی گری اخالق 

روز مسئله 

آنچه ما از بّچه های دانشجو، از شما جوان های عزیز که من خیلی به شماها واقعاً  عالقه مندم، 
انتظار داریم این است که شماها 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 پیشرو هستند؛ هرکدام در هر قسمتی که توانایی اش را دارید بایستی 
خودجوش و خودکار باشید؛ مثل مبارزات مبارزین زمان طاغوت... توطئه ی نومید کردن نسل 

جوان با همین حرکت ها که نشاط آفرین و امیدآفرین است، از بین می رود.   98/3/1

خودجوش و خودکار باشید

یکی از اساســی ترین ]کارها[ اهتمام به حفظ محیط خانواده و انس خانوادگی است؛ 
که این به عهده ی کدبانوی خانه اســت.  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.    92/2/11

من در این منطقه ]دهالویــه[، مردمی را دیدم 

که عمر خود را در همین منطقه گذرانده بودند 

- برادران و خواهران عرب - و با شــجاعت، با 

جانفشــانی و وفاداری خود به اســالم و ایران 

عزیز، آن چنان ایستادگی ای کردند که همه ی 

محاسبات دشــمن بعثی و پشتیبانان خارجِی 

او، غلط از آب درآمد. من در این منطقه، جوانان 

غیور این کشور 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 بودند 

تا به اینجا بیایند و از مرزهای شرف و عزت ایران 

85/1/5 اسالمی دفاع کنند.   

آمدند تا از مرزهای 
شرف و عزت دفاع کنند

در حرکت زندگی، مقطع قرار دادن خیلی خوب است. اگر زندگی همین طور یکنواخت ادامه 
پیدا کند و انسان به مقاطع جدید نرسد، قاعدتاً به فکر نوسازی و نوآوری نخواهد افتاد... همچنان 
که رسم 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 انســان این فرصت را پیدا می کند که به کارهای گذشته و آینده ی خود فکر 
کند؛ یعنی بگوید خب، حاال این سالی که گذشت، ما این اشکاالت را داشتیم؛ از این سال شروع 
کنیم درست کردن، اصالح کردن. در همه ی امور زندگی، این معنا می آید. به نظر من اولی ترین 

نقطه ای که انسان خوب است به فکر بیفتد، رابطه ی خودش با خداست.   90/1/23

شش سرفصل مهم اقدام 
رهبر انقالب در سال 98

در روزهای پایانی سال 
خط حزب اهلل بررسی می کند

به مناسبت عید بزرگ مبعث

در روایت هست که موسی بن جعفر)ع( مدتی... تحِت تعقیب دستگاه های حاکم وقت و 
مورد تجسس جاسوس ها، از این ده به آن ده، از آن ده به این ده، با لباس مبدل و ناشناس 
]زندگی می کرده انــد[... این زندگی پرماجرای موســی بن جعفر)ع( یک چنین زندگی 
است، که شما 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 سروصدای سربه زیری 
در مدینه بود و رفتند مأمورین این را کشیدند، آوردند در بغداد یا در کوفه در فالن جا یا بصره 
زندانی کردند، بعد هم مسموم کردند و از دنیا رفت، همین و بس. قضیه این نبود. قضیه یک 
مبارزه ی طوالنی، یک مبارزه ی تشکیالتی، یک مبارزه ای با داشتن افراد زیاد بود. در تمام 

آفاق اسالمی موسی بن جعفر)ع( کسانی داشت که به او عالقه مند بودند.  64/1/23

به مناسبت شهادت امام کاظم)ع(

ده سال قبل، چندماه مانده به آغاز سال 88، 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 9۰، مسأله ی اقتصاد و حل مشکالت و ضعف های 
اقتصادی، در بیانــات رهبر انقالب پررنگ تر از قبل شــد 
و علت آن هم شاید تمرکز دشــمن بر مسئله ی اقتصاد و 
برنامه ریزی جبهه ی اســتکبار برای ضربــه زدن به ملت 
ایران از این ناحیه بود. همین شــد که رهبر انقالب اولین 
سال از دهه ی 9۰ را به نام سال جهاد اقتصادی نام گذاری 
کرده و فرمودند: »من این ســال را ســال جهاد اقتصادی 
نامگذاری می کنم و از مسئوالن کشور، چه در دولت، چه 
در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل 
اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم 
که در عرصه ی اقتصادی با حرکــِت جهادگونه کار کنند، 
مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این 

میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.« 90/1/1

مهم ترین رویدادهای سال 92 برای ملت ایران از یک طرف 
برگزاری یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری و 
از طرف دیگر نســل جدید تحریم های آمریکایی »به قول 
خودشان تحریم های فلج کننده« و همچنین فرصت های 
ایران بــرای عبور از بحران آفرینی اقتصادی دشــمن بود. 
نامگذاری سال حماســه 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 اشــاره به هشــت ماه ایســتادگی مردم در جریان 
فتنه ی 88، یکی از نیازهای اصلی کشــور را کار و تحرک 
و گام های بلندتر دانسته و فرمودند: »برای اینکه بتوانیم بر 
طبق اقتضائات کشور و ظرفیت های کشور حرکت کنیم، 
احتیاج داریم به اینکه همــت خودمان را چند برابر کنیم؛ 
کار را متراکم تر و پرتالش تر کنیم.« 89/1/1  در سخنرانی 
حرم رضوی هم رهبر انقــالب عرصه هایی را برای ظهور و 

بروز کار و همت مضاعف، برشمردند.

در تحلیلی که رهبر انقالب در پیام نوروزی سال 91 ارائه 
کردند، ریشه ی بسیاری از مسائل و چالش های پیِش روی 
کشور، در مســئله ی تولید ملی ارزیابی می شد. به همین 
جهت، رهبر انقالب از مردم و مســئوالن خواســتند تا با 
حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی و همچنین مصرف کاالی 
داخلی، در مسیر حل مشــکالتی همچون تورم و بیکاری 

گام های محکم تری بردارند.

رهبر انقالب در مقام تبیین نام ســال 9۳، از سه مؤلفه ی 
اصلی قــدرت، و از جمله اقتــدار ملت ایران نــام بردند: 
علم ودانــش، اقتصاد و فرهنــگ. دربــاره ی اولی، اگرچه 
سرعت پیشرفت علمی کشور با نوسانات جزئی ای مواجه 
بوده است، اما مجموعاً پیشــرفت قابل قبولی داشته ایم. 
اما »در مــورد اقتصــاد و در مورد فرهنگ، یــک اهتمام 
بیش از متعارف الزم اســت تا بتوانیم اقتصاد کشور را به 
شــکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی نتواند با یک 
تصمیم گیری، با یک نشست وبرخاســت، بر روی اقتصاد 
کشور ما و بر روی معیشت ملّت ما اثر بگذارد؛ این دست ما 

است، ما باید بکنیم.« 93/1/1

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 اسراف، 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.« 88/1/1

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 کشور 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 است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. 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 بدرســتی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی 

کلمه اعتماد کند.« 94/1/1

با فرا رسیدن سال 95 بیش از 
دوسال از ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی توسط 
رهبــر انقالب می گذشــت 
اما باوجود برخــی کارهای 
اولیه، هنوز اقــدام درخوری 
برای تحقق این سیاســت ها 
دیده نمی شد. رهبر انقالب با 
نام گذاری این سال فرمودند: 
»این، راه و جاده ی مستقیم 
و روشــنی اســت به سمت 
آن چیزی که بــه آن احتیاج 
داریم. البتــه توقع نداریم که 
این اقدام و عمــل، در ظرف 
یک  ســال همه ی مشکالت 
را حــل کند؛ امــا مطمئنیم 
که اگر چنانچه اقدام و عمل 
به صورت برنامه ریزی شــده 
و درســت انجام بگیــرد، ما 
در پایان ایــن ســال آثار و 
نشــانه های آن را مشــاهده 

خواهیم کرد.« 95/1/1

با گذشــت یک ســال دیگر، هنوز 
آثاری از اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی کــه با هدف پیشــرفت 
اقتصادی و گشــایش در وضعیت 
معیشــت مردم طراحی شــده بود 
دیده نمی شــد. تدبیر رهبر انقالب 
برای حل این مشــکل چنین بود: 
» اقتصاد مقاومتــی یک مجموعه 
است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر 
نام اقتصاد مقاومتی مورد توّجه قرار 
بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر 
نباشد؛ من عالج را در این می بینم 
که ایــن مجموعه را بــه نقاط مهم 
تقســیم کنیم و برای هــر نقطه ی 
کلیدی و مهّمی یک فصلی از زمان 
را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد 
شــاخص و از آحاد مردم بخواهیم 
که همــه ی هّمت خــود را بر روی 
آن نقاط کلیــدی متمرکز کنند؛ به 
نظر من عالج در این اســت که این 
نقطه ی کلیدی را امســال درست 
شناســایی کنیم. به اعتقاد من این 
نقطه ی کلیــدی عبارت اســت از 
تولید، تولید داخلی؛ و اشــتغال و 
عمدتاً اشــتغال جوانــان؛ اینها آن 
نقاط کلیدی اصلی است. ... لذا من 
شعار امســال را اقتصاد مقاومتی: 
تولید - اشتغال قرار می دهم؛ یعنی 
اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، 

بعد تولید و اشتغال.« 96/1/1

در ســال 98 کــه گزینه ی فشــار 
حداکثــری دشــمن مخصوصا در 
حوزه ی اقتصادی شــدت بیشتری 
گرفــت، رهبــر انقالب نیز شــرط 
برون رفــت از این مشــکل را، رونق 
گرفتــن بخــش تولیــد داخلــی 
دانســتتند: »در مســئله ی اقتصاد 
مســائلی که داریم زیاد است: بحث 
کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله ی 
مهم اســت، بحــث قــدرت خرید 
مردم همیــن جور، بحث مشــکل 
کارخانه جــات و کــم کاری و احیاناً 
تعطیلــی بعضــی از کارخانه جات 
از این قبیل اســت. اینها مشکالت 
است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر 
کارشناس ها اســتفاده کردم، کلید 
این همه، عبارت اســت از توسعه ی 
تولید ملّی. لذاســت که مســئله ی 
تولید به نظر من مسئله ی محوری 
امسال است؛ لذا من شعار را امسال 

این قرار دادم: رونق تولید.«98/1/1

بخـش  هـم   97 سـال  در 
دیگـری از مفـردات و اجـزای 
مـورد  مقاومتـی  اقتصـاد 
توجه قـرار گرفـت: »بنـده در 
معمـوالً  شـعارهای سـال ها 
مخاطـب را مسـئولین قـرار 
مـی دادم؛ امسـال مخاطـب، 
همه ی آحـاد ملّـت و از جمله 
بـود...  خواهنـد  مسـئولین 
مسـئله ی اصلی ما امسال هم 
مسـئله ی اقتصاد و معیشـت 
بایـد  اسـت. همـه  مردمـی 
تالش کننـد، همـه بایـد کار 
کننـد و محـور هـم عبـارت 
اسـت از تولیـد ملّـی... اگـر 
تولیـد ملّـی شـتاب بگیـرد، 
بسـیاری از مشـکالت حـل 
خواهد شـد. من ایـن را محور 
قرار دادم برای شـعار امسـال؛ 
شعار امسال حمایت از کاالی 
ایرانـی اسـت؛ سـال حمایـت 
از کاالی ایرانـی. ایـن فقـط 
مربوط به مسـئولین نیسـت؛ 
آحـاد ملّـت همـه می تواننـد 
در ایـن زمینـه کمـک بکنند 
و به معنـای واقعی کلمـه وارد 
بشـوند.« 96/12/29 میـدان 

امروز همه بر سر سفره شهدا نشسته ایم  
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مهران عزیزانی  

به شهدای حرم -شهدای دفاع از حریم اهل بیت 
)علیهم الّســالم(- به طور ویژه افتخار می کنیم. 
علّت هم این اســت که در زمان دفــاع مقّدس، 
دائماً جوان ها را تشویق 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 کسانی 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 93 تا 97(


