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نیستنیست

فـــرض را بـــر ایـــن بگذاریـــد کـــه تحریمهـــا بنـــا اســـت َده ســـال بمانـــد. برنامه ریـــزی 
اقتصـــادی بایســـتی بـــر اســـاس امکانـــات درونـــی و درون زاییـــی و بـــه ظرفّیتهـــای 
ـــود.  ـــد بش ـــور میخواه ـــر ج ـــا ه ـــات آنج ـــرد. انتخاب ـــام بگی ـــردن، انج ـــه  ک ـــی تکی داخل
ـــا  ـــور، ب ـــی کش ـــائل درون ـــه مس ـــه ب ـــا توّج ـــور را ب ـــادی کش ـــه ی اقتص ـــتی برنام ـــا بایس م
 یـــک خطـــای راهبـــردی 

ً
توّجـــه بـــه امکانـــاِت خودمـــان برنامه ریـــزی کنیـــم؛ واقعـــا

ـــی.  ـــّوالت خارج ـــه تح ـــم ب ـــوط کنی ـــادی را من ـــائل اقتص ـــا مس ـــه م ـــت ک اس

رهبر انقالب با هشدار نسبت به مدیریت فضای 
مجازی توسط بیگانگان، خواستار شدند:

اشاره حضرت آیت هللا خامنه ای به اثر تقویت 
ی در معیشت مردم:

ّ
پول مل

ـــود  ـــری ب ـــن تذک ـــد زد« ای ـــد پیون ـــی نبای ـــّوالت خارج ـــه تح  ب
ً
ـــا ـــور را مطلق ـــاد کش »اقتص

کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی در دیـــدار بـــا هیئـــت دولـــت مطـــرح کردنـــد و 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــوال مه ـــا س ـــتند. ام ـــردی« دانس ـــای راهب ـــدی را »خط ـــن پیون چنی
اگـــر پیشـــرفت اقتصـــادی و حـــل مشـــکاتی چـــون تحریـــم و ســـختِی معیشـــت مـــردم 
ـــور و...  ـــان کش ـــات ف ـــون انتخاب ـــائلی چ ـــی و مس ـــوالت خارج ـــیر تح ـــد از مس و... نبای

دنبـــال شـــود پـــس »راه حـــل جایگزیـــن« چیســـت؟
نکتـــه ی اول ایـــن اســـت کـــه دشـــمنی مســـتکبرین بـــا ملـــت ایـــران و نظـــام 
اســـامی یـــک »دشـــمنِی عمیـــق« اســـت و مســـئله، هســـته ای و... نیســـت: 
ــمنی،  ــت. دشـ ــامی اسـ ــوری اسـ ــا جمهـ ــران و بـ ــا ایـ ــکا بـ ــمنی آمریـ ــق دشـ »عمـ
دشـــمنِی عمیـــق اســـت، دشـــمنِی ســـطحی نیســـت. مخالفـــت بـــر اســـاس و بـــر 
ــد؛  ــه فهمیده انـ ــن را همـ ــت، ایـ ــی نیسـ ــئله ی اتمـ ــل مسـ ــئله ای مثـ ــور مسـ محـ
بحـــث، فراتـــر از اینهـــا اســـت... مســـئله ی آنهـــا ایـــن اســـت کـــه ایـــن نظـــام 
اســـامی و جمهـــوری اســـامی نبایـــد باشـــد.«۱۳۹۷/۰۳/۰۲  و قطعـــا چنیـــن دولـــت 
ــه از  ــد بلکـ ــامی نمی کنـ ــران اسـ ــاد ایـ ــه اقتصـ ــی بـ ــا کمکـ ــه تنهـ ــلطه طلبی نـ سـ
ـــد  ـــس بای ـــرد. پ ـــد ک ـــودداری نخواه ـــز خ ـــه آن نی ـــه ای علی ـــکنی و توطئ ـــه کارش هرگون
بـــه شـــرایطی دســـت یافـــت کـــه دشـــمن مســـتکبر نتوانـــد بـــا اســـتفاده از نقـــاط 
ــه  ــد. رســـیدن بـ ــور کنـ ــه کشـ ــاری علیـ ــرم فشـ ــه اهـ ــاد را تبدیـــل بـ ضعـــف، اقتصـ
ـــی  ـــِم »بازدارندگ ـــدواژه ی مه ـــوب کلی ـــی را در چارچ ـــاد مل ـــه ای در اقتص ـــن نقط چنی
اقتصـــادی« می تـــوان صورتبنـــدی کـــرد: »مـــا بایـــد بـــه نقطـــه ای برســـانیم 
خودمـــان را کـــه بازدارنـــده باشـــد؛ یعنـــی دشـــمن احســـاس کنـــد کـــه از رخنـــه ی 
اقتصـــادی، از معبـــر مســـائل اقتصـــادی نمیتوانـــد بـــه کشـــور عزیـــز مـــا ضربـــه 
ـــت فشـــار بیـــاورد... ایـــن میشـــود بازدارنـــده؛ مـــا در مســـائل 

ّ
وارد کنـــد و بـــه مل

ــیم.« ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ــا برسـ ــه اینجـ ــد بـ ــادی بایـ اقتصـ
ـــن  ـــل« و »از بی ـــه داخ ـــکا ب ـــادی »ات ـــی اقتص ـــن بازدارندگ ـــه ای ـــتیابی ب ـــه راه دس و البت
ــد.  ــام بکنیـ ــادی اهتمـ ــدرت اقتصـ ــه قـ ــت: »بـ ــادی« اسـ ــتگی اقتصـ ــردن وابسـ بـ
قـــدرت اقتصـــادی هـــم بـــا وابســـتگی بـــه ایـــن و آن حاصـــل نمیشـــود... تکیـــه ی 
ـــک   ی

ً
ـــا ـــره ی مث ـــا نع ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــد ک ـــتونی باش ـــه س ـــد ب ـــور نبای ـــاد کش اقتص

ترامپـــی بلـــرزد؛ این]طـــور[ نبایـــد باشـــد. آن ســـتون مـــورد اعتمـــاد در اقتصـــاد 
ــاد  ــد اقتصـ ــد، بایـ ــور باشـ ــور و داخـــل کشـ ــه درون کشـ ــتی مربـــوط بـ ــور بایسـ کشـ
مـــا درون زا باشـــد.«  ۱۳۹۶/۰۷/۲۶و البتـــه نقطـــه ی کلیـــدِی شـــکوفاییی اســـتعدادها و 
ـــی  ـــت بازدارندگ ـــادی و تثبی ـــدرت اقتص ـــه ق ـــتیابی ب ـــرای دس ـــی ب ـــای درون ظرفیت ه
در عرصـــه ی اقتصـــاد »تولیـــد« اســـت: »]حـــّل [ مشـــکات مجموعـــه ی اقتصـــادی 
ــت از  ــارت اسـ ــم عبـ ــرات هـ ــتون فقـ ــرد؛ سـ ــدا کـ ــد پیـ ــور بایـ ــور را در درون کشـ کشـ
تولیـــد.«۱۳۹۴/۰۲/۰۹  چنانچـــه ایـــن توجـــه بـــه تولیـــد و رونـــق گرفتـــن آن بـــه شـــکلی 
مطلـــوب عملیاتـــی شـــود مســـائل و مشـــکات اصلـــی اقتصـــاد و معیشـــت مـــردم 
نیـــز به صـــورت اساســـی حـــل می شـــود: »تولیـــد کلیـــد اصلـــی اســـت بـــرای 
ـــی؛ 

ّ
اشـــتغال، بـــرای معیشـــت، بـــرای کاهـــش تـــوّرم، بـــرای ایجـــاد ارزش پـــول مل

ــد  ــورد تولیـ ــم در مـ ــه میتوانیـ ــر چـ ــت؛ هـ ــا اسـ ــه ی اینهـ ــادر همـ  مـ
ً
ــا ــد واقعـ تولیـ

بایســـتی کار کنیـــم.«۱۳۹۹/۰۶/۰۲ 

کســانی  میدانیــم  مــا  کــه  وقتــی 
مجــازی  فضــای  دارنــد  بیــرون  از 
مدیرّیــت  و  میکننــد  هدایــت  را 
بــی کار  نمیتوانیــم  مــا  میکننــد، 
ــر  ــرای خاط ــل او... ب ــینیم در مقاب بنش
ایــن اســت کــه بنــده روی مســئله ی 
ــی اّطاعــات ایــن  همــه 

ّ
شــبکه ی مل

تأکیــد میکنــم. ایــن شــورای عالــی 
ــای  ــی فض

ّ
ــز مل ــازی و مرک ــای مج فض

مجــازی کــه تشــکیل داده ایــم و بنــده 
ــورا[  ــن ]ش ــه ای ــتم و دارم ک ــرار داش اص
محتــرم  رؤســای  و  بشــود  تشــکیل 
در آن شــرکت کننــد و تصمیم گیــری 
کننــد و اجــرا کننــد، بــه خاطــر اهّمّیــت 
ایــن مســئله اســت. و مــن میبینــم 
کــه آن اهتمــام الزم بــه خــرج داده 
ــی 

ّ
نمیشــود. خــب االن شــبکه ی مل

اجــزا  ایــن  دارد،  اجزائــی  اّطاعــات 
مشــّخص  زمان بندی هــای  در  بایــد 

تحّقــق پیــدا کنــد.

ـــی در امـــر معیشـــت 
ّ

تقویـــت پـــول مل
فوق العـــاده ای  تأثیـــر  یـــک  مـــردم 
دارد... دخالتهـــای بدخواهانـــه ای در 
کار ارز میشـــود کـــه اینهـــا در کاهـــش 
ـــی 

ّ
ـــول مل ـــی و ارزش پ

ّ
ـــول مل ـــت پ قیم

ــا،  ــذارد. بعضـــی از دخالتهـ ــر میگـ تأثیـ
اســـت؛  بدخواهانـــه  دخالتهـــای 
ـــه[  ـــت، ]بلک ـــه نیس ـــی بدخواهان بعض
ــه  ــد کـ ــام شـ ــت. اعـ ــودجویانه اسـ سـ
ـــت  ـــی اس ـــول صادرات ـــارد دالر پ ۲۷ میلی
کـــه برنگشـــته؛ خـــب ایـــن مســـئله ی 
مهّمـــی اســـت. البّتـــه گاهـــی اوقـــات 
ایـــن برنگشـــتن بـــه خاطـــر یـــک عوامـــل 
منطقـــی اســـت کـــه برنمیگـــردد، اّمـــا 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــه خاط ـــم ب ـــی ه گاه
ـــن ارز  ـــول را، ای ـــن پ ـــد ای ـــرض کنی  ف

ً
ـــا مث

ــور  ــان کشـ ــرده در فـ ــاب، بـ ــن جنـ را ایـ
ــا  زمیـــن خریـــده، ملـــک خریـــده، آنجـ
رفتـــه کارهاییـــی ماننـــد اینهـــا کـــرده؛ ایـــن 

قابـــل قبـــول نیســـت.

اقتصاد کشور را معطل 
تحوالت خارجی نکنید

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت تأکید کردند:
راه حل اساسی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن 

چیست؟

تولید  مسائل _اقتصادی ی دولت
ّ

مشکالت_آمریکانظام سازی فضای _مجازی پول _مل



اقدامات الزم در زمینه سرمایه گذاری:اقدامات الزم در زمینه سرمایه گذاری:

تکمیل سرمایه گذاری های نیمه کاره

هدایت نقدینگی به سمت تولید

 تشویق سرمایه گذاری  با حل مشکات آن

بسـیاری از موانع هـم موانعـی اسـت کـه در درون کشـور اسـت و اینهـا ِبِجد موجـب مانع 
شـدن از تولید و موجـب جلوگیـری از جهـش تولید اسـت؛ اینهـا را میشـود برطرف کـرد... 
 پیشـنهاد کردم کـه بـرای شناسـاییی موانـع تولیـد و برطـرف کـردن موانـع تولید، 

ً
من قبـا

یک کارگروهی تشـکیل بشـود از طرف رؤسـای سـه قّوه -چون مربوط به سـه قّوه اسـت- 
و رؤسـای محتـرم هم اعـام پذیـرش کردنـد و گفتنـد کـه »بلـه، ایـن کار خوبی اسـت«. من 
نمیدانم تـا حاال تشـکیل شـده یـا تشـکیل نشـده؛ اگر نشـده، خیلـی خوب اسـت کـه این 
کارگـروه تشـکیل بشـود و بـه صـورت شـبانه روزی کار بکننـد و ان شـاءهللا بتواننـد موانـع 

تولیـد را برطـرف کنند.

 نمـاز، زکات، امر به معـروف و نهـی از منکـر، هر کـدام این چهـار خصوصّیت و چهار شـاخص، 
یـک جنبـه ی فـردی و شـخصی دارنـد، لکـن در کنـار آن، یـک جنبـه ی اجتماعـی و تأثیـر در 
نظام سـازی اجتماعی ]هـم[ دارند... جنبـه ی اجتماعی نماز این اسـت که یکایک مسـلمانان 
به وسـیله ی نمـاز بـا یـک مرکـز واحـدی در تمـاس میشـوند... ایـن اّتصـال همـه ی دلهـا بـه 
یک مرکـز واحـد، یـک مسـئله ی اجتماعی اسـت، یـک مسـئله ی نظام سـاز اسـت... ترجمان 
اجتماعـی نظام سـاز زکات این اسـت که انسـانی کـه در محیـط اسـامی و جامعه ی اسـامی، 
برخـوردار از مال دنیوی اسـت، خـود را بدهـکار جامعه ی اسـامی میداند؛ هـم در مقابل فقرا 
و ضعفا، هـم در مقابل سـبیل هللا؛ بنابراین زکات بـا این نگاه، یک حکم و شـاخص نظام سـاز 
اسـت... امر به معروف و نهی از منکر کـه در واقع بـه نوعی زیربنای همـه ی حرکات اجتماعی 
اسـام اسـت که »ِبها ُتقاُم الَفراِئض«...  هرکدام از این چهار شـاخص به نحوی ترجمان ساخت 
و هندسـه ی نظام اسـامی اسـت... بزرگ ترین معروفها در درجـه ی اّول عبارت اسـت از ایجاد 
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شـهید باهنـر و شـهید رجائـی، کسـانی بودنـد کـه جهـاد کردنـد و بـر اثـر ایـن جهـاد، 
خـدای متعـال شـهادت را بـه آنهـا پـاداش داد. ایـن دو نفـر، آن طور کـه مـا از نزدیک 
شـاهد بودیـم -هـم قبـل از انقـاب، هـم بعـد از انقـاب- کارشـان بـرای خـدا 
بـود، سـخت کار میکردنـد، بـرای خـدا کار میکردنـد، در محاصـره ی مشـکات کار 
 فکـر نمیکردنـد، در پیی چهره سـازی 

ً
میکردنـد، بـه منافـع شـخصی خودشـان اصـا

 نبودنـد؛ اینهـا خصوصّیـات برجسـته و 
ً
بـرای خودشـان و جـذب مخاطـب اصـا

مهّمـی اسـت و بنابر ایـن، ایـن جـور کار کـردن، ایـن جـور مجاهـدت  کـردن، پیـش 
 مـورد قبول اسـت و شـهادت حـّق آنها بـود، پـاداش آنهـا بود و 

ً
خدای متعـال قطعا

ان شـاءهللا امـروز مقامشـان پیـش خـدا، متعالـی اسـت.

     بعضـی کارهـای اساسـی را کـه در دولـت شـما ممکـن 
اسـت جواب ندهد، بـرای دولـت بعد بـه یـادگار بگذارید؛ 

ر از شـما یاد بشـود.
ّ

بگذاریـد بـا نام نیـک و تشـک
    تولیـد کلید اصلِی اشـتغال، معیشـت، کاهش تـوّرم و 

ی اسـت.
ّ

ایجـاد ارزش پول مل
    ببینیـد چـه شـخصّیت هاییی را بـه عنـوان شـخص 
اّول در آمریـکا بـر سـِر کار آورده انـد و دارنـد بـه دنیـا نشـان 
میکنـد!  تحقیـر  و  میکنـد  رد  را  آنهـا  دنیـا  کـه  میدهنـد 

اسـت. اینجـا  غربزده هـا  آرمان شـهِر 
   خدمـت در جمهـوری اسـامی عـاوه بـر ثـواب، بـه 
بـرای  و  جامعه سـازی  بـرای  اسـام  الگـوی  از  رونماییـی 

میکنـد. کمـک  جامعـه  مدیرّیـت 
    امـروز محصـوالت تمـّدن غربـی در مدیرّیـت جامعه و 

بشـر شکسـت خورده اسـت.
    الگـوی اسـامی بـرای نظام سـازی و جامعه سـازی بـه 
ـب از ایمـان و علم و عدل اسـت.

ّ
طور خاصـه الگوییی مرک

    هفته دولت

  سال آخر دولت دوازدهم
   خدمِت الگوساز کارگزاران در نظام جمهوری اسالمی

  تذکراتی در زمینه مسائل اقتصادی کشور

  مسئله فضای مجازی

  نکته ای از موالی متقیان علی )علیه السالم(

  تشکر از برگزارکنندگان مجالس عزاداری

ِلـَب َو هللِا الُمَتخاِذلون؛  
ُ

موالی مّتقیـان )سـام هللا علیـه ( در خطبـه ی سـی وچهارم میفرماینـد: غ
حضـرت سـوگند یـاد میکنـد کـه اگـر مؤمنـان دسـت از یـارِی هـم بردارنـد، شکسـت میخورنـد. 
»تخـاذل« یعنـی ایـن بـه او کمـک نکنـد، او بـه ایـن کمـک نکنـد؛ ایـن معنـای »تخـاذل« اسـت. 
ِلَب َو هللِا الُمَتخاِذلـون. خطاب به مـردم آن زمان اسـت، اّما در 

ُ
حضرت قسـم میخورد، میگوید: غ

واقع خطاب به کّل بشـرّیت اسـت؛ مؤمنین باید به هم کمک کنند، مؤمنین بایسـتی پشـتیبان 
هم باشـند، مؤمنیـن بایسـتی از یکدیگـر دفاع کننـد، یـاری کنند همدیگـر را. 

این عزاداری ها و شوق و شوری که مردم 
نشان میدهند، ان شاءهللا مقبول 

درگاه پروردگار و ائّمه ی هدیباشد.

یکدیگر را مقابل دشمن یاری کنید

رفع موانِع تولید کارگروه شبانه روزی می خواهدرفع موانِع تولید کارگروه شبانه روزی می خواهد

ایجاد و حفظ نظام اسالمی بزرگ ترین معروف استایجاد و حفظ نظام اسالمی بزرگ ترین معروف است
باهنر و رجایپی در پپی چهره سازیباهنر و رجایپی در پپی چهره سازی

 برای خودشان نبودند برای خودشان نبودند

رهبر انقالب بار دیگر بر تشکیل »کارگروه رفع موانع تولید« تأکید کردند:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره ابعاد مسئله ی 
»نظام سازی اسالمی« سخن گفته بودند:

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود خصوصّیات دو شهید برجسته خدمت در نظام 
اسالمی را تبیین کردند:


