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مسـئله ی اقتصاد و مشـکالت  سخن
هفتـه

معیشـتی، ایـن روزهـا بخـش 
مهمـی از فکـر و ذهـن مـردم و 
فضـای سیاسـی و اجتماعـی 
برنامـه ی  اسـت.  کـرده  پـر  را  کشـور 
تضعیـف  بـرای  دشـمن  چندجانبـه ی 
اقتصـاد کشـور و معیشـت مـردم از یـک 
بـر  انقـالب  رهبـر  مکـرر  تأکیـدات  و  سـو 
مشـکالت  حـل  یـک  درجـه ی  اولویـت 
اقتصادی، چالـش چندین سـاله  ای را رقم 
زده که البتـه این روزها به نقاط حسـاس و 
مشکل خود رسیده اسـت. کارشناسان و 
صاحب نظران، از این مشـکالت اقتصادی 
مزمنـی کـه در طـول سـال های متمـادی 
بـا  شـده اند،  نیـز  عمیق تـر  کم وبیـش 
عنـوان اقتصـاد بیمـار یـا بحـران زده تعبیر 
کرده انـد و البتـه راه حل هـای متعـدد و 
مختلفی نیز مطرح کرده انـد. رهبر انقالب 
بـا نماینـدگان  ارتبـاط تصویـری اخیـر  در 
مجلس شـورای اسـالمی، مطالبی را بیان 
چهـار  بـه  پاسـخ  حقیقـت  در  کـه  کردنـد 
سـؤال اصلی جامعـه ی ایرانـی در زمینه ی 

اقتصاد است: 
اول اینکـه بـرای حل مشـکالت، ابتـدا باید 
منشـأ آن را شـناخت؛ ریشـه ی مشـکالت 

اقتصـادی در ایـران چیسـت؟
دقیـق  شـناخت  دربـاره ی  دوم  پرسـش 
اسـت.  بیمـاری  خـود  کیفیـت  و  ابعـاد 
مصادیـق بیمـاری اقتصـادی کشـورمان 

؟ منـد ا کد
سـوم؛ آیـا توانمنـدی الزم بـرای عبـور از این 
بیماری های مزمن اقتصادی وجـود دارد؟  

چهـارم راه حـل اصلـی عبـور از مشـکالت 
فعلـی اقتصـادی کشـور چیسـت؟

اول. ریشه ی مشکالت اقتصادی در ایران 
چیست؟

»مشـکالت ما حقیقتًا ناشـی از این اسـت 
َظَهـَر  کردیـم:  کم توّجهـی  خودمـان  کـه 
یِدی 

َ
الَفسـاُد ِفی الَبـّرِ َو الَبحِر ِبمـا َکَسـَبت ا

الّنـاس؛)روم/41( خـود مـا یـک جاهایـی 
کردیـم.  کم توّجهـی  کردیـم،  بی توّجهـی 
مثًال فرض کنید به تولید اهّمّیـت ندادیم، 
ندادیـم،  اهّمّیـت  سـرمایه گذاری  بـه 
شکسـت  بـا  شـدیم  مواجـه  ناگهـان 
کارخانه جـات ِمـن بـاب مثـال، یـا فـرض 
کنیـد کـه مشـکالت تولیـد در کشـور. خـب 
وقتی انسان کار نکند، نتیجه ی کار نکردن 
مشـهود اسـت. آنجاهایـی کـه خـود مـا 
مسـئولین بی توّجهی کردیـم، کم توّجهی 
کردیم -در طول سـالهای مختلـف البّته- 

نتایجـش ایـن خواهـد بـود.« 99/4/22

دوم. مصادیق بیماری اقتصادی 
کشورمان کدامند؟

تعبیـر  آن  از  کـه  اقتصـادی  »مشـکالت 
بیمـاری، خـب عمده ترینـش  بـه  کردیـم 
ـی 

ّ
مل پـول  ارزش  کاهـش  اسـت،  تـوّرم 

اسـت،  بی منطـق  گرانی هـای  اسـت، 
اسـت،  تولیـدی  بنگاه هـای  مشـکالت 
اسـت -کـه  وجـود تحریم هـای خارجـی 
نادیـده  نبایـد  را  تحریم هـا  ایـن  نقـش 
سـختِی  هـم  اینهـا  نتیجـه ی  و  گرفـت- 
متوّسـط  و  پاییـن  طبقـاِت  معیشـِت 

اگـر  اقتصـاد  مقولـه ی  »در  اسـت.« 
بخواهیم مسـائل کلیدی را مطـرح کنیم، 
جـّدًا  مسـئله ی  یـک  تولیـد  مسـئله ی 
کلیـدی اسـت... مسـئله ی اشـتغال جـزو 
مسـائل کلیـدی اسـت کـه البّتـه بـا تولیـد 
ارتبـاط پیدا می کند. مسـئله ی مهـار توّرم 
مسـئله ی جـّدًا کلیـدی اسـت... مدیرّیـت 
نظـام پولـی و مالـی جـزو مسـائل کلیـدی 
کشـور  اقتصـاد  وابسـتگی  عـدم  اسـت؛ 
اسـت؛  کلیـدی  مسـائل  جـزو  نفـت  بـه 
اینهـا مسـائِل مهـم اسـت، در زمینه هـای 

99/4/22 اقتصـادی.« 

سوم؛ آیا توانمندی الزم برای عبور از این 
بیماری های مزمن اقتصادی وجود دارد؟  
»اگـر شـما کشـور را بـه جسـم یک انسـان 
همـان  مشـکالت،  ایـن  بکنیـد،  تشـبیه 
 طور کـه عرض کـردم، بـه منزلـه ی بیماری 
بـه  نسـبت  بیمـاری  خطـر  منتهـا  اسـت، 
همه یکسـان نیسـت. خـب حـاال کرونـا در 
کشـور هسـت، اّمـا خطـر کرونـا نسـبت به 
همـه یـک جـور نیسـت. کسـی پیـر باشـد،  
ناتـوان باشـد، توانایی تقویت جسـمانی 
بیماری هـای  دارای  باشـد،  نداشـته 
زمینه ای باشـد، بیمـاری بـرای او خطرناک 
هـم  پزشـک  اسـت،  خطرآفریـن  اسـت، 
مواجـه  بیمـاری  چنیـن  یـک  بـا  وقتـی 
می شـود خیلـی امیدوار نیسـت؛ لکـن اگر 
چنانچـه این بیمـار جـوان باشـد، توانایی 
بیماری هـای  و  باشـد  داشـته  جسـمی 
زمینـه ای نداشـته باشـد، فرضـًا ورزشـکار 
باشـد،  قدرتمنـد  جسـمی  لحـاظ  از  و 

ایـن بیمـاری در او هسـت، لکـن خطـر در 
مـورد او زیـاد نیسـت و وقتـی طبیـب هـم 
بـا یـک چنیـن بیمـاری مواجـه می شـود، 
بیمـار  ایـن  سـراغ  بـه  بیشـتری  امیـد  بـا 
مـی رود. بلـه؛ کشـور بیماری هایـی دارد، 
لکـن ایـن بیماری هـا مواجـه اسـت بـا یک 
توانایی هایـی... ایـن بیماری هـا هسـت، 
چـرا  اسـت.  قـوی  کشـور  بنیـه ی  لکـن 
می گوییـم بنیه ی کشـور قـوی اسـت؟ به 
در  کـه  گسـترده ای  ظرفّیت هـای  خاطـر 

99/4/22 دارد.«  وجـود  کشـور 

چهارم راه حل اصلی عبور از مشکالت 
فعلی اقتصادی کشور چیست؟ 

روحیـه ی  و  تفّکـر  ایـن  چنانچـه  »اگـر 
ـی 

ّ
مل اعتمادبه نْفـس  و  خوداّتکائـی 

-کـه امـروز خوشـبختانه عمومّیـت پیـدا 
کـرده و بخصـوص در بیـن قشـر جـوان 
تحصیل کـرده ی بـا عـزم و اراده رشـد پیـدا 
کـرده- و ایـن اعتمـاد بـه نیـروی داخلـی 
پیـش  شـکل  همیـن  بـه  اقتصـاد  در 
گاهـی  کـه  واهـی ای  امیدهـای  و  بـرود 
از  بیـرون  بـه  می کنـد  مشـاهده  انسـان 
را  کشـور  اقتصـاد  و  دارد  وجـود  مرزهـا 
شـرطی می کنـد نسـبت بـه تصمیم گیـری 
اگـر چنانچـه وجـود نداشـته  بیگانـگان، 
ـی 

ّ
باشـد یـا ضعیـف بشـود و اعتمـاد مل

افزایـش پیـدا کنـد، بـه نظـر بنـده همـه ی 
اقتصـاد  در  امـروز  کـه  مشـکالتی  ایـن 
وجـود دارد قابـل رفـع و برطـرف کـردن 
اسـت. بایسـتی از ایـن بنیـه ی قوی کشـور 

99/4/22 کـرد.  اسـتفاده 

این فرزندان شما در واقع جان خودشان را سپر قرار دادند برای اینکه دست این بدخواهان و خبیثان به حرم اهل بیت نرسد لذا شأن اینها شأن 
بسیار باالیی است البته برای پدران، مادران، همسرها و فرزندان سخت است خیلی هم سخت است اما این سختی را برای خدا تحمل می کنید و 
انشااهلل خدای متعال چشم شما را روشن خواهد کرد.       95/1/8  |  *شهید محمد نوری از رزمندگان افغانستانی مدافع حرم در سوریه بوده است. 

پیکر مطهر او پس از شش سال شناسایی شد و به آغوش خانواده بازگشت و با بدرقه ی مردم انقالبی قرچک ورامین دوشنبه ی گذشته به خاک سپرده شد.

مزار: حرم مطهر امامزاده عبداهلل روستای داودآباد قرچک ورامین

خدا چشم شما را روشن خواهد کرد          |         این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید محمد نوری * 

شهید هفته  

کالم امام  

حزب اهلل این است  

درس اخالق  

           
اگر نفس را رها کنید شما را به هالکت می کشاند        

تمــام فســادهایی کــه در عالــم پیــدا 
می شود، از خودخواهی پیدا می شود، 
از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از 
امثال اینهاست و همه اش برمی گردد 
به حب نفس و این »ُبت« از همه بزرگتر 
است و شکستنش هم از همه مشکل 
تر است. تعقیب کنید که اگر نمی توانید به تمام معنا بشکنید ـ که می توانید ان شاءاهلل ـ  
مشغول باشید به شکستن دست و پای یک همچو بتی. اگر رهایش کنید شما را به هالکت 
می کشــاند... درجه به درجه پیش می برد تا آن جایی که دین انســان را از دســت انسان 

می گیرد. این یک مسئلۀ طبیعی است که شغل شیطان هم همین است.           64/2/16

خرید و فروش به سبک آمریکایی!
آن روز ]قبل از انقالب[ صندوق مشــترکی بین ایران و آمریکا وجود داشت که بنده اوایل 
انقالب که به وزارت دفاع رفتم و در آن جا مشــغول کار شــدم، این را کشف کردم؛ بعد به 
مجلس رفتم و آن را پیگیری کردم، که متأسفانه تا امروز هم آمریکایی ها جواب نداده اند! 
صندوقی با نام اختصاری F.M.S داشتند که دولت ایران پول را در آن صندوق می ریخت؛ 
اما قیمت جنــس و نوع جنس و برداشــت پــول را آمریکایی ها به عهده داشــتند! وقتی 
انقالب پیروز شد، میلیاردها دالر در این صندوق پول بود که هنوز هم آمریکایی ها جوابی 

نداده اند و آن پول ها را به ملت ایران برنگردانده اند.     79/12/22

همت کنید عقب ماندگی های گذشته را 
جبران کنیم        

ما باید همت کنیم. ما باید مناسبات غلطی را که موجب عقب ماندگی 
ملت ها و از جمله ملت خود ما شده است، عوض کنیم و تغییر دهیم. 
ما باید عقب ماندگی های گذشــته را جبــران کنیم. همــه ی این ها نیاز 
دارد به همت، نیــاز دارد به عزم، نیــاز دارد به امید. اگر یــک ملتی امید 
خــود بــه آینــده را از دســت داد، یا همــت او در پیــش رفتن به ســمت 
هدف ها سست شــد، این ملت عقب خواهد ماند؛ پیشرفت نخواهد 
کرد؛ سلطه گران عالم بر او مسلط خواهند شــد؛ عزت خود را از دست 
خواهد داد. ملت ایران احتیــاج دارد به اینکه این همت را مســتمرًا در 
کار خود حفظ کند... این امید را روزبه روز افزایش دهد؛ و این در کشور 

ما موجود است.  89/10/8

برای بهره گیری از قرآن باید با درس های آن آشنا شویم
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا 
بشــویم. تالوت و حفظ و انس با قرآن هم به ما در این جهت کمک می کند، اگر درس گرفتن از 
قرآن نمی بود، این همه بــه ما توصیه نمی کردند که قــرآن را تالوت کنیم. باید توجه داشــته 
باشیم هدف این نیســت که این امواج صوتی در فضا پراکنده بشــود یا هدف این نیست که 
همچنانی که یک شعری را ممکن است با آهنگ خوشی کسی بخواند و ما لذت ببریم...  اینها 
که هدف نیســت. همه ی این مقدمات برای فهم معارف قرآنی است. فهم معارف قرآنی هم 

درجاتی دارد. اولش از همین تأمل در الفاظ قرآن و ترجمه ی قرآن به دست می آید.       89/5/21 

بروید به سراغ پدر و مادر شهدا...
از فرصت باقیمانده استفاده کنید برای گفتگو با پدر و مادرهای شهدا. خیلی از پدر و مادرها 
از دنیا رفته اند و این فرصت از دست ما و شما گرفته شده که ما ببینیم خاستگاه این جوان 
چیست، در یک چنین فضایی نشو و نما کرده... عالوه بر اینکه می تواند جزئّیاتی از زندگی 
شهید را هم برای ما روشن کند. این هم یک فایده ی دیگر است، این را از دست ندهید... در 
درجه ی اّول بروید سراغ پدر و مادرهایی که هستند و همسران شهدا یا برادران و خواهران؛ 
آنهایی که برادر و خواهر دارند. از آنها راجع به شهید، راجع به ُخلقّیات شهید، راجع به روحّیات 

شهید بپرسید و اینها را در اختیار نسل جوان بگذارید.       95/7/5

از برکات ماه ذی قعده استفاده کنید               
برکات ماه ذی قعده برکات فراوانی اســت. روز بیست وســّوم این ماه روز زیارتی 

مخصــوص حضــرت ثامن الحجــج )( اســت؛ روز بیســت وپنجم این مــاه روز 

 94/6/18 دحواالرض است که روز با برکتی است؛ ...باید از اینها استفاده کرد.      

)( حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در حرم مطهر امام رضا

عکس نوشت  

امروز برای حل مشکالت اقتصادی
 قدرت کافی داریم 

بـه خاطـر ظرفّیت هـای  چـرا می گوییـم بنیـه ی کشـور قـوی اسـت؟ 
گسـترده ای که در کشـور وجود دارد... به خاطر همین ظرفّیت ها اسـت 
که در دوران سـخت ترین تحریم ها و فشـارهای همه جانبـه ای که علیه 
کشـور در زمینـه ی اقتصـاد به وجـود می آید، کشـور توانسـته چنـد هزار 
شـرکت دانش بنیان به وجـود بیـاورد، صدها طـرح زیربنایی ایجـاد کند، 
در همیـن دوران تحریـم و با وجـوِد کاهـِش درآمـِد نفـت، کار بزرگی مثل 
ایجاِد پاالیشـگاِه سـتاره ی خلیج فارس را انجام بدهد؛ و کارهای فراوان 
که در زمینه ی مسـائل نیرو، آب و بـرق انجام گرفته؛ افتتاح هـای فراوانی 
دارد انجـام می گیرد که شـما می بینیـد اینهـا را؛ اینها واقعی اسـت، اینها 

99/4/22 وجـود دارد، دارد کار انجـام می گیـرد .

باید خودمان را برای مقابله با دشمن در 
فضای مجازی مجهز کنیم               

امــروز لشــکِر بی تعــداِد عظیــِم دشــمن بــه ســمت ایمــان و اعتقــادات 
مردم و به ســمت عّفــت جوانان ســرازیر می شــود. پایگاه هــاى اینترنتِی 
فراوانــی وجــود دارد کــه هدفشــان ایــن اســت. ...مــا بایــد خودمــان 
ــک  ــازى ی ــاى مج ــتیم... فض ــز نیس ــا مجّه ــی از ماه ــم؛ خیل ــز کنی را مجّه
ــمار  ــّرات بی ش ــمار و داراى مض ــع بی ش ــه داراى مناف ــت ک ــه اى اس عرص
ــه  ــان کارى ک ــرد[؛ هم ــب ک ــع را ]کس ــر مناف ــوان از آن حّداکث ــت؛ می ت اس
ــس؛  ــت عک ــد در جه ــد بکنی ــم[ می توانی ــما ]ه ــد، ش ــمن می کن آن دش
]یعنــی [ مفاهیــم و معــارف اســالمی را پخش کنید بــدون هیــچ مانعی؛ 
که بعضی هــا از ایــن جوان هــاى مؤمــن از روحانــی و غیرروحانــی کارهاى 
بســیار خوبــی را انجــام می دهنــد؛ ناگهــان در ســطح دنیــا یک مطلبــی را، 
95/6/16 یــک فکــر درســتی را منتشــر می کننــد و طــرف مقابــل می مانــد.

انسان 250 ساله  

خاطرات رهبری  

روایت تاریخی  

روایت پیشرفت  

مطالبه رهبری  

امام قطعنامه را بخاطر فشار دشمن نپذیرفت     مبارزه همه جانبه با ریاکارترین خلیفه عباسی
امام جواد )( نمودار و نشانه مقاومت است. ایشان درتمام دوران کوتاه زندگی 
با قدرت مزور و ریاکار خلیفه عباسی - مأمون - مقابله و معارضه کرد و هرگز قدمی 
عقب نشینی نکرد و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و با همه ی شیوه های ممکن، 
مبارزه کرد. اولین کسی بود که به طور علنی بحث آزاد را بنیان گذاری کرد. در محضر 
مأمون عباســی، با علما و داعیه داران و مدعیان و موجهــان، درباره ی دقیق ترین 
مسائل حرف زد و اســتدالل کرد و برتری خود را و حقانیت ســخن خود را ثابت کرد. 
بحث آزاد، میراث اسالمی ماست، بحث آزاد در زمان ائمه هدی رایج بوده است و به 

وسیله آن امام بزرگوار با آن شکل نظیف انجام گرفته است. 60/2/25

قطعنامـه را که امـام قبـول کـرد، به خاطـر فشـارها نبـود. قبـول قطعنامـه از طرف 
امـام، بـه خاطـر فهرسـت مشـکالتی بـود کـه مسـؤولین آن روِز امـوِر اقتصـادی 
کشـوْر مقابـِل روِی او گذاشـتند و نشـان دادنـد کـه کشـور نمی ِکشـد و نمی توانـد 
جنـگ را با ایـن همه هزینـه، ادامـه دهـد. امـام مجبـور شـد و قطعنامـه را پذیرفت. 
پذیـرش قطعنامه، بـه خاطر تـرس نبـود؛ بـه خاطر هجـوم دشـمن نبود؛ بـه خاطر 
تهدیدآمریـکا نبـود؛ چـون آمریـکا، قبـل از آن هـم در امـر جنـگ دخالـت می کـرد. 
وانگهـی؛ اگـر همـه ی دنیـا در امـر جنـگ دخالـت می کردنـد، امـام رضـوان اهلل علیه، 
کسـی نبود که رو برگرداند. بـر نمی گشـت! آن، یک مسـأله ی داخلی بود؛ مسـأله ی 

دیگـری بـود.     75/3/14

شهادت: توسط تروریست های تکفیری

به مناسبت سالگرد پذیرش قطعنامه 598 توسط امام راحل در 27 تیر 67 به مناسبت شهادت امام محمدتقی )( در 29 ذی قعده 220 ق

خانواده ایرانی  

اطالع نگاشت  

نسخه درمان
 اقتصاد

پاسخ رهبر انقالب به چهار پرسش اصلی اقتصادی

به مناسبت روز زیارتی حضرت رضا )( و  روز  دحواالرض 

طبق دیدار هرساله رهبر انقالب با نمایندگان مجلس امسال نیز رهبر 
انقالب دیداری با نمایندگان مجلس داشتند. اما این دیدار تفاوتی 
بزرگ با دیدارهای ســال های گذشته ایشان داشــت. »کرونا«، باعث 
شد این دیدار رهبر انقالب نیز به صورت ویدئویی برگزار گردد. تقریبا 
حاال بار دیگر مشکل فراگیری این بیماری اوج گرفته است و به همین 
مناســبت رهبر انقالب در این دیدار با نمایندگان مجلس توصیه ها 
و ســخنانی را دربــاره ی آن بیان داشــتند که خــط حــزب اهلل در قالب 

اطالع نگاشت به مرور این بخش پرداخته است.  

انسان خیلی دل شکسته می شود 
این گسترش مجّدد کرونا یک غم عمیقی را در انسان به وجود می آورد. اینکه انسان تلویزیون را باز 
کند ببیند می گوید امروز 180 نفر، چند روز پیش 220 نفر ]جان باختند[، انسان خیلی دل شکسته 

می شود، خیلی غّصه دار می شود؛ در یک شبانه روز این تعداد!

30 نفر هم زیاد بود
30 نفر هم زیاد بود. آن وقتی که کم شده بود حدود 30 نفر ]بود، که[ آن هم زیاد بود. این 30 نفر هر 
کدامشان به تنهایی عزیزانی دارند، عزیز کسانی هستند؛ پدر دارند، مادر دارند، همسر دارند، فرزند 
دارند، برادر دارند، دوستانی دارند، اینها عزادار می شوند. حاال اگر این رقم مثًال برسد به 200 و 180 و 

1۵0 و مانند اینها، خب واقعًا خیلی غم انگیز است، حقیقتًا غم انگیز است.

زبان انسان قاصر است از اینکه بخواهد فداکاری اینها را بیان کند 
خوشــبختانه مجموعه های درمانی فــداکاری کرده اند. دیگر زبان انســان قاصر اســت از 
اینکه بخواهــد مبلغ فــداکاری اینها را بیان کنــد؛ چه تعــدادی از اینها که خودشــان مبتال 
شدند و تعدادی جان باختند در راه خدمت به مردم! اینها خیلی باارزش است، خیلی مهم 
است. لکن فقط مجموعه ی درمانی نیســتند؛ مجموعه های گوناگونی که در این زمینه تصمیم گیری 
می کنند و آنهایی که اجرا می کنند، آنهایی که از اینها پشــتیبانی می کنند ]هم هســتند[. عّده ی زیادی از 

جوان های ما در آن ماه های اّول وارد میدان شدند، خدمت کردند.

من از آن پرستار واقعًا خجالت می کشم 
من وقتی می بینم در تلویزیون نشــان می دهد کــه بعضی ها عبور می کننــد و همین چیز 
ســاده، همین ماســک را نمی زنند، من از آن پرستار واقعًا خجالت می کشــم که آنها آن جور 
دارند فداکاری می کنند -آن پزشک، آن پرستار- آن وقت این آدم، جوان یا غیر جوان، حاضر 
نیست یک ماسک بزند اینها باید انجام بگیرد. این عرِض اّوِل ما است. من خواهش می کنم همه ی کسانی 
رند، چه مسئولین اجرائی کشور، چه آحادی که می توانند خدمتگزاری کنند، چه آحاد 

ّ
که در این زمینه مؤث

مردم، همه در این زمینه فّعالّیت کنند تا بتوانیم در ظرف مّدت کوتاهی این زنجیره ی سرایت را قطع کنیم و 
کشور را به ساحل نجات برسانیم.

این نهضت تعاون و احسان را مجّددًا مردم عزیز ما شروع کنند 
در این قضایای کرونا خب به طبقات ضعیف، بلکه طبقات متوّسط واقعًا ضربه خورد از لحاظ زندگی 
و معیشت و مانند اینها. آن کاری که در آستانه ی ماه رمضان شروع شد، آن خدمت مؤمنانه ای که 
همه در آن شرکت کردند، خیلی کار باارزشی بود، توانست غم های خانواده هایی را کم کند. من امروز 
هم معتقدم که این نهضت تعاون و احسان را مجّددًا مردم عزیز ما شروع کنند. البّته قطع نشده، لکن الزم است 

یک مقداری رشد پیدا کند. 

ع کنید و طلب کنید... از خدا بخواهید، تضّر
یکی از چیزهایی هم که من مایلم تأکید کنم، مسئله ی توّسل و دعا است. ما از اّول هم عرض کردیم که 
در این قضّیه، توّســل عمومی خیلی چیــز مهّمی اســت. و مخصوص این دعــای هفتم صحیفه ی 
ســّجادّیه که خب عّده ی زیادی خواندند و عمل کردند نیســت؛ دعاهای مختلف. دعا کنیــد، از خدا 
ع کنید و طلب کنید از خدای متعال. بخصوص جوان ها، بخصوص دل های پاک و صاف که مثل آب  بخواهید، تضّر
زالل، بعضــی از دلها روشــنند؛ دعای اینهــا می تواند کامًال مســتجاب بکنــد؛ »دعای نیم شــبی رفع صــد بال بکند« 

ان شاءاهلل.

توصیه های اخیر رهبر انقالب درباره ی مبارزه ی همگانی با ویروس کرونا:


