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این سـرزمین ها، این بیابان ها، این رود کارون، این جـاده ی اهواز - آبادان یا اهواز - خرمشـهر، این مناطق گوناگون که با اسـم های مختلفی امروز خودشـان را 
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شهید هفته  

 

در پی جنایات تروریستی گروه های تکفیری در کابل که منجر به درگذشت دانشــجویان و دانش آموزان افغانستانی 
شد، نشریه ی خط حزب ا... بخشی از بیانات رهبر انقالب، درباره ی قرابت ملت ایران و افغانستان را برای اولین بار منتشر 

می کند:

ـ چه آنهایی که همسایه ى ما هستند، چه  ... باالخره ما با همه ى کشــورهاى مســلمانـ 
ـ احســاس خویشــاوندى میکنیــم، اّما  آنهایی که با ما یک مقــدار فاصله دارند و دورندـ 
قضّیه ى شــما افغان  ها، قضّیه ى دیگرى اســت؛ بحث خویشــاوندى هم نیست، بحث 
هم خانگی است از همه جهت. خداوند ان شاءا...  شــماها را محفوظ بدارد و ان شاءا...  

شماها را از این وضعی که بر کشورتان سایه افکنده، نجات بدهد. وضع بدى است. 
ت افغان توانستند به کمک دین خدا و به کمک توّکل به خدا، دشمنی با آن عظمت را 

ّ
مل

از کشور خودشان بیرون کنند، بعد که آن دشمن را بیرون کردند، آن وقت مشکل بزرگ تر 
ریُکم ما ُتِحّبون.)آل عمــران/152( بعد از آنکه خداى متعال 

َ
به  وجود آمد. ِمن َبعِد مــآ ا

دشمن را به  وسیله ى شماها سرکوب کرد، اختالف داخلی افتاد؛ برادران روى هم شمشیر 
کشیدند، دوستان به هم پشت کردند، هم سنگرها به هم ضربه زدند و نتیجه ی  این شده 
است که االن مردم افغانستان چند سال است که دچار این مشکلند. ما خیلی نگرانیم؛ 
خیلی دعا می کنیم که خداوند ان شاءا... ]شما را[ نجات بدهد از این وضعّیت؛ و استقرار 
ـ که ما اینها را  ت افغانستان. و خداوند دست هاى دشمن راـ 

ّ
و ثبات و امنّیت بدهد به مل

ـ  عادى هم نمی دانیم؛ قطعًا از بیرون این مرزهاى شما دارد این کارها هدایت می شودـ 
قطع کند به حّق قرآن و به حّق اولیائش و بتوانید ان شاءا...  آن زندگی اى که شایسته ى 

ت افغان است، به آنها هدیه کنید. 74/2/4
ّ
مل

شهادت: در مسیر انتقال به پشت جبهه بر اثر جراحات وارده 

نگرانودعاگوی»همخانگان«

  برش دیدار  
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ر برای اولی
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انت

رهبر انقالب: افغانستانی ها  برای ما نزدیک تر از برادر و خویشاوندند

خط حزب ا... تذکرات رهبر انقالب را درباره یکی از 
چالش های مهم در زندگی مردم بررسی می کند

دغدغه معیشت 
مردم
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10 نکته ی رهبر انقالب درباره جهش تولید و الزامات تحقق آن
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سخن هفته  

خط حزب ا... تذکرات رهبر انقالب را درباره یکی از چالش های مهم در زندگی مردم بررسی می کند

گزیده بیانات  

یک. تورم و گرانی
اولین مشکلی که مردم در زمینه ی اقتصاد خانواده و معیشت، با آن دست به 
گریبان هستند باال رفتن قیمت ها و گرانی ست. در این زمینه، ایجاد ثبات در بازار 
و هماهنگی مســئوالن، دو توصیه ی رهبر انقالب برای کاهش مشکالت بوده 
است: »کشــور از لحاظ معیشت عمومی دچار مشــکل است؛ واقعًا معیشت 
خانوارها دچار مشکل جّدی است و مردم مشکل دارند؛ گرانی ها و مانند اینها 
هست، اینها بایست عالج بشود. ما در جلسات خصوصی به مسئولین گفته ایم 
یا پیغام داده ایــم؛ باز هم می گویم، دســتگاه های مســئول توّجه کننــد که در 
زمینه ی مشــکل اقتصادی، از مسائل فوری، مســئله ی مهار قیمت ها است ... 
این یک مسئله است که بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت که هر روز اجناس یک 
قیمتی پیدا کند، برای کشور مضر است.« 99/5/10 »خیلی از مشکالت کنونِی ما 
ربطی هم به تحریم ندارد؛ مربوط به خود ما و مربوط به ناهماهنگی ها است. 
این گرانی های اخیر واقعًا توجیه ندارد... بایستی مسئولین با هماهنگی عالج 
کنند. شما نگاه که می کنید، گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی 
بگیرید تا پوشــک بّچه ]وجود دارد[؛ خب گرانی هــای اینها، گرانی های بی دلیلی 
است، هیچ استداللی پشت این گرانی ها وجود ندارد؛ و جنس هم هست؛ هم 
وزارت صمت، هم مســئولین تعزیرات، هم بســیج، هم بعضی از دستگاه های 
دیگری که مرتبط با قضّیه هستند، ]مثل[ گمرک و دیگران، با همدیگر همکاری 

کنند و این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند.« 99/8/13 
دو. قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول

»نیاز ما اقتصاد قوی، تولید قــوی، همراه با مدیرّیت قوی اســت؛ نیازمان این 
اســت: یک اقتصاد قــوی و مطمئــن و مّتکی به خود که دســتمان به ســمت 
دیگران دراز نباشــد، بتوانیم انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت و اقدام کنیم... پول 
ی را ارزشــمند کنیم، قدرت خرید مــردم را باال ببریم؛ بدون یــک اقتصاد قوِی 

ّ
مل

این جوری، نه به یک عّزت مستمّری خواهیم رسید، نه به یک امنّیت مستمّری 
خواهیم رســید؛ این چیزها را باید تأمین کنیم.« 1/1/ 96 موضــوع ارزش پول 
ملی و قدرت خریــد مردم چنــدان از اهمیــت باالیی برخــوردار بوده اســت که 
رهبر انقالب از مجلــس خبرگان به عنــوان یکــی از نهادهای باالدســتی نظام 
هم خواســتند که در این حــوزه از موضع مطالبه گــری وارد شــوند: »از عناصر 
اصلی اقتدار اقتصادی، قــدرت پول ملی و قــدرت خرید مردم اســت، بنابراین 
اگر بر اثر بی مباالتی و سیاســت های غلط، ارزش پول ملــی روزبه روز تنزل یافت 
و در این زمینه عقب گرد و پســرفتی داشــتیم، خبرگان باید از دولت، مجلس و 

دستگاه های مسئول، مطالبه گری کند.« 96/6/30 
سه. مسئله اشتغال جوانان

رکود اقتصادی معمــوال اولین اثر خــود را بــر روی افزایش آمار بیکاری نشــان 
می دهــد و بیکاری خود زمینه ســاز بســیاری از مفاســد و آســیب های فردی و 
خانوادگی و اجتماعی است. به همین دلیل رهبر انقالب با تعابیری بی سابقه 
و عجیــب از این نقیصه یــاد می کننــد: »خجلت و شــرمندگی نظــام از بیکاری 
جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. 
بنده خودم وقتی که به فکر این جوان بیکار می افتم ]شــرمنده می شوم [. در 
بعضی از شهرستان ها بیکاری باال است... وقتی انسان این را می بیند شرمنده 
می شــود؛ یعنی شــرمندگی بنده ی حقیر از مالحظه ی این آمــار و مطالعه ی 
این حقیقت، از شــرمندگی آن جوانی که بیکار می رود خانه و دســتش چیزی 
نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنید« 95/3/16 البته 
در اندیشه  ی رهبر انقالب مسئله ی اشتغال جوانان و مفاسد بیکاری، بخشی 
از یــک زنجیره ی فرهنگی اســت، کــه در آن اســتفاده ی از کاالی ســاخت داخل 
اهمیت تعیین کننده دارد. »شما می روید یک جنسی را از بازار تهیه کنید... نوع 

داخلی اش هست، نوع خارجی اش هم هست... شــما آن را انتخاب می کنید. 
یعنی چه کار می کنید: یک کارگر ایرانی را بیکار می کنید... نتیجه چه می شود؟ 
نتیجه، ورشکســتگی کارخانه ی داخلی، بیکاری کارگر داخلی و در نهایت باعث 
ناامیــدی ســرمایه گذار داخلی می شــود. بیــکاری هم کــه به دنبــال خودش 
اعتیاد، فساد و اختالفات خانوادگی می آورد و به دنبال آن، حوادث سیاسی و 
اجتماعی فراوان به وجود می آید. بنابراین، از یک چیز کوچکی شروع می شود؛ 

از یک اراده ی شخصی من و شما.« 85/8/18
چهارم. مسئله مسکن خانواده ها

 موضوع مسکن و تامین سرپناه مناسب برای خانواده ایرانی از چنان اهمیتی 
برخوردار است که رهبر انقالب در سال جاری در ارتباط های تصویری جداگانه  با 

دو قوه مجریه و مقننه به هر دو در این باره هشدار جدی دادند. 
»کارهایی که شروع شده یا قول آن داده شده سعی بشود تمام بشود. خب 
وزیر محترم مســکن و رئیس جمهور ]قول[ششــصد هزار واحد مسکونی را 
تا آخر دوره داده اند؛ این چیز بســیار خوبی است، کم نیست؛ مجموع اینها یک 
تحّولی در امر مسکن به وجود می آورد... با این کار یک گرهی باز می شود، یک 
کار بزرگی انجام می گیرد.« 99/6/2 چرا که »مسئله ی مسکن یک مسئله ی جّدًا 
مهم و کلیدی است؛ در سبد هزینه های خانوار، مسکن سهم بسیار عمده ای 

دارد و مسئله ی مسکن خیلی مهم است.« 99/4/23
پنجم. شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی

»اینجانب به جوانان عزیزی که آینده ی کشــور، چشم انتظار آنها است صریحًا 
میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشــود، دارای فاصله  ای ژرف 
اســت.« شــاید این فراز یکی از صریح ترین انتقادات رهبــر انقالب به وضعیت 
کشور در بیانیه گام دم انقالب اســت. انتقادی که به ســرعت با یک دستور کار 
همیشگی همراه می شود: »در جمهوری اســالمی، دلهای مسئوالن به طور 
دائم باید برای رفع محرومّیت ها بتپد و از شــکاف های عمیق طبقاتی بشّدت 
بیمناک باشــد. در جمهوری اسالمی کســب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد 
تشــویق نیز هســت، اّما تبعیض در توزیع منابع عمومــی و میــدان دادن به 
ویژه خواری و مــدارا با فریبگران اقتصادی که همه بــه بی عدالتی می انجامد، 
بشّدت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو 

مورد قبول نیست.« 97/11/24
االبته این فریاد تنها به نقد عملکردها خالصه نمی شود بلکه به نقد مبنایی یک 
نوع تفکر و نگاه در اداره کشــور هم می پردازد. »مشــکل اقتصادی کشور هم 
همین جور است؛ با نسخه های غربی درست نخواهد شد. تاکنون هم در طول 
سال های مختلف هروقت نسخه های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم، 
از یک جاهایی ضــرر کردیم؛ قضّیه ی تعدیــل وقتی که در دهــه ی هفتاد پیش 
آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، 
شکاف طبقاتی به وجود آمد؛ ممکن است یک فوائدی داشت اّما این ضررهای 

عمده را هم ما تحّمل کردیم.« 97/3/2
 رهبر انقالب همه ی این مشکالت اقتصادی و بســیاری از مشکالت اقتصادی 
دیگر را قابل حل می دانند اما در صورتی که به شرایط و پیش زمینه های آن عمل 
شود: »اگر تفکر و روحیه ی خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی - که بخصوص 
در بین قشر جوان تحصیلکرده ی با عزم و اراده رشــد پیدا کرده-  و این اعتماد 
به نیــروی داخلی در اقتصاد به همین شــکل پیش برود و امیدهــای واهی که 
گاهی انسان مشاهده می کند به بیرون از مرزها وجود دارد و اقتصاد کشور را 
شرطی می کند نسبت به تصمیم گیری بیگانگان، وجود نداشته باشد یا ضعیف 
بشود... به نظر بنده همه ی این مشکالتی که امروز در اقتصاد وجود دارد قابل 

رفع است. بایستی از این بنیه ی قوی کشور استفاده کرد.« 99/4/22  

1. تولید، کلید اصلی بهبود معیشت و 
کاهش تورم

خب تولید، کلید اصلی اســت برای اشتغال، 
بــرای معیشــت، بــرای کاهــش تــوّرم، بــرای 
ــی؛ تولیــد واقعــًا مادر 

ّ
ایجــاد ارزش پــول مل

همه ی اینها است؛ هر چه میتوانیم در مورد 
تولید بایســتی کار کنیم. ما در این چند سال 
مکــّرر اشــاره کرده ایم و شــعار ســال هم که 
امســال »جهــش تولید« اســت. آنچــه من 
می خواهــم روی آن تکیه کنم، این اســت که 
تولید یک موانعی دارد؛ این  جور نیســت که 
انسان بتواند راحت به سمت افزایش تولید 
یا جهش تولید که ما گفتیم بــرود؛ موانعی 

هســت؛ بروید ســراغ ایــن موانــع، این 
موانع را برطرف کنید. 99/6/2

2. تولید، عامل دفاع 
در مقابل ویروس 

تحریم
بــه  می تــوان  را  تولیــد   

سیســتم ایمنــی و دفاعــی 
بــدن تشــبیه کــرد... همیــن 

وارد  بالشــک  کرونــا  ویــروس 
خیلــی از بدن هــا شــد، لکــن آنهــا 

مریض نشــدند؛ چرا؟ به خاطر اینکه یک 
سیستم دفاعی سالِم خوبی داشتند که 

توانســت دفاع کند و امنّیت بــدن را تأمین 
بکند. اگر ما اقتصاد را به بدن انسان تشبیه 
بکنیــم، سیســتم دفاعــی و امنّیتّ بخــِش 
اقتصــاد عبــارت از تولیــد اســت؛ یعنــی آن 
چیزی که می توانــد ویروس هــای مهاجم و 
میکروب هــای مهاجــم بــه اقتصــاد را خنثٰی 
بکند و آن را ســالم نگه دارد تولید در کشــور 
اســت. اگر ما همواره تولید خوب و مناسب 
و شایســته و رو بــه  رشــد در کشــور داشــته 
باشیم، در مقابل ویروس هایی مثل تحریم 

می توانیم مقاومت بکنیم. 99/2/17

3. اهمیت تولید فراتر از تأثیرات 
اقتصادی آن است

ی قــوی را در 
ّ
تولیــد میتواند یــک اقتصــاد مل

کشــور تشــکیل بدهد؛ یعنی در ســاخت یک 
اقتصاد قــوی، تولیــد نقــش اّول را دارد؛ یک 
تأثیــر حیاتــِی غیــر قابــل انــکاری را در اداره ی 
کشور دارد... به اعتقاد بنده مسئله ی تولید 
فقط مســئله ی اقتصــاد هــم نیســت؛ البّته 
تولید برای اقتصاد، حیاتی است... لکن فقط 
این نیست. تولید از لحاظ سیاسی، یک کشور 
را دارای اعتمــاد بــه نْفس و دارای احســاس 
ت احســاس کنند که 

ّ
عّزت می کنــد. اینکه مل

نیازهایشــان در داخل کشــوِر خودشــان به 
وســیله ی خودشــان تأمین می شــود، برای 
ت خیلی مایه ی عّزت و افتخار است... 

ّ
یک مل

بنابرایــن تولیــد داخلــی واقعًا حیاتی اســت 
برای کشور. 99/2/17

7. موتور اقتصاد بدون مردم
 راه نمی افتند

]باید[ ایــن را بدانیم کــه قوی ترین دولت هــا هم قادر 
نیســت بدون مشــارکت مردم موتور اقتصاد جامعه 
را بــه راه بینــدازد؛ هیچ دولتــی بدون مشــارکت مردم 
نمی توانــد اقتصــاد کشــور را ســامان بدهــد. بعضی 
از ســاز و کارهــای فکــری، سیاســی، اقتصــادی، مثــل 
نوعــی از سوسیالیســم ها -البّتــه نــه همــه ی انــواع 
سوسیالیســم- ایــن فکرهــا را کردنــد کــه بتواننــد 
دولت هــا را متّصــدی کار اقتصاد کنند ]اّما[ شکســت 
خوردند. امــکان ندارد و بدون مشــارکت مــردم هیچ 
دولتــی نخواهــد توانســت اقتصاد کشــور را ســامان 
بدهد و موتور اقتصاد را ]راه بینــدازد[. بنابراین یکی از 
مسائل مهّم ما باید این باشد که استعدادهای مردم، 
ابتکارهای مــردم، ظرفّیت های گوناگون مــردم را وارد 

میدان اقتصاد کشور بکنیم. 99/2/17

5. حمایت از تولید یعنی
 برداشتن موانع

از جملــه ی وظایــف دولــت -کــه اگــر ایــن وظایــف را 
مســئولین کشــور عمل نکننــد، جهش تولیــد صورت 
نخواهد گرفت- این اســت که دولت بایستی از تولید و 
تولیدکننده حمایت بکند. خب این حمایت به چه معنا 
اســت؟... منظور از حمایــت، تزریــق منابع مالی 
صرفًا نیســت بلکه میدان را باز کردن است. اگر 
نیروی کار مردمی را، ســرمایه گذار را، مهندس 
را، صاحبفکر را، کارگر را به عنوان یک دونده ی 
ُپرشتابی فرض کنیم، شــما الزم نیست به او 
یاد بدهید چــه کار کند، او خودش شــوق و 
میل حرکت دارد. شــما میــدان را بــاز کنید، 
موانــع را برداریــد... بنابرایــن حمایــت کــه 

می گوییم، یعنی برداشتن موانع.  99/2/17

6. این توفیق به خاطر این بود که 
دولت موانع را برطرف کرد

در همین قضّیــه ی کرونا خوشــبختانه دولت حمایت 
کــرد از مــردم، یعنی میــدان را بــاز کردنــد. اگــر دولت 
می گفت که »هر کــس می خواهد مثًال از این ماســک 
تولید کند، بایــد بیاید از مــا اجازه بگیــرد«، همین یک 
کار کوچــک را اگــر انجــام می دادنــد، کافــی بــود برای 
اینکه ماســک در کشــور تولیــد نشــود؛ ]اّمــا[ میدان 
را بــاز کردنــد، گفتند هر کــس می تواند ماســک تولید 
کند، تولید کند. ]لذا[ کارخانه ها، ستاد اجرائی و بنیاد 
مســتضعفان تولید کردنــد، در خانه ها و در مســاجد 
مردم تولید کردند؛ جوری شــده که االن ماسک زیادتر 
از اندازه ی نیاز در کشــور داریم و می توانیم به دیگران 
بدهیم؛ این به خاطر آن بود که دولــت مانع را برطرف 

کرد. 99/2/17

4. کارگروه ویژه، موانع تولید را برطرف کند
ما امسال را سال جهش تولید معّین کردیم و موانعی در اینجا و در سر راه وجود دارد. پیشنهاد شده که یک کارگروه ویژه ای 
از طرف سران سه قّوه تعیین شود و این کارگروه که نماینده ی جلسه ی اقتصادی سران ســه قّوه است، بروند این موانع 
را شناسایی کنند و رفع کنند. این را حضرات در جلسه شان مطرح کنند و به یک نتیجه ای برسند و جّدًا این را دنبال کنند که 

موانع جهش تولید چیست که شاید یکی از موانع، همین مسئله ی واردات بی روّیه باشد که بسیار مهم است. 99/5/10

8. مقررات دست پاگیر و واردات 
موانع مهم تولید

برداشــتن موانــع مثــل چــه؟ مثــل برداشــتن مقــّررات 
دست وپاگیر. بعضی از مقّررات هســت که هیچ فایده ای 
ندارد و ضرر هم دارد؛ وجود این مقّررات مانع از این است 
که دستگاه تولیدکننده و دستگاه اقتصادِی فّعال و مفید 
بتواند کار خودش را انجام بدهد.  یکی از کارهای الزم ،منع 
جّدی واردات بی رویه اســت. این همه بنده تأکید کردم بر 
روی مسئله ی واردات؛ باز هم انسان می بیند به بهانه های 
مختلف یک جاهایی واردات ]صورت می گیرد[. به ما نامه 
می نویسند و شکایت می کنند؛ یک دستگاهی می گوید 
که ما مثًال این وســیله را با زحمت زیادی درست کردیم به 
نصف قیمت، به یک ســّوم قیمــت، ]اّما[ فالن دســتگاه 
دولتی... می رود با تولیدکننده ی خارجی قرارداد می بندد، 
وارد می کنــد؛ خــب ایــن کار نبایــد بشــود. ایــن کار راباید 

اسمش را گذاشت جنایت، خیانت. 99/2/17

9. مبارزه با فساد مالی و اداری
 کمک به تولیدکننده واقعی است

  یکی از حمایت ها مبارزه ی جّدی با فســاد مالی اســت. 
ببینیــد این دســتگاه هایی که امــروز گــزارش دادند -و 
صدها دستگاه از قبیل اینها- در کشور دارند با سالمت، 
کار اقتصادی انجــام می دهند. اگر شــما بخواهید این 
کســانی که دارند کار ســالم اقتصادی انجام می دهند، 
بتوانند به مقصود برسند، بایستی با آن کسی که از راه 
فساد، از راه رشــوه، از راه اختالس کار را پیش می برد، 
مبارزه ی جّدی بکنید. با فســاد باید مبارزه کرد؛ 
هــم فســاد اداری، یعنی فســاد کســی که 
در دســتگاه دولتــی و مرتبــط با مســائل 
اقتصادی اســت و هم فســاد آن کسی 
کــه در کار تولیــد و در کار فّعالّیــت 

اقتصادی است. 99/2/17

10. جهش کیفیت و کمیت 
در تولید داخلی الزم است

جهش تولید، به معنای جهش کّمّیت هم هست، ]و البّته[ 
به معنای جهش کیفّیت هم هست، هر کدام هم راه هایی 
دارد؛ ایــن را از طریق واردات نخواهید تأمیــن بکنید... اگر 
ما جهش کّمی داشته باشیم، ]اّما[ جهش کیفی نداشته 
باشیم، پیش نخواهیم رفت؛ یعنی اگر جهش کیفی وجود 
نداشــته باشــد، در بحث مصرف داخلی هم درمی مانیم؛ 
یعنــی مصرف کننــده ی داخلی وقتــی دید کــه محصول 
داخلی کیفّیت ندارد، به  طور طبیعی کشــانده می شــود 
به ســمت محصول خارجی؛ وقتی مصرف کننــده وجود 
داشــت، واردکننــده هم المحالــه و بــدون تردیــد وجود 
خواهد داشت و دولت هم معلوم نیست بتواند جلوگیری 
کند. باید کاری کنیم که مصرف کننده ی داخلی قانع بشود 

به اینکه این کیفّیت، کیفّیت مطلوبی است. 99/2/17

سال 99 از اولین روز آن توسط 
رهبر انقالب »سال جهش تولید« 

نــام گرفته اســت؛ بــا این هــدف که 
»ما بایســتی تولید را به جایی 

برســانیم کــه در زندگــِی 
بگــذارد.«  اثــر  مــردم 
99/1/1 در هشت ماه 

گذشــته، رهبــر انقالب، 
توصیه ها و نکات متعددی 
را برای تحقق این هدف مهم، 
تولیــد  تأثیرگــذاری  یعنــی 

در زندگــی مردم، خطــاب به 
مسئوالن و مردم بیان کرده اند. 

نشــریه ی خط حــزب ا... ده نکته ی 
کلیدی درباره ی اهمیت موضوع تولید 

و الزامات جهش تولیــد را از میان این بیانات 
انتخاب و مرور کرده است. امید است در چهار ماه 

باقی مانده از سال، شاهد قدم های مؤثرتری برای 
جهش تولید در سال 99 باشیم.

موانع تولید 
برطرف شود

10 نکته ی رهبر انقالب درباره جهش تولید 
و الزامات تحقق آن

گرانی و مشکالت معیشتی از چالش های مهم این روزهای جامعه ی ایرانی ست و مسئوالن کشور بیش از هر زمان دیگر در این باره، نقش تعیین کننده ای را بر عهده  سخن
دارند. همین مسئله ی معیشت و رفع گره های اقتصادی از   زندگی مردم، یکی از اهداف و برنامه های نظام اســالمی در طول چهل سال گذشته بوده است. در میان هفتـه

فهرستی از ارزش ها و آرمان های انقالب، در بیانات امام خمینی  و رهبر انقالب »توجه به معیشت عمومی مردم، رفع فقر و توجه به مستضعفین« یکی از شاخص ترین 
آنهاست که متاسفانه این روزها عقب ماندگی ها و کمبودهای عمیقی در این زمینه پیش آمده است. »در ُبعد مسائل داخلی کشــور؛ امام طرف دار جّدی حمایت از 
محرومان و مستضعفان بود... طرف داری از مستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن و اصول قطعی امام 
است، همه باید تالش کنند که فقر را ریشــه کن کنند.« 94/3/14 با همین نگاه مبنایی، یکی از بخش های اصلی و پرتکرار از تذکرات رهبر انقالب در سال های اخیر به مسئوالن کشور 

رسیدگی و بهبود وضعیت معیشت مردم بوده است.



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

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال ششم، شماره 263|  هفته اول آذر 99     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

مردمآمریکاازدست

رؤسایخودشانعاصیشدهاند             
دیگــر  مظلوم هــا 
نمی تواننــد  تحت ظلم 
ابرقدرت ها باشند. اآلن 
در امریکا هم خود ملت 
امریکا قبول نــدارد این 
کارهایی را که دارد رئیسشان می کند. اآلن مردم امریکا 
هم عاصی شده اند از دست اینها. دنیا اصًال به عصیان 
کشیده شــده اســت. شــما دنیای امروز را مثل سابق 
حســاب نکنیــد. دنیانمی پذیــرد از شــما که شــما در 
قصرهای خودتان بنشــینید و همه را زیر بار اذیت قرار 
بدهید و زیرســلطۀ خودتان قرار بدهیــد. باید فکری 
بکنید برای خودتان. و دولتهای اسالمی باید فکری برای 
خودشان بکنند. شما اشخاصی که از طرف دولت های 
اسالمی در این کشور هستید به کشورهای خودتان 

بگویید که یک فکری برای خودتان بکنید.    62/11/18

زِن مســلمان مثــل مــرِد مســلمان حــق دارد... آن 
وظیفــه ای را که بــر دوش خود حس می کنــد، انجام 
دهد. چنانچه دختری مثًال مایل است پزشک شود، یا 
فعالیت اقتصادی کند، یا در رشته های علمی کار کند... 
یا روزنامه نگار شود، برای او میدان ها باز است. به شرط 
رعایت عّفت و عفاف و عدم اختالط و امتزاج زن و مرد، 
در جامعه ی اســالمی میدان برای زن و مرد باز است. 
شاهد بر این معنا، همه ی آثار اسالمی است که در این 
زمینه ها وجود دارد و همه ی تکالیف اســالمی است 
که زن و مرد را به طور یکسان، از مسئولیت اجتماعی 
برخوردار می کند. اینکه می فرماید: »من اصبح ال یهتم 
بامور المسلمین فلیس بمسلم«، مخصوص مردان 
نیســت؛ زنان هم باید به امور مسلمانان و جامعه ی 
اسالمی... احساس مسئولیت کنند... چون وظیفه ی 

اسالمی است.    75/12/20

حضورزنمسلماندرهمه
میدانهابهشرطرعایتعفاف

کالم امام  

خانواده ایرانی  

مجاهدخاموشوسرافراز                
رهبر انقالب در پیامی درگذشــت عالــم مجاهد مرحوم 
حجت االســالم دکتــر جــواد اژه ای را تســلیت گفتنــد. در 
بخشــی از این پیام آمده اســت: »این مجاهد خاموش 
که خود برادر شهیدی عزیز و داماد شهید عالیقدر آیت ا... 
بهشتی بود بنای نخبگی و نخبه پروری را بر شالوده های 
محکم ایمــان وانقالب اســتوار ســاخت و ســپیدروی و 
ســرافراز به مالقــات خداوند رحیم شــتافت. اینجانب با 
تأسف عمیق به همسر گرامی و صبور و فرزندان عزیز و 
دیگر منسوبان و بازماندگان ایشان و نیز عموم جامعه ی 
نخبگانی کشور تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت 

99/8/24 الهی را برای آن مرحوم مسألت می نمایم.« . 

دفاعازمعرفتوآگاهی
نظامیگری در عــرف فرهنگ مادی، با نظامیگری در فرهنگ اســالمی متفاوت اســت. در فرهنگ مادی، نظامیگــری یعنی بی رحمی، 
خشونت و اطاعِت بی چون و چرا و بدون آگاهی و معرفت... نظامی در فرهنگ اسالمی، انسانی است که با معرفت و آگاهی از برترین 
ارزش ها دفاع جانانه می کند. این دفاع به معنای به میدان آوردن ِ جان و هستی و سالمت خود و به معنای فداکاری است؛ و آن چیزی 
که این دفاع به خاطر آن انجام می گیرد، واالترین ارزش های انسانی و الهی است...  لذا این نظامی در عرف اسالمی »مجاهد« است. 
جهاد یعنی تالش و کوشش در راه ارزش های واال؛ و برای همین است که »اّن الجهاد باب من ابواب الجّنة«؛ جهاد دری از درهای بهشت 

83/7/22 است. 

شنیدم خوشــبختانه کارهای خوبی هم در زمینه ی تولید 
دارو برای این ویروس جدید]کرونا[انجام گرفته یا تحقیقاتی 
برای واکسن دارد انجام می گیرد. در دنیا تبلیغ می کنند که 
]تولید[ واکسن ]کرونا[ تا فالن مّدت -تا یک سال، تا شش 
ماه- امکان ندارد؛ هیچ معلوم نیست؛ دانشمندان جوان 
ما بنشینند، روی مسئله ی واکسِن همین ویروس کرونا و 
تولید واکسن های مختلف کار کنند؛ ای بسا که خیلی زودتر 
از آنها به واکســن دســت پیدا کنند و بتوانند از آن استفاده 
کننــد. 99/2/17 در زمینــه ی علمــی و تحقیقاتــی در مراکــز 
دانشگاهی و در برخی از شرکتهای دانش بنیان برای اینکه 
ویروس را بشناسند... ]کار می کنند تا[ راه های مبارزه ی با آن 
را پیدا کنند؛ و من امیدوارم ان شــاءا...در این زمینه ما مثل 
بسیاری از زمینه های دیگر بتوانیم هنر استعداد ایرانی را به 

دنیا نشان بدهیم.         99/2/21

نکتــه ی مهّمــی کــه بایــد آینده ســازان در نظــر 
داشته باشــند، این اســت که در کشــوری زندگی 
می کنند که از نظر ظرفّیت های طبیعی و انسانی، 
کم نظیر است و بسیاری از این ظرفّیت ها با غفلت 
دست اندرکاران تاکنون بی استفاده یا کم استفاده 
مانده اســت. هّمت های بلند و انگیزه های جوان 
و انقالبــی، خواهنــد توانســت آنهــا را فّعــال و در 
پیشرفت ماّدی و معنوی کشور به معنی واقعی 
جهش ایجاد کننــد... مدیــران کارآمــد و ُپرانگیزه 
و خردمند می توانند بــا فّعال کــردن و بهره گیری 
ی را با جهشــی 

ّ
از آن ]ظرفیت هــا[، درآمدهــای مل

نمایان افزایش داده و کشــور را ثروتمند و بی نیاز 
و به معنــی واقعــی دارای اعتمادبه نفس کنند و 

مشکالت کنونی را برطرف نمایند.   97/11/22

آرمان هــای بــزرِگ معنــوی و دنیایــی و آخرتــی... در 
صورتی تأمین می شــود که این ملــت بتواند عناصر 
و حاالتی را در خود به وجود بیــاورد. اّول از همه هم 
ایمان است؛ ایمان به همان هدف و ایمان به همان 
راه... یک عنصر دیگر، احساس مسؤولیت است. این 
ایمان باید همراه با احساس مسؤولیت شود؛ یعنی 
انســان وظیفــه ای را متوّجــه به خــود بدانــد؛ بداند 

وظیفه دارد. بدون احســاس مسؤولیت، این ایمان 
کارایی خــود را از دســت خواهــد داد. ایــن دو عنصر 
باید با شــجاعت، رشــادت، روحیه آمدن به میدان و 
توّجه به قدرت درونی خود همراه شــود. چون یکی 
از چیزهایــی کــه هــر مجموعــه ای را، هر ملتــی را، هر 
سپاهی را دچار انهزام می کند، غافل ماندن از قدرت 

79/8/11 خود است.   
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عکس نوشت  

حزب ا... این است  

هنراستعدادایرانیرا
باتولیدواکسنکرونانشاندهید

مدیرانجوانوکارآمد
ظرفیتهایکشوررافعالمیکنند

دولت جوان انقالبی  مسئله روز  

اخبار  هفته  


