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مزار: گلزار شهدای سراسر کشور تاریخ شهادت: 2 تا 10 فروردین 1361 شهادت : دشت عباس و منطقه عمومی غرب شوش

جوانان قدر دعاهای ماه شعبان را بدانندصبر و ایستادگی شرط مهم پیروزی ملت ایران
4 4انسان 250 ساله  |   درس اخالق  |   4 حزب اهلل این است  |  

اطالع نگاشت

این واقعیت انکارنشــدنی اســت که آمریکا یک 
»جنگ اقتصــادی« تمام عیار را علیــه ایران آغاز هفتـه

کرده است. پیشینه ی این موضوع البته به ماجرای 
11 سپتامبر 2001 برمی گردد. بعد از ماجرای 11 
ســپتامبر، آمریکایی ها تصمیم گرفتند تا به وسیله ی جایگاه و 
ابزارهای اقتصــادی ای که در اختیار دارنــد، از آن برای به ثمر 
رساندن اهداف سیاسی و امنیتی خود استفاده کنند. به همین 
دلیل در قانون وطن پرســتی مصــوب ســال 2001، وزارت 
خزانه داری آمریکا برای اولین بار مجوز پیدا کرد تا آن دسته از 
مؤسســات مالی را کــه قواعد نظــام مالی آمریــکا را رعایت 
نمی کنند، تنبیه کند. آنها برای این کار، »اتاق عملیات جنگ 
اقتصادی« را هم تشکیل دادند که شامل سه نهاد مهم: وزارت 
خزانه داری، وزارت خارجه  و ســازمان اطالعات آمریکا )سیا( 

است. 
در مقابل این اقدام مقامات آمریکا، رهبر انقالب نیز برای اولین 
بار، سال 86 )یعنی 13 سال قبل( از عبارت »جنگ اقتصادی« 
استفاده کرده و فرمودند: »من برنامه های استکبار جهانی علیه 

ملت ایران را در ســه جمله خالصه می کنم: اول، جنگ روانی؛ 
دوم، جنگ اقتصادی و سوم، مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی.« 
86/1/1 اما متأسفانه مسئوالن امر، آنگونه که باید این هشدارها 
را جدی نگرفتند. مقامات آمریکایی نیز از این فرصت استفاده 
کردند. برای مثال، موضــوع تحریم ها اگرچه از ابتدای پیروزی 
انقالب به عنوان ابزاری علیه انقالب اســالمی بــه کار گرفته 
شــده بود، در مقاطعی از جمله پس از فتنه ی 88 وارد مرحله 
جدیدتری شــد. حتی توافق برجام که طبق گفته ی مقامات 
آمریکایی قرار بود موجب برداشــتن تحریم هــای یک جانبه 
علیه ایران شــود نیز، افاقه ای نکرده و تحریم ها همچنان باقی 
ماند. تا اینکه این تحریم ها و جنگ اقتصادی از آبان ماه ســال 
گذشته، شدت و حدت بیشتری به خود گرفت و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، دور جدید تحریم ها علیــه ایران را آغاز 
کرد. تحریم هایی که ایران را دقیقا به قبل از توافق هســته ای 
موســوم به برجام بازمی گرداند. تحریم هــای نفتی و مالی نیز 
مهم ترین ســرفصل اقدامات اقتصادی مقامــات آمریکایی در 
یکی دو سال اخیر برای اعمال »فشار حداکثری« به ایران بود.

پادزهر اقدام دشمن
بر مبنای سیاســت جدید دشــمن، رهبر انقــالب اگرچه در 
ســال های قبل نیز تأکید بر تقویت تولید داخلی داشتند، اما 
سال گذشته را به طور خاص، ســال »رونق تولید« نامگذاری 
کردند. دلیل آن هم مشخص بود: »این رونق تولید که ما امسال 
به عنوان شــعار مطرح کردیم، کلید حّل بسیاری از مشکالت 
اقتصادی ما است؛ تولید این جوری اســت. اگر واقعا ما بتوانیم 
تولید را رونق بدهیم، اگر بتوانیــم موانع تولید را که خیلی هم 
زیاد است در کشور، از سر راه تولید برداریم -که این کار با عزم 
جهادی ممکن است، با به کارگیری جوان های متخّصص ممکن 
است- بسیاری از مشــکالت ]مانند[ مســئله ی اشتغال حل 
می شود، مسئله ی توّرم حل می شود، مســئله ی رفاه مردمی 
حل می شــود، ]مســئله ی[ درآمدهای مردم حل می شــود، 
صادرات رونق می گیــرد. تولید، مــادِر عمده ترین مســائل 

اقتصادی کشور است.« 98/2/24
نامگذاری سال 99 نیز در حقیقت،  ادامه ی شعار سال گذشته است: 

3  »سال 98 را  ما به عنوان ســال رونق تولید معّرفی کردیم... 

2

باور عمیق قلبی این بندهی حقیر این است که ما امروز همهمان بر سر سفرهی شهدا نشستهایم. بقای این انقالب به خاطر خون شهیدان است... خدای متعال 
آن حقیقت را به برکت خون شهید حفظ می کند.     91/7/22      |        * عملیات فتح المبین که کمتز از پنج ماه پس از برکناری بنی صدر و اتخاذ سیاست دفاع مردمی 
و پس از عملیات پیروزمندانه طریق القدس در شمال و غرب خوزستان به اجرا درآمد از جمله ی عملیات های پیروزمندانه و ضربات کاری به دشمن بعثی بود. روزهایی که 

خانواده های ایرانی معموالً به مراسم عید نوروز و تعطیالت و دیدوبازدید مشغولند، رزمندگان اسالم با فداکاری و جانفشانی توانستند این حماسه ی تاریخی را رقم زنند.

امروز همه بر سر سفره شهدا نشسته ایم     |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای عملیات غرورآفرین فتح المبین  

هرچه حضور در مبارزه بیشتر، مناجات هم بیشتر

باید ده برابر گذشته کار انجام بگیرد

تغییر به نفع مردم

هشت مصداق اجرایی برای
 تقویت تولید ملی به روایت رهبر انقالب

هدف رهبر انقالب از نامگذاری
 سال 99 به عنوان سال »جهش تولید«
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حاج قاسم مکتب

1   طبق گزارش های موثّقی که در اختیار بنده هست، 

تولید کشور حرکتی پیدا کرد؛ برخی از کارخانه هایی که 
راکد شده بودند و تعطیل شــده بودند، به کار برگشتند؛ 
بعضی که زیر ظرفّیــت کار می کردنــد، ظرفّیت خوبی 
پیدا کردند؛ شــرکت های دانش بنیان وارد میدان شدند؛ 
دســتگاه های مختلف تالش کردنــد و کار کردند، تولید 
حرکتی پیدا کرد، یک کاری انجام گرفت. مسئله ی پژوهش 
-که سرچشمه ی تولید، پژوهش و تحقیق است- در کشور 
به طور جّدی در این سال انجام گرفت که ما نمونه هایش را 
دیدیم. خب، این کارها شده است در کشور، این جور نیست 
که کار نشده باشد، لکن آنچه من می خواهم بگویم این است 
که این کاری که تا حاال شده شاید حّتی یک دهِم آن چیزی 
که برای کشــور احتیاج است نباشــد... اگر بشود تولید را 
ان شاء اهلل حرکت بدهیم و پیش ببریم، مشکالت اقتصادی 
قطعاً تمام خواهد شد و این تحریمهایی که کرده اند به نفِع 

ما تمام خواهد شد.« 99/1/1

اهتمام به حل مشکالت مردم با قوی شدن کشورها
در عین حال، جهش تولید و تقویت بنیــه  و توان داخلی 
تولید، در شرایطی که کشــور در جنگ اقتصادی نابرابر 
قرار دارد، یکی از مصادیق مهم و اساسی »ابزار قدرت« نیز 
محسوب می شود: »قوی شدن کشــور جزو هدف های ما 
اســت. این هم از خطوِط اصلِی نسخه ی بعثت است؛ این 
هم از بعثت گرفته شده؛ این هم از قرآن گرفته شده. قرآن 
می فرماید که »َو اَِعّدوا لَُهم َمااســَتَطعُتم ِمن ُقوَّة«؛ هر چه 
می توانید قّوت را زیاد کنید. حاال این قّوت در وهله ی اّول، در 
نگاه اّول، ممکن است قّوت نظامی به نظر برسد، لکن ظاهراً 
خیلی وسیع تر از دامنه ی قّوت نظامی است. ابعاد قّوت ابعاد 
وسیعی اســت؛ ابعاد اقتصادی دارد، قّوت اقتصادی، قّوت 
علمی، قّوت فرهنگی، قّوت سیاسی -که زمینه سازِ قّوت 
سیاسی، استقالِل سیاسی است- و قّوت تبلیغی. با گذشت 
زمان، عرصه های دیگری برای تقویت کشور و ملّت به وجود 
می آید... »جهش تولید« هم که بنده امسال مطرح کردم، 

در واقع از ابزارهای قدرت است.« 
در پایان، نکته ی قابل تأمل در انتخاب شعار سال آن است 
که اگرچه این شــعارها وجه نمادین دارد، اما از آن مهم تر، 
»جهت گیری کالن« اقدامات دستگاه ها و نهادها و حتی 
مردم کشور را نیز مشخص می کند. در حقیقت، هدف رهبر 
انقالب از نامگذاری شعار سال، گره گشایی و حل مشکالت 
واقعی و ملموس مردم است و نشان دهنده ی اهتمام ایشان 
به مهم ترین مسأله و نیاز کشور و متأثر نشدن از هیجانات و 
رویدادهای گذرا. این شعار البته متناسب با شرایط کرونایی 
هم هست، چراکه در صورت برنامه ریزی و تحقق این شعار 
می تواند حوزه ی کســب و کار را نیز فعال و پر رونق کند. 
آنچنانکه رهبر انقالب هدف از نامگذاری امسال را نیز »تغییر 
محسوس در زندگی مردم« عنوان می کنند: »سال گذشته 
گفتیم رونق تولید، امســال بنده عــرض می کنم جهش 
تولید؛ امسال ساِل جهِش تولید است. این شد شعار امسال؛ 
کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید 
ان شاء اهلل جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی 

مردم ان شاء اهلل به وجود بیاورد.« 99/1/1    

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

رهربی مطالبه 

تاریخی روایت 

در همه بخش ها جوانان مؤمن و باانگیزه به 
کار گرفته شوند

رأی به جمهوری اسالمی در کرمان

خدایا! تو را سپاس می گویم به خاطر نعمت هایت

تجربـه ی چهل سـاله بـه ما نشـان می دهـد که کشـور ظرفّیـت مقابلـه ی با 
مسـائل و چالش هـا را در هر سـطحی دارا اسـت؛ یعنی کشـور ظرفّیت های 
فوق العـاده ای دارد برای اینکـه با همه ی مسـائل و مشـکالت و چالش هایی 
که پیـش آمده اسـت، یـا ممکن اسـت پیـش بیایـد مواجه بشـود و بـر آنها 
غلبـه بکنـد. ظرفّیـت کشـور خیلـی زیـاد اسـت؛ مهـم این اسـت کـه این 
ظرفّیت به وسـیله ی مسـئولین شناسـایی بشـود و در همه ی بخش ها افراد 
مؤمن، جوان هـای باانگیـزه بـه کار گرفته بشـوند؛ عناصـر جـوان و باانگیزه 
و مؤمـن و متشـّرع؛ چون کسـی که متشـّرع اسـت، احتمـال خیانـت در او 
خیلی کمتر از کسـی اسـت که به دین بـاور نـدارد. این آن چیزی اسـت که 

93/10/17 مـا را به هدفمـان نزدیـک می کنـد.   

 ]دربــاره ی 12 فروردیــن 58[، مــن البتــه در آن روز، روز رأی گیــری کرمــان 
بــودم از طــرف امــام یــک مأموریتــی بــه مــن محــول شــده بــود کــه بــروم 
بلوچســتان و مــردم آن جــا را از نزدیــک دیــدار بکنــم و پیام امــام را بــرای آن 
مــردم ببــرم. پیــام محبــت و دلســوزی کــه از همــان روزهــای اّول امــام بــه 
فکــر افتادنــد کــه بــا ایــن مســتضعفین دورافتــاده ای کــه بــه کلــی فراموش 
شــده بودنــد... در راه بلوچســتان بــه کرمان رســیده  بــودم کــه روز رأی گیری 
ــدوق را  ــد، صن ــان آمدن ــی و داغ کرم ــای حزب الله ــرودگاه بچه ه ــود، در ف ب
ــد مــن  ــود، هــر کــدام می خواســتند کــه بیاورن ــا صنــدوق ب ــد چندت آوردن
ــه  ــابق ک ــی س ــناختند. یعن ــن را می ش ــم م ــا ه ــدازم. آنه ــش رأی بیان توی
کرمــان رفتــه بــودم و مــردم کرمــان بــا مــن آشــنا بودنــد. مــن هــم خیلــی 
بــه مــردم کرمــان از قدیــم عالقــه داشــتم مــردم خیلــی بامحبــت و جالــب 
بودنــد همیشــه در چشــم مــن. خیلــی لحظــه ی شــیرینی بــود بــرای مــن، 
ــدم  ــدوق و می دی ــوی صن ــم ت ــن رأی را مــن می انداخت ــه ای آن لحظــه ای ک
ــد  ــان می دادن ــان نش ــان از خودش ــردم کرم ــه م ــی را ک ــور و هیجان آن ش
ــه  ــه درصــد آراء ب ــه خــب نودون ــم نشــان داده شــد ک ــد ه در رأی دادن. بع

64/1/10 ــود.    ــوری اســالمی آری ب جمه

خداونــدا! تــو را ســپاس کــه مــرا صلــب بــه صلــب، قــرن بــه قــرن، از صلبــی 
ــی اجــازه ی ظهــور و وجــود دادی کــه  ــه صلبــی منتقــل کــردی و در زمان ب
امــکان درک یکــی از برجســته ترین اولیائــت را کــه قریــن و قریــب 
معصومین اســت، عبــد صالحت خمینــی کبیــر را درک کنــم و ســرباز رکاب 
او شــوم. اگــر توفیق صحابــه ی رســول اعظمــت محمــد مصطفی را نداشــتم 
ــدان  ــب و فرزن ــن ابی طال ــت علی ب ــودم از دوره ی مظلومی ــره ب ــر بی به و اگ
معصــوم و مظلومــش، مــرا در همــان راهــی قــرار دادی کــه آنهــا در همــان 

ــد. ــود، تقدیــم کردن مســیر، جــان خــود را کــه جــان جهــان و خلقــت ب
ــز،  ــی عزی ــت خمین ــد صالح ــس از عب ــه پ ــکرگزارم ک ــو را ش ــدا ! ت خداون
ــر  ــت ب ــم اس ــش اعظ ــه مظلومیت ــری ک ــح دیگ ــد صال ــیر عب ــرا در مس م
ــان  ــران و جه ــروز اســالم و تشــّیع و ای ــم ام ــه حکی ــردی ک ــش، م صالحیت
ــاد-  ــدای جــان او ب ــم ف ــز -کــه جان ــه ای عزی سیاســی اســالم اســت، خامن

قــرار دادی.
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فرازی از وصیت نامه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی )4(

1.باید ده برابر گذشته کار انجام بگیرد
ســال 98 را  ما به عنوان ســال »رونق تولید« معّرفی کردیم و من به ملّت عزیز ایران عرض 
می کنم از این شعار استقبال شد، در عمل... طبق گزارش های موثّقی که در اختیار بنده هست، 
تولید کشور حرکتی پیدا کرد... لکن آنچه من می خواهم بگویم این است که این کاری که تا 
حاال شده شاید حّتی یک دهِم آن چیزی که برای کشور احتیاج است نباشد. البّته من »یک دهم« را از روی 
آمارِ دقیق نمی گویم، بلکه حدس میزنم »یک دهم«؛ یعنی شاید واقعاً ده برابِر این، کار باید انجام بگیرد؛ چه 
کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش 
را نشان بدهد. در ســال 98 تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یک حدودی، لکن اثری در زندگی 

مردم از آن محسوس نشد. ما بایستی تولید را به جایی برسانیم که در زندگِی مردم اثر بگذارد. 99/1/1

2. سیاست های اقتصادی باید ثبات داشته باشد 
برای شکوفایی اقتصادی ما احتیاج داریم که... ثبات و شفافیت و انسجام سیاست ها و مقررات 
اقتصادی انجام بشود - مقررات اقتصادی ای که امروز یک چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، 
فایده ای ندارد-مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی 
آن برنامه ریزی کنند، هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد. 85/3/29 یکی از کارهای مهم، 
ثبات سیاست ها است؛ قوانین، قوانیِن دائما در تغییر نباشد؛ که این کار، کار مجلس شورای اسالمی است. 
اّوالً مقّررات و زوائد دســت وپاگیر را بردارند، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنند و هر روز یک قانون جدیدی 

نیاورند که نتواند ]سرمایه گذاری شود.] 96/1/1 

3. راه پرپیچ  و خم مجوزها را کوتاه کنید
من بارها در همین جلسه ای که با دوســتاِن ] دولت[ داشته ایم بارها این را 

گفته ام؛ یــک تولیدکننده برای اینکه یــک کاری را انجام بدهد و 
شــروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حاال من می گویم 

هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، 
مقّررات، این دستگاه می آید یک چیزی می گوید، آن دستگاه 
می آید یک چیزی می خواهد، آن دستگاه می آید یک مجّوزی 

]می خواهد[؛ چه لزومی دارد؟ اینها را جّدی باید 
وارد شــد. 98/5/30 کار انقالبی یعنی برای 

یک مجّوز ]راه ها را کوتاه کنند[. عّده ای 
از این کارآفرینــاِن بااخالص و متدیّن، 
چندی پیش آمدند با ما مالقات کردند 

و گفتند که برای مجّوِز یک چیز 
کوچک... باید انســان از مثاًل 
20 یا 25 جا مجــّوز بگیرد؛ 
اینها کار غیر انقالبی است. کار 

انقالبــی یعنی آن کســانی که 
ضوابط را تعیین می کنند، بیایند راه ها را 
کوتاه کننــد؛ راه های میان بُــر بگذارند 
جلوی پای مردم، جلوی پای کارآفرین، 

جلوی پای کســی کــه می خواهد خدمت 
بکند.96/2/10

کلیدواژه ی »تولید ملی« بیشترین موضوعی است که در جریان سنت هرساله ی نام گذاری سال ها توسط رهبر انقالب مورد تأکید 

قرار گرفته است. علت این توجه حداکثری را نیز رهبر انقالب بارها و بارها تبیین نموده اند: »اگر واقعاً ما بتوانیم تولید را رونق بدهیم... 

بسیاری از مشکالت کشور حل می شود.« 98/2/24 در پیام نوروزی امسال اما رهبر انقالب، ضمن تقدیر از مجموعه ی اقداماتی که 

تاکنون برای رونق تولید ملی انجام گرفته، آنها را ناکافی دانستند و از همه خواستند تا »واقعا ده برابِر این، کار باید انجام بگیرد.« 99/1/1 

نشریه ی خط حزب اهلل، 8 مورد از برخی از مصادیق عملی و اجرایی رهبر انقالب برای تقویت تولید ملی را مرور می کند.

4. صنایع روستایی باید تقویت شوند
روســتاها احتیاج به صنایعی دارند که متناسب با وضع زندگی روستایی اســت؛ ما در این زمینه کوتاهی 
کرده ایم. باید صنایع روستایی مورد توّجه قرار بگیرد و امکاناتی که برای روستاها الزم است ]فراهم شود[. 
]یکی از مسائل واجب[ امکانات رفت وآمد است، امکانات انتقال راحت محصوالت است. این جور نباشد که 
یک محصولی که یک کیلویش در مرکز فالن شــهر بزرگ، مثاًل هزارها تومان قیمت دارد، در آنجا روستایی نتواند مثاًل 
بیشتر از یک دهِم این قیمت، پول از آن به دست بیاورد و سود از آن ببرد؛ این جور نباشد. وقتی که ما ارتباطات را توانستیم 
تنظیم کنیم و تأمین کنیم، رفت و آمد و دادوستد روستایی وقتی که آسان شد و تضمین شد، طبعاً روستاها تولیدکننده 

باقی می مانند و خیلی از مشکالت کم خواهد شد. 96/3/22

5. دستگاه های مسئول به وظایف 
اصلی خودشان عمل کنند

»جهش تولید« لوازمی دارد؛ فقط 
مسئله این نیست که صاحب سرمایه 
یا صاحب کارگاه هّمت بکند برای 
تولید بیشــتر؛ این احتیــاج دارد بــه اینکه تمام 
دستگاه های ذی ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ 
جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بی رویه 
گرفته بشود، به تولید کننده مشّوق هایی داده بشود، 
با کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده 
می کنند برخورد جّدِی قضائی بشود. امثال اینها 
کارهای زیادی است که اگر این کارها انجام بگیرد 
-که ان شاء اهلل امسال باید این کارها انجام بگیرد- 

جهش تولید تحّقق پیدا خواهد کرد. 99/1/3

6. همکاری دولت و دانشگاه ها برای حل مشکالت 
اقتصادی

همین مسئله ی وابستگی اقتصاد ما به نفت و نفتی  بودِن 
اقتصاد، دولتی  بودِن اقتصاد، مشــکالت نظام مالیاتی، 
مشکالت نظام بودجه ریزی، همه ی اینها مشکالت است؛ 
و در همه ی اینها ارتباط بین دستگاه های دولتی و دانشگاه یک امر الزمی 
است. ]مثالً[ طرح های شکستن تحریم. ما اّولین کشوری در دنیا نیستیم 
که تحریم می شویم؛ کشورهای زیادی ]بوده اند[؛ تحریم راه حل دارد؛ 
طرح هایی وجود دارد؛ در مواجهه ی با تحریم راه حّل علمی وجود دارد؛ 
باید این راه حل را ُجست؛ جستجو کرد، پیدا کرد و به مسئولین ارائه کرد. 
یا استفاده ی مطلوب از تحریم؛ چون تحریم یک رنجی، مشکالتی دارد 
اّما یک منافــع و فوایدی هم دارد کــه ما را وادار می کنــد به اینکه به 
توانایی های درونی خودمان مراجعه کنیم. پس بنابراین اینها کارهایی 

است که می شود انجام داد. 98/3/8

7. توجه تولید به بازار وسیع داخل کشور
اگر ما بتوانیم تولید را راه بیندازیــم و با توّجه به بازاِر 
وســیِع خوِد کشــور در داخل -اگر چه که تولید به 
فروش و به بازارهای خارجــی احتیاج دارد، اّما ما هم 
ضمن اینکه می توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشــته باشیم، 
عمده ی بازار فروش ما داخل کشور اســت با این جمعّیت هشتاد 
میلیونی- اگر بشود تولید را ان شاء اهلل حرکت بدهیم و پیش ببریم، 
مشکالت اقتصادی قطعاً تمام خواهد شــد و این تحریم هایی که 

کرده اند به نفِع ما تمام خواهد شد.  99/1/1

8. رشد شتابان با صنایع دانش بنیان ممکن است
اقتصاد دانش بنیان را اهّمّیت بدهیم. رشد شتابان اقتصاد 
به وسیله ی اقتصاد دانش بنیان ]ممکن[ خواهد شد. امروز 
ما امکانش را هم داریم؛ جوان های بسیاری هستند آماده، 
تحصیل کرده، باســواد که می تواننــد کارهایی انجــام بدهند. گاهی 
می شنوید یا در تلویزیون می آیند یک کارآفرین جوان را نشان می دهند 
که آدم واقعاً لّذت می برد، حظ می کند کــه این آمده وارد 
شده در یک مقوله ای -کشــاورزی، دامداری، 
صنعت هــا ی  صنعــت، 
کوچک، خدمات و امثال 
اینها- با ســرمایه ی کم 
شروع کرده و با پشتکار 
به یک جایی رســیده. 
]تولید[ ثروت از راه فکر، 
از راه کارهای دانشــی هم 

یک مسئله  است. 97/3/2

باید ده برابر گذشته کار انجام بگیرد
هشت مصداق اجرایی برای تقویت تولید ملی به روایت رهبر انقالب
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قرآن تفسیر  

ایرانی خانواده

سال نو فرصتی برای تحول                             
تحویل حال اِلی احســن الحال این اســت که 
ان شــاءاهلل  در این ســال نو ما تغییرات روحی 
بدهیم، یعنی واقعاً تحول بر ایمان حاصل بشود... 

و ما امیدواریم که ملت ما در این سال نو به طوری 
عمل بکند که سیره ی انبیا بوده است... و عمده 
این است که هواهای نفس از بین برود. انسان در 
طول عمر مبتالی به این هوای نفس اســت که 
محتاج به ریاضت است. و من که گوینده ام موفق 

نشدم به این عمل. و من امیدوارم که ملت ایران و 
همه ی مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در 
این سال نو که برای خدا کار کنند. برای سلطه ی 
خودشان نباشد. برای پیروزی خودشان نباشد. 

برای هواهای نفسانی نباشد.    68/1/1

اخالق درس

هرچه حضور در مبارزه 
بیشتر، مناجات هم بیشتر

برای عبور از این امتحان 
صبر الزم است

حزب اهلل این است

صبر و ایستادگی شرط مهم پیروزی ملت ایران
اگر چنانچه صبر با تدبیر و مشورت همراه 
بشود -همچنان که در قرآن هست »اَمُرُهم 
شوری بَیَنُهم«- قطعاً پیروزی نصیب خواهد 
شد... حاال صبر یعنی چه؟ صبر به معنای 
نشستن و دست روی دســت گذاشتن و 
انتظارِ نتایج و حوادث را کشــیدن نیست؛ 
صبر یعنی ایستادگی و مقاومت، محاسباِت 
درست خود را با خدعه گرِی دشمن تغییر 

ندادن؛ صبر یعنی با روحیه حرکت کردن و 
ادامه دادن؛ این معنای صبر است. بنده البّته 
با قاطعّیت عرض می کنم که ملّت ایران ملّت 
صبوری است؛ نشان داده اند که صبر دارند. 
ما مسئولین البّته گاهی بی صبری کرده ایم، 
ولی ملّت کامالً صبــور بوده اند؛ این چهل 
سال برای ما نشــاِن این معنا است به طور 

روشن.    99/1/3

امروز حفِظ جمعّیِت جواِن کشور یکی از ابزارهای قّوت است؛ اینکه بنده زیاد روی موالید تکیه 
می کنم، به خاطر این است. کشور ما امروز کشور جوانی است؛ اگر چنانچه موالید در این کشور 
به قدر الزم و به قدر کافی تولید نشــوند -که االن به قدر کافی نیست- چند صباح دیگر، چند 
سال دیگر نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. آن وقت کشوری که در آن جوان کم است، 

پیشرفتش ]هم[ کم است. یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریّت جوان در جامعه است.     99/1/3

حفظ جمعیت جوان برای پیشرفت کشور الزم است

روز 250 سالهمسئله انسان

این ایّام ماه مبارک شــعبان، روزهای بســیار 
مغتنمی است. این را همیشه باید به یاد داشته 
باشــیم که از فرصت هایی که خدای متعال در 
اختیار ما قرار می دهد حّداکثر استفاده را بکنیم؛ 
یکی از این فرصت ها، ماه مبارک شعبان است 
که ماه دعا و مناجات است، ماه توّسل است، ماه 
انتظار است... خیلی مناسب است که ما در ماه 
شعبان، خودمان را آماده کنیم برای ماه رمضان. 
ماه رمضان، مــاه ضیافت الهی اســت؛ ورود در 
عرصه ی ضیافت الهی احتیاج به آمادگی هایی 
دارد، ایــن آمادگی ها را در خودمــان به وجود 
بیاوریم. کار شــما جوان های عزیز آسان تر از ما 
است. جوان ها با دل های پاکشان، بیشتر آمادگی 
دارند؛ و قدر بدانند این آمادگی را، این دعاهای 
ماه مبارک شــعبان را، بخصوص این مناجات 
)( شعبانّیه[ را؛ مناجات معروفی که از ائّمه[

نقل شده است.   96/2/27

شعبان، مقدمه ورود 
به ضیافت الهی

ایــن اســم کــه »روز پاســدار«، روز والدت 
حسین بن علی )( است، اشارات و رمزهایی 
دارد و مسؤولیت هایی را هم متوجه آن قشری 
می کند که امروز بــه او می زیبد که بگوید »من 
پاسدارم و خِطّ حسین بن علی )( را می روم.« 
برای این کــه این نــکات، این اشــارات و این 
مسؤولیت ها را درســت درک کنیم، اندکی در 
ماجرای حســین بن علی)(، باید ژرف نگری 
کنیم و دّقت نظر به خرج دهیم. 72/10/26  این 
معناـ  معنای پاســداریـ  با همه ی ابعاد آن، با 
همه ی ابزارها و وسائل ممکن، در وجود مقدس 
سیدالشهداء )( متجسد اســت؛ نه این که 
دیگران نکردند یا نخواستند بکنند، بلکه به این 
معنا که خانه ی پُِر این حرکــت در رفتار دوران 
ده ســاله ی امامت سیدالشــهداء )( تحقق 
پیدا کرده است. تمام راه هائی که می شود فرزند 
پیغمبر از آن راه ها استفاده کند برای حفظ میراث 
عظیم اسالمـ  که میراث جد او و پدر او و پیروان 
راســتین آنهاســتـ  در زندگی سیدالشهداء 

محسوس است.  . 90/4/13

اوج معنای پاسداری در وجود 
سیدالشهدا)(متجسد      است

ما یک برهه ای در استان سیستان و بلوچستان توّقف داشتیم که مّدت طوالنی ای هم نبود، 
لکن خدای متعال شرایط را جوری پیش آورد که اُنس ما با این استان و مردِم این استان مثل 
یک اُنس چندین ساله بشود؛ این کار خدا بود َوااّل ما در آنجا خیلی نماندیم. ایرانشهر به قدری 
برای من در آن دوره جالب بود که همان وقت وصّیت کردم و گفتم اگر من در این سفر، در این 
مّدت، از دنیا رفتم، من را حتماً در خود ایرانشهر دفن کنید، از ایرانشهر خارج نکنید. رفتم 
قبرستان آنجا را هم دیدم -قبرستان ایرانشهر را- ]لکن[ قسمت نبود. مردم بلوچ مردمی 

هستند که محّبتشان زیاد است؛ مردم گرم، صمیمی، باصفا و البّته بااستعداد.    96/11/16

ایرانشهر آنقدر برای من جذاب بود که...

سفر به استان سیستان و بلوچستان
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...

البالغه نهج

این ]بیماری کرونا[ مصداق این آیه ی شریفه 
است: َو لََنبُلَونَُّکم بَِشــیءٍ ِمَن  الَخوِف َوالجوِع َو 
نَقٍص ِمَن االَمواِل َو االَنُفــسِ َو الثََّمرات؛ هم با 
خودش خوف مــی آورد و یک عــّده ای واقعاً 
می ترسند، هم مسئله ی مشــکل اقتصادی 
را به وجود می آورد، هم نقــص اموال و انفس 
و ثمرات را همراه دارد؛ لکــن بعدش خداوند 
ِر الصاِبرین؛)بقره/155( اینجا  می فرماید: َو بَشِّ
هم صبر الزم اســت. صبر در اینجا یعنی کار 
درســت انجام دادن، کار عاقالنه انجام دادن؛ 
که البّته افراد مســئولین محترم ذی ربط در 
این کار دســتوراتی داده اند، و ان شاءاهلل این 
دستورات را بایستی عمل کرد؛ همه باید عمل 
کنند این دســتورات را؛ این برای حفظ جان 
خودشان و حفظ جان ]مردم[ کشور و کنترل 
این بیمارِی خطرناک است؛ بنابراین همه باید 

عمل کنند.    99/1/3

 )( به مناسبت میالد با سعادت امام حسین
)(و  امام سجاد

عجیب این اســت که اگرچــه از همه ی ائمه 
علیهم الّســالم تقریباً دعاهایی مأثور است و 
ادعّیه ای به ما رسیده اســت، اما بیشترین و 
معروف ترین دعاها از ســه امام است، که هر 
سه درگیر مبارزات بزرِگ مّدِت عمر خودشان 
بودند: یکی امیرالمؤمنین علیه الّســالم است 
که دعاهایــی مثل دعای کمیــل و دعاهای 
دیگر از آن بزرگوار رسیده است، که یک عالَم 
و غوغایی اســت. بعد ادعیه ی مربوط به امام 
حسین علیه الّسالم اســت، که همین دعای 
عرفه مظهر آنهاســت. این دعــا، واقعاً دعای 
عجیبی است. بعد هم امام سجاد علیه الّسالم 
است که فرزند و پیام آور عاشــورا و مبارز در 
مقابل کاخ ستم یزید است. این سه امامی که 
حضورشــان در صحنه های مبارزات از همه 
بارزتر است، دعایشان هم از همه بیشتر است؛ 
درسشــان در خالل دعا هم از همه بیشــتر 

است.   76/9/13 


